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  مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ

 إلى االجتماع السابع والعشرين لألطراف مونتريالبروتوكول 
 
  مقدمة
  

 
 1يشمل ھذا التقرير األنشطة التى اضطلعت بھا اللجنة التنفيذية منذ االجتماع السادس والعشرين لألطراف .1

ويتألف من ثالثة أجزاء تتناول: مسائل السياسة؛ تنفيذ المشروعات ورصدھا؛ تخطيط األعمال، والمسائل اإلدارية 
وما بعد ذلك مع  2015تنفيذية مواصلة عقد اجتماعين إبتداء من ، قررت اللجنة ال73/70والمالية. وبناء على المقرر 

إمكانية عقد اجتماع قصير اضافى إذا تطلب األمر بين االجتماعين للنظر في مقترحات المشروعات. وبناء على ذلك، 
. 2015يو/آيار ما 22-18وخالل فترة اإلبالغ، عقد االجتماع الرابع والسبعون للجنة التنفيذية في مونتريال في الفترة 

  ).www.multilateralfund.orgذلك االجتماع على موقع ويب الصندوق المتعدد األطراف ( 2ويتاح تقرير

  الحضور
  
االجتماع الرابع والسبعون [استراليا وبلجيكا وإيطاليا واليابان والسويد واالتحاد الروسي والواليات  3حضر  2

من بروتوكول مونتريال (األطراف غير  5من المادة  1لعاملة بالفقرة المتحدة األمريكية ممثلين عن األطراف غير ا
) و[البحرين والبرازيل وجزر القمر ومصر وغرينادا والھند وجمھورية تنزانيا المتحدة] ممثلين عن 5العاملة بالمادة 

                                                      
، المرفق الخامس) من اللجنة UNEP/OzL.Pro.9/12تتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال (  1

  ى اجتماع األطراف.التنفذية تقديم تقرير سنوى إل
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/[56]  
 . 26/19طبقا للمقرر    3
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 John Thompson ) وترأس االجتماع السيد5(األطراف العاملة بالمادة  5من المادة  1األطراف العاملة بالفقرة 
  (غرينادا) نائبا للرئيس. Leslie Smith(الواليات المتحدة األمريكية) والسيد 

  
  وحضر االجتماع الرابع والسبعين أيضا ممثلون عن الوكاالت المنفذة، أي، برنامج األمم المتحدة االنمائي  3

لة منفذة وأمين خزانة الصندوق المتعدد (يوئنديبي) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب) باعتبار كل منھما وكا
األطراف ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والبنك الدولى وممثلين عن أمانة األوزون ومراقبين 

  آخرين.
  

  مسائل السياسة  أوال
  
المـواد في المائة في استھالك خط األساس وإنتاج  10مع مراعاة تدابير الرقابة بخفض بنسبة   4
، واصلت الحكومات والوكاالت الثنائية والمنفذة واألمانة 2015يناير/كانون الثانى  1في  لھيدروكلوروفلوروكربونيةا

 إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية طخطـالعمل المكثف خالل الفترة قيد االستعراض إلعداد ورصد 
خطـة إدارة إزالـة المـواد منذ الموافقة على . والھيدروكلوروفلوروكربونوخطط إدارة إزالة إنتاج 

خطـة إدارة إزالـة المـواد  140األولى في االجتماع الستين، تمت الموافقة على  الھيدروكلوروفلوروكربونية
تمت  إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون ةخط، مع أول 5ألطراف المادة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ي االجتماع التاسع والستين (انظر المرفق األول بھذا التقرير). وتمت الموافقة أيضا على خطتين الموافقة عليھا ف
إدارة إزالـة المـواد  طخطفي المرحلة الثانية. وتظل خمس  دارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإل

  فقط لكى يتم إعتمادھا. 5ألطراف المادة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

االضافة إلى اإلجراءات المتخذة لتنفيذ مقررات إجتماعات األطراف، اتخذت اللجنة التنفيذية مقررات لعدد ب  5
من مسائل السياسية التى أثيرت خالل استعراض المشروعات وتنفيذھا. وتوجد تفاصيل اضافية عن جميع ھذه 

  الجوانب أدناه. 
  
  مبادئ توجيھية ومعايير للتمويل  )1(
  
إدارة إزالـة  طخطقيد اإلبالغ، واصلت اللجنة التنفيذية جھودھا لمساعدة األطراف في إعداد  خالل الفترة  6

الجتماعات األطراف. ونظرت أيضا  XXI/9و XIX/6وتنفيذھا، طبقا للمقررين  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ي قطاع االستھالك للمرحلة الثانية ف الھيدروكلوروفلوروكربوناللجنة التنفيذية في مشروع معايير لتمويل إزالة 

أوال في اجتماعھا الحادى والسبعين، مع اتخاذ اجراءات  ة إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطخطل
، تم النظر أيضا 73/64متابعة وتواصلت المناقشة في اجتماعيھا الثانى والسبعين والثالث والسبعين. وعمال بالمقرر 

  ]يستكملفي االجتماع الرابع والسبعين. [ 4رفي مشروع معايي
  
  بدائل المواد المستنفدة لألوزون  )2(
  
لمـواد ، قدمت األمانة عرضا شامال للمشروعات التدليلية لXXV5/5عمال بالمقرر  7

واد لمـالموافق عليھا حتى اليوم وخيارات لمشروعات اضافية لبيان التكنولوجيات البديلة ل الھيدروكلوروفلوروكربونية
الصديقة للمناخ وذات كفاءة في الطاقة إلى االجتماع الثانى والسبعين. ووافقت اللجنة الھيدروكلوروفلوروكربونية 

