
 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 تصدر دون إخالل بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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 مرحلي عن التعاون الثنائي  ريتقر

 2014/ كانون األول سمبريد 31حتى 

 

ً  ةشاركمال ةيالتالقدمت البلدان  . 1  ا،ي: استرال)1(ةالمرحلي ريراالتق اناتيفي أنشطة للتعاون الثنائي قواعد بحاليا
  . ابانيوفرنسا، وال ة،يكيالتش ةيوالجمھور ا،يطاليوإ ا،يوألمان ،ايسبانإو

 امرھيمن تقار اناتيأدرجت في الجدول الموجز ب ه قدأن ري. غإسرائيل والبرتغالمن  ةمرحلي ريراتق ردتولم  . 2
   ةيالمرحل

  . ھايفق علاوالملمشروعات بااألمانة  التي أعدتھاحصر ال قائمةأو  السابقة

وأدرجت كذلك بيانات إضافية مستمدة من التقارير المرحلية السابقة لبلدان أخرى سبق لھا االشتراك في  . 3
وتشمل بيانات عن المشروعات التي أفيد بالفعل بأنھا قد أكملت من الوجھة المالية، في التقرير  ،)2(التعاون الثنائي
  .)3(المرحلي المجّمع

  ويتألف التقرير المرحلي عن التعاون الثنائي من األجزاء التالية: . 4

                                                 
 التقارير المرحلية ھي األداة الوحيدة لبيان اإلغالق النھائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بمشروعات وافقت عليھا اللجنة التنفيذية  )1(

  التعاون الثنائي.ألغراض 
يا بلجيكا وبولندا والجمھورية السلوفاكية وجنوب أفريقيا والدانمرك وسنغافورة والسويد وسويسرا وفنلندا وكندا والمملكة المتحدة لبريطان  )2(

 العظمى وأيرلندا الشمالية والنمسا وھنغاريا والواليات المتحدة األمريكية.
)3(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12. 
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  موجز تنفيذي

  تجميعي)( 2014ديسمبر/كانون األول  31التقدم المحرز في التنفيذ في   الجزء األول:

  والمسائل التي تم تبينھا 2014موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام   الجزء الثاني

  2014التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات من جانب الوكاالت في عام   المرفق األول:

  الموجز التنفيذي

 2014الوكاالت الثنائية، للعام فيما يلي موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات واألنشطة من جانب  . 5
  :1992والتجميعي منذ عام 

ً من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك  45.8وحده إزالة  2014تمت في عام   اإلزالة:  (أ)  طنا
ً من قدرات استنفاد األوزون. ومنذ عام  15.1والموافقة على إزالة  ً إضافيا ، جرت إزالة 1991طنا

ً من قدرات است 8 884  041نفاد األوزون من االستھالك، من اإلجمالي المتوقع إزالته وقدره طنا
ً من قدرات استنفاد األوزون من المشروعات الموافق عليھا (فيما عدا المشروعات الملغاة  10 طنا

  والمحولة)؛

ماليين دوالر أمريكي وكان يُعتزم  3.41مبلغ  2014ُصرف في عام المبالغ المنصرفة/الموافقات:   (ب) 
بما يمثل معدل  2013ماليين دوالر أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام  6.37رف مبلغ ص

 126.61في المائة من المبلغ المقرر. ومن الوجھة التجميعية، تم صرف مبلغ  53صرف نسبته 
مليون دوالر أمريكي موافق على صرفه (باستثناء  139.05مليون دوالر أمريكي من إجمالي قدره 

، تمت الموافقة على 2014في المائة. وفي عام  91م الوكاالت). وھذا يمثل معدل صرف قدره رسو
  مليون دوالر أمريكي ألغراض التنفيذ. 2.45مبلغ 

، أكمل 1991. ومنذ عام 2014أكملت عشرة مشروعات في عام عدد المشروعات التي أُكِملت:   (ج) 
ً من أصل  564 ً (باستثناء  626مشروعا المشروعات التي تم إغالقھا أو تحويلھا). وھذا مشروعا

  في المائة. 90يمثل معدل إنجاز قدره 

تم إنجازھا في  2014المشروعات التي أكِملت في عام المشروعات االستثمارية:  –سرعة التنفيذ   (د)
، كان متوسط الوقت الذي استغرقه 1991شھراً من الموافقة عليھا. ومنذ عام  39المتوسط بعد 

شھراً من الموافقة عليھا. وتم صرف أولى المبالغ بموجب ھذه  38ال المشروعات االستثمارية إكم
  شھراً من الموافقة عليھا؛ 11المشروعات، في المتوسط، بعد 

