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  موجز
  

 التي مشروعات يتعلق بالالُمتخذ في االجتماعات الماضية للجنة التنفيذية فيماُتقّدم هذه الوثيقة الحقًا للقرار  .1
 آافة التقارير حول الوآاالت الُمنّفذة  مراجعة ألعضاء اللجنة التنفيذية عند الحاجةويمكن. فيها تأخيرات في التنفيذ
 التي تم رير عن األوضاع القائمةاتق التي فيها تأخيرات في التنفيذ، إضافة إلى المشروعاتالثنائية والمتعددة حول ال

  .طلبها
 

 التي فيها تأخيرات في التنفيذ والتي ُطلب مشروعات األول يتناول القسمال. هذه الوثيقة إلى خمسة أجزاءُتقسم  .2
ويغطي . مشروعاتوالخاضعة إلجراءات إلغاء ال) للتأخيرات في التنفيذبناًء على تعريف اللجنة (تقديم تقارير حولها 

فيتناول التقارير عن  الثالث قسمأما ال.  من مشاآل في االمتثالتعاني  التيبلدانال المتأخرة في مشروعات الثاني القسمال
 غير الخاضعة إلجراءات إلغاء مشروعاتاألوضاع القائمة التي تم تقديمها تلبية لطلبات اللجنة التنفيذية حول ال

ر التي من ها في االجتماع الثالث والخمسين، واآلثاؤ الُمقترح إلغامشروعات الرابع القسمويناقش ال. مشروعاتال
  . مشروعات الخامس طلبًا لتحويل أحد القسموأخيرًا يبحث ال. المحتمل أن يسببها هذا اإللغاء على االمتثال

  
   التي فيها تأخيرات في التنفيذمشروعاتال:  األولقسمال
  

ضع تختأخيرات في التنفيذ وتعاني من  مشروعاتتم تصنيفها على أنها ًا جاري مشروعًا يوجد ستون .3
 مشروعات) 1:  التي فيها تأخيرات في التنفيذ هيمشروعاتال.  التي تفرضها اللجنةمشروعاتات إلغاء الإلجراء

 شهرًا من تاريخ 18 لم يتم فيها أي إنفاق خالل فترة مشروعات) 2أو /؛ و شهر12بتأخير أآثر من ُيتوقع إنجازها 
لتنفيذ من قبل الوآالة الُمنّفذة والوآاالت الثنائية هي  التي فيها تأخيرات في امشروعاتأعداد ال. الموافقة على المشروع

؛ برنامج األمم المتحدة )14(؛ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )15(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية : آما يلي
تم تلقي تقارير ). 1(نيا ؛ اسبا)1(؛ آندا )2(؛ السويد )4(؛ اليابان )4(؛ فرنسا )5(؛ ألمانيا )6(؛ البنك الدولي )8(للبيئة 

  . من جميع الوآاالت باستثناء تقرير واحد تخلفت اسبانيا عن تقديمه
 
وهو يقوم ). من أ إلى ط( أسباب التأخيرات الحاصلة في التنفيذ ُمّقسمة إلى تسعة فئات 1يظهر الجدول رقم  .4

عدد يتجاوز  ألسبابهذه العدد اإلجمالي ل اإن. على المعلومات الُمستمدة من الوآاالت الُمنّفذة والوآاالت الثنائية
ويبين .  نجمت عن أسباب متعددةمشروعات التي فيها تأخيرات في التنفيذ ألن التأخيرات في بعض المشروعاتال

  ). 12(أسباب تقنية إلى و) 12( أن التأخيرات ترجع في معظم الحاالت إلى عوامل ُمرتبطة بالحكومة 1الجدول رقم 
  

  1الجدول رقم 
  

  باب التأخيرات في التنفيذ، بحسب الوآالةأس
  

البنك ألمانيا فرنسا آندا 
برنامج األمم السويد اليابان الدولي

المتحدة اإلنمائي
برنامج األمم 
المتحدة للبيئة

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 
 الصناعية

 اإلجمالي

 6 1  2  1 1   1 الوآاالت الُمنّفذة  .لفأ
  10 3     4 2 1  شرآات ُمستفيدة .اءب
 12 6 2 1   3    أسباب تقنية  .يمج
 12 6 1 3   1 1    حكومةال .الد
 8 1 3 1   3     خارجيةأسباب  .اءه

