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  2003حالة تطبيق برنامج عمل الرصد والتقييم للعام   أوال

  
حول خطط إدارة التبريد عة  عرضت على اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثالثين دراسة نظرية موس-1
وقد تناولت االستنتاجات التمهيدية القائمة على تحليل الوثائق ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/14الوثيقة (

كما تضمنت اقتراحا حول النهج المتوخى اعتماده في . ودراسات للحاالت في كل من غواتيماال وجمايكا وسانت لوسيا
ويعرض على . ك إجراء مناقشات على مستوى اجتماعات الشبكة اإلقليميةدراسات الحاالت الالحقة، بما في ذل

االجتماع الحادي واألربعين التقرير الذي وضع بنتيجة تقييم خطط إدارة التبريد التي تركز على البلدان ذات الحجم 
  .المتدني في االستهالك وهو يتضمن الدروس المستفادة والتوصيات الرامية إلى بلورة أطر النهج

  
 وعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها األربعين تقرير بشأن تقييم قطاع الهالونات يقوم على دراسات للحاالت -2

وقد أشار هذا التقرير إلى مواطن القوة . في كل من البرازيل والهند وماليزيا وجمهورية الصين الشعبية وفنزويال
هالونات في كل من البلدان التي شملتها الزيارات واألنشطة ذات والضعف التي تحيط ببرنامج اإلزالة التدريجية لل

واستنادا إلى الدروس المستفادة في المشروعات المنجزة . الصلة بالهالونات التي ينفذها برنامج األمم المتحدة للبيئة
قطري وإلى منها والجارية، عرض التقرير المبادئ الرامية إلى وضع مدونات ومعايير الحرائق على المستوى ال

  .إعادة التدوير تتميز بجدواها واستدامتها/تصميم وتنفيذ مشروعات لبنوك الهالونات واالسترداد
  
 كذلك عرض على االجتماع األربعين دراسة نظرية تناولت تقييم اتفاقيات اإلزالة التدريجية لقطاع إنتاج غاز -3

أما مسائل التقييم ). UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/9الوثيقة (  تقييما وسطيا يشمل منتصف المرحلة CFCالتبريد 
والنهج المقترح اعتماده على مستوى التقييم الميداني فقد استعرضتها اللجنة الفرعية للرصد والتقييم والمالية وصادقت 

  .عليها اللجنة التنفيذية
) UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/5الوثيقة (عات األيروصوالت و وكمتابعة للتقرير النهائي حول تقييم مشر-4

 معلومات بشأن UNEP/OzL.Pro/ExCom/39/5، تناولت الوثيقة )ب (39/11 و 38/2والمقررين الالحقين 
اإلجراءات التي تعمل بموجبها الوكاالت المنفذة في شؤون المشتريات وتوسعت في بلورتها الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/40/10.  
  

  2004دراسات التقييم المتوقعة للعام   ثانيا
  
  المبادئ التوجيهية  )أ(
  
 وأما المبادئ التوجيهية التي تناولها برنامج عمل العام الماضي للرصد والتقييم والعنصر الجديد الذي ركزت عليه -5

الرامي إلى إجراء تقييمات وسطية لألنشطة الجارية، السيما خطط اإلزالة التدريجية القطاعية والمشروعات المتعددة 
ويتمثل السببان الرئيسيان الكامنان وراء عنصر التركيز الجديد هذا في . الحة أيضا للعام المقبلالسنوات فتبقى ص

معالجة المشروعات التقليدية معالجة موسعة ضمن مختلف التقييمات التي جرت حتى اآلن وفي كون خطط اإلزالة 
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 في إطار عملية إنجاز اإلزالة التدريجية التدريجية القطاعية والوطنية والمشروعات المتعددة السنوات أدوات رئيسية
فقد يؤدي تقييم بعض الخطط القطاعية الجاري تنفيذها حاليا على سنوات . للمادة المستنفدة لألوزون وتحقيق االمتثال

عديدة إلى استخالص الدروس المستفادة من أجل تصميم خطط اإلزالة التدريجية المقبلة وتطبيق البرامج القطاعية 
  . مع األخذ ببند المرونة الذي يجيز إدخال التعديالت بشكل متواصلالجارية،