غير مشروعات  الوكاالت الثنائية أي تكمللم المشروعات غير االستثمارية:  –سرعة التنفيذ   (ھـ)
 المشروعات ه إكمال، كان متوسط الوقت الذي استغرق 1991عام ومنذ .  2014عام في  استثمارية

صرف بمقتضى ھذه ال ى عملياتأول توتم ا.ھيبعد الموافقة عل شھراً  43 ةياالستثمارغير 
  ھا؛يفي المتوسط من الموافقة عل شھراً  13 بعد المشروعات

 وعددھا  2014عام  ةينھا حتى ھايوفق علالمإعداد المشروعات أنشطة  نيمن ب إعداد المشروعات:  (و)
121  ً ً  112كمل ، استُ نشاطا تسعة  وبقيت، استكمل مشروع واحد  2014. وفي عام نشاطا

ً يكيأمر دوالراً  268 697أرصدة تبلغ  ةيالوكاالت الثنائكان لدى . وذيالتنف ديق مشروعات  من عام ا
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ً يكيأمر دوالراً  7 384من  قربيبما في ذلك ما ( 2014 ، لمشروعات المستكملة)ألنشطة إعداد ا ا
  إلعداد المشروعات؛ دةيلألنشطة الجد متاحة وھي

ً  38 ما مجموعهكان  حاالت التأخير في التنفيذ:  (ز)   .2014عام  ةيفي نھا استثمارياً قيد التنفيذ مشروعا
أن المشروعات المصنفة على  ريفي المتوسط. غ شھراً  30 بلغي ريتأخمن  المشروعات ھذه تعانيو

 تمشروعاثالثة إلجراءات اإللغاء تبلغ  معرضة" والذيفي التنف راتيمشروعات تعاني من تأخ"أنھا 
  ن االتفاقات المتعددة السنوات ال تخضع لتلك اإلجراءات)؛(أل

قائمة بتنفيذ اتفاق واحد متعدد  2014كانت الوكاالت الثنائية في عام  االتفاقات المتعددة السنوات:  (ح)
ابع كلوريد الكربون، وثالثة اتفاقات متعددة السنوات تتعلق باستھالك بروميد السنوات لخطة إزالة ر

اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام  25الميثيل، و
  اتفاقاً. 41اتفاقاً متعدد السنوات وأُكِمل منھا  70، تمت الموافقة على 1991

  (تجميعي) 2014ديسمبر/كانون األول  31دم المحرز في التنفيذ في الجزء األول: التق

 139.05مليون دوالر أمريكي، تتألف من  151.9في ذلك التاريخ، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على ما يقرب من   6
أمريكي لرسوم الوكاالت مليون دوالر  12.85مليون دوالر أمريكي لتنفيذ المشروعات االستثمارية وغير االستثمارية، و

من المشروعات واألنشطة الجديدة.  23، تمت الموافقة على 2014. وفي عام 1والدعم اإلداري، على النحو المبين في الجدول 
طناً من استھالك المواد المستنفدة لألوزون مقدرة بأطنان قدرات  10 041ويُتوقع أن يؤدي ھذا المستوى من التمويل إلى إزالة 

  األوزون. استنفاد

  ، حسب القطاعات2014ديسمبر/كانون األول  31: التمويل الموافق عليه للوكاالت الثنائية في 1الجدول 

 التمويل (بالدوالر األمريكي) القطاع
  2 111 400 اإليروسول

  1 795 000 التدمير

  8 095 547 الرغاوي

  6 147 361 الھالونات

  18 297 979 غازات التبخير

  45 943 371 خطة اإلزالة 

  10 000 000 اإلنتاج

  39 806 006 التبريد

  4  337 914 عدة قطاعات

  2 512 738 المذيبات

  139 047 316 المجموع الفرعي

  12 852 396 التكاليف اإلدارية

  151 899 712 المجموع الكلي
  

  الثنائية، حسب الفئة.موجزاً لحالة المشروعات التي تنفذھا الوكاالت  2ويعرض الجدول   7
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  : حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة2الجدول 
  التمويل (بالدوالر األمريكي)**  عدد المشروعات*  نوع المشروع

نسبة اإلكمال    أكملت  موافق عليھا
  في المائة

نسبة المنصرف   الرصيد  المنصرف  الموافق عليه
  في المائة

  100  0  340 787  340 787  100  9  9  برنامج قطري
  74  2 418 597  6 748 100  9 166 697  82  31  38  إيضاحي