ة   .اوو رار اللجن ق
 التنفيذية 

         0 

 14 1      2  3   غير منطبق  .ايز
 1 1          موّردين  .اءح
 7    1 1 2 3          غير متوافر  .اءط
  قّدم الُمحرز في حل أسباب التأخير الُت
  
ما يتعلق  في تم إحراز درجات متفاوتة من التقدم قدنهأأفادت الوآاالت الُمنّفذة والوآاالت الثنائية في تقاريرها  .5
التي أدرجت في االجتماع الثاني والخمسين ضمن ولقد تم إنجاز سبعة من المشروعات . لتأخيرات الحاصلةتجاوز اب

من مرحلة إلى أخرى أو أوجد حل في التنفيذ متأخر تنفيذها، وهناك ستة مشروعات حدث فيها إما تقّدم المشروعات ال
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 مشروعات، ويمكن أن ُتزال هذه المشروعات من القائمة التي ستصدر في المستقبل بالهاللتأخير الحاصل في تنفيذ
  . التي فيها تأخيرات في التنفيذ

  
  قّدم التي حصل فيها بعض التمشروعاتال
 
، وأشارت الوآاالت المنفذة "بعض التقّدم"تم تصنيف سبعة وثالثين مشروعًا على أنها مشروعات شهدت  .6

ّدم الُمحرز، يجب اإلشارة إلى وعلى الرغم من التق. رصدوالوآاالت الثنائية إلى أن هذه المشروعات ستبقى خاضعة لل
 تحت الرقابة بحسب ما ينص  البد أن تظلث الماضيةالمشروعات التي تمت الموافقة عليها عبر السنوات الثالأن 

 قبل انجازها بشكل نهائي بغض النظر رصدلذلك ال يمكن إزالة هذه المشروعات من قائمة ال. 32/4عليها القرار رقم 
  . رصدعن مدى التقّدم الُمحقق؛ لهذا السبب يوصى بإبقائها تحت ال

  
  تمال اإللغاء رسالة اح–تقّدم  أي ُتحرزالمشروعات التي لم 

  
متفقًا مع ذلك رة األولى بأنها لم تشهد تقّدمًا، وجاء  المشروعات التي أفادت التقارير للم2يبين الجدول رقم  .7
وبحسب اإلجراءات المتبعة حاليًا، ستقوم أمانة الصندوق بإرسال إشعارات . افقة الوآالة المعنية على هذا التقييممو

  . لى أساس أنها لم تحرز أي تقّدمحول احتمال إلغاء هذه المشروعات ع
  

  2الجدول رقم 
  

 أي تقّدمالمشروعات التي لم ُتحرز 
 

 عنوان المشروع الرمز الوآالة
صافي المبالغ الموافق 

)دوالر أمريكي(عليها   
المبالغ المصروفة 

)دوالر أمريكي(  

ـن  SYR/REF/29/INV/53 فرنسا ـّول م  ديكلوروديفلوروميثانال  التح
)CFC12 ( ى ة إل ون تقني دروفلورو آرب -هي

134a        في تصنيـع معـّدات التبريد التجاريـة في 
 .Shoukairi and Coشرآة 

359 33 0 

برنامج األمم 
دة  المتح

 اإلنمائي

LIB/FOA/32/INV/05    ة ل ان        اإلزالة التدريجي ورو الميث ورو فل ثالثي آل
ون   ( ورو آرب ورو فل  من خالل التحّول   )11-آل

ى  ينإل د الميثيل ي آلوري نيع  ف وة تص رغ
 Sebha Unit المرنة في البوليوريتان

097 128 849 20 

برنامج األمم 
دة  المتح

  للبيئة

GLO/SEV/39/TAS/248  ة رة إخباري وانإصدار نش  OzonAction  بعن
ية،  ة الروس ة وباللغ دات  4ترجم ة وح تدريبي

 إلى اللغة الروسية، وإعادة الجمرك/حول التبريد
 . اليًا وتحديثهاطباعة المطبوعات المتوافرة ح

000 75 575 13 

برنامج األمم 
دة  المتح

  للبيئة

SOM/SEV/35/TAS/01 35 098 60 000 صياغة اإلستراتيجية الوطنية لإلزالة التدريجية 

  جتماعين متواليين الالمشروعات التي لم يبلغ عن إحراز أي تقّدم فيها 
  
ال اإللغاء إلى البلد والوآالة فيما يتعلق بالمشاريع احتمتم قبل االجتماع الثاني والخمسين إرسال رسائل عن  .8

