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  تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق

  خلفية/مقدمة

الدولة  اهمةمسبالمائة من  20يمكن أن يعتبر التعاون الثنائي آإسهام في الصندوق متعدد األطراف حتى نسبة   -  1
وقررت اللجنة التنفيذية أن تسمح بالمرونة في . في الصندوق، وفقا ألي معايير حددتها مقررات األطراف ةالسنوي

العام الذي ستحسب له مشروعات ثنائية، شريطة أن تقدم الوآاالت الثنائية خطط أعمالها في بداية العام في الوقت 
التنفيذية لدراستها خالل مناقشات خطط األعمال في اجتماع اللجنة األول في المناسب لألمانة لكي تحيلها إلى اللجنة 

  . ))أ( 25/13المقرر (العام 

أستراليا، : التالية جداول خطة األعمال إلى االجتماع الثالث والستين 5قدمت البلدان غير المدرجة في المادة   -  2
  . وألمانيا وإيطاليا واليابان يةجمهورية التشيكالو

  ص الموارد تخصي

باستثناء المشروعات ( 2011على أساس خطة األعمال، تنوي الوآاالت الثنائية أن تقوم بأنشطة خالل عام   -  3
) دولة متعددة القوميات(أفغانستان والجزائر وبوليفيا : وهي 5من البلدان المدرجة في المادة  19في ) اإلقليمية

شيوس يا وجمهورية إيران اإلسالمية وآينيا وليسوتو وليبيريا وموروبوتسوانا والبرازيل والصين والهند وإندونيسي
  . ل وزيمبابوييومنغوليا وناميبيا ونيجيريا وبابوا غينيا الجديدة وسيش

مطلوب "بالسنة قيمة األنشطة المدرجة في خطط أعمال الوآاالت الثنائية وفقا لفئات  1يقدم الجدول   -  4
   ."غير مطلوب لالمتثال"و " لالمتثال

  1الجدول 

  تخصيص الموارد في خطط األعمال المقدمة من الوآاالت الثنائية 
  )دوالر أمريكي( )2014- 2011(للجنة التنفيذية 

  المجموع 2014 2013 2012 2011 غير مطلوب وفقا للنموذج/ مطلوب
)2011 -2014( 

اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف (مطلوب لالمتثال 
 791,385 601,18660 )قياسية

 48728,217 12,65412,9552,121  )مواد الهيدروآلوروفلوروآربون(لالمتثال مطلوب 
 361    361 )تعبئة الموارد(غير مطلوب لالمتثال 
التخلص من المواد المستنفدة (غير مطلوب لالمتثال 

 )لألوزون
7571,600   

2,357 
 182   9191 )تعزيز الجمارك(غير مطلوب لالمتثال 

 56632,502 13,92315,8322,181 المجموع الكلي
  

 32.5وقيمة إجمالية مقدارها  2011مليون دوالر أمريكي عام  13.9أدرجت الوآاالت الثنائية أنشطة قدرها   -  5
ا وتجدر اإلشارة إلى أن المانحين التقليديين الثنائيين مثل آند. 2014إلى  2011مليون دوالر أمريكي للفترة من عام 

وفنلندا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة 
  . األمريكية لم تقدم خطط أعمال ثنائية ويمكن أن يزيد إجمالي قيمة األنشطة الثنائية في حالة تقديم تلك الخطط
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  سيةاتفاقات متعددة السنوات والتكاليف القيا

معلومات حول االتفاقات متعددة السنوات للوآاالت الثنائية وأنشطة التعزيز المؤسسي التي  2يقدم الجدول   -  6
  . تعتبر مطلوبة لالمتثال بموجب خطة األعمال المعدلة

  2الجدول 

  المطلوب لالمتثال لالتفاقات متعددة السنوات والتكاليف القياسية
  )بالدوالر األمريكي) (2014- 2011(

  المجموع 2014 2013 2012 2011 مطلوب وفقا للنموذج
)2011 -

2014( 
 1,265 79 1,1860  االتفاقات متعددة السنوات الموافق عليها

 120 0 60060 التعزيز المؤسسي
المطلوب لالمتثال لالتفاقات متعددة (المجموع 

 )السنوات والتكاليف القياسية
601,18660 79 1,385 

  

نت خطط أعمال الوآاالت الثنائية أنشطة الشريحة السنوية أللمانيا وإيطاليا وإسبانيا بالرغم من أن وقد تضم  -  7
  . إسبانيا لم تقدم خطة أعمال