  100  0  883 376  883 376  100  7  7  التعزيز المؤسسي

  91  8 659 565  83 159 338  91 818 903  80  149  187  استثماري
  95  268 697  5 094 115  5 362 812  93  112  121  إعداد المشروعات
  95  1 088 004  21 981 475  23 069 478  96  183  191  المساعدة التقنية

  100  0  8 405 263  8 405 263  100  73  73  التدريب
  91  12 434 863  126 612 454  139 047 316  90  564  626  المجموع

  يستثنى منھا المشروعات التي تم إغالقھا أو تحويلھا.* 
  فيما عدا رسوم الوكالة/التكاليف اإلدارية.** 

ً  3ويقدم الجدول   8 ً عاما . وقد أنجزت اآلن جميع المشروعات )4(لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنةاستعراضا
  .2009وعام  2007)، وفي عام 1999(فيما عدا عام  2003ونھاية عام  1992واألنشطة الموافق عليھا بين عام 

  : حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة3الجدول 
 التمويل (بالدوالر األمريكي)** عدد المشروعات* السنة

 نسبة المنصرف الرصيد منصرف موافق عليهنسبة االكتمال أكِملت موافق عليھا
1992 18 18 100   669 883 2  669 883 2  0 100 
1993 10 10 100 586 445 1  586 445 1  0 100 
1994 30 30 100 374 190 3  374 190 3  0 100 
1995 17 17 100 902 654 4  902 654 4  0 100 
1996 26 26 100 049 453 3  049 453 3  0 100 
1997 32 32 100 251 040 4  251 040 4  0 100 
1998 39 39 100 525 108 4  525 108 4  0 100 
1999 59 58 98 517 124 12  421 118 12  096 6  100 
2000 29 29 100 878 808 4  878 808 4  0 100 
2001 41 41 100 222 522 7  222 522 7  0 100 
2002 61 61 100 174 910 7  174 910 7  0 100 
2003 32 32 100 120 810 6  120 810 6  0 100 
2004 30 29 97 441 999 14  441 999 14  0 100 
2005 28 27 96 887 036 19  779 375 17  108 661 1  91 
2006 25 23 92 782 226 7  094 716 6  688 510  93 
2007 13 13 100 440 138 3  440 138 3  0 100 
2008 33 29 88 062 663 7  037 166 7  024 497  94 
2009 21 21 100 591 345 2  591 345 2  0 100 
2010 20 15 75 962 460 3  957 729 2  005 731  79 
2011 21 11 52 671 882  6  589 252 5  082 630 1  76 
2012 11 3 27 877 612 6  057 832 2  820 780 3  43 
2013 7 0 0 412 276 2  048 780  364 496 1  34 
2014 23 0 0 924 451 2  250 330  674 121 2  13 

139 047 316 90 564 626 المجموع  454 612 126  863 434 12  91 
 *     يستثنى منھا المشروعات التي تم إغالقھا والتي تم تحويلھا.

 **   يستثنى منھا رسوم الوكالة/التكاليف اإلدارية. 
  

                                                 
وغير  تعرض ھذه البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيھا اللجنة التنفيذية على المشروع المعني. وھي تعالج جميع الموافقات (مشاريع استثمارية  )4(

ر مشروعاً مليون دوالر أمريكي يعتب 1استثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع االستثماري أو شريحة التمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة 
دوالر أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي ھي: النسبة المئوية للمشروعات المنَجزة،  30 000واحداً، تماماً كإعداد برنامج قطري بمبلغ 

لمبالغ المنصرفة، تجدر مالحظة أن والكمية المزالة من قدرات استنفاد األوزون، والنسبة المئوية للمبالغ المنصرفة. ولدى استعراض البيانات المتعلقة با
  ھناك ثالثة أنواع من ھذه المبالغ: خالل التنفيذ، وبعد التنفيذ، ولمشروعات ممّولة بأثر رجعي.
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  والمسائل التي تم تبيّنھا 2014للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام الجزء الثاني: موجز 

مشروعاً، ھناك مشروع واحد استثماري؛ ومشروع واحد  62من المشروعات الثنائية الجارية المعنية، وعددھا   9
ميد الميثيل؛ ومشروعان ألنشطة المساعدة التقنية؛ ومشروع واحد لخطة إزالة قطاعية؛ وستة مشروعات  ألنشطة متعلقة ببرو