، "ال تقّدم"ونظرًا لتلقي تقدير . جتماعين متواليينال والتي لم يبلغ عن إحراز أي تقّدم فيها 3الواردة في الجدول رقم 
مسين في سياق سيتم تقديم المراحل األساسية في المشروعات والمواعيد النهائية إلنجازها إلى االجتماع الثالث والخ

  . هذا البند من جدول األعمال
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  3الجدول رقم 

  
  جتماعين متوالييناللم يبلغ عن إحراز أي تقّدم فيها المشروعات التي 

  والتي يوصى بتقديم مراحلها األساسية والمواعيد النهائية إلنجازها
  

  المراحل الرئيسية  عنوان المشروع الرمز الوآالة
  والمواعيد النهائية 

آلورو فلورو (ورو الميثان ـثالثي آلورو فلالتحول من استخدام  IRA/FOA/37/INV/152 نياألما
 إلـى التقنيـة القائمـة علـى اسـتخدام المـاء فـي )11-ونـآرب

ة ـسـمؤس فـي ةـة المصبوبـان المرنـوة البوليوريتـرغتصنيـع 
Sanayeh Dashboard Iran 

  ُتحدد الحقًا

  
 
  نوات التفاقات متعددة السا

  
االتفاقات  الصعوبات التي تواجه التنفيذ في رصدقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الواحد والخمسين أن  .9

متعددة السنوات يجب أن تكون قائمة على التوصيات الصادرة خالل مراجعة خطط التنفيذ السنوية بدًال من أن تكون 
جميع االتفاقات متعددة فإن نتيجة لذلك القرار، . اق للتمويلقائمة على تواريخ اإلنجاز المخططة وتواريخ أول إنف

 قد تم حذفها من قوائم المشروعات التي فيها السنوات التي تمت مراقبتها في سياق التأخيرات الحاصلة في التنفيذ
ة المشروعات ، يمكن إرجاع االتفاقات متعددة السنوات إلى قائم13/51من ناحية أخرى، وتنفيذًا للقرار رقم . تأخيرات

  . التي فيها تأخيرات في التنفيذ بناًء على أية توصيات تصدر في االجتماعات الالحقة
  

طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والخمسين إلى منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تقريرًا عن  .10
م إلى االجتماع الثالث والخمسين حول ضبط األوضاع القائمة في سياق تقريرها عن التأخيرات في التنفيذ الُمقّد

صناعية في تقريرها وأآدت منظمة األمم المتحدة للتنمية ال. الواردات من المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون في نيجيريا
  .  القانونية آانت آافية لضبط الواردات من جميع المواد الُمستنفدة لطبقة األوزوناإلجراءاتأن 

  
  
  االمتثالفي  مشاآل تعاني من  التيالمشروعات المتأخرة في البلدان:  الثانيقسمال
 

متأخرة في  أنها مشروعات رصد جميع المشروعات التي أظهر الاألوضاع القائمة في قسميبحث هذا ال .11
 معلومات حول هذه المشروعات باإلضافة إلى آخر 4يقّدم الجدول رقم .  تعاني من مشاآل في االمتثال التيبلدانال
  . معلومات الُمقّدمة إلى االجتماع الثالث والخمسين للجنة التنفيذيةال
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  4الجدول رقم 
  

  تعاني من مشاآل في االمتثالالتي المشروعات المتأخرة في البلدان 
  

ما صدر عن اجتماع األطراف  البلد
 توصيات /من قرارات

  مشاآل التأخير واألوضاع القائمة  المشاآل في االمتثال

   XVII/29 رقم القرار شيلي
 .8/39والتوصية رقم 

 

ين   خطة عمل ل   ديم   ثالثي آلورو االيثيل  وتق
ة   ة التدريجي روع اإلزال ول مش ديث ح تح

 ثالثي آلورو االيثيلينل

ذيبات                 ة للم ة التدريجي ة في اإلزال المشروع المتأخر هو مشروع المساعدة التقني
من قبل برنامج    الُمنّفذ   (CHI/SOL/41/TAS/154)الُمستنفدة لطبقة األوزون    

