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  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  يالتقرير المرحل
  2013 األولديسمبر/كانون  31حتى 

  
  
  ن:وتتألف م 2013،1 األولديسمبر/كانون  31لليونيب حتى  يتعرض ھذه الوثيقة التقرير المرحل .1

  موجز تنفيذي
  (تراكميا) 2013 األولديسمبر/كانون  31التقدم في التنفيذ حتى   الجزء األول:
   2013التقدم في تنفيذ المشروعات في عام   الجزء الثانى:
  تعليقات وتوصيات األمانة  الجزء الثالث:
  حسب البلد 2013بيانات تنفيذ المشروعات في عام   المرفق األول:

  

                                                       
 مرفق التقرير المرحلى. وتم إدراج البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى الجامع المتاح عند طلبه. 1
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  موجز تنفيذي
  
 األولديسمبر/كانون  31ھو موجز للتقدم في تنفيذ المشروعات واألنشطة التى نفذھا اليونيب حتى  يلىما   2

  :1991والمتراكمة منذ عام  2013عام ول 2013

طن من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك وتمت الموافقة  7.8فقط، تم إزالة  2013: في عام اإلزالة(أ) 
، تم إزالة 1991ن قدرات استنفاد األوزون اضافى من االستھالك. ومنذ عام طن م 21.1على إزالة مقدار 

طن من قدرات  1 839طن من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك من مجموع متوقع يبلغ  1 551
  استنفاد األوزون من مشروعات موافق عليھا (باستثناء المشروعات الملغاة والمرحلة)؛

مليون دوالر أمريكي وكان مخططا صرف  14.69، تم صرف 2013ام : في عالصرف/الموافقات(ب) 
في  47ممثال معدل صرف بنسبة  2012مليون دوالر أمريكي على أساس التقرير المرحلى لعام  30.97

مليون  228.83مليون دوالر أمريكي من مجموع مبلغ  196.32المائة من المخطط. وتراكميا، تم صرف 
في المائة.  86لصرف (باستثناء نفقات الوكالة). ويمثل ھذا معدل صرف بنسبة دوالر أمريكي موافق عليه ل

  من أجل التنفيذ؛مليون دوالر أمريكي  15.91، تمت الموافقة على مبلغ 2013وفي عام 
  

، تم االنتھاء 1991مشروعا. ومنذ  115، تم االنتھاء من 2013: في عام عدد المشروعات المنتھية  (ج) 
اة والمحولة). ويمثل قة عليھا لليونيب (باستثناء الملغمشروعا تمت المواف 1 722من  مشروعا 1 447من 

    في المائة؛ 84نتھاء بنسبة إھذا معدل 
  

تتم عند  2013: كانت المشروعات التى انتھت في عام المشروعات غير االستثمارية –سرعة التنفيذ (د) 
لمشروعات غير اانتھاء  ، كان متوسط زمن1991شھرا بعد الموافقة عليھا. ومنذ عام  36متوسط 

أشھر من  10شھرا بعد الموافقة عليھا. وحدث الصرف بناء على ھذه المشروعات بعد  34االستثمارية 
  الموافقة عليھا؛

  
، تم 2013نشاطا إلعداد المشروعات الموافق عليھا بحلول نھاية عام  175: من عدد إعداد المشروعات(ھـ) 

  ؛يجرى تنفيذھمامشروعين  ةمشروعا تارك 21، تم االنتھاء من 2013وفي عام . 173االنتھاء من 
  

مشروعا غير استثماري قيد التنفيذ حتى نھاية عام  270:  كان ھناك مجموع التأخيرات في التنفيذ(و) 
بلغت المشروعات ومع ذلك، شھرا.  11. وكانت ھذه المشروعات تمر، في المتوسط، بتأخير حوالى 2013
ة على أنھا "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" التى تخضع إلجراءات اإللغاء خمسة مشروعات المصنف

  (نظرا ألن االتفاقات متعددة السنوات ال تخضع لتلك اإلجراءات)؛
  

اتفاقات متعددة السنوات  9، كان اليونيب ينفذ 2013: في عام االتفاقات متعددة السنوات  (ز) 
 100د مستنفدة لألوزون واتفاقين متعدد السنوات الستھالك بروميد الميثيل وللكلوروفلوروكربون أو موا

، تمت الموافقة 1991الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد  اتفاق
  اتفاقا. 59اتفاق متعدد السنوات وتم االنتھاء من  170على 

  
 (تراكميا) 2013ديسمبر/كانون األول  31تى التقدم في التنفيذ حالجزء األول: 

  
مليون دوالر أمريكي تتألف من مبلغ  248.76وحتى ذلك الوقت، وافقت اللجنة التنفيذية على حوالي   3

مليون دوالر أمريكي  19.93مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ  228.83
. جديدا مشروعا ونشاطا 93، تمت الموافقة على 1991. وفي عام 1ارى، كما يبين الجدوللتكاليف الوكالة والدعم اإلد

طن من قدرات استنفاد األوزون من استھالك المواد المستنفدة  1 839إزالة  ھذا ويتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل
  لألوزون.
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  2013انون األول ديسمبر/ك 31حتى  : التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيب1الجدول 
  

 التمويل (دوالر أمريكي) القطاع
 882,689 األيروصول

 232,200 التدمير
 2,685,504 الدخنمواد 

 780,640 الھالون

 35,952,562 خطة اإلزالة
 13,429,090 التبريد
 174,668,169 عديدة

 198,860 المذيبات
 228,829,714 المجموع الفرعى
 19,926,001 التكاليف اإلدارية
 248,755,715 المجموع الكلى