مشروعاً ألنشطة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتسعة  35ألنشطة خطة إلزالة رابع كلوريد الكربون؛ و
مشروعات ألنشطة إعداد المشاريع؛ وسبعة مشروعات ھي مشروعات إيضاحية (منھا مشروعان للمبردات، وثالثة ألنشطة 

مستنفدة لألوزون، ومشروعان للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي المذيبات والرغاوي). ويرد التخلص من المواد ال
  حسب الوكالة الثنائية. 2014في المرفق األول بھذه الوثيقة موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 

األمانة أن ھناك مشروعاً واحداً فقط موافقاً عليه ولدى استعراض تقارير التقدم المحرز على الصعيد الثنائي، الحظت   10
قبل االجتماع الحادي والسبعين وعدة مشروعات (تمت الموافقة عليھا بعد االجتماع الحادي والسبعين) تعرضت للتأخير، بما في 

واآلسيوية)؛ وستة  ذلك خمسة مشروعات لتدمير المواد المستنفدة لألوزون (الجزائر والصين والمكسيك والمنطقتان األفريقية
مشروعات لبروميد الميثيل (األردن وليبيا والمكسيك وتونس واليمن ومنطقة أمريكا الالتينية)؛ ومشروعان للمبردات (المنطقة 
األفريقية)؛ وشريحتان إلزالة رابع كلوريد الكربون (الھند)، ومشروع ألجھزة االستنشاق المزودة بمقياس الجرعات (الھند)، 

  حي (الصين).ومشروع إيضا

ً بعض مسائل متعلقة بالتقدم المحرز في التنفيذ وانخفاض معدل المنصرف من المبالغ الموافق   11 وحددت األمانة أيضا
عليھا ألنشطة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أفغانستان وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية 

وصى بتقديم تقارير حالة إضافية اللتماس المعلومات عن المرحلة التالية التي يتعين إكمالھا بالنسبة السعودية وتايلند وتونس.  وي
  لھذه المشروعات على النحو المبين في الملحق الثاني من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي المجمع.

ديم تقرير مرحلي إلى االجتماع السادس وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى حكومتي إسرائيل والبرتغال تق  12
والسبعين بالنظر إلى أن التقرير المرحلي للوكاالت الثنائية ھو الدليل المالي الوحيد على أن جميع المبالغ الموافق عليھا قد تم 

  صرفھا أو أن بعض المبالغ ينبغي إعادتھا (مضافاً إليھا الفوائد حسب االقتضاء).

  التوصيات
  

 جنة التنفيذية في :قد ترغب الل  13
  

  أن تحيط علماً:  (أ)
مع التقدير، بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات  إسبانيا واستراليا وألمانيا وإيطاليا   (1)

والجمھورية التشيكية وفرنسا واليابان، الواردة في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13؛  

عن ثالثة مشروعات تعاني من  جتماع السادس والستينبأن الوكاالت الثنائية ستقدم تقارير إلى اال  (2)
حاالت تأخير في التنفيذ وعن عشرة مشروعات يوصى بتقديم تقارير حالة إضافية بشأنھا، على 
النحو المبين في الملحقين األول والثاني، على التوالي، من المرفق الثالث بالتقرير المرحلي 

   )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12المجّمع (

 أن تطلب إلى حكومتي إسرائيل والبرتغال تقديم تقريريھما المرحليين إلى االجتماع السادس والسبعين.  (ب)
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  المرفق األول

  لوكالةحسب ا 2014التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 

  استراليا

ً لخطة إلدارة إزالة المواد  25أكملت استراليا   1 ً مشروعا ً وألغت واحداً. وھي تنفذ حاليا مشروعا
. وفي عام 2011)، تمت الموافقة عليه في يوليه/تموز IDS/PHA/64/TAS/196الھيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا (

قطاع التبريد وتكييف الھواء لتحقيق اإلزالة الكاملة للمواد ، اضطلعت بأنشطة تتعلق بإنفاذ األنظمة في 2014
، 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية كغازات للتبريد في أنشطة التصنيع، كما اضطلعت بترجمة األدلة التقنية. وفي عام 

التطبيقات المتعلقة  سيُضطلع بعمليات التوعية بشأن التكنولوجيات الخالية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما يشمل
بالتبريد وتكييف الھواء. ومعدل المنصرف لھذا المشروع تسعة في المائة ومن المقرر االنتھاء منه في ديسمبر/كانون األول 

  .)5(، بعد سنتين من الموعد المقرر أصالً. وقد قدم طلب شريحة إلى االجتماع الخامس والسبعين2016

  الجمھورية التشيكية

الجمھورية التشيكية جميع المشروعات التي تقوم بتنفيذھا بما في ذلك ثالثة مشروعات للمساعدة التقنية أكملت   2
  ومشروع واحد إلعداد المشروعات.