  أنشطة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  األثر على المناخ

آاالت الثنائية لمواد في خطط أعمال الو اي تم توفيرهتنتائج قياسات األثر على المناخ ال 3يحدد الجدول   -  8
طن  0.53الهيدروآلوروفلوروآربون مقسمة على القطاعات الفرعية ويوضح أن الخطة يمكن أن تؤدي إلى خفض 

  . ن بالماليينمكافئ ثاني أآسيد الكربومن 

  3الجدول 

  في خطط أعمال الوآاالت الثنائية لألعوام  HCFCاألثر على المناخ ألنشطة مواد 
  )أطنان مكافئ ثاني أآسيد الكربون بماليين( 2011-2014

خطة األعمال  *إجمالي قيم القطاع الفرعي
 )بالدوالر األمريكي(

ثاني  كافئالكميات الطنية لم
في ) بالماليين(أآسيد الكربون 

 سنة واحدة للخفض
 2880.00 السنوات المتعددة الموافق عليها

 8,8800.00 الرغاوى
 8300.00 الرغاوى التجارية

 5750.00 اوى الجاسئةالرغ
 XPS(  1,8030.00(الرغاوى المسحوبة بالضغط 

 1,0000.00 التبريد التجاري



UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/8 
 

 

4 

خطة األعمال  *إجمالي قيم القطاع الفرعي
 )بالدوالر األمريكي(

ثاني  كافئالكميات الطنية لم
في ) بالماليين(أآسيد الكربون 

 سنة واحدة للخفض
 6340.00 صناعة التبريد
 14,9130.53 خدمة التبريد

 2100.00 المذيبات
 29,1330.53 المجموع

  . 2014ما بعد عام لتشمل أيضا القيم *    

  ائيةتعليقات على خطط أعمال الوآاالت الثن

. استعرضت أمانة الصندوق خطة أعمال آل مانح ثنائي وقدمت تعليقات على عديد من األنشطة المقترحة  -  9
  . على البلدان المانحة مساردة في خطط األعمال الثنائية مقويلخص هذا الجزء بعض المعلومات الو

  أستراليا

ويصل . دوالر أمريكي 300,000يقدر بـ  نشاطا واحدا 2014-2011تتضمن خطة أعمال أستراليا لألعوام   - 10
ملخصا  4ويقدم الجدول . دوالر أمريكي 578,542إلى  2011بالمائة من إسهامات أستراليا الموعودة لعام  20

  . 2014-2011لتخصيص الموارد في خطة أعمال أستراليا لألعوام 

  4الجدول 
  )بالدوالر األمريكي(تخصيص الموارد ألستراليا 

  
  المجموع 2014 2013 2012 2011 لنموذجمطلوب وفقا ل

)2011 -2014(
 HCFCs(  300,000   300,000(مطلوب لالمتثال 
 300,000  300,000 المجموع الكلي

  

  . 2011دوالر أمريكي عام  300,000غطت أستراليا نشاطا واحدا قيمته   - 11

   التعليقات

لخطة إدارة إزالة المواد  2011ة أعمالها لعام دوالر أمريكي في خط 300,000أدرجت أستراليا مبلغ   - 12
طن من قدرات استنفاد  3.7الهيدروآلوروفلوروآربونية في قطاع خدمة التبريد في إندونيسيا مما يمثل إزالة 

  . األوزون

  يةجمهورية التشيكال

الر أمريكي دو 182,000نشاطا واحدا قيمته  2014-2011لألعوام  يةجمهورية التشيكالتشمل خطة أعمال   - 13
إلى  2011الموعودة لعام  يةجمهورية التشيكالبالمائة من إسهامات  20ويصل . 2012إلى  2011لألعوام من 

بسبب الجبر ذلك ألن قيمة  يةجمهورية التشيكالويدخل هذا النشاط في إطار تخصيص . دوالر أمريكي 90,974
ملخصا لتخصيص الموارد في خطة أعمال  5لجدول ويقدم ا. دوالر أمريكي 1,000المشروع يتم حسابها إلى أقرب 

  . 2014-2011لألعوام  يةجمهورية التشيكال
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  5الجدول 