ة           . األمم المتحدة اإلنمائي   ة البطيئ رغم من البداي ى ال ه عل ولقد أبلغ هذا األخير أن
، إال أن العمل فيه قد عاد للسير على الوتيرة الصحيحة  2004للمشروع في عام    

ام          . خالل العامين المنصرمين   ولقد ساعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالل ع
ار       تلق  الشرآات على  2006 ات ي المواد الالزمة الختب دة الستخدامها     ترآيب  جدي

ات البحث           ًا عملي ة األوزون؛ وتجري حالي تنفدة لطبق ة الُمس واد المذيب آبدائل للم
دائل دة وإدراج الب ا زار  . عن صياغات جدي رآتين، آم مل المشروع ش د ش ولق

، ومن الُمزمع إقامة ورشة عمل حول     2007خبير دولي المشروع في أيار عام       
 . 2007استخدامات المخابر في نهاية عام 

  XVIII/23القرار رقم   إآوادور
 9/39والتوصية رقم 

ة        تقديم المعلومات المطلوبة من قبل األمان
 آي  2007 نيسان   27في مراسلتها تاريخ    

ة   ا لخط ام مراجعته ن إتم ة م تمكن اللجن ت
 عمل الطرف حول بروميد الميثيل

د    روع الت و المش أخر ه روع المت ي    المش ل ف د الميثي دائل برومي ار ب ليلي الختب
ذ   (ECU/FUM/26/TAS/23)في مجال زراعة األزهار     معالجة التربة    الُمنّف

ان أصًال               . من قبل البنك الدولي    إن المشروع آ ر، ف وبحسب ما أفاد به هذا األخي
م        . متأخرًا نظرًا للتغييرات التي حصلت في الحكومة       د ت ه ق ر بأن د آخر تقري ويفي

وأن هذه الشرآة  التعاقد مع شرآة للقيام باختبار البدائل، 2007 عام في حزيران
ار  ا االختب يتم فيه ي س زارع الت ار الم م اختي ا ت ل، آم ة عم ّدمت خط د ق ن . ق وم

ا    وأن تستغ  ،2007المتوقع أن تبدأ عمليات االختبار في تشرين الثاني عام           رق م
ارات بحل  ي االختب هر، وأن تنته ة أش ى ثماني بعة إل ين س وز ب . 2008ول تم

ّجلة               ر الُمس دائل غي الحكومة ُمضطلعة بتسريع عملية تسجيل واستيراد بعض الب
ومن المتوقع أن تكون هذه . من أجل االختبارات) agrocelhoneمثل  (في البلد   

ام          ن ع اني م رين الث رين األول أو تش ول تش د بحل ي البل وافرة ف ات مت المنتج
2007. 

  XVIII/28القرار رقم  آينيا
 20/39التوصية رقم و
 

ة          تنفدة لطبق المواد الُمس ة ب القوانين المتعلق
 األوزون 

ة   اعدة التقني ة والمس روع السياس و مش أخر ه روع المت المش
)KEN/SEV/37/TAS/29 (            ائي م المتحدة اإلنم امج األم ل برن . الُمنّفذ من قب

م     وتفيد تقارير البرنامج أن      د ت ه ق وانين   المشروع قد أنجز وأن ة  إعالن الق الناظم
 . 2007للمواد الُمستنفدة لطبقة األوزون رسميًا في أيار 

 XVIII/31القرار رقم  باآستان
 27/39والتوصية رقم 

ديكلورو ل آمذيب تصنيع رابع آلوريد الكربونتحويل   رابع آلوريد الكربونخطة عمل ل  Himont في  1.2-تانيل
Chemicals Ltd.  تان ي باآس و أح )PAK/PAG/35/INV/42( ف د  ه

ل        المشروعات المتأخرة التي شهدت بعض التقّدم      م    ، وهو ُينّفذ من قب ة األم منظم
ون     ولم يعد هناك أي استهالك      . المتحدة للتنمية الصناعية   د الكرب ع آلوري  في  راب

رآة  ث الش انون األول   حي ي آ روع ف اء المش ع إنه ن المتوق م . 2007م ن ت ولك
ة    أة نهاي نح مكاف أخير م ن  ت أة التص ل منش د تحوي تجابة   عق أخر االس بب ت يع بس

د   ق بالمنتظرة من المتعه ا يتعل ه فيم ام بواجبات ى القي ه عل د قدرت ال . تأآي واألعم
 .2008حاليًا مستمرة، ومن المتوقع إتمام المشروع في نيسان 