  فرنســـــا

ً وإلغاء خمسة مشروعات. ويعرض الجدول  98تقوم فرنسا بتنفيذ سبعة مشروعات. وقد أفادت بإكمال   3  1مشروعا
من  6.1لجارية. ومن شأن ھذه المشروعات الجاري تنفيذھا عند إكمالھا أن تؤدي إلى إزالة ما قيمته حالة تنفيذ المشروعات ا

  أطنان قدرات استنفاد األوزون.

  : حالة تنفيذ المشروعات الجارية التي تضطلع بھا فرنسا1الجدول 

 حالة المشروع عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 الجزائر

(ALG/DES/72/DEM/78) 
مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة 
نفايات المواد المستنفدة لألوزون 

 والتخلص منھا

ً لتمثيلھا في فريق عمل لبدء  لم تقدم وحدة األوزون الوطنية مرشحا
 .2014ديسمبر/كانون األول  31األنشطة. ولم تصرف أي مبالغ حتى 

خطة إدارة إزالة المواد  كينيا (اتفاق متعدد السنوات)
وروفلوروكربونية (المرحلة الھيدروكل

 األولى، الشريحة الثانية)

جرى توزيع عشر وحدات لالسترداد على الشركات المحلية وعقدت 
دورتان لتدريب المدربين على أفضل الممارسات والمعالجة المأمونة 

من التقنيين.  123لغازات التبريد. ونظمت ست حلقات عمل لتدريب 
. وقد قدم طلب 2015ي في عام وقدمت أربعة برامج للتريب التقن

 .)6(شريحة إلى االجتماع الخامس والسبعين
 المكسيك

(MEX/DES/63/DEM/155) 
مشروع إيضاحي للتخلص من المواد 
 المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا

ألغي عقد المقاول األول بسبب عدم األداء؛ وتم التوقيع على عقد ثان 
ً من نفايات المواد  74.1لتدمير أول مجموعة مكونة من  ً متريا طنا

المستنفدة لألوزون باستخدام منشأة فرن لألسمنت، وأجريت تجربة 
 31للتشغيل. وقد تم صرف سبعة في المائة من المبالغ حتى 

 2014ديسمبر/كانون األول 
 *تونس

(TUN/PHA/72/INV/57 
TUN/PHA/72/INV/60) 

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولي)

عقد اجتماع لفريق المشروع، ووحدة األوزون الوطنية، والجھات 
. وما زال تنفيذ برنامج لالعتماد 2014المعنية ذات الصلة في عام 

 وعقد حلقات للعمل في المراحل األولية.

                                                 
)5(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/49.  
)6(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/51.  
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 حالة المشروع عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 المنطقة: أفريقيا

(AFR/REF/48/DEM/36) 
استراتيجي للتعجيل مشروع إيضاحي 

بتحويل المبردات القائمة على 
بلدان  5الكلوروفلوروكربون في 

أفريقية (الكاميرون، ومصر، وناميبيا، 
 ونيجيريا، والسودان)

وردت وثائق المشاركة في ھذا المشروع من المستفيدين في نيجيريا 
والسنغال. وتم شراء مبردات للسودان. ويمكن االنتھاء من المشروع 

‘ 2’(د) 71/10، كما يشترط المقرران 2015يسمبر/كانون األولفي د
  ، متأخراً ست سنوات من الموعد المقرر.‘3’(ج)  74/2و

 المنطقة: أفريقيا
(AFR/DES/68/TAS/41) 

استراتيجية للتخلص من المواد 
المستنفدة لألوزون وتدميرھا لخمسة 
من بلدان أفريقيا الوسطى ذات حجم 

(بوروندي، االستھالك المنخفض 
والكاميرون، وجمھورية أفريقيا 

 الوسطى، والكونغو، وغينيا)

من المتوقع إكماله بعد سنتين من الموعد المقرر. فقد حدثت صعوبات 
في بعض البلدان بسبب أزمات في الصحة وقالقل مدنية. ويُتوقع تقديم 

 التقرير التقني إلى االجتماع السادس والسبعين.

  الوثيقةيُقترح في إطار UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6. التوصية بتوجيه رسائل بشأن المقررات الخاصة بحاالت التأخير في تقديم الشرائح إلى
 الحكومات المعنية.

