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 راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو سساد الاالجتمــــــاع 

 2020 تشرين الثاني/ فمبرون  6إلى  2  من  ،مونتريال

 20211 آذار /مارس  12إلى   8 مؤجل: من
 

 2019 كانون األول /ديسمبر 31تقرير مرحلي موحد حتى 

 

المالية   -1 والمعلومات  المحرز  التقدم  الموحد  المرحلي  التقرير  منيلخص  والمنفذة   المقدمين  الثنائية   2الوكاالت 

 إلى األمانة.المقدمة  3، في تقاريرها المرحلية ذات الصلة 2019كانون األول  /ديسمبر  31حتى 

للرقابة   -2 الخاضعة  المواد  والمنفذة جميع  الثنائية  للوكاالت  المرحلية  والتقارير  الموحد  المرحلي  التقرير  يشمل 

قد تم تمويلها بالمواد الهيدروفلوروكربونية  واألنشطة المتعلقة    اتعون المشرأل  ونظرابموجب بروتوكول مونتريال.  

طرفا   17متعدد األطراف أو في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية من  الإما في إطار المساهمات العادية للصندوق  

للبدء    5المادة    أطرافغير   كيغاليالسريع  لتوفير دعم  تعديل  تنفيذ  المتعلقة    تقدم   4، في  المشربالمعلومات    ات عوهذه 

 ، بناًء على مصدر التمويل.ةمنفصل

 من قبل األمانة  االستعراض عملية  

بشكل   -3 والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  من  المقدمة  السنوية  المرحلية  التقارير  من  تقرير  كل  األمانة  استعرضت 

اال واستند  للمشرمنفصل.  المحددة  المعالم  إلى  ذلك االستثما  اتعوستعراض  في  بما  االستثمارية  وغير  بين  ،  رية  من 
أخرى توقيع  أمور  عنتاريخ  و  االتفاقات ،  األولى  اإلفراج  المعداتو  الدفعة  وتركيب  شراء  الخدمات  و  حالة  حالة 

 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب    1
ج األمم المتحدة اإلنمائي ، قدمت الوكاالت التالية تقارير مرحلية: أستراليا ، كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ، اليابان ، االتحاد الروسي ، إسبانيا ، برنام   2

 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16 to 86/20)برنامج األمم المتحدة للبيئة ، منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي 
يتم و(.  19/23عند الطلب )المقرر    تتاح، مع نسخة مطبوعة  كل مشروع على حدة ألعضاء اللجنة  معلومات مفصلة عن  توفيرطلبت اللجنة التنفيذية      3

 . Microsoft Excel، اناتتوفير قاعدة البيانات لتقرير التقدم الموحد على شبكة اإلنترانت الخاصة باللجنة التنفيذية في برنامج جداول البي
لتقديم دعم    5أطراف المادة    طرافا غير  17، المساهمات اإلضافية التي أعلن عنها  اللجنة التنفيذية، في اجتماعها السابع والسبعين، مع التقدير  قبلت   4

أستراليا ،    مه  يناألطراف المساهمولمانحين.  حل محل مساهمات ايولن  ، مشيرة إلى أن هذا التمويل كان لمرة واحدة  في تنفيذ تعديل كيغالي   السريع  للبدء

، إيطاليا ، اليابان ، لوكسمبورغ ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة   إيرلنداكندا ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ،  

 ية. الشمالية ، والواليات المتحدة األمريك وإيرلندالبريطانيا العظمى 
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تدريالمقدمة في ذلك  بما  الجمارك ،  التبريد وموظفي  فنيي  المعتمدة و؛  ب  األموال  التشغيلي    واإلنجاز  مستوى صرف 

 .األموالوعودة أرصدة   والمالي للمشروع

االستعراض - -4 عملية  تحديد  خالل  تم  بينها،  محتملة  التمشك،  ا  ،من  اتفاقات الحاالت  توقيع  فيها  يتم  لم  ؛  لتي 

عدم  و؛  عملية الشراء المتأخرةو؛  عدم وجود تقارير مرحلية ماليةو؛  ها موظف أوزون وطنيالحاالت التي ال يوجد فيو

  ات عوجميع المشروالقطري.    الصعيدمتعلقة باألمن على    ومشكالت ؛  البديلة في األسواق المحلية  التكنولوجياتتوافر  

كانت إما ذات معدالت صرف منخفضة لألموال المعتمدة أو تتطلب تمديد تواريخ اإلنجاز    الموجود فيها مسائل معلقة

 لها.  المحددة 

األمانةو -5 كل  أيضا  أجرت  مع  التبادالت  من  المشوكالة    العديد  بشأن  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  ات  روعمن 

  م يتمكنات التي ل للمشروعوبشكل مرض.    المشكالت ، حيث تم حل العديد من  معلقة  الموجود فيها مسائلواألنشطة  

فيها اللجنة التنفيذية وتم االتفاق عليها مع الوكاالت الثنائية كي تنظر  ، نوقشت التوصيات المقترحة لالمشكالتفيها حل  

،  ها لتي تم طلب تمديد تواريخ إنجازا ات  عومشروال،  ات التي سيتم إلغاؤهاعومشراليتم النظر في  و.  المعنيةأو المنفذة  

المؤسسي  ات  عومشرو المتداخلةالتعزيز  المراحل  الوثذات  في  الرئيسية،  قوائم  ائق  ترد  بينما  ذات  ات  عومشرال، 

الثنائية والمنفذة.  باألول    المرفقفي    5المعلقة   المسائل  للوكاالت  التوصيات خالل  وكل تقرير مرحلي  النظر في  سيتم 

 . السادس والثمانين كل وكالة في االجتماعل  المرحلي تقريرالمناقشات 

 

 المرحلية تقارير ال القرارات األخيرة المتعلقة ب

 

والثمانين   في -6 الرابع  الوثيقة  اجتماعها  في  التنفيذية  اللجنة  نظرت   ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16  ،

حتى  و الموحد  المرحلي  األول  /ديسمبر  31التقرير  المناقشة2018  كانون  وبعد  التالية  .  القرارات  اللجنة  اتخذت   ،

 : السادس والثمانين االجتماعالمتعلقة بالتقارير المرحلية المقدمة إلى 

 

 ؛ ((4) )أ(  84/12)المقرر المواد الهيدروفلوروكربونية  اتعومشرل الحمولة الطنيةقياس  ( أ)

 

فية  الممولة باستخدام المساهمات اإلضاالمواد الهيدروفلوروكربونية  وأنشطة    ات عومشرتقرير عن  و (ب)

 ؛ و )ج(()ب(  84/12)المقرر 

 

 )ج((.  84/45متعددة السنوات )المقرر ال االتفاق  عناصرإلغاء و    )ج( 

 

 ((4))أ(   84/12)المقرر  المواد الهيدروفلوروكربونية  اتعومشرل مشاريع   الحمولة الطنيةقياس 

 

  ، المقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين أنه  2018  كانون األول  /ديسمبر  31التقرير المرحلي الموحد حتى    ذكر -7

يال من المواد المستنفدة لألوزون،  بروتوكول مونتر، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب  قبل تعديل كيغالي

أهداف   قياس  قدرات  بالطن  الرقابة عليهاوتم  للرقابة بموجب  استنفاد األوزون؛ ومع ذلك  من  الخاضعة  المواد  فإن   ،

ك أهداف  تعديل  قياس  ويتم  لألوزون،  مستنفدة  مواد  ليست  أكسيد    عليها  ةرقاباليغالي  ثاني  مكافئ  من  المتري  بالطن 

التقارير المرحلية المقدمة  استندت  ،  بالغ عن المواد الخاضعة للرقابة على الرغم من القياسين المختلفين لل و  6ربون. الك

إلى   والثمانين  الرابع  قدراتالطن  إلى االجتماع  األوزون    من  الخاضعاستنفاد  المواد  هذه  لجميع  ولمعالجة  للرقابة.  ة 

 
الوثيقة  ذات متطلبات إبالغ محددة )  اتعوتقارير عن المشر  في إطار،  ذات الصلة  اتالمشروع  مقترحاتباستثناء تلك التي تم النظر فيها في وثائق      5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21  تأخيرات تقديم الشرائح  إطارأو في  )1واإلضافة(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24) . 
 إحداث االحترار العالمي.  قدرة المادة علىفي   ااالستهالك بالطن المتري مضروب   6
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األمانة  المشكلة اقترحت  كال    النسق  تعديل،  في  باإلبالغ  المثالللسماح  سبيل  )على  "المقياسين  قدرات الطن  ،    من 

 كانون األول  /ديسمبر  31من مكافئ ثاني أكسيد الكربون"( من التقرير المرحلي حتى    الطن المتري استنفاد األوزون  

2019 . 

، سوف تنقح قاعدة  ن مع الوكاالت الثنائية والمنفذة بالتعاو،  حظت اللجنة التنفيذية أن األمانة، ال المناقشة  وعقب -8

المرحلية   التقارير  مقياس  بيانات  إدراج  من  من خالل  المتري  الكربون  مكافئ  الطن  أكسيد  واوثاني  المرفق  ،  لمواد 

في   القيم  هذه  عن  التقارير  المرحلية  التقارير  ال واإلبالغ  جميع  وفي  والثمانين  الثامن  االجتماع  في  المرحلية  مقدمة 

 (. (4))أ(  84/12)المقرر  المستقبلية

المقرر   -9 ضوء  )  84/12في  الثنائية (4)أ(  للوكاالت  المرحلية  والتقارير  الموحد  المرحلي  التقرير  يستند   ،

استنفاد    من قدراتالطن  المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين إلى    2019  كانون األول  / ديسمبر  31والمنفذة حتى  

 لجميع المواد الخاضعة للرقابة. األوزون 

 

  84/12الممولة باستخدام المساهمات اإلضافية )المقرر  المواد الهيدروفلوروكربونية  وأنشطة    اتعوتقرير عن مشر
 )ب( و )ج(( 

 

تقدم، في االجتماع ، من األمانة أن  من بين أمور أخرى،  طلبت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والثمانين- -10

المشر عن  إضافياً  تقريراً  والثمانين،  التمكينية  االستثمارية    ات عوالخامس  بالمواد  المتعلقة  واألنشطة 

مع تحديد    ،5المادة    طرفا غير أطراف  17الممولة باستخدام المساهمات اإلضافية لمجموعة من  الهيدروفلوروكربونية  

الموافقةالب  تمت  التي  المشر  لها   لدان  التنفيذاتعوعلى  وحالة  األهداف  عن  عامة  لمحة  وتقديم  الرئيسية والن  ،  تائج 

المستفادة الهيدروفلوروكربونية   وكميات ،  والدروس  إزالتها    المواد  تمكت  االقتضاءالتي  األموال    ،عند  ومستوى 

والصرف في    المعتمدة  المحتملة  المواألنشطة  اتع والمشر  إنجازوالتحديات  أن  أساس  على  ستقدم  ع،   بصفةلومات 

  ة المتعلق  يةوعلى أساس إجمالي ألنشطة التمكينبالمواد الهيدروفلوروكربونية  االستثمارية المتعلقة    اتعوللمشر  ةفردي

 )ب((.  12/ 84)المقرر بالمواد الهيدروفلوروكربونية 

 

للمقرر   -11 المتعلقة  )ب(  84/12استجابةً  األنشطة  عن  تقريًرا  األمانة  قدمت  الهيد،  روفلوروكربونية  بالمواد 

تقارير الحالة وتقارير عن المشروعات  و ،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9باعتباره الجزء الخامس من الوثيقة  

الجتماع  في االتي نظرت فيها اللجنة التنفيذية في عملية الموافقة فيما بين الدورات  التي تتطلب متطلبات إبالغ محددة،  

والثمانين.  أح   7الخامس  ذلك،  بيوبعد  المتعلقة  بالمعلومات  التنفيذية علماً  اللجنة  االستثمار واألنشطة    اتعو مشرالطت 

 8)ب(.  12/ 84لمقرر ل إعماالالثنائية والمنفذة   ، التي قدمتها الوكاالتبالمواد الهيدروفلوروكربونيةالتمكينية المتعلقة  

 

 
  أيار   /مايو 29إلى  25في الفترة من محدد عقده ، الذي كان تأجيل اجتماعها الخامس والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على 19-كوفي في ضوء جائحة   7

ألنشطة المتعلقة باالمتثال في  امن أجل ضمان استمرارية  و.  2020  تشرين الثاني  /في نوفمبرالسادس والثمانين  مع االجتماع  لكي يعقد    هوترحيل،  2020

انعقاده  ، 5المادة  بلدان   العمل عند  للمشروعات  امولتقليل عبء  الدورات  بين  فيما  الموافقة  تنفيذ عملية  التنفيذية  اللجنة  التي كان من ، قررت  واألنشطة 

السادس    ؛ وسيتم إدراج بنود جدول األعمال التي لم يتم النظر فيها بين الدورات في جدول أعمال االجتماعالثمانين المقرر تقديمها إلى االجتماع الخامس و 

الوباء و.  والثمانين لتطور  إلى مارسنظًرا  التنفيذية كال االجتماعين  اللجنة  إلى فترة    ، مما2021  آذار  /، أرجأت  بين االجتماعين  15أدى  الرابع    شهًرا 

والثمانين والسادس  لالجتماع  و.  والثمانين  الدورات  بين  فيما  الموافقة  عملية  والثمانينبدأت  في    2020  أيار  /مايو  4في    الخامس  ه/  يوني   8واختتمت 

العمليةو؛  2020  حزيران تقارير عن الم  وثيقة من وثائق االجتماع،   42ة في  ، نظرت اللجن من خالل هذه  ،  ذات متطلبات إبالغ محددة   اتعو رشوهي 

  2020المقدمة في إطار التعاون الثنائي وفي إطار برامج عمل    اتعومقترحات المشرو؛  ات أثناء استعراض المشروع  تبينهاواستعراض القضايا التي تم  

التقرير عن العملية في  يرد  من جزر المحيط الهادئ )  بلدا  12و    5  من بلدان المادة  بلدا  35في    اتعوواليونيدو؛ ومقترحات مشرلليوئنديبي واليونيب  

 (. UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3الوثيقة 
 سيتم إدراج القرار في تقرير االجتماع الخامس والثمانين.   8
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والثمانين  -12 الرابع  اجتماعها  إدراج  في  والمنفذة  الثنائية  والوكاالت  األمانة  من  أيضاً  التنفيذية  اللجنة  طلبت   ،

ب المتعلقة  التمكينية  االستثمار  اتعو مشرالالمعلومات  الهيدروفلوروكربونية  المتعلقة    واألنشطة  الممولة بالمواد 

والتقار الموحدة  المرحلية  التقارير  جميع  في  اإلضافية  المساهمات  على باستخدام  المستقبل،  في  الفردية  المرحلية  ير 

جميع  التوالي من  االنتهاء  يتم  أن  إلى  المتعلقة    اتعومشرال،  التمكينية  واألنشطة  بالمواد  االستثمارية 

 )ج((.  84/12)المقرر  الهيدروفلوروكربونية 

 

للمقر -13 استثماري  )ج(   84/12ر  استجابة  مشروع  تنفيذ كل  تقرير مفصل عن حالة  الحالية  الوثيقة  في  أُدرج   ،

الهيدروفلوروكربونية  التمكينية  وتقرير مجمع عن جميع األنشطةبالمواد الهيدروفلوروكربونية  فردي متعلق   .  للمواد 

المتعلقة  و المعلومات  الهيدروفلوروكربونيةوأنشطة  مشروعات  أُدرجت  للوكه  المواد  المرحلية  التقارير  في  االت  ذه 

 متعدد األطراف. العن المشروعات واألنشطة الممولة في إطار الصندوق  ة، منفصلالثنائية والوكاالت المنفذة

 

 )ج((  84/45االتفاق المتعدد السنوات )المقرر   عناصرإلغاء 

 

والثمانين -14 الرابع  اجتماعها  وإجراءات  في  سياسة  التنفيذية  اللجنة  وضعت  االتفاق   عناصرلغاء  إل  موحدة ، 

 )ج((.  45/ 84المتعدد السنوات )المقرر  

 

السنوات    عناصر، حددت األمانة جميع  )ج(   84/45لمقرر  ل  وفقا -15 في التنفيذ وأبلغت    المتأخرةاالتفاق المتعدد 

والمنفذة   الثنائية  األول  المعنيةالوكاالت  المرفق  في  األمانة  توصيات  وترد  الثنائية  ب.  للوكاالت  مرحلي  تقرير  كل 

 والتنفيذية. 