  
  التقييمات المقترحة  )ب(
  
  :2004 في ما يلي التقييمات المقترحة لبرنامج عمل الرصد والتقييم للعام -6
  

 عن طريق القيام بزيارات CFCمتابعة الدراسة النظرية المتعلقة بقطاع إنتاج غاز التبريد   "أ"  
لى الصين والهند وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وعرض قرار التقييم على اللجنة التنفيذية في ميدانية إ

سوف ينظر هذا التقييم الذي يشمل منتصف المرحلة في تطبيق برنامج يستوعب قسما . اجتماعها الثاني واألربعين
نجاح برنامج اإلزالة التدريجية لغاز التبريد كبيرا من أموال الصندوق المتعدد األطراف وسيكون وقعه جوهريا على 

CFC 5 في كافة البلدان العاملة بموجب المادة.  
  

إنهاء العمل على تقييم خطة اإلزالة التدريجية لقطاع المذيب في الصين التي سبق توقعها ضمن   "ب"  
يرمي هذا التقييم إلى بيان .  وعرضه على اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني واألربعين2003برنامج عمل العام 

الدروس المستفادة خالل تنفيذ هذه الخطة القطاعية وهي الثانية التي حظيت بالموافقة بعد خطة قطاع الهالونات في 
سوف يتناول التقييم دراسة الوسائل المعتمدة في التعاقد مع شركات المذيب وتحليل أسباب اإلرجاء المتأتية . الصين

 والترتيب والسياسات المؤسسية فضال عن آليات الرصد والتبليغ المستخدمة، األمر الذي قد ينتهي والجدوى اإلجمالية
إلى استنتاجات قيمة ذات صلة بإعداد خطط اإلزالة التدريجية القطاعية أو الوطنية في بلدان أخرى وتطبيقها، مع 

  .األخذ بالظروف الخاصة التي تعرفها الصين
  

طة إدارة التبريد التي ركزت حتى اآلن على البلدان ذات الحجم المتدني في توسيع نطاق تقييم خ  )ج(  
االستهالك عن طريق إجراء دراسات للحاالت في البلدان التي ليست ذات حجم متدن في االستهالك، بما فيها تلك التي 

 الجوانب عن الظروف تختلف الظروف في هذه البلدان في بعض. تتم فيها خطط اإلزالة التدريجية في قطاع التبريد
السائدة في البلدان ذات الحجم المتدني في االستهالك، ال سيما من حيث عدد الورش وحجم استهالك غاز التبريد 

CFCكذلك استخدمت في .  والكميات التي تم استردادها وإعادة تدويرها والحاجة إلى منشآت االستصالح أو التدمير
  .ية والقطاعية طرائق تنفيذ جديدة جديرة بالتحليلبعض من خطط اإلزالة التدريجية الوطن

  
تنظيم دراسات أخرى للحاالت حول بنوك الهالونات ومشروعات االسترداد وإعادة التدوير بغية   )د(  

استكمال تقرير تقييم قطاع الهالونات الذي عرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها األربعين، ال سيما بخصوص 
وللتقرير أن . روعات االسترداد وإعادة التدوير في البلدان ذات الحجم المتدني في االستهالكبنوك الهالونات ومش

  .يتضمن كذلك تحليال لمشروعات بنوك الهالونات اإلقليمية
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إعداد دراسة نظرية ودراسات مختارة للحاالت تتناول مشروعات بروميد الميثيل بهدف إجراء تقييم   )ه(  

وقد أنجز اآلن . 2005 وبداية العام 2004ك يكبر حجما ويزداد تعقيدا مع حلول نهاية العام لهذا القطاع الذي ال ينف
عدد كبير بما يكفي من المشروعات ال سيما منها المشروعات غير االستثمارية والتدليلية بحيث أصبح هذا التقييم 

  ).يةأنظر المرفق الثاني لالطالع على النظرة العامة اإلحصائ(ممكنا وذات معنى 
  

 2004إقتراح إجراء دراسة نظرية حول تقييم خطط اإلزالة التدريجية الوطنية في نهاية العام   )و(  
سوف تستعرض الوثائق المتوافرة . 2005تعرض على اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس واألربعين في ربيع العام 

  .2005التي ستجري في العام وتحدد مسائل التقييم وتقترح نهجا يعتمد في دراسات الحاالت 
  
  : أدناه نظرة عامة على دراسات التقييم والجدول الزمني المقترحاألول في الجدول -7

  األولالجدول 
   لتقديم وثائق الرصد والتقييم إلى اللجنة التنفيذية2004/05الجدول الزمني 