  )بالدوالر األمريكي( يةلجمهورية التشيكلتخصيص الموارد 

  المجموع 2014 2013 2012 2011 غير مطلوب وفقا للنموذج
)2011 -2014( 

 182,000  91,00091,000 )إنفاذ الجمارك(غير مطلوب لالمتثال 
 182,000  91,00091,000 المجموع

  

وبقيمة إجمالية  2011دوالر أمريكي عام  91,000وقد غطت جمهورية التشيك نشاطا واحدا قيمته   - 14
  . . 2014إلى  2011دوالر أمريكي للفترة من  182,000

   التعليقات

قيمته  وآسيا الوسطى مارك في أوروباأدرجت جمهورية التشيك نشاطا واحدا في التعاون اإلقليمي للج  - 15
  . 2012- 2011دوالر أمريكي للفترة  182,000

  اـألماني

اتفاقات متعددة السنوات والتعزيز المؤسسي وخطط إدارة  2014-2011تشمل خطة أعمال ألمانيا لألعوام   - 16
بالمائة  20ويصل . وروآربونيةالهيدروآلوروفل لموادلة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية وأنشطة استثمارية لإزا

ملخصا  6ويقدم الجدول . دوالر أمريكي 2,776,808إلى  2011من إسهامات ألمانيا الموعودة السنوية لعام 
  . 2014- 2011لتخصيص الموارد أللمانيا في خطة األعمال المعدلة لألعوام 

  6الجدول 

  )دوالر األمريكيالب(تخصيص الموارد أللمانيا 

  المجموع 2014 2013 2012 2011 موذجمطلوب وفقا للن
)2011 -2014(

اتفاقات متعددة السنوات والتكاليف (مطلوب لالمتثال 
 )القياسية

60,000225,32560,000 0 345,325 

 HCFCs(  8,807,40011,955,0102,120,500 487,000 23,369,910(مطلوب لالمتثال 
 23,715,235 487,000 8,867,40012,180,3352,180,500 المجموع
  

مليون دوالر  23.72وبقيمة إجمالية  2011مليون دوالر أمريكي عام  8.87غطت ألمانيا أنشطة قيمتها   - 17
  . 2014إلى  2011أمريكي خالل الفترة من 

   التعليقات

لغ ويعتبر هذا إضافة لمب. دوالر أمريكي 8,867,400أنشطة قيمتها  2011تشمل خطة أعمال ألمانيا لعام   - 18
، مما يؤدي إلى قيمة إجمالية 2010و  2009دوالر أمريكي الموافق عليه لمشروعات في عامي  2,504,400

همات ألمانيا اسمبالمائة من  20وتقدر نسبة . 2011-2009دوالر أمريكي لفترة السنوات الثالث  11,371,800
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تالي فإن ألمانيا تتخطى الحد األقصى من وبال. دوالر أمريكي 8,330,425الموعودة لفترة السنوات الثالث بمبلغ 
لمانيا أل بالنسبةجنة أن تذآر بأن موقفا مماثال قد حدث لويمكن ل .دوالر أمريكي 3,041,375اإلسهامات الثنائية بمبلغ 

خالل فترتي السنوات الثالث السابقة، مما أدى إلى ضرورة إرجاء  جزء من التمويل للشرائح السنوية المتفق عليها 
وخالل االجتماع التنسيقي بين الوآاالت، أشارت ألمانيا . فاقات متعددة السنوات إلى فترة السنوات الثالث التاليةلالت

فيما يتعلق باحتمال البرمجة الزائدة في  خطة أعمالها إلى أنه إذا ما أمكن الموافقة على آل التمويل في السنة الحالية 
وأن آل البلدان التي يمكن أن تتأثر بالبرمجة الزائدة قد أبلغت بأن فسوف تشترك مع وآاالت أخرى في األنشطة، 

للجنة التنفيذية في أن تأخذ ا وقد ترغب. 2011لتقديم أنشطتها للتمويل عام  الكافية ألمانيا يمكن أال تتوفر لها الموارد
  . علما بذلك

للشرائح السنوية التفاق واحد  2012لعام دوالر أمريكي في خطة أعمالها  225,325أدمجت ألمانيا مبلغ   - 19
   .متعدد السنوات في قطاع بروميد الميثيل في اليمن

وال ألنغ 2014-2011المؤسسي خالل فترة دوالر أمريكي للتعزيز  120,000آما أدرجت ألمانيا مبلغ   - 20
انيا قد أدرجت في خطة إال أن ألم ،وبالرغم من أن مستويات تمويل التعزيز المؤسسي معروفة. وبابوا غينيا الجديدة

