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والعشرون لألطراف في  ثامنالاالجتماع 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 6102تشرين األوؿ/أكتوبر  01-01كيغايل، 

 (1)من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت للجزء الرفيع ادلستوى 2البند 

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

وأمانة الصندوق المتعدد  أعمال اللجنة التنفيذية
 األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

 للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال تقرير اللجنة التنفيذية

 لألطراف في بروتوكول مونتريال المقدم إلى االجتماع الثامن والعشرين

 مقدمة
، (2)هذا التقرير األنشطة اليت ذبريها اللجنة التنفيذية منذ االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ يشمل - 1
وزبطيط األعماؿ وادلسائل  ؛وادلشاريع وتنفيذها ورصدها ؛اتمسائل السياس تتناوؿ:ألف من ثالثة أجزاء يتو 

للجنة  فو ف والسادس والسبعو اخلامس والسبعجتماعاف االاإلدارية وادلالية. وخالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير، عقد 
، 0214مايو/ أيار  11إىل  7، ومن 0213نوفمرب/ تشرين الثاين  02 إىل 14يف مونًتياؿ من  التنفيذية

على ادلوقع الشبكي للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  ُتاالجتماع هذين (3)ديكن االطالع على تقريريعلى التوايل. و 
(www.multilateralfund.org). 

  

                                                           
(1)  UNEP/OzL.Pro.28/1. 
، UNEP/OzL.Pro.9/12تتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ )الوثيقة   (2)

 إىل اجتماع األطراؼ سنوياً  ادلرفق اخلامس( أف تقدـ اللجنة التنفيذية تقريراً 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/66و UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 الوثيقتاف  (3)

http://www.multilateralfund.org/
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 الحضور
 ،والسويد ،وبلجيكا ،وإيطاليا ،وأسًتاليا ،االرباد الروسي (4)حضر االجتماع اخلامس والسبعُت - 0

من  3من ادلادة  1األطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة اليت مثلت والياباف،  ،والواليات ادلتحدة األمريكية
وصبهورية تنزانيا  ،وجزر القمر ،والربازيل ،البحرينو (، 3بروتوكوؿ مونًتياؿ )األطراؼ غَت العاملة دبوجب ادلادة 

لة )األطراؼ العام 3من ادلادة  1األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة اليت مثلت واذلند،  ،ومصر ،وغرينادا ،ادلتحدة
(. وترأس االجتماع السيد جوف طومسوف )الواليات ادلتحدة األمريكية(، مع السيد ليزيل مسيث 3بادلادة 

 )غرينادا( نائبا للرئيس.
والواليات  ،والنمسا ،وكندا ،وبلجيكا ،وأدلانيا ،االرباد الروسي (5)حضر االجتماع السادس والسبعُتو  - 1

 ،والصُت ،واألردف ،األرجنتُتو ، 3ألطراؼ غَت العاملة دبوجب ادلادة ل شلثلةوالياباف ،  ،ادلتحدة األمريكية
. وترأس االجتماع السيد 3ألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة شلثلة لواذلند ،  ،وادلكسيك ،ومصر ،والكامَتوف

 ستُت سانشيز )ادلكسيك(، مع السيد بوؿ كراجنيك )النمسا( نائبا للرئيس.آغو 
عن الوكاالت ادلنفذة، وهي  شلثلوف والسبعُت والسادس والسبعُت أيضاً وحضر االجتماع اخلامس  - 2

(، بصفتهما وكالتُت برنامج البيئيةاألمم ادلتحدة للبيئة ) )الربنامج اإلمنائي( وبرنامجبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي 
يونيدو( والبنك الدويل منفذتُت وأمُت الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية )ال

 من أمانة األوزوف ومراقبوف آخروف. وشلثلوف

 اتمسائل السياس -أواًل 

إعداد وتنفيذ خطط يف االجتماعُت اخلامس والسبعُت والسادس والسبعُت على  استمر تركيز العمل - 3
إنتاج  التخلص التدرجيي مندارة ة إلخطعلى و  من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية التخلص التدرجييإدارة 

اذليدروكلورية  مركبات الكربوف. وترد خطط إدارة التخلص التدرجيي من اذليدروكلورية فلورية مركبات الكربوف
ادلعتمدة حىت اآلف يف ادلرفق  ية فلوريةاذليدروكلور  مركبات الكربوفإنتاج  التخلص التدرجيي منفلورية وخطة إدارة 

دارة التخلص التدرجيي من إلزاؿ يتعُت اعتماد ادلرحلة األوىل فقط من ثالث خطط وما  .التقرير ذلذااألوؿ 
 .3للبلداف العاملة دبوجب ادلادة  (6)مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية

الطلبات المتعلقة بشرائح متعددة متأخرة ومستقبلية من المرحلة األولى من خطط إدارة لتخلص  ‘1’
 الكربون الهيدروكلورية فلوريةالتدريجي من مركبات 

يف االجتماع اخلامس والسبعُت، وفيما يتعلق بتخطيط األعماؿ، الحظت اللجنة التنفيذية أف البلداف  - 4
اليت قدمت طلبات شرائح متعددة  يف نفس االجتماع نتيجة حلدوث تأخَتات كبَتة يف  3العاملة دبوجب ادلادة 

(. ويف 53/1ة تأخذ يف االعتبار إعادة توزيع الشرائح ادلتأخرة )القرار التنفيذ، ستقـو بتقدمي خطط عمل منقح
االجتماع السادس والسبعُت، تضمنت الشرائح ادلقدمة للمرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي من 

لوقت إما مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية بالنسبة ألربعة بلداف، طلبات للنظر يف شرائح متعددة يف نفس ا
نتيجة لدمج الشرائح ادلتأخرة بسبب التأخَتات يف تنفيذها، وضرورة إسباـ ادلرحلة األوىل، أو نتيجة للطلب ادلتقدـ 

                                                           
 الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراؼ. 04/17وفقاً للمقرر   (4)
 الصادر عن االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ. 05/11وفقاً للمقرر   (5)
 اجلمهورية العربية السورية، وجنوب السوداف، وموريتانيا.  (6)
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للشرائح للبلداف ذات حجم االستهالؾ ادلنخفض لتمكينها من شراء ادلعدات من أجل تنفيذ األنشطة على ضلو 
 فعاؿ.

على  3ادلنفذة والبلداف العاملة دبوجب ادلادة والوكاالت  نائيةوحثت اللجنة التنفيذية الوكاالت الث - 5
تنفيذ الشرائح ادلعتمدة من خطط إدارة التخلص التدرجيي يف الوقت احملدد من أجل ذبنب التأخَتات يف تقدمي 

ماف ض 3ادلادة  والبلداف العاملة دبوجبىل الوكاالت الثنائية وادلنفذة وطُلب إ شرائح التمويل يف ادلستقبل.
التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف التخطيط والتوزيع السليمُت لشرائح ادلرحلة الثانية من خطط إدارة 

وال لضماف كفاءة شراء ادلعدات مع مراعاة ادلقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية اذليدروكلورية فلورية 
وأف خيصص للشرحية األخَتة من ادلرحلة السابقة  يف ادلائة من الشرحية 02صرؼ نسبة سيما شرط أف ينجز 

يف ادلائة  12ما ال يقل عن  ادلعنية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية
 ات صيانة أجهزة التربيد.من حيث ادلبدأ لقطاع خدم ادلعتمدمن إصبايل التمويل 

نظر، على أساس كل حالة على حدة، يف أي طلب للموافقة أف توكذلك قررت اللجنة التنفيذية  - 6
دلرحلة من مراحل التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية تقدـ يف  على شرحيتُت أو أكثر

مع مراعاة  خطط العمل والصرؼ واالتفاقات،متطلبات تنقيح مالحظة ، مع االجتماع نفسه للجنة التنفيذية
 .(54/14)ادلقرر  للسنوات ادلعنية ادلعتمدةضمن سلصصات ادلوارد ادلوارد  توفر

إعداد أنشطة االستثمار للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في المرحلة  ‘2’
 الثانية من خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

يف االجتماع السادس والسبعُت، وبعد النظر يف طلب إلعداد ادلشاريع ادلتعلقة بأنشطة االستثمار  - 7
أف رلددًا  اللجنة التنفيذية أكدتللتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية لبلد من البلداف، 

 من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية التخلص التدرجييطلبات التمويل ادلستقبلية إلعداد مراحل خطط إدارة 
صبيع األنشطة والوكاالت  تشملف ، كما ينبغي أادلرحلة بأكملها وضعجلميع البلداف ينبغي تقدديها لغرض 

 .)ب((45/01)ادلقرر  51/20الثنائية وادلنفذة ادلشًتكة فيها، دبا يتمشى وادلقرر 
 يفية في قطاع الرغاو تكلفة التشغيل اإلضانواحي عدم التيقن بشأن  ‘3’

للتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف ادلرحلة الثانية  خطط خالؿ استعراض عدد قليل من - 12
، مل تتمكن األمانة من ربديد تكلفة التشغيل اذليدروكلورية فلورية قبل انعقاد االجتماع اخلامس والسبعُت

ألف التغيَتات الصغَتة يف االفًتاضات  ييف قطاع الرغاو  األوليفينات اذليدروفلوريةتركيبات  لتخفيضاإلضافية 
يكوف ذلا تأثَت كبَت على التكاليف اإلصبالية. وباإلضافة إىل ادلناقشات  قدساب هذ  التكاليف حلادلستخدمة 

اليت أجريت يف اجللسة العامة ويف فريق غَت رمسي، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أف تعد وثيقة عن حساب 
ادلقارنة بُت الشفافية واالتساؽ يف  مع توفَت، يقطاع الرغاو يف لبدائل لاإلضافية  يةوالتشغيلتكاليف الرأمسالية ال

ألسعار يف مناطق سلتلفة ومراعاة اوالشفافية بشأف مصادر ادلعلومات،  ،ادلنتجة لتطبيقات سلتلفةنوعيات الرغوات 
 (.53/06)ادلقرر ادس والسبعُت من أجل النظر فيها يف االجتماع السوحجم الشركات 

ادلعدات الالزمة والًتكيبات النموذجية وعوامل  (7)وأبرز التقرير ادلقدـ يف االجتماع السادس والسبعُت - 11
اإلرغاء ادلشاركة )ادلاء بشكل أساسي( واحلاجة إىل االختبار والتجريب والتدريب. وبينما أعرب بعض األعضاء 

                                                           
(7)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/58. 
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وجرى التشديد على أمهية اخلربات  أنه حيتاج إىل ادلزيد من ادلعلومات الكمية. رأى آخروف عن ارتياحهم للتقرير
خبَت واقًتح إجراء مشاورات للخرباء. وعلى الرغم من ذلك أشَت إىل أنه سيكوف من الصعب على  العملية

احمللية للمواد الكيميائية  تعتمد على التكاليف أهنا إىللتكاليف الصيانة بالنظر  كمياً   اً استشاري اف يضع تقييم
 الًتكيبات سيعرقلها أفواليد العاملة وغَت ذلك من العوامل. وعالوة على ذلك، فإف الدراسة الكمية ادلتعمقة 

وال يتم اليت تستعمل مع عوامل إرغاء بديلة كثَتاً ما تكوف خاضعة حلقوؽ ملكية  ادلستخدمة لتطبيقات سلصصة
وأحاطت اللجنة التنفيذية علمًا بالتقرير )ادلقرر  .التكاليف ادلتصلة هبايتعذر ربديد ولذا  ،الكشف عنها

54/32.) 
 ةالحراري الُمبادالتالتكاليف اإلضافية لتحويل خطوط  ‘4’

عقب تقرير الفريق غَت الرمسي الذي أنشئ للنظر يف تقييم و يف االجتماع اخلامس والسبعُت،  - 10
خطة إدارة التخلص اليت تتعلق بادلرحلة الثانية من  ةاحلراريت ادلبادالالتكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع 

ستوى أف تضطلع بادلزيد من العمل فيما يتعلق دب، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة التدرجيي بالنسبة لبلد واحد
 ادةػػػػػػادل اػػػى تكنولوجيػػػوؿ إلػػػػػيف الشركات اليت تتح ةاحلراري تالتكاليف اإلضافية لتحويل خطوط تصنيع ادلبادال