  القرارات ذات األرقام  الصومال
19/XVI26 و/XIX  

  والتوصيات ذات األرقام
 39/39 و 32/39

 

ر حول الجه       ك     تقديم تقري ة وذل ود المبذول
بالتعاون مع الوآاالت الُمنّفذة المعنية، من      
ة              ى حال ودة إل أجل تطوير خطة عمل للع
ي        ات الت االمتثال مع معايير ضبط الهالون
ى    افة إل ول، إض ا البروتوآ نص عليه ي
تيراد    ازات واس نح اإلج ام لم ع نظ وض
 وتصدير المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون

تراتيجية وطني   ياغة اس ومال   ص ي الص ة ف ة التدريجي ة لإلزال
(SOM/SEV/35/TAS/01)      م امج األم ل برن  هو مشروع متأخر ُينّفذ من قب

ائي دة اإلنم تقرار السياسي . المتح ر أن عدم االس ذا األخي اد ه د أف ة ولق والترآيب
روع   ذ المش ا تنفي م يتيح ة ل ية المتقلب ي  . المؤسس ن الوضع المؤسس م ع د نج ولق

  . خارج البلدبأآملها متوضعة الآبيرة في النقاط البؤرية المتقلب تغييرات 

  
  المشروعات التي طلبت من أجلها تقارير إضافية عن األوضاع القائمة: القسم الثالث

  
ال تخضع مشروعات التعزيز المؤسسي ومصارف الهالونات وتدريب موظفي الجمارك واالسترداد وإعادة  .12

ومع ذلك، قررت اللجنة التنفيذية مواصلة رصدها حسب . ات إلغاء المشروعاتالتدوير والمشروعات التدليلية إلجراء
 والخمسين، لى االجتماع الثالث مشروعات إ81وأبلغت الوآاالت المنفذة عن )).  ب ( 14/ 36المقرر ( االقتضاء

 القائمة التي وتطلب تقارير األوضاع.  والخمسينالثانيحيث طلب تقرير إضافي عن األوضاع القائمة في االجتماع 
أو عند اإلبالغ عن وجود / من هذا القبيل عندما ال تكون هناك إشارة إلى إحراز أي تقدم منذ تقديم التقرير السابق و
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 والخمسين الرابعوتطلب تقارير إضافية عن األوضاع القائمة لتقديمها إلى االجتماع .  عقبات إضافية تعترض التنفيذ
  . في الملحق األول المدرجةعينالسبعة واألرببشأن المشروعات 

  
  إلغاء محتمل للمشروع وآثار المشروع الملغي على االمتثال :  القسم الرابع

 
أي من هذه المشاريع أن تؤثر وال يتوقع .  باالتفاق المشتركؤهاإلغا مقترحالمشاريع ال 5يقّدم الجدول رقم  .13

  . قرارات االمتثال بحسب ما ينص عليها البروتوآول ال تخضع لسلبًا على االمتثال نظرًا ألن أي من هذه البلدان
  

  5الجدول رقم 
  

  المشاريع المقترح إلغاؤها باالتفاق المشترك
  

 عنوان المشروع الرمز الوآالة

  وضع تحديث لبرنامج البلد  ALG/SEV/43/CPG/60  ألمانيا
امج  برن
م  األم
دة  المتح
  اإلنمائي

LAO/FOA/44/INV/14  ّول تخدام عالتح ان    ثالن اس ورو الميث ورو فل ي آل ون  (ث ورو آرب ورو فل نيع )11-آل ي تص ـ ف   ال
boxfoam  والحاويات العازلة في شرآةPrasert Sofa Shop Co., Ltd.. 

ة  منظم
م  األم
دة  المتح
ة  للتنمي
  الصناعية

ETH/SOL/45/TAS/15  ون رابع آلوريد الكرب(رفع الوعي حول قطاع المذيبات وعوامل التصنيع التدريب وورش عمل
  )وآلوروفورم الميثيل

  
  2006 لعام  المقّدمةالتقارير المرحلية:  القسم الخامس

 
 طلبت اللجنة التنفيذية في االجتماع الثاني والخمسين إلى حكومات آل من فنلندة والبرتغال والسويد  .14