 

 نطاق الوثيقة 

 

 تتألف هذه الوثيقة من األجزاء التالية:  -16

 

متعدد األطراف. يقدم  الالمشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق   الجزء األول:  

تنفيذ  موجًزا   في  المحرز  ً تراكميو  2019عام  في  المشروعات  للتقدم  عام    ا  1991منذ 

الخاضعة   المواد  جميع  مونتريال لمعالجة  بروتوكول  بموجب  مواد للرقابة  ذلك  في  بما   ،

 ( واو  الهيدروفلوروكربونيةالمرفق  على  و ؛  (المواد  كل    استعراضيحتوي  تنفيذ  لحالة 

جار تنفيذهمشروع  المشروعات  القطري  الصعيدعلى    9ي  ويحدد  التنفيذ    المتأخرة ؛  في 

على   المحتمل  للرقابة  إزالةواألثر  الخاضعة  ذات  المواد  المشروعات  وكذلك    المسائل ، 

 تنظر فيها اللجنة التنفيذية. كي المعلقة ل

 

المساهمالمشروعات   الجزء الثاني:   إطار  في  البدالمعتمدة  لدعم  اإلضافية  الطوعية   في  السريع  ءات 

مشروعات  قدم موجزاً عن حالة تنفيذ  وي .  للمواد الهيدروفلوروكربونيةلتخفيض التدريجي  ا

 الممولة في إطار المساهمات الطوعية.  للمواد الهيدروفلوروكربونيةض التدريجي  يخف ت ال

 
. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: النسبة  2019  كانون األول  /ديسمبر  31التي كانت قيد التنفيذ حتى    اتعورش الجارية هي جميع الم  اتعوالمشر    9

كنسبة مئوية من   التمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العامو ؛  التي بدأت في صرف األموال  اتعوي تم صرفها والنسبة المئوية للمشرالمئوية لألموال الت

 ؛ والمعلومات المقدمة في عمود المالحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي. التأخير المتوقع في التنفيذ مدة طول متوسط و؛ التمويل المعتمد
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 توصية ال

 

 تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقات التالية:  -17

 

المتعلقة  المشروعات  نظرة عامة على   المرفق األول   الهيدروفلوروكربونيةواألنشطة  تقدم  ،  بالمواد  التي 

جميع   عن  عامة  المتعلقة  المشروعات  لمحة  الهيدروفلوروكربونيةواألنشطة  في    بالمواد 

الصندوق   األطراف،  الإطار  التمويلومتعدد  مصدر  عن  النظر  على  بغض   الصعيد، 

ترخيص    يبين،  القطري  نظام  وحالة  كيغالي  تعديل  على  التصديق  المواد حالة 

 . الهيدروفلوروكربونية

 

الموحد المرفق الثاني   المرحلي  للتقرير  الصندوق  تحليل  إنشاء  منذ  معلومات مجمعة  يقدم  الذي  متعدد ال، 

األول  /مبرديس  31األطراف حتى   األولوهو  ،  2019  كانون  الجزء  إلى جزأين:  ، مقسم 

إطارالمعتمدة  المشروعات   للصندوق    في  العادية  والجزء الالمساهمات  األطراف؛  متعدد 

المساهمالمشروعات  ،  الثاني إطار  في  البدالمعتمدة  لدعم  اإلضافية  الطوعية    السريع  ءات 

 . نيةللمواد الهيدروفلوروكربولتخفيض التدريجي ا في

 

عن   المرفق الثالث   التمكينية  االستثماريةالمشروعات  تقرير  بالمواد  المتعلقة    واألنشطة 

طرفاً غير   17الممولة باستخدام المساهمات اإلضافية لمجموعة من    الهيدروفلوروكربونية

 المواد الهيدروفلوروكربونية الذي يقدم تقريراً مرحلياً شامالً عن أنشطة  ،  5أطراف المادة  

 )ب( و )ج(.   84/12لمقرر  ل  وفقا، ولة باستخدام المساهمات اإلضافيةالمم

 

أي   -18 المنفذة  أو  الثنائية  للوكاالت  المرحلية  التقارير  تتضمن  ل  مشكلةلم  بالسياسات  اللجنة  تكي  تتعلق  فيها  نظر 

 تتعلق بالسياسات أثناء استعراض األمانة للتقارير المرحلية.  مشكالتلم يتم تحديد أي  ،كذلك والتنفيذية. 

 

 متعدد األطراف الالمساهمات العادية للصندوق  في إطارالتي تمت الموافقة عليها المشروعات  الجزء األول:

 

 والتراكمي  2019لعام المشروعات  ملخص التقدم المحرز في تنفيذ 

 

لتنفيذ   -19 الثنائية والمنفذة لعام  المشروعات  فيما يلي تلخيص  تراكمي منذ  ال و  2019واألنشطة من قبل الوكاالت 

 : 2019 كانون األول  /ديسمبر  31حتى   1991عام 

 

استنفاد األوزون من استهالك المواد    من قدراتطن    680.5,2  إزالة  ت ، تم2019في عام    10اإلزالة:  ( أ)

استنفاد األوزون من استهالك   من قدرات طناً إضافية   401  إزالةالخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على 

من  استنفاد األوزون    من قدراتطن    288,028  ت إزالة، تم1991منذ عام  والمواد الخاضعة للرقابة.  

و   قدراتطن    205,377االستهالك  ا  من  للرقابةاستنفاد  الخاضعة  المواد  إنتاج  من  من ألوزون   ،

المعتمدة )باستث استنفاد األوزون    من قدرات طن    467,583  قدرهإجمالي متوقع   المشروعات  ناء من 

 ؛ المشروعات الملغاة والمحولة( 

 

 
طن متري من مكافئ    709,521طن متري )   5,335  بالمواد الهيدروفلوروكربونية قدرها  ية متعلقةاستثمار  اتعومشر  موافقات علىتشمل اإلزالة      10

 ثاني أكسيد الكربون(.
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تم صرف  2019: في عام  االعتمادات/    المصروفاتو (ب) التخطيط    78,96،  مليون دوالر أمريكي وتم 

، وهو ما يمثل معدل  2018لى التقرير المرحلي لعام  إ   استناداً مليون دوالر أمريكي    76,13لصرف  

المائة من    104صرف بنسبة   ً تراكميوالمخطط له.    ذلكفي  مليار دوالر أمريكي   3,08، تم صرف  ا

أمريكي    3,32جمالي  اإلمن   دوالر  الوكالة(للصر   المعتمدمليار  دعم  تكاليف  )باستثناء  ما ف  وهو   ،

بنسبة  يمثل   صرف  عام  وبالمائة.    93معدل  تم 2019في  أمريكي   54,29  اعتماد  ،  دوالر  مليون 

 ؛ للتنفيذ 

 

استنفاذ األوزونالتكاليف )فعالية  و   )ج(   بلغ متوسط  1991منذ عام    11(: بالطن من قدرات  تكلفة    فعالية، 

االستهالك في  دائم  خفض  إلى  أدت  والتي  عليها  الموافقة  تمت  التي  االستثمارية    قدره  المشروعات 

أمريكي  8,31 اإلنتاج  وكجم.    /دوالر  لقطاع  التكلفة  فعالية  أمريكيد  4,62بلغت  بلغ وكجم.    / والر 

طنمتوسط   لكل  االستثمارية  للمشروعات  التكلفة  األوز  فعالية  استنفاذ  قدرات  دوالر    4,77ون  من 

 12؛ تنفيذها  دوالر أمريكي/ كجم للمشروعات الجاري 94,57و  المنجزة كجم للمشروعات  /أمريكي

 

إنجاز  2019: في عام  المنجزةالمشروعات  عدد  و     )د(   تم  ً مشروع  202،  إنجاز 1991منذ عام  و.  ا تم   ،  

)باستثناء    8,406  أصل  مشروعاً من    7,636 المغلقة أو المحولة( الممولة من المشروعات  مشروعاً 

 ؛ في المائة 91ل معدل إنجاز بنسبة ، وهو ما يمثمتعدد األطرافالالصندوق 

 

التسليم  و   )هـ(   في    2019في عام    اكتملتالتي  المشروعات  أنجزت    االستثمارية:المشروعات    -سرعة 

المشروعات الوقت الالزم إلنجاز  ، كان متوسط  1991منذ عام  وشهًرا بعد الموافقة عليها.    55متوسط  

عليها.    37االستثمارية   الموافقة  بعد  هذه  و شهًرا  إطار  في  مدفوعات  أول  في  حدثت  المشروعات، 

 ؛ شهًرا من الموافقة عليها  14بعد  ،المتوسط  

 

في   2019في عام    اكتملتالتي  المشروعات  أنجزت  :  ير االستثماريةغالمشروعات    -سرعة التسليم  و   )و(  

المشروعات الوقت الالزم إلنجاز  ، كان متوسط  1991منذ عام  وشهًرا بعد الموافقة عليها.    40متوسط  

المشروعات، في حدثت أول مدفوعات في إطار هذه  وشهًرا بعد الموافقة عليها.    38غير االستثمارية  

 ؛ شهًرا من الموافقة عليها  12 بعد، المتوسط 

 

التي تمت المو  1,727عددها  و : من بين أنشطة إعداد المشروع  إعداد المشروع و    )ز(   افقة عليها نشاطا 

،  2019في عام  و.  تنفيذهم   نشاطا جاري  134نشاطا، وبقي    1,593إنجاز  ، تم  2019بحلول نهاية عام  

 ؛تم االنتهاء من أربعةوالمشروعات نشاًطا إلعداد   60تمت الموافقة على 

 

التنفيذو  )ح(   ما مجموعه  التأخيرات في  كان  نهاية عام  مشروعً   770:  في  التنفيذ  قيد  ، وواجهت  2019ا 

على  المشروعات  من هذه    مشروعا  تم تصنيف أربعة وتسعينو شهًرا.    22لمدة    ، في المتوسط  ،تأخيًرا

المشروعات ال تخضع  إلجراءات إلغاء المشروع )  التي تخضع  13في التنفيذ" متأخرة  مشروعات  أنها "

 لتلك اإلجراءات(؛   المؤسسيوالتعزيز  وإعداد المشروع  اإليضاحية

 
 . بالمواد الهيدروفلوروكربونية المتعلقةاالستثمارية  اتعولمشرلطن متري  5,335بما في ذلك    11
للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   قدرات استنفاذ األوزون  القيمة األعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم  تعزى     12

بسبب   أيًضا  الوكاالت.    اإلزالة تخصيص    طرقولكن  قبل  إدارة  ومن  لخطة  السنوات  المتعددة  لالتفاقات  التكاليف  فعالية  المواد  تبلغ  إزالة 

أمريكيد  81,53الهيدروكلوروفلوروكربونية   قدراتكجم    /والر  األوزون    من  إدارة  واستنفاد  خطة  من  األولى  المواد  للمرحلة  إزالة 

 استنفاد األوزون.  من قدراتكجم  /دوالر أمريكي 23,93الهيدروكلوروفلوروكربونية 
شهًرا من تاريخ اإلنجاز   12التي لم تكتمل بعد    اتعوفي المائة، أو المشر  1قل من  شهًرا مع إنفاق أ  18على مدى    اتعوتمت الموافقة على المشر    13

وفقًا وجراءات(.  اإليضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك اإل  اتعو( )حيث ال تخضع المشر22/61القرار  ح في التقرير المرحلي )المقتر

 إلجراءات اإللغاء. عناصر االتفاقات متعددة السنوات، تخضع )ج(  84/45للقرار 
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السنواتو)خ(    المتعددة  عام  االتفاقات  في  لخطة  2019:  السنوات  متعدد  واحد  اتفاق  تنفيذ  يجري  كان   ،

لألوزونإزالة   المستنفدة  إلنالمواد  السنوات  متعدد  واحد  واتفاق  و  ،  الميثيل  بروميد    ااتفاق  152تاج 

، تمت الموافقة  1991منذ عام  و.  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  السنوات لخطط إدارة إزالة  متعدد

  57ما يمثل معدل إنجاز بنسبة  اتفاقا متعددة السنوات،    207إنجاز  نوات وتم  الس  متعدد  ااتفاق  361على  

 بالمائة.

 

 2019  عام  تنفيذ المشروع فيالمحرز في تقدم ال

 

في التقارير    ، والنتائج المبلغ عنها2018دة في التقرير المرحلي لعام  الوار  المحددة استناداً إلى تواريخ اإلنجاز   -20

إلنجازها في عام   تالتي خططالمشروعات  في المائة من    57، أكملت الوكاالت الثنائية والمنفذة  2019المرحلية لعام  

المائة من    9وحققت    2019 )باستثناء   476من أصل    189  لتأخر  ونظرا  .اإلزالةهدف    إجماليفي  مشروًعا جاريًا 

المشروع(   لعام  منذ التقالتعزيز المؤسسي وإعداد  المرحلي  العوائق  ، طلب تقارير إض 2018رير  افية لمعالجة جميع 

 سببت في التأخير. التي  

. وعلى  2019في المائة في عام    104حققت الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة معدل صرف إجمالي قدره   -21

في المائة بينما بلغ معدل    85  بلداً )بما في ذلك المناطق( أكثر من  69، بلغ معدل الصرف في  أساس البلد / المنطقة

 في المئة.  50بلداً أقل من   32الصرف في 

 

مشروعاً    94، عن  ثنائية والمنفذة أن تقدم تقريراً، في االجتماع السابع والثمانين ، يُطلب من الوكاالت الوإجماالً  -22

 االتفاقات المتعددة السنوات.  مشروعاً جارياً أو شرائح من 55 أوصي بتقارير الحالة لعددفي التنفيذ و متأخراجارياً 

 

، ويلخص  2019على أساس قطري في عام    لمرفق الثاني معلومات عن تنفيذ المشروعبا يقدم التذييل األول   -23

المواد   إزالة  إدارة  خطة  ألنشطة  والمصروف  المعتمد  اإلجمالي  التمويل  الثاني  بالمرفق  الثاني  التذييل 

 القطري.  الصعيد الهيدروكلوروفلوروكربونية على 

 

إطار  المعتمدة  اتع والمشر الجزء الثاني:  السريع    في  البدء  لدعم  اإلضافية  الطوعية  ا المساهمات  لتخفيض  في 

 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  

 

األول  /ديسمبر  31  حتى -24 على  2019  كانون  التنفيذية  اللجنة  وافقت  متعلقًا    144،  بالمواد  مشروًعا 

مليون دوالر أمريكي )باستثناء تكاليف    23,94  وقدرهافي إطار المساهمات الطوعية اإلضافية    الهيدروفلوروكربونية

 .1في الجدول  اتعوحالة هذه المشرلدعم الوكالة(. ويرد ملخص  

 

 2019حتى نهاية عام المعتمدة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حالة المشروعات المتعلقة   -1الجدول 

 النوع
 التمويل )دوالر أمريكي(* المشروعات عدد 

  % المنجز  المعتمد 

 المنجز 

  % الرصيد  المصروف  المعتمد 

 المصروف 

 67 2,835,080 5,667,780 8,502,860 17 1 6 االستثمارية**

 74 72,103 201,718 273,821 90 9 10 إعداد المشروع

 39 9,179,362 5,981,581 15,160,943 9 12 128  –المساعدة الفنية 
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 النوع
 التمويل )دوالر أمريكي(* المشروعات عدد 

  % المنجز  المعتمد 

 المنجز 

  % الرصيد  المصروف  المعتمد 

 المصروف 

 األنشطة التمكينية 

 50 12,086,545 11,851,079 23,937,624 15 22 144 المجموع

 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

 .الهيدروفلوروكربونية المواد طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من  1,108,442طن متري ) 754,5 إزالة** 

 

  ، استثمار واحد  مشروع  ، تم االنتهاء من2019افقة عليها بحلول نهاية عام  مشروًعا تمت المو  144  أصلمن   -25

من    113  عددافقة على تمديد مواعيد اإلنجاز لتمت الموونشاطاً تمكينياً.    12و  مشروعات  لمقترحات    اتإعداد   وتسع