R-290 ًو((. 53/21) ادلقرر إىل اللجنة التنفيذية يف االجتماع السادس والسبعُت  ، وتقدـ تقريرا( 
طلبت اللجنة إىل األمانة  (8)وبعد أف نظرت اللجنة التنفيذية يف تقرير االجتماع السادس والسبعُت، - 11

ادلًتتبة على الكلفة ثار أف تنقح الوثيقة لكي تكوف جاهزة لالجتماع السابع والسبعُت، من أجل مواصلة حبث اآل
تقدمي مزيد من ادلعلومات ، و رمم مع احلفاظ على نفس ادلبخ   3مم إىل  5خلفض قطر أنبوبة ادلكثف من  نتيجة

لوبة لكل نوع أداة/معدات عند زبفيض قطر األنبوبة، على أساس ادلستوى عن العدد التقديري للوحدات ادلط
 (.54/31)ادلقرر  3تعمل يف أحد البلداف العاملة دبوجب ادلادة العادي لإلنتاج من جانب شركة 

االحترار العالمي  القدرة المنخفضة على إحداثذات  البيان العملي ألنواع التكنولوجيامشاريع  ‘5’
 للتبريد المركزيودراسات الجدوى 

ودراسيت  للبياف العملي مشروعاً  11نظرت اللجنة التنفيذية يف االجتماع اخلامس والسبعُت يف  -12
دوالر  ماليُت 12 التمويل اإلصبايل البالغمن أف التمويل ادلطلوب أقل من  وعلى الرغم. للتربيد ادلركزيجدوى 
إضافية يف االجتماع السادس  مشاريع يةالنظر يف شبان يتعُت، 50/22عليه يف ادلقرر  ادلنصوصو أمريكي 

 الذي سُيطلب يفاالجتماع أو يطلبه الذي  مبلغ التمويل اإلصبايل ادلعتمد فإفوالسبعُت. ونتيجة لذلك، 
دلشاريع إعداد ادلشروع ودعم الوكالة( ذباوز ادلبلغ ادلخصص  التمويل من أجلادلستقبل )دبا يف ذلك تكاليف 

. وباإلضافة إىل ادلناقشات اليت أجريت يف اجللسة العامة ويف فريق االتصاؿ، وافقت اللجنة البياف العملي
قدرة منخفضة على ذات  لتكنولوجيا بياف عمليشروعي دلدوى و اجلالتنفيذية على توفَت التمويل الالـز لدراسيت 

أدنا (.  “مشاريع البياف العملي”و  “األنشطة غَت االستثمارية”االحًتار العادلي )راجع اجلزء الثاين  حداثإ
وثالثة مقًتحات  يلقطاع الرغاو  بياف عملي مشاريعمخسة مقًتحات بأف يعاد تقدمي  ومسحت اللجنة أيضاً 

، وهي  االجتماع السادس والسبعُتإىل التربيد وتكييف اذلواء التصنيع يف رلاؿلقطاع  بياف عملي مشاريع
 .إىل االجتماع اخلامس والسبعُت مشاريع سبق تقدديها

                                                           
(8  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/59. 
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 13تصاؿ، أقرت اللجنة التنفيذية االويف االجتماع السادس والسبعُت، وعقب ادلناقشات يف فريق  - 13
 -انظر اجلزء الثاينمشروع بياف عملي ألنواع التكنولوجيا ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي )

من سبعة مشاريع يف القطاع الفرعي للتربيد وتكييف اذلواء والتجميع  وتتألفأدنا ( “ مشاريع البياف العملي”
 (.54/14إىل  54/00ومخسة مشاريع يف قطاع الرغاوي، وثالثة يف قطاع صيانة أجهزة التربيد )ادلقررات 

افة إىل ادلشروعُت اللذين أقرمها االجتماعاف الرابع والسبعُت مشروعاً، باإلض 13وهذ  ادلشاريع البالغ عددها 
 12دوالراً، وهو ضمن النطاؽ البالغ  7 661 254واخلامس والسبعُت، على التوايل، سبثل سبوياًل إصباليًا يبلغ 

 ماليُت دوالر.
الكربون التخلص التدريجي من مركبات نموذج مشروع االتفاقات للمرحلة الثانية من خطط إدارة  ‘6’

 الهيدروكلورية فلورية
منوذج مشروع االتفاقات للمرحلة  ادلناقشة اليت جرت يف االجتماع اخلامس والسبعُت، بشأفبعد  - 14

، وخاصة البنود ادلتعلقة باإلصلاز ادلايل للمرحلة األوىل والشرط (9)إدارة التخلص التدرجييالثانية من خطط 
 للتخلص التدرجيي اتفاقات ادلرحلة األوىلعدد من ة بالفعل يف العديد من والنظر يف البدائل ادلستخدم ؛اجلزائي

، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة إعادة تقدمي منوذج مشروع االتفاؽ أنواع التكنولوجيا ادلغايرةوالنظر يف 
أف بعد  ،سبعُتيف االجتماع السادس وال من أجل النظر فيها إدارة التخلص التدرجييللمرحلة الثانية من خطط 

يف االعتبار ادلناقشة اليت أجريت يف االجتماع اخلامس والسبعُت والتعليقات اإلضافية الواردة من أعضاء  تؤخذ
 (.53/44)ادلقرر  0213 /ديسمربانوف األوؿك  11اللجنة التنفيذية حبلوؿ 

االتفاقات بالنسبة للمرحلة يف االجتماع السادس والسبعُت، أقرت اللجنة التنفيذية منوذج مشاريع  - 15
وقررت السماح بادلرونة من أجل تعديل أي اتفاؽ يرـب بُت إحدى  (10)الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي

احلكومات واللجنة التنفيذية يف احلاالت اليت يكوف البلد قد تقدـ فيها دبقًتح للتخلص التدرجيي من إصبايل 
 (.54/30رية )ادلقرر مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلو 

 المناخي للصندوق المتعدد األطراف األثرمؤشر وضع الصيغة النهائية ل ‘7’
وضع الصيغة النهائية دلؤشر تقرير عن علماً يف اجتماعها اخلامس والسبعُت ب اللجنة التنفيذية أحاطت - 16
على أساس التعليقات الواردة من اللجنة التنفيذية يف االجتماع  (11)ادلناخي للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ األثر

من البنك الدويل  ادلتلقاة من اذليئة احلكومية الدولية ادلعنية بتغَت ادلناخ والردود واالستجابة الواردةالثالث والسبعُت 
ادلتعلقة بغازات  من أجل مواءمة احملاسبةاألخرى ادلصارؼ اإلمنائية ادلتعددة األطراؼ يف سياؽ عمله مع 

وعمله على إصالح دعم الطاقة. وستواصل األمانة االحتباس احلراري يف صبيع أقساـ زلافظها االستثمارية 
مشاريع االستثمارية يف قطاع صناعات التربيد وتكييف اذلواء باستخداـ األثر ادلًتتب على ادلناخ نتيجة للحساب 

من الوثيقة  12األطراؼ وستطبق ادلنهجيات ادلوصوفة يف الفقرة ادلناخي للصندوؽ ادلتعدد  األثرمنوذج مؤشر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54  (.53/46للمشاريع االستثمارية يف صبيع قطاعات التصنيع األخرى )ادلقرر 

                                                           
(9  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76. 
(10  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/60. 
(11  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78. 
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المواد المستنفدة لألوزون وعرض البيانات  المتعلقة ببدائل لدراسات االستقصائيةنموذج إلعداد ا ‘8’
 الناتجة

ادلتعلقة لدراسات االستقصائية منوذج انظرت اللجنة التنفيذية يف االجتماع اخلامس والسبعُت يف  - 17
عن القلق إزاء الصعوبات اليت قد تواجه عند صبع بعض البيانات  عرب. وأُ (12)دائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوفبب

احملددة يف التبويب واجلداوؿ الزمنية واستدامة العملية. وبعد مساع تقرير الفريق غَت الرمسي الذي أنشئ دلناقشة 
ادلواد ادلستنفدة الدراسات االستقصائية لبدائل  بنموذجهذ  ادلسألة، اطلعت اللجنة التنفيذية على الوثيقة ادلعنية 

لألوزوف على أساس أف ادلعلومات الواردة يف اجلزء األوؿ )إعداد الدراسات االستقصائية( وادلرفق األوؿ 
وستجرى هذ  )استخداـ بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف حسب القطاع( من الوثيقة قدمت بغرض التوجيه فقط. 

. وستعرض النتائج للعلم هبا فقطلومات كلما أتيحت، الدراسات االستقصائية على أساس طوعي وستجمع ادلع
من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتغطية السنوات  اليت تلقت سبويالً  3وستجري البلداف العاملة دبوجب ادلادة 

دراسات استقصائية وطنية عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف، دبساعدة من الوكالة الثنائية أو  0213 -0210
، ستعرض وعلى الرغم من ذلكالنهج ادلتفق عليه بُت البلد والوكالة. أو  األسلوباستخداـ بعنية و ادلنفذة ادل

للجزء الثاين )عرض نتائج الدراسات االستقصائية( وادلرفق الثاين )جداوؿ ربليل  نتائج أي دراسة استقصائية وفقاً 
 (.53/45البيانات حسب القطاع( من الوثيقة )ادلقرر

 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاجالفريق  ‘9’
 وواصل مداوالتهاجتمع الفريق الفرعي ادلعٍت بقطاع اإلنتاج على هامش االجتماع اخلامس والسبعُت  - 02

 بشأف، اطلعت اللجنة التنفيذية على تقرير التحقق (13)بشأف عدد من ادلسائل. وبناء على تقرير الفريق الفرعي
التخلص من خطة إدارة  شرحيةيف بعد ذلك ونظرت  يف الصُت اذليدروكلورية فلوريةمركبات الكربوف قطاع إنتاج 

ووافقت عليها بعدد من الشروط )ادلقرراف  يف الصُت التدرجيي من إنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية
ربوف اذليدروكلورية يف ادلراجعة التقنية لقطاع إنتاج مركبات الك (. ونظر الفريق الفرعي أيضاً 53/52و 53/51

 فلورية يف ادلكسيك ولكنه مل يتوصل إىل اتفاؽ بشأهنا.
وأعيد تشكيل الفريق الفرعي يف االجتماع السادس والسبعُت وحبث مشروع ادلبادئ التوجيهية لقطاع  - 01

مواصلة النظر ، واتفق على يف هذا الشأف الفريق بعض التقدـ وحققإنتاج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية. 
 يف ادلبادئ التوجيهية يف االجتماع السابع والسبعُت.

 اللجنة التنفيذية استعراض عمل ‘11’
اللجنة  عملحليل أهم إجراءات أحاطت اللجنة التنفيذية علمًا يف اجتماعها اخلامس والسبعُت بت - 00

وإىل البلداف  ،دبا يف ذلك أدوار األمانة والوكاالت ادلنفذة بشأف تقدديها ادلشورة إىل اللجنة التنفيذية (14)التنفيذية
البلداف قدرة و  للمساءلة الوكاالت ادلنفذة قابلية يف ذلك، دبا وأثَت عدد من الشواغلادلستفيدة عند االقتضاء. 

ادلتمثل يف عقد اجتماعُت احلايل  السيناريوواستعراض ، دبشاريعهاعلى التحدث من أجل توضيح ادلسائل ادلتعلقة 
للمقرر  والسبعُت وفقاً . وستؤخذ هذ  ادلسائل يف االعتبار يف الوثيقة اليت جيري إعدادها لالجتماع السادس سنوياً 
 )ح(. 51/52

                                                           
(12  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77/Rev.1. 
(13  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/84. 
(14  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83. 
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 (15)وثيقةويف االجتماع السادس والسبعُت، وأثناء النظر يف النتائج واالستنتاجات الواردة يف تلك ال – 01
أداء  من للجنة التنفيذيةا مكَّن سنوياً  عقد اجتماعُتأف نظاـ  مفادهاأعرب العديد من األعضاء عن وجهة نظر 

رفض األعضاء فكرة  اقتضى األمر. وقد ، ولكن من ادلهم التمكن من ربديد موعد اجتماع ثالث إذامهامها
كما أف عقد االجتماعات االفًتاضية أو اإللكًتونية عقب ادلناقشات اليت جرت خالؿ االجتماعات السابقة،  

نتائج  والحظت اللجنة التنفيذية أف أياـ قبل بضع سنوات مل تكن مرضية. على مدى أربعةجتماع عقد االذبربة 
قررت فعلى عبء العمل،  تؤثراألطراؼ قد  واجتماعالعضوية  ادلناقشات يف اجتماعات الفريق العامل ادلفتوح

 ادلقرر) أعماذلا إىل االجتماع السابع والسبعُتجدوؿ و  هاوتوقيت االجتماعات بشأف عدد ازباذ قرارأف تؤجل 
54/33.) 

