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  للجنة التنفيذية46المشاريع واألنشطة المقّدمة في االجتماع الـ
 

  تقديمات الوآاالت المنفذة والثنائية
 
، والمشاريع واألنشطة التي تتلقاها أمانة الصندوق )آافة األجزاء(سنوات مالي قيمة االتفاقيات متعدد الإن إج .1

يبلغ  ).بما فيها تكاليف مساندة الوآالة حيثما ينطبق (ا أمريكيا دوالر281.339.823من الوآاالت المنفذة والثنائية هي 
من األجزاء ا  أمريكيادوالر 181.967.229 47الجتماع الـالمستوى المطلوب من التمويل المراجع للموافقة في ا
  .السنوية لالتفاقيات متعددة المراحل والمشاريع واألنشطة

 
 مراجعة األمانة للمشاريع واألنشطة المقترحة

 
راجع (نتج عن مراجعة أمانة الصندوق القتراحات تمويل المشاريع واألنشطة توصيات للموافقة الشمولية  .2

تم سحب ما . ا أمريكيا دوالر44.423.599 جزءا ومشروعا ونشاطا سنويا بمبلغ 60ى ما مجموعه عل) Iالملحق 
أو تم أمريكيا  دوالر 12.375.070مجموعه ثمان وعشرون مشروعا استثماريا وأنشطة أخرى بقيمة إجمالية بلغت 

   . آانت محل شكتأجيلها، بما فيها المشاريع التي لم توفر المعلومات المناسبة أو األهلية التي
 
 الموافقة على التكاليف اإلضافية للمشاريع االستثمارية واألجزاء السنوية لخطط القطاعات وخطط تتم .3

 مع الوآاالت المنفذة، ويتم تقديمها لالعتبار  أمريكياا دوالر44.729.012 مجموعهااإلزالة الوطنية، بأموال مطلوبة 
     .غير متعلقة بالتكلفة عالقةأخرى  على الممارسة السابقة أو ألن مسائل في المحافظة) الثانيراجع الملحق (الفردي 

 
 حالة الصندوق

 
وقت تحضير هذه الورقة، بلغت موارد الصندوق متعدد األطراف المتوفرة لاللتزام قرابة في  .4

 .ا أمريكيا دوالر114.391.141
 
 مساعدة لدول ذات خط أساس يبلغ الصفرال

طلبات للمساعدة التقنية للبلدان ذات  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ودة للبيئةبرنامج األمم المتحقدم  .5
) أي استهالك صفر في السنوات التي تحسب على أساسها خطوط األساس ذات الصلة(خطوط األساس غير المحددة 

 :هذه الطلبات هي .استهالك معدوم أو قليل جدالديها وتلك التي 
 

ل وتنزانيا، وآل واحدة منها بكلفة، يبروميد الميثيل في بورآينا فاسو ورواندا وسيشالمساعدة التقنية ل ) أ(
ا دوالر 15.000، تم مراجعتها الحقا لتصبح ا أمريكيا دوالر50.000آما تم تقديمها بداية، بلغت 

 معدوم؛  لبروميد الميثيلآهافي هذه البلدان خطوط أساس تبلغ الصفر واستهال .لكل بلدأمريكيا 
 

خط األساس ألرمينيا هو . ا أمريكيا دوالر40.000مساعدة الفنية لبروميد الميثيل في أرمينيا، بكلفة ال ) ب(
 ، لذا فهي تقع ضمن عدم االمتثال المحتمل؛2004 في العام ODPصفر واستهالآها بلغ طنا واحدا 

 
م تقديمه في األصل، ، آما تا أمريكيا دوالر91.000المساعدة الفنية للهالون في قرغيزستان، بكلفة  )ج(

خط األساس لقرغيزستان للهالون هو صفر . ا أمريكيا دوالر46.000وتم تعديلها الحقا لتصبح 
 ، لذا فهي تقع ضمن عدم االمتثال المحتمل؛2004 في العام ODPطن  2.4واستهالآها بلغ 
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وذات استهالك بسيط أو معدوم لقد وضعت اللجنة التنفيذية أحكاما لمساعدة البلدان التي لها خط أساس  .6
 التدابير التنظيمية لمنع استيراد تنفيذ مشاريع بروميد الميثيل أحكاما لتمويل مبادىء توجيهيةوقد وضعت   .مؤخرا