لخمسين للجنة التنفيذية على والواليات المتحدة األمريكية تقديم التقارير المرحلية الخاصة بها إلى االجتماع الثالث وا
ولقد تلقت أمانة الصندوق التقارير المرحلية من حكومات آل من البرتغال والسويد، ). ب (52/9القرار رقم (نحو ُملح 

  . لكنها لم تتلق شيئًا من فنلندة أو الواليات المتحدة األمريكية
  

  التوصيات
 

  : ما يليبقد ترغب اللجنة التنفيذية  .15
  

 :أخذ العلم  )أ(
 تعاني من تأخيرات المشاريع التيفي  عن األوضاع القائمة  الصادرةتقاريرالمع التقدير، ب )1(

إلى األمانة من قبل حكومات آل من أستراليا وآندا في التنفيذ، وهي تقارير تم تقديمها 
  أخذ العلموفرنسا وألمانيا واليابان والبرتغال والسويد والوآاالت الُمنّفذة األربع؛ وآذلك

 الُمقّدم من حكومة السويد والذي تم تناوله في الوثيقة رقم 2006بالتقرير المرحلي لعام 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/12؛ 

بأن األمانة والوآاالت الُمنّفذة ستقوم بأعمال منظمة بحسب التقييمات التي تضعها األمانة  )2(
حكومات والوآاالت الُمنّفذة وتبلغها حسب إلى الم التقارير وتقدِّ) مم، ال تقدُّم، بعض التقدُّتقدُّ(

 الحاجة؛ 
 بإتمام سبعة من أصل ستين من المشروعات الُمدرجة على قائمة المشروعات المتأخرة؛  )3(
 :  رسائل اإللغاء المحتمل فيما يتعلق بالمشروعات التاليةبضرورة إرسال )4(
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 عنوان المشروع الرمز الوآالة

 في تصنيع   134a-هيدروفلوروآربونتكنولوجيا   إلى   ديكلوروديفلوروميثانال تحول من استخدام  ال SYR/REF/29/INV/53 افرنس
 .Shoukairi and Coمعدات التبريد التجارية في 

م  امج األم برن
دة  المتح

  اإلنمائي

LIB/FOA/32/INV/05 ل إلى  من خالل التحو)11-آلورو فلورو آربون(ثالثي آلورو فلورو الميثان اإلزالة التدريجية ل
 Sebha Unit في رغوة البوليوريتان المرنة في تصنيع آلوريد الميثيليناستخدام 

م  امج األم برن
  المتحدة للبيئة

GLO/SEV/39/TAS/248      إصدار نشرة إخبارية بعنوانOzonAction      ة ة حول       4 باللغة الروسية، وترجم  وحدات تدريبي
 . مطبوعات المتوافرة حاليًا وتحديثهاالجمرك إلى اللغة الروسية، وإعادة طباعة ال/التبريد

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

SOM/SEV/35/TAS/01 صياغة اإلستراتيجية الوطنية لإلزالة التدريجية 

 
 لهذه الوثيقة؛ارير مرحلية إضافية حول المشاريع الواردة في الملحق األول طلب تق  )ب(
إلى االجتماع الثالث  والمواعيد النهائية إلنجازهمشروع التالي للالمراحل األساسية طلب تقديم   )ج(

 :والخمسين
  

 عنوان المشروع الرمز الوآالة

التقنيـة القائمـة  إلى )11-آلورو فلورو آربون(ثالثي آلورو فلورو الميثان التحول من استخدام  IRA/FOA/37/INV/152  ألمانيا
 Sanayeh فـي مؤسـسـة ةـة المصبوبـلمرنان اـوة البوليوريتـرغعلـى اسـتخدام المـاء فـي تصنيـع 

Dashboard Iran  
 

 : أخذ العلم بإلغاء المشاريع التالية باالتفاق المشترك  ) د(
 

 عنوان المشروع الرمز الوآالة

  وضع تحديث لبرنامج البلد  ALG/SEV/43/CPG/60  ألمانيا
م   امج األم برن
دة  المتح

  اإلنمائي

LAO/FOA/44/INV/14  تخدام ّول عن اس ان التح ورو الميث ورو فل ي آل ون(ثالث ورو آرب ورو فل ـ )11-آل ي تصنيع ال  ف
boxfoam والحاويات العازلة في شرآة Prasert Sofa Shop Co., Ltd.. 

