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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

  2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
  
  

  2018ديسمير/كانون األول  31التقرير المرحلى عن التعاون الثنائي حتى 
  
لتقرير احاليا في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات  المشاركةالتالية  5قدمت البلدان غير العاملة بالمادة   1

البيانات االضافية من إن وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان واالتحاد الروسي وأسبانيا.  : أستراليا1المرحلى
شاملة لبيانات  2في التعاون الثنائي بقاأخرى كانت مشاركة في الس 5بالمادة لبلدان غير عاملة تقارير مرحلية سابقة 

  3التقرير المرحلى المجمع.في االنتهاء منها ماليا  عن مشروعات تم اإلبالغ عنها بأنه تم 
  

  نطاق الوثيقة
  
  تتألف هذه الوثيقة من األجزاء التالية:  2
  

االشتراكات العادية في الصندوق المتعدد األطراف.  ىمشروعات موافق عليها بمقتض  الجزء األول:
التى  1991والمتراكمة منذ عام  2018ويمثل موجزا للتقدم في تنفيذ مشروعات عام 

تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بناء على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد 
عراض بشأن حالة تنفيذ كل المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة)؛ ويحتوى على است

على مستوى البلد؛ ويحدد المشروعات ذات تأخير في التنفيذ والتأثير  4مشروع جار

                                                 
للجنة التنفيذية إن التقارير المرحلية هى الوسيلة الوحيدة التى تبين اإلغالق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التى وافقت عليها ا  1

  من أجل التعاون الثنائي.  
قيا والسويد النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبواندا والبرتغال وسنغافورة وجمهورية سلوفاكيا وجنوب أفري  2

  وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات المتحدة األمريكية.
3  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16  
. وتشمل المؤشرات الرئيسة للتقدم: النسبة 2018ديسمبر/كانون األول  31إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات التى كانت قيد التنفيذ حتى   4

ية من بة مئوم كنسية العاالمئوية من األموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التى بدأت في صرف األموال؛ التمويل المتوقع أن يصرف بنها
  رحلى.رير المالتمويل الموافق عليه؛ متوسط طول تأخير التنفيذ المتوقع؛ المعلومات المقدمة في عمود المالحظات في قاعدة بيانات التق
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المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتنظر فيها 
  اللجنة التنفيذية.

  
في مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية االضافية لدعم البدء السريع   الجزء الثانى

لتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض ا
  التدرجي الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

  
  .توصية

  
  على المرفقات التالية: أيضا تحتوى هذه الوثيقة  3

  قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية بهوتوصية لكل مشروع جار موجز حالة   المرفق األول:  
  

  لتقرير المرحلىاتحليل   المرفق الثانى:  
  

  المقاييس المستخدمة في التقارير المرحلية
  
بروتوكول مونتريال مواد  بموجبقبل االتفاق على تعديل كيغالى، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة   4

مستنفدة لألوزون، مقاسة بأطنان من قدرات استنفاد األوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالى فهى 
ليست مواد مستنفدة لألوزون، وتقاس أهداف الرقابة عليها بالطن المترى المكافئ لثانى أكسيد الكربون (أي، 

مضروبا باحتمالية االحترار العالمى للمادة). وبالرغم من المقاييس المختلفة في اإلبالغ االستهالك باألطنان المترية 
عن المواد الخاضعة للرقابة، قام التقرير المرحلى للتعاون الثنائي المقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين على أساس 

  5لجميع المواد الخاضعة للرقابة. أطنان من قدرات استنفاد األوزون
  

   نظرة شاملة على أنشطة التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون
  
نشاطا تتعلق بالهيدروفلوروكربون  14، وافقت اللجنة التنفيذية على 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى   5

ن االشتراكات (من كل م مليون دوالر أمريكي 1.49نشاطا للتمكين) بمبلغ  11مشروعات استثمارية و 3(بما في ذلك 
 وكربونفلورلهيدرولعادية والمساهمات الطوعية االضافية إلى الصندوق). وسوف تؤدى المشروعات االستثمارية لا

بون) من طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكر 105.865طن مترى ( 74إلى خفض تدريجى بمقدار  الموافق عليها
ربعة ألالنتهاء الموافقة على تمديد تواريخ اتمت وفي ما يتعلق بأنشطة التمكين، . يةلهيدروفلوروكربونالمواد ا

لرابع اتمديد أربعة مشروعات أخرى إلى االجتماع ل وقدمت طلباتمشروعات في االجتماع الثالث والثمانين 
   والثمانين. 