 45/14فالقرار  .بروميد الميثيل إلى الدول التي لها استهالك خط أساس لبروميد الميثيل إنما بدون استهالك مؤخرا
ألنشطة المساعدة التقنية في الدول التي لها ا أمريكيا دوالر 40.000 وا أمريكيا دوالر20.000ين يمّكن التمويل ما ب

 وأبلغت عن استهالك مؤخرا مرة واحدة على األقل في السنوات الثالث TCA أو CTCاستهالك خط أساس 
  .الماضية

 
 
قد وضع للترآيز في جزء على  للبيئةبرنامج األمم المتحدة برنامج المساعدة على االمتثال التابع لآما أن  .7

حاجات المستهلكين الصغار حيثما يكون التدخل الالزم لتحقيق االمتثال أآثر احتماال بأن يكون ذا طابع مساندة 
قد وفر مساعدة لدول ذات خطوط أساس  برنامج األمم المتحدة للبيئةبل إن  .مؤسسية، مثل تنفيذ التدابير التنظيمية

 .TCA وCTC وتحديدا بخصوص برنامج المساعدة على االمتثالتهالك من خالل مشروعها معدومة وبعض االس
 CAP آجزء من ميزانية 2005للعام  برنامج األمم المتحدة للبيئةوآانت هذه المساعدة جزءا من خطة أعمال 

   .المنتظمة لتوفير مساعدة خاصة بااللتزام
 
حول تمويل المشروع للدول ذات خطوط األساس المعدومة  خاصة في هذه المرحلة مبادىء توجيهيةال توجد  .8

  .وبدون تاريخ استهالك
 
نفذه ي لمشروع إقليمي ا أمريكيا دوالر550.000، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل 38لكن في االجتماع الـ .9

 استراتيجية إزالة إقليمية لتوفير المساعدة التقنية لتخفيضات بروميد الميثيل، وصياغة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وآان الهدف من المشروع توفير ). 26/38 لمقررا(للدول ذات االستهالك المنخفض من بروميد الميثيل في أفريقيا 

 بالمائة تخفيض في خمس دول ذات أحجام 20المساعدة الفنية لتحقيق تخفيضات على بروميد الميثيل للوفاء بنسبة 
غ عن استهالك لبروميد الميثيل لمنع إدخال واستعمال  دولة لم تبّل18يثيل، ومساعدة استهالك متدنية من بروميد الم

   .بروميد الميثيل
 

 من بروتوآول مونتريال، فهناك أعداد آبيرة من الدول ذات 7 وفق المادة ODPبيانات استهالك تبليغ لوفقا  .10
من بين هذه الدول، القليل فقط بلغت حتى  . أو بروميد الميثيلTCA أو CTCخطوط أساس معدومة إما للهالون أو 

 :آما هو مبين في الجدول أدناه) 2004 أو 2003سواء (تاريخه عن استهالك في الفترة الماضية 
 

 االستهالك مؤخرا خط األساس المعدوم ODS :عدد الدول ذات
 1 73 الهالون
CTC 87 2 
TCA 97 1 

 1 55 بروميد الميثيل
 

ي ال يوجد فيها خطوط أساس محددة قدمت طلبات لمساعدة تقنية على أساس الطلبات لو أن جميع الدول الت .11
 15.000حيث  (ا أمريكيا مليون دوالر6.64 التمويل تتراوح ما بين مضامين، فإن 47المقدمة والمراجعة لالجتماع الـ

للهالون، باستثناء ا أمريكيا ردوال 46.000 وبروميد الميثيل وCTC ،TCAلبرامج المساعدة التقنية لـ ا أمريكيا دوالر
 دولة ذات خط أساس معدوم لبروميد الميثيل تشارك سلفا في مشروع بروميد الميثيل اإلقليمي الموافق عليه في 20

