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السابع والعشرون لألطراف في تجتما  اال
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 ٕ٘ٔٓنوفمرب /رين الثاينتش ٘-ٔ اإلمارات العربية ادلتحدة،ديب، 

(ٔ)( من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت للجزء رفيع ادلستوىٗالبند )
 

رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد  مقدم منعرض 
 عن أعمال اللجنة التنفيذية لتنفيذ بروتوكول مونتريال األطراف

 وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

لتنفيذ بروتوكول مونتريال المقدم إلى  األطرافة التنفيذية للصندوق المتعدد تقرير اللجن
 االتجتما  السابع والعشرين لألطراف

 تقديم

هبا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع السادس والعشرين  تيغطى ىذا التقرير األنشطة اليت اضطلع - ٔ
زبطيط و تنفيذىا ورصدىا؛ و ادلشاريع، و لسياسات؛ : مسائل ا ػػػػوىو يتألف من ثالثة أجزاء تُعٌت بػ (ٕ)لألطراؼ

، أيللجنة التنفيذية قد ُعقد أثناء فًتة إعداد التقارير، اادلسائل اإلدارية وادلالية. وكاف اجتماع و األعماؿ، 
متاح  (ٖ)يف مونًتياؿ، وتقرير ىذا االجتماع ٕ٘ٔٓأيار/مايو  ٕٕ-ٛٔادلعقود خالؿ الفًتة من  ٗٚ الػػاالجتماع 

 للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ. (ٗ)دلوقع الشبكيعلى ا

                                                      

((ٔ  UNEP/OzL.Pro.27/1. 

، ادلرفق اخلامس( UNEP/OzL.Pro.9/12اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ )  ٕ))
 فيذية أف تقدـ تقريراً سنوياً إىل اجتماع األطراؼ.وتطلب ىذه االختصاصات من اللجنة التن

((ٖ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56. 

((ٗ  www.multilateralfund.org. 
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 الحضور
 ،والسويد ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،وأسًتاليا ،االرباد الروسي (٘)كل من  ٗٚ ػػوقد حضر االجتماع الػ - ٕ

من بروتوكوؿ  ٘من ادلادة  ٔوالياباف وىى سبثل أطرافًا غَت عاملة دبوجب الفقرة  ،والواليات ادلتحدة األمريكية
اليت واذلند  ،ومصر ،وغرينادا، وصبهورية تنزانيا ادلتحدة ،وجزر القمر ،والربازيل ،البحرينحضرتو  كمامونًتياؿ،  

، وقد ترأس االجتماع السيد جوف طمبسوف )الواليات ادلتحدة ٘من ادلادة  ٔأطرافًا عاملة دبوجب الفقرة  سبثل
 للرئيس. نائباً نادا( ياألمريكية(، مع السيد ليزيل مسيث )غر 

برنامج األمم و شلثلو وكاالت التنفيذ أال وىى برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي، كذلك الجتماع  وحضر ا - ٖ
ادلتحدة للبيئة بصفتو وكالة تنفيذ وأمُت خزانة للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ، ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية 

 آخروف.، والبنك الدويل، وشلثلوف عن أمانة األوزوف ومراقبوف )اليونيدو( الصناعية

 مسائل السياسات - أوالً 

خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية وخطة إدارة  أفعلى الرغم من  - ٗ
مناط تركيز العمل أثناء االجتماع سبثل تزاؿ  الالتخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية 

االجتماع كذلك مسألة حبث التمويل اإلضايف إلجراء حصر تناوؿ فقد ، ٜ/ٕٙ ، وذلك دبوجب ادلقررٗٚ ػػػالػ
بشأف بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف. أما خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات  استقصائيةدراسات أو 

ية فلورية اليت الكربوف اذليدروكلورية فلورية وخطة إدارة التخلص التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلور 
تزاؿ ىناؾ مخس خطط إلدارة التخلص  اعُتمدت حىت اآلف فقد مت إدراجها يف ادلرفق األوؿ ذلذا التقرير. وال

 اعتمادىا. تنتظر ٘للبلداف العاملة دبوجب ادلادة  (ٙ)التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية
ن الهيدروكلورية فلورية داخل قطا  االستهالك من أتجل التخلص التدريجي لمركبات الكربو معايير تمويل  ‘1’

 من خطط التخلص التدريجي لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية المرحلة الثانية
 ،ٓٚ ػػػالػكانت مطروحة على بساط ادلناقشة منذ االجتماع  ا، إىل أهنٚ))لدى تناوؿ ىذه ادلعايَتُأشَت  - ٘

. وعلى الرغم من أف والتوصل إىل توافق يف اآلراء على ضلو عاجل قةحل القضايا العالولذلك فمن الضروري 
، أف تواصل تقدًن مقًتحاهتا ادلتعلقة بادلرحلة الثانية ٕٔ/ٓٚؽلكنها طبقًا للمقرر  ٘البلداف العاملة دبوجب ادلادة 

لبلداف اليت قد تكوف اعيق الًتاخي يف ازباذ قرار هبذا الشأف أف ي فمن شأفباستخداـ ادلعايَت احلالية للتمويل، 
على استعداد لتقدًن مقًتحات للمرحلة الثانية، ولكنها تنتظر احلصوؿ على توضيح بشأف سيناريوىات التكاليف 

 وشروط ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة احلجم إىل جانب مسائل أخرى. ،احلالية
قشة ىذه ادلسألة، بْتْت اللجنة وعقب تبادؿ اآلراء، واالستماع إىل تقرير فريق االتصاؿ الذي أُنشئ دلنا - ٙ

مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف قطاع االستهالؾ لتخلص التدرغلي من لالتنفيذية بشأف معايَت التمويل 
من أجل ادلرحلة الثانية خلطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية الواردة يف ادلرفق 

 (.ٓ٘/ٗٚرير )ادلقرر الثاين ذلذا التق

                                                      

 .ٜٔ/ٕٙطبقاً للمقرر   ٘))
 .وموريتانيا ،وليبيا ،السوداف وجنوب ،السورية العربية واجلمهورية ،بوتسواناويشمل ذلك (  (ٙ

((ٚ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50. 
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مركبات الكربون من وسائط لوضع عتبة اإلفراج عن األموال لخطط إدارة التخلص التدريجي  ‘2’
 )أ(( 72/24الهيدروكلورية فلورية )المقرر 

، مت التأكيد على اجلودة العالية (ٛ)ولدى مناقشة ادلسائل اليت ربددت أثناء استعراض ادلشروعات - ٚ
خطط إدارة التخلص التدرغلي أجل من مانة لوسائط وضع عتبة اإلفراج عن األمواؿ األ الذي قامت بو لتحليلل

بادلائة قد مت تطبيقها دبرونة وجنباً إىل جنب مع  ٕٓ ػػ، ولوحظ أف عتبة الػمركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةمن 
أثناء ادلناقشة أُثَتت عض اذلواجس بغَت أف  ،السابق قسط التمويللخططة لػمُ احرز يف األنشطة ػُ تقييم التقدـ ادل
برنامج األمم ادلتحدة للبيئة برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي و ردت عليها األمانة. وصادؽ شلثلو و  ،اليت تلت ذلك

توصيات األمانة، وقررت اللجنة التنفيذية احملافظة على عتبة على  ،ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية
بأف ذلك قد طبق بطريقة  ظةً الحِ )ب(. مُ  ٕٗ/ٕٚبادلائة دبا يتمشى مع ادلقرر  ٕٓالبالغة  اإلفراج عن األمواؿ

واإلفراج عن األمواؿ  ،مرنة، مع مراعاة الظروؼ األخرى ادلتعلقة بتنفيذ ادلشروع، دبا يف ذلك حالة امتثاؿ البلد
مراحل  أف تعد، ٘ة بادلادة لف العامجمعة. وقد طُلب إىل وكاالت التنفيذ الثنائية، عند مساعدهتا البلداػُ ادل

 بعناية وأف تصمممستقبلية خلططها اخلاصة بإدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، 
والتكاليف ادلرتبطة  ،ا طبقًا لألنشطة ادلقرر تنفيذىا من سنة إىل ثالث سنواتواستكماذل الدفعاتدوؿ تقدًن ج

عماؿ التحضَتية، مثاؿ ذلك االتفاقات أو مذكرات التفاىم القانونية حسبما يقتضى احلاؿ، يف األ وأف تبدأهبا، 
 (.ٛٔ/ٗٚ)ادلقرر التمويل دفعات قبل تقدًن 

 بدائل المواد المستنفدة لألوزون ‘3’

دراسات إىل اللجنة التنفيذية حبث تقدًن سبويل إضايف لعمل قوائم جرد أو  ٜ/ٕٙطلب ادلقرر  - ٛ
، بناًء على طلبها. ٘ادلستنفدة لطبقة األوزوف لدى األطراؼ ادلهتمة العاملة بادلادة دلواد ابدائل  بشأف استقصائية

. وكاف الكثَت من (ٜ)وبناًء على ذلك، حبث االجتماع مذكرة من األمانة بشأف بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف
وكاف من ادلتوقع أف يقـو عدد آخر من  ،نيةالوط الدراسات االستقصائيةالبلداف قد تقدـ بطلبات من أجل سبويل 

على اللجنة التنفيذية أف تقدـ على وجو السرعة توجيهات  البلداف هبذا العمل يف ادلستقبل. وىكذا كاف لزاماً 
بإجراء دراسات استقصائية أيضًا تقـو منظمات أخرى نظرًا ألف ، و تلك االستقصاءاتبشأف سلتلف جوانب 
نفدة لألوزوف، كاف من ادلهم إىل أبعد حد البحث عن جوانب التآزر وتفادي ازدواجية بشأف بدائل ادلواد ادلست

اجلهود. وبعد أف استمعت اللجنة التنفيذية لتقرير فريق االتصاؿ الذي أُنشئ دلناقشة القضايا الكثَتة اليت يشتمل 
، قررت أف ٜ/ٕٙادلقرر  أف ىدؼ الدراسات االستقصائية تلك ىو إنفاذ تعليها ىذا ادلوضوع، وبعد أف الحظ

بيانات )حيثما على  ٘ادلادة ب العاملة بلدافالمل ادلعلومات ادلتعلقة ببدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف لدى تتش
 اتالقطاع مصنفة حسبتقديرات لبدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف اجلاري استخدامها على توافرت( و 

ائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف األكثر شيوعًا يف االستخداـ. وقد تقرر ، إىل جانب التنبؤات ببدةالفرعي اتوالقطاع
طبقًا للجدوؿ الوارد أدناه، استنادًا إىل ستقصائية أقصى للتمويل الذي يقدـ للدراسات االوضع حد أيضًا 

اليت   ،٘ادة استهالؾ البلداف من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، وذلك باستثناء تلك البلداف العاملة بادل
كانت قد أجرت دراسات استقصائية شلاثلة خارج نطاؽ الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ، األمر الذي غلعلها مؤىلة 

 :اشار إليهػُ بادلائة فقط من مستويات التمويل ادل ٓ٘للحصوؿ على 

                                                      

((ٛ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 

(ٜ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53. 
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استهالك خط األساس من مركبات الكربون الهيدروكلورية 
 األوزون( فلورية )األطنان محسوبة بدالة استنفاد

 التمويل )بدوالرات الواليات المتحدة( 

 ٓٗ ٓٓٓ  ٙربت 

 ٓٚ ٓٓٓ ٕٓوأقل من  ٙ

 ٓٔٔ ٓٓٓ ٓ٘ٔوأقل من  ٕٓ

 ٖٓٔ ٓٓٓ ٓٓٓٔوأقل من  ٓ٘ٔ

 على أساس كل حالة على حدة وما يزيد عن ذلك ٓٓٓٔ

ادلقدمة من  ،مويلوافقت اللجنة التنفيذية على حبث الطلبات الواردة يف االستقصاءات ادلعنية بالتو  - ٜ
 كلٍ  ٘ ادلادة ب العاملة بلدافالاجلهات الثنائية ووكاالت التنفيذ بشرط أف تكوف مشفوعة خبطابات تصديق من 

وطنية من جانب البلداف اليت مل تقدـ طلباً  ئيةوؽلكن تقدًن طلبات التمويل للقياـ بدراسات استقصا .على حدة
 من قبل إىل االجتماع الرابع والسبعُت.

لب إىل األمانة التشاور مع الوكاالت الثنائية ووكاالت التنفيذ وأعضاء اللجنة التنفيذية ادلهتمُت، طُ و  - ٓٔ
وعرض البيانات اليت تنتج عن ىذه الدراسات  ،الدراسات االستقصائية ذبهيز الشكل الذي سيتم بوإعداد و 

الفهم بأف البلداف ادلهتمة ؽلكن أف تبدأ على أساس وذلك ، ٘ٚ ػػػالاللجنة التنفيذية أثناء اجتماعها  لكي تبحثها
أف تقدـ ربلياًل شاماًل لنتائج  ، كما طلب إليهاالدراسات االستقصائية قبل االتفاؽ على شكل الدراسة

 (.ٖ٘/ٗٚ)ادلقرر  ٕٚٔٓالدراسات االستقصائية لكي تبحثها اللجنة التنفيذية أثناء اجتماعها األوؿ يف 
ودراسات تجدوى  ةالتكنولوتجيات ذات دالة االحترار العالمي المنخفض للبيان العملي علىمشروعات  ‘4’

 72/44بشأن التبريد المناطقي طبقاً للمقر 

، سبت (ٓٔ)يف سياؽ حبث الوثيقة ادلعنية بادلسائل اليت مت ربديدىا أثناء الدراسة االستقصائية للمشروع - ٔٔ
 ،ت ذات دالة االحًتار العادلي ادلنخفضةمناقشة طلبات التحضَت دلشروعات البياف العملي على التكنولوجيا

ربليل االستهالؾ ادلتبقي مع جنبًا إىل جنب عقد وذلك أثناء اجتماع  ،ودراسات اجلدوى بشأف التربيد ادلناطقي
 ينطو ي والذيالكربوف اذليدروكلورية فلورية لدى العديد من القطاعات والقطاعات الفرعية مركبات من  ادلؤىل

. وقد مت التأكيد على ضرورة الًتكيز على ادلشروعات اليت ُتسفر عن (ٔٔ)النسبة للبياف العمليعلى أعلية زلتملة ب
ة دلشروعات الكاملِ اعتماد اللمشروعات حبيث ؽلكن  ادلثلىادلفاىيم  على أفضل النتائج من حيث البيئة، وكذلك

دلتبقي ادلؤىل يوجد يف قطاعي وحيث أف معظم االستهالؾ ا .ٙٚ ػػػالو  ٘ٚ ػػػالأثناء االجتماعُت  التطويرْ 
استهداؼ قطاع تصنيع أجهزة تكييف اذلواء، اليت سبثل مصاعب صبّة من ادلهم يكوف ساخلدمات وتربيد اذلواء، 

 بالنسبة الستحداث البدائل ذات الدالة ادلنخفضة لالحًتار العادلي.
عت اللجنة التنفيذية إىل تقريره ، فقد أُنشئ فريق اتصاؿ. وبعد أف استمالػُمثارةد ادلسائل يونظرًا لتعق - ٕٔ

مشروعًا إلجراء البياف  ٖٔقررت توجيو التمويل لواحدة من دراسات اجلدوى ادلعنية بالتربيد ادلناطقي وإعداد 
على أساس يُفهم منو أف ادلوافقة على وذلك العملي على التكنولوجيات ذات دالة االحًتار العادلي ادلنخفضة، 

                                                      

(ٔٓ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 

((ٔٔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49. 
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مستوى سبويلو عند عرضو للبحث من جانب اللجنة ربديد اد ادلشروع ادلقًتح أو اعتمعٍت ت إعداد مشروع ال
لي من متكاليف مشروعات البياف الع أف تقـو بًتشيدالتنفيذ ووكاالت وكاالت الثنائية الالتنفيذية. وقد طُلب إىل 

 ٓٔ ػػػفرة اليت تقدر بػأجل ادلساعدة على اعتماد عدد أكرب من مشروعات البياف العملي يف حدود األمواؿ ادلتوا
مصادر أخرى للتمويل اإلضايف.  حبث وأف تواصل، ٓٗ/ٕٚدوالر أمريكي، وذلك سبشيًا مع ادلقرر  يُتمال

عملي البياف العدد زلدود من الطلبات اإلضافية إلعداد مشروعات  ٘ٚ ػػػعلى االجتماع الػأف يعرض وؽلكن 
نخفضة يف قطاع تصنيع أجهزة تكييف اذلواء، إىل جانب إعادة ذات دالة االحًتار العادلي ادل تتكنولوجياالعلى 

 (.ٕٔ/ٗٚالتطوير، ودراسات اجلدوى اإلضافية بشأف التربيد ادلناطقي )ادلقرر  يتقدًن ادلشروعُت الكامل
من تجانب المشروعات التي تم المرتفعة الحترار العالمي التكنولوتجيا ذات دالة لاالستخدام المؤقت  ‘5’

 المنخفضةالحترار العالمي االتكنولوتجيا ذات دالة  تحويلها إلى

، اقًُتح بأف تقـو األمانة بإعداد تقرير، (ٕٔ)أثناء مناقشة ادلسائل اليت أُثَتت أثناء استعراض ادلشروعات - ٖٔ
واليت توضح توافر التكنولوجيات ذات دالة  ،على أساس ادلعلومات ادلقدمة مباشرة إليها من جانب ادلوردين

ادلي ادلنخفضة لدى البلداف اليت تكوف فيها التحويالت الصناعية ضرورية من أجل االمتثاؿ لتدابَت االحًتار الع
وقد أكد كبَت ادلوظفُت على أف األمانة مل تدخل مطلقًا يف مناقشات  الرقابة اليت يقضى هبا بروتوكوؿ مونًتياؿ.

