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ينبثق هذا التقرير من تاريخ متكرر لحاالت التأخير في تقديم الشرائح السنوية التي ينجم عنها تأخير في  -1

والقصد منه هو تمكين اللجنة . لشرائح السنويةهذه اتمويل األنشطة المطلوبة لتحويل المبالغ وفي الوفاء بالتزامات 

التنفيذية من تشجيع البلدان والوكاالت ذات الصلة على تعزيز جهودها المبذولة لتقديم الشرائح السنوية بأسرع ما يمكن 

 ة عشروال يوجد سوى سبع. مهاومعالجة الصعوبات التي تواجهها في الوفاء بالمواعيد المحددة فيما يتعلق بتقدي

: سنوية من االتفاقات المتعددة السنوات من تسع بلدان حان موعد تقديمها لالجتماع السادس والستين، بما فيها يحةشر

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سبعة من هذه البلدان، واتفاق متعدد السنوات إلزالة بروميد 

ولم تقدم سبع شرائح لخطط إدارة (. الهند)، ومشروع لقطاع إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (كالمكسي)الميثيل 

 .البوليفارية فنزويالجمهورية  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في شيلي، وجمهورية إيران اإلسالمية و

 هيدروكلوروفلوروكربونية في شيليوفيما يتعلق بطلب الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال -2

 وضعهناك شرط من الحكومة إلجراء تحليل اقتصادي ينتهي قبل بأن الوكالة الرئيسية،  ت، أفاد(يونيبالاليوئنديبي و)

ويجري اآلن إعداد الدراسة ومن المتوقع أن يقدم طلب للشريحة (. في هذه الحالة، نظام الحصص)أي تشريع محدد 

 .ولكن ليس قبل االجتماع الثامن والستينفي المستقبل القريب 

مهورية إيران جوفيما يتعلق بالشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  -3

كانون الثاني /يناير 31، كانت مصروفات الشريحة األولى متدنية حتى (ألمانيا واليوئنديبي واليونيدو)اإلسالمية 

ة من المشروع بين الحكومة والمؤسسات في قطاع تكييف الهواء تفاقات حول عناصر محددنظرا ألن اال 2112

وسيقدم طلب التمويل للشريحة . كانت قيد االستعراض ولم يتم التوقيع عليها بعد( بالنسبة لجميع الوكاالت)والرغاوي 

 .2112كانون الثاني /الثانية إلى االجتماع السابع والستين على النحو المتفق عليه مع الحكومة في يناير

أشارت الوكالة  ،(اليونيدوو  اليونيب) البوليفارية فنزويالجمهورية لوفيما يتعلق بالشريحة السنوية الواجبة  -4

الرئيسية إلى أنها ستقدمها إلى االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية نظرا للحاجة إلى إشراك وإبالغ مسؤول 

 .األوزون الجديد بالكامل

 مالحظات

ولم تقدم . إلى االجتماع السادس والستين 11لعشرة شرائح سنوية من الشرائح البالغ عددها لبات تقديم ط تم -5

ولكن ينبغي مالحظة . لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 13سبع من الشرائح الثانية البالغ عددها 

ية في بلدين لم ترسل كما كان مقررا إلى شريحة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونل ينأن طلب

وقد يكون التقديم في . ا إلى االجتماع السادس والستينهمميقدقد تم تأرمينيا ونيجيريا  وهمااالجتماع الخامس والستين، 

البلدان  الوقت المناسب لطلبات شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عامال حاسما في تمكين

 .في التدفقات النقديةفورية بة في المستقبل ويسهم أيضا في تخفيض أي صعوبات اقاالمتثال لتدابير الرمن 

 التوصيــــات

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في اإلحاطة بما يلي -6

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية في إطار االتفاقات المتعددة السنوات المقدمة  (أ )

 األمانة من ألمانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو على النحو الوارد في الوثيقةإلى 
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في الوقت  تم تقديمهاشريحة سنوية لالتفاقات المتعددة السنوات الواجب تقديمها  11من بين  11أن  (ب)

 .المناسب إلى االجتماع السادس والستين
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