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 مقدمة

 
 5 من بلدان المادة     99 من أصل    93أحيطت اللجنة التنفيذية علما في اجتماعها السادس والثالثين بأن األمانة طلبت من              .1

 ما تبقى من      أن تنتقي خيارا لنقطة المباشرة لتحديد        1 والتصويب   UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/61المدرجة  في الوثيقة      
باهاما ، الصين ، ماليزيا ،       ( الوطني اإلجمالي، يحتمل تأهيله للحصول على تمويل ، وأن البلدان الستة األخرى               CFCاستهالك  

 .هي أطراف التفاقيات مع اللجنة التنفيذية لتحدد استهالآها المتبقي) المكسيك ، تايالند وترآيا
 

 .انة األول ورسائل التذآير الالحقةلتاريخه استجاب واحد وستون بلدا لطلب األم .2
 

 :االستجابات التي تلقتها األمانة موجزة في ما يلي .3
 

 البلدان التي أآدت نقطة مباشرتها
 

وقد بلغ مجموع     .  التي أآدت نقطة مباشرتها اعتمادا على انتقائها ألحد الخيارين                  44 البلدان الـ       Iيعرض المرفق      .4
ويتضمن هذا  .  طن معامل استنفاد األوزون     15,249.1ريخ االجتماع الخامس والثالثين       المتبقي لهذه البلدان بتا     CFCاستهالك  

 . أعاله؛ ولكن استهالآها المتبقي ليس واردا في الرقم المذآور أعاله1المرفق البلدان الستة المشار إليها في البند 
 

 البلدان التي لم تؤآد نقطة مباشرتها
 

وهذه البلدان مدرجة في المرفق الثاني مع انتقاء               . ل لتحديد نقطة انطالقها      أعلمت سبعة بلدان األمانة بخيار مفض           .5
 .خيارها، إضافة إلى موجز لتبادل اتصاالتها مع األمانة

 
تفاصيل عن البيانات المستعملة الحتساب      ) األرجنتين ، البرازيل ، آوستاريكا والهند      (طلبت أربعة من البلدان السبعة        .6

وطلبت الهند أن يجري تعديل . لبيانات المتعلقة بالمشروعات المصادق عليها ، ولكن غير المنفذة         الخيارات ، وبنوع خاص عن ا     
وقد . 1 والتصويب    UNEP/OzL./Pro/ExCom/35/61 في الوثيقة     2للزيادة على نقطة مباشرتها  المحتسبة تحت الخيار             

لّمـح في انتقائه نقطة المباشرة إلى احتمال        ) سوريا(احد  وثمة بلد و  . نقطة مباشرتهما بصفة مؤقتة     ) فيدجي وساموا (انتقى بلدان   
 .تصويبها ، في انتظار إآمال عملية استقصاء لتحضير خطة إزالتها الوطنية

 
أبلغت الهند األمانة ، مباشرة ومن خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك العالمي ، بأن ثالثة من مشروعاتها قد                         .7

والمشروعات التي آانت    . 2 ، وأنه لم يكن متوجبا إدخالها في احتساب الخيار                2000ديسمبر  / ل   آانون األو   31أنجزت في    
معامل استنفاد   طن   125 و   351.7 , 290خاصة بقطاعات الرغاوى والتبريد واأليروسوالت قد تمت المصادقة عليها إلزالة               

 الخاصة بالوآاالت المنفذة    2000 التقارير المرحلية لعام      واعتمدت األمانة على المعلومات المتوافرة في      .  على التوالي  األوزون
 .، لمعرفة ما إذا آان مشروع ما من المشروعات المصادق عليها ، قد أنجز أو أنه ما زال قيد اإلنجاز

 
، 2000ديسمبر  /  آانون األول    31بموجب التقرير المرحلي الذي قدمه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ابتداء من             •

وهذا الرقم لم يدخل      .  من مشروع الرغاوى     معامل استنفاد األوزون    طن    290 من أصل      145ن إزالة    أفيد ع 
وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أشار في تقريره                     . 2بالتالي في حساب األمانة للخيار           

، إلى أن     )2001ديسمبر   / ل آانون األو    31ابتداء من     (المرحلي الذي قدمه في االجتماع السابع والثالثين                 
مشروع الرغاوى هذا قد أنجز ، وأنه واجه بعض التأخيرات بسبب بروز مشاآل تقنية في وقت مبكر ، عمد                             