 تنفيذها ورصدهاو المشاريع،  -ثانياً 
 بدء عملهإنجاز الصندوق منذ  ‘1’

نشطة )باستثناء ادلشاريع ادللغاة األو  من ادلشاريع 5 455 ، سبت ادلوافقة على1771منذ عاـ  - 02
هذ  صبيع تنفيذ  دبجردمن ادلواد ادلستنفدة لألوزوف الواجب إزالتها  اً طن 241 026 ومن أصلواحملولة(. 
ستنفدة لألوزوف )دبا يف ذلك من ادلواد ادلطناً  261 432مت بالفعل التخفيض التدرجيي لكمية قدرها ادلشاريع، 

يف صبيع ادلشاريع واألنشطة ادلوافق  للتخلص التدرجيياالستهالؾ واإلنتاج(. ويظهر التوزيع اجلغرايف والقطاعي 
 يف اجلدوؿ أدنا : بدء العملعليها واألمواؿ ادلعتمدة منذ 

عدد  
 *المشاريع

االستهالك بأطنان 
قدرة استنفاد 

 األوزون
 *المعتمد

االستهالك بأطنان 
قدرة استنفاد 

 األوزون 
 *المتخلص منه

اإلنتاج بأطنان 
قدرة استنفاذ 

األوزون 
 *المعتمد

اإلنتاج بأطنان 
قدرة استنفاذ 

 األوزون 
 *المتخلص منه

 *التمويل المعتمد
)بدوالرات الواليات 

 المتحدة(

 المنطقة
1 832 أفريقيا  331 22  683 21 299 575 534 صفر صفر    

3 136 آسيا ومنطقة احمليط اذلادي  661 204  793 212  799 165  180 269 2 135 497 707 
 883 894 109 175 175 901 8 910 8 480 أوروبا

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 الكارييب

915 1  39 596 38 059 19 775 19 775 561 129 679 

236 638 635 صفر صفر صفر صفر 314 عادلياً   
 قطاعال

اإليروصوالت )خباخات 
 الرذاذ/اذلباء اجلوي(

93 906 778 صفر صفر 172 27 808 27 203  

12 386 160 صفر صفر 45 45 37 التدمَت  
53 500 صفر صفر صفر صفر 1 مكافحة احلرائق  

1 297 الرغاوى 444 801 024 صفر صفر 733 69 890 68   
136 858 246 صفر صفر 125 8 370 8 378 مواد التبخَت  

91 005 937 958 41 381 30 559 46 943 37 148 اذلالوف  

                                                           
(15  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/63. 
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عدد  
 *المشاريع

االستهالك بأطنان 
قدرة استنفاد 

 األوزون
 *المعتمد

االستهالك بأطنان 
قدرة استنفاد 

 األوزون 
 *المتخلص منه

اإلنتاج بأطنان 
قدرة استنفاذ 

األوزون 
 *المعتمد

اإلنتاج بأطنان 
قدرة استنفاذ 

 األوزون 
 *المتخلص منه

 *التمويل المعتمد
)بدوالرات الواليات 

 المتحدة(

  2 772 673 صفر صفر 455 670 8 القطاعات ادلتعددة
17 381 709 صفر صفر 574 1 530 1 11 قطاعات أخرى  
130 286 738 162 52 162 52 573 19 573 19 39 عوامل التصنيع  

842 077 516 988 10 266 11 632 48 775 49 620 1 خطة التخلص التدرجيي  
452 154 186 111 95 940 91 صفر صفر 76 اإلنتاج  
1 637 التربيد  776 52  473 51 173 053 603 صفر صفر   

2 000 قطاعات متعددة  211 995 405 صفر صفر 714 753  
7 313 218 ادلذيبات  320 7  239 679 108 صفر صفر 

 469 204 1 صفر صفر 60 55 4 مواد التعقيم
 938 737 395 3 529 522 799 282 932 582 999 572 777 7  المجموع

 تكاليف دعم الوكالة، حيثما ينطبق ذلك. ويشملادلشاريع ادللغاة واحملولة  يستثٌت من ذلك * 

التخلص التدرجيي من أجل ربقيق  1771اللجنة التنفيذية منذ عاـ  اعتمدهتابلغ إصبايل األمواؿ اليت  - 03
لتكاليف  دوالراً  116 032 117 ذلكويشمل ، دوالراً  1 120 514 216ادلواد ادلستنفدة لألوزوف  من

ادلبالغ يرد بياف ادلشاريع ادللغاة واحملولة(. ومن إصبايل األمواؿ ادلعتمدة للمشاريع،  ويستثٌت منهدعم الوكالة )
 يف اجلدوؿ أدنا : تواليت تصرفها كل من هذ  الوكاال وكالة ثنائية ومنفذةكل ادلخصصة ل

 *األموال المعتمدة الوكالة

 (بدوالرات الواليات المتحدة)
 *تكاليف دعم الوكالة

 (بدوالرات الواليات المتحدة)
 **األموال المصروفة

 (بدوالرات الواليات المتحدة)
 349 296 137 110 518 13 007 630 144 ثنائية

 642 548 694 247 819 96 682 701 718 الربنامج اإلمنائي
 985 805 226 388 773 22 782 966 265 برنامج البيئة

 203 486 693 478 996 94 799 378 749 اليونيدو
 473 927 096 1 896 142 110 049 809 125 1 البنك الدويل

 725 279 899 5 229 522 338 329 987 229 3 المجموع

 )باستثناء ادلشاريع ادللغاة واحملولة( 0214حزيراف/يونيه  11حىت تاريخ   *

 )باستثناء ادلشاريع ادللغاة واحملولة( 0212كانوف األوؿ/ديسمرب   11حىت تاريخ   **

 في االجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعينالمشاريع واألنشطة المعتمدة  ‘2’
دلشاريع من ا 073يبلغ إصبايل عدد خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة التنفيذية على  -04

يف إنتاج  (استنفاد األوزوف قدرةمن ) طنًا استنفادياً  1 316التخلص من  ومن ادلقررواألنشطة اإلضافية، 
دوالراً  13 555 502دوالراً، تشمل  134 061 001بقيمة تبلغ واستهالؾ ادلواد اخلاضعة للرقابة 

 أدنا :حسب اجلدوؿ الوارد  التلتكاليف دعم الوكا
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 المجموع )دوالر أمريكي( تكاليف دعم الوكالة )دوالر أمريكي( األموال المعتمدة )دوالر أمريكي( الوكالة
 585 547 5 371 596 214 951 4 ثنائية

 880 448 40 643 602 4 237 846 35 الربنامج اإلمنائي
 822 979 20 234 492 1 588 487 19 برنامج البيئة

 216 218 45 691 896 4 525 321 40 اليونيدو
 720 086 44 781 189 4 939 896 39 البنك الدويل

 553 582 227 752 777 22 223 223 292 المجموع

 شاريع االستثماريةادل
 124 220 246من رلموع األمواؿ ادلعتمدة يف فًتة االستعراض، خصصت اللجنة التنفيذية مبلغ  - 05
شاريع االستثمارية ادلمن أجل تنفيذ ت لتكاليف دعم الوكاالًا دوالر  4 661 263تشمل ، اً أمريكي اً دوالر 

 يف استهالؾ وإنتاج ادلواد ادلستنفدة لألوزوف. ستنفادياً اطناً  1 206 ػػػػػر بػكمية تقدالرامية إىل التخلص من   
إنتاج  التدرجيي منالتخلص وخطط إدارة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية خطط 

 رية فلوريةاذليدروكلو  مركبات الكربوف
خطط إدارة وافقت اللجنة التنفيذية خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير على شرائح ادلرحلة األوىل من  - 06

، والشرحية الرابعة من ادلرحلة األوىل من بلداً  34 يف التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية
 اجلزء األوؿ انظرلبلد واحد )ج مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ا التخلص التدرجيي من إنتخطة إدارة 

ووافقت أيضًا على الشرائح األوىل من ادلرحلة الثانية خلطط إدارة أعال (.  ‘‘الفريق الفرعي ادلعٍت بقطاع اإلنتاج’’
 بلداً. 10التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية يف التخلص 

التخلص ادلرتبطة بادلرحلتُت األوىل والثانية من خطط وبلغ رلموع االلتزامات ادلعتمدة من حيث ادلبدأ  -07
 .عمدوالراً، دبا يف ذلك تكاليف الد 72 211 636 خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير التدرجيي من تلك ادلركبات

 البياف العمليمشاريع 

 اً دوالر  7 062 724سبويل بلغت قيمته وافقت اللجنة التنفيذية خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير على  - 12
ًا للبياف العملي توضح مشروع 17من أجل  تلتكاليف دعم الوكاال دوالراً  453 731دبا يف ذلك ، اً أمريكي

يف قطاعات التصنيع والرغاوي وخدمات االحًتار العادلي  على إحداثالقدرة ادلنخفضة ذات أنواع التكنولوجيا 
 الصيانة ويف القطاع الفرعي لتجميع أجهزة التربيد وتكييف اذلواء.

 األنشطة غَت االستثمارية
عمل الربنامج خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير، سبت ادلوافقة على إدخاؿ تعديالت على برامج  - 11

عاـ ل( 19)والبنك الدويل (18)ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( (17)البيئة وبرنامج (16)اإلمنائي

                                                           
(16)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/29. 
(17)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30. 
(18)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/31. 
(19)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32. 
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التعزيز  مشاريع: ذبديد هذ  ادلقررات وغطت(. 53/15إىل  53/10 ادلقررات منو  53/07)ادلقرر  0213
اذليدروكلورية فلورية  التخلص التدرجيي من مركبات الكربوفللمرحلة الثانية من خطط إدارة  واالستعدادادلؤسسي 

 ؛التخلص التدرجيي من إنتاج تلك ادلركباتمرحلة الثانية من خطة إدارة للو  ؛واألنشطة االستثمارية ذات الصلة
 والدراسات االستقصائية لبدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف. للتربيد ادلركزيسات اجلدوى ودرا
 (21)وبرنامج البيئة، (20)للربنامج اإلمنائي، 0214وسبت ادلوافقة أيضًا على خطة عمل العاـ  - 10

(. وتناولت هذ  ادلقررات طلبات 54/01و 54/02و 54/16)ادلقررات  (23)والبنك الدويل (22)واليونيدو،
التجديد دلشاريع التعزيز ادلؤسسي، وإعداد دراسة استقصائية وطنية عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف وذبهيز 

مارية يف ادلرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف مشاريع األنشطة االستث
 اذليدروكلورية فلورية.