  
  عملية استعراض التقدم من قبل األمانة 

  
مع األخذ في االعتبار التأخيرات استعرضت األمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة   6

، واألثر المحتمل 2018في التنفيذ التى حدثت في ما يتعلق بتواريخ االنتهاء المخططة التى تم اإلبالغ عنها في عام 
ت مع ناقشالهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخططة. وعقدت األمانة م

  ة مرضية.بطريق كمشروعات الجارية وتم حلها بعد ذلعدد من القضايا بشأن الفيها  تقة، أثيروكاالت ثناية ذات عال
  االشتراكات العادية في الصندوق المتعدد األطرافى مشروعات موافق عليها بمقتض  الجزء األول:

  
   

                                                 
  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16تم مناقشة المقياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلى المجمع (  5
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  منها والمتراكمة 2018موجز التقدم في تنفيذ مشروعات عام 
  
 31حتى  1992والمتراكمة منذ عام  2018تنفيذ المشروعات واألنشطة من قبل الوكاالت الثنائية لعام  يوجز  7

  كما يلى: 2018كانون األول ديسمبر/
  

المواد الخاضعة من استهالك  من قدرات استنفاد األوزون طن 12.2تم إزالة ، 2018في عام  6:اإلزالة  )أ(
الموافق على  المواد الخاضعة للرقابةاضافية من استهالك  األوزونطن من قدرات استنفاد  162.8و  للرقابة

المواد الخاضعة من استهالك  طن من قدرات استنفاد األوزون 9 122، تم إزالة 1992إزالتها. ومنذ عام 
من مشروعات تمت الموافقة عليها  طن من قدرات استنفاد األوزون 10 372، بمجموع متوقع يبلغ  للرقابة

 )؛والمنقولةالمشروعات الملغاة  (باستثناء
  

يون مل 3.69مليون دوالر أمريكي ومبلغ  3.89تم صرف  ،2018: في عام عمليات الصرف/الموافقات    )ب(
بته مثل معدل صرف نست،  2017كان مخططا صرفها على أساس التقرير المرحلى لعام  دوالر أمريكي

 157.35من مجموع مبلغ  مليون دوالر أمريكي 143.56في المائة من المخطط. وتراكميا، تم صرف  105
صرف  ا معدلتمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويمثل هذ مليون دوالر أمريكي

 جل التنفيذ.أمن  مليون دوالر أمريكي 7.05، تمت الموافقة على مبلغ 2018في المائة. وفي عام  91نسبته 
 

النتهاء من ا، تم 1992مشروعات. ومنذ عام  8، تم االنتهاء من 2018ي عام : فعدد المشروعات المنتهية   )ج(
. ويمثل )لةوالمنقو(باستثناء المشروعات الملغاة مشروعا تمت الموافقة عليها  686مشروعا من عدد  631

 في المائة؛ 92 تههذا معدل انتهاء نسب
  
 30بمتوسط  هاتم االنتهاء من 2018: المشروعات المنتهية في عام المشروعات االستثمارية –سرعة التنفيذ (د)  

شهرا  40ارية ، كان متوسط الوقت لالنتهاء من المشروعات االستثم1992شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 
هرا بعد ش 11 بعدد بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط،

  افقة عليها؛المو
     

وسط بمت تم االنتهاء منها 2018المشروعات المنتهية في عام : تثماريةاالسغير المشروعات  –سرعة التنفيذ (هـ)  
 43الستثمارية ا، كان متوسط الوقت لالنتهاء من المشروعات غير 1992شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام  52

را شه 13 بعددعملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط،  شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول
  بعد الموافقة عليها؛

  
، تاركة 122، تم االنتهاء من 2018نشاطا العداد مشروعات بحلول عام  123من بين : إعداد المشروعات(و)  

  ، تم االنتهاء من مشروع واحد؛2018مشروع واحد جار. وفي عام 
  

. ومرت 2018عام  مشروعا استثماريا جاريا تحت التنفيذ في نهاية 39: كان هناك مجموع ذالتأخيرات في التنفي(ز)  
شهرا. ومع ذلك، لم تصنف مشروعات على أنها  23هذه المشروعات، في المتوسط، بتأخيرات بلغت 

 ةمتعدد "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" تخضع إلجراءات إلغاء المشروعات (حيث ال تخضع االتفاقات
  السنوات إلى تلك اإلجراءات)؛