  
  
  موجزا لحالة المشروعات التى نفذھا اليونيب حسب الفئة: 2يرد في الجدول   4
  

  حسب نوع المشروع المشروعات: حالة تنفيذ 2الجدول 

 النوع
 التمويل (دوالر أمريكي) عددالمشروعات*

الموافق 
 عليھا

 نسبة الصرف الرصيد المنصرف  الموافق عليه نسبة المنتھية المنتھية

100 0 2,946,574 94941002,946,574 برنامج قطرى
25 172,599 57,401 200230,000 بيانى

84 7,170,544 38,737,475 6295108145,908,019 الدعم المؤسسي
32 697,694 325,936 3001,023,630 استثمارى

90 826,857 7,867,102 175173998,693,959 اتمشروعالإعداد 
85 23,720,955 132,066,395 62347476155,787,350 مساعدة تقنية

101 74,999- 14,315,181 19619610014,240,182 تدريب
86 32,513,650 196,316,064 1,7221,44784228,829,714 المجموع الكلى

  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.* 

  
إن جميع المشروعات واألنشطة  2نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. 3يعرض الجدول   5

  ) قد إنتھت.2002و 1994(باستثناء عامى  2005وعام  1991الموافق عليھا بين عام 
  

  حسب السنة ات: حالة تنفيذ المشروع3الجدول 

 السنة

 التمويل (دوالر أمريكي) عددالمشروعات*

  الموافق عليه
 

 ةالمنتھي
 

  
 نسبة المنتھية

 

  
  الموافق عليه

 
 الرصيد المنصرف

  
 نسبة الصرف

 
1991 11 11 100 1,372,335 1,372,335 0 100 
1992 15 15 100 1,711,000 1,711,000 0 100 
1993 49 49 100 4,194,343 4,194,343 0 100 
1994 58 57 98 4,265,910 4,231,169 34,741 99 
1995 50 50 100 4,047,683 4,047,683 0 100 
1996 47 47 100 3,366,039 3,366,039 0 100 
1997 87 87 100 7,962,291 7,962,291 0 100 

                                                       
، انات طبقا للسنة التى وافقت فيھا اللجنة التنفيذية على مشروع. وتعامل جميع الموافقات (االستثمارية وغير االستثمارية) بالتساوى (أيالبي تعرض 2

 30 000يعتبر مشروع استثمارى أو تمويل شريحة من اتفاق متعدد السنوات يبلغ مليون دوالر أمريكي مشروعا واحدا، بنفس إعداد برنامج قطرى يبلغ 
موال دوالر أمريكي). والمؤشرات الرئيسة من الموجز السنوى ھي: النسبة المئوية من المشروع المنتھى وإزالة قدرات استنفاد األوزون ونسبة األ

ت الممولة بأثر والمشروعاالمنصرفة. وعند مراجعة بيانات األموال المنصرفة، ينبغى مالحظة أن ھناك ثالثة أنواع للصرف: خالل التنفيذ وبعد التنفيذ 
 رجعى.
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 السنة

 التمويل (دوالر أمريكي) عددالمشروعات*

  الموافق عليه
 

 ةالمنتھي
 

  
 نسبة المنتھية

 

  
  الموافق عليه

 
 الرصيد المنصرف

  
 نسبة الصرف

 
1998 64 64 100 4,669,124 4,669,124 0 100 
1999 87 87 100 6,307,646 6,372,047 -64,401 101 
2000 85 85 100 6,300,398 6,319,958 -19,560 100 
2001 59 59 100 7,411,159 7,411,159 0 100 
2002 72 70 97 9,491,113 9,452,376 38,737 100 
2003 78 78 100 11,170,394 11,165,394 5,000 100 
2004 99 99 100 12,362,652 12,362,652 0 100 
2005 72 72 100 12,345,483 12,339,483 6,000 100 
2006 108 106 98 12,871,977 12,729,856 142,121 99 
2007 79 73 92 14,923,349 14,345,729 577,620 96 
2008 132 127 96 18,605,715 17,766,720 838,995 95 
2009 116 101 87 18,129,711 16,293,774 1,835,937 90 
2010 79 65 82 14,548,416 13,700,576 847,840 94 
2011 100 43 43 18,048,742 14,137,527 3,911,215 78 
2012 82 2 2 18,812,440 10,216,838 8,595,602 54 
2013 93 0 0 15,911,795 147,991 15,763,804 1 

 86 32,513,650 196,316,064 228,829,714 84 1,447 1,722 المجموع
 * باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

  
   2013الجزء الثانى: التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 

  
استعرضت األمانة حالة التنفيذ على أساس كل قطر على حدة مع األخذ في االعتبار التأخيرات في التنفيذ   6
، واألثر المحتمل لھذه التأخيرات 2013ى حدثت فيما يتعلق بتواريخ االنتھاء المخططة التى تم اإلبالغ عنھا في عام الت

من المشروعات التى كانت  في المائة 59، الحظت أن اليونيب إنتھى من نسبة على اإلزالة ومعدل الصرف المخطط
بلدا أو إقليما، وحقق معدل شامل  126عمليات صرف في  . وكان اليونيب قد خطط2013مخطط لھا االنتھاء في عام 