دوالر  15,600أعمالها قيما للتعزيز المؤسسي تختلف عن تلك المسموح بها في إطار هيكل التمويل الحالي بمبلغ 
  . ويمكن للتعديالت التي اقترحتها األمانة أن تعدل خطة أعمال ألمانيا وفقا لمستوى التمويل المسموح به. أمريكي

 اإلجمالي إلعداد المشروع للمشروعات االستثمارية المتعلقة بخطة إدارة إزالةتبلغ قيمة مستوى التمويل   - 21
واقترحت ألمانيا آميات في خطة أعمالها تتخطى . كييدوالر أمر 33,900 المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

نية الهيدروآلوروفلوروآربومواد الإزالة لخطط إدارة المستوى األقصى المسموح به إلعداد المشروعات 
ويمكن للتعديالت . 56/16و  55/13بموجب المقررات  والمشروعات االستثمارية للمواد الهيدروآلوروفلوروآربونية

  . دوالر أمريكي 33,900التي اقترحتها األمانة أن تخفض من مستوى التمويل وفقا لهذه المقررات بمبلغ 

في البلدان ذات  الهيدروآلوروفلوروآربونيةد موااليبلغ المستوى اإلجمالي لتمويل مشروعات قطاع خدمة   - 22
طن من قدرات استنفاد األوزون للفترة  54مليون دوالر أمريكي مما يمثل إزالة  4.99حجم االستهالك المنخفض إلى 

المواد  حددت اللجنة التنفيذية قيما لخطط إدارة إزالة ،وفي االجتماع الستين. 2014إلى  2011من 
وفقا لخطوط األساس  2020و  2015بإجراءات المراقبة لألعوام ألنشطة االمتثال  نيةالهيدروآلوروفلوروآربو

بالمائة على أساس  100وافقت اللجنة التنفيذية على أن تقيم اإلزالة بنسبة  ،وفي االجتماع الثاني والستين. المتوقعة
ويمكن للتعديالت ). 62/10قرر الم(بالمائة  35للوفاء بنسبة الخفض  2020نصيب نسبي من مستوى التمويل لعام 

التي اقترحتها األمانة أن تحد من مستويات التمويل للحد األقصى المسموح به للتمويل للبلدان ذات حجم االستهالك 
حسب الخفض من خط  الهيدروآلوروفلوروآربونيةمواد اللقطاع خدمة ) xii) (و( 60/44المنخفض وفقا للمقرر 

  . دوالر أمريكي 533,654وهذا يمكن أن يرفع من المستوى اإلجمالي لتمويل هذه المشروعات بمبلغ . األساس

يبلغ المستوى اإلجمالي لتمويل مشروعات قطاع خدمة التبريد في البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض   - 23
وليس هناك . 2014-2011قدرات استنفاد األوزون في الفترة طن من  86.4مليون دوالر أمريكي تمثل إزالة  7.99

  . أي تسوية في هذا القطاع

دوالر أمريكي مما يمثل  600,000وبالنسبة لمشروعات قطاع التبريد يصل مستوى التمويل اإلجمالي إلى   - 24
  . لقطاعوليس هناك أي تسوية في هذا ا. 2014-2011طن من قدرات استنفاد األوزون للفترة  4إزالة 

يبلغ مستوى التمويل اإلجمالي لمشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروآلوروفلوروآربونية في البلدان   - 25
طن من قدرات استنفاد األوزون للفترة  8.7دوالر أمريكي مما يمثل إزالة  800,000ذات حجم االستهالك المنخفض 

  . ا ألنها يمكن أن تتضمن مزيجا من قطاعات الخدمة والتصنيعوليس هناك أي تسوية في هذه الفئة نظر. 2011-2014
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مليون دوالر أمريكي مما يمثل  8.88بالنسبة لمشروعات قطاع الرغاوى يبلغ مستوى التمويل اإلجمالي   - 26
آما أن مزيج بين الدراسة الخاصة بإعادة التزود . 2014-2011طن من قدرات استنفاد األوزون للفترة  76.2إزالة 

دوالر أمريكي للكيلو جرام المتري  6.92يحدد عتبة مقدارها ) و( 60/44والمقرر  2008لمال التي تم إعدادها عام با
ويمكن للتعديالت التي اقترحتها األمانة أن تحد مستويات التمويل إلى الحد األقصى من عتبة جدوى . لقطاع الرغاوى