ليس فقط  تتواصلسيكوف عليها أف  ؛التقريرموردين للتكنولوجيا، وأنو إذا كاف عليها أف تقدـ مثل ىذا  أيمع 
، يف شكل استعراض  ، مثالً بسهولةادلعلومات بشأف البدائل  وتتاحمع بعض ىؤالء ادلوردين بل معهم صبيعاً. 

يف إطار  ادلقدمة أف صبيع ادلشروعات ،كامل من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وُيضاؼ إىل ذلك
على الدواـ معلومات بشأف  تتضمندرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، التخلص التخطة إدارة 

أصحاب ادلصلحة ادلختصُت  ـلذلك القطاع ربديداً، وذلك من أجل إعال ادلتاحة زللياً  التكنولوجيات البديلة
 .األساس الذي استند إليو خيار التكنولوجياب، و دلتاحةاجبميع اخليارات التقنية ادلختلفة 

الوكاالت الثنائية ووكاالت التنفيذ مواصلة مساعدة البلداف العاملة بادلادة  ىلإت اللجنة التنفيذية طلبو  - ٗٔ
أثناء تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف ضماف وذلك ، ٘

تقرير إىل اللجنة التنفيذية بشأف حالة استخداـ  إعدادإمدادات التكنولوجيات البديلة ادلنتقاة، وطُلب إليها أيضًا 
الكامل ب يؤخذريثما كل اجتماع وذلك يف   ،٘بادلادة  ةالعامل أحد البلدافادلنتقاة من جانب التكنولوجيا ادلؤقتة 

تقرير أي تقدًن  وعندتكنولوجيا أخرى ذات دالة منخفضة لالحًتار العادلي. باألصلية ادلنتقاة أو لتكنولوجيا با
إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يكوف من خطط أف مرحلة مستقبلية خلطة بش

، غلب أف يتسم باطلفاض دالة االحًتار العادلي انتقاء بديل دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةفيها قد مت 
وموعد إتاحة إمدادات كافية من ىذه  ،كيفيةالتقرير( على معلومات تفصيلية من ادلوردين بشأف   اىذ)شتمل ي

اعتماد سيتطلب مقًتح يف ادلشروع ادلعتمد  ما ىوغَت  النهائيةتغَت يف التكنولوجيا  وأي للبلد. تالتكنولوجيا
من اتفاؽ كل بلد مع اللجنة التنفيذية، حيثما يتناسب، ومع  ٚ، دبا يتمشى مع الفقرة لو اللجنة التنفيذية

 (.ٕٓ/ٗٚتنفيذية ذات الصلة وادلتعلقة بتغيَتات التكنولوجيا )ادلقرر مقررات اللجنة ال

                                                      

((ٕٔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 
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 الفريق الفرعي المعني بقطا  اإلنتاج ‘6’
وصرح ادلنسق بأف معظم  ،ٗٚ ػػاجتمع الفريق الفرعي ادلعٍت بقطاع اإلنتاج على ىامش االجتماع الػ - ٘ٔ

وع ادلبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج مركبات البنود يف جدوؿ أعماؿ ذلك االجتماع قد مت تناوذلا، باستثناء مشر 
قطاع فيما يتعلق بوطلب تنفيذ ادلراجعة التقنية  ،الكربوف اذليدروكلورية فلورية، ومواصلة مناقشة البيانات األولية

. ٘ٚ ػأثناء االجتماع الػ ذين البندينى سيتم النظر يفو إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف ادلكسيك 
التنفيذية إىل اإلضافة ادلعنية خبطة إدارة التخلص التدرغلي ، أشارت اللجنة (ٖٔ)تنادًا إىل تقرير الفريق الفرعيواس

خلطة إدارة التخلص التدرغلي  قسط سبويلواعتمدت  ،من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية لبلد واحد
(. وأشارت اللجنة ٙ٘/ٗٚع عدد من الشروط )ادلقرر مىذه من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية 

التخلص التدرغلي من  التنفيذ السنوية بالنسبة خلطط إدارة طشكل التقارير ادلرحلية وخطإىل التنفيذية كذلك 
إلعداد  ذلك الشكل، وطلبت إىل وكالة التنفيذ ادلختصة استخداـ ٗٔ))إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية

 (.ٚ٘/ٗٚ)ادلقرر  لذلكر ادلستقبلية وفقاً التقاري

 استعراض تمويل مشروعات التعزيز المؤسسي ‘7’
التعزيز ادلؤسسي أثناء االجتماع الذي أُثَت فيو عدد من  (٘ٔ)ُأجرى استعراض لتمويل مشروعات - ٙٔ

استمعت تأييد واسع للبحث األكثر تعمقًا للقضايا. ولذلك مت إنشاء فريق اتصاؿ، وبعد أف  وظهر، الشواغل
اللجنة إىل تقريره، استذكرت وأكدت على مقرراهتا بشأف التعزيز ادلؤسسي. وقررت أيضاً اعتماد صبيع مشروعات 

 وجود حد أدىنادلستوى ادلتفق عليو تارؼلياً، مع عن بادلائة  ٕٛالتعزيز ادلؤسسي وذبديداهتا دبستوى يزيد بنسبة 
سنويًا لتمويل التعزيز ادلؤسسي، وذلك دلواصلة دعم االمتثاؿ  دوالر بدوالرات الواليات ادلتحدة ٕٗ ٓٓ٘قدره و 

 ،مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةوللتصدي للتحديات ادلتصلة بالتخلص التدرغلي من  ،لربوتوكوؿ مونًتياؿ
 .على البيئةة الواقعالتأثَتات  ،إىل أدىن حد صْ لِ قَ االنتقاؿ إىل البدائل اليت تػُ ، و ٙ/ٜٔ دبا يتفق مع أىداؼ ادلقرر

للجنة التنفيذية يف األوؿ جتماع االو ، أثناء سبويل وسوؼ يتم استعراض التعزيز ادلؤسسي، دبا يف ذلك مستويات
 ٖٗ/ٔٙ)ادلقرر  ٔٙ ػػالقائم ادلعتمد أثناء االجتماع الػلشكل استخداـ ايف نفس الوقت  سيواصلو ، ٕٕٓٓ

 (.ٔ٘/ٗٚ أف مؤشرات األداء ينبغي أف ُتدرج )ادلقرر ، لكي ُيشَت إىلٓٔ، مع إدخاؿ تعديل على القسم ()ج

 المشروعات، تنفيذها ورصدها - ثانياً 
 األموال منذ البدايةإنجازات  ‘1’

)باستثناء ادلشروعات مشروعًا ونشاطًا  ٚ ٖٙٛمشروعات وأنشطة بلغ عددىا  ٜٜٔٔاعُتمدت منذ  - ٚٔ
مشروعًا ونشاطًا للبلداف يف منطقة أسيا واحمليط اذلادئ؛  ٖ ٖ٘ٓالتوزيع اجلغرايف التايل: حبسب لغاة واحملولة( ػُ ادل
مشروعًا للبلداف يف أفريقيا،  ٔ ٖٗٚمشروعًا للبلداف يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ و ٔ ٖٙٛو
ادلواد ادلستنفدة  كمياتمشروعات ذات نطاؽ عادلي. ومن بُت   ٖٚٓمشروعًا للبلداف يف أوروبا؛ و ٘ٙٗو

مت التخلص التدرغلي ادلقرر القضاء عليها دبجرد تنفيذ كل ىذه ادلشروعات، طناً، و  ٔٙٗ ٘ٗٛالبالغة لألوزوف 
االستهالؾ واإلنتاج(. كل من طنًا من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف )دبا يف ذلك   ٖ٘ٗ ٕٚٚبلغ ت من كمية إصبالية

                                                      

((ٖٔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/55. 

((ٔٗ  Annex XX to document UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56. 

((ٔ٘  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51. 
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وكذلك األمواؿ  ،ةدَ مَ عات واألنشطة ادلعتَ ويرد بياف بالتوزيع القطاعي للتخلص التدرغلي بالنسبة جلميع ادلشرو 
  :يف اجلدوؿ التايل بداية الصندوؽادلعتمدة منذ 

االستهالك  القطا  
المعتمد من 
األطنان بدالة 
 *استنفاد األوزون

التخلص 
التدريجي من 
االستهالك 
باألطنان بدالة 
 *استنفاد األوزون

اإلنتاج الُمعتمد 
من األطنان بدالة 
 * استنفاد األوزون

التخلص 
التدريجي من 
اإلنتاج باألطنان 
بدالة استنفاد 

 *األوزون

المعتمدة* األموال 
)بدوالرات الواليات 

 المتحدة(

 ٔٙٗ ٕٓٓ ٕٜٚ ٓ ٓ ٓ٘ٓ,ٕٚ ٛٓٛ,ٕٚ اآليروسوؿ

 ٕٔ ٕٖٚ ٗٗ٘ ٓ ٓ ٖ٘ ٘ٗ التدمَت 

 ٖ٘ ٓٓ٘  ٓ  ٓ مكافحة احلريق

 ٕٗٗ ٖٖٜ ٖٔٙ ٓ ٓ ٚٚٛ,٘ٙ ٕٛٛ,ٛٙ الرغاوي

 ٖٙٔ ٗٚٚ ٔ٘ٙ ٓ ٓ ٜٜٕ,ٚ ٜٖٙ,ٛ بخَتمواد الت

 ٜٓ ٜٗٙ ٕٔٓ ٜٛ٘,ٔٗ ٖٔٛ,ٖٓ ٖٕٗ,ٙٗ ٖٓٛ,ٜٖ اذلالوف

 ٕ ٕٚٚ ٖٚٙ ٓ ٓ ٘٘ٗ ٓٚٙ ادلتعدد القطاعات

 ٚٔ ٖٔٛ ٜٓٚ ٓ ٓ ٗٚ٘,ٔ ٖٓ٘,ٔ أشياء أخرى

 ٖٓٔ ٕٙٛ ٖٛٚ ٖٗٗ,ٜٗ ٕٙٔ,ٕ٘ ٜٓٓ,ٙ ٖٚ٘,ٜٔ عامل تصنيع 

خطة التخلص 
 التدرغلي 

ٗٛ,ٕٔٓ ٗٚ,ٜٔٛ ٔٔ,ٕٓٙ ٔٓ,ٜٛٛ ٖٗٔ ٖٖٙ ٚٗ٘ 

 ٕٙٗ ٖ٘٘ ٔٔٗ ٖٜٙ,ٜٛ ٜٓٗ,ٜٔ ٓ ٓ اإلنتاج 
 ٜٗ٘ ٖٛٚ ٚ٘٘ ٓ ٓ ٕ٘ٗ,ٔ٘ ٜٙ٘,ٖ٘ التثليج 

 ٖٛٚ ٜٚٛ ٜٔ٘ ٓ ٓ ٗٔٚ ٖ٘ٚ أغراض متعددة
 ٛٓٔ ٜٚٙ ٜٓٙ ٓ ٓ ٕٖٓ,ٚ ٖٖٔ,ٚ ذيباتالػمُ 
 ٔ ٕٗٓ ٜٙٗ ٓ ٓ ٓٙ ٘٘ عقماتالػمُ 

 3 182 754 896 192,226 185,689 261,546 276,156 المجمو 
 كاليف دعم الوكالة حيثما يتناسب.ودبا يشمل ت ،ُملغاة واحملولةػباستثناء ادلشروعات ال  *

من أجل ربقيق التخلص التدرغلي من  ٜٜٔٔبلغ إصبايل األمواؿ اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية منذ  - ٛٔ
ع ادلشروعات واألنشطة غَت وصبي ،من مشروعات االستثمار اجلارية ولتنفيذ كلٍ  ،ادلواد ادلستنفدة لألوزوف

لتكاليف دعم  اً دوالر  ٕٕٖ ٖٚٙ ٓٙٚ دبا يف ذلك مبلغ اً أمريكي اً دوالر  ٖ ٕٛٔ ٗ٘ٚ ٜٙٛاالستثمارية 
 ترد يف اجلدوؿ أدناهالوكاالت )باستثناء ادلشروعات ادللغاة أو احملولة(. ومن إصبايل األمواؿ ادلعتمدة للمشروعات 

 تنفيذ:ال توكاالثنائية أو من الوكاالت الب كل وكالة ادلبالغ ادلخصصة وادلدفوعة من جان

 *األموال المعتمدة الوكالة

)بدوالرات الواليات 
 المتحدة(

 *الةتكاليف دعم الوك

)بدوالرات الواليات 
 المتحدة(

 **األموال الُمفرج عنها
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 ٖٖٔ ٔٓٙ ٖٓٙ ٕٔ ٓٙٛ ٖٙٚ ٜٖٔ ٕٗٙ ٜٛٓ ثنائية 
 ٜ٘ٙ ٓٛٓ ٔٔٚ ٜٔ ٕٓٛ ٕٖٓ ٚٚٙ ٜٙٔ ٚٚٔ األمم ادلتحدة اإلظلائيبرنامج 

 ٖٕٔ ٕٓٓ ٖٛٛ ٕٔ ٖٔٙ ٖٗٓ ٕٚٗ ٜٛٗ ٕٔ٘ للبيئة  برنامج األمم ادلتحدة
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 *األموال المعتمدة الوكالة

)بدوالرات الواليات 
 المتحدة(

 *الةتكاليف دعم الوك

)بدوالرات الواليات 
 المتحدة(

 **األموال الُمفرج عنها
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 ٓٙٙ ٖٓٚ ٚٛٗ ٜٓ ٗٛٓ ٘٘ٚ ٛٓٚ ٓٙٚ ٖٓٛ منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية 
 ٔ ٜٗٓ ٔٚٙ ٕٗٗ ٙٓٔ ٘ٙ٘ ٗ٘٘ ٔ ٚٛٓ ٜٖٙ ٜٜٙ البنك الدويل 

 2 716 285 148 322 673 764 2 864 481 136 جمو  الم
  .)باستثناء ادلشروعات ادللغاة واحملولة( ٕ٘ٔٓمايو /يف أيار *

 .))باستثناء ادلشروعات ادللغاة واحملولة( ٖٕٔٓديسمرب /كانوف األوؿ  ٖٔيف  **

  74المشروعات واألنشطة التي اعتمدها االتجتما  الـ  ‘2’
مشروعًا ونشاطًا إضافياً، مع  ٗٛٔ وما رلموع ٗٚ أثناء االجتماع الػ اعتمدت اللجنة التنفيذية - ٜٔ