التنفيذية بعد ذلك على تمويل نافذة وإعتماد معايير الختيار مشروعات تدليلية بينما تطلب من األمانة إعداد ورقة 
في مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية  د الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمـوالتحليل االستھالك المتبقى المؤھل من 

                                                      
4  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/50  
مواد طلب ھذا المقرر، من بين جملة أمور، من اللجنة التنفيذية أن تنظر في المعلومات المقدمة في التقرير بشأن معلومات اضافية عن بدائل ال   5

  والتقارير األخرى ذات العالقة. 24/7ى أعدھا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادى عمال بالمقرر المستنفدة لألوزون الت
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 6). وبناء على ذلك، قدم التحليل72/40ذات عالقة بالتدليل محتملة للنظر فيھا في االجتماع الرابع والسبعين (المقرر 
  ]يستكمل[إلى االجتماع الرابع والسبعين. 

 
تقدم معلومات عن أي بلدان طلبت تنفيذ  8األمانة وثيقة، أعدت XXVI 7/9من المقرر  4استجابة للفقرة   8

عمليات جرد أو مسح لبدائل المواد المستنفدة لألوزون ومبالغ التمويل؛ معلومات تاريخية عن كيفية تناول عمليات 
  ]يستكمل[المسح في الماضي، بما في ذلك مستويات التمويل السابقة، للنظر فيھا في االجتماع الرابع والسبعين. 

  صرف األموال  )3(
  
(أ)، الذي طلب من األمانة مواصلة تقييم الطرائق المختلفة لعتبة صرف األموال، 72/24عمال بالمقرر   9

  ]يستكمل[في االجتماع الرابع والسبعين.  9أبلغت األمانة اللجنة التنفيذية بنتائج التحليل

  
  الدعم المؤسسي  )4(
  

(ب) 61/43الذي أعد طبقا للمقرر  10يل مشروعات الدعم المؤسسينظرت اللجنة التنفيذية في استعراض تمو  10
  ]يستكمل[في االجتماع الرابع والسبعين. 

  
  الفريق الفرعى بشأن قطاع اإلنتاج  )5(
  

اجتمع الفريق الفرعى بشأن قطاع اإلنتاج على ھامش االجتماع الرابع والسبعين، وواصل المداوالت بشأن   11
، وتحديث مشروع شكل التقارير المرحلية المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنتاج مشروع مبادئ توجيھية لقطاع إ

  ]يستكمل[(ج). 73/74المعدة استجابة للمقرر  إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطوالتنفيذ السنوى ل

  تنفيذ المشروعات ورصدھا  ثانيا

  انجازات الصندوق منذ إنشائه  )1(
  

تمت الموافقة على مشروعات وأنشطة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)،  ]يستكمل[، 1991منذ عام   12
لبلدان في أمريكا  ]يستكمل[مشروعات وأنشطة لبلدان آسيا والمحيط الھادى؛  ]يستكمل[مع التوزيع الجغرافى التالى: 

بتغطية عالمية. ومن  ]يستكمل[دان في أوروبا؛ لبل ]يستكمل[لبلدان في أفريقيا،  ]يستكمل[االتينية ومنطقة الكاريبي؛ 
أطنان المواد المستنفدة لألوزون التى يتعين القضاء عليھا بمجرد االنتھاء من ھذه المشروعات، فقد تم إزالة  ]يستكمل[

ي التوزيع القطاعى لإلزالة ف ]يستكمل[ (بما في ذلك االستھالك واإلنتاج). ويرد في الجدول أدناه ]يستكمل[مجموع 
  جميع المشروعات واألنشطة الموافق عليھا واألموال الموافق عليھا منذ اإلنشاء.

 القطاع
االستھالك الموافق 

عليه بأطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون*

االستھالك المزال 
بأطنان من قدرات 
استنفاد األوزون

اإلنتاج الموافق عليه 
بأطنان من قدرات 
*استنفاد األوزون

بأطنان  اإلنتاج المزال
من قدرات استنفاد 

*األوزون  

األموال الموافق عليھا 
 (دوالر أمريكي)*

]يستكمل[ األيروصول ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ التدمير ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ مكافحة الحريق ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]مليستك[ الرغاوى ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   

                                                      
6   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/49  
دة لمستنفطلب ھذا المقرر، من بين جملة أمور، من اللجنة التنفيذية النظر في تقديم تمويل اضافى للقيام بعمليا جرد أو مسح بشأن بدائل المواد ا   7

  المھتمة التى تطلب القيام بذلك. 5لألوزون في أطراف المادة 
8   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/53  
9   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/13  

10   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51  
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 القطاع
االستھالك الموافق 

عليه بأطنان من قدرات 
 استنفاد األوزون*

االستھالك المزال 
بأطنان من قدرات 
استنفاد األوزون

اإلنتاج الموافق عليه 
بأطنان من قدرات 
*استنفاد األوزون

بأطنان  اإلنتاج المزال
من قدرات استنفاد 

*األوزون  

األموال الموافق عليھا 
 (دوالر أمريكي)*

]يستكمل[ مادة دخن ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ الھالون ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ قطاع متعدد ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ آخر ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ عامل تصنيع ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ خطة إزالة ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ إنتاج ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ تبريد ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ عديدة ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]مليستك[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ مذيبات ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ عامل تعقيم ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[المجموع ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[  ]يستكمل[   