االجتماع    116أصل   في  جاريا  تمكينيا  والثمانين  نشاطا  والثمانين  واالجتماع    ،وعا( مشر  54)الثالث    54) الرابع 

األنشطة التمكينية الجارية في مراحل مختلفة من التنفيذ  و(.  اتعوواالجتماع الخامس والثمانين )خمس مشرمشروعا(  

 . 2021و  2020بين عامي  إنجازهاومن المتوقع 

 

ومن المتوقع االنتهاء    2021و    2020المتبقية في عامي    االستثمارية الخمس  اتعوالمشر  إنجازمن المتوقع   -26

  جمالي اإلمن    دوالر أمريكي  11,851,079، تم صرف  اتراكمي و.  2020من إعداد المشروع الجاري المتبقي في عام  

للصرف أمريكي  23,937,624  وقدره   المعتمد  بنسبة ي  ما،  الوكالة(  دعم تكاليف    )باستثناء  دوالر  مثل معدل صرف 

 في المائة.  50

 

 األمانة تعليقات  

 

إزالة    ذكرت -27 إدارة  خطط  بعض  في  أنه  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألمانة  بعد  المواد  األنشطة  تنفيذ  يتم   ،

االتفاق  اتالمشروع  إنجازتواريخ   في  ال   المبرم   المحددة  وبين  التنفيذية،  واللجنة  المعنية  اإلنجاز    /حكومة  تواريخ  أو 

حددتها التنفيذية  التي  وذّكرتاللجنة  تقديم أنب  والمنفذة الثنائية    التالوكا  ،  ينبغي  ل  ه  طلب  توافق  تمديد  ل أي  عليه  لكي 

لمقرر  ل  وفقا،  جديدة قبل الموافقة على التمديد   أنه ال ينبغي تقديم التزاماتب  العلم ، مع  اللجنة قبل تاريخ إنجاز المشروع

 )ب(.  82/11

ذلك -28 على  المواعيد  وبناًء  تمديد  المنفذة  الوكاالت  طلبت  المواد    بإزالةالمتعلقة    اتعوالمشر  إلنجاز  المحددة ، 

)  الهيدروكلوروفلوروكربونية والعراق  )اليونيدو(  ومصر  )اليونيدو(  واليونيدوللصين  ) اليونيب  وملديف  (  اليونيب( 

االجتماع   إلى  )قُدم  والثمانينوقطر  )  14، (السادس  واليووصربيا  السور (نيدواليونيب  العربية  والجمهورية  ية ، 

بالو،  )اليونيدو( االستنشاق  أجهزة  )اليونيدو( لمشروع  مصر  في  المقننة  يتعلقان  و،  جرعات  المواد    بإزالةمشروعان 

( العراق  في  لألوزون  الستبدال  األر   وعنصر،  (اليونيدوالمستنفدة  عالمي  مشروع  في   المباني   مبرداتجنتين 

معالجة)اليونيدو(.   المتعلقة  وتتم  مواعيد    بطلبات  التوصيات  المشرإنجاز  تمديد  االقتضاءاتع وهذه  حسب  في  ،   ،

ال المعنيةالتقارير  المنفذة  للوكاالت  الوثيقة  و،  مرحلية  اإلبالغ    اتعوالمشرعن  بتقارير    المعنيةفي  متطلبات  ذات 

 ذات الصلة.مقترحات المشروعات أو في وثائق  16الشرائح  بالتأخيرات في تقديم  المعنيةفي الوثيقة و 15، المحددة 

 

السعودية   -29 العربية  للمملكة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  تخضع 

المنفذة الرئيسية(  و؛  )ب(  84/45لمقرر  ل   وفقالللغاء     واليونيب أجرت األمانة مناقشات مفصلة مع اليونيدو )الوكالة 

 
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70الوثيقة    14
 .1واإلضافة .Pro/ExCom/86/21UNEP/OzLالوثيقة    15
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24الوثيقة    16
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إنجاز  التي كانت في مراحل    العناصر)الوكالة المنفذة المتعاونة( بشأن حالة التنفيذ ووافقت على مواصلة تنفيذ بعض  

  العناصر ، مع إلغاء  19-كوفيد  ةبسبب جائح  من إنجازهامكن  تي  لم   ولكن  2020أو المخطط تنفيذها في عام    /ومتقدمة  

والتوصيات   المناقشات  تفاصيل  وترد  المرحلية    بعناصر   المتعلقةاألخرى.  التقارير  في  هذه   17لليونيبالمشروع 

 18. واليونيدو

 

مشروع التعزيز المؤسسي في دومينيكا كانت جارية من  أن المرحلة السابقة  األمانة    ذكرت،  باإلضافة إلى ذلك  -30

الم مع  في عام  بالتزامن  المعتمدة  الحالية  )  82/11لمقرر  ل  وإعماالً .  2017رحلة  المرحلة  ب  اليونيب  أفاد،  ( 1)ج(  أن 

بشأن مشروع  وسيعاد رصيد التمويل إلى االجتماع السادس والثمانين. وترد تفاصيل المناقشة والتوصية    ألغيت السابقة  

 19المرحلية.  اليونيب تقارير التعزيز المؤسسي في 

 

    توصيةال

 

 : في اإلحاطة علما بما يلياللجنة التنفيذية   ترغبقد  -31

 

الوارد في    2019  كانون األول  /ديسمبر  31متعدد األطراف حتى  الالتقرير المرحلي الموحد للصندوق   ( أ)

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15الوثيقة 

 

 ؛  2019اإلبالغ عن أنشطتها لعام الجهود التي تبذلها الوكاالت الثنائية والمنفذة في   ،مع التقدير و (ب)

 

  متأخراً مشروعاً    94، تقريراً عن  ، في االجتماع السابع والثمانين تقدمسأن الوكاالت الثنائية والمنفذة  و   )ج(  

تقارير  بها  ل االتفاقات متعددة السنوات موصى    أو شرائح من  تنفيذهم   مشروعاً جاري  55في التنفيذ و  

الحالة  إضافية العن  النحو  األول  ، على  المرفق  في  فردي  بوارد  تقرير مرحلي  الثنائية  ل كل  لوكاالت 

 والتنفيذية. 

 
 

 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18الوثيقة    17
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19الوثيقة    18
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18الوثيقة    19
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 المرفق األول

 

 بالمواد الهيدروفلوروكربونية واألنشطة المتعلقة   اتعو نظرة عامة على المشر

 

الثمانين  -1 اجتماعها  تمويال   اعتمد،  منذ  التنفيذية  مش  اللجنة  بالمواد  متعلقة    يةاستثمار   اتعورلتنفيذ 

و    78/3)المقرران    الهيدروفلوروكربونية وأنشطة  79/45)ز(  على  (،  الوطنية  األوزون  وحدات  لمساعدة  تمكينية 

بالتزام يتعلق  الوفاء  فيما  األولية  الهيدروفلوروكربونية  التدريجي  التخفيضباتها  )المقرر  ل  وفقا  للمواد  كيغالي  تعديل 

79/46 .) 

 

األول    31حتى   -2 كانون  على  2019ديسمبر/  التنفيذية  اللجنة  وافقت  متعلقًا    177،  ونشاًطا  بالمواد  مشروًعا 

و    12من    يتألفوا،  بلداً   133في    الهيدروفلوروكربونية المشروعات،  إلعداد  و    13طلبًا  استثماريًا،    152مشروًعا 

 ً  مليون دوالر أمريكي )باستثناء تكاليف الدعم( .  31,86  م تبلغ قيمتهو ، نشاطاً تمكينيا

 

المشر  1الجدول    يعرض -3 عامة عن جميع  المتعلقة    اتعولمحة  الهيدروفلوروكربونيةواألنشطة  في   بالمواد 

الصندوق   تمويلهاالإطار  مصدر  عن  النظر  بغض  األطراف،  على  متعدد  حالة القطري  الصعيد،  إلى  اإلشارة  مع   ،

 . المواد الهيدروفلوروكربونيةالتصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص 

 

في إطار الصندوق    الهيدروفلوروكربونيةبالمواد  واألنشطة المتعلقة    اتعوجميع المشرعن  عامة    لمحة  -1الجدول  

 متعدد األطراف ال

 الفئة  البلد 

التصديق على  

 تنفيذ نظام الترخيص  تعديل كيغالي 

 األموال المعتمدة من أجل )دوالر أمريكي(

المشروعات    األنشطة التمكينية

  االستثمارية

إعداد  

  المشروعات

     150,000     1 أفغانستان

     94,978 معلق نعم 1 ألبانيا 

     150,000     1 الجزائر 

     150,000     1 أنغوال 

           1 وباربودا  اأنتيغو

 75,000 1,840,755 250,000 نعم نعم 1 األرجنتين

     150,000 معلق نعم 1 أرمينيا 

     95,000     1 البهاما 

     150,000     2 البحرين 

   3,131,610 150,000 معلق نعم 1 بنغالديش 

       معلق نعم 1 باربادوس 

           1 بليز 

     150,000 نعم نعم 1 بنين 

     50,000 معلق نعم 1 بوتان 

     150,000     1 المتعددة القوميات(  –بوليفيا )دولة 

     95,000     1 البوسنة والهرسك 

     150,000     1 بوتسوانا 

           1 البرازيل 

     150,000     1 بروني دار السالم 

     150,000 نعم نعم 1 بوركينا فاسو 

           1 بروندي 

     95,000     1 كابو فيردي 

     150,000     1 كامبوديا 

     150,000     1 الكاميرون

           1 جمهورية جنوب أفريقيا 
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 الفئة  البلد 

التصديق على  

 تنفيذ نظام الترخيص  تعديل كيغالي 

 األموال المعتمدة من أجل )دوالر أمريكي(

المشروعات    األنشطة التمكينية

  االستثمارية

إعداد  

  المشروعات

     150,000 نعم نعم 1 تشاد 

     150,000 معلق نعم 1 شيلي 

 64,066 1,275,000 250,000     1 الصين 

     250,000     1 كولومبيا 

     50,000 معلق نعم 1 جزر القمر 

     150,000     1 الكونغو 

     50,000 معلق نعم 1 جزر كوك 

     150,000 معلق نعم 1 كوستاريكا 

     150,000 معلق نعم 1 كوت ديفوار 

     150,000 معلق نعم 1 كوبا

جمهورية كوريا الشعبية  

 الديمقراطية 

       معلق نعم 1

     150,000     1 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

     50,000     1 جيبوتي 

     50,000     1 دومينيكا 

 30,000 129,825 150,000     1 الجمهورية الدومنيكية 

 29,937   150,000 نعم نعم 1 إكوادور

 30,000   250,000     1 مصر

     150,000     1 السلفادور 

     150,000     1 غينيا االستوائية 

     95,000     1 إريتريا 

     95,000     1 إسواتيني 

     95,000 معلق نعم 1 إثيوبيا 

     150,000 معلق نعم 1 فيجي 

     150,000 معلق نعم 1 غابون

     95,000     1 غامبيا 

     95,000     1 جورجيا 

     150,000 معلق نعم 1 غانا

     50,000 نعم نعم 1 غرينادا 

     150,000     1 غواتيماال 

       معلق نعم 1 غينيا 

     95,000 معلق نعم 1 غينيا بيساو 

     95,000     1 غيانا 

     95,000     1 هايتي 

     150,000 معلق نعم 1 هندوراس 

           2 الهند 

     250,000     1 إندونيسيا 

     250,000     2 إيران )الجمهورية اإلسالمية( 

     250,000     2 العراق 

     150,000     1 جامايكا 

   1,637,610 150,000 معلق نعم 1 األردن

     150,000     1 كينيا 

     50,000 معلق نعم 1 كيريباتي 

     250,000     2 الكويت 

     95,000     1 قيرغستان 

     95,000 معلق نعم 1 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 

 30,000 1,053,858 150,000 معلق نعم 1 لبنان 

     95,000 معلق نعم 1 ليسوتو 

     95,000 معلق نعم 1 ليبريا 

     150,000     1 ليبيا 
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 الفئة  البلد 

التصديق على  

 تنفيذ نظام الترخيص  تعديل كيغالي 

 األموال المعتمدة من أجل )دوالر أمريكي(

المشروعات    األنشطة التمكينية

  االستثمارية

إعداد  

  المشروعات

     150,000     1 مدغشقر

     150,000 معلق نعم 1 ماالوي

     250,000     1 مليزيا 

     95,000 نعم نعم 1 ملديف 

     150,000 معلق نعم 1 مالي

     50,000 معلق نعم 1 جزر مارشال

     150,000     1 موريتانيا 

     150,000 معلق نعم 1 موريشيوس 

 84,818 3,718,123 250,000 نعم نعم 1 المكسيك 

     50,000 معلق نعم 1 الموحدة(  -ميكرونيزيا )واليات 

     95,000     1 منغوليا 

     49,973 نعم نعم 1 الجبل األسود 

     150,000     1 المغرب

     150,000 معلق نعم 1 موزمبيق 

     95,000     1 ميانمار

     150,000 معلق نعم 1 ناميبيا 

     50,000     1 ناورو

     95,000     1 نيبال 

     150,000     1 نيكاراغوا 

     150,000 معلق نعم 1 النيجر 

     250,000 معلق نعم 1 نيجيريا 

     50,000 معلق نعم 1 نيوي 

     95,000 معلق نعم 1 مقدونيا الشمالية 

     150,000     2 عمان

     250,000     2 باكستان 

     50,000 نعم نعم 1 باالو 

     150,000 نعم نعم 1 بنما 

     95,000     1 بابوا غينيا الجديدة 

     150,000 نعم نعم 1 باراغواي 

     150,000 معلق نعم 1 بيرو

     225,992     1 الفلبين 

     150,000     2 قطر

           1 ا جمهورية مولدوف

     95,000 معلق نعم 1 رواندا 

     50,000     1 سانت كيتس ونيفس 

     95,000     1 سانت لوسيا 

     50,000     1 سانت فنسنت وجزر غرينادين 

     50,000 معلق نعم 1 ساموا

     95,000 معلق نعم 1 سان تومي وبرينسيبي 

     250,000     2 العربية السعودية المملكة 

     150,000 معلق نعم 1 السنغال 

     150,000     1 صربيا 

     95,000 معلق نعم 1 سيشيل 

     95,000 معلق نعم 1 سيراليون 

     95,000     1 جزر سليمان

     150,000 معلق نعم 1 الصومال 

     240,000 معلق نعم 1 جنوب أفريقيا 

     95,000     1 جنوب السودان 

     150,000 معلق نعم 1 سريالنكا 

     150,000     1 السودان 
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 الفئة  البلد 

التصديق على  

 تنفيذ نظام الترخيص  تعديل كيغالي 

 األموال المعتمدة من أجل )دوالر أمريكي(

المشروعات    األنشطة التمكينية

  االستثمارية

إعداد  

  المشروعات

     95,000     1 سورينام 

     250,000     1 الجمهورية العربية السورية 

 30,000 183,514 250,000     1 تايلند 

     50,000     1 ليشتي  -تيمور

     150,000 معلق نعم 1 توغو

     50,000 معلق نعم 1 تونغا 

     150,000 نعم نعم 1 ترينيداد وتوباغو

     150,000     1 تونس 

     250,000     1 تركيا

     150,000 معلق نعم 1 تركمانستان 

     50,000 معلق نعم 1 توفالو 

     50,000 معلق نعم 1 أوغندا 

     95,000     1 جمهورية تنزانيا المتحدة 

     150,000 نعم نعم 1 أوروغواي

     50,000 نعم نعم 1 فانواتو 

     250,000     1 البوليفارية(  –)جمهورية  فنزويال

     250,000 نعم نعم 1 فييت نام 

           1 اليمن 

     95,000     1 زامبيا 

 30,000 426,954 150,000     1 زمبابوي 

 403,821 13,397,249 18,055,943       المجموع 
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 الثاني   المرفق

 

 الموحد المرحليتقرير التحليل 

 2019 كانون األول /ديسمبر 31 حتىمتعدد األطراف اللصندوق  ل

 

 المرفق من الجزأين التاليين: يتألف هذا  -1

 

 متعدد األطراف. الالمعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق   اتعوالمشر الجزء األول: 

 

الطو  اتعوالمشر الجزء الثاني:   المساهمات  إطار  في  السريع  المعتمدة  البدء  لدعم  اإلضافية  ا عية  لتخفيض  في 

 . الهيدروفلوروكربونيةللمواد التدريجي 

 

 متعدد األطراف الالمساهمات العادية للصندوق  المعتمدة في إطار  اتع والمشر الجزء األول: 

 

التنفيذية على    اعتمدت،  2019  كانون األول  /ديسمبر  31  حتى -2 للوكاالت   1مليار دوالر أمريكي  7,3اللجنة 

النحو ا  .  مشروًعا ونشاًطا جدد  227ة على  ، تمت الموافق2019. وفي عام  1لمبين في الجدول  الثنائية والمنفذة على 

من استهالك وإنتاج  من قدرات استنفاذ األوزون  طن    467,583إلى إزالة    هذا  ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل

 المواد المستنفدة لألوزون.