 الرصد والتقييم ‘3’
لعاـ  ادلشاريعإلصلاز  اجملمَّعاطلعت اللجنة التنفيذية يف االجتماع اخلامس والسبعُت على التقرير  - 11

0213
شاريع إىل االجتماع ادلإصلاز التقارير ادلتأخرة ادلتعلقة بحثت الوكاالت الثنائية وادلنفذة على تقدمي و ، (24)

شاريع الفردية إىل ادلالسادس والسبعُت، ودعت صبيع ادلشاركُت يف إعداد وتنفيذ االتفاقات ادلتعددة السنوات و 
(. 53/3شاريع ادلستقبلية )ادلقرر ادلوتنفيذ مراعاة الدروس ادلستفادة من تقارير إصلاز مشاريع عند إعداد 

التخلص التدرجيي من ودبوجب ادلقرر نفسه، سبت ادلوافقة على شكل تنسيق  تقرير إصلاز ادلشروع خلطط إدارة 
رييب أف يواصل تطوير التطبيق التجكبَت مسؤويل الرصد والتقييم   إىلوطلب  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية،

، لكي يغطي ن ادلعلومات ادلتعلقة بالدروس ادلستفادة يف تقارير إصلاز ادلشاريع ويستخلصهاالذي يبحث ع
 إىل االجتماع السادس والسبعُت. وأف يقدـ تقريراً عن ذلك شاريع، ادلالتطبيق صبيع تقارير إصلاز 

الوكاالت الثنائية حثت اللجنة التنفيذية  (25)وبعد ذلك التقرير يف االجتماع السادس والسبعُت، - 12
الفردية إىل  وادلشاريعاقات ادلتعددة السنوات التقارير ادلًتاكمة ادلتعلقة بإصلاز مشاريع االتف أف تقدـوادلنفذة على 

، أف تقدـ أسباب عدـ تقدديها واجلدوؿ الزمٍت ويف حالة عدـ تقدمي هذ  التقاريراالجتماع السابع والسبعُت، 
لكي تسمح إصلاز ادلشاريع حصتها من تقارير  أف تستكملنفذة ادلتعاونة على الوكاالت ادل، وحثت للتقدمي

. وُحثَّت الوكاالت الثنائية وادلنفذة على أف تسجل يف تقارير للجدوؿ الزمٍت للوكالة ادلنفذة الرئيسية بتقدديها وفقاً 
 إىل نة التنفيذية دعوهتاإصلاز ادلشاريع الدروس ادلستفادة على ضلو واضح ودقيق وبصياغة جيدة. وكررت اللج

 لكي يأخذوا يف االعتبارالفردية  وادلشاريعاالتفاقات ادلتعددة السنوات  مشاريعصبيع ادلشاركُت يف إعداد وتنفيذ 
 .(54/3)ادلقرر  ادلستقبلية ادلشاريععند إعداد وتنفيذ  ادلشاريع إصلازالدروس ادلستفادة من تقارير 

                                                           
(20)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/14. 
(21)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/15. 
(22)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/16. 
(23)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/17. 
(24)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7. 
(25)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/7 وCorr.1. 
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يف تقرير قاعدة بيانات االتفاقات ية يف اجتماعها اخلامس والسبعُت وبعد أف نظرت اللجنة التنفيذ - 13
52/4للمقرر  ادلتعددة السنوات الذي أعد وفقاً 

والذي اقًتح تعديالت من أجل السماح جبمع البيانات  (26)
األمانة العمل بشكل وثيق مع الوكاالت الثنائية وادلنفذة من من كبَت مسؤويل الرصد والتقييم و  ، طلبتالالزمة

وبعد النظر (. 53/4االجتماع السادس والسبعُت )ادلقرر  عن ذلك إىل، وتقدمي تقرير 52/4على تنفيذ ادلقرر 
طلبت اللجنة التنفيذية من كبَت مسؤويل التقييم والرصد أف  (27)يف ذلك التقرير يف االجتماع السادس والسبعُت،

 (.54/4السابع والسبعُت )ادلقرر  اصل تنفيذ ادلقرر وأف يقدـ مرة أخرى تقريراً عن ذلك إىل االجتماعيو 
تناولت إحدامها اطلعت اللجنة التنفيذية على دراستُت مكتبيتُت، يف االجتماع اخلامس والسبعُت و  - 14

يف قطاع صناعات التربيد وتكييف  التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةقييم مشاريع ت
ادلتعلقة التجريبية  مشاريع البياف العملياألخرى تقييم يف حُت تناولت الدراسة ( 53/5)ادلقرر  (28)اذلواء

إىل  (. ودعت اللجنة الوكاالت الثنائية وادلنفذة53/6)ادلقرر  (29)هاوتدمَت  بالتخلص من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف
 تنشر، عند االقتضاء، نتائج وتوصيات هاتُت الدراستُت ادلكتبيتُت. وطلب من األمانة أف أف تأخذ يف االعتبار

اليت نفذت حىت اآلف، وأهم الدروس  مشاريع البياف العملينتائج  ألمانة الصندوؽعلى ادلوقع اإللكًتوين 
 ادلستفادة من ادلشاريع ادلنجزة ذات الصلة.

لرصد العمل لنظرت اللجنة التنفيذية يف مشروع برنامج اً، ويف االجتماع اخلامس والسبعُت أيض - 15
التقييم النهائي مسألة وبعد االستماع إىل تقرير الفريق غَت الرمسي الذي أنشئ دلناقشة  (30).0214والتقييم لعاـ 

اء يف قطاع صناعات التربيد وتكييف اذلو  التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةدلشاريع 
ميزانية ، وعلى 0214لرصد والتقييم لعاـ العمل ل، وافقت اللجنة التنفيذية على برنامج ادلتعلقة بذلك وادليزانية

رحلة الثانية من تقييم مشاريع اختصاصات ادل، ووافقت على اً أمريكي اً دوالر  155 004قيمتها  مقابلة بلغت
يف قطاع صناعات التربيد وتكييف اذلواء )ادلقرر  فلوريةالتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية 

53/7.) 
 2114كانون األول/ديسمبر   31التقارير المرحلية حتى  ‘4’

اطلعت اللجنة التنفيذية يف االجتماع اخلامس والسبعُت على التقرير ادلرحلي ادلوحد للصندوؽ ادلتعدد  - 16
0212 كانوف األوؿ/ديسمرب 11األطراؼ حىت 

لب من األمانة إعداد ورقة لالجتماع السادس . وطُ (31)
لألنشطة ادلرتبطة بشرائح االتفاقات  ادلبالغ ادلصروفةوالسبعُت إلبالغ اللجنة التنفيذية بادلسائل ادلتعلقة بتسجيل 

 (. 53/12ادلتعددة السنوات ومواعيد اإلصلاز ادلقررة للشرائح )ادلقرر 
طلبت اللجنة التنفيذية إىل الوكاالت الثنائية وادلنفذة أف تنشئ  (32)وبعد النظر يف ذلك التقرير، - 17

البالغة  الصرؼعتبة  سبكن تلك الوكاالت من تأكيد ربقق، لضماف مل يكن مثل هذا النظاـ قائماً إذا نظاماً، 
                                                           

(26 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8. 
(27)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/8. 
(28)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9. 
(29)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10. 
(30)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2. 
(31 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12. 
(32)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/11. 
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رجيي من وذلك لكامل ادلرحلة الثانية وصبيع ادلراحل التالية من خطة إدارة التخلص التد، للشرحية يف ادلائة 02
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية. وطلبت اللجنة أيضًا إىل الوكاالت الثنائية والوكاالت ادلنفذة أف تقـو 
باإلبالغ عن بيانات صرؼ التمويل نفسها يف طلبات الشرائح والتقارير ادلرحلية السنوية، وأف تشَت، عند تقدديها 

مواعيد ” التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، إىل ادلتعلقة خبطط إدارة التخلص طلبات الشرائح
فهم أف أي أساس  . وجيري ذلك علىاألنشطة يف الشرحية صلازإل ةد ادلتوقعيعاادلو  اليت ذبسد“ ادلقررة اإلصلاز

للشرائح  ادلقررة اإلصلازخر مواعيد عمليات التحديث آل موافقة اللجنة التنفيذية، وأفتغيَت جيب أف حيصل على 
حذؼ جداوؿ  (. وكذلك الحظت اللجنة54/12)ادلقرر  يف التقارير ادلرحلية السنوية سيتواصل اإلبالغ عنها

الواردة فيها فيما  ف ادلعلوماتالتقرير ادلرحلي والتقرير السنوي أل صيغةاالتفاقات ادلتعددة السنوات الواردة يف 
عند اإلبالغ عن صرؼ شرائح التمويل خلطط إدارة التخلص  أيضاً  وادلبالغ ادلصروفة تقدـاألنشطة يتعلق ب

  .التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية
ويف االجتماع اخلامس والسبعُت، اطلعت اللجنة التنفيذية أيضًا على تقارير الوكاالت الثنائية  - 22

ت تواريخ اإلصلاز لتسعة مشاريع )ادلقررات من  (33)وادلنفذة، (، وطلبت إىل الوكاالت 53/13إىل  53/11وغَتَّ
الثنائية وادلنفذة أف تقدـ إىل االجتماع السادس والسبعُت تقارير زلددة عن عدد من ادلشاريع ادلعتمدة )انظر 

 أدنا (.“ احملددة ادلتطلبات ذاتقارير احلالة والتقارير ادلتعلقة بادلشاريع ت”
 2114لعام  العملتقييم تنفيذ خطط  ‘5’

 عملهااطلعت اللجنة على تقييم أداء الوكاالت ادلنفذة مقابل خطط يف االجتماع اخلامس والسبعُت،  - 21
على  52ال يقل عن  0212ألدائها لعاـ  كميتقييم  حصلت على صبيع الوكاالت مالحظة أف ، 0212لعاـ 

122مقياس من 
 (.53/14)ادلقرر  (34)

 أخيرات تقديم الشرائحت ‘6’
االجتماع ادلقدـ إىل  (35)الشرائحتقدمي التقرير ادلتعلق بتأخَتات يف  اللجنة التنفيذيةبعد أف نظرت  - 20

اليت حل موعد  شرحية لالتفاقات ادلتعددة السنوات 57من أصل  34ف ، الحظت اللجنة أاخلامس والسبعُت
وعلى األمانة. حب بعد مناقشة مع سُ ، ولكن مخسًا من تلك الشرائح إىل االجتماع يف الوقتتقدديها، قدمت 

رة يف تقدمي الشرائح ستكوف يف حالة عدـ إىل أف أيًا من البلداف ادلتأخ ما يشَت ذلك، ال يوجد  الرغم من
 0211يف عاـ مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية صبيع البلداف ادلعنية لتجميد استهالؾ امتثاؿ، وقد امتثلت 

 (.53/2)ادلقرر 
أف الذي أشار إىل أف  (36)التنفيذية التقرير يف االجتماع السادس والسبعُت،وبادلثل، حبثت اللجنة  - 21
بشرائح خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف أنشطة ذات صلة  122 أصل من نشاطاً  30

يف ادلوعد احملدد وأف ستة أنشطة من  تقدـالجتماع السادس والسبعُت مل إىل اادلقرر تقدديها اذليدروكلورية فلورية 
الوكاالت الثنائية وادلنفذة ادلعنية أشارت إىل أف التأخر يف  . ولكنأربع شرائح سحبت عقب مناقشات مع األمانة

                                                           
(33)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13 to UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17. 
(34)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18. 
(35  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6. 
(36  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6. 
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لن يكوف له أي تأثَت خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية الشرائح تلك تقدمي 
وأنه ال يوجد ما بلد واحد،  ، فيما عدا حالةعلى االمتثاؿ لربوتوكوؿ مونًتياؿيكوف له أي تأثَت ال يرجح أف أو 

لتجميد استهالؾ مركبات الكربوف اذليدروكلورية  0212مل ديتثل يف العاـ  من البلداف ادلعنيةإىل أف أيًا يشَت 
 (.54/2)ادلقرر  0211عاـ فلورية يف 

األمانة أف توجه رسائل إىل احلكومات ادلعنية تدعوها فيها إىل معاجلة  ويف االجتماعُت، طُلب إىل - 22
 ادلسائل ادلعلقة، من أجل التمكن من تقدمي الشرائح حبلوؿ موعد هنائي زلدد.

 وآفاق االمتثالالبرامج القطرية بيانات  ‘7’
ببيانات الربامج القطرية الوثيقة ادلتعلقة نظرت اللجنة التنفيذية يف االجتماع اخلامس والسبعُت يف  - 23

للربامج القطرية لسنة  تقريراً  103من أصل  تقرير 122أف اللجنة التنفيذية والحظت  (37) وآفاؽ االمتثاؿ.
ادلنقح  النموذجبشأف  الشواغلوأثَت عدد من  شبكة اإلنًتنت.النظاـ اإللكًتوين على باستخداـ ُقدمت  0212

ئ فريق غَت رمسي دلناقشة هذ  ادلسألة. وبعد مساع التقرير، قررت اللجنة وأنش ،ادلقًتح لتقارير الربامج القطرية
، ولكنها طلبت 0213تقارير الربامج القطرية لعاـ يف بيانات الربامج القطرية ل النموذج احلايلاستخداـ مواصلة 

 االعتبار ادلسائل يفعلى أف تأخذ للنظر فيه يف االجتماع السادس والسبعُت،  منقحاً  منوذجاً من األمانة أف تعد 
من الوكاالت الثنائية وطلبت اللجنة التنفيذية أيضًا ذات الصلة اليت أثَتت يف االجتماع اخلامس والسبعُت. 