  بقت.* باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة وبما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، إذا انط
 

لتحقيق إزالة المواد المستنفدة  1991يبلغ مجموع األموال التى وافقت عليھا اللجنة التنفيذية منذ عام   13
لألوزون وتنفيذ كل من المشروعات االستثمارية الجارية وجميع المشروعات واألنشطة غير االستثمارية 

اليف دعم الوكالة (باستثناء المشروعات لتك دوالر أمريكي ]يستكمل[، بما في ذلك دوالر أمريكي ]يستكمل[
الملغاة والمحولة). ومن مجموع أموال المشروعات الموافق عليھا، يرد في الجدول أدناه المبالغ المعتمدة 

  والمنصرفة من قبل كل الوكاالت الثنائية والمنفذة:

ريكي)*تكاليف دعم الوكالة (دوالر أم األموال الموافق عليھا (دوالر أمريكي)* الوكالة  األموال المنصرفة** (دوالر أمريكي) 
]يستكمل[ الثنائية ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ يوئنديبي ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ يونيب ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ يونيدو ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ البنك الدولى ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ المجموع ]يستكمل[  ]كمليست[   

  * حتى .......... (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)
  حتى .......... (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)** 

  
  المشروعات واألنشطة الموافق عليھا خالل فترة اإلبالغ (االجتماع الرابع والسبعون للجنة التنفيذية)  )2(
  

لمشروعات وأنشطة اضافية، مع إزالة  ]يستكمل[فيذية على مجموع خالل فترة اإلبالغ، وافقت اللجنة التن  14
في اإلنتاج واالستھالك من المواد الخاضعة للرقابة تبلغ  من قدرات استنفاد األوزون ألطنان ]يستكمل[مخططة 

  لتكاليف دعم الوكالة حسب الجدول أدناه: دوالر أمريكي ]يستكمل[، بما في ذلك دوالر أمريكي ]يستكمل[
  

كالةالو األموال الموافق عليھا (دوالر  
أمريكي)

 المجموع (دوالر أمريكي) تكاليف دعم الوكالة (دوالر أمريكي)

]يستكمل[ الثنائية ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ يوئنديبي ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ يونيب ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ يونيدو ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ البنك الدولى ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[ المجموع ]يستكمل[  ]يستكمل[   
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  المشروعات االستثمارية

دوالر  ]يستكمل[من مجموع األموال التى تمت الموافقة عليھا في الفترة قيد اإلبالغ، اعتمدت اللجنة التنفيذية   15
لتنفيذ المشروعات االستثمارية للقضاء على لتكاليف دعم الوكالة ودوالر أمريكي  ]يستكمل[ ، بما في ذلك أمريكي

  .المواد المستنفدة لألوزونفي استھالك وإنتاج  من قدرات استنفاد األوزون أطنان ]يستكمل[كمية مقدرة  تبلغ 

  
إدارة إزالـة  ةخطوخالل الفترة قيد اإلبالغ، وافقت اللجنة التنفيذية على [الشريحة الثالثة من المرحلة األولى ل  16
خطط إدارة إزالـة المـواد لبلد واحد]، والشرائح الثانية للمرحلة األولى من  اد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمـو

من البلدان، والشرائح الرابعة  ]يستكمل[من البلدان، والشرائح الثالثة لعدد  ]يستكمل[لعدد  الھيدروكلوروفلوروكربونية
إدارة إزالـة المـواد  ةخطن المرحلة الثانية لمن البلدان، و [الشريحة األولى م ]يستكمل[لعدد 

لبلد واحد]، مع االتفاقات المتعلقة بھا. ويبلغ مجموع االلتزامات من ناحية المبدأ  الھيدروكلوروفلوروكربونية
لتكاليف دعم  دوالر أمريكي ]يستكمل[ ، بما في ذلكدوالر أمريكي ]يستكمل[. وتمت الموافقة على مبلغ ]يستكمل[

  خالل الفترة قيد اإلبالغ لشرائح ھذه االتفاقات.الوكالة 
  

  .]يستكمل[وباالضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة التنفيذية أيضا على تمويل   17
  

  األنشطة غير االستثمارية
  

 11نديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولى.ئلليو 2015وافق االجتماع الرابع والسبعون على برامج عمل عام   18
للمرحلة الثانية من خطة إلدارة إزالة المواد ؛ إعداد مشروعات 12المؤسسي الدعمتجديد مشروعات وشملت ھذه: 

؛ [إعداد مشروعات تدليلية الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة استثمارية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
؛ دراسات جدوى؛ عمليات جرد أو كربونيةلمـواد الھيدروكلوروفلورولبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفض ل

  من البلدان]. ]يستكمل[بشأن بدائل لھذه المواد لعدد  لمواد المستنفدة لألوزونمسح ل
  

  مشروعات تدليلية
  

مشروعات تدليلية لبدائل ذات  ]يستكمل[، قامت اللجنة التنفيذية [بالموافقة على تنفيذ 72/40عمال بالمقرر   19
  ]يستكمل[]. لمـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمنخفض ل احتمالية احترار عالمى

  
  الرصد والتقييم  )3(
  

المـواد خالل االجتماع الرابع والسبعين، أحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير النھائي لتقييم مشروعات إزالة   20
الدراسات النظرية بشأن . وتم النظر في اختصاصات ]يستكمل[و  13في قطاع الرغاوى الھيدروكلوروفلوروكربونية