م  ة األم منظم
ة    المتحدة للتنمي

  الصناعية

ETH/SOL/45/TAS/15    د ال (التدريب وورش عمل رفع الوعي حول قطاع المذيبات وعوامل التصنيع ون  رابع آلوري كرب
  )وآلوروفورم الميثيل

 
دة والواليات المتحدة األمريكية تقديم التقارير المرحلية إلى االجتماع نالطلب إلى حكومات آل من فنل  )ه(

 . الرابع والخمسين
  

 -----
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  الملحق األول
  

   تقديم طلبات إضافية عن أوضاعها القائمة المطلوبالمشاريع 
 

 روععنوان المش الوآالة أو البلد الرمز

ALG/HAL/35/TAS/51 تأسيس بنك الهالونات: اإلزالة التدريجية القطاعيةبرنامج   الجزائر  
FSM/REF/36/TAS/01 ة   :  دول المحيط الهادي   إستراتيجيةتطبيق    أستراليا تنفدة لطبق المساعدة في تعزيز قوانين المواد الُمس

 األوزون وتقديم برامج تدريبية لضباط الجمارك
VAN/REF/36/TAS/02 ة   :  دول المحيط الهادي   إستراتيجيةتطبيق    أستراليا تنفدة لطبق المساعدة في تعزيز قوانين المواد الُمس

 األوزون وتقديم برامج تدريبية لضباط الجمارك
CAF/REF/34/TAS/10 الحوافزبرنامج تطبيق  /  الضرائبوفرضتطوير : دارة غازات التبريدإخطة تطبيق  فرنسا  
CAF/REF/34/TAS/11 د    إخطة   رصد نشاطات مشروع    : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق    فرنسا ا   دارة غازات التبري  بم

توردين      وزعين والمس د والم ة التبري ال خدم ي مج ين ف جيل الفني ك تس ي ذل ف
  كلوروفلوروآربونلل

CAF/REF/34/TRA/08 برنامج تدريبي لضباط الجمارك: دارة غازات التبريدإخطة تطبيق   فرنسا  
CAF/REF/34/TRA/09 د حول             : دارة غازات التبريد  إخطة    فرنسا ين في مجال التبري ّدم للفني دربين مق دريب الم برنامج ت

 أفضل الممارسات اإلدارية وبرنامج تدريبي موّجه إلى الفنيين في القطاع غير الرسمي
URT/REF/36/TAS/14 كلوروفلوروآربوناسترداد وتدوير ال  ألمانيا  
ANT/PHA/44/INV/10  البنك الدولي

  لإلنشاء والتعمير
  كلوروفلوروآربونخطة اإلزالة التدريجية لل

ECU/SEV/42/INS/33  البنك الدولي
 لإلنشاء والتعمير

  )المرحلة الثالثة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

GLO/REF/47/DEM/268  البنك الدولي
  لإلنشاء والتعمير

المي   روع الع د ا  الالمش زة تبري تبدال أجه اني س ا،    (لمب يا، ماليزي د، أندونيس ين، الهن الص
  )فيليبين

TUR/HAL/38/TAS/80  البنك الدولي
  لإلنشاء والتعمير

  برنامج إدارة الهالونات، استرداد الهالونات وتدويرها وتخزينها في البنوك

AFR/REF/48/DEM/35 د    اليابان زة التبري ريع ألجه ل الس ل التحوي ن أج تراتيجي م دليلي اس روع ت ى مش ة عل  العامل
ونال ة   كلوروفلوروآرب دان أفريقي ة بل ي خمس ا،   ( ف ا، نيجيري ر، ناميبي اميرون، مص آ
 )سودانال

BAR/REF/43/TAS/11  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

از تكييف    مشروع المساعدة التقنية الُمقّدم إلى قطاع       : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق   جه
  النهائيين وإلى المستخدمين الهواء متحرك

BAR/REF/43/TAS/12  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  دارة غازات التبريدإخطة  في  الواردة رصد النشاطات:دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 

BGD/SEV/44/INS/23  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

 )المرحلة الرابعة(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

CBI/REF/44/TAS/08 مج األمم برنا
 المتحدة اإلنمائي

   المساعدة التقنية الُمقّدمة لقطاع خدمة التبريد :دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 

EGY/HAL/32/TAS/81  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

 برنامج إدارة بنك الهالونات

HAI/REF/39/TAS/04  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  غاز التبريدديكلوروديفلوروميثانال استرداد وتدوير :يددارة غازات التبرإخطة تطبيق 