والتقارير يف معاجلة التناقضات بُت تقارير الربامج القطرية  3البلداف العاملة دبوجب ادلادة  أف تساعدوادلنفذة 
خلطوات ادلتعلقة يف اساعدة ثالثة أف تواصل ممن وكالة منفذة واحدة  طُلبيف حُت ، 5ادلادة  ادلقدمة دبوجب

 (.53/15)ادلقرر احلصص ربديد إصدار الًتاخيص و  بنظم
وبعد النظر يف الوثيقة ادلتعلقة ببيانات الربامج القطرية وآفاؽ االمتثاؿ يف االجتماع السادس  - 24

قدمت بيانات  بلداً  116أصل من بلداف  126 أف 54/5الحظت اللجنة التنفيذية يف ادلقرر  (38)والسبعُت،
 بلداً  16وأف  اإلنًتنتاإللكًتوين عرب شبكة قامت بذلك باستخداـ النظاـ  ،0212برنارلها القطري لعاـ 

‘. 2’)ب( 52/7دلقرر سبشياً مع  اقبل شبانية أسابيع من االجتماع األوؿ من العاـ  0213 العاـ قدمت بيانات
والحظت أيضاً التفسَتات اليت قدمها الربنامج اإلمنائي وبرنامج البيئة واليونيدو بشأف احتماؿ وجود تناقضات يف 

والتقرير ادلقدـ من الوكالة اليت طلب منها أف تواصل مساعدة ثالثة ‘ 0’)ب( 53/15البيانات عماًل بادلقرر 
دار الًتاخيص وربديد احلصص. وطلب إىل تلك الوكالة أف تواصل تقدمي بلداف يف اخلطوات ادلتعلقة بنظم إص

والسبعُت. وطُلب إىل األمانة الدعم إىل بلدين من هذ  البلداف وأف تقدـ تقريرًا عن ذلك إىل االجتماع السابع 
، حلثها 0212حكومات البلداف اليت لديها تقارير متأخرة عن بيانات الربنامج القطري لعاـ إىل رسائل  توجهأف 

تحليالت ه يف غياب هذ  التقارير ال ديكن إجراء المع اإلشارة إىل أن ،على تقدمي التقارير يف أسرع وقت شلكن
. ويف نفس الوقت طلب إىل األمانة أف بشأف مستويات استهالؾ وإنتاج ادلواد ادلستنفدة لألوزوف الصلةذات 

رية كعوامل تصنيع وهو االستخداـ ادلبلَّغ عنه يف اجلداوؿ توضح استخدامات مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلو 
 يف الوثيقة، وأف تقدـ معلومات مستكملة عن ذلك إىل االجتماع السابع والسبعُت. 11إىل  7من 

                                                           
(37  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19. 
(38  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9. 
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وبالنسبة للتنقيح احملتمل لنموذج بيانات الربامج القطرية، قررت اللجنة التنفيذية أف تواصل استخداـ  - 25
لتقارير بيانات الربامج القطرية، مع مالحظة أف القسم باء ادلتعلق باإلجراءات التنظيمية واإلدارية النموذج احلايل 

إدخاؿ ادلزيد من يف حالة ، على الرغم من أف مثل هذ  البيانات قد تكوف مطلوبة مل يعد ضرورياً  والداعمة
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية الصادرة صص التعديالت أو إضافة مواد كيميائية؛ القسم جيم ادلتعلق حب

التدريب غَت أف ادلعلومات ادلتعلقة ب، مهماً  ال يزاؿ( حيثما توفرتوأسعار ادلواد ادلستنفدة لألوزوف وبدائلها )
ينبغي مواصلة تقدمي القسم داؿ ادلتعلق حبالة تنفيذ  ؛مل تعد ضرورية وإعادة التدوير وإعادة االستخداـ واالستعادة

نظاـ الًتخيص واحلصص )التقييم النوعي لتشغيل خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف 
. وستنظر اللجنة يف تنقيح يف حُت مل تعد ادلعلومات النوعية األخرى يف هذا القسم ضروريةاذليدروكلورية فلورية( 

بدائل ج الدراسات االستقصائية ادلتعلقة بمنوذج تقرير بيانات الربامج القطرية يف اجتماع الحق، على أساس نتائ
 يتعلق دبركبات الكربوف اذليدروفلورية. ادلواد ادلستنفدة لألوزوف وادلناقشات اليت جرت بشأف تعديل

 المشاريع التي لديها تأخيرات في التنفيذ والتي طلبت لها تقارير حالة مخصصة ‘8’
لسبعُت يف ادلشاريع اليت لديها تأخَتات يف التنفيذ نظرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السادس وا - 26

األمانة والوكاالت الثنائية وادلنفذة وقررت اللجنة التنفيذية أف تقـو  (39)واليت طلبت ذلا تقارير حالة سلصصة.
لتقييمات تقارير احلالة اليت أجرهتا األمانة، والتقرير اخلاص بالتأخَتات يف التنفيذ،  اإلجراءات احملددة وفقاً  بازباذ

حسب االقتضاء. وطلبت اللجنة أف تقدـ إىل االجتماع السابع احلكومات والوكاالت ادلنفذة  وأف زبطر
دلشاريع معينة وطلبت إىل والسبعُت التقارير ادلتعلقة بالتأخَتات يف التنفيذ وتقارير إضافية عن احلالة بالنسبة 

األمانة أف توجه رسائل بشأف احتماؿ إلغاء ثالثة مشاريع يف حالة عدـ التوقيع على وثائق ادلشاريع حبلوؿ موعد 
انعقاد االجتماع السابع والسبعُت، واحتماؿ إلغاء اجتماع واحد يف حالة عدـ تلقي إقرار بإنشاء فريق عامل 

عد نفسه. وكذلك قامت األمانة بتمديد موعد إصلاز ثالثة مشاريع )ادلقرر معٍت بإدارة ادلشروع حبلوؿ ادلو 
54/6.) 

 المحددة متطلبات اإلبالغالمتعلقة بالمشاريع ذات  التقارير ‘9’
يف االجتماع اخلامس والسبعُت، نظرت اللجنة التنفيذية يف تقارير عن ادلشاريع ذات متطلبات  - 27

للتخلص  ادلعجَّل. وفيما يتعلق بتلك التقارير، وافقت اللجنة على خطيت العمل للمشروع (40)احملددة إلبالغا
والتخلص التدرجيي من استهالؾ وإنتاج رابع كلوريد الكربوف  فلوريةرية مركبات الكربوف الكلو التدرجيي من إنتاج 

إىل  53/16 ادلقررات منذة )من اإلجراءات من البلداف والوكاالت الثنائية وادلنف يف اذلند، وطلبت عدداً 
بلديهما دراسة عن استخداـ  أف ذبرياحكوميت الصُت واذلند  الطلب من يف صبلة أمور ومشل ذلك(. 53/01

وأف  –ادلواد الوسيطة  لتطبيقاتويف الصُت عن إنتاجها  -ادلواد الوسيطة  يف تطبيقاترابع كلوريد الكربوف ل
 للهند. 0214للصُت وعاـ  0216عاـ ية نتائج الدراسات حبلوؿ هنا تقوما بتوفَت

ويف االجتماع السادس والسبعُت، نظرت اللجنة التنفيذية مرة أخرى يف ادلشاريع ذات متطلبات  - 32
إلدارة  ويف صبلة أمور، وافقت على سبديد ادلرحلة األوىل من خطة اجلمهورية الدومينيكية (41)اإلبالغ احملددة.

                                                           
(39  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10. 
(40  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20 وAdd.1. 
(41  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/10. 
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التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، ودعت الوكاالت الثنائية وادلنفذة إىل أف تقدـ 
تعزيز مواد التربيد ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث ”لالطالع تقريرها النهائي ادلتعلق دبشروع البياف العملي 

عند مساعدة (“ PRAHAف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية )االحًتار العادلي لقطاع تكييف اذلواء يف البلدا
يف ذبهيز مثل هذ  ادلشاريع يف بلداف تتسم بدرجات احلرارة احمليطة العالية  3البلداف العاملة دبوجب ادلادة 

وكذلك قررت اللجنة التنفيذية أف تأخذ يف االعتبار نتائج التقرير عند  (.54/11إىل  54/7)ادلقررات من 
تعزيز مواد التربيد البديلة للبلداف ذات ( ”PRAHA IIنظر يف ادلوافقة على مشروع البياف العملي الثاين )ال

 “.درجات احلرارة احمليطة العالية يف غرب آسيا

 تخطيط األعمال والمسائل المالية واإلدارية -ثالثاً 

 والمصروفات االشتراكاتحالة  ‘1’
دد األطراؼ، دبا يف ذلك ػػػػدوؽ ادلتعػػػػػػػػػػل الصنػػػػػػػػػػي دخػػػػػػػغ إصبالػػػػػػػ، بل0214 أيار/مايو 4يف  - 31

، وادلسامهات الثنائية، والفوائد ادلكتسبة واإليرادات ادلتنوعة احملتفظ هباادلدفوعات النقدية، والسندات اإلذنية 
  ادلخصصات، دبا يف، وبلغ إصبايلدوالرًا من دوالرات الواليات ادلتحدة 1 321 711 715
 بلغ الرصيد ادلتاح 0214أيار/مايو  4وبالتايل ففي  اً. دوالر  1 241 242 244 ،االحتياطياتذلك 
 .اً دوالر  22 631 231
 مقابل التعهدات: لالشًتاكاتيوضح اجلدوؿ الوارد أدنا  التوزيع السنوي و  - 30

 المتعهد بها شتراكاتاال السنة
 (بدوالرات الواليات المتحدة)

 إجمالي المدفوعات
 (بدوالرات الواليات المتحدة)

 متعهدال االشتراكات/المتأخرات
 متأخرةالبها 

 (بدوالرات الواليات المتحدة)

1991-1993  234 929 241 210 877 289 24 051 952 
1994-1996  424 841 347 393 465 069 31 376 278 
1997-1999  472 567 009 440 047 383 32 519 626 
2000-2002  440 263 109 429 656 726 10 606 383 
2003-2005  474 167 042 465 835 305 8 331 737 
2006-2008  368 153 731 359 144 684 9 009 047 
2009-2011  399 781 507 389 251 446 10 530 062 
2012-2014  397 073 537 384 749 811 12 323 726 
2015-2016  291 214 603 194 681 648 96 532 954 

 779 582 532 375 729 577 3 257 992 225 3 المجموع
 .بشأهنامتنازع  اشًتاكاتأي ذلك مالحظة: ال يشمل 

 0215 - 0213خالؿ فًتة الثالث سنوات  الفوائد احملصَّلة
دوؽ ػد ادلدونة يف حسابات أمُت الصنػػػػػغ ادلستوى اإلصبايل للفوائػػػػ، بل0214أيار/مايو  4حىت تاريخ  - 31

 .0215 -0213لفًتة الثالث سنوات  دوالراً  1 202 177
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 تثبيت أسعار الصرؼآلية 
من فروؽ أسعار مبالغ اخلسائر ادلتكبدة بإصبايل  السادس والسبعُتأبلغ أمُت الصندوؽ االجتماع  - 32

 أيار/مايو 4دوالرًا يف  2 722 550بلغت ، اليت العمل بآلية تثبيت أسعار الصرؼالصرؼ منذ بدء 
0214. 