  
  2004االجتماع األول 

)42( 

 2004االجتماع الثاني 
)43( 

  2004 االجتماع الثالث
)44( 

االجتماع األول 
2005) 45( 

 تقرير عن التقييم -
التفاقيات الوسطي 

اإلزالة التدريجية 
لقطاع إنتاج غاز 

  CFCالتبريد 
 تقرير عن التقييم -

الوسطي لخطة 
اإلزالة التدريجية 

 في لقطاع المذيب
 الصين

 تقرير عن التقييم -
بنوك الوسطي لمشروعات 

 في بلدان ذات الهالونات
ات مجهزة متوسطة قدر

  ومتدنية للهالونات
 دراسة نظرية ودراسات -

مختارة للحاالت حول 
 مشروعات بروميد الميثيل

 تقرير عن التقييم الوسطي -
 وخطط لخطط إدارة التبريد

لقطاع خدمة اإلزالة التدريجية 
 في بلدان ليست ذات التبريد

  حجم متدن في االستهالك
التقرير الموحد عن إنجاز  -

  2004وع للعام المشر
مشروع برنامج العمل للعام  -

2005 

 تقرير عن تقييم -
بروميد مشروعات 

  الميثيل
 دراسة نظرية -

 خطط عن تقييم
اإلزالة التدريجية 

 الوطنية

  
  طرائق التطبيق واألسلوب المنهجي المعتمد في دراسات التقييم  )ج(
  
تشاور مع الوكاالت المنفذة قبل تقديم شروط التكليف إلى  لقد أثبتت الممارسة القاضية بإعداد دراسات نظرية وال-8

. اللجنة التنفيذية ليصار إلى النظر فيها أنها مفيدة في تحديد مسائل التقييم بعناية قبل الشروع في الزيارات الميدانية
المشروعات أو أما في . وسوف يستمر هذا األمر حيثما تجيز كمية الوثائق المتاحة ونوعيتها إعداد دراسة موضوعية

البرامج الجارية مثل خطط إدارة التبريد ومشروعات بروميد الميثيل التي ال تتوافر بشأن تطبيقها تقارير كافية فسوف 
تستقي الدراسة النظرية غناها من دراسات قليلة للحاالت مرتكزة إلى معلومات تم تجميعها خالل الزيارات الميدانية 
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الرئيسية على نحو سليم وإعداد شروط التكليف المالئمة إلجراء مزيد من الزيارات بحيث تجيز بيان مسائل التقييم 
  .الميدانية

  
 وأما تقارير التقييم النهائية التي تنطوي على نتائج الزيارات الميدانية والمشاورات مع مختلف المعنيين حول -9

  .سات النظريةمشروعات التقارير فسوف تطرح عموما بعد مرور اجتماعين على عرض الدرا
  

 في حين تحتاج طرائق التقييم الخاصة إلى بلورة لدى إجراء كل دراسة من الدراسات، يقتصر النهج عموما على -10
إعداد استعراض مفصل لوثائق المشروعات وتقارير إنجاز المشروع وغيرها من المعلومات ذات الصلة الداخلة في 

ياغة المبادئ التوجيهية إلجراء المقابالت البنيوية مع العاملين في قواعد البيانات المتاحة لدى األمانة تليه ص
ثم يجري تجميع دراسات الحاالت . المؤسسات خالل زيارات إلى عينة مختارة من المشروعات في جميع المناطق

ألوزون الخاصة بزيارات إلى المشروعات وتعرض التوصيات النهائية على اللجنة التنفيذية بعد التشاور مع وحدات ا
  .الوطنية والوكاالت المنفذة المعنية

  
  الميزانية  ) د(

فاالستعانة .  تتألف عناصر الميزانية الرئيسية الالزمة إلجراء التقييمات من أتعاب المستشارين وتكاليف سفرهم-11
خصصة متبالمستشارين الفرديين أعطت عامة نتائج حسنة نظرا إلى ما يتمتع به هؤالء من أهلية فنية في المجاالت ال

لذلك، تقضي الخطط باستخدام أكبر . وهذه االستعانة أقل كلفة بكثير من استخدام مستشارين بموجب معدالت الشركات
 ومن كلي الجنسين إلجراء 5قدر ممكن من المستشارين الفرديين من البلدان العاملة وغير العاملة بموجب المادة 