 

 )بالدوالر األمريكي(   2019 كانون األول /ديسمبر 31 حتىالتمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة  -1الجدول 
 المجموع  الثنائية البنك الدولي  اليونيدو  اليونيب اليوئنديبي القطاع 

 86,387,171 2,051,914 22,984,030 34,413,701 882,689 26,054,837 اإليروسول 

 9,535,817 1,526,282 400,000 3,813,216 190,040 3,606,279 التدمير 

 2,170 0 0 0 0 2,170 مكافحة الحريق 

 407,127,743 8,093,856 136,339,172 89,362,746 0 173,331,969 الرغاوي

 83,913,381 6,147,361 70,221,038 1,780,369 767,640 4,996,973 الهالونات 

 124,789,159 18,226,925 5,837,887 78,028,741 2,614,366 20,081,241 المبخرات 

 2,480,608 0 2,341,168 139,440 0 0 قطاعات متعددة 

 16,376,606 0 5,059,360 11,317,246 0 0 أخرى

 996,789,857 64,115,519 200,687,026 340,083,408 58,031,670 333,872,234 خطة اإلزالة 

 121,966,779 0 114,342,497 6,337,359 0 1,286,923 عامل التصنيع 

 440,631,517 10,000,000 378,930,190 50,645,327 0 1,056,000 اإلنتاج 

 556,985,520 40,910,116 180,259,970 182,330,122 13,872,913 139,612,399 التبريد 

 368,649,869 4,719,718 28,969,731 18,165,654 252,917,172 63,877,595 متعددة 

 99,896,432 2,512,738 10,237,394 23,247,443 198,860 63,699,997 المذيبات 

 1,078,855 0 661,227 0 0 417,628 المعقمات

 3,316,611,485 158,304,429 1,157,270,690 839,664,771 329,475,350 831,896,245 المجموع الفرعي 

 384,017,942 15,090,052 118,391,340 109,857,585 27,234,741 113,444,224 تكاليف دعم الوكالة 

 3,700,629,427 173,394,482 1,275,662,030 949,522,356 356,710,091 945,340,469 المجموع 

 

 المنفذة حسب الفئة.  اتعوملخصا لحالة المشر 2يعرض الجدول  -3

 

  

 
 وأتعاب أمين الخزانة.  التنفيذية وتشغيل األمانةفية الجتماعات اللجنة مليون دوالر أمريكي إضا 70,134تمت الموافقة على    1
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 حسب الفئة  اتحالة تنفيذ المشروع -2الجدول 

 النوع 

 التمويل )دوالر أمريكي(**  عدد المشروعات* 

 المنجزة  المعتمدة 
 %  

 المنجزة 
 الرصيد  المصروف  المعتمد 

%  

 المصروف 

 100 0 7,266,559 7,266,559 100 165 165 البرنامج القطري 

 97 2,141,978 59,653,642 61,795,620 97 130 134 اإليضاحية 

 87 19,480,748 127,339,761 146,820,509 87 1,095 1,255 التعزيز المؤسسي 

 94 163,612,491 2,477,044,964 2,640,657,455 93 2,820 3,046 االستثمارية 

 96 3,874,786 83,064,330 86,939,116 92 1,593 1,727 إعداد المشروع 

 86 49,427,681 297,897,781 347,325,462 86 1,509 1,755 المساعدة الفنية 

 100 0 25,806,763 25,806,763 100 324 324 مشروعات التدريب 

 93 238,537,684 3,078,073,801 3,316,611,485 91 7,636 8,406 المجموع 

 المغلقة والمحولة. اتعوالمشرباستثناء * 

 ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

 

  32,3  المبلغ المعتمد وقدره   من أصل  2حسب السنة.   اتلمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروع  3يقدم الجدول   -4

مليون دوالر أمريكي في   78,96  صرف  مليار دوالر أمريكي )بما في ذلك  3,08، تم صرف  مليار دوالر أمريكي

.  2007  عام و  2005و    1991عليها بين عامي    الموافقواألنشطة    اتعوجميع المشر  إنجاز  حاليا  تم و(.  2019عام  

من   3من قدرات استنفاذ األوزونطن    405,493  إزالةأدت المشروعات المعتمدة )االستثمار وغير االستثمارية( إلى  و

المشروعات االستثمارية   إنجاز، تم  2019  كانون األول  /ديسمبر   31  وحتىاستهالك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة.  

تمثل أمريكي  2,27حوالي    التي  دوالر  إلى  مليار  أدى  مما  األوزون    طن  474,830  إزالة،  استنفاذ  قدرات  من من 

للرقابة   الخاضعة  تكلفة    ةدائم  إزالة المواد  فعالية  أمريكي   4,77  قدرها  إجماليةمع  المستنفذة  من  كجم    /دوالر  المواد 

 .ألوزونل

 

 حسب السنة  اتحالة تنفيذ المشروع -3الجدول 
 التمويل )دوالر أمريكي(**  عدد المشروعات*  السنة 

 المنجزة  المعتمدة 
 %  

 المنجزة 
 الرصيد  المصروف  المعتمد 

%  

 المصروف 

1991 68 68 100 7,950,771 7,950,771 0 100 

1992 176 176 100 41,261,376 41,261,376 0 100 

1993 217 217 100 73,198,586 73,198,586 0 100 

1994 379 379 100 128,630,290 128,630,290 0 100 

1995 355 355 100 111,188,309 111,188,309 0 100 

1996 257 257 100 83,813,027 83,813,027 0 100 

1997 532 532 100 154,314,938 154,314,941 -2 100 

1998 422 422 100 99,680,368 99,680,367 1 100 

1999 546 546 100 152,710,736 152,710,736 0 100 

2000 426 426 100 109,540,523 109,540,523 1 100 

2001 427 427 100 130,139,750 130,139,751 -1 100 

2002 358 358 100 162,045,816 162,045,816 1 100 

2003 247 247 100 157,043,468 157,043,468 0 100 

 
االستثمارية وغير    اتعوتتعامل مع جميع الموافقات )المشر  موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهينات وفقًا للسنة التي تمت فيها  يتم تقديم البيا    2

متعدد السنوات بقيمة مليون دوالر أمريكي ي أو شريحة تمويل سنوية من اتفاق ثمار، يعتبر مشروع استى قدم المساواة )على سبيل المثال االستثمارية( عل

بقيمة   قطري  برنامج  بالنسبة إلعداد  الحال  هو  كما  واحدًا  أمريكي(.    30,000مشروًعا  السنويودوالر  الملخص  من  الرئيسية  النسبة    المؤشرات  هي: 

للمشر المستنفذة  ،  المنجزة   اتعوالمئوية  إزالتهاوالمواد  التي تمت  المئوية لألمواللألوزون  أنواع من  و.  المصروفة  ، والنسبة  :  المصروفات هناك ثالثة 

 الممولة بأثر رجعي. اتعوثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشرأ
الموامن قدرات استنفاذ األوزون  طن    830,474للصندوق    اإلزالةيشمل إجمالي      3 المشرمن  للرقابة من  ، و المنجزة االستثمارية    اتعود الخاضعة 

 الجاري  اتعومن المشرمن قدرات استنفاذ األوزون  طن    4,164و    المنجزةغير االستثمارية    اتعومن المشرمن قدرات استنفاذ األوزون  طن    14,411

 . تنفيذها
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 التمويل )دوالر أمريكي(**  عدد المشروعات*  السنة 

 المنجزة  المعتمدة 
 %  

 المنجزة 
 الرصيد  المصروف  المعتمد 

%  

 المصروف 

2004 271 271 100 162,388,007 162,388,007 0 100 

2005 255 255 100 180,276,023 180,276,022 1 100 

2006 261 260 100 120,848,004 120,729,668 118,336 100 

2007 213 213 100 120,144,867 120,084,047 60,821 100 

2008 354 352 99 121,900,010 121,598,284 301,726 100 

2009 320 318 99 73,793,821 73,051,122 742,699 99 

2010 227 223 98 84,697,247 82,746,128 1,951,119 98 

2011 264 257 97 202,086,773 198,026,586 4,060,187 98 

2012 182 163 90 101,151,368 96,885,098 4,266,270 96 

2013 184 177 96 125,807,625 123,885,672 1,921,954 98 

2014 223 196 88 92,977,837 88,961,503 4,016,334 96 

2015 379 328 87 160,521,930 136,658,684 23,863,246 85 

2016 240 148 62 116,244,679 80,858,764 35,385,915 70 

2017 125 57 46 64,366,109 52,225,009 12,141,100 81 

2018 271 8 3 123,597,665 27,629,301 95,968,364 22 

2019 227 0 0 54,291,561 551,947 53,739,614 1 

 93 238,537,684 3,078,073,801 3,316,611,485 91 7,636 8,406 المجموع 

 المغلقة والمحولة. اتعوالمشرباستثناء * 

 الوكالة. ** باستثناء تكاليف دعم 

 

 4المنجزة  اتع والمشر

 

5-  ً  5االستثمارية المنجزة.  اتعوالمائة من األموال المعتمدة للمشرفي  7,99، تم صرف عموما

 

 االستثمارية المنجزة اتع والمشر

 

. ويعرض الجدول  1991االستثمارية التي تم إنجازها منذ عام    اتعومعلومات عن المشر  4يعرض الجدول   -6

 تليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف. و ، البيانات إجماالً 

 

 المتراكمة   المنجزة االستثمارية اتعوالمشر -4الجدول 

 البند
عدد  

 المشروعات 

األموال المعتمدة 

 زائد التعديل 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

 المصروفة

 االستهالك  

)المواد المستنفذة  

لألوزون التي تمت 

 إزالتها*(

 اإلنتاج  

)المواد المستنفذة  

لألوزون التي تمت 

 إزالتها*(

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

 دفعة أول  

متوسط عدد األشهر  

الموافقة على  منذ 

 اإلنجاز 

إجمالي فعالية التكلفة  

 للصندوق 

 )دوالر أمريكي/ كجم( 

  4.77 37 14 204,189 270,641 100 2,266,555,817 2,820 المجموع

 المنطقة 
       

  

  8.65 38 12 0 18,124 99 156,820,669 478 أفريقيا

  4.16 37 16 184,239 210,069 100 1,641,273,933 1,508 آسيا والمحيط الهادي 

  8.69 34 10 175 8,045 100 71,401,527 146 أوروبا 

أمريكا الالتينية ومنطقة  

 البحر الكاريبي

688 397,059,688 99 34,404 19,775 14 37 7.33  

 
المواد المستنفدة    ت فيها إزالةتموحيث  ا  على أنها مشروعات تم التكليف به  19/23و    17/22األنشطة المنجزة في المقررين    / اتعوتم تعريف المشر    4

التي ال يظهر فيها استخدام آخر  كي  ( التعريف ل28/2مقرر آخر )المقرر  ويوسع  لألوزون.   الهيدروفلوروكربونية  يشمل الحاالت  في القطاعات  للمواد 

)و/ أو بدأ اإلنتاج( تم  المشمولة، وحيث يتم إنتاج منتج بديل  فيما يتعلق  المستخدمة  غير  للمواد الهيدروفلوروكربونية    ردتدمير / تفكيك /  فيها  ، وحيث 

لألوزون.   المستنفدة  دون  وبالمواد  العمل  برنامج  أنشطة  اكتملت عند  إزالةتعتبر  قد  لألوزون  المستنفدة  المثال   المواد  )على سبيل  النشاط    لحلقة ،  انتهاء 

 . بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمتعلقة  اتعوريف على المشرعتم تطبيق هذا التو، عندما يتم إجراؤها(. عملال
المنجزة هو أن األمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة لالنتهاء من السجالت    اتعوفي المائة من األموال للمشر  100ف  والسبب في عدم صر    5

 المحاسبية. 
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 البند
عدد  

 المشروعات 

األموال المعتمدة 

 زائد التعديل 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

 المصروفة

 االستهالك  

)المواد المستنفذة  

لألوزون التي تمت 

 إزالتها*(

 اإلنتاج  

)المواد المستنفذة  

لألوزون التي تمت 

 إزالتها*(

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

 دفعة أول  

متوسط عدد األشهر  

الموافقة على  منذ 

 اإلنجاز 

إجمالي فعالية التكلفة  

 للصندوق 

 )دوالر أمريكي/ كجم( 

 n/a 0 0 0 0 n/a n/a n/a عالمي

 القطاع
       

  

  2.34 41 16 0 26,967 100 63,118,299 125 اإليروسول

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 التدمير 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 مكافحة الحريق 

  5.42 34 15 0 69,420 100 376,083,357 1,003 الرغاوي

  12.50 49 10 0 7,993 100 99,900,005 123 المبخرات 

  0.85 30 17 41,958 42,111 100 71,476,177 39 الهالونات

  5.46 78 28 0 419 100 2,287,376 4 متعدد  قطاع

  10.20 20 12 0 1,574 100 16,059,360 8 أخرى 

  9.21 40 12 10,988 51,081 99 571,925,373 684 خطة اإلزالة 

  1.68 27 10 52,162 19,573 100 120,252,627 30 عامل التصنيع

  4.18 19 9 99,081 0 100 414,398,882 61 اإلنتاج

  9.87 39 16 0 44,159 100 435,628,704 612 التبريد

  12.95 32 19 0 7,285 100 94,351,804 128 المذيبات 

  17.78 34 15 0 60 100 1,073,855 3 المعقمات 

  خصائص التنفيذ

  7.24 35 11 17,381 93,564 100 803,349,958 1,750 تنفيذ الوكالة

  4.02 40 20 186,808 177,077 100 1,463,205,859 1,070 تنفيذ وطني 

  طريقة الصرف

  4.23 37 14 199,719 263,809 100 1,958,407,716 2,711  التنفيذ أثناء

  6.83 25 23 0 2,512 100 17,166,608 50 بعد التنفيذ

  5.63 11 15 500 2,100 100 14,635,851 37 تمويل بأثر رجعي

للمستفيدين  البلد  

 النهائيين 

22 276,345,642 100 2,220 3,970 9 52 44.64  

 المشاريع المغلقة والمحولة.  باستثناء* 

 

 غير االستثمارية المنجزة   اتع والمشر

 

الجدول   -7 المشر  5يعرض  المنجزة   اتعوبيانات عن  االستثمارية  تم  1991المتراكمة. منذ عام    غير  إنجاز  ، 

 مليون دوالر أمريكي. 509,78استثماري بقيمة إجمالية قدرها مشروًعا غير   3,223

 

 المتراكمة غير االستثمارية المنجزة  اتع والمشر  -5الجدول 

 عدد المشروعات  البند

األموال المعتمدة زائد  

 التعديل 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

 المصروفة

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

دفعة أول    

عدد األشهر منذ  متوسط 

 الموافقة على اإلنجاز

 38 12 99 509,781,577 3,223 المجموع

       المنطقة 

 39 11 100 84,802,688 973 أفريقيا

 39 13 99 146,143,642 966 آسيا والمحيط الهادي 

 34 9 100 20,347,540 212 أوروبا 

 41 13 99 92,187,204 766 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

 23 6 98 166,300,505 306 عالمي

       القطاع

 36 11 100 2,461,265 31 اإليروسول

 62 11 100 7,089,466 15 التدمير 

 n/a n/a 0 0 0 مكافحة الحريق 

 36 14 97 10,738,897 34 الرغاوي

 39 9 100 21,224,434 137 المبخرات 

 44 17 100 11,238,156 82 الهالونات

 58 56 100 53,792 1 متعدد  قطاع

 38 7 100 76,499 1 أخرى 
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 عدد المشروعات  البند