  

  ألمانيا

مشروعات إضافية وألغت أربعة. ومن شأن المشروعات الجارية أن  203مشروعاً. وقد أكملت  31تقوم ألمانيا بتنفيذ   4
  طناً من قدرات استنفاد األوزون. 251.5اكتمالھا إلى إزالة ما يساوي تؤدي عند 

  االتفاقات المتعددة السنوات

بلداً (أفغانستان،  13شريحة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  19تقوم ألمانيا بتنفيذ   5
ليسوتو، وليبريا، وموريشيوس، والمكسيك، وناميبيا، وبابوا اإلسالمية)، و –والبرازيل، والصين، والھند، وإيران (جمھورية 

غينيا الجديدة، وسيشيل، وزمبابوي). وأشارت ألمانيا إلى أنھا تسعى لتحويل مشروعھا في أفغانستان إلى وكالة أخرى بسبب 
الھند وإيران (جمھورية  الحالة األمنية في ھذا البلد. وقد سجلت معدالت صرف منخفضة للمبالغ الموافق عليھا للمشروعات في

  اإلسالمية). وحدثت حاالت تأخير في ليبريا بسبب وفاة مسؤول األوزون الوطني. –

). واضطُلِع YEM/FUM/68/INV/41وتنفذ ألمانيا حالياً كذلك شريحة واحدة من خطة إزالة بروميد الميثيل في اليمن (  6
بروميد الميثيل ألغراض تبخير التربة في ديسمبر/كانون األول  ، منھا صدور مرسوم بحظر استيراد2014بعدة أنشطة في عام 

  .2015. والموعد المتوخى إلنجاز المشروع ھو يوليه/تموز 2014

  إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

وفلوروكربونية في توجد لدى ألمانيا سبعة مشروعات جاري تنفيذھا إلعداد خطط إلدارة إزالة المواد الھيدروكلور  7
اإلسالمية)). وقد تمت الموافقة على ھذه  –خمسة بلدان (البرازيل، وكولومبيا، والصين، والھند، وإيران (جمھورية 

 31اإلسالمية) حتى  –. ولم تصرف أي مبالغ لألنشطة التحضيرية في الھند أو إيران (جمھورية 2014المشروعات في عام 
اإلسالمية). وتم تقديم المشروعين  –أنه يجري القيام بزيارات للشركات في إيران (جمھورية  ؛ غير2014ديسمبر/كانون األول 

  إلى االجتماع الخامس والسبعين. )8(وكولومبيا )7(في البرازيل

  مشروعات فردية

وفيما أربعة مشروعات فردية منھا مشروع استثماري وثالثة مشروعات للمساعدة التقنية. 2014تنفذ ألمانيا في عام   8
)، أشارت ألمانيا إلى أنه JOR/FUM/29/INV/54يتعلق بالمشروع االستثماري إلكمال إزالة استخدام بروميد الميثيل في األردن (
عمليات تدقيق لالستھالك بالمقارنة بالتراخيص تم عقد حلقة عمل، وإجراء دراسة استقصائية، والقيام بزيارات ميدانية مع 

  .2015از ھذا المشروع في ديسمبر/كانون األول الممنوحة. ومن المقرر إنج

                                                 
)7(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40.  
)8(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/42.  
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  إيطاليـــــا

تقوم إيطاليا بتنفيذ خمسة مشروعات استثمارية (ثالثة منھا اتفاقات متعددة السنوات في ثالثة بلدان، ومشروعان   9
ً من قدرات استنفاد األوزون بعد تنفيذھا. وقد أكملت أيضا  143.3فرديان) ستؤدي إلزالة ما قيمته  ً إضافياً.  19طنا مشروعا

  حالة تنفيذ المشروعات الجارية. 2وتعرض في الجدول 

  : حالة تنفيذ المشروعات الجارية التي تضطلع بھا إيطاليا2الجدول  

 حالة المشروع عنوان المشروع البلد/رمز المشروع
األرجنتين (اتفاق متعدد 

 السنوات)
في قطاع  22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

أجھزة تكييف ھواء الغرف وأجھزة تصنيع 
 تكييف الھواء المفردة

تم حل بعض المشاكل التقنية في إحدى الشركات المستفيدة  
وبدأت آخر شركة في األعمال المدنية الالزمة للتحضير لتركيب 
المعدات. ومن المتوقع إكمال المشروع بحلول يونيه/حزيران 

 المقرر. متأخراً ثالث سنوات تقريباً عن الموعد 2016
خطة إدارة إزالة المواد  غانا (اتفاق متعدد السنوات)