 على بعض األموال إلجراء تقييمات 2003رنامج عمل العام سبق أن تمت الموافقة في ب. التقييمات المخطط لها
ودراسات حاالت لمشروعات )  دوالر أميركيCFC    )40,000التفاقيات اإلزالة التدريجية لقطاع إنتاج غاز التبريد 

يجب توفير أموال إضافية للسماح بزيارة عدد أكبر من البلدان ).  دوالر أميركي40,000.00(بروميد الميثيل 
 فتبلغ 2004أما الميزانية المقترحة لبرنامج عمل العام . وظيف عدد من المستشارين أكبر مما هو مقرر أساساوت

 دوالر أميركي لألرصدة غير 100,000زائد ( في العام الماضي 198,000 دوالر أميركي مقارنة بمبلغ 265,000
  .سنوات الثالثة الماضية دوالر أميركي لكل من ال300,000وحوالى ) 2002المنفقة من العام 

  
  2004الميزانية المقترحة لبرنامج عمل الرصد والتقييم للعام : الثاني الجدول 

  دوالر أميركيCFC: 20,000 للخطط القطاعية إلنتاج غاز التبريد يالتقييم الوسط
  دوالر أميركي40,000 :دراسات الحاالت لمشروعات بروميد الميثيل

ذات حجم متدن في التي ليست رة التبريد في البلدان دراسات الحاالت لخطط إدا
 :االستهالك والتقرير النهائي

  دوالر أميركي80,000

إعادة التدوير في البلدان /دراسات الحاالت لبنوك الهالونات ومشروعات االسترداد
 :ذات الحجم المتدني في االستهالك والتقرير النهائي

  دوالر أميركي50,000

   دوالر أميركي10,000 : خطط اإلزالة التدريجية الوطنيةدراسة نظرية عن
   دوالر أميركي50,000 :سفر الموظفين

   دوالر أميركي4,000 .):كمبيوتر، الخ(معدات 
   دوالر أميركي2,000 .):هاتف، بريد عادي، الخ(إتصاالت 
   دوالر أميركي256,000.00 :المجموع
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  ت المنجزة والجارية والمخطط لهاالتقييمانظرة عامة إلى ): أ (Iالمرفق 

  المشروعات االستثمارية

التقييم املخطط له
 

التقييم اجلاري
التقييم املنجز 
جمموع األموال املوافق  األموال املصروفة 

 عليها
إنتاج معامل استنفاد 

األوزون املزال تدرجييا 
حبسب التقرير املرحلي 

 2002للعام 

إستهالك معامل استنفاد 
ل تدرجييا األوزون املزا

حبسب التقرير املرحلي 
 2002للعام 

إنتاج معامل 
استنفاد األوزون 

املوافق عليه 
 حبسب املخزون

إستهالك معامل 
استنفاد األوزون 

املوافق عليه حبسب 
 املخزون

عدد 
املشروعات 
 املنجزة

عدد 
املشروعات 
املوافق عليها

 القطاع

    X 24,612,854 27,771,471 0 23,471 0 25,141 85 110  أيروصول

    X 235,911,671 318,416,566 0 40,883 0 57,946 741 980  رغوة

X     11,643,960 38,947,852 0 519 0 2,813 4 38  غاز تبخري

X**   X 42,471,557 56,621,465 28,875 31,417 31,188 34,504 30 35  هالون

      2,627,086 27,193,378 0 552 2,638 1,214 4 15  عامل تصنيع
X     894,263 42,100,273 0 97 0 2,357 3 19  خطط اإلزالة التدرجيية الوطنية

  X   92,670,748 125,144,350 23,381 0 28,158 0 9 13  CFCإنتاج غاز التربيد 

     X  336,484,128 409,311,563 0 24,906 0 35,657 389 571  التربيد

    X 62,684,237 67,016,957 0 2,533 0 4,583 32 45  كباس

    X 32,747,888 36,486,170 0 64 0 64 19 21  أجهزة تكييف اهلواء املتحركة

    X 4,624,714 4,624,714 0 1 0 1 3 3 كباس أجهزة تكييف اهلواء املتحركة
X***   X 970 341,397 0 0 0 12 0 3  خطة إدارة التربيد