طن زلسوبة بدالة استنفاد األوزوف يف إنتاج واستهالؾ ادلواد اخلاضعة للرقابة بلغ  ٙ,ٖ٘ٚالتخلص التدرغلي من 
لوكالة دوالرًا لتكاليف دعم ا ٖ ٜٜٛ ٖٔٚبدوالرات الواليات ادلتحدة، منها  اً دوالر  ٜ٘ ٓٓٗ ٜ٘ٗقيمتها 

 حسب اجلدوؿ التايل:
 األموال المعتمدة الوكالة

)بدوالرات الواليات 
 المتحدة(

 تكاليف دعم الوكالة
)بدوالرات الواليات 

 المتحدة(

 المجمو 
)بدوالرات الواليات 

 المتحدة(
 ٜٜ٘ ٔٚٛ ٗٙ ٜٛٚ ٖ٘٘ ٕٛٓ ثنائية

 ٘ ٜٓٓ ٜٗٗ ٜٔٗ ٔ٘ٓ ٘ ٔٛٗ ٖٗٗ برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي
 ٛ ٕٜٚ ٖٙ٘ ٜٔٛ ٕٛٛ ٛ ٕ٘ٔ ٔٛٙ للبيئة نامج األمم ادلتحدةبر 

 ٛ ٖ٘ٓ ٕٛٓ ٜ٘٘ ٛٚٙ ٚ ٘ٚٗ ٗٓٗ منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية
 ٖ٘ ٕٜٛ ٘ٛٗ ٕ ٖٙٓ ٖٖٔ ٖٖ ٙ٘ٛ ٗ٘ٔ البنك الدويل
 59 444 495 3 899 731 55 544 764 المجمو 
 ستثمارية االشاريع ادل 

ت اللجنة التنفيذية مبلغ صَ صَ ، خَ ٗٚ ػػاعتمدىا االجتماع الػاألمواؿ اليت  من بُت رلموع - ٕٓ
لتكاليف دعم الوكالة، والرًا د ٕ ٖٜٙ ٗ٘ٔ دبا يف ذلكدوالرًا بدوالرات الواليات ادلتحدة،  ٘ٗ ٖٕٙ ٜٗٓ

طن بدالة استنفاد  ٜ,ٕٖ٘رىا اقدملقضاء على كمية تقديرية الرامية إىل التنفيذ ادلشروعات االستثمارية وذلك 
 ادليثيل(. ربوميد فيما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنية  ويشكل ذلكوزوف يف استهالؾ ادلواد ادلستنفدة لألوزوف )األ

ادلرحلة األوىل من خطط إدارة  يف، اعتمدت اللجنة التنفيذية الدفعات الثانية ٗٚ ػػوأثناء االجتماع الػ - ٕٔ
الثالثة كما اعتمدت الدفعات   ،بلداً  ٜٕ ػػالنسبة لػالتخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ب

والدفعات الرابعة لثالثة بلداف، وكذلك الدفعة الثالثة للمرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص  ،خلمسة بلداف
التدرغلي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية لبلد واحد، والدفعة األوىل من ادلرحلة الثانية يف خطة 

. ادلقابلة ذلادارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية لبلد واحد، إىل جانب االتفاقات إ
 بدوالرات الواليات ادلتحدة.دوالراً  ٘ٔٚ ٗٛٓ ٕٖٔ ووقد بلغت االلتزامات من حيث ادلبدأ ما رلموع
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 األنشطة غَت االستثمارية  
)ادلقرر  (ٙٔ)لربنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي ٕ٘ٔٓ ػػلعمل لػمقررات برامج ا مت يف االجتماع اعتماد - ٕٕ
(، ٖٓ/ٗٚو ٜٕ/ٗٚ، ٖٕ/ٗٚ)ادلقرر  ٚٔ))ربنامج األمم ادلتحدة للبيئةول(، ٕٛ/ٗٚحىت  ٕٙ/ٗٚو ٖٕ/ٗٚ
)ادلقرر  (ٜٔ)لبنك الدويلوا( ٖ٘/ٗٚإىل  ٖٔ/ٗٚو ٖٕ/ٗٚ)ادلقرر  (ٛٔ)نظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعيةودل

على التكنولوجيا البديلة  عمليإعداد مشروعات بياف  الربامجمشلت ىذه و (. ٖٚ/ٗٚو ٖٙ/ٗٚ، ٖٕ/ٗٚ
ذات دالة االحًتار العادلي ادلنخفضة، ودراسة جدوى للتربيد ادلناطقي، وادلساعدة التقنية إلعداد دراسات 

للمرحلة الثانية من استقصائية بشأف ادلواد ادلستنفدة لألوزوف، وذبديدات للتعزيز ادلؤسسي، وإعداد مشروعات 
 خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية.

 الرصد والتقييم ‘3’
ٕٖ -  

ُ
 كماؿإبفيما يتعلق  ٕ٘ٔٓلعاـ  دحَ وَ وأثناء االجتماع، أخذت اللجنة التنفيذية علمًا بالتقرير ادل

. ٘ٚ ػػإىل االجتماع الػ اتإكماؿ ادلشروععن  ادلتأخرةتقارير الوحثت وكاالت التنفيذ على تقدًن  ،(ٕٓ)ادلشاريع
ف يضعوا يف ألتنفيذ االتفاقات ادلتعددة السنوات وادلشروعات الفردية و  إعداد وقد ُدعى صبيع ادلشاركُت يف

اعتبارىم الدروس ادلستفادة من تقارير إكماؿ ادلشروعات وذلك عند إعدادىم وتنفيذىم للمشروعات ادلستقبلية 
 (.٘/ٗٚ)ادلقرر 

مسؤويل  وطُلب إىل كبَت ،بيانات االتفاقات ادلتعددة السنوات ٕٔ))سبت اإلشارة أيضًا إىل تقرير قاعدةو  - ٕٗ
بشأف  ٘ٚ ػػالػالرصد والتقييم، بالتشاور مع الوكاالت الثنائية ووكاالت التنفيذ، التقدـ بتوصية إىل االجتماع 

وسبكُت  ،عند تقدًن ادلعلومات إىل قاعدة البياناتخيارات تقليل العبء على الوكاالت الثنائية ووكاالت التنفيذ 
البلداف ادلعنية من تأكيد البيانات اليت يتم إدخاذلا بواسطة الوكاالت. وبالنسبة للمعلومات الناقصة يف قاعدة 

نائية وؽلكن لتلك الوكاالت الث ٘ٚ ػػيف موعد غايتو شبانية أسابيع قبل انعقاد االجتماع الػ ربديثهافينبغي  ،البيانات
غ ادلعلومات الضرورية نيابة وكاالت التنفيذ أف تُبل  إىل  تنفيذ ادلشروع أف تطلب يفغَت ادلشاركة بصورة مباشرة 

 (.ٙ/ٗٚعنها )ادلقرر 
مركبات الكربوف اذليدروكلورية من التقرير النهائي بشأف تقييم مشروعات التخلص التدرغلي وخضع  - ٕ٘

، اليت دعت الوكاالت الثنائية ووكاالت التنفيذ إىل تطبيق (ٕٕ)اللجنة فلورية يف قطاع الرغاوي للبحث من جانب
 (. ٚ/ٗٚما يكوف الوقت مناسباً، عند تنفيذ ادلشروعات يف ذلك القطاع )ادلقرر ثنتائجها وتوصياهتا، حي

مركبات حبث االجتماع اختصاصات الدراسات ادلكتبية بشأف مشروعات التخلص التدرغلي من و  - ٕٙ
والتصنيع، وبشأف مشروعات البياف العملي الرائدة  ،وتكييف اذلواء ،لورية فلورية يف قطاع التثليجالكربوف اذليدروك

تناوؿ من أجل  رمسية. ويف أعقاب مناقشات غَت (ٖٕ)التخلص من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف وتدمَتىاادلتعلقة ب
                                                      

(ٔٙ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15. 

((ٔٚ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/16. 

(ٔٛ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/17. 

((ٜٔ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/18. 

(ٕٓ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7. 

(ٕٔ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8. 

((ٕٕ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9 وCorr.1. 

(ٕٖ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10 وCorr.1. 
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نقحة بالنسبة لكل واحدة من  ، قررت اللجنة التنفيذية اعتماد االختصاصات بصورهتاالشواغلالعديد من 
ُ
ادل

 (. ٛ/ٗٚ )ادلقرر  ادلكتبيتُْت الدراستُْت 
 بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال ‘4’

بلداف )من  ٙٓٔ، والحظ أف ٘العاملة دبوجب ادلادة  (ٕٗ)حبث االجتماع حالة وآفاؽ امتثاؿ البلداف - ٕٚ
شبكة باستعماؿ نظاـ قائم على وذلك  ٖٕٔٓ عاـاليت قدمت بيانات( قدمت بيانات  ٔٗٔ ػػبُت البلداف الػ

. وبينما مت االتفاؽ على األعلية القصوى لتحليل بيانات الربامج القطرية يف الوقت ادلناسب، فإف عدداً اإلنًتنت
 ٔوعد النهائي احلايل وىو ادليف لبعض البلداف أف تقدـ البيانات بالنسبة من العوامل جعل من الصعب 

وىو شبانية أسابيع قبل انعقاد االجتماع األوؿ للجنة دلقًتح السابق ادلوعد النهائي ا مايو، ناىيك عن/رأيا
 ،من شأف وضع استمارة ُمبسطة أف يُيسر على البلداف تقدًن البيانات يف الوقت ادلناسبو  التنفيذية خالؿ العاـ.

يف  أنو إذا قررت اللجنة التنفيذية ُأشَت إىلكما . ادلعقدةمن ادلقًتحات لتبسيط وتوضيح األسئلة  عددٌ  حَ وقد طُِر 
ادلوعد النهائي لتقدًن  سيلـز إعادة النظر يفاجتماعات سنوياً،  ةثالث نظاـمرحلة ما يف ادلستقبل أف تعود إىل 

 تقارير بيانات ادلشاريع. 
لة مواصصناعية ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية ال ،طلب االجتماع إىل برنامج األمم ادلتحدة للبيئةوقد  - ٕٛ

وإىل الوكاالت الثنائية ووكاالت  لديها الًتاخيص يتعلق بنظمفيما  ٘مساعدهتا إىل البلداف العاملة دبوجب ادلادة 
الربامج بُت تقارير  اختالفات البيانات معاجلةيف  ٘دلساعدة البلداف العاملة دبوجب ادلادة  ذات الصلة التنفيذ

قبل  القطرية تقارير بيانات الربامجتقدًن  ٘اف العاملة دبوجب ادلادة . وقد طلب إىل البلدٚالقطرية وتقارير ادلادة 
أنو سيتعُت إعادة النظر مايو، على أساس /، ويف موعد غايتو أوؿ أيارأوؿ اجتماع للجنة التنفيذية للسنةانعقاد 

ودة إىل عقد ثالثة اللجنة التنفيذية الع قررتالقطرية إذا  الربامجبيانات تقارير ادلواعيد النهائية لتقدًن  يف
 الربامج تقاريرشكل  بتحديثمقًتحاً  ٘ٚب إىل األمانة أف تقدـ إىل االجتماع الػ لِ اجتماعات يف السنة. وقد طُ 

 ، مع مراعاة ادلناقشات اليت عقدت أثناء االجتماع. ةالقطري
 حاالت التأخير في تقديم الدفعات  ‘5’

من  اً زلدد اً وأُبلغ بأف ىناؾ عدد ،(ٕ٘) تقدًن الدفعاتحاالت تأخَتبشأف االجتماع علمًا بالتقرير  ذأخ - ٜٕ
لك، ذالنقص يف نُظم الًتاخيص. ومع إىل و  ،حاالت التأخَت بالنسبة لتقدًن الدفعات تُعزى إىل الوكاالت الرائدة

تقدًن الدفعات عن تأخر نص الرسائل اليت أُرسلت إىل احلكومات يف حالة شواغل إزاء مت اإلعراب عن 
مل يكن التأخَت راجعًا إىل احلكومة. ولذلك تقرر تعديل نص الرسائل ادلعنية بناًء على ذلك.  لو موعدىا، حىت

التأخر يف  بسبب على االمتثاؿ تأثَتث و حدال ػلتمل أو وأشارت وكاالت التنفيذ ذات الصلة إىل أنو مل ػلدث 
اليت كاف من ادلقرر تقدؽلها رية فلورية تقدًن دفعات خطط إدارة التخلص التدرغلي من مركبات الكربوف اذليدروكلو 

إشارة إىل أف أحداً من البلداف ادلعنية كاف يف حالة  أين، مل ترد ، وأنو، باستثناء بلديْ ٕ٘ٔٓإىل أوؿ اجتماع يف 
نشاطًا تتعلق بدفعات  ٜٙنشاطًا من أصل  ٔٙأف  ولوحظ .ٖٕٔٓعاـ يف عدـ امتثاؿ بالنسبة للتجميد 

ُقدمت يف قد  ،كاف من ادلقرر تقدؽلها  غلي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةخطط إدارة التخلص التدر 
وافق االجتماع على إرساؿ مث وأف تسعة منها مت سحبها بعد إجراء مناقشات مع األمانة،  ،الوقت ادلناسب

 .(ٗ/ٗٚخطابات إىل احلكومات ادلعنية ػلثها على تقدًن الدفعات التالية )ادلقرر 

                                                      

((ٕٗ UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11. 

(ٕ٘ )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6. 
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 روعات التي يعاني تنفيذها من حاالت تأخير والتي طُلب تقديم تقارير خاصة بشأن حالتهاالمش ‘6’
واليت طُلبت  ،وعقب النظر يف تقرير األمانة بشأف ادلشروعات اليت يعاين تنفيذىا من حاالت تأخَت - ٖٓ

جراءات اإلتتخذ  ، أشارت اللجنة التنفيذية إىل أف األمانة ووكاالت التنفيذ سوؼ(ٕٙ)تقارير خاصة بشأف حالتها
ُتخطر احلكومات س اأف حاالت التأخَت يف التنفيذ، وأهنتقدـ تقريرًا بشمث  ،قررة طبقًا لتقييمات األمانةادل

وتقارير إضافية بشأف  ،ووكاالت التنفيذ حسبما يتطلب األمر. وقد طُلب تقدًن تقارير بشأف التأخر يف التنفيذ
 التقارير السنوية عن التقدـ احملرزكجزء من   ٘ٚ ػػالػتُقدـ إىل االجتماع احلالة بالنسبة لعدد من ادلشروعات حبيث 

بشأف للوكاالت الثنائية ووكاالت التنفيذ. وقد طُلب إىل األمانة إرساؿ خطابات  ٕٗٔٓادلالية لعاـ التقارير و 
 (.ٕٔ/ٗٚ )ادلقرر حتمل دلشروعُْت الػمُ لغاء اإل

 تجات محددة تقارير بشأن المشروعات التي لها احتيا ‘7’

استمع االجتماع إىل تقرير شفهي من برنامج األمم ادلتحدة للبيئة بشأف التدابَت اليت ازُبذت لتنفيذ  - ٖٔ
التقارير اخلاصة بادلشروعات ذات  ثَ التوصيات من جانب مكتب األمم ادلتحدة خلدمات الرقابة الداخلية، وحبََ 

العملي على اخليارات ادلنخفضة التكلفة الستخداـ اليت تشمل تنفيذ مشروع البياف  (ٕٚ)االحتياجات احملددة
اذليدروكربونات يف تصنيع رغاوي البويل يوريثُت يف مصر، ومشروع التخلص التدرغلي من بروميد ادليثيل يف 
غواتيماال، ومشروع التخلص التدرغلي من اذلالونات يف صبهورية إيراف اإلسالمية، ومشروع تعبئة ادلوارد لدى 

إدارة التخلص التدرغلي لمرحلة األوىل من خطة لادلتحدة للبيئة، وطلب ربويل وكالة التنفيذ الرائدة برنامج األمم 
قرارات ازبذت اللجنة التنفيذية و من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف بوليفيا )دولة متعددة القوميات(. 