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 
 الشريحة الثالثة

تم وضع المواصفات لمعدات استرداد المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية لھذه الشريحة وأجري التدريب 

 ولكن عملية الشراء لم تبدأ.
 الھند

(IND/ARS/56/INV/424) 
خطة إلزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في 
تصنيع أجھزة االستنشاق الصيدالنية المزودة 

 بمقياس للجرعات

، تم االنتھاء من 2014ديسمبر/كانون األول  31اعتباراً من 
جميع األنشطة فيما عدا بعض المسائل القليلة اإلدارية 

زونات المواد واإلجرائية للتحقق فيما يتعلق بمخ
الكلوروفلوروكربونية. وتقوم جميع المؤسسات بإنتاج بدائل 
خالية من الكلوروفلوروكربون لالستعاضة بھا عن أجھزة 
االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات المعتمدة على ھذه المادة. 

 وستجري إعادة أي أرصدة إلى الصندوق.
المواد  خطة إدارة إزالة المكسيك (اتفاق متعدد السنوات)

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، 
الشريحة األولى) (استرداد غازات التبريد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية)  

أكملت جولة دراسية لمراكز االسترداد العاملة. واتفق على 
  االختصاصات المتعلقة بالمعدات وتقرر طرح العطاءات.

 تونس
(TUN/FUM/73/TAS/62) 

التقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل المساعدة 
 في قطاع تمور النخيل

بدئ في طرح العطاءات لشراء المعدات ومن المتوقع التنفيذ في 
 .2015خريف عام 

  

  اليابــــــــان

ً  15تضطلع اليابات بتنفيذ   10 ً إضافياً. ومن المتوقع أن تسفر المشروعات  28مشروعاً. وقد أكملت أيضا مشروعا
  طناً من قدرات استنفاد األوزون عند إكمالھا. 12.9الجارية التي تنفذھا اليابان عن إزالة ما يساوي 

  اتفاقات متعددة السنوات

  حالة تنفيذ الشرائح التسع الجارية من ستة اتفاقات متعددة السنوات. 3تعرض في الجدول   11
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  التي تضطلع بھا اليابان : حالة تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات الجارية3الجدول 

 حالة المشروععنوان المشروعالبلد
 الصين

 
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
(المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد 

 بما في ذلك برنامج التمكين)

 أشارت اليابان إلى التقرير المرحلي لليونيب. ويقدم تقرير مرحلي في
 .)9(طلب الشريحة المقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين

 الھند
 

تنسق اليابان والبنك الدولي واليوئنديبي خطة إلنجاز ھذا المشروع.  خطة إزالة رابع كلوريد الكربون
 .)10(وقد قدم تقرير عنه إلى االجتماع الخامس والسبعين

 منغوليا
 

الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط توقفت الشركات عن استخدام 
ً عن تكنولوجيا بديلة  2013في يوليه/تموز  ولكن البحث ما زال جاريا

مناسبة. ويُتوقع إكمال المشروع متأخراً سنتين ونصف عن الموعد 
  المقرر.

 الفلبين
 

ب في قطاع 141- إزالة الھيدروكلروفلوروكربون 
 الرغاوي

بدأ شراء معدات رغاوى الرش للجھات الثمانية المستفيدة المؤھلة . 
 ولم يُفد عن صرف أي مبالغ.

المملكة العربية 
 السعودية

 

 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
ب من تصنيع ألواح  142-والھيدروكلوروفلوروكربون

مسحوبة بالضغط في المملكة العربية البوليسترين ال
 السعودية.

بدء تشغيلھا وتكليفھا في شركة العربية الكيماوية والأكملت تركيبات 
وأكدته شھادة القبول. وبالنسبة للشركة الوطنية:  2015مارس/آذار 

. 2015أصدر العقد للمورد الذي وقع عليه االختيار في فبراير/شباط 
. غير أنه لم يبلغ عن 2015حزيران ونظم اجتماع تقني في يونيه/

صرف أي مبالغ. وقدم طلب شريحة إلى االجتماع الخامس 
  .)11(والسبعين

 تايلند
 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (المساعدة التقنية)

إلى البنك تم تحويل جميع األموال الخاصة بالمشروع ورسوم الوكالة  
 الدولي للتنفيذ.