  .2013في المائة في عام  47للصرف بنسبة 
  
   3مالية عن المشروعات الجارية:المعلومات الو المرحلىيوجز ھذا الجزء من التقرير   7
  

 مشروعات متعلقة بالكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون؛  ) أ(
  

 الميثيل؛ مشروعات إلزالة استھالك بروميد   ) ب(
  

مشروعات متعلقة بالتخلص من فضالت أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة والمواد المستنفدة   ) ج(
 لألوزون؛

  
، بما في ذلك إعداد المشروعات المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية(د) مشروعات متعلقة بإزالة 

  ومشروعات بيانية وخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
  

  (ھـ) مشروعات الدعم المؤسسي؛

                                                       
وتشمل . 2013ديسمبر/كانون األول  31جميع المشروعات التى وافقت عليھا اللجنة التنفيذية وكانت قيد التنفيذ حتى  ىإن جميع المشروعات الجارية ھ 3

موال؛ التمويل المتوقع صرفه بحلول نھاية مؤشرات التقدم: النسبة المئوية من األموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التى بدأ فيھا صرف األ
) كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ (إنتھاء 2013العام (األموال المنصرفة زائدا الصرف المقدر في عام 

 د المالحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى.المشروع حسب المقترح والتاريخ المخطط الحالى لالنتھاء)؛ المعلومات المقدمة في عمو
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  (و) التكاليف اإلدارية.
  

  األنشطة المتعلقة بالكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربون

اتفاقات متعددة السنوات إلزالة الكلوروفلوروكربون  9، كان مجموع 2013ديسمبر/كانون األول  31حتى   8 
اتفاق متعدد السنوات، في  59من جميع األنشطة المرتبطة بعدد أو رابع كلوريد الكربون مازالت جارية. وتم االنتھاء 

األنشطة الجارية إلزالة  4إنتظار الغلق المالى وتقديم تقارير إنتھاء المشروعات، حسب االقتضاء. وترد في الجدول 
  الكلوروفلوروكربون لالتفاقات متعددة السنوات.

  
  ات المتعلقة بالكلوروفلوروكربون ورابع كلوريد الكربوننشطة الجارية لالتفاقات متعددة السنواأل: 4الجدول 

التمويل الموافق عليه البلد
 (دوالر أمريكي) 

األموال 
المنصرفة 

(دوالر أمريكي)

الرصيد (دوالر 
 أمريكي)

النسبة المئوية 
 صرفةنالم

تاريخ االنتھاء من 
 آخر شريحة جارية*

 القضايا

رصيد أموال الشريحة الثانية المدرجة  2014 -مارس 26 225,000 80,000 305,000  البحرين
خطة إدارة إزالة في 

 الھيدروكلوروفلوروكربون
 2013 -ديسمبر 47 90,000 80,000 170,000  يارإريت

 
 الوحدة الوطنية لألوزونفي تغييرات 

التأخيرات في التقارير المالية،  2014 -ديسمبر 37 1,035,010 605,990 1,641,000  العراق
اض خطة العمل والعقود، استعر

االتفاق مع ھيئة التدريب، نتيجة للحالة 
 واألمنيةالسياسية 

 2014 -مارس 1 238,243 1,757 240,000  الكويت
 

األنشطة المتبقية في خطة إدارة تكامل 
 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

 2013 -ديسمبر 62 59,000 96,000 155,000  موريتانيا
 

 اإلداري زقللمأعدم إيجاد حل 

 2013 -ديسمبر 42 442,726 315,258 757,984 الفلبين
 

االنتھاء الشغيلي. االنتھاء من مراجعة 
 البيان المالي

 2014 -مارس 13 105,000 15,000 120,000  قطر
 

إعادة تخصيص األموال من الخطة 
النھائية إلدارة اإلزالة إلى خطة إدارة 

 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون
 2014 -مارس 60 162,011 242,989 405,000 ربية السعوديةالع

 
تكامل األنشطة المتبقية من الخطة 

الوطنية لإلزالة في خطة إدارة إزالة 
 الھيدروكلوروفلوروكربون

 2014 -مارس 51 222,788 232,212 455,000 اليمن
 

تكامل األنشطة المتبقية من الخطة 
الوطنية لإلزالة في خطة إدارة إزالة 

 الھيدروكلوروفلوروكربون
آخر  أنهدول * قد يشمل اتفاق سنوات متعددة أكثر من شريحة مع تواريخ إنتھاء مختلفة موافق عليھا. ويدل التاريخ الموافق عليه لالنتھاء في ھذا الج

ھذه القضية في التقرير المرحلى الجامع شريحة تنفذ لالتفاق متعدد السنوات. واقترح اليونيب تواريخ انتھاء جديدة لمشروعات عديدة. وتم تناول 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).(  

  
في حالة العراق، قد تود اللجنة التنفيذية النظر في تمديد تاريخ االنتھاء الموافق عليه في ديسمبر/كانون األول   9

   . 2015إلى ديسمبر/كانون األول  2014

  مشروعات إلزالة استھالك بروميد الميثيل
  

ن متعدد السنوات في تشيلى وغواتيماال ومشروعين ا، كان ھناك اتفاق2013ديسمبر/كانون األول  31حتى   10
  مازالت جارية. 5فرديين في إكوادور وترينيداد وتوباغو إلزالة استھالك بروميد الميثيل ألبعة بلدان من بلدان المادة 
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  : أنشطة بروميد الميثيل الجارية5الجدول 
فق عليلتمويل الموا البلد