في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء وبشأن  المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمشروعات إزالة 
وقامت اللجنة التنفيذية 14وتدميرھا المواد المستنفدة لألوزونالمشروعات التدليلية التجريبية بشأن التخلص من 

بما في ذلك كل من  15 2015ا بالتقرير الجامع إلنتھاء المشروعات لعام . وأحيطت اللجنة التنفيذية علم]يستكمل[
. وفيما يتعلق بقاعدة بيانات االتفاقات متعددة ]يستكمل[المشروعات الفردية واالتفاقات متعددة السنوات التى 

  .]يستكمل[، أحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير و 16السنوات
  

                                                      
11   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/15 to 18  
  .5بلدا من بلدان المادة  145بداية لمشروعات الدعم المؤسسي في تمت الموافقة على دوالر أمريكي [يستكمل] (بما في ذلك تكاليف الدعم منذ ال   12
13   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/9  
14   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10  
15   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/7  
16   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/8  
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  حالتأخيرات في تقديم الشرائ  )4(
  

 17شرائح االتفاقات متعددة السنوات ]يستكمل[من  ]يستكمل[في االجتماع الرابع والسبعين، تم مالحظة أن   21
الواجب تقديمھا، قد قدمت إلى االجتماع في الوقت المحدد. والحظت اللجنة التنفيذية أن [الشرائح التى لم تقدم بعد ال 

. وقد طلب من األمانة أن ترسل رسائل إلى الحكومات ]يستكمل[ستثناء يتوقع أن يكون لھا أثرا سلبيا على االمتثال، با
  المعنية تحثھا على تقديم طلبات الشريحة التالية.

  
  بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال  )5(
  

على  18)، عرضت وثيقة بعنوان "بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال"2(ج)(73/70استجابة للمقرر   22
  .]يستكمل[الرابع والسبعين. وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بالوثيقة و  االجتماع

  
  تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة  )6(
  

نظر االجتماع الرابع والسبعون في تقارير الحالة المحدثة ومعلومات عن مشروعات ذات تأخيرات في   23
نة الصندوق والوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير حالة اضافية وتقارير أخرى [وتقرر أن يطلب من أما 19التنفيذ.

  .]يستكمل[عن عدد من المشروعات، و 
  

نظر أيضا االجتماع الرابع والسبعون: التقرير المرحلى بشأن تنفيذ المشروعات التدليلية لخيارات ذات تكلفة   24
رغاوى البوليوريثان في مصر؛ نقل الوكالة المنفذة الرئيسة منخفضة في استخدام الھيدروكربونات في صناعة 

لبوليفيا (دولة متعددة القوميات)؛ التقرير  إدارة إزالـة المـواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ةخطللمرحلة األولى من 
إزالة الھالون  المرحلى بشأن تنفيذ مشروع إزالة بروميد الميثيل في غواتيماال؛ التقرير المرحلى بشأن تنفيذ مشروع

  في جمھورية إيران االسالمية.

  
  تخطيط األعمال، والمسائل المالية واإلدارية  ثالثا

  
   2017-2015خطة أعمال الفترة   )1(
 

  ]يستكمل[ 20. 2015-2017أحيط االجتماع الرابع والسبعون علما بالتحديث بشأن تنفيذ خطة األعمال للفترة   25
  
  التخطيط المالى  )2(
  

واعتمد مخصصات  21 2017-2015جتماع الرابع والسبعون في التخطيط المالى لفترة الثالث سنوات نظر اال  26
دوالر  ]يستكمل[و  2016دوالر أمريكي في عام  ]يستكمل[ ، و2015دوالر أمريكي في عام  ]يستكمل[بالموارد تبلغ 

  ]يستكمل[. 2017أمريكي في عام 
  

إلى االجتماع الرابع والسبعين، الذي الحظ إعادة األموال و  22دقدم التقرير عن األرصدة وتوافر الموار  27
[طلب من الوكاالت المنفذة إعادة األرصدة من المشروعات الموافق عليھا أكثر من سنتين في السابق، وكذلك 

  ].]يستكمل[األرصدة غير الملتزم بھا. وقامت اللجنة التنفيذية أيضا 
                                                      

17   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6  
18   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11  
19   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12  
20   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5  
21   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/5  
22   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/4  
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  اخية المشتركةحشد الموارد من أجل المنافع المن  )3(
  

الذي أعده اليونيب بشأن نتائج أنشطة حشد الموارد المضطلع بھا  23أحيط االجتماع الرابع والسبعون علما بالتقرير  28
  .]يستكمل[بأموال تمت الموافقة عليھا في االجتماع الثالث والستين، و 

  
  حالة االشتراكات والمصروفات  )4(
  

الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المدفوعات النقدية  ، كان مجموع دخل2015 ]يستكمل[حتى   29
دوالر  ]يستكمل[وأذونات الصرف المحتفظ بھا والمساھمات الثنائية والفوائد المصرفية المتحصلة ودخل متنوع، بلغ 

في دوالر أمريكي. وبلغ االحتياطى المتاح  ]يستكمل[أمريكي، وبلغ مجموع االعتمادات، بما في ذلك االحتياطى 
  دوالر أمريكي. ويرد في الجدول أدناه التوزيع السنوى لالشتراكات مقابل التعھدات. ]يستكمل[مبلغ  2015 ]يستكمل[
  