/ وأآد الخبراء إنجاز هذا المشروع في تشرين الثاني                 . 2001مارس   / الموردون على حلها في حدود آذار          
 .2001نوفمبر 

 
ديسمبر /  آانون األول     31صف البنك العالمي وضعه على أنه مستمر منذ            أما بالنسبة لمشروع التبريد ، فقد و         •

آلة الترغية قد تم تسليمها وتجهيزها للعمل ، آما تم تحديد الموردين لمرآـّب التبريد ،                  " ، مشيرا إلى أن      2000
مشروع بـ   الذي حدد لدى المصادقة على ال       –ونتيجة لذلك ، فإن استهالك المشروع        " . وإرسال طلبات الشراء    

في احتساب  "  مصادق عليه ولكن غير منفذ        CFC"  قد أضيف على أنه       - معامل استنفاد األوزون   طن   351.7
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ديسمبر /  آانون األول       31ابتداء من     (وفي تقريره المقدم إلى االجتماع السابع والثالثين               . 2األمانة للخيار     
معامل استنفاد   التقرير ال يأتي على ذآر أي             ولكن   . ، أشار البنك العالمي إلى أن المشروع مستمر              ) 2001

 . تمت إزالتهااألوزون
 

 أن ورشة   2000بالنسبة لمشروع األيروسوالت ، أشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تقريره المرحلي لعام                 •
تم العمل لمشروع المساعدة الفنية لأليروسوالت قد أنجزت ، على الرغم من عدم وجود ذآر ألي إزالة، وقد                            

وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج األمم المتحدة              . بالتالي حسم هذا المجموع مما تبقى للهند من أهلية التمويل                    
 أن مشروع المساعدة الفنية لأليروسوالت مستمر ، مع تحديد                2001اإلنمائي أورد في تقريره المرحلي لعام           

م من اإلعالن عن إزالة الكمية الطنـيـّة             آتاريخ لإلنجاز المخطط ، على الرغ           2002ديسمبر  / آانون األول    
 دوالر   50,236 2001آما تجدر اإلشارة إلى أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي صرف طوال عام                     . بكاملها

 . دوالر أمريكي لموازنة هذا المشروع155,000أمريكي من مجموع 
 

 طن  2,891.2 إلى    تنفاد األوزون معامل اس  طن    2,172.2طالبت الهند بأن يجري تعديل نقطة مباشرتها من                •
معامل استنفاد   طن    145وإنما تجدر اإلشارة إلى أن هذا االستهالك المعدل يتضمن                . معامل استنفاد األوزون   

 من مشروع التبريد ، وهي غير مؤهلة            معامل استنفاد األوزون    طن    47.7 من مشروع الرغاوى و         األوزون
 .للقبول
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 علقةبلدان لديها نقطة مباشرة م

 
يورد المرفق الثالث عشرة بلدان رّد ت على األمانة مطالبة بمزيد من المعلومات حول آيفية احتساب الخيارات ، أو                          .8

ويعرض المرفق أيضا موجزا لطلبات البلدان ،             . مطالبة بتغييرات في أي من بيانات قاعدتها أو أحدث بيانات استهالآها                        
 .وألجوبة األمانة على النحو المناسب

 
 لدان إضافية لديها نقطة مباشرة محتسبةب
 

، التي شملها    99ترغب األمانة أيضا في إبالغ اللجنة التنفيذية عن إضافة خمسة بلدان أخرى إلى الئحة البلدان الـ                              .9
فقد قدمت هذه البلدان في اآلونة      . 1 والتصويب   UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/61التحليل بالنسبة لنقط المباشرة في الوثيقة       

ووجهت . وقد طبقت األمانة المنهجية والبيانات نفسها ، آما فعلت بالنسبة للتحليل السابق. 7خيرة فقط بيانات آاملة وفقا للمادة  األ
 األمانة إلى البلدان الخمسة رسائل إلعالمها بالمقرر                                                                                                                                                                                                

وقد سبق وقررت     . بعوتفاصيل البلدان الخمسة مدرجة في المرفق الرا              .  وطالبت بقرار نهائي يتعلق بالخيارات                35/57
 . ، وهي بالتالي واردة في المرفق األول2جمهورية الكونغو الديمقراطية بالنسبة للخيار 