(دوالر أمريكي) 
 

األموال 
المنصرفة 

(دوالر 
 أمريكي)

 

الرصيد 
(دوالر 
 أمريكي)

 

النسبة 
المئوية 

 صرفةنالم
 

 الحالةتاريخ االنتھاء

 -ديسمبر 31 50,472 22,528 73,000 تشيلى
2014 

 2015مراجعة تاريخ االنتھاء المخطط إلى يوليه 
 ةللسماح بانتھاء التقارير المرحلية والمالي

 -نوفمبر 0 12,500 0 12,500 إكوادور
2014 

عتماد إ. تم 2013فتح حساب مصرفي في نھاية 
، مع صرف حوالى 2014في  جميع األموال

50.% 
 -ديسمبر 0 70,000 0 70,000 غواتيماال*

2014 
تغيير الحكومة. لم يحدث أي صرف. تم فرض 

دوالر  35 000جزاء على المشروع وأعيد 
 قأمريكي إلى الصندو

تم االنتھاء من االختصاصات مع مواصفات. لم  2014يوليه  0 25,000 0 25,000 ترينيداد وتوباغو
 يحدث أي صرف

لبروميد الميثيل إبتداءا من يناير/كانون الثانى  يراد االستخدامات الخاضعة للرقابة* قدم تقرير محدد إلى االجتماع الثالث والسبعين في ما يتعلق بحظر است
  البديلة. تجراءات المتخذة للتأكد من االستدامة طويلة األجل للتكنولوجياواإل 2015

  
قد ترغب اللحنة التنفيذية أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين لرصد معدالت   11

إن شيلي وغواتيماال. الصرف المنخفضة لألموال الموافق عليھا لالتفاقات متعددة السنوات لبروميد الميثيل في ت
الفردى إلزالة استھالك بروميد الميثيل لترينيداد وتوباغو قد ورد في قائمة المشروعات ذات تأخيرات في  المشروع

وتدل آخر المعلومات المقدمة من اليونيب بأن مشروع إكوادور يتقدم بشكل جيد، وبالتالى ليس مطلوبا تقرير التنفيذ. 
 حالة اضافي.

  
 ايات أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة والمواد المستنفدة لألوزونالتخلص من نف

  

  مشروعات أجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة
  

 689تبلغ  وافقت اللجنة التنفيذية على خمسة مشروعـات مسـاعدة تقنية ألجھزة االستنشاق بالجرعات المقننة  12
ت. والمشروع المتبقى ھو استراتيجية إنتقال ألجھزة االستنشاق دوالرا أمريكيا. وتم االنتھاء من أربعة مشروعا 440

 2008)، تمت الموافقة عليه في نوفمبر/تشرين الثانى UNEP/ARS/56/TAS/425بالجرعات المقننة في الھند (
فقط، ومن المخطط االنتھاء من  2014في المائة. وتم توقيع االتفاق في بداية عام  39مع صرف أموال بنسبة 

  .2014ع بحلول ديسمبر/كانون األول المشرو
 

  التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون
 

وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعين للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون يشمالن واحدا للمساعدة التقنية   13
  ).6ھما قيد التنفيذ (الجدول وواحد لمشروع بيانى في بلد واحد وإقليم واحد (أوروبا) على التوالى. والمشروعات 

  : األنشطة الجارية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون6الجدول 

التمويل الموافق /رمز المشروعالبلد
عليه (دوالر 

 أمريكي)

األموال 
المنصرفة 

(دوالر أمريكي)

الرصيد 
(دوالر 
 أمريكي)

النسبة 
المئوية من 

األموال 
 المنصرفة

 الحالة تاريخ االنتھاء

 يبالن
(NEP/DES/59/TAS/27) 

يجرى تقدم في المشروع. وصنف على  2014-ديسمبر 85 $23,299 $133,901  $157,200
أن به تأخيرات في التنفيذ. وتاريخ 

  2014االنتھاء المخطط ھو ديسمبر 
 إقليمي

(EUR/DES/69/DEM/13) 
ع البلدان تم االتفاق على خطة العمل م 2015 - أبريل 5 $71,113  $3,887  $75,000

  2015الثالثة. وسينتھى بحلول أبريل 
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قد ترغب اللحنة التنفيذية أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين بشأن بيان   14
االستراتيجية اإلقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفذه لألوزون والتخلص منھا في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى 

)EUR/DES/69/DEM/13.لرصد معدالت الصرف المنخفضة لألموال الموافق عليھا (  
  

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمشروعات المتعلقة بإزالة 
  إعداد خطط إدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
بلدا  83مشروعا في  79مليون دوالر أمريكي ألنشطة إعداد  6.52وافقت اللجنة التنفيذية لليونيب على مبلغ   15

كلوروفلوروكربونية. ونتج عن تنفيذ ھذه األنشطة الھيدرو للموادلتناول التدابير الخاضعة للرقابة  5من بلدان المادة 
. 5بلد من بلدان المادة  100الموافقة على المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

. والمشروعان المتبقيان من أنشطة اإلعداد ھما لموريتانيا وجنوب 77مشروعا، تم االنتھاء من  79ومن أنشطة إعداد 
. وتشمل أسباب التأخير عدم االستقرار السياسي و/أو األوضاع األمنية 2014السودان ومخطط االنتھاء منھما في عام 