 (.ٚٔ/ٗٚإىل  ٖٔ/ٗٚ، وٓٔ/ٗٚىل تلك التقارير )ادلقررات إمهمة استندت 
التقارير المرحلية وتقارير التحقق بشأن امتثال البلد لالتفاق الخاص بخطة إدارة التخلص التدريجي من  ‘8’

خطط إدارة التخلص التدريجي الدفعة األخيرة لبعد الموافقة على  مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوية
 مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوريةمن 

فيما يتعلق ، قررت اللجنة التنفيذية، (ٕٛ)سائل اليت أُثَتت أثناء استعراض ادلشروعيف سياؽ مناقشة ادل - ٕٖ
 ةاألخَت  دفعة التمويلبشأهنا  تاليت طُلباذليدروكلورية فلورية كربوف ال مركباتطط إدارة التخلص التدرغلي من خب

الة الرئيسية ادلنفذة ىدؼ استهالؾ، أف تطلب من الوك لوالعاـ األخَت الذي ُحدد  منعاـ أو أكثر  قبل
، تقارير االقتضاء، وعند بالدفعاتادلمولة  نشطةاألوالوكاالت ادلتعاونة ذات الصلة تقدًن تقارير سنوية عن تنفيذ 
إىل حُت إصلاز   مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةربقق عن ادلرحلة احلالية خلطط إدارة التخلص التدرغلي من 

، على أف يكوف مفهوماً، أنو مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةغ أىداؼ استهالؾ كل األنشطة ادلتوخاة، وبلو 
عند تنفيذ مراحل خطط إدارة التخلص التدرغلي بصورة متزامنة، ينبغي أف تستند تقارير التحقق إىل ىدؼ 

 (. ٜٔ/ٗٚاالستهالؾ األدىن الذي التـز بو البلد ادلعٍت )ادلقرر 

                                                      

(ٕٙ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12. 

(ٕٚ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12 وCorr.1. 

(ٕٛ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13. 
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متثال البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض لالتفاقات بشأن خطة إدارة التخلص تقارير التحقق عن ا ‘9’
 2414في عام  يةفلور  يةالهيدروكلور مركبات الكربون التدريجي من 

مركبات بلداً يقل استهالكها من  ٚٔامتثاؿ  منبعد النظر يف ادلوافقة احملتملة على سبويل تقارير التحقق  - ٖٖ
مركبات طنًا مًتيًا لالتفاقات بشأف خطة إدارة التخلص التدرغلي من  ٖٓٙعن  يةالكربوف اذليدروكلورية فلور 

، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية والوكاالت ادلنفذة ادلعنية أف تدرج سبويل الكربوف اذليدروكلورية فلورية
بالنسبة  كربوف اذليدروكلورية فلوريةمركبات اللمرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرغلي من لتقارير التحقق 

للسبعة عشر بلدًا ادلعنية يف ترتيبات التعاوف الثنائي مع كل بلد منها، فضاًل عن التعديالت على برامج العمل 
 (. ٕٕ/ٗٚلتقدؽلها لالجتماع اخلامس والسبعُت )ادلقرر 

 التخطيط التجاري، و المسائل المالية، واإلدارية -ثالثاً 

 ساهمات والنفقات حالة الم ‘1’

، بلغ إصبايل دخل الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ، دبا يف ذلك ادلدفوعات ٕ٘ٔٓأيار/مايو  ٘ٔيف  - ٖٗ
النقدية، والسندات األذنية احملتفظ هبا، وادلساعلات الثنائية، والفوائد ادلكتسبة، واإليرادات األخرى 

ادلخصصات االحتياطية  دوالراً، وبلغت ادلخصصات اإلصبالية، دبا يف ذلك ٖ ٖٛٗ ٔٓٓ ٙٚٙ
دوالرًا من دوالرات الواليات  ٜ٘ ٕٙٛ ٖٔٙ. ولذلك بلغ الرصيد ادلتاح اتدوالر  ٖ ٕٕ٘ ٘ٔٚ ٙٓٗ

 ادلتحدة. ويرد يف اجلدوؿ أدناه التوزيع السنوي للتربعات مقارنة بالتربعات ادلعلنة: 

التبرعات المعلنة )دوالرات  السنة
 الواليات المتحدة(

 مجمو  المدفوعات
والرات الواليات )د

 المتحدة(

التبرعات المعلنة 
المتأخرة/المستحقة 
)دوالرات الواليات 

 المتحدة(

ٜٜٔٔ-ٜٜٖٔ ٕٗٔ ٜٕٜ ٕٖٗ ٕٜٛ ٛٚٚ ٕٔٓ ٜٕ٘ ٓ٘ٔ ٕٗ 

ٜٜٔٗ-ٜٜٔٙ ٖٗٚ ٛٗٔ ٕٗٗ ٜٓٙ ٗٙ٘ ٖٜٖ ٕٚٛ ٖٚٙ ٖٔ 

ٜٜٔٚ-ٜٜٜٔ ٜٓٓ ٘ٙٚ ٕٗٚ ٖ٘ٔ ٓٗٗ ٗٗٓ ٜٗٙ ٕٕ٘ ٖٕ 

ٕٓٓٓ-ٕٕٓٓ ٜٔٓ ٕٖٙ ٗٗٓ ٖٚٓ ٙ٘ٔ ٕٜٗ ٖٜٚ ٙٔٔ ٔٓ 

ٕٖٓٓ-ٕٓٓ٘ ٕٓٗ ٔٙٚ ٗٚٗ ٕٚٓ ٙٙٚ ٗٙ٘ ٕٚٚ ٜٜٗ ٛ 

ٕٓٓٙ-ٕٓٓٛ ٖٚٔ ٖٔ٘ ٖٙٛ ٙٛ٘ ٜٓٓ ٖٜ٘ ٓٗٙ ٔٗٗ ٜ 

ٕٜٓٓ-ٕٓٔٔ ٘ٓٚ ٚٛٔ ٖٜٜ ٖٔٛ ٕٓ٘ ٖٜٛ ٖٚٓ ٕٜٚ ٔٓ 

ٕٕٓٔ-ٕٓٔٗ ٖ٘ٚ ٖٓٚ ٖٜٚ ٖٚٔ ٕٙ٘ ٖٚٗ ٔٙٙ ٗٗٛ ٕٕ 

ٕٓٔ٘ ٖٖٖ ٖٖٛ ٔٗ٘ ٛٗٚ ٛ٘ٔ ٖ٘ ٗٛٚ ٜٛٔ ٜٔ 

 241 365 345 3 116 244 552 3 357 649 857 المجمو 

 ال تشمل أي تربعات متنازع عليها. :مالحظة

وبعد استالـ ادلعلومات ادلستكملة عن ادلبالغ اليت أعادهتا الوكاالت ادلنفذة، أشار االجتماع إىل أف  - ٖ٘
شاريع دوالراً وىو رصيد يكفي للموافقة على كل ادل ٜ٘ ٖٜ٘ ٖٚٓرصيد الصندوؽ كما ذكر أمُت اخلزانة يبلغ 

 قيد النظر يف االجتماع. 

وأحاط االجتماع علمًا بادلبالغ ادلسًتدة للصندوؽ، وطلب إىل الوكاالت الثنائية والوكاالت ادلنفذة  - ٖٙ
تصفية أو إلغاء االلتزامات اليت ال حاجة إليها، وإعادة كل األرصدة غَت ادللتـز هبا واألرصدة من ادلشاريع 
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اللجنة  “دبوجب مقرر”ف السنتُت السابقتُت، فضاًل عن األرصدة من ادلشاريع اليت اكتملت ادلكتملة يف غضو 
 (.ٕ/ٗٚالتنفيذية لالجتماع اخلامس والسبعُت )ادلقرر 

وحث االجتماع األطراؼ على دفع مساعلاهتا يف الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ كاملة يف أقرب وقت  - ٖٚ
 .)د((ٔ/ٗٚ)ادلقرر  شلكن

 2414-2412صل عليها في فترة الثالث سنوات الفوائد المتح ‘2’

 ٙ ٘ٔٙ ٖ٘ٓ، بلغ ادلستوى الكلي للفوائد ادلسجلة يف حسابات اخلزانة ٕ٘ٔٓأيار/مايو  ٘ٔيف  - ٖٛ
 .ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓدوالراً لفًتة الثالث سنوات 

 آلية سعر الصرف الثابت ‘3’

ت قد اطلفضت حبوايل أبلغ أمُت اخلزانة أف ادلكاسب الناصبة عن استخداـ آلية سعر الصرؼ الثاب - ٜٖ
أيار/مايو  ٘ٔيف و  .مليوف دوالر بسبب ارتفاع قيمة دوالر الواليات ادلتحدة مقارنة بالعمالت األخرى ٜ,ٗٗ
 . دوالراً  ٗٔ ٖٛٗ ٛٔٗسعر الصرؼ الثابت  آلية بلغت ادلكاسب الناصبة عن، ٕ٘ٔٓ

الغ أمُت اخلزانة بشأف وحث االجتماع األطراؼ ادلؤىلة الستخداـ آلية سعر الصرؼ الثابت على إب - ٓٗ
 .()ج( ٔ/ٗٚنيتهم استخداـ اآللية قبل تاريخ انعقاد االجتماع اخلامس والسبعُت )ادلقرر 

 التعاون الثنائي ‘4’

وافق االجتماع الرابع والسبعوف على طلبات حكومات فرنسا، وأدلانيا، والياباف لتعويض أرصدة تبلغ  - ٔٗ
(، شلا يرفع إصبايل أرصدة التعاوف الثنائي منذ إنشاء ٕ٘/ٗٚ دوالرًا للمشاريع الثنائية )ادلقرر ٜٜ٘ ٔٚٛ

دوالرًا )دبا يف ذلك رسـو الوكاالت وباستثناء ادلشاريع ادللغاة  ٕ٘ٔ ٕٗٔ ٘ٙٗالصندوؽ ادلتعدد األطراؼ إىل 
 يف ادلائة من األمواؿ اليت سبت ادلوافقة عليها. ٛ,ٗواحملولة(، وىو مبلغ ؽلثل 

والتخطيط المالي لفترة الثالث  2417-2415تنفيذ خطط األعمال للفترة معلومات مستكملة عن  ‘5’
 2417-2415سنوات 

، أشار االجتماع إىل أف إصبايل التكاليف ادلقدرة لطلبات إعداد (ٜٕ)بعد استعراض تقرير األمانة - ٕٗ
ي اليت ُقدمت ادلشاريع، وادلشاريع اإليضاحية ادلقًتحة للبدائل ادلنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادل

، كما ُقدـ لالجتماع الرابع ٓٗ/ٕٚادلقرر  اليت حددىادوالر  ماليُت ٓٔلالجتماع ذباوزت نافذة التمويل البالغة 
(، وىو مبلغ مل يُدرج يف ٗ)الفقرة  ٜ/ٕٙدوالرًا يف شكل أنشطة وفقًا للمقرر  ٚ ٛٓٙ ٕٓ٘والسبعُت مبلغ 

 التواصل معاألمانة وأمُت الصندوؽ على تعزيز . وحث االجتماع ٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓخطط األعماؿ للفًتة 
لتشديد على ، من أجل ااألطراؼ ادلساعلة اليت لديها مساعلات واجبة السداد لفًتة ثالث سنوات أو أكثر

ضرورة سداد ادلدفوعات للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ وفقًا لًتتيبات ذبديد موارد الصندوؽ اليت أقرهتا األطراؼ. 
 ٕٗٔٓ-ٕٕٔٓاالجتماع أيضًا األطراؼ اليت لديها متأخرات لفًتة الثالث سنوات  عالوة على ذلك، حثو 

 .ٕ٘ٔٓعلى دفع ىذه ادلتأخرات يف عاـ 

مليوف دوالر يف  ٛ,ٖٚٔ، وٕ٘ٔٓمليوف دوالر يف عاـ  ٜ,ٜٚٔوتقرر اعتماد زبصيص موارد بقيمة  - ٖٗ
صصة الحقاً يف فًتة الثالث مع زبصيص أي أمواؿ غَت سل ٕٚٔٓمليوف دوالر يف عاـ  ٛ,ٖ٘ٔ، وٕٙٔٓعاـ 

                                                      

(ٕٜ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5, Corr.1 and Add.1. 
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يف االجتماع األوؿ يف  ٕٚٔٓو ٕٙٔٓ العامُت . وسيُنظر يف توفر تدفق النقد دليزانييتٕٚٔٓ-ٕ٘ٔٓسنوات 
ادلشاريع/االتفاقات،  لألمواؿ غَت ادلستخدمة منعلى ضوء ربصيل الفوائد، واإلعادة غَت ادلتوقعة  ٕٙٔٓعاـ 

الث سنوات السابقة آلخر ذبديد دلوارد الصندوؽ، وأي خسائر بسبب ادلساعلات ادلعلنة يف فًتات الث ودفعات
عدـ سداد ادلساعلات ادلعلنة ادلتوقعة منذ التجديد السابق دلوارد الصندوؽ، وأي خسائر أو مكتسبات ناصبة عن 

 آلية سعر الصرؼ الثابت.

 حالة توحيد حسابات الصندوق المتعدد األطراف ‘6’

ادلًتتبة ثار اآل، كاف ىناؾ تشديد على أعلية فهم (ٖٓ)احلساباتيد حتو حالة  مناقشة التقرير عنيف أثناء  - ٗٗ
الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ. تشغيل بالنسبة لاإلجراءات احملاسبية اجلديدة، والتغيَتات يف احلسابات ادلصرفية على 

ادلتعدد األطراؼ لعاـ  ؽللصندو احلسابات النهائية  أف يقدـ لالجتماع اخلامس والسبعُتنة ااخلز وطُلب من أمُت 
متضمنة ادلعلومات ادلطلوبة عن آلية سعر الصرؼ الثابت، والسندات اإلذنية، وادلساعلات غَت ادلسددة،  ٕٗٔٓ

وادلساعلة ادلناظرة حلكومة كندا، باإلضافة إىل تقرير عن حالة احلساب ادلصريف للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ يف 
ينبغي مواصلة تقدًن و لصندوؽ األمانة والصندوؽ ادلتعدد األطراؼ.  نيويورؾ، وأثره على العمليات ادلالية

حسابات فرعية منفصلة لكل وكالة منفذة، حساب دلوازنة صندوؽ األمانة، وآخر للحالة ادلالية للصندوؽ ادلتعدد 
نظومة ادلستخدـ عندما كانت احلسابات تُقدـ يف إطار ادلعايَت احملاسبية دل التنظيماألطراؼ باستخداـ نفس 

الوكاالت  طالعإلاألمم. وطُلب من أمُت اخلزانة أيضًا أف ينظم، بالتعاوف مع األمانة، حلقة عمل إعالمية 
قبل  ، وذلكاحملاسبية الدولية للقطاع العاـ ادلعايَتادلنفذة على آخر التطورات بشأف متطلبات اإلبالغ دبوجب 

 (.ٕ٘/٘ٚاالجتماع اخلامس والسبعُت )ادلقرر 

 أنشطة األمانة صندوق ‘7’

عماًل بادلقررات اليت ازبذهتا اللجنة التنفيذية يف اجتماعاهتا السابقة،  (ٖٔ)ازبذ صندوؽ األمانة إجراءات - ٘ٗ
باإلضافة إىل الوثائق اليت عادة ما يتم و . والسبعُتوأعد الوثائق، وقدـ خدمات ادلؤسبرات لالجتماع الرابع 

مسائل  ،ألمانة أيضًا وثائق عن مسائل تشمل، يف صبلة أمورإعدادىا الجتماعات اللجنة التنفيذية، أعدت ا
 السياسات ادلشار إليها أعاله.