  . مليون دوالر أمريكي 2.46ي لهذه المشروعات بمبلغ التكاليف المتفق عليها وخفض مستوى التمويل اإلجمال

الفرعي للعزل الصلب للتبريد يبلغ مستوى التمويل اإلجمالي لمشروعات الرغاوى الجاسئة الشاملة للقطاع   - 27
ويحدد . 2014إلى  2011قدرات استنفاد األوزون للفترة من  طن من 0.5دوالر أمريكي مما يمثل إزالة  75,000
بالمائة أعلى من هذه  25دوالر أمريكي للكيلوجرام المتري بحد أقصى يصل إلى  7.83عتبة مقدارها  62/13المقرر 

ويمكن للتعديالت التي اقترحتها األمانة أن تحد مستويات التمويل إلى الحد . العتبة لبدائل االحترار العالمي المنخفض
مقرر وخفض مستوى التمويل اإلجمالي لهذه المشروعات األقصى المسموح به لتمويل الرغاوى الجاسئة وفقا لهذا ال

  . دوالر أمريكي 24,730بمبلغ 

  اـإيطالي

مليون دوالر  1.24تصل قيمتها إلى  2014-2011خططت إيطاليا ألنشطة في خطة أعمالها لألعوام   - 28
ويقدم الجدول . 2011لعام  دوالر أمريكي 1,644,329بالمائة من إسهامات إيطاليا الموعودة  20وتبلغ نسبة . أمريكي

  . 2014-2011لتخصيص الموارد في خطة أعمال إيطاليا لألعوام  املخص 7

  7الجدول 
  )بالدوالر األمريكي(تخصيص الموارد إليطاليا 

  
  المجموع 2014 2013 2012 2011 غير مطلوب وفقا للنموذج/مطلوب

)2011 -2014(
ف اتفاقات متعددة السنوات وتكالي(مطلوب لالمتثال 

 )قياسية
67,800 79,100 146,900 

 361,000  361,000 )تعبئة الموارد(غير مطلوب لالمتثال 
التخلص من المواد المستنفدة (غير مطلوب لالمتثال 

 )لألوزون
737,000  737,000 

 1,244,900 79,100 1,098,00067,8000 المجموع
  

مليون دوالر  1.24تصل إلجمالي  2011ر أمريكي عام مليون دوال 1.1غطت إيطاليا أنشطة مقدارها   - 29
  . 2014إلى  2011أمريكي على مر الفترة من 

   التعليقات

المواد  لم تشمل خطة أعمال إيطاليا اتفاق متعدد السنوات موافق عليه لخطة إدارة إزالة  - 30
ويصل مقدار . ى خطة أعمال إيطالياإال أن األمانة قد أضافت هذا النشاط إل. في غانا الهيدروآلوروفلوروآربونية

 2011دوالر أمريكي للفترة من عام  146,900مستوى التمويل اإلجمالي لالتفاق متعدد األطراف الموافق عليه إلى 
  . 2014إلى 

لتخلص من المواد المستنفدة لدوالر أمريكي لمشروعات تدليلية  737,000تشمل خطة أعمال إيطاليا مبلغ   - 31
ويمكن لألثر على . ون من هذه الموادطن من قدرات استنفاد األوز 50يمكن أن تؤدي إلى تدمير  لألوزون والتي

إال أنه لم . لهذه األنشطة أن يكون معادال إلمكانية االحترار العالمي للمواد المستنفدة لألوزون التي يتم تدميرها المناخ
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  . تدميرها؛ وبالتالي فإن التحليل لم يتم ينبغيتي يتم توفير معلومات حول أنواع المواد المستنفدة لألوزون ال

 361,000لم تتضمن إيطاليا أي أنشطة أخرى غير مطلوبة لالمتثال، باستثناء تعبئة الموارد والتي تبلغ   - 32
 إال أن اللجنة التنفيذية قد أرجأت تعبئة الموارد ،وبالرغم من أن تعبئة الموارد غير مطلوبة لالمتثال. دوالر أمريكي

انظر الوثيقة (المطلوبة في اجتماعات سابقة لدراستها في االجتماع الثالث والستين في إطار األنشطة الثنائية 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/17 .(  