  

  مشاريع فردية

تقوم اليابان بتنفيذ ستة مشروعات فردية، منھا أربعة مشروعات إيضاحية ومشروعان إلعداد المشروعات على النحو   12
  .4الوارد في الجدول 

  : حالة تنفيذ المشروعات الفردية الجارية التي تضطلع بھا اليابان4الجدول 

 حالة المشروععنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 الصين

(CPR/DES/67/DEM/521) 
مشروع إيضاحي رائد إلدارة نفايات المواد 

 المستنفدة لألوزون والتخلص منھا
وقعت ستة عقود؛ غيرأنه لم يُبلغ عن تدمير أي مواد 
كلوروفلورو كربونية. وتم صرف خمسة في المائة من أموال 

 .2014ول ديسمبر/كانون األ 31المشروع حتى 
 الصين

(CPR/PHA/73/PRP/556) 
وضع خطة إلدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكرونية (المرحلة الثانية) 

 (قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين)

ديسمبر/كانون  31لم يُبلغ عن صرف أية مبالغ حتى 
 . ولم تقدم أي مالحظات.2014األول/

 الصين
(CPR/SOL/64/DEM/506) 

مشروع إيضاحي للتحويل من التكنولوجيا 
- المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون

األيسوبارافين ب إلى تكنولوجيا 141
والسيلوكسان للتنظيف في تصنيع األجھزة 
الطبية في شركة شيانج كيندلي المحدودة 

  لألجھزة الطبية

ولكن ذلك لم يُذكر في التقرير  2013أكمل المشروع في عام 
 31عالوة على ذلك، لم يُفد بصرف أي مبالغ حتى  المرحلي.

. وأدرج ھذا المشروع في طلب 2014ديسمبر/كانون األول 
شريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
المقدم إلى االجتماع الخامس والسبعين على النحو الوارد ذكره 

 أعاله. 3في الجدول 
 كولومبيا   

(COL/FOA/60/DEM/75) 
مشروع إيضاحي للتحقق من استخدام ثاني 

الفائق الحرج في تصنيع رغوة  أكسيد الكربون
  البوليوريثان الجاسئ المرشوس

ً تقييم الخواص المادية للرغاوى وستعرض نتائج  يجرى حاليا
المشروع اإليضاحي في حلقة دراسية في اجتماع تعقده الشبكة 

 اإلقليمية. وتم تقديم تقرير عن التقييم.
 المنطقة: أفريقيا

(AFR/REF/48/DEM/35) 
مشروع إيضاحي استراتيجي للتعجيل بتحويل 
المبردات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون 

  في البلدان األفريقية

قدمت الجھات المستفيدة بعض المعلومات عن نيجيريا 
والسنغال؛ وجرى تحديد ثالثة مبردات تستخدم 

ع الموجود في السودان. الكلوروفلوروكربون لعنصر المشرو
، بتأخير 2015ويُتوقع إكماله بحلول ديسمبر/كانون األول 

 يتجاوز ست سنوات عن الموعد المقرر.

                                                 
)9(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41.  
)10(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20.  
)11(  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64.  
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 حالة المشروععنوان المشروع البلد/رمز المشروع
 المنطقة: آسيا

(ASP/DES/54/PRP/53) 
إعداد المشروع لمشروع إيضاحي بشأن 

 التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
يقدم أي تم صرف جميع المبالغ الخاصة بالمشروع ولكن لم 

 موعد إلنجازه.

  إسبانيا

ً خمسة 5تقوم إسبانيا بتنفيذ ثالثة مشروعات لبروميد الميثيل على النحو المبين في الجدول   13 . وقد أكملت أيضا
  مشروعات إضافية.

  : حالة تنفيذ مشروعات بروميد الميثيل الجارية التي تضطلع بھا إسبانيا5الجدول 

 حالة المشروعععنوان المشرو البلد/رمز المشروع
 أمريكا الالتينية

(LAC/FUM/54/TAS/40) 
المساعدة التقنية على استحداث بدائل كيميائية في 
البلدين اللذين أعيدت فيھما جدولة خطة إزالة 

 بروميد الميثيل (األرجنتين وأوروغواي)

 .2015أكمل في مارس/آذار 

 ليبيا (اتفاق متعدد السنوات)
 

من الزراعات البستانية: إزالة بروميد الميثيل 
 الطماطم والخيار والفلفل وغيرھا في ليبيا

 تركيب آخر المعدات مرھون بالتحسن في الحالة األمنية.

 المكسيك (اتفاق متعدد السنوات)
 

الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل (الشريحة 
 الثالثة)

اكتملت جميع األنشطة فيما عدا نشاط إغالق المشروع ولكن 
 يُفد بصرف أية مبالغ.لم 

  

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

  