 
 إجراءات ينتظر أن تتخذها اللجنة التنفيذية

 
 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في اتخاذ اإلجراءات التالية  .10

 
 ول الذي أثبتت نقطة مباشرتها ؛أن تأخذ علما ، مع التقدير ، بالبلدان الواردة في المرفق األ (أ)
 

 ؛2أن تنظر في أهلية طلب الهند في المرفق الثاني لتغيير نقطة مباشرتها تحت الخيار  (ب)
 

أن تنظر في اتخاذ اإلجراء المناسب بالنسبة لتلك البلدان الواردة في المرفق الثاني، التي لم تؤآد اختيارها                          (ج)
 لتي لم تقرر اختيارها لهذا التاريخ؛النهائي والبلدان الواردة في المرفق الثالث ا

 
 .وأن تأخذ علما بالبلدان الخمسة اإلضافية الواردة في المرفق الرابع )د(
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 المرفق  األول
 البلدان التي لديها نقط مباشرة مؤآدة

 
 50: عدد البلدان اإلجمالي  •
 30:  1عدد البلدان التي انتقت الخيار  •
 14:  2عدد البلدان التي انتقت الخيار  •
 6:  عدد البلدان التي تم تحديد نقطة مباشرتها بقرار محدد للبلد  •

 
 نقطة المباشرة تعليقات

معامل استنفاد أطنان (
 )األوزون

2الخيار  1الخيار    البلد 

 9.7  X   أنتيغوا وبربودا  

  الكاملة الممّولة بموجبCFC  إزالة 
  35/52  المقرر 

   باهاماز   
 
 

 664.4 X  ديش  بنغال  

 27.3 X  بينان   

 56.9  X بوليفيا   

 5.3  X بوتسوانا   

 78.2  X   بروناي دار السالم  

 111.5 X  آاميرون   

 828.7  X شيلي   

  ، يبلغ االستهالك       48/35بموجب المقرر   
4,745  الباقي القابل للتمويل  معامل استنفاد  طن 

670.5 ، ناقص إزالة األوزون عامل استنفاد م طن 
 تم تمويلها في االجتماعين الخامس  األوزون

 والثالثين والسادس والثالثين

   الصين   
 
 
 
 

 1,456.9  X آولومبيا   

 2.5  X جزر القمر   

 -7.8 X  الكونغو   

 386.6 X         جمهورية الكونغو
 الديمقراطية

 182.6  X   ساحل العاج  

 168.7  X آرواتيا   

 585.7  X آوبا   

 225.3  X إآوادور   

 785 X  مصر   

 247.9  X السلفادور   

 1.5 X  غابون   
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 نقطة المباشرة تعليقات
معامل استنفاد أطنان (

 )األوزون

2الخيار  1الخيار    البلد 

 6.1 X  غامبيا   

 31.3 X  غانا   

 17.8 X  جيورجيا   

 317.4  X هوندوراس   

 2,506.6 X  إندونيسيا   

 2,511.5 X  إيران   

 59.8 X  جمايكا   

 97.2  X مقدونيا   

 35.9  X مدغشقر   

  اإلجمالية ممّولة بموجبCFC  إزالة 
35/52  المقرر   

   ماليزيا   

 82.3  X مالي   

   االستهالك المتبقي القابل للتمويل بموجب
35/47  المقرر   

   المكسيك   

 51.4  X مولدوفا   

 10.6  X مونغوليا   

 54.3  X ميانمار   

 16.5  X ناميبيا   

 59.3  X باراغواي   

 114.7  X السنغال   

 2.8  X سيشيل   

 348.1  X سري النكا   

 359.2  X السودان   

 20.6  X سوازي الند   

  اإلجمالية ممّولة بموجبCFC  إزالة 
35/54  المقرر   

   تايالندا   

 39.8  X توغو   

 
 
 

73.5  X ترينيداد وتوباغو   

 لة بموجب اإلجمالية ممّوCFC  إزالة 
35/55  المقرر   

   ترآيا   
 
 

 137.5  X أوروغواي   

 2,235.9 X  فنزويال   
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 نقطة المباشرة تعليقات
معامل استنفاد أطنان (