، CTCلبرامج المساعدة التقنية لـ ا أمريكيا دوالر 40.000بمعدل (ا أمريكيا دوالر مليون 15.40و) 38االجتماع الـ
  ).هانفس  دولة20للهالون، أيضا باستثناء الـا أمريكيا دوالر 90.000 وبروميد الميثيل وTCAو
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لذا فقد ترغب اللجنة التنفيذية بالنظر في ترتيبات توفير مساعدة للدول التي ال خط أساس لها وذات االستهالك  .12
   .القليل أو المعدوم

 
فقد تمت  .برنامج األمم المتحدة للبيئةالتابع ل برنامج المساعدة على االمتثال  نقطة البداية عنديمكن أن تكون .13

للمستشارين في ( للتمويل البرامجي 2005 للعام CAP في ميزانية ا أمريكيا دوالر90.000الموافقة على تمويل 
ا بمواصلة نفس البرنامج بالكلفة المقترحة في  طلب2006 للعام برنامج المساعدة على االمتثالتضم ميزانية  ).المناطق

 تضم أيضا اقتراحات تمويلية جديدة 2006 للعام CAPآما أن ميزانية . ا أمريكيا دوالر154.000 وهي 2006العام 
بعضها مسبقا آتعديالت على  تم تمويلللمعلومات العالمية وأنشطة التوعية، والتي ا أمريكيا دوالر 327.000تبلغ 

ويمكن النظر في تمويل ). UNEP/Ozl.Pro/ExCom/47/18تمت مناقشتها في الوثيقة (عمل آل سنة برنامج ال
CAP لدول ذات خطوط األساس المعدومة وبدون تاريخ استهالك في آل قطاع ل الزائد المستعمل في توفير المساعدة

  .محدد أعاله
 

من قبل اللجنة التنفيذية آوسيلة لتوفير  متثالبرنامج المساعدة على االوبالتالي فإنه يمكن النظر في برنامج  .14
آما   . المؤهلة التي لها خط أساس صفر واستهالك معدوم5المساعدة في القطاع ذي الصلة ألي دولة من دول المادة 

 قد ئيةخطة ادارة االزالة النهاأنه بالنسبة لهذه الدول، فالوآاالت المنفذة والثنائية التي توفرالمساعدة بالتحضير وتنفيذ 
ُيطلب منها ضمان انه، ضمن المستويات الموافق عليها من التمويل، فإن أنشطة المشروع سوف تتضمن توفير 

 في الدولة التي ال خط أساس لها وال استهالك لكنها آانت ضمن خطر وقوع ODSالمساندة الالزمة بخصوص 
   .استهالك مستقبلي

 
في وجود ظروف يمكن فيها أن تكون جاهزة لتوفير تمويل وبصورة منفصلة، فقد تنظر اللجنة التنفيذية  .15

وعلى األساس أن  .إضافي وعلى أساس المشروع للدول ذات خطوط األساس المعدومة واالستهالك المكتشف مؤخرا
، فقد تنظر اللجنة التنفيذية في توفير التمويل 7االستهالك المكتشف مؤخرا قد تم عرضه والتبليغ عنه وفق المادة 

ونظرا ألن بعض الدول ذات   .طة المخصصة والبسيطة لمساعدة الدول على العودة إلى االستهالك المعدوملألنش
 لمقررا (ا أمريكيا، دوالر20.000 قد تتلقى ما ال يقل عن TCA و CTCخطوط األساس وبعض االستهالك لـ 

ذات خطوط األساس المعدوم وبعض للدول ا أمريكيا دوالر 15.000، فإنه قد ُينظر في تمويل ما يصل إلى )14/45
 .وقد يكون توفير التمويل بالتعهد المعتاد بأن الدولة لن تطلب المزيد من التمويل إلزالة المواد ذات الصلة . االستهالك

   
 
 



Project Title Agencyr
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities recommended for funding 

Funds approved (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/12
Annex I

AFGHANISTAN
SEVERAL
Ozone unit support
Establishment of national ozone unit for implementing the 
phase-out of ODS (institutional strengthening)

UNEP $150,000 $150,000

$150,000 $150,000Total for Afghanistan

BAHRAIN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $60,000 $60,000

$60,000 $60,000Total for Bahrain

BOLIVIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Project preparation for the terminal phase-out management 
plan