األموال المعتمدة زائد  

 التعديل 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

 المصروفة

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

دفعة أول    

عدد األشهر منذ  متوسط 

 الموافقة على اإلنجاز

 41 13 99 51,518,567 491 خطة اإلزالة 

 n/a n/a 0 0 0 عامل التصنيع

 4 4 100 40,000 1 اإلنتاج

 50 16 99 90,921,520 637 التبريد

 32 10 99 311,020,199 1,759 المذيبات 

 27 11 100 3,398,782 34 المعقمات 

 n/a n/a 0 0 0 اإليروسول

        خصائص التنفيذ

 37 11 99 382,492,177 2,619 تنفيذ الوكالة

 41 15 99 127,289,400 604 تنفيذ وطني 

        طريقة الصرف

 38 12 99 497,875,380 3,189  التنفيذ أثناء

 21 14 100 2,325,462 26 بعد التنفيذ

 83 3 100 146,698 1 بأثر رجعيتمويل 

 38 7 100 9,434,037 7 البلد للمستفيدين النهائيين 

 

الموافقة  متوسط   -8 من  للمشرعالوقت  دفعة  أول  هو    ات عولى  االستثمارية   إنجاز تم  وشهًرا.    12غير 

المتوسط  اتعوالمشر في  االستثمارية،  بعد  غير  عليها.    38،  الموافقة  من  بوشهًرا  الرقم  هذا  المشروعات  عدد  يتأثر 

  إنجازه  عليه حتىالموافقة    ذ من  هوقتي كان متوسط  ذ"، المتعدد"  ى( في القطاع المسم3,223  أصل  من  1,759الكبير )

 ا بعد الموافقة عليها. شهر 62غير االستثمارية في القطاعات األخرى بين أربعة و  اتع والمشر  إنجازتم  وشهًرا.  32

 

المعنية -9 الوكالة  المشر  نفذت  الوطني.    اتعوجميع  التنفيذ  خالل  من  وليس  الوكالة  وتقريبا  تنفيذ  يتطلب  ال 

اتفاق  اتعوللمشر عادة  االستثمارية  قانونيةاغير  يفسر  ت  قد  مما  الزمنية  قصر  ،  مقارنة    37)الفترة  شهًرا( 

 شهًرا(.  41الوطني )   الصعيدغير االستثمارية المنفذة على  اتعوبالمشر

 

 تنفيذها  جاريال اتع ومشرال

 

 تنفيذها  االستثمارية الجاري اتع والمشر

 

الجدول  يعر -10 المشر  6ض  حالة  عن  تنفيذهااالستثمارية    اتعومعلومات  والقطاع    الجاري  المنطقة  حسب 

 وخصائص التنفيذ. 

 

  تنفيذها التراكمية الجارياالستثمارية  اتعوالمشر -6الجدول 

 البند
عدد  

 المشروعات 

األموال  

المعتمدة زائد 

 التعديل 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة 

األموال  

 المصروفة

عدد  

المشروعات  

 التي تصرف 

نسبة 

المشروعات  

 التي تصرف 

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

 أول دفعة  

متوسط عدد  

األشهر منذ 

الموافقة على  

 اإلنجاز 

متوسط طول مدة  

التأخير في إنجاز  

 المشروع 

إجمالي فعالية  

التكلفة للصندوق  

)دوالر أمريكي/ 

 كجم(*

  57.94 27 55 10 74 167 56 357,473,945 226 المجموع

 المنطقة 
        

  

  67.23 25 56 10 64 46 38 35,403,484 72 أفريقيا

  57.92 35 61 11 74 66 62 283,739,184 89 آسيا والمحيط الهادي 

  75.59 15 44 9 79 11 24 4,701,421 14 أوروبا 

أمريكا الالتينية ومنطقة  

 البحر الكاريبي

51 33,629,856 35 44 86 11 46 17 49.30  

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 0 عالمي

 القطاع
        

  

  40.25 109 158 7 100 2 98 19,399,000 2 اإليروسول

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 التدمير 
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 البند
عدد  

 المشروعات 

األموال  

المعتمدة زائد 

 التعديل 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة 

األموال  

 المصروفة

عدد  

المشروعات  

 التي تصرف 

نسبة 

المشروعات  

 التي تصرف 

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

 أول دفعة  

متوسط عدد  

األشهر منذ 

الموافقة على  

 اإلنجاز 

متوسط طول مدة  

التأخير في إنجاز  

 المشروع 

إجمالي فعالية  

التكلفة للصندوق  

)دوالر أمريكي/ 

 كجم(*

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 مكافحة الحريق 

  73.53 64 86 7 67 2 67 3,573,740 3 الرغاوي

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 المبخرات 

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 الهالونات

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 قطاع متعدد 

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 أخرى 

  59.07 24 53 11 73 155 55 301,239,699 211 خطة اإلزالة 

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 عامل التصنيع

 n/a 36 70 12 100 2 44 24,790,000 2 اإلنتاج

  15.70 43 57 9 75 6 54 8,471,506 8 التبريد

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 المذيبات 

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 المعقمات 

 خصائص التنفيذ

  48.71 29 59 10 78 128 58 229,295,655 164 تنفيذ الوكالة

  87.66 18 42 13 63 39 52 128,178,290 62 تنفيذ وطني 

 طريقة الصرف

  37.29 26 54 10 72 152 40 165,542,460 211  التنفيذ أثناء

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 بعد التنفيذ

 n/a n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 تمويل بأثر رجعي

  110.95 31 61 10 100 15 70 191,931,485 15 البلد للمستفيدين النهائيين 

 . للمقترحوفقاً  التي ستتم إزالتها المواد المستنفدة لألوزوناستنادا إلى * 

 

قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد عن    226يوجد حالياً   -11 استثمارياً  تم  ومليون دوالر أمريكي.    357,47مشروعاً 

حوالي   صرف  األموال.    56بالفعل  من  المائة  االستثمارية  وفي  للمشروعات  اإلجمالية  التكلفة  فعالية  متوسط  يبلغ 

الموافقة   ذمتوسط عدد األشهر من و. التي ستتم إزالتهااستنفاد األوزون من قدرات  كجم  /دوالر أمريكي 57,94الجارية 

هو  ع دفعة  أول  الجاريوأشهر.    10لى  االستثماري  المشروع  مدة  هو  متوسط  يتم    55  تنفيذه  عادة،    إنجازشهرا. 

الذي يمكن اعتباره متوسط  لها في األصل،    المخددشهًرا من الموعد    27بعد    تنفيذها  االستثمارية الجاري  ات عوالمشر

 التأخير. 

 

 تنفيذها  غير االستثمارية الجاري  اتع والمشر

 

حسب المنطقة والقطاع    الجاري تنفيذهاغير االستثمارية    اتعوعن حالة المشرمعلومات    7يعرض الجدول   -12

 وخصائص التنفيذ. 

 

 تنفيذها   غير االستثمارية التراكمية الجاري اتعوالمشر -7الجدول 

 البند
عدد  

 المشروعات 

األموال  

المعتمدة زائد 

 التعديل 

)دوالر 

 أمريكي(

نسبة 

األموال  

 المصروفة

عدد  

المشروعات  

 التي تصرف 

نسبة 

المشروعات  

 التي تصرف 

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

 أول دفعة  

متوسط عدد األشهر  

الموافقة على  منذ 

 اإلنجاز 

متوسط طول مدة  

التأخير في إنجاز  

 المشروع 

 10 38 11 48 197 16 78,045,289 410 المجموع

 المنطقة 
      

    

 6 32 9 43 51 17 12,702,220 118 أفريقيا

 12 43 12 54 84 16 34,397,009 156 آسيا والمحيط الهادي 

 4 29 5 50 11 30 2,406,242 22 أوروبا 

أمريكا الالتينية ومنطقة  

 البحر الكاريبي

109 17,757,380 23 49 45 12 40 12 

 6 19 14 40 2 1 10,782,438 5 عالمي

 القطاع
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 البند
عدد  

 المشروعات 

األموال  

المعتمدة زائد 

 التعديل 

)دوالر 

 أمريكي(

نسبة 

األموال  

 المصروفة

عدد  

المشروعات  

 التي تصرف 

نسبة 

المشروعات  

 التي تصرف 

 متوسط عدد األشهر 

 منذ الموافقة على  

 أول دفعة  

متوسط عدد األشهر  

الموافقة على  منذ 

 اإلنجاز 

متوسط طول مدة  

التأخير في إنجاز  

 المشروع 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 اإليروسول

 51 85 14 100 2 85 1,614,075 2 التدمير 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 مكافحة الحريق 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 الرغاوى

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 المبخرات 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 الهالونات

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 قطاع متعدد 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 أخرى 

 11 42 11 51 111 15 38,881,288 218 خطة اإلزالة 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 عامل التصنيع

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 اإلنتاج

 32 50 9 100 2 44 2,108,438 2 التبريد

 9 33 10 44 82 12 35,441,488 188 متعدد

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 المذيبات 

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 المعقمات 

  خصائص التنفيذ

 11 39 11 49 164 15 56,557,648 338  التنفيذ أثناء

 6 34 10 46 33 18 21,487,641 72 بعد التنفيذ

  طرقة الصرف

 10 38 11 48 196 16 77,546,089 409  التنفيذ أثناء

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 بعد التنفيذ

 n/a n/a n/a 0 0 0 0 0 تمويل بأثر رجعي

 n/a 24 9 100 1 78 499,200 1 البلد للمستفيدين النهائيين 

  

تم  و،  مليون دوالر أمريكي  78,05غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها    امشروع  410يوجد حاليا   -13

بالفعل.    16صرف   األموال  من  المائة  منوفي  األشهر  عدد  هو  عالموافقة    ذمتوسط  دفعة  أول    وفي شهًرا.    11لى 

يتم  المتوسط  الجارية  اتع والمشر  إنجاز،  االستثمارية  الموافقة  38  في  غير  تاريخ  من  تأخيًرا  عليها  شهًرا  يمثل  ما   ،

 أشهر. 10لمدة  

 

   المنتهيةالمشروعات 

 

 المنتهية.  اتعوشرملخًصا للم  8يعرض الجدول  -14

 

 المنتهية  المشروعاتملخص   -8الجدول 

 الوكالة 
عدد  

 المشروعات 

التمويل المعتمد والتعديل  

 )دوالر أمريكي( 

 األموال المصروفة 

 )دوالر أمريكي( 

 األرصدة 

 أمريكي( )دوالر 

استهالك المواد  

المستنفذة  

لألوزون الذي  

 ستتم إزالته 

استهالك المواد  

المستنفذة  

لألوزون الذي  

 تمت إزالته 

 636 673 0 6,895,392 6,895,392 81 اليوئنديبي 

 12 12 0 21,000 21,000 14 اليونيب 

 367 1,808 257,258 6,347,806 6,605,064 67 اليونيدو 

 581 657 0 1,373,519 1,373,519 95 البنك الدولي 

 0 223 0 227,901 227,901 17 ثنائية 

 1,595 3,373 257,258 14,865,618 15,122,876 274 المجموع 
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 بالمواد الهيدروفلوروكربونية األنشطة المتعلقة  

 

للمشر  9يعرض الجدول   -15 المعتمدة في إطار المساهمات   الهيدروفلوروكربونيةبالمواد  المتعلقة    اتعوموجزاً 

 العادية. 

 

 المعتمدة في إطار المساهمات العادية  بالمواد الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة  اتعوالمشر -9الجدول 

 النوع 
 التمويل )دوالر أمريكي(* عدد المشروعات 

 المصروف   % الرصيد  المصروف  المعتمد  % المنجزة  المنجزة  معتمدة ال

 47 2,582,875 2311513.6 4,894,389 14 1 7 استثمارية** 

 100 402 129598.45 130,000 50 1 2 إعداد المشروع 

األنشطة  –المساعدة الفنية 

 التمكينية 

24 0 0 2,895,000 335,444 2,559,556 12 

 35 5,142,832 2,776,557 7,919,389 6 2 33 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. * باستثناء 

 . الهيدروفلوروكربونية المواد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من طن متري  521,709) طن متري 335,5 إزالة** 

 

حاليًا   -16 متعلقًا    33يوجد  الهيدروفلوروكربونيةمشروًعا  استثمارية  يشملون)  بالمواد  مشروعات  واثنان    سبعة 

مقترحإل و  ين مشروع  يعداد  عليهنشا  24،  الموافقة  تمت  تمكينيًا(  إجمالية   م ًطا  بقيمة  العادية  المساهمات  إطار  في 

 من األموال بالفعل. دوالر أمريكي 776,557صرف   وتم ، دوالر أمريكي 7,919,389 قدرها

 

تمت الموافقة على تمديد مواعيد  ومشروع.  وإعداد مقترح    ياستثمار  إنجاز مشروع، تم  امشروع  33من بين   -17

)   21ز  إنجا والثمانين  الرابع  االجتماع  في  تمكينيا  )خمسفي  ومشروًعا(    16نشاطا  والثمانين  الخامس    االجتماع 

في    إنجازهافي مراحل مختلفة من التنفيذ ومن المتوقع    تنفيذها تقدما  األنشطة التمكينية الجاري  وتحرزمشروعات(.  

  2020بين عامي    تنفيذها  االستثمارية الست المتبقية الجاري  اتعوالمشر  إنجاز. ومن المتوقع  2021و    2020عامي  

 . 2020المتبقي في عام  تنفيذه  شروع الجاريويتوقع االنتهاء من إعداد الم  2022و 

 

إطار  اتع والمشر الجزء الثاني: في  الطو  المعتمدة  السريع  المساهمات  البدء  لدعم  اإلضافية  التخفيض  عية  في 

 وكربونية التدريجي للمواد الهيدروفلور 

 

األول  /ديسمبر  31  حتى  -18 على  2019  كانون  التنفيذية  اللجنة  وافقت  متعلقًا    144،  بالمواد  مشروًعا 

مليون دوالر أمريكي )باستثناء تكاليف    23,94  وقدرهافي إطار المساهمات الطوعية اإلضافية    الهيدروفلوروكربونية

 .10في الجدول  اتعوكالة(. ويرد ملخص لحالة هذه المشردعم الو

 

 2019حتى نهاية عام المعتمدة  بالمواد الهيدروفلوروكربونيةحالة المشروعات المتعلقة   -10الجدول 

 النوع 
 التمويل )دوالر أمريكي(* عدد المشروعات 

معتمدة ال  معتمدة ال  المنجزة  معتمدة ال  المنجزة  

 67 2,835,080 5,667,780 8,502,860 17 1 6 استثمارية** 

 74 72,103 201,718 273,821 90 9 10 إعداد المشروع 

األنشطة  –المساعدة الفنية 

 التمكينية 

128 12 9 15,160,943 5,981,581 9,179,362 39 

 50 12,086,545 11,851,079 23,937,624 15 22 144 المجموع 

 * باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

 .الهيدروفلوروكربونية  المواد منطن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(  1,108,442طن متري ) 754,5 إزالة** 

 

نهاية عام    معتمدا مشروًعا    144من بين   -19 تم  2019بحلول    اتإعداد   سعواحد وت   ياستثمار  إنجاز مشروع، 

على تمديد مواعيد اإلنجاز    الثالث والثمانينافقة في االجتماع  تمت الموو نشاًطا تمكينيًا.    12و    اتعومقترحات مشر
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مشروعا(    54)  الرابع والثمانيناالجتماع  في  مشروعا( و  54)  تنفيذهم   نشاطا تمكينيا جاري  116من أصل    113  عددل

مشرفي  و )خمس  والثمانين  الخامس  الجاريو(.  اتعواالجتماع  التمكينية  من   تنفيذها  األنشطة  مختلفة  مراحل  في 

 . 2021و  2020بين عامي  إنجازهاالتنفيذ ومن 

 

إعداد    إنجاز  ويتوقع  2021و    2020المتبقية في عامي    االستثمارية الخمس  اتعوالمشر  إنجازمن المتوقع   -20

الجار عام  المشروع  في  المتبقي  وإجماالً 2020ي  صرف  .  تم  أمريكي  11,851,079،  إجمالي  دوالر    المبلغ  من 

في   50مثل معدل صرف بنسبة  ي  ما،  الوكالة(  دعم ف  للصرف )باستثناء تكالي  المعتمد  دوالر أمريكي  23,937,624