 )األوزون

2الخيار  1الخيار    البلد 

 242.1  X فييتنام   

 المجموع 30 14 15,249.1 
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 المرفق الثاني
 

 دون نقطة مباشرة مؤآدةالبلدان الباقية من 

 
 7: عدد البلدان اإلجمالي  •
 3:  1ار عدد البلدان التي انتقت الخي •
 4:  2عدد البلدان التي انتقت الخيار  •

 
 نقطة المباشرة موجز استفسار البلد رّد األمانة

 أطنان معامل(
  )استنفاد األوزون

2الخيار  1الخيار    البلد 

   أعطي مرتين مصدر البيانات 
   المستعملة لتحديد نقطة المباشرة

   تفاصيل البيانات المستعملة 
 شرة ، وبنوع   لتحديد نقطة المبا

   خاص البيانات المتعلقة 
   باالستهالك المصادق عليه ولكن 

   غير المنفذ

2,564.3  X   األرجنتين  

   أعطي مصدر البيانات 
   المستعملة لتحديد نقطة المباشرة

   تفاصيل البيانات المستعملة 
   لتحديد نقطة المباشرة ، وبنوع 

   خاص البيانات المتعلقة 
 هالك المصادق عليه ولكن   باالست

   غير المنفذ

6,228.9 X  البرازيل   
 
 

   أعطت األمانة مصدر البيانات 
   المستعملة لتحديد نقطة المباشرة 

  1  للخيار 

   تفاصيل البيانات المستعملة 
   لتحديد نقطة المباشرة

152.9  X آوستاريكا   

   االختيار تمهيدي ، يؤآد الحقا  
   

28.2  X فيجي   

   أعطى مصدر البيانات 
   المستعملة الحتساب االستهالك 

   المصادق عليه ولكن غير المنفذ 
  من هذه 7العودة إلى الفقرة   (

).  الوثيقة  

   طلب بتعديل نقطة المباشرة على   
معامل استنفاد طن 2,172.2  زيادة من 
 المحتسبة في الوثيقة  األوزون

UNEP/OzL./Pro/35/61   
 طن 2,891.2إلى . 1  والتصويب 

 من المستوى معامل استنفاد األوزون
وأساس الطلب هو الستهالك  . المحتسب

 .المصادق عليه ولكن غير المنفذ

   الهند  X يعلن عنه الحقا

   أعطت األمانة معلومات عن 
   خطط إدارة غازات التبريد 

   للبلدان ذات االستهالك 
م   المنخفض ومشروعات الدع  

   المؤسسي

  طلب معلومات عامة تتعلق باإلجراء 
 للحصول على مساعدة  الصندوق 

4.8 X  ساموا   

   اقترحت أن تعود سوريا إلى 
  وإعادة57/35  البند أ في المقرر 

   النظر في الشرط المقدر في 
    انتقائها الخيارات

بإمكانية تصويب "  االحتفاظ   
بعد إنجاز "   نقطة المباشرة  

   دراسة تحضيرية لخطة إزالة 
   وطنية

485.2 X  سوريا   
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 المرفق الثالث
 

 بلدان لم تعمد على انتقاء خيار ولكنها أرسلت جوابا أو طلبت معلومات

 
 10: مجموع عدد البلدان  •

 
 البلد موجز استفسار البلد رّد اإلدارة

   2,000 إلى نحو من CFC  المطالبة بزيادة استهالك  
  نظرا للتحسن االقتصادي  طن ،

   الجزائر

   أرسلت إلى البلد رسائل عدة ، 
   وأعطيت التوضيحات حول انتقاء 

   الخيارات ، في اجتماع إقليمي لشبكة 
   العمل

   بورآينا فاسو   طلب توضيح حول الخيارين المتوافرين للبلد

 اب الخيارات   طلب توضيح حول طريقة احتس   قدمت األمانة التوضيح المطلوب
   للبلد

   األردن

   أفاد أن التغطية غير الكاملة للبرنامج القطري سببها  
 طلب تأجيل .   أن جزءا من البلد في حالة حرب
   االختيار حتى يتم تحديث البرنامج