Canada $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $78,867 $78,867

$108,867 $3,900 $112,767Total for Bolivia

BRAZIL
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: fourth tranche UNDP $2,856,400 $242,276 $3,098,676 4.601,020.0

$2,856,400 $242,276 $3,098,676Total for Brazil 1,020.0

BURKINA FASO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
Project preparation for the terminal phase-out management 
plan

Canada $10,000 $1,300 $11,300

Preparation of project proposal
Project preparation request for TPMP UNEP $20,000 $2,600 $22,600

$30,000 $3,900 $33,900Total for Burkina Faso

BURUNDI
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Project preparation of a terminal phase-out management plan UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Burundi
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CAMBODIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project: phase III UNEP $112,667 $112,667

$112,667 $112,667Total for Cambodia

CAMEROON
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project: phase V UNEP $139,532 $139,532

$139,532 $139,532Total for Cameroon

CHINA
FOAM
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of CFC-11 in the China foam 
sector: 2006 annual programme

IBRD $3,320,000 $282,800 $3,602,800600.0

HALON
Sectoral phase out plan
Sector plan for halon phase-out in China: 2006 annual 
programme

IBRD $11,400,000 $855,000 $12,255,000

PRODUCTION
ODS closure
CFCs, CTC and halon accelerated phase-out-plan USA $5,000,000 $375,000 $5,375,000664.0

SOLVENT
Multiple solvents
ODS phase-out in China solvent sector: 2006 annual 
programme

UNDP $5,055,000 $379,125 $5,434,12585.0

$24,775,000 $1,891,925 $26,666,925Total for China 1,349.0

COLOMBIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
National phase-out plan for Annex A (Group I and II) 
substances: second implementation programme

UNDP $2,353,180 $176,488 $2,529,668 5.5837.0

$2,353,180 $176,488 $2,529,668Total for Colombia 37.0

COMOROS
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Project preparation for a TPMP UNEP $30,000 $3,900 $33,900

$30,000 $3,900 $33,900Total for Comoros
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COSTA RICA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNDP $140,513 $10,538 $151,051

$140,513 $10,538 $151,051Total for Costa Rica

CROATIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $87,707 $87,707

$87,707 $87,707Total for Croatia

CUBA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase V) UNDP $149,066 $11,180 $160,246

$149,066 $11,180 $160,246Total for Cuba

ERITREA
REFRIGERATION
Preparation of project proposal
Project preparation of the Investment components of a 
refrigeration management plan

UNDP $20,000 $1,500 $21,500

SEVERAL
Ozone unit support
Institutional strengthening project (start-up cost) UNEP $40,000 $40,000

Project preparation/supervision
Country programme/RMP project preparation UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$100,000 $6,700 $106,700Total for Eritrea

FIJI
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance project to install alternatives, achieve 
compliance and phase out methyl bromide

UNEP $65,000 $8,450 $73,450

Technical assistance/support
Technical assistance project to install alternatives, achieve 
compliance and phase out of methyl bromide

UNDP $50,000 $4,500 $54,5002.1

$115,000 $12,950 $127,950Total for Fiji 2.1
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GEORGIA
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance for the elimination of methyl bromide 
in grain and storage facilities

UNIDO $225,500 $20,295 $245,7957.2

HALON
Banking
Halon banking management programme UNIDO $64,930 $5,844 $70,77437.4

PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Assistance to prepare a terminal phase-out management plan Sweden $30,000 $3,900 $33,900

$320,430 $30,039 $350,469Total for Georgia 44.6

GHANA
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Project preparation of a terminal phase-out management plan UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Ghana

INDIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNDP $373,230 $27,992 $401,222

$373,230 $27,992 $401,222Total for India

INDONESIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strenghthening project (phase V) UNDP $271,245 $20,343 $291,588

$271,245 $20,343 $291,588Total for Indonesia

JAMAICA
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance to phase-out the use of methyl bromide Canada $55,530 $7,219 $62,749

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $60,000 $60,000

$115,530 $7,219 $122,749Total for Jamaica
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KOREA, DPR
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $123,552 $123,552