ب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة اضافى إلى حل. قد ترغب اللحنة التنفيذية أن تطليلم  الذي ىاإلدار المأزقو/أو 
االجتماع الرابع والسبعين بشأن إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا 

)MAU/PHA/55/PRP/20) وجنوب السودان (SSD/PHA/70/PRP/02 خطتى إدارة إزالة ) لرصد تقديم
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

) من اليونيب أن يقدم تقريرا عن إنشاء نظام ترخيص في بوتسوانا في سياق إعداد 1(ب)(72/9طلب المقرر   16
من قبل ألمانيا. وأبلغ  ة) المنفذBOT/PHA/60/PRP/14خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (

المواد إنشاء نظام ترخيص وحصص اليونيب أن البلد سن قانون األحوال الجوية الذي يخول وزارة العدل 
الكلوروفلوروكربونية. وتابعت الوحدة الوطنية لألوزون األمر مع وزارة العدل، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على 

  .2014نظام الترخيص والحصص بحلول ديسمبر/كانون األول 
  

  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمشروعات بيانية لخطط إدارة 
  

الھيدروكلوروفلوروكربونية للترويج لسوائل التبريد  للموادفقت اللجنة التنفيذية على مشروع بيانى واحد وا  17
ذات امكانية احترار عالمى منخفضة لقطاعات تكييف الھواء في بلدان ذات درجات حرارة مرتفعة في غرب آسيا 

)ASP/REF/69/DEM/56تزامات بالمعلومات واستعراض ). وغطت االتفاقات مسؤوليات الشركات وحصة االل
النتائج النھائية وإجراء االختبارات في مختبرات طرف ثالث مستقلة ومعترف بھا. وتم تحديد عالقة والتزام كل 

  .2014شركة. ومخطط االنتھاء من ھذا المشروع في يونية/حزيران 
  

  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

بلد بقيمة  100في  وافقت اللجنة التنفيذية على أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  18
مليون دوالر أمريكي تمت الموافقة عليه ألنشطة  14.47مليون دوالر أمريكي من ناحية المبدأ منھا مبلغ  28.88

عدة التقنية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتم مشروعا للمسا 11الشرائح. ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على 
مشروعات من ھذه في عام  9مشروعات قيد التنفيذ. وسيجرى االنتھاء من  10 تاالنتھاء من مشروع واحد. ومازال

  .2016وواحد في عام  2014
  

بلد.  100في  شريحة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 142يقوم اليونيب بتنفيذ   19
بلدا. وتم  85وتمت الموافقة على جميع االتفاقات متعددة السنوات ھذه منذ أكثر من عام، وتم صرف أموال لعدد 

في المائة و/أو مشاكل في توقيع االتفاقات في عدد من المشروعات التى تمت  10اإلبالغ عن معدل صرف أقل من 
  .7الموافقة عليھا أكثر من عام كما يبين الجدول 
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مع مضى إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا منذ أكثر من عام  لخطط: األنشطة الجارية 7الجدول 
  صرف منخفض/منعدم و/أو اتفاقات غير موقعة

األموال  البلد
الموافق عليھا 

من ناحية 
المبدأ (دوالر 

 أمريكي)

األموال المفرج 
عنھا من الشرائح 

ق عليھا المواف
 (دوالر أمريكي)

األموال 
المنصرفة للبلد 

(دوالر 
 أمريكي)

النسبة المئوية 
من األموال 
 المنصرفة

 أسباب الصرف المنخفض/المنعدم/التأخير 

 1 1,020 120,000 470,000 البحرين

عدم قدرة المجلس األعلى للبيئة على تناول تفاصيل 
نتظار إ المشروع في الوقت المناسب نتيجة للتوظيف. وفى

 توقيع االتفاق.

 متأخر على االتفاقلالتوقيع ا 0 0 74,000 192,000 بربادوس

 الوحدة الوطنية لألوزونفي تغييرات  8 6,966 82,250 164,500 دومينيكا

 اإلجراءات الداخلية للحكومة 7 11,304 166,500 375,000 السلفادور

 وطنية لألوزونالوحدة الفي تغييرات  0 0 40,000 84,500 إريتريا

 0 0 28,250 96,500 غواتيماال
الحكومة وفتح حساب للبلد. في إنتظار التوقيع  في تغييرات

 .االتفاقعلى 

 تعيين جھة اتصال جديدة وتقديم التقارير المالية. 0 0 40,000 182,881 ھايتى

 0 0 115,000 770,000 العراق
ة أنشطة الخطة الوطنية لإلزال إنتھاءالتركيز على 

والوضع السياسي واألمنى. في إنتظار التوقيع على 
 .االتفاق

 الوحدة الوطنية لألوزون في تغييرات 0 0 277,000 1,043,000 الكويت

 0 0 159,000 220,000 نمارامي
الذي كان شرطا  2014وقع قانون األوزون في مايو 

). في إنتظار 68/31مسبقا لصرف األموال (المقرر 
 فاق.التوقيع على االت

 0 0 25,000 50,000 بيرو
في إنتظار التوقيع على اإلجراءات الداخلية للحكومة. 