المتأخرات/التعھدات المستحقة دوالر أمريكيمجموع المدفوعات دوالر أمريكيالمساھمات المتعھد بھا دوالر أمريكيالسنة
]يستكمل[ 1991-1993 ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 1994-1996 ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 1997-1999 ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 2000-2002 ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 2003-2005 ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 2006-2008 ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 2009-2011 ]يستكمل[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 2012-2014 ]ليستكم[  ]يستكمل[   
]يستكمل[ 2015-2017 ]يستكمل[  ]يستكمل[   

]يستكمل[المجموع ]يستكمل[  ]يستكمل[   
  ملحوظة:  بدون أي مساھمات متنازع بشأنھا

  
في اجتماعھا الرابع والسبعين، قامت اللجنة التنفيذية [بحث جميع األطراف على تسديد اشتراكاتھا إلى   30

  .]يستكمل[في أقرب وقت ممكن و الصندوق المتعدد األطراف بالكامل 
  
  
 2014-2012و 2011-2009و 2008- 2006فترات السنوات الثالثة الفوائد المجمعة خالل   )5(

  
 ]يستكمل[، بلغ مستوى مجموع الفوائد المصرفية المسجلة في حسابات أمين الخزانة 2015 ]يستكمل[حتى   31

- 2009لفترة الثالث سنوات  دوالر أمريكي ]ستكملي[ومبلغ  2008-2006دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات 
لفترة الثالث  دوالر أمريكي ]يستكمل[و  2014-2012لفترة الثالث سنوات  دوالر أمريكي ]يستكمل[و  2011

  .2017- 2015سنوات 
  
  
  آلية أسعار الصرف الثابتة  )6(
  

ققت من الفروق في أسعار الصرف أبلغ أمين الخزانة االجتماع الرابع والسبعين مجموع المبالغ التى تح  32
  .2015 ]يستكمل[حتى  دوالر أمريكي ]يستكمل[المختلفة منذ بداية العمل بآلية أسعار الصرف الثابتة، الذي بلغ 

  
  التعاون الثنائي  )7(
  

لتعويض  واالتحاد الروسي] فرنسا وألمانيا واليابانمن [على طلبات وافق االجتماع الرابع والسبعون   33
/...)، بحيث أصبح مجموع التعاون منذ إنشاء الصندوق 74للمشروعات الثنائية (المقرر  ]يستكمل[البالغة  األموال

                                                      
23   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12  
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(بما في ذلك رسوم الوكاالت واستبعاد المشروعات الملغاة والمحولة)، ( دوالر أمريكي ]يستكمل[المتعدد األطراف 
  .من األموال الموافق عليھا ]يستكمل[ سبةوھو ما يمثل ن

  
  
  حسابات الصندوق المتعدد األطراف  )8(
  

، أبلغ أمين الخزانة االجتماع الرابع والسبعين عن حالة توحيد الحسابات للصندوق المتعدد 72/42عمال بالمقرر   34
  ]يستكمل[. 24األطراف

  
  أنشطة أمانة الصندوق  )9(
  

خذتھا اللجنة التنفيذية وفقا للمقررات التي ات 25خالل فترة االستعراض، اتخذت أمانة الصندوق إجراءات  35
وأعدت الوثائق، وقدمت خدمات المؤتمرات. وباإلضافة إلى الوثائق التي تعد عادة خالل اجتماعھا الرابع والسبعين 

 الجتماعات اللجنة التنفيذية، أعدت األمانة أيضا وثائق، من بين جملة أمور، عن مسائل السياسات المشار إليھا أعاله.

طلبات التمويل، وقدمت تعليقات وتوصيات لنظر  طلبا من ]يستكمل[ليل واستعراض وقامت األمانة بتح  36
عقب استعراض  ،والسبعين االجتماع الرابعاللجنة التنفيذية. وبلغ مستوى التمويل المطلوب للموافقة عليھا في 

  دوالر أمريكي. ]يستكمل[المشروعات، 
  
  

                                                      
24   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/52  
25   UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/2  
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 المرفق األول
  

  

  الھيدروكلوروفلوروكربونوخطط إدارة إزالة إنتاج  لوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الھيدروك طخط
  الموافق عليھا منذ البداية 

  

مجموع اإلزالة  تنفذ من قبل البلد
بأطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 (المرحلة األولى) االستھالك
 450,672 51,847 398,825 8.3 يونيب أفغانستان

 316,712 36,436 280,276 ألمانيا
 250,700 20,700 230,000 2.1 يونيدو ألبانيا

 96,050 11,050 85,000 يونيب
 2,146,062 152,731 1,993,331 14.5 يونيدو الجزائر
 191,840 15,840 176,000 1.6 يوئنديبي أنغوال

 58,421 6,721 51,700 0.0 يونيب أنتيغوا وبربودا
 10,277,583 717,041 9,560,542 83.5 يونيدو األرجنتين

 983,208 68,596 914,612 البنك الدولى
 339,000 39,000 300,000 إيطاليا

 638,930 44,577 594,353 2.2 يوئنديبي أرمينيا
 44,070 5,070 39,000 يونيب

 177,297 20,397 156,900 1.7 يونيب البھاما جزر
 165,048 13,628 151,420 يونيدو

 531,100 61,100 470,000 23.2 يونيب البحرين 
 2,502,714 163,729 2,338,985 يونيدو

 1,291,155 90,081 1,201,074 24.5 يوئنديبي بنغالديش
 401,150 46,150 355,000 يونيب

 216,960 24,960 192,000 1.3 يونيب بربادوس
 95,920 7,920 88,000 يوئنديبي

 241,255 27,755 213,500 1.0 يونيب بليز
 72,485 5,985 66,500 يوئنديبي

 418,100 48,100 370,000 8.3 يونيب بنن
 279,500 19,500 260,000 يونيدو

 318,660 36,660 282,000 0.3 يونيب بوتان
 204,920 16,920 188,000 يوئنديبي

 355,950 40,950 315,000 2.1 ألمانيا دولة بوليفيا متعددة القوميات
 1,023,170 69,886 953,284 6.6 يونيدو البوسنة والھرسك