 االشًتاكات غَت ادلسددة وإعادة األرصدة
 ادلقررمتابعة يف إطار األمانة، طلبت اللجنة التنفيذية إىل يف االجتماع اخلامس والسبعُت،  - 33
إىل االجتماع السادس والسبعُت عن الردود الواردة  غَت ادلسددة، أف تقدـ تقريراً  االشًتاكات)ب( بشأف  52/1

 السنوات الثالث واحدة أو أكثر من فًتات فًتةمستحقة الدفع لمن البلداف اليت عليها اشًتاكات 
وورد رد من جانب بلد واحد، وطلبت اللجنة إىل األمانة أف تواصل ادلتابعة مع البلداف اليت (. 53/1)ادلقرر 

(. 54/1ة الدفع وأف تقدـ تقريرًا بشأف ذلك إىل االجتماع السابع والسبعُت )ادلقرر عليها اشًتاكات مستحق
يف  اشًتاكاهتا ويف أقرب وقت شلكن أف تسدد بالكاملحثت اللجنة صبيع األطراؼ على ويف االجتماعُت 

 .الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ
ادلنفذة الثنائية و  من الوكاالت تؿ وطلباألمواويف االجتماعُت، الحظت اللجنة التنفيذية أيضًا إعادة  - 34

وأف تصرؼ  عامُتعلى مدى  اليت اعتمدت سابقاً ادلشاريع  الناذبة عناألرصدة  الالحقأف تعيد إىل االجتماع 
تتاح إعادة لكي “ بقرار اللجنة التنفيذية”أو تلغي االلتزامات غَت الالزمة للمشاريع ادلنجزة، وادلشاريع ادلنجزة 

 (.54/0و 53/0 اف)ادلقرر  الالحقىل االجتماع إ هذ  األرصدة
، كانت ادلوارد يف االجتماع اخلامس والسبعُترصيد الصندوؽ ادلعلومات ادلتعلقة ب بعد ربديثو  - 35

 تاالجتماع. ومن أجل معاجلة هذا النقص، اتفقفيما يتعلق باألمواؿ ادلعتمدة يف ذلك ادلتاحة غَت كافية 
 0214لربنامج التنفيذ السنوي لعاـ  شرحية التمويلصرؼ جزء من ك الدويل على تأخَت نوالب حكومة الصُت

للصُت حىت  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةنتاج التخلص التدرجيي من إإدارة  للمرحلة األوىل من خطة
وقاـ أمُت . 0216لعاـ  تتوافر ادلوارد الكافية. وبادلثل، أجل أمُت الصندوؽ ربويل األمواؿ دليزانية األمانة

 لسادس والسبعُت للجنة التنفيذية.الصندوؽ بتحويل هذ  ادلوارد قبل فًتة كافية من انعقاد االجتماع ا
 التعاون الثنائي ‘2’

من حكومات االرباد الروسي، وأدلانيا،  خالؿ الفًتة ادلشمولة بالتقرير، سبت ادلوافقة على طلبات - 36
 53/11للمشاريع الثنائية )ادلقرراف دوالرًا  3 325 363رنسا والياباف لتعويض األمواؿ اليت تبلغ وإيطاليا، وف

الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ إنشاء التعاوف الثنائي منذ بداية  ادلبلغ اإلصبايل يف إطار وبالتايل يصل(، 54/17و
 ديثل وهذاشاريع ادللغاة واحملولة(، ادل وتستثٌت منهرسـو الوكاالت ويشمل ذلك ) دوالراً  136 126 115إىل 

 يف ادلائة من األمواؿ ادلعتمدة. 2,5 ما يقارب
 2117-2115للفترة  العملخطة  ‘3’

تنفيذ ادلعلومات ادلستكملة ادلتعلقة باطلعت اللجنة التنفيذية يف االجتماع اخلامس والسبعُت على  - 37
0215-0213للفًتة  العملخطة 

 0213لعاـ  العملمن األنشطة الواردة يف خطة  أف عدداً والحظت  (42)

                                                           
(42  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5 وAdd.1. 
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 0214يف خطط أعماؿ الوكاالت الثنائية وادلنفذة لعاـ مل تدرج اليت مل تقدـ إىل االجتماع اخلامس والسبعُت 
 عنالصادر  04/12،أدنا (. وفيما يتعلق بادلقرر “0216 -0214للفًتة  العملخطة ” ثالثاً القسم  انظر)

، إىل أقصى اإلجراءات اليت تضمنشرين لألطراؼ الذي يطالب اللجنة التنفيذية بازباذ االجتماع السادس والع
ـ هبا حبلوؿ هناية فًتة الثالث سنوات، وحثت اللجنة الوكاالت تز  يُلالثالث سنوات  فًتة حد شلكن، أف ميزانية

التخلص التدرجيي من من خطط  الثنائية وادلنفذة على التخطيط الدقيق لتوقيت وقيمة الشرائح يف ادلرحلة الثانية
الحقة من فًتات الثالث ادلمكنة لفًتة  الػُمرحَّلةلكي زبفض الكميات  مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية

 (.53/1بسبب التأخر يف تقدمي طلبات الشرحية )ادلقرر سنوات 
 2118-2116للفترة  العملخطة  ‘4’

 -0214للفًتة  ادلوحدة العمليف االجتماع اخلامس والسبعُت، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة  - 42
األمانة واللجنة التنفيذية خالؿ االجتماع،  من جانببصيغتها ادلعدلة  (43)للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ، 0216

الكربوف اذليدروكلورية التخلص التدرجيي من مركبات خطط  ،0214واليت أضيفت فيها إىل خطة عمل العاـ 
(. 53/00اليت أجلت يف االجتماع اخلامس والسبعُت )ادلقرر  0213لعاـ فلورية ادلأخوذة من خطة عمل ا

ولوحظت خطط ( 53/05إىل  53/01 من وسبت ادلوافقة على مؤشرات األداء للوكاالت ادلنفذة )ادلقررات
 (44).عملها الفردية

كيفية ترشيدها ألنشطة خطة   أف تشَت إىللب من حكومة أدلانيا طُ  أدلانيا، عملوفيما يتعلق خبطة  - 41
ادلوافقات وااللتزامات اآلجلة يف  حبيث تأخذ يف االعتبار، 0215و 0214 العامُتاجلديدة يف  عملها

 لفًتةيف ادلائة من مسامهة أدلانيا  02االجتماع اخلامس والسبعُت لكي تضمن أف مستوى التمويل ال يتجاوز 
 (.53/01السادس والسبعُت )ادلقرر إىل االجتماع  عن ذلك وأف تقدـ تقريراً  ،0215-0213دلوارد ذبديد ا

-0214ويف االجتماع السادس والسبعُت، الحظت اللجنة التنفيذية خطة العمل ادلنقحة للفًتة  - 40
وحدة للفًتة ادلقدمة من أدلانيا، إىل جانب ادلعلومات ادلستكملة عن حالة تنفيذ خطة العمل ادل 0216
0214-0216

وتقارير احلوارات مع وحدات األوزوف الوطنية اليت قدمها الربنامج اإلمنائي وبرنامج البيئة  (45)
)ب(  53/14واليونيدو فيما يتعلق بالتصنيف الوارد يف تقييمات األداء النوعية، على النحو ادلطلوب يف ادلقرر 

 (.54/1)ادلقرر 
 2116للمساعدة على االمتثال لعام  البيئةميزانية برنامج  ‘5’

يف االجتماع اخلامس والسبعُت وافقت اللجنة التنفيذية على ميزانية برنامج ادلساعدة على االمتثاؿ  - 41
 6بنسبة  تدوالر أمريكي، باإلضافة إىل التكاليف دعم الوكاال 7 322 222واليت بلغت  (46)،0214لعاـ 

لربنارله ادلتعلق  برنامج البيئةاليت اقًتحها  0216 -0214للفًتة  ادلتجددةيف ادلائة، واطلعت على االسًتاتيجية 
عمل سنوي تقدمي برنامج إىل برنامج البيئة أف يواصل دلساعدة على االمتثاؿ والنهج الواردة فيها. وطلب با

معلومات مفصلة عن التقدـ احملرز يف األنشطة ث يقدـ فيهما حبينامج ادلساعدة على االمتثاؿ، وميزانية لرب 
 وضع ويوسع نطاؽاألمواؿ العادلية، اليت ستستخدـ فيها  0214عاـ العمل للاألربعة اجلديدة احملددة يف برنامج 

                                                           
(43  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21. 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26إىل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22الوثائق من   (44)
(45  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/5 وAdd.1 وAdd.1/Corr.1. 
(46  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1. 
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قدـ ، وياألولويات ادلتغَتةمن أجل استيعاب أولويات التمويل بُت بنود ميزانية برنامج ادلساعدة على االمتثاؿ 
 عن ويبلغ، 32/04و 25/02للمقررين  تفاصيل عن إعادة توزيع ادلخصصات الواردة يف ميزانيته وفقاً 

اللجنة التنفيذية بأي تغيَتات تطرأ على ذلك، وخاصة فيما يتعلق ادلستويات الوظيفية احلالية للموظفُت، ويعلم 
 (.53/16بأي زيادة يف سلصصات ادليزانية )ادلقرر 

 اليونيدو والبنك الدوليللبرنامج اإلنمائي و األساسية  الوحداتتكاليف  ‘6’
األساسية لعاـ  الوحداتيف االجتماع اخلامس والسبعُت، وافقت اللجنة التنفيذية على سبويل  - 42

0214
دوالراً  0 222 513اإلمنائي، ودوالرًا للربنامج  0 222 513وبلغت قيمة ذلك التمويل  (47)

تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدويل مستوى دوالر للبنك الدويل، مشَتة إىل أف  1 503 222لليونيدو، و
البنك الدويل سيعيد األرصدة غَت ادلستخدمة )ادلقرر ادلستوى ادلرصود دليزانيته وأف أقل من  مرة أخرى كاف
53/17.) 

 استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسيةاختصاصات  ‘7’
وافقت اللجنة التنفيذية على االختصاصات ادلنقحة الستعراض نظاـ التكاليف اإلدارية، وميزانية  - 43

، 0202 - 0216من أجل تقييم التكاليف اإلدارية لفًتة الثالث سنوات  (48)سبويل وحدته األساسية،
(. 53/47جراء دراسة التكاليف اإلدارية )ادلقرر على ميزانية دلرة واحدة لألمانة من أجل إكذلك وافقت  و 

أوؿ اجتماعات ستعراض نظاـ التكاليف اإلدارية وميزانية سبويل وحدته األساسية يف التقرير ادلتعلق بايف وسُينظر 
 )ج(. 51/40للمقرر  ، وفقاً 0215 العاـ

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف ‘8’
: البيانات ادلالية اخلتامية ما يلي علىيف االجتماع اخلامس والسبعُت اطلعت اللجنة التنفيذية  - 44

للمعايَت احملاسبية  اليت صدرت وفقاً  (49)،0212 كانوف األوؿ/ديسمرب 11للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ حىت 
اؼ يف من أمُت الصندوؽ عن احلساب ادلصريف للصندوؽ ادلتعدد األطر  والتعليقات الواردةالدولية للقطاع العاـ، 

نيويورؾ، الواليات ادلتحدة األمريكية؛ ومعلومات عن طرؽ تسجيل ادلعلومات ادلالية ادلتوافقة مع ادلعايَت احملاسبية 
أمُت الصندوؽ أف يسجل يف حسابات الصندوؽ ادلتعدد إىل اللجنة التنفيذية  وطلبتالدولية للقطاع العاـ. 

اخلتامية  وبياناهتا 0212االختالفات بُت البيانات ادلالية ادلؤقتة للوكاالت ادلنفذة لعاـ  0213األطراؼ لعاـ 
، 0213يف حسابات عاـ  0212عاـ لرصيد النفقات  بأف يعيد ذكرمُت الصندوؽ ، وأذنت أل0212لعاـ 

شروط اإلبالغ اليت حددهتا ادلعايَت احملاسبية الدولية للقطاع العاـ  0212اليونيدو لعاـ لكي تستويف حسابات 
 (.53/52)ادلقرر 

، 0212وبنود التسوية ادلعلقة لعاـ  (50)،0212طلعت اللجنة التنفيذية على تسوية حسابات عاـ ا - 45
يونيدو إجراء عدد من التعديالت أمُت الصندوؽ وال إىل، وطلبت القائمةوكذلك على عدد من بنود التسوية 

إىل االجتماع  0212لعاـ  منقحاً  مرحلياً  أف يقدـ تقريراً  إىل برنامج البيئةلب واإلجراءات ذات الصلة. وطُ 
                                                           

(47  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34.  
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85من الوثيقة  10ادلرفق (  48)
(49  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80.  
(50)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81. 
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وبعد أف نظر برنامج (. 53/51)ادلقرر  0212 للعاـسابات احلعملية تسوية  إسباـالسادس والسبعُت هبدؼ 
يف االجتماع السادس والسبعُت، طلبت اللجنة التنفيذية من برنامج  (51)ادلنقح،البيئة يف ذلك التقرير ادلرحلي 

 (.54/31)ادلقرر  0213البيئة تسوية عدد من البنود يف حسابات العاـ 
 ميزانيات أمانة الصندوق ‘9’

يف االجتماع اخلامس والسبعُت، اطلعت اللجنة التنفيذية على ميزانيات أمانة الصندوؽ ادلعتمدة  - 46
0216ادلقًتحة لعاـ على ادليزانية ، و 0215و 0214و 0213للسنوات 