  
لخطط إدارة  واتمتعدد السن ااتفاق 31، نفذت الوكاالت الثنائية 2018: في عام االتفاقات متعددة السنوات   )ح(

 عدد السنواتمت ااتفاق 81، تمت الموافقة على 1992إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 
 .واتمتعدد السن ااتفاق 50االنتهاء من و

                                                 
طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد  105.865طن مترى مع  74لمقدار  لهيدروفلوروكربونإلزالة الموافقات على المشروعات االستثمارية لتشمل ا   6

  الكربون.
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   2018التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 

  
إلزالة  تفاق متعدد السنواتعالوة على عملية االستعراض، تم حل عدد من القضايا، باستثناء شريحة ال  8

الوثيقة.  ألول بهذهامرفق ير الحكومة، كما يبين اليبه تقدم بطئ في التنفيذ نتيجة لتغ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
  .قترح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذيةيلحالة التنفيذ والقضايا المعلقة و اموجز اويعرض وصف

  
لالنتهاء منذ التقرير  امخطط اتاريخ 21مشروعا جاريا باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل  54من بين   9

  .2017المرحلى لعام 
  

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرتبطة بقدمت تفاصيل التقدم في تنفيذ المشروعات   10
 8(نفذتها ألمانيا واليابان) ومصر  7(رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط وخطط قطاع خدمة التبريد)للصين 

(نفذتها فرنسا) إلى االجتماع الرابع  10(نفذتها ألمانيا وإيطاليا) وتونس 9االسالمية) -وإيران (جمهورية  )(نفذتها ألمانيا
والثمانين وسوف ينظر فيها في وثائق مشروعات كل بلد. ويجرى تناول التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه 

  قسام ذات العالقة بهذه الوثائق.األالمشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في 
  

موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية االضافية لدعم البدء السريع في  مشروعات  الجزء الثانى:
  التخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون

  
مشروعات متعلقة  7، وافقت اللجنة التنفيذية على 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى   11

 480 000بلغ تبالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطالي) بموجب المساهمات الطوعية اإلضافية 
كي. ويرد في دوالر أمري 93 809دوالر أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ومن هذا المبلغ، تم صرف مبلغ 

  موجزا لحالة هذه المشروعات.  1الجدول 
  

   2018الموافق عليها في عام   لهيدروفلوروكربون. المشروعات المتعلقة با1الجدول 

 النوع

 التمويل (دوالر أمريكي)* عدد المشروعات

 المنتهية الموافق عليها
النسبة 

المئوية من 
 المنتهية

 الرصيد المنصرف الموافق عليه
النسبة المئوية 

 المنصرفة

  المساعدة التقنية
 أنشطة التمكين

7 70480,00093,809 386,191 20 

 20 386,191 70480,00093,809 7 المجموع
  * باستثناء تكاليف دعم الوكالة

  
. وتراكميا، تم مختلفة تمر حاليا بمراحل تنفيذ 2018أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام  7إن   12

تمت الموافقة عليه للصرف  دوالر أمريكي 480 000من مجموع مبلغ  دوالر أمريكي 93 809صرف مبلغ 
  في المائة. 20(باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 

  
  

   

                                                 
7   84/42UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 
8   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49  
9   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51  

10   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60  
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  توصية
  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:  13
  

ان يا واليابألمانوتحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التى قدمتها حكومات أسترايا وكندا وفرنسا   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17واالتحاد الروسي وأسبانيا الواردة في الوثيقة 

  
هذه بألول اتوافق على التوصية المتعلقة بالمشروع الجارى الذي به قضايا محددة واردة في المرفق    )ب(

 الوثيقة.
 





UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17 
 

1 
 

  
   
  األول المرفق  

 
 به قضايا معلقة في التقرير المرحلى للوكاالت الثنائية ىمشروع جار

الصرف  عنوان المشروع الوكالة البلد/رمز المشروع
(نسبة 
مئوية)

 التوصية الحالة/القضايا

 موريشيوس
MAR/PHA/79/INV/27 

خطة إدارة إزالة المواد  ألمانيا
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (الشريحة الثالثة)

التنفيذ يرجع إلى تقدم بطئ في  19
تغيير في البنية اإلدارية 

 للحكومة

يطلب تقرير حالة يقدم إلى 
بشأن التقدم في  85االجتماع 

 التنفيذ ومستوى صرف األموال
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  المرفق الثانى
  