 المائة. 
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 األول  التذييل

 

 حسب البلد  2019 عام   تنفيذ المشروع في
 

 البلد 
اإلزالة في  

 * 2019عام 

  نسبة اإلزالة

التي   المقررة

تحققت في عام  

2019 

األموال  

التقديرية في  

 2019عام 

  )دوالر أمريكي(

األموال  

المصروفة غفي  

 2019عام 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

المصروفة زيادة عن  

المقدرة في عام  

2019 

نسبة 

المشروعات  

المقررة التي  

أنجزت في عام  

2019 

 0 193 303,738 157,389 0 1.0 أفغانستان

   136 232,136 170,312   1.1 ألبانيا 

 0 28 78,344 282,700   0.0 الجزائر 

 0 124 200,844 161,696   2.0 أنغوال 

 0 0 0 30,188   0.0 وباربودا  اأنتيغو

 25 124 751,865 604,619 0 0.0 األرجنتين

 50 137 135,304 98,679   0.0 أرمينيا 

 100 33 30,278 91,588   0.0 البهاما 

 100 100 281,197 279,819 0 0.0 البحرين 

 100 41 281,357 678,463   0.0 بنغالديش 

   67 114,835 171,332   0.4 باربادوس 

   77 105,818 137,156   0.0 بليز 

 0 87 91,801 106,028   2.4 بنين 

 100 99 54,615 55,332   0.1 بوتان 

   82 63,317 77,554   0.5 المتعددة القوميات(  –بوليفيا )دولة 

 0 123 177,620 144,948   0.0 البوسنة والهرسك 

 50 10 14,114 146,201   0.0 بوتسوانا 

 100 127 5,585,131 4,407,013 100 104.3 البرازيل 

 100 84 117,264 140,099   0.0 بروني دار السالم 

 100 83 118,227 142,285   0.0 بوركينا فاسو 

 100 0 83 90,200   0.0 بروندي 

 100 195 156,054 80,113   1.0 كامبوديا 

 100 126 323,955 256,187   0.0 الكاميرون

   70 71,193 102,200   0.0 كوت ديفوار 

 0 0 0 30,000   0.0 جمهورية جنوب أفريقيا 

 50 117 104,980 90,000   0.0 تشاد 

 50 205 1,134,894 552,438   23.0 شيلي 

 56 119 29,685,394 24,879,908 0 2,111.2 الصين 

 33 117 797,083 682,187 0 10.8 كولومبيا 

 67 93 57,775 61,792   0.0 جزر القمر 

 0 9 8,936 103,000   0.0 الكونغو 

   57 33,814 59,359   0.0 جزر كوك 

   281 185,239 65,985   0.0 كوستاريكا 

 100 149 290,538 195,244 0 0.0 كوت ديفوار 

 0 157 315,312 201,041   1.0 كوبا

   299 154,873 51,728   0.0 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 25 130 121,155 93,068   0.0 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 100 41 39,030 96,113   0.0 جيبوتي 

 33 14 17,372 125,295   0.0 دومينيكا 

 50 117 522,549 448,357   4.2 الجمهورية الدومنيكية 

 50 68 222,205 325,589   0.0 إكوادور

 50 78 1,839,961 2,361,712 78 39.2 مصر
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 البلد 
اإلزالة في  

 * 2019عام 

  نسبة اإلزالة

التي   المقررة

تحققت في عام  

2019 

األموال  

التقديرية في  

 2019عام 

  )دوالر أمريكي(

األموال  

المصروفة غفي  

 2019عام 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

المصروفة زيادة عن  

المقدرة في عام  

2019 

نسبة 

المشروعات  

المقررة التي  

أنجزت في عام  

2019 

 0 22 65,056 289,214   0.0 السلفادور 

   6 5,825 103,600   0.1 غينيا االستوائية 

 100 161 122,429 76,000   0.0 إريتريا 

 100 98 60,300 61,505   0.0 إسواتيني 

 0 29 32,000 111,001 0 0.0 إثيوبيا 

 100 90 109,961 122,611   1.0 فيجي 

 100 62 111,567 178,926   0.0 غابون

 75 126 193,826 153,500 0 0.0 غامبيا 

   212 104,337 49,231   0.0 جورجيا 

 100 148 179,562 121,521   0.0 غانا

 100 62 80,369 130,485   0.0 غرينادا 

 50 78 157,711 201,237 0 0.4 غواتيماال 

 0 94 40,033 42,479   0.0 غينيا 

 75 86 161,959 187,830   0.0 غينيا بيساو 

 80 87 117,528 134,755 67 0.2 غيانا 

 50 2 2,087 135,488   0.0 هايتي 

 40 68 137,063 202,898 0 2.0 هندوراس 

 100 66 3,660,365 5,564,943 0 35.0 الهند 

 63 60 790,249 1,313,869 72 3.3 إندونيسيا 

 80 169 1,852,545 1,095,606 92 24.8 إيران )الجمهورية اإلسالمية( 

 0 53 452,999 857,015 0 0.0 العراق 

 0 55 76,499 138,469 0 0.0 جامايكا 

 50 47 814,820 1,735,130 0 0.0 األردن

 0 49 96,630 197,067   0.0 كينيا 

 100 86 55,049 63,829   0.0 كيريباتي 

 0 14 104,084 720,070 0 0.0 الكويت 

 100 96 208,532 216,658   0.0 قيرغستان 

 0 59 59,784 100,782 0 0.0 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 

 50 181 493,187 273,127   6.0 لبنان 

   65 92,225 141,000   0.0 ليسوتو 

 100 177 139,402 78,537   0.0 ليبريا 

 0 54 80,995 151,239   0.0 ليبيا 

 100 79 163,740 207,745   0.4 مدغشقر

 100 115 116,575 100,953   0.0 ماالوي

 100 274 1,385,155 504,611   73.6 مليزيا 

 100 160 262,828 164,493 0 0.0 ملديف 

 100 143 122,090 85,221   0.0 مالي

 0 78 52,809 67,636   0.0 جزر مارشال

   0 0 138,400   0.0 موريتانيا 

 100 81 132,416 163,000   0.0 موريشيوس 

 20 137 2,479,735 1,814,459   176.6 المكسيك 

 0 66 37,225 56,402   0.0 الموحدة(  -ميكرونيزيا )واليات 

 100 59 58,350 99,494   0.0 منغوليا 

 100 355 23,801 6,700   0.2 الجبل األسود 

 50 78 221,077 285,000   0.0 المغرب

 100 64 129,961 203,562   0.0 موزمبيق 
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 البلد 
اإلزالة في  

 * 2019عام 

  نسبة اإلزالة

التي   المقررة

تحققت في عام  

2019 

األموال  

التقديرية في  

 2019عام 

  )دوالر أمريكي(

األموال  

المصروفة غفي  

 2019عام 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

المصروفة زيادة عن  

المقدرة في عام  

2019 

نسبة 

المشروعات  

المقررة التي  

أنجزت في عام  

2019 

 0 97 121,280 125,222 0 0.0 ميانمار

 0 104 120,557 116,310 0 0.0 ناميبيا 

   40 19,236 47,975   0.0 ناورو

 50 26 25,710 97,037 100 0.1 نيبال 

 50 57 58,253 101,529   0.6 نيكاراغوا 

 50 143 110,787 77,475   0.0 النيجر 

   40 329,167 812,860   30.0 نيجيريا 

 100 54 40,000 74,725   0.0 نيوي 

 100 147 91,324 62,001   0.0 مقدونيا الشمالية 

 0 41 82,157 198,085   0.0 عمان

 100 52 448,440 858,599   0.0 باكستان 

 100 137 90,303 65,675   0.0 باالو 

 100 115 260,629 226,792   2.0 بنما 

   142 70,947 50,000   0.0 بابوا غينيا الجديدة 

 100 46 96,419 207,360   2.1 باراغواي 

 0 57 124,198 217,915   0.9 بيرو

 100 24 15,965 66,090   0.0 الفلبين 

 0 56 135,943 242,047 0 0.0 قطر

 100 69 96,635 139,577   0.2 ا جمهورية مولدوف

 0 58 60,533 104,120   0.0 رواندا 

 100 75 135,942 180,700   0.1 سانت كيتس ونيفس 

 67 38 62,165 165,418   0.0 سانت لوسيا 

 0 0 0 127,500   0.0 غرينادين سانت فنسنت وجزر 

 100 92 82,430 89,900   0.0 ساموا

 100 55 87,378 159,600   0.0 سان تومي وبرينسيبي 

 22 112 1,556,566 1,387,046 0 0.0 المملكة العربية السعودية 

 75 143 274,689 192,666   0.0 السنغال 

   100 262,143 262,771   0.0 صربيا 

 0 7 4,590 67,390 0 0.0 سيشيل 

 50 55 73,081 132,368   0.1 سيراليون 

 100 82 68,889 84,300   0.0 جزر سليمان

 100 118 54,077 46,000   0.0 الصومال 

 33 109 298,762 275,001   0.0 جنوب أفريقيا 

 33 22 15,000 67,500   0.0 جنوب السودان 

 50 108 104,604 97,151 46 1.1 سريالنكا 

 100 95 564,268 595,026   7.9 السودان 

 0 43 71,564 165,066 0 0.0 سورينام 

   23 12,876 57,000   0.0 الجمهورية العربية السورية 

 100 80 72,544 90,387   4.2 تايلند 

   57 51,606 91,227   0.0 ليشتي  -تيمور

 100 85 125,506 147,839   0.3 توغو

 100 115 65,689 57,273   0.0 تونغا 

   255 300,439 117,984   4.0 ترينيداد وتوباغو

 67 74 321,543 434,172 0 0.0 تونس 

 100 47 670,212 1,419,338   0.0 تركيا

 0 129 115,074 88,901   0.0 تركمانستان 

 100 56 45,110 80,071   0.0 توفالو 
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 البلد 
اإلزالة في  

 * 2019عام 

  نسبة اإلزالة

التي   المقررة

تحققت في عام  

2019 

األموال  

التقديرية في  

 2019عام 

  )دوالر أمريكي(

األموال  

المصروفة غفي  

 2019عام 

 )دوالر أمريكي( 

نسبة األموال  

المصروفة زيادة عن  

المقدرة في عام  

2019 

نسبة 

المشروعات  

المقررة التي  

أنجزت في عام  

2019 

 33 74 90,696 122,750   0.0 أوغندا 

 33 73 114,893 158,010 0 0.0 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 100 139 250,629 179,784   1.0 أوروغواي

 0 99 62,698 63,158   0.0 فانواتو 

 100 92 147,885 160,469   0.0 البوليفارية(  –)جمهورية  فنزويال

 50 79 224,263 285,555 0 0.0 فييت نام 

 0 0 160 85,000   0.0 اليمن 

 100 107 94,130 87,941   0.0 زامبيا 

 100 63 108,322 171,391   0.0 زمبابوي 

 100 144 8,458,727 5,881,660   0.0 عالمي

 100 170 479,641 281,930   0.0 المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي 

 100 180 364,988 202,895   0.0 المنطقة: األوروبية 

 57 104 78,957,204 76,133,747 9 2,680.5 المجموع 

 . بالمواد الهيدروفلوروكربونيةللمشروعات المتعلقة  2019طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( في عام  192,272طن متري )  134,3* 
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 الثاني   التذييل

 

 حسب البلد  ةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة 

 2019 كانون األول  /ديسمبر 31 حتى
 

 البلد 

اإلزالة الموافق  

 عليها 

)طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون( 

 األموال المعتمدة 

 )دوالر أمريكي( 

األموال  

 المصروفة 

 )دوالر أمريكي( 

 الرصيد 

 )دوالر أمريكي( 

 )%( 

األموال  

 المصروفة 

 75 148,737 455,988 604,725 9.4 أفغانستان

 100 0 281,813 281,813 2.1 ألبانيا 

 66 623,715 1,185,089 1,808,804 13.5 الجزائر 

 62 238,763 386,963 625,726 5.6 أنغوال 

 100 0 27,235 27,235 0.0 وباربودا  اأنتيغو

 69 4,708,412 10,640,389 15,348,801 142.4 األرجنتين

 91 56,084 600,852 656,936 3.5 أرمينيا 

 66 93,873 183,178 277,050 1.6 البهاما 

 82 183,865 810,590 994,455 9.4 البحرين 

 38 2,501,630 1,550,586 4,052,216 32.3 بنغالديش 

 71 72,230 179,770 252,000 1.3 باربادوس 

 100 0 236,000 236,000 1.0 بليز 

 89 64,809 501,019 565,828 8.3 بنين 

 91 39,713 383,287 423,000 0.3 بوتان 

 94 18,380 264,964 283,344 1.5 المتعددة القوميات(  –بوليفيا )دولة 

 94 58,713 849,932 908,645 6.6 البوسنة والهرسك 

 38 310,747 194,253 505,000 3.8 بوتسوانا 

 66 13,967,030 27,523,169 41,490,199 474.4 البرازيل 

 88 32,570 250,330 282,900 1.6 بروني دار السالم 

 89 64,259 501,371 565,630 2.0 بوركينا فاسو 

 49 149,934 146,910 296,844 1.0 بروندي 

 78 249,999 900,000 1,150,000 2.9 كابو فيردي 

 69 531,048 1,158,965 1,690,013 26.8 كامبوديا 

 89 15,922 127,911 143,834 0.1 الكاميرون

 100 0 64,001 64,001 0.5 جمهورية جنوب أفريقيا 

 95 25,020 464,522 489,542 5.7 تشاد 

 70 1,471,915 3,493,488 4,965,403 66.1 شيلي 

 86 51,595,372 318,263,864 369,859,236 3,463.9 الصين 

 78 2,582,468 9,123,694 11,706,162 189.2 كولومبيا 

 79 30,223 113,777 144,000 0.0 جزر القمر 

 71 90,665 222,961 313,626 3.6 الكونغو 

 73 24,350 64,750 89,100 0.0 جزر كوك 

 82 247,412 1,093,887 1,341,299 19.6 كوستاريكا 

 38 1,014,405 623,957 1,638,362 22.3 كوت ديفوار 

 100 0 804,104 804,104 8.1 كوبا

 87 225,702 1,465,825 1,691,527 19.3 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 31 558,758 249,562 808,320 19.4 جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 100 676 474,324 475,000 5.8 جيبوتي 

 69 44,000 99,500 143,500 0.2 دومينيكا 

 7 138,024 10,026 148,050 0.1 الجمهورية الدومنيكية 

 87 406,137 2,615,461 3,021,598 12.5 إكوادور

 80 462,885 1,860,907 2,323,792 28.0 مصر
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 البلد 

اإلزالة الموافق  

 عليها 

)طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون( 

 األموال المعتمدة 

 )دوالر أمريكي( 

األموال  

 المصروفة 

 )دوالر أمريكي( 

 الرصيد 

 )دوالر أمريكي( 

 )%( 

األموال  

 المصروفة 

 38 12,392,377 7,579,077 19,971,454 281.7 السلفادور 

 82 189,007 848,594 1,037,601 8.8 غينيا االستوائية 

 60 99,175 150,787 249,962 0.9 إريتريا 

 100 351 188,470 188,821 0.4 إسواتيني 

 96 30,168 821,931 852,099 8.3 إثيوبيا 

 56 122,580 157,191 279,771 1.9 فيجي 

 91 24,916 258,584 283,500 2.0 الكونغو 

 60 193,789 287,211 481,000 10.6 غابون

 81 35,539 152,958 188,497 0.6 غامبيا 

 77 107,900 361,500 469,400 2.3 جورجيا 

 82 237,780 1,118,531 1,356,311 26.3 غانا

 91 16,530 172,470 189,000 0.3 غرينادا 

 82 71,300 320,763 392,063 4.3 غواتيماال 

 100 0 298,052 298,053 1.2 غينيا 

 88 30,103 221,035 251,138 1.0 غينيا بيساو 

 55 186,691 226,739 413,430 0.7 غيانا 

 12 146,278 20,841 167,119 0.4 هايتي 

 80 111,838 446,659 558,497 7.0 هندوراس 

 56 21,055,735 26,964,350 48,020,085 820.9 الهند 

 71 4,441,367 10,947,674 15,389,041 176.9 إندونيسيا 

 70 4,985,623 11,715,399 16,701,022 269.2 إيران )الجمهورية اإلسالمية( 

 33 796,174 383,826 1,180,000 15.0 العراق 

 83 97,236 486,301 583,537 8.9 جامايكا 

 62 2,207,833 3,629,041 5,836,874 59.3 األردن

 73 359,869 996,631 1,356,500 14.1 كينيا 

 81 18,831 79,269 98,100 0.0 كيريباتي 

 37 5,392,524 3,162,700 8,555,223 209.9 الكويت 

 75 181,452 557,270 738,722 3.3 قيرغستان 

 75 61,964 190,036 252,000 0.8 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 