ووافقت على تكاليف ادلوظفُت  (52)
 بينما منحتاجتماعُت يف السنة، على أساس سيناريو انعقاد ، 0216والتكاليف التشغيلية يف ميزانية عاـ 

زبصيص التمويل بُت ة أف تعديد وأُذف لألماناألمانة خيار تقدمي نسخة زلدثة يف االجتماع السادس والسبعُت. 
تطبيق نظاـ أوموجا لنتيجة  ادلتكبدةالستيعاب التكاليف اإلضافية  0213بنود ادليزانية يف ادليزانية ادلعتمدة لعاـ 

يف األصل.  إىل عدد أكرب من وثائق االجتماعات شلا كاف مقدراً  وبسبب احلاجة، 0213 حزيراف/يونيهيف 
القيمة اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السابع والسبعُت إذا ذباوزت أي ربويالت لألمواؿ  إىل وستقدـ األمانة تقريراً 

 (.53/50)ادلقرر  رئيس ادلوظفُتسلطة  الواقعة ضمن نطاؽيف ادلائة  02احلدية البالغة 
ويف االجتماع السادس والسبعُت، طلبت اللجنة التنفيذية إىل األمانة أف تنقح ميزانيات أمانة  - 47

، آخذة يف 0217وأف تضع ميزانية مقًتحة للعاـ  0216و 0215و 0214و 0213لصندوؽ لألعواـ ا
 االعتبار نتائج استعراض جيريه موظف تصنيف لدى األمم ادلتحدة فيما يتعلق بتوصيفات الوظائف ادلصنفة حالياً 

 (.54/32، وأف تقدـ ذلك إىل االجتماع السابع والسبعُت )ادلقرر 1-يف الرتبة ؼ
 أنشطة أمانة الصندوق ‘11’

دلقررات اليت ازبذهتا اللجنة عماًل با (53)خالؿ فًتة االستعراض، ازبذت أمانة الصندوؽ إجراءات - 52
التنفيذية يف اجتماعاهتا السابقة، وأعدت الوثائق وقدمت خدمات ادلؤسبرات. وباإلضافة إىل الوثائق ادلعدة عادة 

ادلشار السياسات العامة ، يف صبلة أمور، مسائل تناولت وثائق مانة أيضاً الجتماعات اللجنة التنفيذية، أعدت األ
 إليها أعال .

كي تنظر تعليقاهتا وتوصياهتا لالتمويل وقدمت  طلبًا من طلبات 131حللت األمانة واستعرضت و  - 51
وبلغ بعد استعراض ، دوالراً  051 173 630اعتماد  التمويل ادلطلوب  وكاف مستوىفيها اللجنة التنفيذية.  

 .اً من دوالرات الواليات ادلتحدةدوالر  012 541 351ادلشاريع 
زبص ادلوظفُت وعن الروابط وأوجه التآزر مع  مسائلعن  معلومات مستكملةتلقت االجتماعات و  - 50

 االتفاقات البيئية ادلتعددة األطراؼ األخرى وادلنظمات ذات الصلة.
  

                                                           
(51 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/61. 
(52)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82. 
(53)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/76/2. 
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 المرفق األول
 ات الكربون الهيدروكلورية فلوريةإلدارة التخلص التدريجي من مركبالخطط المعتمدة 

 وإلدارة التخلص التدريجي من إنتاج تلك المركبات

 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 دارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المرحلة األولى(إخطط 
398 825 8,33 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة أفغانستاف  10 413 111 236 

32 132 632 641 أدلانيا  302 306 
 311 611 311 61 000 230 2,10 اليونيدو ألبانيا

 111 52 111 00 000 85 برنامج األمم ادلتحدة للبيئة
 126 012 6 330 016 331 993 1 14,48 اليونيدو اجلزائر
 840 191 840 15 000 176 1,59 الربنامج اإلمنائي أنغوال

 421 58 721 6 700 51 0,03 برنامج البيئة أنتيغوا وبربودا
 385 275 10 843 714 542 560 9 83,53 اليونيدو األرجنتُت

 208 983 596 68 612 914 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت
 000 339 000 39 000 300 إيطاليا

 051 605 213 42 838 562 2,23 الربنامج اإلمنائي أرمينيا
 070 44 070 5 000 39 برنامج البيئة

 297 177 397 20 900 156 1,68 برنامج البيئة جزر البهاما
 165,048 628 13 420 151 اليونيدو

 100 531 100 61 000 470 23,21 برنامج البيئة البحرين
 714 502 2 729 163 985 338 2 اليونيدو

 155 291 1 081 90 074 201 1 24,53 الربنامج اإلمنائي بنغالديش
 150 401 150 46 000 355 برنامج البيئة

 960 216 960 24 000 192 1,29 برنامج البيئة بربادوس
 920 95 920 7 000 88 الربنامج اإلمنائي

 255 241 755 27 500 213 1,03 برنامج البيئة بليز
 485 72 985 5 500 66 الربنامج اإلمنائي

 100 418 100 48 000 370 8,33 برنامج البيئة بنن
 500 279 500 19 000 260 اليونيدو

 660 318 660 36 000 282 0,30 برنامج البيئة بوتاف
188 000 الربنامج اإلمنائي  920 16  920 204  

 170 023 1 886 69 284 953 6,58 اليونيدو البوسنة واذلرسك
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 785 106 285 12 500 94 2,13 أدلانيا بوليفيا

 345 240 845 19 500 220 اليونيدو

 400 316 400 36 000 280 3,85 برنامج البيئة بوتسوانا

 600 299 600 19 000 280 اليونيدو

 326 15 220,30 الربنامج اإلمنائي الربازيل
957 

1 149 522 16 476 479 

 909 550 4 000 460 909 090 4 أدلانيا

 790 206 790 23 000 183 2,14 برنامج البيئة بروين دار السالـ

 880 143 880 11 000 132 الربنامج اإلمنائي

 170 617 002 71 168 546 10,11 برنامج البيئة بوركينا فاسو

 391 272 491 22 900 249 اليونيدو

 360 194 360 22 000 172 2,50 برنامج البيئة بوروندي

 400 174 400 14 000 160 اليونيدو

 500 073 1 500 123 000 950 15,00 برنامج البيئة كمبوديا

 750 698 750 48 000 650 الربنامج اإلمنائي

 429 271 1 704 88 725 182 1 20,50 اليونيدو الكامَتوف

 800 180 800 20 000 160 0,09 برنامج البيئة كابو فَتدي

 300 350 300 40 000 310 4,20 برنامج البيئة صبهورية أفريقيا الوسطى

 750 268 750 18 000 250 اليونيدو

 250 367 250 42 000 325 5,63 برنامج البيئة تشاد

 625 252 625 17 000 235 اليونيدو

 313 610 1 112 347 966 497 1 22,00 الربنامج اإلمنائي شيلي

 993 325 504 37 489 288 برنامج البيئة
تكييف اذلواء  -الصُت

 الصناعي والتجاري
3 385,83 الربنامج اإلمنائي  61 000 

000 
4 396 900 65 396 900 

رغاوي البوليسًتين  -الصُت 
 (XPS)ادلشكل بالبثق 

 500 508 1 500 158 000 350 1 78,91 أدلانيا

رغاوي البوليسًتين  -الصُت 
 (SPX)ادلشكل بالبثق 

 650 48  اليونيدو
000 

3 512 360 52 162 360 



UNEP/OzL.Pro.28/10 

22 

 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

رغاوي البويل  -الصُت 
 يوريثاف

 000 73  البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت
000 

5 303 870 78 303 870 

تكييف هواء  - الصُت
 الغرؼ

 000 75  اليونيدو
000 

5 432 150 80 432 150 

قطاع خدمات  -الصُت 
 الصيانة دبا يف ذلك التمكُت

 400 826 5 400 586 000 240 5  برنامج البيئة

قطاع خدمات  -الصُت 
 الصيانة دبا يف ذلك التمكُت

 000 452 000 52 000 400  الياباف

 000 387 000 27 000 360  الربنامج اإلمنائي التنسيق الوطٍت -الصُت 

 500 362 5 500 362 000 000 5  الربنامج اإلمنائي ادلذيبات -الصُت 

 594 225 7 111 504 483 721 6  الربنامج اإلمنائي كولومبيا

 000 113 000 13 000 100  برنامج البيئة

 800 180 800 20 000 160 0,05 برنامج البيئة جزر القمر

 750 197 750 22 000 175 3,55 برنامج البيئة الكونغو

 750 190 750 15 000 175 اليونيدو

 550 265 550 30 000 235 5,80 برنامج البيئة صبهورية الكونغو الدديقراطية

 600 261 600 21 000 240 الربنامج اإلمنائي

 871 111 871 12 000 99 0,02 برنامج البيئة جزر كوؾ

 037 240 1 514 86 523 153 1 18,93 الربنامج اإلمنائي كوستاريكا

 371 015 1 631 109 740 905 22,33 برنامج البيئة كوت ديفوار

 700 986 700 66 000 920 اليونيدو

 486 936 336 65 150 871 8,10 اليونيدو كرواتيا

 300 237 300 27 000 210 إيطاليا

 592 878 1 065 131 527 747 1 19,26 الربنامج اإلمنائي كوبا

 885 185 385 21 500 164 0,24 برنامج البيئة جيبويت

 885 185 385 21 500 164 0,08 برنامج البيئة دومينيكا

 692 769 1 467 123 225 646 1 27,14 الربنامج اإلمنائي اجلمهورية الدومينيكية

 500 56 500 6 000 50 برنامج البيئة

 923 984 1 483 138 440 846 1 23,18 اليونيدو إكوادور
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 950 129 950 14 000 115 برنامج البيئة

 821 499 2 406 174 415 325 2 174,00 اليونيدو مصر

 593 664 6 193 469 400 195 6 الربنامج اإلمنائي

 723 751 446 52 277 699 9,03 الربنامج اإلمنائي السلفادور

 700 386 700 11 000 375 برنامج البيئة

 450 186 450 21 000 165 2,20 برنامج البيئة غينيا االستوائية

 500 163 500 13 000 150 اليونيدو

 485 95 985 10 500 84 0,03 برنامج البيئة إريًتيا

 200 87 200 7 000 80 اليونيدو

 750 197 750 22 000 175 1,92 برنامج البيئة إثيوبيا

 600 152 600 12 000 140 اليونيدو

 555 206 055 17 500 189 2,02 الربنامج اإلمنائي فيجي

 816 141 316 16 500 125 برنامج البيئة

 813 327 713 37 100 290 10,57 برنامج البيئة غابوف

 391 272 491 22 900 249 اليونيدو

 300 124 300 14 000 110 0,52 برنامج البيئة غامبيا

 000 109 000 9 000 100 اليونيدو

 468 538 568 37 900 500 2,33 الربنامج اإلمنائي جورجيا

 659 108 1 348 77 311 031 1 26,27 الربنامج اإلمنائي غانا

 250 367 250 42 000 325 إيطاليا

 300 237 300 27 000 210 0,30 برنامج البيئة غرينادا

 560 371 923 25 637 345 4,30 اليونيدو غواتيماال

 046 109 546 12 500 96 برنامج البيئة

 510 369 510 42 000 327 7,91 برنامج البيئة غينيا

 000 344 000 24 000 320 اليونيدو

 450 186 450 21 000 165 0,99 برنامج البيئة بيساو -غينيا 

 350 125 350 10 000 115 اليونيدو

 340 20 340 2 000 18 0,18 برنامج البيئة غيانا
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 320 52 320 4 000 48 الربنامج اإلمنائي

 656 206 775 23 881 182 1,26 برنامج البيئة هاييت

 860 105 741 8 119 97 الربنامج اإلمنائي

 500 408 500 28 000 380 6,97 اليونيدو هندوراس

 500 282 500 32 000 250 برنامج البيئة

 438 18 341,77 الربنامج اإلمنائي اذلند
490 

1 340 694 19 779 184 

 376 966 776 104 600 861 برنامج البيئة

 784 223 2 384 229 400 994 1 أدلانيا

 685 568 9 583 667 102 901 8 135,00 الربنامج اإلمنائي إندونيسيا

 000 339 000 39 000 300 أسًتاليا

 751 917 2 564 203 187 714 2 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت

 700 835 305 58 395 777 اليونيدو

 764 665 4 518 325 246 340 4 164,40 الربنامج اإلمنائي إيراف

 060 296 060 34 000 262 برنامج البيئة

 248 694 2 971 187 277 506 2 اليونيدو

 255 213 3 440 327 815 885 2 أدلانيا

 600 742 600 82 000 660 14,98 برنامج البيئة العراؽ

 000 559 000 39 000 520 اليونيدو

 834 621 384 43 450 578 8,10 الربنامج اإلمنائي جامايكا

 010 87 010 10 000 77 برنامج البيئة
 041 430 2 824 170 217 259 2 25,51 اليونيدو األردف

 923 149 1 823 79 100 070 1 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت

 000 009 1 000 109 000 900 11,00 فرنسا كينيا

 171 123 171 14 000 109 0,02 برنامج البيئة كَتيباس

صبهورية كوريا الشعبية 
 الدديقراطية

 707 952 327 62 380 890 20,03 اليونيدو

 730 167 1 730 124 000 043 1 239,15 برنامج البيئة الكويت

 682 499 9 005 638 677 861 8 اليونيدو
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 552 57 752 4 800 52 1,02 الربنامج اإلمنائي قَتغيزستاف
 776 39 576 4 200 35 برنامج البيئة

صبهورية الو الدديقراطية 
 الشعبية

 550 265 550 30 000 235 0,80 برنامج البيئة
 850 50 850 5 000 45 فرنسا

 242 682 2 133 187 109 495 2 24,51 الربنامج اإلمنائي لبناف
 400 316 400 36 000 280 1,23 أدلانيا ليسوتو

 950 355 950 40 000 315 1,85 أدلانيا ليربيا
 462 042 2 619 133 843 908 1 26,51 اليونيدو ليبيا

صبهورية مقدونيا اليوغسالفية 
 سابقاً 

 477 254 1 522 87 955 166 1 2,18 اليونيدو

 000 339 000 39 000 300 6,00 برنامج البيئة مدغشقر
 500 279 500 19 000 260 اليونيدو

 900 259 900 29 000 230 3,78 برنامج البيئة مالوي
 800 130 800 10 000 120 اليونيدو

 530 306 10 060 719 470 587 9 111,85 الربنامج اإلمنائي ماليزيا
 400 768 400 88 000 680 3,70 برنامج البيئة ملديف

 500 451 500 31 000 420 الربنامج اإلمنائي
 400 316 400 36 000 280 5,20 برنامج البيئة مايل

 000 301 000 21 000 280 الربنامج اإلمنائي
 690 127 690 14 000 113 0,08 برنامج البيئة جزر مارشاؿ

 500 064 1 500 114 000 950 8,00 أدلانيا موريشيوس

 110 743 4 915 330 195 412 4 417,30 اليونيدو ادلكسيك

 654 13 الربنامج اإلمنائي
016 

1 024 051 14 678 067 

 560 126 560 14 000 112 0,05 برنامج البيئة ميكرونيزيا

 920 95 920 7 000 88 0,10 الربنامج اإلمنائي مولدوفا

 680 266 680 30 000 236 1,00 برنامج البيئة منغوليا

 900 146 900 16 000 130 الياباف

 838 434 338 30 500 404 0,28 اليونيدو اجلبل األسود
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 246 383 1 506 96 740 286 1 16,77 اليونيدو ادلغرب

 450 186 450 21 000 165 2,27 برنامج البيئة موزامبيق

 500 163 500 13 000 150 اليونيدو

 600 248 600 28 000 220 1,50 برنامج البيئة ميامنار

 400 65 400 5 000 60 اليونيدو

 000 009 1 000 109 000 900 8,40 أدلانيا ناميبيا

 620 83 620 9 000 74 0,003 برنامج البيئة ناورو

 380 142 380 16 000 126 0,64 برنامج البيئة نيباؿ

 560 91 560 7 000 84 اإلمنائي الربنامج

 040 122 040 14 000 108 2,69 برنامج البيئة نيكاراغوا

 980 241 980 19 000 222 اليونيدو

 375 306 375 21 000 285 5,60 اليونيدو النيجر

 750 310 750  35 000 275 برنامج البيئة

 731 224 3 981 224 750 999 2 90,10 الربنامج اإلمنائي نيجَتيا

 511 084 2 431 145 080 939 1 اليونيدو

 490 82 490 9 000 73 0,003 برنامج البيئة نيوي

 304 375 184 26 120 349 6,79 اليونيدو عماف

 050 96 050 11 000 85 برنامج البيئة

 513 384 5 664 375 849 008 5 79,10 اليونيدو باكستاف

 200 497 200 57 000 440 برنامج البيئة

 600 135 600 15 000 120 0,06 برنامج البيئة باالو

 461 285 916 19 545 265 4,78 الربنامج اإلمنائي بنما

 100 79 100 9 000 70 برنامج البيئة

 500 397 1 500 147 000 250 1 3,40 أدلانيا بابوا غينيا اجلديدة

 900 372 900 42 000 330 6,28 برنامج البيئة باراغواي

 500 322 500 22 000 300 الربنامج اإلمنائي

 611 253 940 20 671 232 3,74 الربنامج اإلمنائي بَتو

 500 56 500 6 000 50 برنامج البيئة
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 900 259 900 29 000 230 45,00 برنامج البيئة الفلبُت
 449 903 1 799 132 650 770 1 اليونيدو
 606 358 256 41 350 317 الياباف

 095 856 1 495 129 600 726 1 57,86 اليونيدو قطر
 300 350 300 40 000 310 برنامج البيئة

منطقة أسًتاليا وجنوب احمليط 
 اذلادئ

 050 322 050 37 000 285   برنامج البيئة

 100 192 100 22 000 170 1,44 برنامج البيئة رواندا
 900 119 900 9 000 110 اليونيدو

 685 140 185 16 500 124 0,18 برنامج البيئة سانت كيتس ونيفس
 600 43 600 3 000 40 الربنامج اإلمنائي

 395 93 745 10 650 82 0,38 برنامج البيئة سانت لوسيا
 812 138 462 11 350 127 اليونيدو

سانت فنسنت وجزر 
 غرينادين

 754 390 954 44 800 345 0,28 برنامج البيئة
 285 135 170 11 115 124 اليونيدو

 806 167 306 19 500 148 0,09 برنامج البيئة ساموا
 800 180 800 20 000 160 0,05 برنامج البيئة ساف تومي وبرينسييب

 480 12 703,29 اليونيدو ادلملكة العربية السعودية
171 

882 206 13 362 377 

 089 810 289 89 800 720 برنامج البيئة
 600 248 600 28 000 220 الياباف

 107 543 891 37 216 505 12,65 اليونيدو السنغاؿ
 300 598 300 68 000 530 برنامج البيئة

 093 965 333 67 760 897 2,94 اليونيدو صربيا
 315 85 815 9 500 75 برنامج البيئة

 000 676 000 76 000 600 1,40 أدلانيا سيشيل
 300 124 300 14 000 110 0,58 برنامج البيئة سَتاليوف

 000 109 000 9 000 100 اليونيدو
 351 220 351 25 000 195 0,67 برنامج البيئة جزر سليماف

 050 337 050 22 000 315 1,85 اليونيدو الصوماؿ
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 905 990 6 349 457 556 533 6 176,72 اليونيدو جنوب أفريقيا

 781 428 915 29 866 398 4,76 الربنامج اإلمنائي سري النكا

 370 281 370 32 000 249 برنامج البيئة

 817 564 1 476 108 341 456 1 16,15 اليونيدو السوداف

 520 117 520 13 000 104 0,69 برنامج البيئة سوريناـ

 540 115 540 9 000 106 اليونيدو

 300 237 300 27 000 210 6,19 برنامج البيئة سوازيلند

 044 718 096 50 948 667 الربنامج اإلمنائي

 300 124 300 14 000 110 0,59 برنامج البيئة تنزانيا

 000 109 000 9 000 100 اليونيدو

 749 22 234,73 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت تايلند
072 

1 592 436 24 341 508 

 350 342 385 39 965 302 الياباف

 337 186 437 21 900 164 0,05 برنامج البيئة ليشيت -تيمور

 412 116 612 9 800 106 الربنامج اإلمنائي

 400 316 400 36 000 280 7,00 برنامج البيئة توغو

 250 376 250 26 000 350 اليونيدو

 511 143 511 16 000 127 0,05 برنامج البيئة تونغا

 438 572 1 705 109 733 462 1 17,90 الربنامج اإلمنائي ترينيداد وتوباغو

 209 177 1 014 77 195 100 1 10,60 اليونيدو تونس

 000 113 000 13 000 100 برنامج البيئة

 000 676 000 76 000 600 فرنسا

 120 14 507,87 اليونيدو تركيا
090 

1 026 975 15 147 065 

 899 116 449 13 450 103 برنامج البيئة

 954 700 904 48 050 652 2,38 اليونيدو تركمانستاف

 960 103 960 11 000 92 0,03 برنامج البيئة توفالو

 485 95 985 10 500 84 0,07 برنامج البيئة أوغندا

 200 87 200 7 000 80 اليونيدو
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 504 408 500 28 004 380 4,18 الربنامج اإلمنائي أوروغواي

 806 167 306 19 500 148 0,10 برنامج البيئة فانواتو

 973 904 1 905 132 068 772 1 23,16 اليونيدو فنزويال

 348 138 916 15 432 122 برنامج البيئة

 397 809 9 377 684 020 125 9 143,20 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت فييت ناـ

 400 429 400 49 000 380 63,28 برنامج البيئة اليمن

 700 438 700 28 000 410 اليونيدو

 750 197 750 22 000 175 1,70 برنامج البيئة زامبيا

 600 152 600 12 000 140 اليونيدو

 088 163 1 270 124 818 038 1 12,34 أدلانيا زمبابوي

 الثانية(خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المرحلة 

 770 16 464,06 الربنامج اإلمنائي الربازيل
000 

1 173 900 17 943 900 

 216 11 اليونيدو
697 

785 169 12 001 866 

 273 587 8 000 860 273 727 7 أدلانيا

 500 282 500 32 000 250 إيطاليا

 200 295 2 153 150 047 145 2 49,52 الربنامج اإلمنائي شيلي

 645 246 375 28 270 218 برنامج البيئة

 849 102 1 149 72 700 030 1 اليونيدو

 724 818 4 243 315 481 503 4 122,30 الربنامج اإلمنائي كولومبيا

 750 197 750 22 000 175 برنامج البيئة

 730 612 730 69 000 543 أدلانيا

 025 274 525 31 500 242 1,62 برنامج البيئة غيانا

 406 472 906 30 500 441 الربنامج اإلمنائي

 290 330 4 290 283 000 047 4 84,33 الربنامج اإلمنائي إندونيسيا

 024 553 4 861 297 163 255 4 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت

 000 428 000 28 000 400 3,08 الربنامج اإلمنائي قَتغيزستاف
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 تُنّفذ بواسطة البلد
إجمالي األطنان 

فادية التي ناالست
أنجز التخلص 
 التدريجي منها

 التمويل المعتمد من حيث المبدأ
 )بدوالرات الواليات المتحدة(

 المجموع تكاليف الدعم المشاريعأموال 

 560 352 560 40 000 312 برنامج البيئة

 093 498 4 267 294 826 203 4 36,70 الربنامج اإلمنائي لبناف

 552 592 10 971 692 581 899 9 533,60 اليونيدو ادلكسيك

 500 731 500 81 000 650 أدلانيا

 756 517 565 59 191 458 إيطاليا

 400 90 400 10 000 80 برنامج البيئة

 950 304 950 19 285,000 5,32 اليونيدو عماف

 000 226 000 26 000 200 برنامج البيئة

 146 111 5 374 334 772 776 4 72,98 اليونيدو باكستاف

 330 568 330 65 000 503 برنامج البيئة

 310 774 656 50 654 723 9,11 الربنامج اإلمنائي بنما

 280 943 2 551 192 729 750 2 31,34 اليونيدو السوداف

 844 104 2 700 137 144 967 1 64,41 اليونيدو فنزويال

 269 419 1 849 92 420 326 1 الربنامج اإلمنائي

 411 14 130,57 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت فييت ناـ
204 

1 008 786 15 419 990 

 002 264 372 30 630 233 الياباف

 مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المرحلة األولى( خطط إدارة التخلص التدريجي من إنتاج

 000 95 970,00 3 البنك الدويل لإلنشاء والتعمَت الصُت
000 

5 320 000 100 320 
000 

___________ 