 16,669,226 1,162,969 15,506,257 220.3 يوئنديبي البرازيل
 4,550,909 460,000 4,090,909 ألمانيا

 206,790 23,790 183,000 2.1 يونيب برونى دار السالم
 143,880 11,880 132,000 يوئنديبي

 617,170 71,002 546,168 10.1 يونيب بوركينا فاسو
 272,391 22,491 249,900 يونيدو

 194,360 22,360 172,000 2.5 يونيب بوروندى
 174,400 14,400 160,000 يونيدو

 1,073,500 123,500 950,000 15.0 يونيب كمبوديا
 698,750 48,750 650,000 يوئنديبي

 1,271,429 88,704 1,182,725 20.5 يونيدو الكاميرون
 180,800 20,800 160,000 0.1 يونيب الرأس األخضر

 350,300 40,300 310,000 4.2 يونيب جمھورية أفريقيا الوسطى
 268,750 18,750 250,000 يونيدو

 367,250 42,250 325,000 5.6 يونيب تشاد
 252,625 17,625 235,000 يونيدو

 1,610,313 112,347 1,497,966 22.0 يوئنديبي شيلى
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مجموع اإلزالة  تنفذ من قبل البلد
بأطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 325,993 37,504 288,489 يونيب
 65,396,900 4,396,900 61,000,000 3,445.2 يوئنديبي صناعى وتجارى وتكييف ھواء –الصين 
 1,508,500 158,500 1,350,000 انياألم رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط –الصين 
 52,162,360 3,512,360 48,650,000 يونيدو رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط –الصين 
 78,303,870 5,303,870 73,000,000 البنك الدولى رغاوى البوليوريثان –الصين 
 80,432,150 5,432,150 75,000,000 يونيدو تكييف ھواء الغرف –الصين 
 5,826,400 586,400 5,240,000 يونيب قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 452,000 52,000 400,000 اليابان قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 387,000 27,000 360,000 يوئنديبي التنسيق الوطنى –الصين 

 5,362,500 362,500 5,000,000 يوئنديبي الصين المذيبات
 7,225,594 504,111 6,721,483 78.9 يوئنديبي كولومبيا

 113,000 13,000 100,000 يونيب
 180,800 20,800 160,000 0.1 يونيب جزر القمر
 197,750 22,750 175,000 3.6 يونيب الكونغو

 190,750 15,750 175,000 يونيدو
 111,871 12,871 99,000 0.0 يونيب جزر كوك
 1,240,037 86,514 1,153,523 18.9 يوئنديبي يكاكوستار

 1,015,371 109,631 905,740 22.3 يونيب كوت ديفوار
 989,000 69,000 920,000 يونيدو

 936,486 65,336 871,150 8.1 يونيدو كرواتيا
 237,300 27,300 210,000 إيطاليا

 1,878,592 131,065 1,747,527 19.3 يوئنديبي كوبا
 751,012 49,132 701,880 20.0 يونيدو ورية كوريا الشعبية الديموقراطيةجمھ

 228,260 26,260 202,000 يونيب
 265,550 30,550 235,000 5.8 يونيب جمھورية الكونغو الديموقراطية

 261,600 21,600 240,000 يوئنديبي
 185,885 21,385 164,500 0.2 يونيب جيبوتى
 185,885 21,385 164,500 0.1 يونيب دومينيكا

 1,769,692 123,467 1,646,225 27.1 يوئنديبي الجمھورية الدومينيكية
 56,500 6,500 50,000 يونيب

 1,984,923 138,483 1,846,440 23.2 يونيدو إكوادور

 129,950 14,950 115,000 يونيب
 2,499,821 174,406 2,325,415 174.0 يونيدو مصر

 6,664,593 469,193 6,195,400 يوئنديبي
 751,723 52,446 699,277 9.0 يوئنديبي السلفادور

 386,700 11,700 375,000 يونيب
 186,450 21,450 165,000 2.2 يونيب غينيا االستوائية

 163,500 13,500 150,000 يونيدو
 95,485 10,985 84,500 0.0 يونيب إريتريا

 87,200 7,200 80,000 يونيدو
 197,750 22,750 175,000 1.9 يونيب أثيوبيا

 152,600 12,600 140,000 يونيدو
 206,555 17,055 189,500 2.0 يوئنديبي فيجى

 141,815 16,315 125,500 يونيب
 327,813 37,713 290,100 10.6 يونيب غابون

 272,391 22,491 249,900 يونيدو
 124,300 14,300 110,000 0.5 يونيب غامبيا

 109,000 9,000 100,000 يونيدو
 538,468 37,568 500,900 2.3 يوئنديبي جورجيا

 1,108,659 77,348 1,031,311 26.3 يوئنديبي غانا
 367,250 42,250 325,000 إيطاليا

 237,300 27,300 210,000 0.3 يونيب غرينادا
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مجموع اإلزالة  تنفذ من قبل البلد
بأطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 371,560 25,923 345,637 4.3 يونيدو غواتيماال
 109,046 12,546 96,500 يونيب