 .االتفاق

 التوقيع المتأخر على االتفاق وإنشاء وحدة إدارة المشروع 0 0 207,000 230,000 الفلبين

 0 0 27,000 104,000 سورينام
 الحكومة. مسائل الوحدة الوطنية لألوزون في تغييرات
 المالية روالتقاري

 0 0 103,450 103,450 تركيا
األنشطة التحضيرية ال تتطلب صرف األموال. في إنتظار 

 .االتفاقالتوقيع على 

 اإلجراءات الداخلية للحكومة 0 0 40,500 84,500 أوغندا

فنزويال 
(الجمھورية 
 البوليفارية)

136,000 122,432 10,678 9 
 .االتفاقعلى  الحكومة. في إنتظار التوقيع في تغييرات

 .االتفاقالوضع السياسي واألمنى. في إنتظار التوقيع على  0 0 215,000 380,000 اليمن

  
قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين بشأن   20

لرصد الصرف  7في الجدول  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواردةمشروعات 
  المنخفض/المنعدم من األموال الموافق عليھا و/أو توقيع االتفاق.

  
  مشروعات الدعم المؤسسي

  
بلدا يقوم على تنفيذھا اليونيب. وحتى  109مشروعا للدعم المؤسسي في  629وافقت اللجنة التنفيذية على   21
مشروعا جاريا في  119روعا للدعم المؤسسي ومازال ھناك مش 510، تم االنتھاء من 2013ديسمبر/كنون األول  31

. وكشف استعراض التقرير المرحلى عن 2013نشاطا للدعم المؤسسي خالل عام  43بلدا. وجدد اليونيب  104
  .8مشاكل (الصرف المنخفض والتأخيرات) مع مشروعات الدعم المؤسسي كما يبين الجدول 
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  لجارية ذات صرف منخفضمشروعات الدعم المؤسسي ا: 8الجدول 
التمويل الموافق عليه زائدا  البلد/رمز المشروع

التسويات (دوالر أمريكي)
األموال المنصرفة 

 (دوالر أمريكي)
 أسباب الصرف المنخفض/التأخير

 أنغوال
(ANG/SEV/69/INS/11) 

 تغييرات في تفاصيل المصرف 0 134,400

 البحرين
(BAH/SEV/68/INS/25) 

االتفاق تغييرات في الوحدة الوطنية  توقيع 0 60,000
 لألوزون

 بوتسوانا
(BOT/SEV/68/INS/15) 

البلد نظام ترخيص أن ينشأ في انتظار  0 78,173
 وحصص قبل القيام بالصرف

 برونى دار السالم
(BRU/SEV/67/INS/14) 

 االستعراض الداخلى للحكومة لالتفاق المقترح 0 70,000

جمھورية أفريقيا الوسطى 
(CAF/SEV/68/INS/23) 

 الوضع السياسي واألمني 0 60,000

  جمھورية كوريا الشعبية الديموقراطية
(DRK/SEV/68/INS/57) 

 طرائق تحويل األموال (اليونيب/الحكومة) 0 260,000

 إكوادور
(ECU/SEV/59/INS/43) 

فتح حساب مصرفي خاص لتمكين تحويل  11,834 176,801
 لألوزونالوطنية األموال إلى الوحدة 

 إريتريا
(ERI/SEV/68/INS/12) 

 تغييرات في الوحدة الوطنية لألوزون 0 60,000

 فيجى
(FIJ/SEV/67/INS/24) 

عدم االستقرار األمنى وكذلك التأخير في  1,100 60,000
موافقة البرلمان على ميزانية الحكومة لعام 

2014 
 العراق

(IRQ/SEV/69/INS/18) 
 الوضع السياسي 0 240,000

 توقيع االتفاق 60,000 0 (JAM/SEV/68/INS/31) جاميكا 
 كينيا

(KEN/SEV/69/INS/54) 
 اإلجراءات الداخلية للحكومة 0 151,667

تغييرات في الوحدة الوطنية لألوزون  105,320 0 (KUW/SEV/68/INS/22) الكويت 
 والصكوك القانونية لليونيب

 ليبيريا
(LIR/SEV/69/INS/20) 

 ع االتفاقتوقي 0 85,213

 موريتانيا
(MAU/SEV/57/INS/23) 

 حل بعدياإلداري لم  المأزق 0 60,000

 المغرب
(MOR/SEV/59/INS/63) 

 أبلغ أن المشروع "أغلق" 0 156,000

 بيرو
(PER/SEV/68/INS/45) 

 توقيع االتفاق 0 133,510

 العربية السعودية
(SAU/SEV/67/INS/15) 

 فتح حساب مصرفي 0 200,000

 يونسيرال
(SIL/SEV/69/INS/26) 

 تغييرات في تفاصيل المصرف 0 85,800

 ليشتى -تيمور 
(TLS/SEV/69/INS/10) 

 التركيز على األنشطة من مرحلة سابقة 0 60,000

 فييت نام
(VIE/SEV/68/INS/60) 

 توقيع االتفاق 0 118,976

  
لى االجتماع الرابع والسبعين بشأن قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقريرا إ  22

  لرصد الصرف المنخفض/المنعدم الموافق عليھا. 8مشروعات الدعم المؤسسي الواردة في الجدول 
  

  مشروعات فردية أخرى
  

مرافق التبريد المستدامة، بالتعاون مع الجمعية األمريكية وفي ما يتعلق بالمشروع العالمى لوضع دليل لنظم   23
)، لم يوقع العقد بين ASHRAE) (GLO/SEV/66/TAS/314والتبريد وتكييف الھواء ( لتسخينالمھندسي 