    X 32,962,612 62,589,002 0 2,420 0 5,035 85 109  املذيب

      11,239,244 15,975,411 0 715 0 1,285 7 12  *قطاعات أخرى

     791,518,124 1,124,071,331 52,256 124,979 61,984 165,952 1,357 1,902  اجملموع

  ). مشروعات3(التعقيم وعامل )  مشروعات5(، وندف التبغ ) مشروعات4(القطاعات املتنوعة تتضمن القطاعات األخرى *
  .التقييم املخطط له للبلدان غري املشمولة بتقرير التقييم املطروح على اللجنة التنفيذية يف اجتماعها األربعني **

  .التقييم املخطط له للبلدان اليت ليست ذات حجم متدن يف االستهالك*** 
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  خطط لهاالتقييمات المنجزة والجارية والمنظرة عامة إلى ): ب (Iالمرفق 

  المشروعات غير االستثمارية

التقييم املخطط له
 

التقييم اجلاري
التقييم املنجز 
جمموع األموال املوافق  األموال املصروفة 

 عليها
معامل استنفاد 
األوزون املزال 

تدرجييا حبسب التقرير 
2002املرحلي للعام 

معامل استنفاد 
األوزون املزمع إزالته 

تدرجييا حبسب 
 املخزون

 عدد
املشروعات 
 املنجزة

عدد 
املشروعات
املوافق عليها

  النوع

   6,289,277 7,626,916 0 0 الربنامج  159 144
 القطري

   15,695,143 18,311,197 219 473  التدليل 73 60
X     

10,328,357  
    12,849,133            22            23   

28  
  

41  
يد امليثيلبروم

  X* 4,194,636 4,284,463 123 226 إعادة /االسترداد 25 25
التدوير و 

إعادة /استرداد
تدوير أجهزة 
تكييف اهلواء 
املتحركة

  X 23,883,686 36,589,704 0 378 التعزيز  309 147
 املؤسسي

   39,352,931 45,645,699 0 0  اإلعداد 975 810
   62,275,433 97,908,169 2,314 7,632  املساعدة الفنية 634 381
  X 4,046,534 4,078,450 0 0   

20  
غرفة تبادل  20

املعلومات
  X 7,176,057 7,515,249 0 0 الشبكات  35 31

اإلقليمية
X  X* 12,774,997 14,200,615 1,569 2,099 إعادة /االسترداد 57 49

التدوير و 
إعادة /استرداد

تدوير أجهزة 
كييف اهلواء ت

املتحركة
 X  8,414,024 19,042,675 271 1,402 خطة إدارة  162 32

التربيد
X     1,597,248 3,135,254 0 26 بروميد امليثيل 39 26
X       25,000       714,468 0 81 خطط اإلزالة  7 0

التدرجيية 
الوطنية

X  X* 15,603,264 23,866,632 217 219  يبالتدر 270 169

X  X* 3,184,248 7,179,724 0 0 خطة إدارة  114 34
التربيد

X   1,181,994 1,655,333 0 6 بروميد امليثيل 20 16

X     170,820    1,758,125 0 0 خطط اإلزالة  4 0
التدرجيية 
الوطنية

   163,099,734 229,948,317 2,750 8,703  اجملموع 2,420 1,711

بالعينة احملدودة اليت جرى تقييمها حىت اآلن يف سياق التقييم الوسطي خلطط إدارة التربيد املختارة يف البلدان اليت ليست سوف يؤخذ مرة أخرى *

  .ذات حجم متدن يف االستهالك
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القطاعات المقترح إجراء دراسات نظرية وتقييمات ميدانية /المشروعاتنظرة عامة إلى : IIالمرفق 
  2004ل الرصد والتقييم للعام بشأنها في إطار برنامج عم

 
  
  
  
  
 الوارد

إنتاج معامل 
استنفاد 
األوزون 

املوافق عليه 
 )باألطنان(

إستهالك معامل 
استنفاد 

األوزون املزال 
تدرجييا 

 )باألطنان(

إنتاج معامل 
استنفاد األوزون 

املوافق عليه 
 )باألطنان(

إستهالك معامل 
استنفاد األوزون 

املوافق عليه 
 )باألطنان(

موع األموال جم
 املصروفة

جمموع األموال املوافق
 عليها

عدد املشروعات 
 املنجزة

عدد املشروعات 
 املوافق عليها

 القطاع الوكالة

            