$123,552 $123,552Total for Korea, DPR

KUWAIT
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase II) UNEP $105,320 $105,320

$105,320 $105,320Total for Kuwait

KYRGYZSTAN
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Project preparation of a terminal phase-out management plan UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Kyrgyzstan

LEBANON
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide for soil fumigation in 
strawberry production (fifth tranche)

UNIDO $42,504 $3,188 $45,6929.0

$42,504 $3,188 $45,692Total for Lebanon 9.0

LIBYA
HALON
Banking
Plan for the phase-out of import and net consumption of 
halons in the fire fighting sector

UNIDO $343,500 $25,763 $369,263653.9

$343,500 $25,763 $369,263Total for Libya 653.9

MADAGASCAR
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP: training of customs officers 
and other officers to control and follow-up of ODS and its 
containers

UNEP $22,000 $2,860 $24,860

Implementation of the RMP: training of maintenance  
technicians including small craftsmen of informal sector

UNEP $25,000 $3,250 $28,250

Implementation of the RMP: recover and recycling 
component

France $40,500 $5,265 $45,7657.1

$87,500 $11,375 $98,875Total for Madagascar 7.1
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MALAWI
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $66,733 $66,733

$66,733 $66,733Total for Malawi

MALAYSIA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2005 annual programme IBRD $1,208,300 $100,747 $1,309,047470.8

$1,208,300 $100,747 $1,309,047Total for Malaysia 470.8

MONGOLIA
PHASE-OUT PLAN
ODS phase out plan
Terminal phase-out management plan: first tranche Japan $150,000 $19,500 $169,5000.7

$150,000 $19,500 $169,500Total for Mongolia 0.7

MOROCCO
FUMIGANT
Methyl bromide
Phase-out of methyl bromide used for soil fumigation in 
tomato production (third tranche)

UNIDO $1,670,995 $125,325 $1,796,32039.0

$1,670,995 $125,325 $1,796,320Total for Morocco 39.0

NAMIBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $60,000 $60,000

$60,000 $60,000Total for Namibia

NIGER
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V) UNEP $64,827 $64,827

$64,827 $64,827Total for Niger

PAKISTAN
REFRIGERATION
Refrigerant management plan
Implementation of the RMP (institutional framework, 
customs empowerment, training service technicians, 
recovery and recycling) (third tranche)

UNIDO $414,300 $31,073 $445,373 5.3080.0

$414,300 $31,073 $445,373Total for Pakistan 80.0
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PANAMA
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National phase-out plan for Annex A (Group I) substances 
(second tranche)

UNEP $15,000 $1,950 $16,950

National phase-out plan for Annex A (Group I) substances 
(second tranche)

UNDP $238,000 $17,850 $255,850 5.8936.5

$253,000 $19,800 $272,800Total for Panama 36.5

PARAGUAY
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance to phase-out the use of methyl bromide Spain $40,000 $5,200 $45,2000.2

PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Project preparation of a terminal phase-out management plan UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$70,000 $7,450 $77,450Total for Paraguay 0.2

PHILIPPINES
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan: 2006 annual programme IBRD $2,873,197 $248,588 $3,121,785301.0

$2,873,197 $248,588 $3,121,785Total for Philippines 301.0

SAINT KITTS AND NEVIS
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase III) UNEP $60,000 $60,000

$60,000 $60,000Total for Saint Kitts and Nevis

SENEGAL
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VI) UNEP $152,100 $152,100

$152,100 $152,100Total for Senegal

SERBIA AND MONTENEGRO
PHASE-OUT PLAN
CFC phase out plan
National CFC phase-out plan (second  tranche) Sweden $134,000 $17,420 $151,420

National CFC phase-out plan (second  tranche) UNIDO $759,000 $56,925 $815,925 5.9618.0

$893,000 $74,345 $967,345Total for Serbia and Montenegro 18.0
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SIERRA LEONE
FUMIGANT
Technical assistance/support
Methyl bromide communication programme UNEP $50,000 $6,500 $56,5000.4

$50,000 $6,500 $56,500Total for Sierra Leone 0.4

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
Preparation of project proposal
Project preparation of a terminal phase-out management plan UNDP $30,000 $2,250 $32,250