ASHRAE  وطبقا للمقرر 2014واليونيب قبل الموافقة النھائية على تاريخ االنتھاء المحدد في أبريل/نيسان .
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ونيب أن يعيد أي (ج)، ينبغى اعتبار المشروع منتھيا تشغيليا في تاريخ االنتھاء المخطط وينبغى على الي71/11
ھذا  شھرا بعد تاريخ االنتھاء. ويصنف 12وال يتجاوز  أرصدة لم تنفق من ھذا المشروع في أقرب وقت ممكن

  تأخيرات في التنفيذ. المشروع على أن به
  

  التكاليف اإلدارية
  

ر دوال 19 926 001دوالرا أمريكيا موافق عليه لتنفيذ المشروع، تم صرف  228 829 714من مبلغ   24
، من 2013. وفي عام 1991في المائة منذ عام  8.7أمريكي للتكاليف اإلدارية ناتجا عنه نسبة تكاليف إدارية شاملة 

دوالرا أمريكيا للتكاليف اإلدارية ناتجا  1 124 065دوالرا أمريكيا موافق عليه، تم صرف مبلغ  15 911 795مبلغ 
  في المائة. 7.1عنه نسبة تكاليف إدارية شاملة 

  
  الجزء الثالث: تعليقات وتوصيات األمانة

  
  التعليقات

  
  التأخيرات في التنفيذ

  
ھناك خمسة مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ، بعد األخذ في االعتبار أي مشروعات لم تعد خاضعة   25

التقرير  للرصد، تتعلق بمقررات اللجنة التنفيذية. وتوجد ھذه المشروعات في التذييل األول بالمرفق الثالث من
). وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحاط علما بأن اليونيب UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10المرحلى الجامع (

  ة مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ.سسيقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين عن حتى خم
  

  والمالية ةالسنوٮ المرحليةتقارير ال التبسيط في
  

عن تقديرھا لجھود اليونيب وقدرته على وصف األنشطة في عمود المالحظات تمشيا مع تعرب األمانة   26
شكال جديدا لإلبالغ لعمود المالحظات، قائم على المراحل المھمة للشرائح ؛ لقد وضع اليونيب 4)1(ب)(70/7المقرر 

مارية. ويضمن شكل التقرير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمكونات غير االستثالسنوية لخطة إدارة إزالة 
  الجديد التنفيذ الميسر لذلك المقرر.

  
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تشمل التعليقات في عمود في حالة الشرائح السنوية لخطة إدارة إزالة   27

  المالحظات:
  

تقرير مرحلى مختصر (فعلى/مخطط):___ ترتيبات قانونية (فعلية/مخططة):___ أول بعثة 
فعلى/مخطط):___ جميع األموال اريخ أول صرف (ت____ :___ إلى (فعلية/مخططة):/مخططة)(فعلية

المنصرفة (نعم/ال):____ أي تأخير؟ (نعم/ال): إذا كان نعم، أسباب التأخير وخطة العمل لحله:___ إذا كان 
ا كان نعم، ھل نعم، ھل سيكون للتأخير أثر على تاريخ االنتھاء ((نعم/ال):___ أي مشاكل جارية:___ إذ

  ھناك أي إجراء مطلوب من اللجنة التنفيذية:___ .
  

  بالنسبة للمشروعات غير االستثمارية، تشمل التعليقات في عمود "المالحظات":  28
  

                                                       
مثلت جميع  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة عند تقديم تقاريرھا المرحلية أن تؤكد ما إذا كانت األنشطة المبلغ عنھا لفترة االستعراض 4

ير المنفذة، وأسباب التأخير في تنفيذ األنشطة وخطة العمل لحل المخطط لھا، أو تقدم على نحو منتظم لكل مشروع قائمة باألنشطة المخططة ولكن غ
 ة السنوية والمالية.المشاكل، وما إذا كان التأخير في تنفيذ أنشطة محددة له تأثير أم ال على تاريخ إنتھاء المشروع في عمود المالحظات لتقاريرھا المرحلي
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تقرير مرحلى مختصر (فعلى/مخطط):___ ترتيبات قانونية (فعلية/مخططة):___ المراحل األولية لتنفيذ 
إنتھاء المشروع (فعلية/مخططة):____  ھداف الوسيطة المتحققةاألالمشروع (فعلية/مخططة):___ 

تاريخ أول صرف (فعلى/مخطط):___ جميع األموال المنصرفة (نعم/ال):____ أي تأخير؟ والمتابعة: ___ 
(نعم/ال): إذا كان نعم، أسباب التأخير وخطة العمل لحله:___ إذا كان نعم، ھل سيكون للتأخير أثر على 

((نعم/ال):___ أي مشاكل جارية:___ إذا كان نعم، ھل ھناك أي إجراء مطلوب من اللجنة  تاريخ االنتھاء
 التنفيذية:___ .

    
  تفاوت البيانات

  
تظل تفاوتات في بيانات عديدة بين البيانات في جرد األمانة للمشروعات الموافق عليھا والبيانات في التقرير   29

  لليونيب، بما في ذلك ما يلى: ىالمرحل
  

ناك مشروع مغلق له تاريخ إنتھاء مخطط ومشروع واحد منتھى ينبغى أن يكون جاريا وثالثة ھ  ) أ(
 مشروعات إنتھت ولكن لھا تواريخ إنتھاء مخططة؛

  
 مشروع وارد على أنه منتھى ماليا ولكن له صرف مقدر عقب تاريخ االنتھاء المالي؛   ) ب(
  

 ؛2009يخ انتھاء مخططة جميعھا قبل عام مشروعا وارد أنھا منتھية ماليا ولكن لھا توار 110يوجد    ) ج(
  

  مشروعا دون تواريخ انتھاء مخططة؛ 115(د) يوجد 
  

  مشروعات مصنفة على أنھا انتھت ماليا ولكن لھا أرصدة متبقية؛ 4(ھـ) يوجد 
  

  ؛17/22مشروعات ذات إفراط في المشروعات ال يسمح بھا عمال بالمقرر  3(و) يوجد 
  

ولكن ال  2013لسنوات ذات تواريخ انتھاء مخططة في ديسمبر/كانون األول اتفاقا متعدد ا 72(ز) يوجد 
  تعتبر منتھية.