 89 652,573 5,366,536 6,019,109 68.5 لبنان 

 81 48,062 203,938 252,000 0.0 ليسوتو 

 90 26,959 256,541 283,500 2.0 ليبريا 

 59 478,554 682,756 1,161,310 26.4 ليبيا 

 80 101,746 400,688 502,434 6.0 مدغشقر

 95 15,120 298,631 313,750 3.8 ماالوي

 78 3,439,983 12,130,650 15,570,633 245.2 مليزيا 

 95 50,003 1,031,613 1,081,616 0.6 ملديف 

 87 66,107 434,723 500,830 5.2 مالي

 85 15,155 86,545 101,700 0.1 جزر مارشال

 0 255,000 0 255,000 0.0 موريتانيا 

 58 261,724 359,476 621,200 3.1 موريشيوس 

 79 5,605,373 21,440,422 27,045,795 555.7 المكسيك 

 79 21,573 79,227 100,800 0.1 الموحدة(  -ميكرونيزيا )واليات 

 96 12,154 308,615 320,769 1.0 منغوليا 

 95 18,680 362,209 380,889 0.3 الجبل األسود 

 84 203,644 1,080,515 1,284,159 11.0 المغرب

 28 218,589 83,911 302,500 3.1 موزمبيق 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15 

Annex II 

Appendix II 

 

3 

 البلد 

اإلزالة الموافق  

 عليها 

)طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون( 

 األموال المعتمدة 

 )دوالر أمريكي( 

األموال  

 المصروفة 

 )دوالر أمريكي( 

 الرصيد 

 )دوالر أمريكي( 

 )%( 

األموال  

 المصروفة 

 55 112,417 138,583 251,000 0.4 ميانمار

 68 257,461 552,539 810,000 8.2 ناميبيا 

 75 16,685 49,915 66,600 0.0 ناورو

 86 26,359 162,641 189,000 0.6 نيبال 

 72 83,418 209,329 292,748 2.7 نيكاراغوا 

 56 215,000 273,840 488,840 5.6 النيجر 

 60 3,178,963 4,799,320 7,978,283 143.7 نيجيريا 

 87 8,475 57,225 65,700 0.0 نيوي 

 87 127,513 844,617 972,130 2.1 مقدونيا الشمالية 

 80 164,443 664,387 828,831 10.6 عمان

 57 4,610,211 6,182,154 10,792,366 150.3 باكستان 

 95 5,000 103,000 108,000 0.1 باالو 

 54 450,587 534,554 985,141 11.6 بنما 

 70 297,005 693,995 991,000 2.0 بابوا غينيا الجديدة 

 83 99,206 467,794 567,000 6.3 باراغواي 

 54 316,074 376,423 692,497 3.8 بيرو

 73 994,058 2,634,307 3,628,365 40.0 الفلبين 

 83 192,505 932,242 1,124,747 14.7 قطر

 73 65,397 178,554 243,951 0.3 ا جمهورية مولدوف

 69 78,417 170,982 249,399 1.2 رواندا 

 67 49,258 98,342 147,600 0.3 سانت كيتس ونيفس 

 85 27,044 157,375 184,419 0.4 سانت لوسيا 

 56 140,000 178,951 318,951 0.2 سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 96 5,400 128,250 133,650 0.1 ساموا

 78 29,961 109,051 139,012 0.1 سان تومي وبرينسيبي 

 66 3,253,429 6,429,146 9,682,575 353.5 المملكة العربية السعودية 

 88 56,029 397,994 454,023 3.6 السنغال 

 95 47,036 919,470 966,506 5.2 صربيا 

 65 190,300 349,700 540,000 1.4 سيشيل 

 75 47,310 139,310 186,620 0.4 سيراليون 

 83 29,928 145,572 175,500 0.7 جزر سليمان

 85 53,889 299,857 353,746 1.8 الصومال 

 77 1,452,438 4,902,358 6,354,796 100.3 جنوب أفريقيا 

 0 20,000 0 20,000 0.0 جنوب السودان 

 92 46,700 545,166 591,866 4.7 سريالنكا 

 47 2,187,817 1,978,863 4,166,680 47.5 السودان 

 61 73,133 113,609 186,742 0.6 سورينام 

 92 1,500,000 16,924,008 18,424,008 255.0 تايلند 

 74 106,714 297,986 404,700 0.0 ليشتي  -تيمور

 70 169,597 397,403 567,000 7.0 توغو

 77 26,237 88,063 114,300 0.0 تونغا 

 90 142,906 1,231,827 1,374,733 17.9 ترينيداد وتوباغو

 38 1,136,885 701,037 1,837,922 16.8 تونس 

 74 3,268,660 9,158,759 12,427,419 410.7 تركيا

 96 25,524 589,023 614,547 2.4 تركمانستان 

 79 17,327 65,473 82,800 0.0 توفالو 

 90 13,835 130,141 143,977 0.0 أوغندا 

 69 58,503 129,371 187,875 0.6 جمهورية تنزانيا المتحدة 
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 البلد 

اإلزالة الموافق  

 عليها 

)طن من قدرات  

 استنفاذ األوزون( 

 األموال المعتمدة 

 )دوالر أمريكي( 

األموال  

 المصروفة 

 )دوالر أمريكي( 

 الرصيد 

 )دوالر أمريكي( 

 )%( 

األموال  

 المصروفة 

 54 626,395 747,498 1,373,893 9.9 أوروغواي

 88 16,541 117,109 133,650 0.1 فانواتو 

 91 214,352 2,273,928 2,488,281 28.9 البوليفارية(  –)جمهورية  فنزويال

 77 2,521,811 8,372,951 10,894,762 193.1 فييت نام 

 100 0 159,529 159,529 11.6 اليمن 

 65 100,000 182,956 282,956 1.7 زامبيا 

 86 133,218 849,600 982,818 12.3 زمبابوي 

 100 0 240,000 240,000 0.0 المنطقة: آسيا ومنطقة المحيط الهادي 

 77 177,221,742 587,376,142 764,597,883 9,377.8 المجموع 
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 الثالث   لمرفقا

 

الممولة باستخدام   الهيدروفلوروكربونيةبالمواد المتعلقة االستثمار واألنشطة التمكينية    اتع ومشرال  نتقرير ع 

 5أطراف المادة غير طرفًا من   17المساهمات اإلضافية من مجموعة مؤلفة من 

 

 

 خلفية 

 

  31متعدد األطراف حتى  الالنظر في التقرير المرحلي الموحد للصندوق    أثناء،  في اجتماعها الرابع والثمانين -1

األول    /ديسمبر التنفيذية  2018كانون  اللجنة  طلبت  تقريراً    من،  والثمانين،  الخامس  االجتماع  في  تقدم،  أن  األمانة 

المشر عن  المتعلقة    اتعوإضافياً  التمكينية  واألنشطة  الممولةاالستثمارية  الهيدروفلوروكربونية  باستخدام    بالمواد 

لها  ع تحديد البلدان التي تمت الموافقة  ، م5المادة    أطرافطرفاً غير    17من  مؤلفة  المساهمات اإلضافية من مجموعة  

المواد    وكميات  وس المستفادة والنتائج الرئيسية والدر  األهداف وحالة التنفيذ  عنعامة    لمحة وتقديم    اتعوعلى المشر

إزالتها   تمت  التي  ذلك الهيدروفلوروكربونية  ينطبق  والتحديات  و،  حيثما  والمصروفات  المعتمدة  األموال  مستوى 

تواجهالمحتملة   قد  تقديم  واألنشطة  اتعوالمشر  إنجاز   التي  أنه سيتم  المعلومات على أساس فردي  ، على أساس  هذه 

المتعلقةاالستثمار  اتعومشرلل الهيدروفلوروكربونية    ية  التمكينية  بالمواد  لألنشطة  إجمالي  أساس  للمواد  وعلى 

 )ب((.  84/12)المقرر  روكربونية الهيدروفلو

 

للمقرر   -2 والثمانين )ب(  84/12واستجابة  الخامس  االجتماع  إلى  األمانة  قدمت  عن    1،  اإلضافي  التقرير 

المحدث بعد دمج   النسقباستخدام  بالمواد الهيدروفلوروكربونية  المتعلقة  واألنشطة التمكينية    يةمشروعات االستثمارال

 االقتراحات ذات الصلة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة.

 

المشر -3 عن  محدثة  معلومات  أدناه  التمكينية   اتعوترد  واألنشطة  بالمواد    االستثمارية  المتعلقة 

 باستخدام المعلومات المحدثة المقدمة من الوكاالت الثنائية والتنفيذية.  الهيدروفلوروكربونية

 

 بالمواد الهيدروفلوروكربونية االستثمارية المتعلقة   اتع ورير عن المشرتق

 

المنفذة   -4 الوكاالت  المشرقدمت  تنفيذ  عن  مفصلة  حالة  المتعلقة    اتعوتقارير  بالمواد  االستثمارية 

وتايلند.  الهيدروفلوروكربونية   والمكسيك  ولبنان  والصين  وبنغالديش  ملخًصا    1الجدول    ويعرضلألرجنتين 

 الفردية.  اتعوللمشر

 

 بالمواد الهيدروفلوروكربونية المتعلقة   يةمشروعات االستثمارلل  ملخص -1الجدول 

 المنتجات  الوكالة  البلد 
الماد الهيدروفلوروكربونية 

 المستخدمة )طن متري( 

البديلة  المادة 

 المستخدمة 

طن متري من  

مكافئ ثاني 

 أكسيد الكربون 

األموال  

 المعتمدة 

 )دوالر أمريكي( 

األموال  

 المصروفة 

 )دوالر أمريكي( 

التبريد المنزلي   اليونيدو األرجنتين 

  والتجاري

 134a-الهيدروفلوروكربون

 طن متري(    96,60)

  /R-600aالمادة 

 R-290المادة 

138,069 1,840,755 681,703 

التبريد المنزلي   اليوئنديبي  بنغالديش 

 والضواغط 

 134a-الهيدروفلوروكربون

 طن متري(   230,63)

 R-600a 329,801 3,131,610 3,126,415المادة 

 التبريد المنزلي  اليوئنديبي  الصين

 رغوة العزل 

سيكلوبنتان +  

 245fa-الهيدروفلوروكربون

  طن متري(   250,00)

سيكلوبنتان +  

الهيدروفلوروأوليفي 

 1233zd(E)-ن

257,500 1,275,000 1,018,413 

 R-600a/  245,860 1,053,858 841,249المادة   /134a-الهيدروفلوروكربونالتبريد المنزلي   اليونيدو لبنان 

 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9الوثيقة    1
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 المنتجات  الوكالة  البلد 
الماد الهيدروفلوروكربونية 

 المستخدمة )طن متري( 

البديلة  المادة 

 المستخدمة 

طن متري من  

مكافئ ثاني 

 أكسيد الكربون 

األموال  

 المعتمدة 

 )دوالر أمريكي( 

األموال  

 المصروفة 

 )دوالر أمريكي( 

والتجاري التبريد 

المنزلي 

  والتجاري

 R-404Aالمادة 

 طن متري(   112,58)

 R-290المادة 

  /134a-الهيدروفلوروكربون التبريد التجاري اليونيدو المكسيك

 R-404Aالمادة 

 طن متري(   56,04)

  /R-600aالمادة 

  R-290المادة 

90,878 1,018,123 0 

 134a-الهيدروفلوروكربون التبريد التجاري البنك الدولي 2تايالند 

 طن متري(   8,78)

 R-600a 12,555 183,514 0المادة 

 المجموع  
 

  754.64   1,074,663 8,502,860 5,667,780 

 

اإلنمائي  إنجازتم   -5 المتحدة  األمم  برنامج  وقدم  )بنغالديش(  واحد  مف   )اليوئنديبي(  مشروع  عن تقريراً  صالً 

تحرزالمشروع.   المتبقية    اتعو المشر  فيما  المتوقع    اتقدمالخمس  ومن  مرض  المتعلقة   إنجازبشكل  األنشطة  معظم 

قبل   التجريبي  واإلنتاج  المعدات  األول  /ديسمبر  31بتركيب  يتسبب وضعو،  2020  كانون  بعض    19-كوفيد  قد  في 

 . إنجازهاالتأخير في 

 

 للمواد الهيدروفلوروكربونية  التدريجي    للتخفيضتقرير عن األنشطة التمكينية 

 

في    للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي    للتخفيضتمويالً لألنشطة التمكينية    واتلق  نيذ ال  5المادة  بلدان  يرد   -6

األول   الوثيقةبالمرفق  ترخيص  هذه  نظام  وحالة  كيغالي  تعديل  على  التصديق  حالة  جانب  إلى  المواد  ، 

الن   الهيدروفلوروكربونية المادة  حو  على  الرئيسية  باء.  4المطلوب بموجب  األنشطة    وشملت األهداف  لطلبات تمويل 

من المقرر    20تنفيذ األنشطة المحددة في الفقرة  و؛  التصديق المبكر على تعديل كيغالي، دعم  في جملة أمورالتمكينية،  

الترخيصالشرو  بهدف  28/2 نظم  واستعراض  الداعمة،  المؤسسية  الترتيبات  في  وإبالغع  استهالك   ،  عن  البيانات 

 األنشطة غير االستثمارية مثل التدريب ونشر المعلومات.  وإيضاح، المواد الهيدروفلوروكربونيةوإنتاج  

 

 التقدم المحرز في تنفيذ المشروع  منعامة  لمحة

 

التمكينية  األنشتحرز   -7 تقريبا.  ف  ا جيد  اتقدم طة  البلدان  جميع  اآلنو ي   4واليونيب  3اليوئنديبي   أنجز،  حتى 

 . 2020باألنشطة التمكينية بحلول عام    متعلقامشروًعا  17 5واليونيدو 

 

 يرد أدناه ملخص لألنشطة المبلغ عنها: -8

 

آلثار المترتبة  : مشاورات أصحاب المصلحة بشأن أحكام تعديل كيغالي واالتصديق على تعديل كيغالي ( أ)

عليه  التصديق  القانونية  و؛  على  الوثائق  ونشروصياغة  أصحاب    التنسيق  لمختلف  المعلومات 

استهالك  و؛  المصلحة التجاهات  القطري  الهيدروفلوروكربونيةالتقييم  على  وتأثير    المواد  التعديل 

تقييم احتياجات التدريب لقطاع الخدمة على إدخال تكنولوجيات خالية من و؛  مختلف أصحاب المصلحة 

الهيدروفلورو اآل  كربونيةالمواد  البديلة واالستخدام  للتكنولوجيات  في  من  والمشاركة  العمل   حلقة؛ 

 اإلقليمية حول التصديق على تعديل كيغالي؛ 

 
القائمة على      2 قيد اإلنتاج المعدات  البديلة  األموال بحلول نهاية عام  و؛  التكنولوجيا  بعد توقيع    الشركةإلى    2020سيتم صرف  بأثر رجعي،  المستفيدة 

 بين الوسيط المالي والمستفيد.   االتفاق

 .وبيرو كوستاريكا   3
 ، زمبابوي. ن، ليسوتو، تونغاقيرغيزستا، المتعددة القوميات(، غانا، كمبوديا -يفيا )دولة بول   4
 .الجبل األسود، جنوب أفريقيا، السودان، فييت نام ، المكسيك   ، ألبانيا، أرمينيا، غرينادا   5
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والحصصو (ب) التراخيص  نظام  وإنفاذ  واللوائح   تعديلأو    /و  مراجعة:  تطوير  في ذلك  التشريعات  بما   ،

التصدير  وحصص  تراخيص نظام    / لاالستيراد  أحكام  كي  ،  كيغالي تشمل  عمل  و ؛  تعديل  حلقات 