من طلبات التمويل، وقدمت تعليقات وتوصيات لتنظر فيها اللجنة  ٕٕٓوحللت األمانة واستعرضت  - ٙٗ
استعراض ادلشاريع  التنفيذية. وبلغ مستوى التمويل ادلطلوب لتتم ادلوافقة عليو يف االجتماع الرابع والسبعُت بعد

 دوالراً من دوالرات الواليات ادلتحدة.  ٕٙ ٕٓٔ ٕٜٔ

وتلقى االجتماع معلومات عن آخر التطورات بشأف ادلسائل ادلتعلقة بادلوظفُت، وأوجو الًتابط والتآزر  - ٚٗ
 مع االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ، وادلنظمات ذات الصلة.

                                                      

(ٖٓ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52. 

(ٖٔ  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2. 
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 المرفق األول

وخطط إدارة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ريجي من خطط إدارة التخلص التد
 التخلص التدريجي من إنتاج الهيدروكلوروكربون

التخلص   الجهة المنفذة البلد
التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
 استنفاد األوزون(

 التمويل الذي تمت الموفقة عليه )دوالر(
األموال 
المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

 االستهالك )المرحلة األولى(

ٜٖٛ ٕ٘ٛ ٖٖ,ٛ برنامج البيئة أفغانستاف  ٛٗٚ ٘ٔ  ٕٙٚ ٗ٘ٓ  

ٕٓٛ ٕٙٚ أدلانيا  ٖٗٙ ٖٙ  ٕٚٔ ٖٔٙ  

ٖٕٓ ٓٓٓ ٓٔ,ٕ اليونيدو ألبانيا  ٚٓٓ ٕٓ  ٚٓٓ ٕ٘ٓ  

٘ٛ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٓ٘ٓ ٔٔ  ٓ٘ٓ ٜٙ  

ٔ ٖٜٜ ٖٖٔ ٛٗ,ٗٔ اليونيدو اجلزائر  ٖٚٔ ٕٔ٘  ٕٓٙ ٔٗٙ ٕ  

برنامج األمم ادلتحدة  نغوالأ
 اإلظلائي

ٔ,ٜ٘ ٓٓٓ ٔٚٙ  ٛٗٓ ٔ٘  ٛٗٓ ٜٔٔ  

ٔ٘ ٓٓٚ ٖٓ,ٓ برنامج البيئة أنتيغوا وبربودا  ٕٚٔ ٙ  ٕٗٔ ٘ٛ  

ٜ ٓٙ٘ ٕٗ٘ ٖ٘,ٖٛ اليونيدو األرجنتُت  ٖٛٗ ٚٔٗ  ٖٛ٘ ٕٚ٘ ٔٓ  

لإلنشاء  البنك الدويل
 والتعمَت

ٕٙٔ ٜٔٗ  ٜ٘ٙ ٙٛ  ٕٓٛ ٜٖٛ  

ٖٓٓ ٓٓٓ إيطاليا  ٓٓٓ ٖٜ  ٓٓٓ ٖٖٜ  

برنامج األمم ادلتحدة  أرمينيا
 اإلظلائي

ٕ,ٕٖ ٖٛٛ ٕ٘ٙ  ٕٖٔ ٕٗ  ٓ٘ٔ ٙٓ٘  

ٜٖ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٓٚٓ ٘  ٓٚٓ ٗٗ  

ٙ٘ٔ ٜٓٓ ٛٙ,ٔ برنامج البيئة جزر الباىاما  ٖٜٚ ٕٓ  ٕٜٚ ٔٚٚ  

ٔ٘ٔ ٕٓٗ اليونيدو  ٕٙٛ ٖٔ  ٓٗٛ ٔٙ٘  

ٓٚٗ ٓٓٓ ٕٔ,ٖٕ برنامج البيئة البحرين  ٔٓٓ ٙٔ  ٔٓٓ ٖ٘ٔ  

ٕ ٖٖٛ ٜ٘ٛ اليونيدو  ٕٜٚ ٖٔٙ  ٚٔٗ ٕ٘ٓ ٕ  

برنامج األمم ادلتحدة  بنغالديش
 اإلظلائي

ٕٗ,ٖ٘ ٓٚٗ ٕٓٔ ٔ  ٓٛٔ ٜٓ  ٔ٘٘ ٕٜٔ ٔ  

ٖ٘٘ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٔ٘ٓ ٗٙ  ٔ٘ٓ ٗٓٔ  

ٕٜٔ ٓٓٓ ٜٕ,ٔ برنامج البيئة بربادوس  ٜٙٓ ٕٗ  ٜٙٓ ٕٔٙ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٛٛ  ٜٕٓ ٚ  ٜٕٓ ٜ٘  

ٖٕٔ ٓٓ٘ ٖٓ,ٔ برنامج البيئة بليز  ٚ٘٘ ٕٚ  ٕ٘٘ ٕٗٔ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

٘ٓٓ ٙٙ  ٜٛ٘ ٘  ٗٛ٘ ٕٚ  

ٖٓٚ ٓٓٓ ٖٖ,ٛ برنامج البيئة بنن  ٔٓٓ ٗٛ  ٔٓٓ ٗٔٛ  

ٕٓٙ ٓٓٓ اليونيدو  ٘ٓٓ ٜٔ  ٘ٓٓ ٕٜٚ  

ٕٕٛ ٓٓٓ ٖٓ,ٓ برنامج البيئة بوتاف  ٙٙٓ ٖٙ  ٙٙٓ ٖٔٛ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٔٛٛ  ٜٕٓ ٔٙ  ٜٕٓ ٕٓٗ  
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التخلص   الجهة المنفذة البلد
التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
 استنفاد األوزون(

 التمويل الذي تمت الموفقة عليه )دوالر(
األموال 
المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

ٖٜ٘ ٕٗٛ ٛ٘,ٙ اليونيدو البوسنة واذلرسك  ٛٛٙ ٜٙ  ٔٚٓ ٕٖٓ ٔ  

ٖ٘ٔ ٓٓٓ ٖٔ,ٕ أدلانيا بوليفيا  ٜ٘ٓ ٗٓ  ٜ٘ٓ ٖ٘٘  

برنامج األمم ادلتحدة  الربازيل
 اإلظلائي

ٕٕٓ,ٖٓ ٕ٘ٚ ٘ٓٙ ٔ٘  ٜٜٙ ٕٔٙ ٔ  ٕٕٙ ٜٙٙ ٔٙ  

ٗ ٜٓٓ ٜٜٓ أدلانيا  ٓٓٓ ٗٙٓ  ٜٜٓ ٘٘ٓ ٗ  

ٖٛٔ ٓٓٓ ٗٔ,ٕ برنامج البيئة ين دار السالـبرو   ٜٚٓ ٕٖ  ٜٚٓ ٕٓٙ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٖٕٔ  ٛٛٓ ٔٔ  ٛٛٓ ٖٔٗ  

ٙٗ٘ ٛٙٔ ٔٔ,ٓٔ برنامج البيئة فاسو بوركينا  ٕٓٓ ٚٔ  ٔٚٓ ٙٔٚ  

ٜٕٗ ٜٓٓ اليونيدو  ٜٗٔ ٕٕ  ٖٜٔ ٕٕٚ  

ٕٚٔ ٓٓٓ ٓ٘,ٕ برنامج البيئة بوروندي  ٖٙٓ ٕٕ  ٖٙٓ ٜٔٗ  

ٓٙٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٗٓٓ ٔٗ  ٗٓٓ ٔٚٗ  

ٜٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ,٘ٔ برنامج البيئة كمبوديا  ٘ٓٓ ٕٖٔ  ٘ٓٓ ٖٓٚ ٔ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٙ٘ٓ  ٚ٘ٓ ٗٛ  ٚ٘ٓ ٜٙٛ  

ٔ ٕٛٔ ٕ٘ٚ ٓ٘,ٕٓ اليونيدو الكامَتوف  ٚٓٗ ٛٛ  ٕٜٗ ٕٚٔ ٔ  

ٓٙٔ ٓٓٓ ٜٓ,ٓ برنامج البيئة كابو فَتدي  ٛٓٓ ٕٓ  ٛٓٓ ٔٛٓ  

ٖٓٔ ٓٓٓ ٕٓ,ٗ برنامج البيئة ورية أفريقيا الوسطىصبه  ٖٓٓ ٗٓ  ٖٓٓ ٖ٘ٓ  

ٕٓ٘ ٓٓٓ اليونيدو  ٚ٘ٓ ٔٛ  ٚ٘ٓ ٕٙٛ  

ٕٖ٘ ٓٓٓ ٖٙ,٘ برنامج البيئة تشاد  ٕ٘ٓ ٕٗ  ٕ٘ٓ ٖٙٚ  

ٖٕ٘ ٓٓٓ اليونيدو  ٕٙ٘ ٔٚ  ٕٙ٘ ٕٕ٘  

برنامج األمم ادلتحدة  شيلي
 اإلظلائي

ٕٕ,ٓٓ ٜٙٙ ٜٗٚ ٔ  ٖٗٚ ٕٔٔ  ٖٖٔ ٙٔٓ ٔ  

ٕٛٛ ٜٛٗ مج البيئةبرنا  ٘ٓٗ ٖٚ  ٜٜٖ ٖٕ٘  

القطاعُت  - الصُت
الصناعي والتجاري 

 وتكييف اذلواء

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٖ ٖٛ٘,ٖٛ ٓٓٓ ٓٓٓ ٙٔ  ٜٓٓ ٖٜٙ ٗ  ٜٓٓ ٖٜٙ ٙ٘  

رغاوي  -الصُت 
البوليستَتين ادلشكل 

 باالنبثاؽ

ٔ ٖٓ٘ ٓٓٓ أدلانيا  ٘ٓٓ ٔ٘ٛ  ٘ٓٓ ٘ٓٛ ٔ  

رغاوي  - الصُت
يستَتين ادلشكل البول

 باالنبثاؽ

ٛٗ ٓ٘ٙ ٓٓٓ اليونيدو  ٖٙٓ ٕ٘ٔ ٖ  ٖٙٓ ٕٔٙ ٖ  

لإلنشاء  البنك الدويل البويل يوريثافرغاوي 
 والتعمَت

ٓٓٓ ٓٓٓ ٖٚ  ٛٚٓ ٖٖٓ ٘  ٛٚٓ ٖٖٓ ٚٛ  

تكييف اذلواء  -الصُت 
 يف الغرؼ

٘ٚ ٓٓٓ ٓٓٓ اليونيدو  ٔ٘ٓ ٖٕٗ ٘  ٔ٘ٓ ٖٕٗ ٛٓ  

قطاع اخلدمة،  -الصُت 
 التمكُت دبا يف ذلك

 برنامج البيئة

 

ٓٓٓ ٕٗٓ ٘  ٗٓٓ ٘ٛٙ  ٗٓٓ ٕٛٙ ٘  

ٓٓٗ ٓٓٓ اليابافقطاع اخلدمة،  -الصُت   ٓٓٓ ٕ٘  ٓٓٓ ٕٗ٘  
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التخلص   الجهة المنفذة البلد
التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
 استنفاد األوزون(

 التمويل الذي تمت الموفقة عليه )دوالر(
األموال 
المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

 دبا يف ذلك التمكُت

التنسيق  -الصُت 
 الوطٍت

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٖٙٓ  ٓٓٓ ٕٚ  ٓٓٓ ٖٛٚ  

برنامج األمم ادلتحدة  ادلذيبات -الصُت 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٓٓٓ ٘  ٘ٓٓ ٖٕٙ  ٘ٓٓ ٖٕٙ ٘  

برنامج األمم ادلتحدة  كولومبيا
 اإلظلائي

ٚٛ,ٜٔ ٖٗٛ ٕٚٔ ٙ  ٔٔٔ ٘ٓٗ  ٜ٘ٗ ٕٕ٘ ٚ  

ٓٓٔ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٓٓٓ ٖٔ  ٓٓٓ ٖٔٔ  

ٓٙٔ ٓٓٓ ٘ٓ,ٓ برنامج البيئة جزر القمر  ٛٓٓ ٕٓ  ٛٓٓ ٔٛٓ  

٘ٚٔ ٓٓٓ ٘٘,ٖ برنامج البيئة الكونغو  ٚ٘ٓ ٕٕ  ٚ٘ٓ ٜٔٚ  

٘ٚٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٚ٘ٓ ٔ٘  ٚ٘ٓ ٜٔٓ  

صبهورية الكونغو 
 الدؽلقراطية

ٖٕ٘ ٓٓٓ ٓٛ,٘ برنامج البيئة  ٘٘ٓ ٖٓ  ٘٘ٓ ٕٙ٘  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٕٗٓ  ٙٓٓ ٕٔ  ٙٓٓ ٕٙٔ  

ٜٜ ٓٓٓ ٕٓ,ٓ برنامج البيئة جزر كوؾ  ٛٚٔ ٕٔ  ٛٚٔ ٔٔٔ  

برنامج األمم ادلتحدة  كوستاريكا
 اإلظلائي

ٔٛ,ٜٖ ٕٖ٘ ٖٔ٘ ٔ  ٘ٔٗ ٛٙ  ٖٓٚ ٕٗٓ ٔ  

ٜ٘ٓ ٓٗٚ ٖٖ,ٕٕ برنامج البيئة كوت ديفوار  ٖٙٔ ٜٔٓ  ٖٚٔ ٓٔ٘ ٔ  

ٕٜٓ ٓٓٓ اليونيدو  ٓٓٓ ٜٙ  ٓٓٓ ٜٜٛ  

ٔٚٛ ٓ٘ٔ ٓٔ,ٛ اليونيدو كرواتيا  ٖٖٙ ٙ٘  ٗٛٙ ٜٖٙ  

ٕٓٔ ٓٓٓ إيطاليا  ٖٓٓ ٕٚ  ٖٓٓ ٕٖٚ  

برنامج األمم ادلتحدة  كوبا
 اإلظلائي

ٜٔ,ٕٙ ٕ٘ٚ ٚٗٚ ٔ  ٓٙ٘ ٖٔٔ  ٜٕ٘ ٛٚٛ ٔ  

ٗٙٔ ٓٓ٘ ٕٗ,ٓ برنامج البيئة جيبويت  ٖٛ٘ ٕٔ  ٛٛ٘ ٔٛ٘  

ٗٙٔ ٓٓ٘ ٛٓ,ٓ برنامج البيئة دومينيكا  ٖٛ٘ ٕٔ  ٛٛ٘ ٔٛ٘  

برنامج األمم ادلتحدة  اجلمهورية الدومينيكية
 اإلظلائي

ٕٚ,ٔٗ ٕٕ٘ ٙٗٙ ٔ  ٗٙٚ ٕٖٔ  ٜٕٙ ٜٚٙ ٔ  

ٓ٘ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٘ٓٓ ٙ  ٘ٓٓ ٘ٙ  

ٔ ٙٗٛ ٓٗٗ ٛٔ,ٖٕ اليونيدو إكوادور  ٖٗٛ ٖٔٛ  ٜٕٖ ٜٛٗ ٔ  

٘ٔٔ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٜ٘ٓ ٔٗ  ٜ٘ٓ ٕٜٔ  

برنامج األمم ادلتحدة  السلفادور
 اإلظلائي

ٜ,ٖٓ ٕٚٚ ٜٜٙ  ٗٗٙ ٕ٘  ٕٖٚ ٚ٘ٔ  

ٖ٘ٚ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٚٓٓ ٔٔ  ٚٓٓ ٖٛٙ  

٘ٙٔ ٓٓٓ ٕٓ,ٕ برنامج البيئة االستوائيةغينيا   ٗ٘ٓ ٕٔ  ٗ٘ٓ ٔٛٙ  

ٓ٘ٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٘ٓٓ ٖٔ  ٘ٓٓ ٖٔٙ  

ٕ ٕٖ٘ ٘ٔٗ ٓٓ,ٗٚٔ اليونيدو مصر  ٗٓٙ ٔٚٗ  ٕٛٔ ٜٜٗ ٕ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٗٓٓ ٜٔ٘ ٙ  ٜٖٔ ٜٗٙ  ٜٖ٘ ٙٙٗ ٙ  