  ان ـالياب

. مليون دوالر أمريكي 6.17تبلغ  2014-2011خططت اليابان ألنشطة في خطة أعمالها المعدلة لألعوام   - 33
ملخصا  8ويقدم الجدول . دوالر أمريكي 5,382,029ئة من إسهام اليابان السنوي بمبلغ بالما 20وتقدر نسبة 

  . 2014-2011لتخصيص الموارد في خطة أعمال اليابان المعدلة لألعوام 

  8الجدول 
  )بالدوالر األمريكي(تخصيص الموارد لليابان 
  

  المجموع 2014 2013 2012 2011 غير مطلوب وفقا للنموذج/مطلوب
)2011 -2014(

 HCFCs(  3,547,0001,000,000  4,547,000(مطلوب لالمتثال 
التخلص من المواد (غير مطلوب لالمتثال 
 )المستنفدة لألوزون

20,0001,600,000  1,620,000 

 6,167,000 0 3,567,0002,600,0000 المجموع
  

مليون دوالر  6.17وبقيمة إجمالية  2011مليون دوالر أمريكي عام  3.57أدرجت اليابان أنشطة مقدارها   - 34
  . 2014إلى  2011أمريكي خالل الفترة من 

   التعليقات

مليون دوالر أمريكي لمشروعات تدليلية للتخلص من المواد المستنفدة  1.62تشمل خطة أعمال اليابان مبلغ   - 35
ولم يتم توفير الكمية . لمنخفضدوالر أمريكي في أنشطة للبلدان ذات حجم االستهالك ا 620,000لألوزون تشمل 

ويمكن لألثر على المناخ لهذه األنشطة أن يكون معادال إلمكانية االحترار العالمي . الطنية في خطة أعمال اليابان
إال أنه لم يتم توفير أي معلومات حول أنواع المواد المستنفدة لألوزون . للمواد المستنفدة لألوزون التي يتم تدميرها

  . تدميرها وبالتالي لم يتم التحليلالتي ينبغي 

مليون دوالر أمريكي في خطة أعمال اليابان ألنشطة تدليلية للمواد  2.24وأدرج مبلغ إجمالي مقداره   - 36
  . طن من قدرات استنفاد األوزون في بلدين 17.1الهيدروآلوروفلوروآربونية والتي ستزيل 

رغاوى الجاسئة بما في ذلك القطاع الفرعي للعزل الصلب في يبلغ مستوى التمويل اإلجمالي لمشروعات ال  - 37
وليس هناك أي تسوية مطلوبة . ولم يتم توفير الكمية الطنية في خطة أعمال اليابان. دوالر أمريكي 500,000التبريد 

  . لهذا القطاع

في خطة أعمال ) XPS(يبلغ مستوى التمويل اإلجمالي لمشروعات رغاوى البوليسترين المحسوبة بالضغط   - 38
) ج( 62/12وبموجب المقرر . قدرات استنفاد األوزونمن طن  0.1دوالر أمريكي مما يمثل إزالة  803,000اليابان 

المستخدمة في تصنيع رغاوى  HCFC-142b/HCFC-22قررت اللجنة التنفيذية أن تدرس مشروعات إزالة مواد 
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ضوح أن مثل هذه األنشطة يمكن أن تكون مطلوبة بسبب البوليستيرين المسحوبة بالضغط على حين أنه قد ثبت بو
، ولدراسة آل مشروعات هذه الرغاوى 2015و  2013بتدابير الرقابة لعامي الظروف واألولويات الوطنية لالمتثال 

) و( 60/44والمقرر  2008وحدد مزيج من دراسة إعادة التزويد بالمال التي أعدت عام . 2014األخرى بعد عام 
ويمكن لتعديالت األمانة المقترحة أن تحد من . دوالر أمريكي للكيلوجرام المتري لقطاع الرغاوى 6.92رها عتبة مقدا

مستوى التمويل اإلجمالي لهذه المشروعات بمبلغ  مستويات التمويل إلى الحد األقصى لعتبة جدوى التكاليف وخفض
  . دوالر أمريكي 294,114

ولم . شروعات قطاع التبريد في خطة أعمال اليابان بمليون دوالر أمريكييقدر مستوى التمويل اإلجمالي لم  - 39
  . وليس هناك أي تسوية مطلوبة لهذا القطاع. يتم توفير الكمية الطنية في خطة أعمال اليابان