 369,510 42,510 327,000 7.9 يونيب غينيا
 344,000 24,000 320,000 يونيدو

 186,450 21,450 165,000 1.0 يونيب بيساو - غينيا 
 125,350 10,350 115,000 يونيدو

 20,340 2,340 18,000 0.1 يونيب غيانا
 52,320 4,320 48,000 يوئنديبي

 206,656 23,775 182,881 1.3 يونيب ھايتى
 105,860 8,741 97,119 يوئنديبي

 408,500 28,500 380,000 7.0 يونيدو ھندوراس
 282,500 32,500 250,000 يونيب

 19,779,184 1,340,694 18,438,490 341.8 يوئنديبي الھند
 966,376 104,776 861,600 يونيب
 2,223,784 229,384 1,994,400 ألمانيا

 9,568,685 667,583 8,901,102 135.0 يوئنديبي اندونيسيا
 339,000 39,000 300,000 استراليا

 2,917,751 203,564 2,714,187 البنك الدولى
 835,700 58,305 777,395 يونيدو

 4,908,177 342,431 4,565,746 164.4 يوئنديبي اسالمية) –إيران (جمھورية 
 296,060 34,060 262,000 يونيب
 2,694,248 187,971 2,506,277 يونيدو
 3,213,255 327,440 2,885,815 ألمانيا

 864,700 94,700 770,000 15.0 يونيب العراق
 440,750 30,750 410,000 يونيدو

 621,834 43,384 578,450 8.1 يوئنديبي جامايكا
 87,010 10,010 77,000 يونيب

 2,430,041 170,824 2,259,217 25.5 يونيدو األردن
 2,516,737 175,587 2,341,150 البنك الدولى

 1,009,000 109,000 900,000 11.0 فرنسا كينيا
 123,171 14,171 109,000 0.0 يونيب كيريباتى
 1,167,730 124,730 1,043,000 239.2 يونيب الكويت

 9,526,303 664,626 8,861,677 يونيدو
 57,552 4,752 52,800 1.0 يوئنديبي قيرغيزستان

 39,776 4,576 35,200 يونيب
 199,163 22,913 176,250 0.6 يونيب جمھورية الو الديموقراطية الشعبية

 38,138 4,388 33,750 فرنسا
 2,682,242 187,133 2,495,109 20.0 يوئنديبي لبنان

 316,400 36,400 280,000 1.23 ألمانيا ليسوتو
 355,950 40,950 315,000 1.9 ألمانيا ليبيريا

 339,000 39,000 300,000 6.0 يونيب مدغشقر
 279,500 19,500 260,000 يونيدو

 259,900 29,900 230,000 3.8 يونيب مالوى
 130,800 10,800 120,000 يونيدو

 10,306,531 719,060 9,587,471 103.0 يوئنديبي ماليزيا
 768,400 88,400 680,000 3.7 يونيب ملديف

 451,500 31,500 420,000 يوئنديبي
 316,400 36,400 280,000 5.2 يونيب مالى

 301,000 21,000 280,000 يوئنديبي
 127,690 14,690 113,000 0.1 يونيب جزر مارشال
 1,064,500 114,500 950,000 8.0 ألمانيا موريشيوس
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مجموع اإلزالة  تنفذ من قبل البلد
بأطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 4,743,110 330,915 4,412,195 417.3 يونيدو المكسيك
 14,678,067 1,024,051 13,654,016 يوئنديبي

 126,560 14,560 112,000 0.0 يونيب الموحدة) –ميكرونيزيا (واليات 
 266,680 30,680 236,000 1.0 يونيب منغوليا

 146,900 16,900 130,000 اليابان
 434,838 30,338 404,500 0.3 يونيدو الجبل األسود

 1,383,246 96,506 1,286,740 16.8 يونيدو المغرب
 186,450 21,450 165,000 2.3 يونيب موزامبيق

 163,500 13,500 150,000 يونيدو
 248,600 28,600 220,000 1.5 يونيب ميانمار

 65,400 5,400 60,000 يونيدو
 1,009,000 109,000 900,000 8.4 ألمانيا ناميبيا
 83,620 9,620 74,000 0.0 يونيب ناورو
 142,380 16,380 126,000 0.6 يونيب نيبال

 91,560 7,560 84,000 يوئنديبي
 122,040 14,040 108,000 2.7 يونيب نيكاراغوا

 241,980 19,980 222,000 يونيدو
 306,375 21,375 285,000 5.6 يونيدو النيجر

 310,750 35,750 275,000 يونيب
 3,224,731 224,981 2,999,750 90.1 يوئنديبي نيجيريا

 2,084,511 145,431 1,939,080 يونيدو
 82,490 9,490 73,000 0.0 يونيب نيوى
 375,304 26,184 349,120 6.8 يونيدو عمان

 96,050 11,050 85,000 يونيب
 5,384,513 375,664 5,008,849 79.1 يونيدو باكستان

 497,200 57,200 440,000 نيبيو
 135,600 15,600 120,000 0.1 يونيب باالو
 285,461 19,916 265,545 4.8 يوئنديبي بنما

 79,100 9,100 70,000 يونيب
 1,397,500 147,500 1,250,000 3.4 ألمانيا بابوا غينيا الجديدة

 372,900 42,900 330,000 6.3 يونيب باراغواى
 322,500 22,500 300,000 يوئنديبي

 253,611 20,940 232,671 3.7 يوئنديبي بيرو
 56,500 6,500 50,000 يونيب

 259,900 29,900 230,000 45.0 يونيب الفلبين
 1,903,449 132,799 1,770,650 يونيدو
 358,606 41,256 317,350 اليابان