   لبنان

   مالوي   طلب توضيح حول طريقة احتساب الخيارات   قدمت األمانة المعلومات الالزمة

 ي شرح لطريقة احتساب   أعط
   الخيارات،  ولعملية تغيير خط األساس 

   لبروتوآول مونتريال

   المغرب   طلب لتغيير بيانات خط األساس الجارية

35/57  أعطي توضيح عن المقرر                                   
 ، حول إعفاء البلدان36/7  والمقرر       

 7  ذات االستهالك المنخفض من البند 

   نيكاراغوا  الخيارين  طلب تحديدات لطريقة احتساب

   نايجيريا   طلب تحديد عن احتساب الخيارين   أعطت األمانة المعلومات الالزمة

 وطلبت 2000  أفادت أن االستهالك غير مبين في بيانات عام  
   تأجيل االختيار إلى ما بعد تحديث البرنامج القطري

   باآستان

 الثالث من     اتخاذ القرار بشأن الخيار في األسبوع  
 مايو ، بعد ورشة  العمل المتعلقة بخطة اإلزالة /  أيار

 CFC  الوطنية لمواد 

   الفيليبين
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 المرفق الرابع
 

 بلدان إضافية لديها نقطة مباشرة محتسبة

 
خط أساس بروتوآول مونتريال آنقطة المباشرة: طريقة أولى   

 غيرCFCآمية مئوية الستهالك  
) 2001ليو يو/ تموز(الممول 

متعلق بخط أساس بروتوآول 
   مونتريال

 غير CFCاستهالك 
يوليو /ممول في تموز

معامل طن  (2001
 )استنفاد األوزون

CFCمصادق عليها 
1998-2001لإلزالة 

معامل استنفاد طن (
 )األوزون

خط أساس 
بروتوآول مونتريال 

معامل طن (مصوب 
 )استنفاد األوزون

CFC مصادق 
عليها ولكن غير 

31منفذة ، بتاريخ 
آانون 

ديسمبر /األول
معاملطن  (1997

)استنفاد األوزون

خط األساس المتثال 
بروتوآول مونتريال 

معامل استنفاد طن (
 )األوزون

 

 البلد

 (5) = (3) - (4) (4) (3) = (1) - (2) (2)  (1)  
  جمهورية أفريقيا 11.3 0.0 11.3 0.0 11.3 100%

  الوسطى
  جمهورية الكونغو 665.7 0.0 665.7 0.0 665.7 100%

  الديمقراطية
  ليبيا 716.7 0.0 716.7 220.4 496.3 69%

  جزر ملديف 4.6 0.0 4.6 0.0 4.6 100%
  بابوا غينيا الجديدة 36.3 0.0 36.3 0.0 36.3 100%
  المجموع 2005.3 0 2005.3 400.9 1604.4 80%

 
 

 
 

طة مباشرةأحدث استهالك آنق: الطريقة الثانية   
النسبة المئوية لالستهالك غير  

) 2001يوليو / تموز(الممول 
   متعلق بأحدث استهالك

 غير CFCاستهالك 
يوليو /ممول في تموز

معامل طن  (2001
 )استنفاد األوزون

CFCمصادق عليها 
2000-2001لإلزالة 

معامل استنفاد طن (
 )األوزون

 غيرCFCاستهالك 
 ممول في

 آانون 31 
ديسمبر /األول
طن  (2000/1999

O معامل استنفاد 
 )األوزون

CFC مصادق 
عليها ولكن غير 
 منفذة ،  في

 آانون 31 
ديسمبر /األول
طن (2000-1999

معامل استنفاد 
 )األوزون

 أحدث استهالك
معامل استنفاد طن  (

 )األوزون
 

 البلد

 (5) = (3) - (4) (4) (3) = (1) - (2) (2)  (1)  
  جمهورية أفريقيا  4.3 0.0 4.3 0.0 4.3 100%

* الوسطى   
  جمهورية الكونغو 386.6 0.0 386.6 0.0 386.6 100%

* الديمقراطية   
* ليبيا  985.4 166.4 819.0 54.0 765.0 78%  

* جزر ملديف  4.6 0.0 4.6 0.0 4.6 100%  
* بابوا غينيا الجديدة  47.9 0.0 47.9 0.0 47.9 100%  
  المجموع 2888.4 167.6 2720.8 233.3 2487.5 86%

 
2000استهالك عام *   

________ 
 