HAI/REF/39/TAS/06  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  دارة غازات التبريدإخطة  رصد النشاطات الواردة في :دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 

HON/REF/44/TAS/15  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

ق  ة تطبي ازات التبإخط ددارة غ ات  :ري رويج للممارس ّدم للت ة الُمق اعدة التقني امج المس  برن
  الجيدة واالسترداد والتدوير

MEX/FUM/26/DEM/86  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  عمليات التبخير في المكسيك في روميد الميثيل ببدائل 

SIL/REF/41/TAS/05  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

د ومشروع         : تبريددارة غازات ال  إخطة  تطبيق   تحسين الخدمة والصيانة ضمن قطاع التبري
  االسترداد والتدوير 

SIL/REF/41/TAS/06  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

د  للمستخدمين النهائيين في قطاع       برنامج الحوافز : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق   التبري
  التجاري والصناعي  

SRL/FUM/27/DEM/13  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

  بدائل بروميد الميثيل في إبادة دودة الشاي الخطية في سيريالنكا 
  

SRL/REF/32/TAS/15  برنامج األمم
 المتحدة اإلنمائي

د         : دارة غازات التبريد  إخطة  تطبيق   برنامج الحوافز للمستخدمين النهائيين في قطاع التبري
  التجاري والصناعي  
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 روععنوان المش الوآالة أو البلد الرمز

BAR/SEV/46/INS/13 األمم برنامج 
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الثالثة، العام الثاني(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

BRU/REF/44/TAS/09  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

 دارة غازات التبريدإخطة  رصد النشاطات الواردة في :دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 

BRU/REF/44/TRA/07  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

دإطة خ ازات التبري ال : دارة غ ي مج ى أفضل الممارسات ف دربين عل دريب الم امج ت برن
  التبريد وبرنامج تدريبي وطني للفنيين

CBI/SEV/50/INS/10  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

ERI/SEV/47/INS/02  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )آلفة إطالق المشروع(لتعزيز المؤسسي مشروع ا

GUA/SEV/43/INS/30  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الخامسة( مشروع التعزيز المؤسسي تجديد

KUW/REF/37/TAS/06  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  دارة غازات التبريدإخطة  رصد النشاطات الواردة في :دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 

MDV/SEV/50/INS/11  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الرابعة(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

MYA/REF/45/TAS/05  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

 تحضير قوانين األوزون من أجل ضبط المواد الُمستنفدة :دارة غازات التبريدإخطة تطبيق 
  لطبقة األوزون

MYA/SEV/29/INS/02 امج األمم برن
 المتحدة للبيئة

ة                تنفدة لطبق واد الُمس ة للم ة التدريجي ام باإلزال تأسيس الخلية الوطنية لألوزون من أجل القي
  األوزون بحسب بروتوآول مونتريال

NIC/PHA/49/PRP/19  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

   النهائيةاإلزالة إدارةخطة تحضير مشروع وضع 

SOM/SEV/36/INS/03 ج األمم برنام
 المتحدة للبيئة

 تأسيس وحدة األوزون

SOM/SEV/44/INS/05  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )التعزيز المؤسسي(إنشاء لجنة األوزون الوطنية 

STP/SEV/50/INS/11  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

SUD/SEV/42/INS/16 مم برنامج األ
 المتحدة للبيئة

  المرحلة الرابعة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي

TON/SEV/49/INS/04  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )المرحلة الثانية(تجديد مشروع التعزيز المؤسسي 

TUV/SEV/50/INS/05  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  )الثانيةالعام الثاني من المرحلة (تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

UGA/SEV/13/INS/02  برنامج األمم
 المتحدة للبيئة

  ) تأسيس وحدة المواد الُمستنفدة لطبقة األوزون(التعزيز المؤسسي 

BHE/SEV/43/INS/19  منظمة األمم
المتحدة للتنمية 

 الصناعية

  )المرحلة الثانية(تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 

LIB/HAL/47/TAS/26  منظمة األمم
دة للتنمية المتح

 الصناعية

 خطة لإلزالة التدريجية الستيراد الهالونات واستهالآها الصافي في قطاع مكافحة الحرائق 

LIB/SEV/32/INS/04  منظمة األمم
المتحدة للتنمية 

 الصناعية

 خلق الوحدة الوطنية لألوزون 

  
------  