$30,000 $2,250 $32,250Total for Uruguay

YEMEN
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV) UNEP $104,000 $104,000

$104,000 $104,000Total for Yemen

REGION: LAC
FUMIGANT
Methyl bromide
Policy assistance to support the methyl bromide phase-out 
with special focus in Guatemala and Honduras

Spain $80,000 $10,400 $90,400

$80,000 $10,400 $90,400Total for Region: LAC

4,069.3GRAND TOTAL $41,281,195 $3,142,404 $44,423,599
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 قائمة بالمشاريع لالعتبار الفردي
 

 رقم الوثيقة الوآالة القطاع المشروع البلد
 اإلنتاج
 لعامل التصنيع CTCستهالك  إنتاج واالتخلص من الصين

برنامج    ):I المرحلة(واالستعماالت األخرى غير المحددة 
 2006سنوي للعام 

استهالك /إنتاج
CTC 

 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25 البنك الدولي

برنامج سنوي للعام  :CFCإنتاج للتخلص من خطة قطاع  الصين
2006 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25 البنك الدولي CFCإنتاج 

الجزء  (CFC-12 و CFC-11إنتاج للتخلص من خطة قطاع  المكسيك
 )الرابع

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/36 اليونيدو CFCإنتاج 

 بروميد الميثيل
بروميد الميثيل من تبخير التربة في شتالت التخلص التام من  إيران

 الزيتون وأشجار الفواآه والمشاتل وغيرها
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/30 اليونيدو بروميد الميثيل

إزالة قطع بروميد الميثيل في الخضراوات، واألزهار وإنتاج  لبنان
 )الجزء الخامس(التبغ 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/32  اليوئنديبي بروميد الميثيل

الطماطم، الخيار،  :بروميد الميثيل من الزراعةالتخلص من  ليبيا
 الفلفل وغيرها

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/33 واليونيد بروميد الميثيل

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/44 اليونيدو بروميد الميثيل )الجزء الثالث(إزالة بروميد الميثيل من تبخير الحبوب  سوريا
بروميد الميثيل في الطماطم والخيار ومحاصيل التخلص من  ترآيا

 )الجزءان الثالث والرابع(القرنفل المحمية 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/46 دواليوني بروميد الميثيل

الجزء (تام لبروميد الميثيل المستعمل في التبغ التخلص ال زمبابوي
 )األول

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/47 اليونيدو بروميد الميثيل

 التبريد
الجزء  : من قطاع خدمات التبريدCFC التخلص منخطة  الصين

 الثاني
اليابان، اليونيب  التبريد

 واليونيدو
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25 

 ترآز على قطاع CFCخطة وطنية للتخلص من استهالك  الهند
 2006برنامج عمل   :خدمة التبريد

اليوئنديبي،  التبريد
اليونيب، 

اليونيدو، ألمانيا 
 وسويسرا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/29 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/46 لدوليالبنك ا التبريد 2006برنامج سنوي للعام  :CFCsمن التام خطة التخلص  ترآيا
 عوامل التصنيع

 آعامل تصنيع في القضاء على ثالثي CTC التخلص من آولمبيا
آلوريد النيتروجين خالل إنتاج الكلورين في بروديسال اس 

 .أيه

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/26 البنك الدولي عامل التصنيع

التخلصخطة   
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/22 ألمانيا، اليونيب التخلصخطة  ةوطنيالتخلص التنفيذ خطة  أفغانستان
اليونيدو، البنك  التخلصخطة  2006برنامج عمل  : الوطنيةCFCالتخلص من خطة  األرجنتين

 الدولي
UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/23 

اليونيب  تخلص الخطة  وطنيةتخلص خطة  آوريا الشمالية
 واليونيدو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/31 

اليوئنديبي،  التخلصخطة  النهائيالتخلص خطة إدارة  يجيف
 اليونيب

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/27 

ساينت فينسنت 
 وغرينادز

اليوئنديبي،  التخلصخطة  CFCs النهائي لـالتخلص خطة إدارة 
 اليونيب

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/42 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/45 البنك الدولي التخلصخطة   الوطنيةODSالتخلص من خطة  تونس

 
 

 