 1,856,095 129,495 1,726,600 57.9 يونيدو قطر
 350,300 40,300 310,000 ونيبي

 –إقليم: المنھج اإلقليمي لبرنامج مخزونات أفريقي 
 لجنة جزر المحيط الھادى

 322,050 37,050 285,000   يونيب

 95,920 7,920 88,000 0.2 يوئنديبي جمھورية مولدوفا
 192,100 22,100 170,000 1.4 يونيب رواندا

 119,900 9,900 110,000 يونيدو
 140,685 16,185 124,500 0.2 يونيب سانت كيتس ونيفيس

 43,600 3,600 40,000 يوئنديبي
 58,639 6,747 51,892 0.1 يونيب سانت لوسيا

 122,743 10,135 112,608 يونيدو
 390,754 44,954 345,800 0.3 يونيب سانت فنسنت وجزر غرينادين

 135,285 11,170 124,115 يونيدو
 167,806 19,306 148,500 0.1 يونيب ساموا

 180,800 20,800 160,000 0.1 يونيب سان تومى وبرينسيبى
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مجموع اإلزالة  تنفذ من قبل البلد
بأطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 13,362,377 882,206 12,480,171 703.3 يونيدو المملكة العربية السعودية
 810,089 89,289 720,800 يونيب
 248,600 28,600 220,000 اليابان

 543,107 37,891 505,216 12.7 يونيدو السنغال
 598,300 68,300 530,000 يونيب

 965,093 67,333 897,760 2.9 يونيدو صربيا
 85,315 9,815 75,500 يونيب

 676,000 76,000 600,000 1.4 ألمانيا سيشيل
 124,300 14,300 110,000 0.6 يونيب سيراليون

 109,000 9,000 100,000 يونيدو
 220,351 25,351 195,000 0.7 يونيب جزر سليمان
 337,050 22,050 315,000 1.9 يونيدو الصومال

 6,990,905 457,349 6,533,556 176.7 يونيدو جنوب أفريقيا
 428,781 29,915 398,866 4.8 يوئنديبي سرى النكا

 281,370 32,370 249,000 يونيب
 1,564,817 108,476 1,456,341 16.2 يونيدو السودان
 117,520 13,520 104,000 0.7 بيوني سورينام

 115,540 9,540 106,000 يونيدو
 237,300 27,300 210,000 6.2 يونيب سوازيلند

 718,044 50,096 667,948 يوئنديبي
 24,341,508 1,592,436 22,749,072 234.7 البنك الدولى تايلند

 342,350 39,385 302,965 اليابان
 1,254,477 87,522 1,166,955 2.2 يونيدو الفية السابقةجمھورية مقدونيا اليوغوس

 186,337 21,437 164,900 0.1 يونيب ليشتى -تيمور 
 116,412 9,612 106,800 يوئنديبي

 316,400 36,400 280,000 7.0 يونيب توغو
 376,250 26,250 350,000 يونيدو

 143,511 16,511 127,000 0.0 يونيب تونغا
 1,572,438 109,705 1,462,733 17.9 يوئنديبي وتوباغوترينيداد 
 1,177,209 77,014 1,100,195 10.6 يونيدو تونس

 113,000 13,000 100,000 يونيب
 676,000 76,000 600,000 فرنسا

 15,147,065 1,026,975 14,120,090 507.9 يونيدو تركيا
 116,899 13,449 103,450 يونيب

 700,954 48,904 652,050 2.4 ونيدوي تركمانستان
 103,960 11,960 92,000 0.0 يونيب توفالو
 95,485 10,985 84,500 0.1 يونيب أوغندا

 87,200 7,200 80,000 يونيدو
 124,300 14,300 110,000 0.6 يونيب جمھورية تنزانيا المتحدة

 109,000 9,000 100,000 يونيدو
 408,504 28,500 380,004 4.2 يوئنديبي أوروغواى

 167,806 19,306 148,500 0.1 يونيب فانواتو
 1,890,388 131,888 1,758,500 23.2 يونيدو فنزويال (الجمھورية البوليفارية)

 153,680 17,680 136,000 يونيب
 10,496,107 732,287 9,763,820 140.1 البنك الدولى فييت نام
 429,400 49,400 380,000 63.3 يونيب اليمن

 438,700 28,700 410,000 يونيدو
 197,750 22,750 175,000 1.7 يونيب زامبيا

 152,600 12,600 140,000 يونيدو
 1,163,088 124,270 1,038,818 12.3 ألمانيا زمبابوى
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مجموع اإلزالة  تنفذ من قبل البلد
بأطنان من 

قدرات استنفاد 
 األوزون

التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دوالر 
 أمريكي)

أموال 
 المشروع

 المجموع تكاليف الدعم

 االستھالك (المرحلة الثانية)
 to be] يوئنديبي قيرغيزستان

completed] 
[to be 
completed] 

[to be 
completed] 

[to be 
completed] 

 to be] يونيب
completed] 

[to be 
completed] 

[to be 
completed] 

 10,592,552 692,971 9,899,581 533.6 يونيدو المكسيك
 731,500 81,500 650,000 ألمانيا
 517,756 59,565 458,191 إيطاليا
 90,400 10,400 80,000 يونيب

      (المرحلة األولى)االنتاج 
 100,320,000 5,320,000 95,000,000 3,970.0 البنك الدولى  الصين

  
  

 ------  
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