ٗٛ ٓٓ٘ ٖٓ,ٓ برنامج البيئة إريًتيا  ٜٛ٘ ٔٓ  ٗٛ٘ ٜ٘  
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التخلص   الجهة المنفذة البلد
التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
 استنفاد األوزون(

 التمويل الذي تمت الموفقة عليه )دوالر(
األموال 
المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

ٓٛ ٓٓٓ اليونيدو  ٕٓٓ ٚ  ٕٓٓ ٛٚ  

٘ٚٔ ٓٓٓ ٕٜ,ٔ برنامج البيئة إثيوبيا  ٚ٘ٓ ٕٕ  ٚ٘ٓ ٜٔٚ  

ٓٗٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٙٓٓ ٕٔ  ٙٓٓ ٕٔ٘  

برنامج األمم ادلتحدة  فيجي
 اإلظلائي

ٕ,ٕٓ ٘ٓٓ ٜٔٛ  ٓ٘٘ ٔٚ  ٘٘٘ ٕٓٙ  

ٕ٘ٔ ٓٓ٘ برنامج البيئة  ٖٔٙ ٔٙ  ٛٔٙ ٔٗٔ  

ٓٔٔ ٓٓٓ ٕ٘,ٓ برنامج البيئة غامبيا  ٖٓٓ ٔٗ  ٖٓٓ ٕٔٗ  

ٓٓٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٓٓٓ ٜ  ٓٓٓ ٜٔٓ  

ٜٕٓ ٓٓٔ ٚ٘,ٓٔ برنامج البيئة الغابوف  ٖٚٔ ٖٚ  ٖٛٔ ٖٕٚ  

ٜٕٗ ٜٓٓ اليونيدو  ٜٗٔ ٕٕ  ٖٜٔ ٕٕٚ  

برنامج األمم ادلتحدة  غانا
 اإلظلائي

ٕٙ,ٕٚ ٖٔٔ ٖٓٔ ٔ  ٖٗٛ ٚٚ  ٜٙ٘ ٔٓٛ ٔ  

ٕٖ٘ ٓٓٓ إيطاليا  ٕ٘ٓ ٕٗ  ٕ٘ٓ ٖٙٚ  

برنامج األمم ادلتحدة  جورجيا
 اإلظلائي

ٕ,ٖٖ ٜٓٓ ٘ٓٓ  ٘ٙٛ ٖٚ  ٗٙٛ ٖ٘ٛ  

ٕٓٔ ٓٓٓ ٖٓ,ٓ برنامج البيئة غرينادا  ٖٓٓ ٕٚ  ٖٓٓ ٕٖٚ  

ٖ٘ٗ ٖٚٙ ٖٓ,ٗ اليونيدو غواتيماال  ٜٕٖ ٕ٘  ٘ٙٓ ٖٚٔ  

ٜٙ ٓٓ٘ برنامج البيئة  ٘ٗٙ ٕٔ  ٓٗٙ ٜٔٓ  

ٕٖٚ ٓٓٓ ٜٔ,ٚ برنامج البيئة غينيا  ٘ٔٓ ٕٗ  ٘ٔٓ ٖٜٙ  

ٕٖٓ ٓٓٓ اليونيدو  ٓٓٓ ٕٗ  ٓٓٓ ٖٗٗ  

٘ٙٔ ٓٓٓ ٜٜ,ٓ برنامج البيئة غينيا بيساو  ٗ٘ٓ ٕٔ  ٗ٘ٓ ٔٛٙ  

٘ٔٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٖ٘ٓ ٔٓ  ٖ٘ٓ ٕٔ٘  

ٛٔ ٓٓٓ ٛٔ,ٓ برنامج البيئة غيانا  ٖٗٓ ٕ  ٖٗٓ ٕٓ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓ ٕٓ  ٖٕٓ ٗ  ٖٕٓ ٕ٘  

ٕٛٔ ٔٛٛ ٕٙ,ٔ برنامج البيئة ىاييت  ٚٚ٘ ٕٖ  ٙ٘ٙ ٕٓٙ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٜٔٔ ٜٚ  ٚٗٔ ٛ  ٛٙٓ ٔٓ٘  

ٖٓٛ ٓٓٓ ٜٚ,ٙ اليونيدو سىندورا  ٘ٓٓ ٕٛ  ٘ٓٓ ٗٓٛ  

ٕٓ٘ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٘ٓٓ ٖٕ  ٘ٓٓ ٕٕٛ  

برنامج األمم ادلتحدة  اذلند
 اإلظلائي

ٖٗٔ,ٚٚ ٜٗٓ ٖٗٛ ٔٛ  ٜٙٗ ٖٗٓ ٔ  ٔٛٗ ٜٚٚ ٜٔ  

ٔٙٛ ٓٓٙ برنامج البيئة  ٚٚٙ ٔٓٗ  ٖٚٙ ٜٙٙ  

ٔ ٜٜٗ ٓٓٗ أدلانيا  ٖٛٗ ٕٕٜ  ٚٛٗ ٕٕٖ ٕ  

برنامج األمم ادلتحدة  إندونيسيا
 اإلظلائي

ٖٔ٘,ٓٓ ٕٔٓ ٜٓٔ ٛ  ٖ٘ٛ ٙٙٚ  ٙٛ٘ ٘ٙٛ ٜ  

ٖٓٓ ٓٓٓ أسًتاليا  ٓٓٓ ٖٜ  ٓٓٓ ٖٖٜ  

لإلنشاء  البنك الدويل
 والتعمَت

ٔٛٚ ٚٔٗ ٕ  ٘ٙٗ ٕٖٓ  ٚ٘ٔ ٜٔٚ ٕ  
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التخلص   الجهة المنفذة البلد
التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
 استنفاد األوزون(

 التمويل الذي تمت الموفقة عليه )دوالر(
األموال 
المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

ٚٚٚ ٜٖ٘ اليونيدو  ٖٓ٘ ٘ٛ  ٚٓٓ ٖٛ٘  

برنامج األمم ادلتحدة  إيراف
 اإلظلائي

ٔٙٗ,ٗٓ ٕٗٙ ٖٗٓ ٗ  ٘ٔٛ ٖٕ٘  ٚٙٗ ٙٙ٘ ٗ  

ٕٕٙ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٓٙٓ ٖٗ  ٓٙٓ ٕٜٙ  

ٕ ٙٓ٘ ٕٚٚ اليونيدو  ٜٚٔ ٔٛٚ  ٕٗٛ ٜٙٗ ٕ  

ٕ ٘ٛٛ ٘ٔٛ أدلانيا  ٗٗٓ ٖٕٚ  ٕ٘٘ ٕٖٔ ٖ  

ٓٙٙ ٓٓٓ ٜٛ,ٗٔ برنامج البيئة العراؽ  ٙٓٓ ٕٛ  ٙٓٓ ٕٚٗ  

ٕٓ٘ ٓٓٓ اليونيدو  ٓٓٓ ٖٜ  ٓٓٓ ٜ٘٘  

برنامج األمم ادلتحدة  جامايكا
 اإلظلائي

ٛ,ٔٓ ٗ٘ٓ ٘ٚٛ  ٖٛٗ ٖٗ  ٖٛٗ ٕٙٔ  

ٚٚ ٓٓٓ البيئة برنامج  ٓٔٓ ٔٓ  ٓٔٓ ٛٚ  

ٕ ٜٕ٘ ٕٚٔ ٔ٘,ٕ٘ اليونيدو األردف  ٕٛٗ ٔٚٓ  ٓٗٔ ٖٗٓ ٕ  

لإلنشاء  البنك الدويل
 والتعمَت

ٔ٘ٓ ٖٗٔ ٕ  ٘ٛٚ ٔٚ٘  ٖٚٚ ٘ٔٙ ٕ  

ٜٓٓ ٓٓٓ ٓٓ,ٔٔ فرنسا كينيا  ٓٓٓ ٜٔٓ  ٓٓٓ ٜٓٓ ٔ  

ٜٓٔ ٓٓٓ ٕٓ,ٓ برنامج البيئة كَتيباس  ٔٚٔ ٔٗ  ٔٚٔ ٕٖٔ  

ؽلقراطية صبهورية كوريا الد
 الشعبية

ٔٓٚ ٓٛٛ ٖٓ,ٕٓ اليونيدو  ٖٕٔ ٜٗ  ٕٓٔ ٚ٘ٔ  

ٕٕٓ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٕٙٓ ٕٙ  ٕٙٓ ٕٕٛ  

ٔ ٖٗٓ ٓٓٓ ٘ٔ,ٜٖٕ برنامج البيئة الكويت  ٖٚٓ ٕٔٗ  ٖٚٓ ٔٙٚ ٔ  

ٛ ٔٙٛ ٚٚٙ اليونيدو  ٓٓ٘ ٖٙٛ  ٕٙٛ ٜٜٗ ٜ  

برنامج األمم ادلتحدة  قَتغيزستاف
 اإلظلائي

ٔ,ٕٓ ٛٓٓ ٕ٘  ٕٚ٘ ٗ  ٕ٘٘ ٘ٚ  

ٖ٘ ٕٓٓ برنامج البيئة  ٘ٚٙ ٗ  ٚٚٙ ٖٜ  

صبهورية الو الدؽلقراطية 
 الشعبية

ٖٕ٘ ٓٓٓ ٓٛ,ٓ برنامج البيئة  ٘٘ٓ ٖٓ  ٘٘ٓ ٕٙ٘  

٘ٗ ٓٓٓ فرنسا  ٛ٘ٓ ٘  ٛ٘ٓ ٘ٓ  

برنامج األمم ادلتحدة  لبناف
 اإلظلائي

ٕٗ,٘ٔ ٜٔٓ ٜٗ٘ ٕ  ٖٖٔ ٔٛٚ  ٕٕٗ ٕٙٛ ٕ  

ٕٓٛ ٓٓٓ ٖٕ,ٔ أدلانيا وليسوت  ٗٓٓ ٖٙ  ٗٓٓ ٖٔٙ  

ٖ٘ٔ ٓٓٓ ٘ٛ,ٔ أدلانيا ليربيا  ٜ٘ٓ ٗٓ  ٜ٘ٓ ٖ٘٘  

صبهورية مقدونيا 
 اليوغوسالفية السابقة

ٔ ٙٙٔ ٜ٘٘ ٛٔ,ٕ اليونيدو  ٕٕ٘ ٛٚ  ٗٚٚ ٕ٘ٗ ٔ  

ٖٓٓ ٓٓٓ ٓٓ,ٙ برنامج البيئة مدغشقر  ٓٓٓ ٖٜ  ٓٓٓ ٖٖٜ  

ٕٓٙ ٓٓٓ  اليونيدو  ٘ٓٓ ٜٔ  ٘ٓٓ ٕٜٚ  

ٖٕٓ ٓٓٓ ٛٚ,ٖ برنامج البيئة مالوي  ٜٓٓ ٕٜ  ٜٓٓ ٕٜ٘  

ٕٓٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٛٓٓ ٔٓ  ٛٓٓ ٖٔٓ  

برنامج األمم ادلتحدة  ماليزيا
 اإلظلائي

ٖٔٓ,ٕٓ ٗٚٔ ٘ٛٚ ٜ  ٓٙٓ ٜٚٔ  ٖ٘ٔ ٖٓٙ ٔٓ  

ٓٛٙ ٓٓٓ ٓٚ,ٖ برنامج البيئة ادللديف  ٗٓٓ ٛٛ  ٗٓٓ ٚٙٛ  

ٕٓٗ ٓٓٓبرنامج األمم ادلتحدة   ٘ٓٓ ٖٔ  ٘ٓٓ ٗ٘ٔ  



UNEP/OzL.Pro.27/10 

20 

التخلص   الجهة المنفذة البلد
التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
 استنفاد األوزون(
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المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

 اإلظلائي

ٕٓٛ ٓٓٓ ٕٓ,٘ برنامج البيئة مايل  ٗٓٓ ٖٙ  ٗٓٓ ٖٔٙ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٕٛٓ  ٓٓٓ ٕٔ  ٓٓٓ ٖٓٔ  

ٖٔٔ ٓٓٓ ٛٓ,ٓ برنامج البيئة جزر مارشاؿ  ٜٙٓ ٔٗ  ٜٙٓ ٕٔٚ  

ٜٓ٘ ٓٓٓ ٓٓ,ٛ أدلانيا موريشيوس  ٘ٓٓ ٔٔٗ  ٔ,ٓٙٗ,٘ٓٓ 

ٗ ٖٗٚ ٓٔٔ ٜ٘ٔ,ٖٖٓ ٜ٘ٔ,ٕٔٗ,ٗ ٖٓ,ٚٔٗ اليونيدو ادلكسيك  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٔٙ ٙ٘ٗ ٖٔ  ٓ٘ٔ ٕٓٗ ٔ  ٓٙٚ ٙٚٛ ٔٗ  

ٕٔٔ ٓٓٓ ٘ٓ,ٓ برنامج البيئة ميكرونيزيا  ٘ٙٓ ٔٗ  ٘ٙٓ ٕٔٙ  

برنامج األمم ادلتحدة  مولدوفا
 اإلظلائي

ٓ,ٔٓ ٓٓٓ ٛٛ  ٜٕٓ ٚ  ٜٕٓ ٜ٘  

ٖٕٙ ٓٓٓ ٓٓ,ٔ برنامج البيئة منغوليا  ٙٛٓ ٖٓ  ٙٛٓ ٕٙٙ  

ٖٓٔ ٓٓٓ الياباف  ٜٓٓ ٔٙ  ٜٓٓ ٔٗٙ  

ٗٓٗ ٓٓ٘ ٕٛ,ٓ يدواليون اجلبل األسود  ٖٖٛ ٖٓ  ٖٛٛ ٖٗٗ  

ٔ ٕٙٛ ٓٗٚ ٚٚ,ٙٔ اليونيدو ادلغرب  ٘ٓٙ ٜٙ  ٕٗٙ ٖٖٛ ٔ  

٘ٙٔ ٓٓٓ ٕٚ,ٕ برنامج البيئة موزامبيق  ٗ٘ٓ ٕٔ  ٗ٘ٓ ٔٛٙ  

ٓ٘ٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٘ٓٓ ٖٔ  ٘ٓٓ ٖٔٙ  

ٕٕٓ ٓٓٓ ٓ٘,ٔ برنامج البيئة مياظلار  ٙٓٓ ٕٛ  ٙٓٓ ٕٗٛ  

ٓٙ ٓٓٓ اليونيدو  ٗٓٓ ٘  ٗٓٓ ٙ٘  

ٜٓٓ ٓٓٓ ٓٗ,ٛ أدلانيا يبيانام  ٓٓٓ ٜٔٓ  ٓٓٓ ٜٓٓ ٔ  

ٗٚ ٓٓٓ ٖٓٓ,ٓ برنامج البيئة ناورو  ٕٙٓ ٜ  ٕٙٓ ٖٛ  

ٕٙٔ ٓٓٓ ٗٙ,ٓ برنامج البيئة نيباؿ  ٖٛٓ ٔٙ  ٖٛٓ ٕٔٗ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٛٗ  ٘ٙٓ ٚ  ٘ٙٓ ٜٔ  