  2018ديسمبر/كانون األول  31تحليل التقرير المرحلى للوكاالت الثنائية حتى 
  
  
  يحتوى هذا المرفق على الجزئين التاليين:  1
  

  مشروعات موافق عليها بمقتضي االشتراكات العادية في الصندوق المتعدد األطراف  الجزء األول:  
  

مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية االضافية لدعم البدء السريع في   الجزء الثانى
  للهيدروفلوروكربونالتخفيض التدريجى 

  
  مشروعات موافق عليها بمقتضي االشتراكات العادية في الصندوق المتعدد األطراف  الجزء األول:

  
 دوالر أمريكيمليون  172.29، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى   2

دوالر ليون م 14.93ة وغير استثمارية ومبلغ لتنفيذ مشروعات استثماري دوالر أمريكيمليون  157.35يتالف من 
نشاطا جديدا. مشروعا و 16، تمت الموافقة على 2018. وفي عام 1لتكاليف دعم الوكالة كما يبين الجدول  أمريكي

الك المواد من استه طن من قدرات استنفاد األوزون 10 372ومن المتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل هذا إزالة 
  ة.الخاضعة للرقاب

  
   2018ديسمبر/كانون األول  31. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكاالت الثنائية حتى 1الجدول 

 التمويل (دوالر أمريكي) القطاع
 2,051,914 األيروصول

 1,526,282 التدمير
 8,093,857 الرغاوى

 6,147,361 الهالون
 18,229,661 غازات التبخير

 63,160,785 خطة إزالة
 10,000,000 االنتاج
 40,910,121 التبريد
 4,719,718 عديدة

 2,512,738 المذيبات
 157,352,436 المجموع الفرعى

 14,934,227 تكاليف دعم الوكالة
 172,286,664 المجموع

  
 موجزا لحالة المشروعات التى نفذتها الوكاالت الثنائية، حسب الفئة. 2يرد في الجدول   3
  

  تنفيذ المشروعات حسب الفئة. حالة 2الجدول 

 النوع
 التمويل (دوالر أمريكي)** عدد المشروعات*

 المنتهية الموافق عليها
النسبة المئوية

 المنتهية
 الرصيد المنصرف الموافق عليه

النسبة المئوية
 المنصرفة

 100 0 9100340,787340,787 9 القطرى البرنامج
 96 362,096 37979,409,4369,047,340 38 التدليل

 100 0 7100883,376883,376 7 الدعم المؤسسي
 91 9,063,124 18783105,184,99496,121,871 226 االستثمار

 99 30,000 122995,446,1115,416,111 123 إعداد المشروعات
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 النوع
 التمويل (دوالر أمريكي)** عدد المشروعات*

 المنتهية الموافق عليها
النسبة المئوية

 المنتهية
 الرصيد المنصرف الموافق عليه

النسبة المئوية
 المنصرفة

 84 4,339,461 1969327,666,31623,326,856 210 المساعدة التقنية
 100 0 731008,421,4168,421,416 73 التدريب

 91 13,794,680 63192157,352,436143,557,756 686 المجموع
  والمنقولة* باستثناء المشروعات المغلقة 

  باستثناء تكاليف دعم الوكالة **
  

إن جميع المشروعات واألنشطة  11نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. 3يعرض الجدول   4
  لم تنتهى بعد. 2009ونهاية عام  1992الموافق عليها بين عام 

  
  

  . حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة3الجدول 

 السنة
التمويل (دوالر أمريكي)** عدد المشروعات*

الموافق عليها
 

النسبة المئوية  المنتهية
النسبة المئوية  الرصيد المنصرف الموافق عليه المنتهية

 المنصرفة
1992 18 18 100 2,883,669 2,883,669 0 100 
1993 10 10 100 1,445,586 1,445,586 0 100 
1994 30 30 100 3,190,374 3,190,374 0 100 
1995 17 17 100 4,654,902 4,654,902 0 100 
1996 26 26 100 3,468,211 3,468,211 0 100 
1997 32 32 100 4,040,251 4,040,251 0 100 
1998 39 39 100 4,108,525 4,108,525 0 100 
1999 59 59 100 12,131,407 12,131,407 0 100 
2000 29 29 100 4,808,878 4,808,878 0 100 
2001 41 41 100 7,523,213 7,523,213 0 100 
2002 61 61 100 7,910,174 7,910,174 0 100 
2003 32 32 100 6,810,120 6,810,120 0 100 
2004 30 30 100 15,005,412 15,005,412 0 100 
2005 28 28 100 18,586,034 18,183,034 403,000 98 
2006 25 25 100 7,128,813 7,128,808 5 100 
2007 13 13 100 3,138,440 3,138,440 0 100 
2008 33 33 100 7,533,773 7,531,037 2,736 100 
2009 21 21 100 2,347,228 2,347,228 0 100 
2010 20 19 95 3,278,515 3,278,389 126 100 
2011 20 19 95 6,823,868 6,714,903 108,965 98 
2012 11 11 100 6,597,912 6,594,959 2,953 100 
2013 7 4 57 2,276,412 2,147,760 128,652 94 
2014 15 12 80 1,463,524 1,326,086 137,438 91 
2015 27 19 70 4,921,949 4,300,860 621,089 87 
2016 17 2 12 5,619,083 2,119,027 3,500,056 38 
2017 9 1 11 2,605,614 716,093 1,889,521 27 
2018 16 0 0 7,050,550 50,411 7,000,139 1 
 91 13,794,680 143,557,756 157,352,436 92 631 686 المجموع

 والمنقولة* باستثناء المشروعات المغلقة 
  باستثناء تكاليف دعم الوكالة **

                                                 
تثمارية) تعرض البيانات طبقا للسنة التى وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (المشروعات االستثمارية وغير االس   11

ى برنامج قطر ثل إعدادمشروعا واحدا، م دوالر أمريكيبالتساوى (أي، يعتبر مشروع استثمارى أو تمويل شريحة التفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون 
المزالة  ناد األوزوقدرات استنفدوالر أمريكي. والمؤشرات الرئيسة من الموجز السنوى هى: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية و 30 000بمبلغ 

ذ : خالل تنفين الصرفموالنسبة المئوية لألموال المنصرفة. وعند استعراض البيانات بشأن األموال المنصرفة، ينبغى مالحظة أن هناك ثالث أنواع 
  المشروعات وبعد التنفيذ والممولة بأثر رجعى.
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موجزا لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون تمت الموافقة عليها بموجب االشتراكات  4يعرض الجدول   5

  العادية.
  

  العادية. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب االشتراكات 4الجدول 

 النوع

 عدد المشروعات
 

 التمويل (دوالر أمريكي)*

 الموافق عليها
 

 المنتهية
النسبة المئوية 

 المنتهية
 الموافق عليه

 
 الرصيد المنصرف

النسبة المئوية
 المنصرفة

 0 764,988 00764,9880 3 االستثمار**

  المساعدة التقنية
 أنشطة التمكين

4 00250,0000 250,000 0 

 0 1,014,988 001,014,9880 7 المجموع
  * باستثناء تكاليف دعم الوكالة

   .الهيدروفلوروكربونمن مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من  105 865طن مترى ( 74يتعين إزالة * * 

  
أنشطة استثمارية وأربعة أنشطة تمكين)  3(بما في ذلك  متعلقة بالهيدروفلوروكربونأنشطة  7يوجد حاليا   6

م حدوث مع عد دوالر أمريكي 1 014 988تمت الموافقة عليها بموجب االشتراكات العادية عند قيمة مجموعها 
عام  محدد فيالمشروعات تمر بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع االنتهاء منها في الوقت الهذه صرف. وعمليات 

2020.  
  

مشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية االضافية لدعم البدء السريع في التخفيض   الجزء الثانى
  التدريجى للهيدروفلوروكربون

  
مشروعات متعلقة  7، وافقت اللجنة التنفيذية على 2018ديسمبر/كانون األول  31حتى   7

والر د 480 000 تبلغ ) بموجب المساهمات الطوعية اإلضافيةلياكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطابالهيدروفلوروكربون لو
  موجزا لحالة هذه المشروعات. 5أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 

  
   2018في عام  المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها .5الجدول 

 النوع
 التمويل (دوالر أمريكي)*عدد المشروعات

 الموافق عليها
 

النسبة المئوية  المنتهية
 المنتهية

 الموافق عليه
 

النسبة المئوية  الرصيد المنصرف
 المنصرفة

  المساعدة التقنية
 أنشطة التمكين

7 00480,00093,809 386,191 20 

 20 386,191 00480,00093,809 7 المجموع
  * باستثناء تكاليف دعم الوكالة

  
. وتراكميا، تم مختلفة بمراحل تنفيذ 2018أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام  7 تمر حاليا  8

دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف  480 000دوالر أمريكي من مجموع مبلغ  93 809صرف مبلغ 
 في المائة. 20(باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 

  
  

_____________  
  
  
  
  
  