  
إن التفاوتات المتعلقة بالمسائل المالية قد حلت أو ستحل في سياق التسوية السنوية للحسابات. ومع ذلك،   30

ونيب، وتنعكس في التقرير المرحلى تحتاج التفاوتات بالنسبة لتواريخ االنتھاء واإلفراط إلى حلھا بين األمانة والي
  التالى.

  
  االجتماع الثالث والسبعين إلىتقارير الحالة المطلوبة في االجتماع الثانى والسبعين لتقديمھا 

  
استعرضت األمانة تقارير الحالة التى طلبت في االجتماع الثانى والسبعين على ضوء المعلومات المحدثة   31

للتأكد من أن المشاكل التى حددت في االجتماع الثانى والسبعين قد حلت.  2013عام المقدمة في التقرير المرحلى ل
مشكلة حددت في االجتماع الثانى والسبعين، تم حل مشكلتين وحلت مشكلتين أخرتين جزئيا. وتتواصل  13ومن 

  المشاكل المتبقية في ذلك االجتماع تخضع لتقرير محدث.
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  التوصية
  

  يذية:قد ترغب اللجنة التنف  32
  

 أن تحاط علما:  ) أ(
  

كما ورد في الوثيقة  2013ديسمبر/كانون األول  31بالتقرير المرحلى لليونيب حتى  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/13؛ 

  
سيقدم تقريرا إلى االجتماع الرابع والسبعين عن حتى خمسة مشروعات ذات تأخير في ) بأن اليونيب 2(

ثالث من التقرير المرحلى المجمع التذييل األول بالمرفق ال يبينالتنفيذ كما 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛  

  
 أن يقدم تقارير حالة اضافية إلى االجتماع الرابع والسبعين لرصد: أن تطلب من اليونيب   ) ب(

  
ألموال الموافق عليھا التفاقات متعددة السنوات لبروميد الميثيل في تشيلي امعدالت صرف  )1(

 وغواتيماال؛
 

لموافق عليھا لبيان االستراتيجية اإلقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة ألموال اامعدالت صرف  )2(
 )؛EUR/DES/69/DEM/13لألوزون والتخلص منھا في أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى (

  

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا خطة إدارة إزالة تقديم  )3(
)MAU/PHA/55/PRP/20) وجنوب السودان (SSD/PHA/70/PRP/02؛( 
 

المواد خطط إدارة إزالة ألموال الموافق عليھا ألنشطة امعدالت صرف  )4(
في المائة: باربادوس  10مع صرف أقل من نسبة  مضى الھيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من عام

 والدومينيكا والسلفادور وإريتريا وھايتى والكويت والفلبين وسورينام وأوغندا؛
  

المواد خطط إدارة إزالة ألموال الموافق عليھا ألنشطة رف اصمعدالت توقيع االتفاق و )5(
في المائة:  10ذات صرف أقل من  مضى الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا أكثر من عام

 نمار وبيرو وتركيا وفنزويال (الجمھورية البوليفارية) واليمن؛االبحرين وغواتيماال والعراق ومي
  

 أنغوال عليھا لمشروعات الدعم المؤسسي التالية:  ألموال الموافقامعدالت صرف  )6(
(ANG/SEV/69/INS/11) والبحرين (BAH/SEV/68/INS/25)  وبوتسوانا
(BOT/SEV/68/INS/15) برونى دار السالم و (BRU/SEV/67/INS/14) جمھورية و

  وجمھورية كوريا الشعبية الديموقراطية  (CAF/SEV/68/INS/23)أفريقيا الوسطى 
(DRK/SEV/68/INS/57)  وإكوادور(ECU/SEV/59/INS/43)  وإريتريا
(ERI/SEV/68/INS/12)  وفيجى(FIJ/SEV/67/INS/24)  والعراق
(IRQ/SEV/69/INS/18) ايكاجامو  (JAM/SEV/68/INS/31)  وكينيا

(KEN/SEV/69/INS/54)  والكويت (KUW/SEV/68/INS/22) وليبيريا
(LIR/SEV/69/INS/20)  وموريتانيا(MAU/SEV/57/INS/23)  والمغرب

(MOR/SEV/59/INS/63)  وبيرو(PER/SEV/68/INS/45)  والعربية السعودية
(SAU/SEV/67/INS/15)  وسيراليون(SIL/SEV/69/INS/26) ليشتى –تيمورو
(TLS/SEV/69/INS/10)  وفييت نام(VIE/SEV/68/INS/60)؛  
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التنفيذ نتيجة للوضع السياسيى واألمنى، في (ج) النظر، بالنسبة للخطة الوطنية لإلزالة للعراق مع مشاكل 
 .2015إلى ديسمبر/كانون األول  2014تمديد تاريخ االنتھاء الموافق عليه في ديسمبر/كانون األول 

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  