1 0 0 0 3,342 1,126,136 6,224,327 5  اجملموع 26

0 0 0 0 1,290 88,065

1,819,070 نك الدويل الب 5 
لإلنشاء 
 والتعمري

1 0 0 0 1,050 316,401

1,495,000 1 برنامج األمم  5
املتحدة 
 اإلمنائي

0 0 0 0 0 43,595

50,000 برنامج األمم  1 
 املتحدة للبيئة

0 0 0 0 370 8,017

منظمة األمم  1  249,700
املتحدة للتنمية 

 الصناعية

0 0 0 0 632 670,058 2,610,557 4  ثنائي 14

بنوك اهلالونات 
  /و االسترداد
*إعادة التدوير

           

 11 0 101 0 587 4,235,257 9,027,072 14  اجملموع 60

 0 0 37 0 78 657,067 1,349,161 1 9 

برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

 2 0 0 0 0 383,319 1,715,620 2 20 

برنامج األمم 
 تحدة للبيئةامل

 9 0 64 0 242 1,441,316 3,024,625 10 16 

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

 الصناعية

 0 0 0 0 268 1,753,555 2,937,666 1  ثنائي 15

خطط إدارة 
التربيد يف 
البلدان اليت 
ليست ذات 
حجم متدن يف 
االستهالك

                      
 املشروعات االستثمارية

 2 0 519 0 2,813 11,643,960 38,947,852 4  اجملموع 38

 0 0 0 0 117 362,195 1,443,425 0 3 

البنك الدويل 
 لإلنشاء والتعمري

 0 0 92 0 346 1,429,992 8,294,783 0 11 

برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

 2 0 391 0 2,011 7,624,596 24,222,228 4 20 

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

 الصناعية

 0 0 36 0 340 2,227,177 4,987,416 0  ثنائي 4

بروميد امليثيل

 )التدليل، املساعدة الفنية والتدريب(روعات غري االستثمارية املش
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63 0 22 0 55 13,107,599 17,639,720 70  اجملموع 100

 0 0 0 0 15 298,231 1,047,374 0 4 

البنك الدويل 
 لإلنشاء والتعمري

10  0 22 0 34 2,101,876 3,999,260 10 17 

برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

31  0 0 0 0 2,132,779 2,617,500 31 38 

برنامج األمم 
 املتحدة للبيئة

16  0 0 0 6 6,940,809 8,056,078 20 29 

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

 الصناعية

6  0 0 0 0 1,633,904 1,919,508 9    ثنائي 12
                      
0 23,381 0 28,158 0 92,670,748 125,144,350 9  اجملموع 13

0 22,881 0 27,658 0 91,326,398 118,500,000 8 11 

البنك الدويل 
 لإلنشاء والتعمري

0 500 0 500 0 1,344,350 6,644,350 1 2 

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

 الصناعية

نتاج قطاع إ
غاز التربيد 

CFC 

           

0 0 357 0 2,077 4,863,974 25,790,000 0 4 

 اجملموع

0 0 357 0 2,077 4,863,974 25,790,000 0 4 

برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

خطة اإلزالة 
رجيية التد

للمذيب يف 
 الصني

                      
 املشروعات االستثمارية

0 0 97 0 2,357 894,263 42,100,273 3  اجملموع 19

0 0 97 0 939 844,031 27,204,958 3 11 

البنك الدويل 
 شاء والتعمريلإلن

0 0 0 0 1,294 50,232 13,093,929 0 3 

برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

0 0 0 0 93 0 1,321,386 0 4 

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

 الصناعية

0 0 0 0 31 0 480,000 0  ثنائي 1

 )املساعدة الفنية والتدريب(املشروعات غري االستثمارية 

0 0 0 0 81 195,820 2,472,593 0  اجملموع 11

0 0 0 0 2 0 140,000 0 1 

برنامج األمم 
 املتحدة اإلمنائي

0 0 0 0 0  0 118,125 0 2 

برنامج األمم 
 املتحدة للبيئة

0 0 0 0 21  0 136,068 0 3 

منظمة األمم 
املتحدة للتنمية 

 الصناعية

0 0 0 0 58 195,820 2,078,400 0  ثنائي 5

خطط اإلزالة 
 التدرجيية

  . يشملها تقرير التقييم املعروض على اللجنة التنفيذية يف اجتماعها األربعني)الربازيل والصني واهلند وماليزيا وفرتويال(دان  بل5باستثناء *