  اـإسباني

تفاق ، فإن إسبانيا سوف تتقدم بطلب لشريحة ال2011بالرغم من أنه لم يتم تقديم أي خطة أعمال خالل عام   - 40
بالمائة من إسهامات  20وتبلغ نسبة . دوالر أمريكي 893,000متعدد السنوات الموافق عليه في المكسيك ويقدر بمبلغ 

ملخصا لتخصيص الموارد في خطة أعمال  9ويقدم الجدول . 2011لعام  دوالر أمريكي 960,892إسبانيا الموعودة 
  . 2014-2011إسبانيا ألعوام 

  9الجدول 

  )بالدوالر األمريكي(رد إلسبانيا تخصيص الموا

  المجموع 2014 2013 2012 2011 مطلوب وفقا للنموذج
)2011 -2014(

 893,000  893,000 )اتفاقات متعددة السنوات وتكاليف قياسية(مطلوب لالمتثال 
 893,000  893,000 المجموع

  

  طط األعمال آما قدمتعلى خ يةفعلالأثر التعديالت على أساس مقررات اللجنة التنفيذية 

مليون  30.23بعد إدخال التعديالت المقترحة أعاله، بلغت القيمة اإلجمالية لخطط أعمال الوآاالت الثنائية   - 41
  . 10آما يوضح الجدول  2014-2011لألعوام دوالر أمريكي 

  10الجدول 

  ذيةتخصيص الموارد في خطط أعمال الوآاالت الثنائية المقدمة إلى اللجنة التنفي
  )بالدوالر األمريكي) (2014- 2011( فعليةآما عدلتها مقررات اللجنة التنفيذية ال

  المجموع 2014 2013 2012 2011 غير مطلوب وفقا للنموذج/مطلوب
)2011 -2014(

  المجموع
)2015 -2020(

  المجموع
بعد عام 
2020 

اتفاقات متعددة (مطلوب لالمتثال 
 )السنوات وتكاليف قياسية

681,18668791,401 141 0 

 HCFC(  11,78911,4442,21448725,934 1,486 0مواد (مطلوب لالمتثال 
 0 0 361000361 )تعبئة الموارد(غير مطلوب لالمتثال 
 0 0 7571,600002,357التخلص من (غير مطلوب لالمتثال 
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  المجموع 2014 2013 2012 2011 غير مطلوب وفقا للنموذج/مطلوب
)2011 -2014(

  المجموع
)2015 -2020(

  المجموع
بعد عام 
2020 

 )المواد المستنفدة لألوزون
 0 0 919100182 )الجمارك(غير مطلوب لالمتثال 

 0 1,628 13,06614,3212,28156630,234 المجموع الكلي

  أثر التعديالت مقسم حسب الوآاالت  11يوضح الجدول   - 42
 

  11الجدول 

  تخصيص الموارد في خطط أعمال الوآاالت الثنائية المقدمة للجنة التنفيذية
  )2014-2011( فعليةآما تم تعديلها وفقا لمقررات اللجنة التنفيذية ال

  )بالدوالر األمريكي(مقسم حسب الوآاالت 

  المجموع 2014 2013 2012 2011 الوآالة
)2011 -2014(

  المجموع
)2015 -2020(

  المجموع
بعد عام 
2020 

 00030000 300 أستراليا
 910018200 91 يةجمهورية التشيكال

 10,6702,28148721,7421,4860 8,304 ألمانيا
 680791,2451410 1,098 إيطاليا
 2,600005,87300 3,273 اليابان
 8930089300 0 إسبانيا

 14,3212,28156630,2341,6280 13,066 المجموع الكلي

  التوصيات
  : ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علما باآلتي  - 43

 يةجمهورية التشيكالالمقدمة من أستراليا وللتعاون الثنائي  2014-2011خطط األعمال للسنوات   )أ(
   ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/8وألمانيا وإيطاليا واليابان آما تمت معالجتها في الوثيقة 

إنه فيما يتعلق بالبرمجة الزائدة في خطة أعمال ألمانيا، إذا ما آان من الممكن الموافقة على التمويل   )ب(
مانيا أن تشترك مع وآاالت أخرى في هذه األنشطة وأن جميع بالكامل في العام الحالي، يمكن ألل

البلدان التي يمكن أن تتأثر بالبرمجة الزائدة قد أبلغت بأن ألمانيا يمكن أال تتوفر لديها الموارد الكافية 
  . 2011لتقديم أنشطتها للتمويل عام 

------------- 

  