المواد  والحصص؛ والمشاورات بشأن آليات رصد إمدادات    6استشارية حول تطوير نظام التراخيص 

 ؛ والجهات المعنية األخرىالجمارك  واستخدامها بالتعاون مع الهيدروفلوروكربونية

 

؛  المواد الهيدروفلوروكربونيةبيانات عن  : تطوير نظام لجمع  دعم إنفاذ نظام جمع البيانات والرصدو    )ج(  

عن  و البيانات  جمع  بشأن  اآلخرين  المصلحة  وأصحاب  والتجار  المستوردين  مع  المواد  المشاورات 

الهيدروفلوروكربونية  وخلطات  الهيدروفلوروكربونية والرصد و؛  المواد  اإلبالغ  تحديث  و؛  متطلبات 

لرصد   المنسق  النظام  الهيدروفلوروكربونية رموز  الهيدروفلوروكربونية  وخلطات   المواد  ؛  المواد 

المنسق  و النظام  رموز  وضع  بشأن  اإلقليمي  الهيدروفلوروكربونيةالتنسيق  معدات  للمواد  وشراء  ؛ 

 ؛ بالمواد الهيدروفلوروكربونية  مواد التبريدلتحديد 

 

ذاو    )د(   بدائل  برامج تدريبية الستخدام  العملي والتدريب:  البيان  بما في ذلك  ت قدرة  تنفيذ أنشطة أخرى 

ذلك   في  بما  العالمي  االحترار  إحداث  على  التبريدمنخفضة  لال  مواد  الخبراء  القابلة  من  بدعم  شتعال 

من  و؛  التقنيين  التوعية  كيغاليبرامج  بتعديل  الجمهور  توعية  من  أجل  الخالية  والبدائل  المواد ، 

تطبيقات مختلفة  الهيدروفلوروكربونية في  المن المستخدمة  القدرة  البدائل ذات  واستخدام  خفضة على ، 

العالمي االحترار  من  إحداث  خالية  بدائل  استخدام  على  التنظيمية  والضوابط  المواد ، 

استخدام  الهيدروفلوروكربونية ورصد  الهيدروفلوروكربونية،  من    المواد  الخالية  المواد  المواد  / 

التبريد لق  الهيدروفلوروكربونية أو خدمة   / و  التصنيع  والمؤطاع  والتقنية  ،  الحكومية  ؛ والعامةسسات 

 على إحداث االحترار العالمي؛  المنخفضة القدرة   مواد التبريد ذات والضرائب التفاضلية على أساس

 

الطاقة إلدراج أحكام    استخدام   : التنسيق مع مؤسسات كفاءة الطاقة  استخدام   بكفاءة   المتعلقةاألنشطة  و  )هـ(  

، معايير أداء الطاقة الدنيا، وبرامج وضع  مثل الطاقة )  استخدام   تعديل كيغالي أثناء تنفيذ تدابير كفاءة 

كفاءة  العالمات وتحسين  الهواء  ا  معدات،  وتكييف  استخدام  لتبريد  في  الطاقةفي  والمشاركة   وضع ، 

التبريد   أجل  خطط  ف من  الكفاءة  ذات  التكنولوجيات  الطاقة  تعزيز  استخدام  القدرة  ي  خفضة  المنذات 

العالمي االحترار  إحداث  على  أثناء  الدرة  والمدخالت  اعتماد    وضع،  بشأن  اإلقليمية  المعايير 

الطاقة    استخدام   تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة في كفاءة و؛  7فعالة في استخدام الطاقة(  تتكنولوجيا

اال كيغاليفي  بتعديل  المتعلقة  كفاءة  تعزيو؛  جتماعات  تدابير  استخدام  ز  في  بالتبريد  المتعلقة  الطاقة 

ء ذات الكفاءة  التبريد وتكييف الهوا  تتكنولوجياالتدريب على  و؛  الطاقة القطاعيةاستخدام  تعزيز كفاءة  

؛ وتصميم  خالل اعتماد معدات موفرة للطاقة  للمستخدمين من  الوفوراتإظهار  و؛  في استخدام الطاقة

موفرة    تتكنولوجياوتدابير لتعزيز اعتماد  ذات كفاءة في استخدام الطاقة  معدات تبريد وتكييف الهواء  

 للطاقة.

 

  

 
 ه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة له، أيهما أو في غضون ثالثة أشهر من تاريخ دخول هذ  2019  كانون الثاني  /يناير  1، بحلول  كل طرف  أن ينشئيجب      6

يجوز  وواو.    المرفقفي    الواردة  عملة والمعاد تدويرها والمستصلحةنظام لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمست  وينفذ،  الحق 

أن   2019  الثاني  كانون  /يناير  1ويقرر أنه ليس في وضع يسمح له بإنشاء وتنفيذ مثل هذا النظام بحلول    5من المادة    1ألي طرف يعمل بموجب الفقرة  

 . 2021 كانون الثاني /يناير 1يؤخر اتخاذ هذه اإلجراءات حتى 
متعدد  الالطاقة التي نفذتها الحكومات بدعم أو بدون دعم من مصادر خارج الصندوق  استخدام  هناك العديد من األنشطة الجديدة بشأن تحسين كفاءة      7

 المتطلبات الوطنية. وبالتالي ، فإن المعلومات المتعلقة بأنواع المشروع توضيحية وليست شاملة. األطراف. تتطور هذه األنشطة بناًء على 
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 النتائج الرئيسية والدروس المستفادة

 

األنشطة   -9 تنفيذ  األنشطة  التمكينيةأثناء  وتنفيذ  كيغالي  تعديل  التصديق على  البلدان خبرة في عملية  اكتسبت   ،

 على النحو الموجز أدناه:  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتمكينية للتخفيض التدريجي 

 

استهالك  يساعد   ( أ) اتجاهات  لفهم  القطري  التقييم  الهيدروفلوروكربونيةتقرير  المصلحة    المواد  أصحاب 

اإلجراءات   تحديد  ومس  الواجبعلى  اإلجراءات اتخاذها  هذه  تنفيذ  في  مبادئ  و؛  ؤولياتهم  إعداد  تم 

و البيانات  جمع  منهجيات  بشأن  واال توجيهية  وإبالغها المسوح  المنظمة  التقارير  نماذج   / ستبيانات 

المعنيين لج المصلحة  أصحاب  التبوتوفر  ؛  ميع  عمل  بخطط  المتعلقة  كفاءةاألنشطة  وتحسين    ريد 

مصادر    استخدام  من  بدعم  الصندوق  الطاقة  خارج  للتنسيق  التمويل  فرًصا  أيًضا  األطراف  متعدد 

المشروع  ل والتعاون   التتنفيذ  أجل  الهيدروفلوروكربونيةض  يخفمن  للمواد  استيعاب  التدريجي  وتم  ؛ 

والمخطط لها من خالل   إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة الوصالت مع خطط إدارة  

اور  ، والتشالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونيةتحليل مستويات استهالك  

 ؛المجالمع أصحاب المصلحة في 

 

لو (ب) والحصص  التراخيص  نظام  وخلطاتيشمل  كي  تعزيز  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد    المواد 

إالهيدروكلوروفلوروكربونية   ذو  جرهو  واإلبالغاء  للرصد  مشاوأولوية  يتطلب  الذي  األمر  رات  ، 

الصلة ذات  المؤسسات  مع  ب و ؛  مفصلة  اإلنترنت  عبر  األنظمة  تنفيذ  الجمارك يحظى  موظفي  تقدير 

بناء القدرات وتدريب المسؤولين  والمزيد من  ؛  وفر لهم الوقت والتكاليف والجهودي  ألنه،  والمستوردين 

ال جمع  مع  يتعاملون  واالذين  ذو  بيانات  إجراء  أيًضا  هو  واإلنفاذ  أولويةلرصد  الجمارك  وتدريب  ؛ 

المشروع الهوية أمر ضروري لمنع االتجار غير  الحدودية بمعدات تحديد  المراقبة   في   وتعزيز نقاط 

 ؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سياسات  و   )ج(   صياغة  عن  المسؤولة  السلطات  مع  الوطنية  األوزون  وحدة  قبل  من  المستمرة  المتابعة 

منها  وأنظمة   واالنتهاء  الهيدروكلوروفلوروكربونية  أمر ضروري.  المواد  ن  نظرا ألوالموافقة عليها 

المتعلقة   المواد بما فبالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  األنشطة  ي ذلك  تتضمن مجموعة جديدة من 

آمنةالخلطات   مناولة  تتطلب  التي  مختلف    جهودبذل  األمر    يستلزم ،  والبدائل  قدرات  لبناء  إضافية 

 ؛ جل جمع البيانات والرصد واإلبالغأصحاب المصلحة الوطنيين من أ

 

منخفضة على  ال  مواد التبريد ذات القدرة يلزم بذل جهود كبيرة للموافقة على اللوائح الخاصة باعتماد  و     )د(  

العالمي االحترار  السالمة  إحداث  بجوانب  يتعلق  فيما  التدريب  و؛  خاصة  ذلك  في  بما  القدرات  بناء 

ونشر المعلومات التقنية أمر ضروري للتبني المستدام لمواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث  

قدرات مؤسسات    ؛ وبناءالسامة والتي تعمل تحت ضغط مرتفعاالحترار العالمي والقابلة لالشتعال و

والفنية مع  التدريب  للتعامل  الخدمة  فنيي  واعتماد  وتدريب  التبريد،  المن   مواد  القدرة  خفضة على  ذات 

 ؛ إحداث االحترار العالمي

 

نظام  يخلق     )هـ(   كفاءة MEPSإدخال  على  قائم  تصاعدية  رسوم   / نظام ضرائب  وهو  التبريد    ،  معدات 

، والضرائب  الطاقةاستخدام    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيالتي ال تعتمد على    وتكييف الهواء

، حوافز  الية على إحداث االحترار العالميذات قدرة ع  مواد تبريداألعلى على المنتجات التي تستخدم  

وذات كفاءة في  منخفضة على إحداث االحترار العالمي  ذات القدرة المعدات  الللصناعة للتحرك نحو  

التي  ؛  الطاقة  استخدام المستعملة  الهواء  وتكييف  التبريد  معدات  استيراد  مستويات  ب  تتمتع ويؤثر 

كفاءة   من  كفاءة استخدام  منخفضة  تحسين  تدابير  تنفيذ  على  نشر  ،  الطاقة  استخدام   الطاقة  خالل  من 

 ؛ ناء القدرات لتقليل هذه الواردات ، ويجري تنفيذ أنشطة ب العديد من المعلومات
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ال و    )و(   تحديد  المحلية  يتطلب  ا  لتنفيذخبرة  وحدة  من  المستمر  الدعم  وبناء  األنشطة  الوطنية  ألوزون 

 القدرات؛  

 

التوعية  و    )ز(   أنشطة  المعلوماتتعتبر  ضرورية    ونشر  المنتظمة  واالتصاالت  المشاورات  خالل  من 

 لضمان فهم أصحاب المصلحة لآلثار المترتبة على تعديل كيغالي.

 

 التحديات المحتملة 

 

 ترد أدناه بعض التحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ األنشطة التمكينية:  -10

 

ر الزمني المعتمد في العديد  األنشطة التمكينية ضمن اإلطا  أمام إنجازتحديًا    19-كوفيد  جائحة  فرضت ( أ)

في جملة ،  فيما يتعلق بالمشاورات الشخصية ألصحاب المصلحة من أجل  وخاصة،  5المادة  بلدان  من  
المتعلقة    ،أمور اللوائح  وإنجاز  الهيدروكلوروفلوروكربونيةتطوير  تعديل  بالمواد  على  والتصديق   ،

 واختتام برامج التدريب المخطط لها في إطار المشروع؛ كيغالي

 

كيغالي   وفرضت (ب) تعديل  على  للتصديق  الموافقة  وعملية  اإلدارية  التصاريح  في  التأخير  حاالت 

ساعدت المتابعة الوثيقة والدعم من صانعي و ؛  5ئح تحديات في بعض بلدان المادة  واالنتهاء من اللوا 

في   والتوعية  القرار  القدرات  وبناء  للمسؤوليونشر  الحكومة  معالجة المعلومات  في  الحكوميين  ن 

 ؛ تأخيراتال

 

وو   )ج(   السياسي  الوضع  من  األمني  أدى  قليل  عدد  في  المادة  الصعب  تأخير   5بلدان  فيإلى  تنفيذ    ات 

 المشروع؛ 

 

التنفيذ و   )د(   بشأن  أثناء  مشاورات  ُعقدت  أمور،  بينها    جملة  بيانات  متطلبات  من  المواد  جمع 

واستخدام  اإلبالغو   الهيدروكلوروفلوروكربونية الخالية    الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  ،  والبدائل 

في تطبيقات مختلفة )مثل التبريد وتكييف الهواء ورغوة البولي    المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  

تم تسليط الضوء على توفير التدريب والدعم الفني لفنيي الخدمة من أجل االعتماد اآلمن  ويوريثان(.  

  التبريد وتكييف الهواء باعتباره  لى إحداث االحترار العالمي في قطاعللبدائل ذات القدرة المنخفضة ع

للبدائل  ومهمة.    مسألة اآلمن  االستخدام  تغطي  التي  التدريب  أنشطة  تنفيذ  إطالرأدى  إدارة    في  خطط 

الهيدروكلوروفلورو المواد  خدمة  إزالة  لفنيي  الدعم  توفير  إلى  على  اكربونية  القائمة  المواد  لمعدات 

للبدائل  وروفلوروكربونية  الهيدروكل اآلمن  االستخدام  البشأن  القدرة  إحداث  منخفضة  ذات  على 

مواد تنفيذ اللوائح والتدابير الداعمة األخرى لالستخدام اآلمن للمعدات القائمة على  و ؛  االحترار العالمي

)  التبريد العالمي  االحترار  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  الستمثلذات  الوطنية  المعايير  يراد  ، 

الهواءواستخ وتكييف  التبريد  معدات  التبريد  و،  دام  لمعدات  النهائي  المستخدم  حوافز  وتكييف  برامج 

تبريد   مواد  على  القائمة  قدرة  الهواء  العالميمن ذات  االحترار  إحداث  على  إخفضة  وبرامج  صدار  ، 

معلومات والتوعية  أنشطة نشر الوزادت ممارسات الخدمة اآلمنة( بشأن لخدمة  العتماد فني االشهادات 

البدائل الصديقة للبيئة ذات  بشأن  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  أثناء خطة إدارة إزالة ا نفذت  التي  

المن العالميالقدرة  االحترار  إحداث  على  بشأن  خفضة  الوطنيين  المصلحة  أصحاب  وعي   ،

تكييف  التبريد و  ي قطاعف  وخاصةالتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي  

 . الهواء
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على بدء المشاورات وتنفيذ بعض األنشطة المتعلقة برصد استهالك    5بلدان المادة  ساعدت األنشطة التمكينية   -11

الهيدروفلوروكربونية من    المواد  الخالية  البدائل  استخدام  الهيدروفلوروكربونيةواعتماد  التحديات  المواد  ستكون   .

وأوجه التآزر التي يمكن  لمواد الهيدروفلوروكربونية  لالمحددة التي يتعين التصدي لها عند تنفيذ التخفيض التدريجي  

تنفيذ   أثناء  الهيدروإزالة  تسخيرها  لض  يخفالتوفلوروكربونية  كلوروالمواد  الهيدروفلوروكربونية  التدريجي  في  لمواد 

أك المقبلة  القليلة  المادة  السنوات  بلدان  تقوم  عندما  وضوًحا  استراتيجية    5ثر  لض  يخف التبإعداد  لمواد  التدريجي 

 . لمبادئ التوجيهيةعلى االلجنة التنفيذية  موفقة بعدالهيدروفلوروكربونية 

 

 والمصروفةالمعتمدة األموال 

 

األول    31حتى   -12 كانون  ل 2019ديسمبر/  المعتمدة  األموال  إجمالي  بلغ  االستثمارل،  واألنشطة  ية  مشروعات 

بالموادالتمكينية   اإلضافية    المتعلقة  المساهمات  إطار  في  من  من  الهيدروفلوروكربونية  مانحاً    17مجموعة  بلداً 

 . دوالر أمريكي  11,649,361، بإجمالي مدفوعات قدره دوالر أمريكي 23,663,803
 