ٛٓٔ ٓٓٓ ٜٙ,ٕ برنامج البيئة نيكاراغوا  ٓٗٓ ٔٗ  ٓٗٓ ٕٕٔ  

ٕٕٕ ٓٓٓ اليونيدو  ٜٛٓ ٜٔ  ٜٛٓ ٕٗٔ  

ٕ٘ٛ ٓٓٓ ٓٙ,٘ اليونيدو النيجر  ٖٚ٘ ٕٔ  ٖٚ٘ ٖٓٙ  

ٕ٘ٚ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٚ٘ٓ ٖ٘  ٚ٘ٓ ٖٔٓ  

برنامج األمم ادلتحدة  نيجَتيا
 اإلظلائي

ٜٓ,ٔٓ ٚ٘ٓ ٜٜٜ ٕ  ٜٛٔ ٕٕٗ  ٖٚٔ ٕٕٗ ٖ  

ٔ ٜٖٜ ٓٛٓ اليونيدو  ٖٗٔ ٔٗ٘  ٘ٔٔ ٓٛٗ ٕ  

ٖٚ ٓٓٓ ٖٓٓ,ٓ برنامج البيئة نيوي  ٜٗٓ ٜ  ٜٗٓ ٕٛ  

ٜٖٗ ٕٓٔ ٜٚ,ٙ اليونيدو مافعُ   ٔٛٗ ٕٙ  ٖٓٗ ٖٚ٘  

٘ٛ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٓ٘ٓ ٔٔ  ٓ٘ٓ ٜٙ  

٘ ٛٓٓ ٜٗٛ ٓٔ,ٜٚ اليونيدو باكستاف  ٙٙٗ ٖٚ٘  ٖ٘ٔ ٖٛٗ ٘  

ٓٗٗ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٕٓٓ ٘ٚ  ٕٓٓ ٜٗٚ  

ٕٓٔ ٓٓٓ ٙٓ,ٓ برنامج البيئة باالو  ٙٓٓ ٔ٘  ٙٓٓ ٖٔ٘  

ٕ٘ٙ ٘ٗ٘ ٛٚ,ٗدلتحدة برنامج األمم ا بنما  ٜٔٙ ٜٔ  ٗٙٔ ٕٛ٘  
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التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
 استنفاد األوزون(

 التمويل الذي تمت الموفقة عليه )دوالر(
األموال 
المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

 اإلظلائي

ٓٚ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٔٓٓ ٜ  ٔٓٓ ٜٚ  

ٔ ٕٓ٘ ٓٓٓ ٓٗ,ٖ أدلانيا غينيا اجلديدةا بابو   ٘ٓٓ ٔٗٚ  ٘ٓٓ ٖٜٚ ٔ  

ٖٖٓ ٓٓٓ ٕٛ,ٙ برنامج البيئة بارغواي  ٜٓٓ ٕٗ  ٜٓٓ ٖٕٚ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٖٓٓ  ٘ٓٓ ٕٕ  ٘ٓٓ ٖٕٕ  

برنامج األمم ادلتحدة  بَتو
 اإلظلائي

ٖ,ٚٗ ٙٚٔ ٕٖٕ  ٜٗٓ ٕٓ  ٙٔٔ ٕٖ٘  

ٓ٘ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٘ٓٓ ٙ  ٘ٓٓ ٘ٙ  

ٖٕٓ ٓٓٓ ٓٓ,٘ٗ برنامج البيئة الفلبُت  ٜٓٓ ٕٜ  ٜٓٓ ٕٜ٘  

ٔ ٓٚٚ ٓ٘ٙ اليونيدو  ٜٜٚ ٖٕٔ  ٜٗٗ ٜٖٓ  

ٖٚٔ ٖٓ٘ الياباف  ٕ٘ٙ ٗٔ  ٙٓٙ ٖ٘ٛ  

ٔ ٕٙٚ ٓٓٙ ٙٛ,ٚ٘ اليونيدو قطر  ٜٗ٘ ٕٜٔ  ٜٓ٘ ٛ٘ٙ ٔ  

ٖٓٔ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٖٓٓ ٗٓ  ٖٓٓ ٖ٘ٓ  

ادلنطقة: آسيا واحمليط 
 اذلادي

ٕ٘ٛ ٓٓٓ  برنامج البيئة  ٓ٘ٓ ٖٚ  ٓ٘ٓ ٖٕٕ  

ٓٚٔ ٓٓٓ ٗٗ,ٔ برنامج البيئة نداارو   ٔٓٓ ٕٕ  ٔٓٓ ٜٕٔ  

ٓٔٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٜٓٓ ٜ  ٜٓٓ ٜٔٔ  

ٛٗٔ ٓٓ٘ ٜٓ,ٓ برنامج البيئة الصوماؿ  ٖٓٙ ٜٔ  ٛٓٙ ٔٙٚ  

ٕٗٔ ٓٓ٘ ٛٔ,ٓ برنامج البيئة انت كيتس ونيفيسس  ٔٛ٘ ٔٙ  ٙٛ٘ ٔٗٓ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٓٓٓ ٗٓ  ٙٓٓ ٖ  ٙٓٓ ٖٗ  

ٔ٘ ٕٜٛ ٚٓ,ٓ برنامج البيئة سانت لوسيا  ٚٗٚ ٙ  ٖٜٙ ٘ٛ  

ٕٔٔ ٛٓٙ اليونيدو  ٖٔ٘ ٔٓ  ٖٚٗ ٕٕٔ  

سانت فنسنت وجزر 
 غرينادين

ٖ٘ٗ ٓٓٛ ٕٛ,ٓ برنامج البيئة  ٜ٘ٗ ٗٗ  ٚ٘ٗ ٖٜٓ  

ٕٗٔ ٘ٔٔ اليونيدو  ٔٚٓ ٔٔ  ٕٛ٘ ٖٔ٘  

ٓٙٔ ٓٓٓ ٘ٓ,ٓ برنامج البيئة ساوتومي وبرينسيب  ٛٓٓ ٕٓ  ٛٓٓ ٔٛٓ  

ٕٔ ٓٛٗ ٔٚٔ ٜٕ,ٖٓٚ اليونيدو ادلملكة العربية السعودية  ٕٓٙ ٕٛٛ  ٖٚٚ ٖٕٙ ٖٔ  

ٕٓٚ ٓٓٛ برنامج البيئة  ٕٜٛ ٜٛ  ٜٓٛ ٛٔٓ  

ٕٕٓ ٓٓٓ الياباف  ٙٓٓ ٕٛ  ٙٓٓ ٕٗٛ  

٘ٓ٘ ٕٙٔ ٘ٙ,ٕٔ اليونيدو اؿالسنغ  ٜٛٔ ٖٚ  ٔٓٚ ٖ٘ٗ  

ٖٓ٘ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٖٓٓ ٙٛ  ٖٓٓ ٜ٘ٛ  

ٜٚٛ ٓٙٚ ٜٗ,ٕ اليونيدو صربيا  ٖٖٖ ٙٚ  ٜٖٓ ٜٙ٘  

٘ٚ ٓٓ٘ برنامج البيئة  ٛٔ٘ ٜ  ٖٔ٘ ٛ٘  

ٓٓٙ ٓٓٓ ٓٗ,ٔ أدلانيا سيشيل  ٓٓٓ ٚٙ  ٓٓٓ ٙٚٙ  

ٓٔٔ ٓٓٓ ٛ٘,ٓ برنامج البيئة سَتاليوف  ٖٓٓ ٔٗ  ٖٓٓ ٕٔٗ  

ٓٓٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٓٓٓ ٔٓٓ  ٓٓٓ ٜٔٓ  

ٜ٘ٔ ٓٓٓ ٚٙ,ٓ برنامج البيئة جزر سليماف  ٖ٘ٔ ٕ٘  ٖ٘ٔ ٕٕٓ  

ٖ٘ٔ ٓٓٓ ٘ٛ,ٔ اليونيدو الصوماؿ  ٓ٘ٓ ٕٕ  ٓ٘ٓ ٖٖٚ  



UNEP/OzL.Pro.27/10 

22 
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التدريجي الكلي 
)أطنان بدالة 
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 التمويل الذي تمت الموفقة عليه )دوالر(
األموال 
المخصصة 
 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

ٙ ٖٖ٘ ٙ٘٘ ٕٚ,ٙٚٔ اليونيدو جنوب أفريقيا  ٖٜٗ ٗ٘ٚ  ٜٓ٘ ٜٜٓ ٙ  

برنامج األمم ادلتحدة  سري النكا
 اإلظلائي

ٗ,ٚٙ ٛٙٙ ٖٜٛ  ٜٔ٘ ٕٜ  ٚٛٔ ٕٗٛ  

ٜٕٗ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٖٚٓ ٖٕ  ٖٚٓ ٕٛٔ  

ٔ ٙ٘ٗ ٖٔٗ ٘ٔ,ٙٔ اليونيدو السوداف  ٕٕٙ ٜٔٓ  ٘ٙٚ ٘ٙ٘ ٔ  

ٗٓٔ ٓٓٓ ٜٙ,ٓ برنامج البيئة سوريناـ  ٕ٘ٓ ٖٔ  ٕ٘ٓ ٔٔٚ  

ٙٓٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٘ٗٓ ٜ  ٘ٗٓ ٔٔ٘  

ٕٓٔ ٓٓٓ ٜٔ,ٙ برنامج البيئة سوازيلند  ٖٓٓ ٕٚ  ٖٓٓ ٕٖٚ  

حدة برنامج األمم ادلت
 اإلظلائي

ٜٗٛ ٙٙٚ  ٜٓٙ ٘ٓ  ٓٗٗ ٚٔٛ  

ٓٔٔ ٓٓٓ ٜ٘,ٓ برنامج البيئة تنزانيا  ٖٓٓ ٔٗ  ٖٓٓ ٕٔٗ  

ٓٓٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٓٓٓ ٜ  ٓٓٓ ٜٔٓ  

لإلنشاء  البنك الدويل تايلند
 والتعمَت

ٕٖٗ,ٖٚ ٕٓٚ ٜٚٗ ٕٕ  ٖٗٙ ٜٕ٘ ٔ  ٘ٓٛ ٖٗٔ ٕٗ  

ٕٖٓ ٜ٘ٙ الياباف  ٖٛ٘ ٖٜ  ٖ٘ٓ ٖٕٗ  

ٗٙٔ ٜٓٓ ٘ٓ,ٓ لبيئةبرنامج ا ليشيت -تيمور   ٖٗٚ ٕٔ  ٖٖٚ ٔٛٙ  

برنامج األمم ادلتحدة 
 اإلظلائي

ٛٓٓ ٔٓٙ  ٕٙٔ ٜ  ٕٗٔ ٔٔٙ  

ٕٓٛ ٓٓٓ ٓٓ,ٚ برنامج البيئة توغو  ٗٓٓ ٖٙ  ٗٓٓ ٖٔٙ  

ٖٓ٘ ٓٓٓ اليونيدو  ٕ٘ٓ ٕٙ  ٕ٘ٓ ٖٚٙ  

ٕٚٔ ٓٓٓ ٘ٓ,ٓ برنامج البيئة تونغا  ٘ٔٔ ٔٙ  ٘ٔٔ ٖٔٗ  

حدة برنامج األمم ادلت ترينيداد وتوباغو
 اإلظلائي

ٔٚ,ٜٓ ٖٖٚ ٕٗٙ  ٚٓ٘ ٜٔٓ  ٖٗٛ ٕ٘ٚ ٔ  

ٔ ٓٓٔ ٜ٘ٔ ٓٙ,ٓٔ اليونيدو تونس  ٓٔٗ ٚٚ  ٕٜٓ ٔٚٚ ٔ  

ٓٓٔ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٓٓٓ ٖٔ  ٓٓٓ ٖٔٔ  

ٓٓٙ ٓٓٓ فرنسا  ٓٓٓ ٚٙ  ٓٓٓ ٙٚٙ  

ٗٔ ٕٓٔ ٜٓٓ ٚٛ,ٚٓ٘ اليونيدو تركيا  ٜٚ٘ ٕٓٙ ٔ  ٓٙ٘ ٔٗٚ ٔ٘  

ٖٓٔ ٓ٘ٗ برنامج البيئة  ٜٗٗ ٖٔ  ٜٜٛ ٔٔٙ  

ٕ٘ٙ ٓ٘ٓ ٖٛ,ٕ اليونيدو نستافاتركم  ٜٓٗ ٗٛ  ٜ٘ٗ ٚٓٓ  

ٕٜ ٓٓٓ ٖٓ,ٓ برنامج البيئة توفالو  ٜٙٓ ٔٔ  ٜٙٓ ٖٔٓ  

ٗٛ ٓٓ٘ ٚٓ,ٓ برنامج البيئة أوغندا  ٜٛ٘ ٔٓ  ٗٛ٘ ٜ٘  

ٓٛ ٓٓٓ اليونيدو  ٕٓٓ ٚ  ٕٓٓ ٛٚ  

برنامج األمم ادلتحدة  أوروغواي
 اإلظلائي

ٗ,ٔٛ ٓٓٗ ٖٛٓ  ٘ٓٓ ٕٛ  ٘ٓٗ ٗٓٛ  

ٛٗٔ ٓٓ٘ ٓٔ,ٓ برنامج البيئة توفانوا  ٖٓٙ ٜٔ  ٛٓٙ ٔٙٚ  

ٔ ٛ٘ٚ ٓٓ٘ ٙٔ,ٖٕ اليونيدو فنزويال  ٛٛٛ ٖٔٔ  ٖٛٛ ٜٛٓ ٔ  

ٖٙٔ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٙٛٓ ٔٚ  ٙٛٓ ٖٔ٘  

لإلنشاء  البنك الدويل فييت ناـ
 والتعمَت

ٔٗٓ,ٔٓ ٕٛٓ ٖٚٙ ٜ  ٕٛٚ ٖٕٚ  ٔٓٚ ٜٗٙ ٔٓ  
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التدريجي الكلي 
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 للمشاريع

و المجم تكاليف الدعم  

ٖٓٛ ٓٓٓ ٕٛ,ٖٙ برنامج البيئة اليمن  ٗٓٓ ٜٗ  ٗٓٓ ٕٜٗ  

ٓٔٗ ٓٓٓ اليونيدو  ٚٓٓ ٕٛ  ٚٓٓ ٖٗٛ  

٘ٚٔ ٓٓٓ ٓٚ,ٔ برنامج البيئة زامبيا  ٚ٘ٓ ٕٕ  ٚ٘ٓ ٜٔٚ  

ٓٗٔ ٓٓٓ اليونيدو  ٙٓٓ ٕٔ  ٙٓٓ ٕٔ٘  

ٔ ٖٛٓ ٛٔٛ ٖٗ,ٕٔ أدلانيا زمبابوي  ٕٚٓ ٕٔٗ  ٓٛٛ ٖٔٙ ٔ  

 (الثانية)المرحلة  االستهالك

برنامج األمم ادلتحدة  قَتغيزستاف
 اإلظلائي

ٖ,ٓٛ ٓٓٓ ٗٓٓ  ٓٓٓ ٕٛ  ٓٓٓ ٕٗٛ  

ٕٖٔ ٓٓٓ برنامج البيئة  ٘ٙٓ ٗٓ  ٘ٙٓ ٖٕ٘  

ٜ ٜٜٛ ٔٛ٘ ٓٙ,ٖٖ٘ اليونيدو ادلكسيك  ٜٚٔ ٜٕٙ  ٕ٘٘ ٜٕ٘ ٔٓ  

ٓ٘ٙ ٓٓٓ أدلانيا  ٘ٓٓ ٛٔ  ٘ٓٓ ٖٚٔ  

 ٙ٘ٚ,ٚٔ٘ ٘ٙ٘,ٜ٘ ٜٔٔ,ٛ٘ٗ إيطاليا

 ٓٓٗ,ٜٓ ٓٓٗ,ٓٔ ٓٓٓ,ٓٛ برنامج البيئة

 اإلنتاج )المرحلة األولى(

China لإلنشاء  بنك الدويلال
 والتعمَت

ٖ,ٜٚٓ.ٓٓ ٓٓٓ ٓٓٓ ٜ٘  ٓٓٓ ٖٕٓ ٘  ٓٓٓ ٖٕٓ ٔٓٓ  
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 المرفق الثاني

مركبات الكربون الهيدروكلورية بشأن معايير تمويل التخلص التدريجي من  74/54المقرر 
مركبات في قطا  االستهالك للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من  فلورية

 يدروكلورية فلوريةالكربون اله

مركبات الكربوف اذليدروكلورية قررت اللجنة التنفيذية، يف سياؽ ربديد ادلعايَت لتمويل التخلص التدرغلي من 
مركبات الكربوف اذليدروكلورية يف قطاع اإلنتاج للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرغلي من  فلورية
 ما يلي: ٘ ةالبلداف العاملة دبوجب ادلاد يف فلورية

 التاريخ النهائي

مت  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةعدـ النظر يف أية مشاريع لتحويل قدرة تصنيع قائمة على  أ( )
 ؛ٕٚٓٓأيلوؿ/سبتمرب  ٕٔتركيبها بعد 

  مرحلة التحوؿ الثانية

 تطبيق ادلبادئ التالية فيما يتعلق بادلرحلة الثانية من مشاريع التحوؿ:  ب() 

سُينظر يف التمويل الكامل للتكاليف اإلضافية ادلؤىلة للمرحلة الثانية من مشاريع التحوؿ  ‘ٔ’
إلدارة  خطتوبوضوح يف  ٘يف احلاالت اليت يثبت فيها الطرؼ العامل دبوجب ادلادة 

 أف ىذه ادلشاريع: مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرغلي من 

مركبات ىداؼ بروتوكوؿ مونًتياؿ الرامية إىل التخلص من ضرورية لالمتثاؿ أل - أ 
يف  ٖ٘بنسبة تصل إىل دبا يف ذلك خطوة زبفيضها  الكربوف اذليدروكلورية فلورية

 و/أو ؛ٕٕٓٓكانوف الثاين/يناير  ٔ ادلائة حبلوؿ 

مقاسة باألطناف بدالة استنفاد  ،فعالية من حيث التكلفةاألكثر ادلشاريع  ىي - ب 
ليت استطاع الطرؼ ادلعٍت إصلازىا يف قطاع التصنيع من أجل االمتثاؿ ا ،األوزوف

 و/أو ذلذه األىداؼ؛

 القدرة على إحداث االحًتار العادلي. منخفضةتتيح التحوؿ إىل بدائل س - ج 

وسيقتصر سبويل كل مشاريع التحوؿ األخرى يف ادلرحلة الثانية اليت ال تشملها الفقرة  ‘ٕ’
ه على عمليات الًتكيب، والتجارب، والتدريب ادلرتبطة هبذه أعال ‘ٔ’ الفرعية )ب(

 ادلشاريع.

 مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتكاليف اإلضافية ادلؤىلة دلشاريع التخلص التدرغلي من 

تطبيق ادلبادئ التالية فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية ادلؤىلة دلشاريع التخلص التدرغلي من  ج( )
تلك يف ادلرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرغلي من  ربوف اذليدروكلورية فلوريةمركبات الك

 :ٕٕٓٓرىناً باستعراض غلري يف عاـ  ادلركبات
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، فعالية التكلفةلاحلالية  قيم العتبةينبغي أف تقاس بالكيلوغرامات ادلًتية  ‘ٖ’
الواردة يف  ورية فلوريةالكلالكربوف مركبات دلشاريع التخلص التدرغلي من  ادلستخدمةو 

وثيقة العشر للجنة التنفيذية ) من التقرير النهائي لالجتماع السادس ٕٖالفقرة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/16/20) ٚبلغ تفعالية تكلفة  عتبة، كما ينبغي استخداـ,ٖٛ 

توجيهية يف أثناء وضع  كمبادئدوالرات/الكيلو ادلًتي للعزؿ الصلب لرغاوي التربيد  
مركبات طوة الثانية واخلطوات الالحقة خلطط إدارة التخلص التدرغلي من وتنفيذ اخل

 . الكربوف اذليدروكلورية فلورية

ادلرونة يف زبصيص التمويل الذي سبت ادلوافقة  ٘وسُتكفل للبلداف العاملة دبوجب ادلادة  ‘ٗ’
نسبة صص الرأمسالية اإلضافية، وأف زبلتكاليف إىل اعليو من تكاليف التشغيل اإلضافية 

يف ادلائة من التمويل الذي سبت ادلوافقة عليو للتكاليف الرأمسالية اإلضافية  ٕٓتصل إىل 
ينبغي و يغَت من نوايا ادلشروع.  للتكاليف التشغيلية اإلضافية طادلا أف انتهاج ادلرونة ال

 إبالغ اللجنة التنفيذية بأي إعادة زبصيص؛

يف ادلائة فوؽ سقف فعالية التكلفة  ٕ٘د أقصى تتجاوز كح سيتم توفَت سبويل بنسبة ال ‘٘’
الستحداث بدائل منخفضة القدرة على إحداث  ، عندما يكوف ذلك ضرورياً للمشاريع

االحًتار العادلي، غَت أف النسبة األقصى بالنسبة للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف قطاع 
يف ادلائة فوؽ  ٓٗإىل  طنًا مًتيًا ستصل ٕٓالرغاوي اليت يبلغ معدؿ استهالكها أقل من 

 سقف فعالية التكلفة.

 يف قطاع الرغاوي مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرغلي من 

يوريثاف دبعدؿ  سُينظر يف التكاليف التشغيلية اإلضافية للمشاريع يف قطاع رغاوى البويل ‘ٙ’
، أما HCFC-141bورية دلركبات الكربوف اذليدروكلورية فلدوالر/كيلوغراـ مًتي  ٓٙ,ٔ

التحوؿ إىل استخداـ البدائل ادلنخفضة القدرة على إحداث  ربققبالنسبة للمشاريع اليت 
 ٓٓ,٘االحًتار العادلي، فسُينظر يف تكاليف تشغيلية إضافية دبعدؿ يصل إىل 

 /كيلوغراـ مًتي.اتدوالر 

ين ادلشكلل َت وي البوليستوسُينظر يف التكاليف التشغيلية اإلضافية للمشاريع يف قطاع رغا ‘ٚ’
الذي سيتم التخلص منو فيو  دوالر/كيلوغراـ مًتي لالستهالؾ ٓٗ.ٔباالنبثاؽ دبعدؿ 
أو ، HCFC-142bمركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية من  مؤسسة التصنيع

HCFC-142b/HCFC-22، أو HCFC-22. 

ُتحسب تكاليف التشغيل وبالنسبة للمشاريع اجلماعية ادلرتبطة بأماكن األجهزة، س ‘ٛ’
الذي  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةاإلضافية على أساس االستهالؾ الكلي من 

 الرغاوي.الصناعات التحويلية يف قطاع ينبغي التخلص منو بالنسبة لكل مؤسسات 

إحداث  ىالبدائل ادلنخفضة القدرة علاستحداث وعندما يتضح سبامًا عدـ جدوى  ‘ٜ’
 ‘ٗ’ يف الفقرة الفرعية )ج( اعادلي بالتكاليف التشغيلية اإلضافية ادلشار إليهاالحًتار ال

أعاله، ستموؿ اللجنة التنفيذية معدالت أعلى من التكاليف التشغيلية اإلضافية عند 
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احلاجة إليها الستحداث بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي من جانب 
 ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.

 يف قطاع تصنيع معدات التربيد وتكييف اذلواء مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرغلي من 

سُينظر يف التكاليف التشغيلية اإلضافية للمشاريع يف القطاع الفرعي لتكييف اذلواء دبعدؿ  ‘ٓٔ’
نيع الذي يتم التخلص منو يف مؤسسة التص/كيلوغراـ مًتي لالستهالؾ اتدوالر  ٖٓ,ٙ

 .مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةمن 

وسُينظر يف التكاليف التشغيلية اإلضافية للمشاريع يف القطاع الفرعي للتربيد التجاري  ‘ٔٔ’
الذي يتم التخلص منو يف مؤسسة /كيلوغراـ مًتي لالستهالؾ اتدوالر  ٓٛ,ٖدبعدؿ 

 .مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةمن التصنيع 

، لن يُنظر يف تكاليف تشغيلية إضافية ٘ٗ/ٖٔاتساقًا مع مقرر اللجنة التنفيذية و  ‘ٕٔ’
 للمؤسسات يف فئة القطاع الفرعي لتجميع معدات التربيد، والًتكيب والتعبئة.

التربيد، دبا يف ذلك  اتخدميف قطاع  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرغلي من 
 القطاعات الفرعية ذات الصلة بالتربيد وتكييف اذلواءكل  اخلدمات ادلقدمة يف

مركبات الكربوف اليت يصل معدؿ استهالكها الكلي من  ٘البلداف العاملة دبوجب ادلادة  ‘ٖٔ’
ادلنخفضة  ٘طنًا مًتياً، والبلداف العاملة دبوجب ادلادة  ٖٓٙإىل  اذليدروكلورية فلورية

يف  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةمن االستهالؾ سابقًا اليت يتجاوز استهالكها 
طنًا مًتيًا غلب أف تدرج يف خططها إلدارة التخلص  ٖٓٙقطاع خدمة التربيد وحده 

 كحد أدىن ما يلي: مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتدرغلي من 

ة يف ادلائ ٖ٘يقل عن  ما ال بتحقيقااللتزاـ، دوف تقدًن طلبات سبويل جديدة،  - أ 
، وإذا قرر البلد ذلك، خطوة ٕٕٓٓعلى األقل من خطوة التخفيض يف عاـ 

التخلص التدرغلي االلتزاـ ب، أو ٕٕ٘ٓيف ادلائة يف عاـ  ٘,ٚٙالتخفيض بنسبة 
الكامل من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية وفقًا للجدوؿ الزمٍت الذي حدده 

أف يشمل ذلك التزاـ البلد حبظر  يوينبغبروتوكوؿ مونًتياؿ، أو قبل ىذا ادلوعد. 
إذا كاف  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةعلى  ةلقائماالواردات من ادلعدات 

ذلك ضروريًا لتحقيق االمتثاؿ خلطوات التخفيض، ودعم أنشطة التخلص 
 .ادلتعلقة هباالتدرغلي 

من تلك  تدرغليطة إدارة التخلص الخلعند طلب أقساط سبويل  ،اإلبالغ اإللزامي - ب 
 تنفيذ األنشطة ادلضطلع هبا يف قطاع خدمة التربيد وقطاع التصنيع عن ادلركبات،

خطة عمل سنوية زلكمة تقدًن إذا كاف ذلك منطبقاً، فضاًل عن  يف العاـ السابق
 وشاملة لتنفيذ األنشطة يف إطار القسط ادلقبل.

اًل عن الوكالة ادلنفذة وصف أدوار ومسؤوليات أصحاب ادلصلحة الرئيسيُت، فض - ج 
 الرئيسية، والوكاالت ادلتعاونة حيثما يكوف منطبقاً.



UNEP/OzL.Pro.27/10 

27 

اليت يصل معدؿ استهالكها الكلي من  ٘للبلداف العاملة دبوجب ادلادة التمويل سُيقدـ  ‘ٗٔ’
ستوى االستهالؾ يف دل وفقاً  ،طنًا مًتياً  ٖٓٙإىل  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية

يد على النحو ادلوضح يف اجلدوؿ أدناه، على أف يكوف مفهومًا أنو الترب  اتخدمقطاع 
ؼ امستوى التمويل ضروري لبلوغ أىد إثبات أفمقًتحات ادلشاريع على يزاؿ يتعُت  ال

أىداؼ زبفيض الحقة إذا قرر بلوغ ، أو ٕٕ٘ٓو ٕٕٓٓالتخلص التدرغلي يف عامي 
 البلد ذلك:

الواليات التمويل )دوالرات  االستهالؾ )طن مًتي(*
 (**) ادلتحدة(

  

 التخلص التدرغلي الكلي  ٕٕ٘ٓ عاـ حىت ٕٕٓٓ عاـ حىت 

 ٚٛ٘ ٓٓ٘ ٜٖٙ ٓٓ٘ ٕ٘ٓ ٕ٘ٙ ٘ٔ> صفر<

ٔ٘ <ٗٓ ٘ٓٓ ٕٕٙ ٕ٘ٓ ٘ٓٙ ٓٓٓ ٚ٘ٓ 

ٗٓ <ٛٓ ٓٓٓ ٕٛٓ ٓٓٓ ٘ٗٓ ٓٓٓ ٛٓٓ 

ٛٓ <ٕٔٓ ٓٓٓ ٖٔ٘ ٘ٓٓ ٙٓٚ ٓٓٓ ٜٓٓ 

ٕٔٓ <ٔٙٓ ٘ٓٓ ٖٖٕ ٕ٘ٓ ٙٗٔ ٓٓٓ ٜ٘ٓ 

ٔٙٓ <ٕٓٓ ٓٓٓ ٖ٘ٓ ٓٓٓ ٙٚ٘ ٓٓٓ ٓٓٓ ٔ 

ٕٓٓ <ٖٕٓ ٓٓٓ ٘ٙٓ ٓٓٓ ٓٛٓ ٔ ٓٓٓ ٙٓٓ ٔ 

ٖٕٓ <ٖٙٓ ٓٓٓ ٖٙٓ ٓٓٓ ٕٔ٘ ٔ ٓٓٓ ٛٓٓ ٔ 

 التربيد. اتخدميف قطاع مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ( مستوى خػط األساس الستهالؾ *)

 بالفعل. ُقد ـ( ؽلثل احلد األقصى للتمويل ادلؤىل، دبا يف ذلك التمويل الذي **)

مركبات  ها مناليت يتجاوز معدؿ استهالك ٘للبلداف العاملة دبوجب ادلادة  بالنسبة ‘٘ٔ’
 سيقدـ التمويلطنًا مًتيًا  ٖٓٙيف قطاع خدمة التربيد وحده  الكربوف اذليدروكلورية فلورية

 دوالرات/كيلوغراـ مًتي. ٓٛ,ٗألنشطة التخلص التدرغلي دبعدؿ 

دلركبات الكربوف الكلي  استهالكهااليت يبلغ معدؿ  ٘دبوجب ادلادة أما البلداف العاملة  ‘ٙٔ’
طنًا مًتياً، فستكفل ذلا ادلرونة يف  ٖٓٙيف قطاع خدمة التربيد وحده  اذليدروكلورية فلورية

قد تطرأ أثناء تنفيذ ادلشروع من أجل  زلددةاستخداـ ادلوارد ادلتاحة لتلبية أي احتياجات 
سلس من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية على ضلو ما تيسَت التخلص التدرغلي ال

 يتسق مع مقررات اللجنة التنفيذية.

دلركبات الكربوف الكلي  هااليت يبلغ معدؿ استهالك ٘والبلداف العاملة دبوجب ادلادة  ‘ٚٔ’
التربيد على  اتوخدمطنًا مًتيًا ُتستخدـ يف قطاعي التصنيع  ٖٓٙ اذليدروكلورية فلورية

مركبات الكربوف واء، فيمكن أف تقدـ مشاريع استثمار للتخلص التدرغلي من حد س
حصوذلا على وفقًا لسياسات ومقررات اللجنة التنفيذية، باإلضافة إىل  اذليدروكلورية فلورية

 سبويل لتلبية احتياجات االستهالؾ يف قطاع اخلدمة.

ركبات دلعدؿ االستهالؾ الكلي اليت يتجاوز فيها م ٘والبلداف العاملة دبوجب ادلادة  ‘ٛٔ’
التربيد  اتوخدمطناً مًتياً ُتستخدـ يف قطاعي التصنيع  ٖٓٙ الكربوف اذليدروكلورية فلورية

على حد سواء، ينبغي أف تضع أولويات الستهالكها يف قطاع التصنيع لتلبية خطوات 
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. وسُتحسب األنشطة يف قطاع خدمة ذلك حيثما أمكن ٕٕٓٓالتخفيض يف عاـ 
دوالرات/كيلوغراـ مًتي زُبصم من نقطة انطالقها  ٛ,ٗيد ذلذه البلداف دبعدؿ الترب 

 .مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةللتخفيضات الكلية يف استهالؾ بالنسبة 

، وأجهزة إطفاء احلريق، اآليروسوؿيف قطاعات  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرغلي من 
 وادلذيبات 

سيتم النظر يف رأس ادلاؿ اإلضايف ادلؤىل، والتكاليف التشغيلية دلشاريع التخلص التدرغلي  ‘ٜٔ’
، وأجهزة إطفاء احلريق، اآليروسوؿيف قطاعات  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةمن 

 وادلذيبات على أساس كل حالة على حدة.

اليت تعزز التحوؿ إىل وستكوف اللجنة التنفيذية مستعدة للنظر يف ادلشاريع  -د 
 التكنولوجيات غَت التقليدية يف القطاعات ادلعنية.

____________ 


