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  تعــدد األطـرافـاللجنة التنفيـذية للصندوق الم

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  والسبعون الخامساالجتمــــــاع 

 2015 نوفمبر/تشرين الثاني 20 - 16 ،مونتريال
 
  

 حائالشر في تقديم ريتأخال
 
 

 مقدمة
 
تفاقات متعددة السنوات. اال حائشرتقديم في تأخير ال عن، أعدت األمانة ھذه الوثيقة 1(ج) 53/3لمقرر ل وفقا  .1
في  المعتمدة حائالشرتقديم في تأخير ال تقدم ھذه الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة استجابة لقرارات بشأنو

أسباب و الخامس والسبعين،من الشرائح التي لم تقدم إلى االجتماع شريحة كل ل تحليالو؛ الرابع والسبعيناالجتماع 
  والتوصيات. ،الحقا الخامس والسبعينسحب الشرائح التي قدمت إلى االجتماع 

  
  

  حائالشر تقديمفي تأخير البشأن الرابع والسبعين جتماع اال في الصادرة لمقرراتلمتابعة 
 
 5المادة من البلدان األطراف في بلدا  28إلى حكومات  خطاباتاألمانة  أرسلت(ب)،  74/4وفقا للمقرر   .2
الخامس جتماع االإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى دارة إل ھمتقديم الشريحة التالية من خطط ھم علىلحث

جمھورية كوريا الشعبية و 5كوت ديفوارو 4البحرينو 3أنغوالو 2ياحكومات ألبانقدمت . ونتيجة لذلك، والسبعين
 13سانت فنسنت وجزر غرينادينو 12بيروو 11دالجبل األسوو 10وملديف 9كينياو 8األردنو 7غواتيماالو 6الديمقراطية

                                                 
تنفيذ خطط العمل في االجتماعين الثاني ل اتقديم في سياق استعراضھالتأخير ضي قدما في إدراج المعلومات عن أن تطلب من أمانة الصندوق الم   1

  عام.والثالث من كل 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/35الوثيقة    2
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/36الوثيقة    3
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 19نام تيوفي 18البوليفارية) -جمھورية فنزويال (و 17تركياو 16سيشيلو 15السنغالو 14المملكة العربية السعوديةو
وھايتي جمھورية الكونغو الديمقراطية و شيليو اربودوبأنتيغوا و لم تقدم حكومات الجزائر. ومع ذلك، ھاشرائح خطط

 .شرائحال وتيمور الشرقية واليمن سانت لوسياو وميانمار
  

 الخامس والسبعينلم تقدم إلى االجتماع التي تحليل الشرائح 
 
عدد لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة شرائح خطط ب متعلقا نشاطاأربعة وعشرون لم يتم تقديم   .3

مبين في على النحو ال، 20تكاليف دعم الوكالة ھابما في أمريكي دوالر 5,663,281، بقيمة إجمالية قدرھا بلدا 17
 .1الجدول 

  
  

  الخامس والسبعينلم تقدم إلى االجتماع التي . الشرائح 1الجدول 
القيمة (مع  الشريحة الوكالة البلد

تكاليف 
 الدعم)

20 %
مصروفات 
 محققة

سبب التأخير حسب ما قدمته 
  الوكالة المنفذة

التأثير على 
 االمتثال

استھالك تحت 
التجميد لعام 

2014  

عدد   اتفاق موقع
االجتماعات 
 المتأخرة

 أربعة متاحغير  نعم ير متوقعغ المؤسسةتتعلق ب مسائل ال 154,800 2014 اليونيدو الجزائر
نطام الحصص وتقديم التقارير  نعم 6,610 2015 اليونيب بربوداأنتيغوا و

  المرحلية والمالية
 اثنان نعم نعم ال

تغيير في وحدة األوزون ال 20,340 2015  اليونيب شيالدبنغ
  الوطنية*

 واحد ال نعم ال

 واحد نعم نعم غير متاح  أموال كافية من الشريحة السابقةال 63,571 2015 اليونيدو كاميرون
جمھورية أفريقيا 

 الوسطى
 خمسة نعم نعم ال  مسائل أمنيةال 62,150 2013 اليونيب

 اثنان ال نعم ال مشترياتالال 30,535 2014  اليونيب  شيلي
 اثنان نعم نعم ال مشترياتالال 120,980 2014 اليوئنديبي  شيلي

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

  2013- نعم ال تغيير في وحدة األوزون الوطنية نعم 26,555 2015  اليونيب
-غير متاح
2014  

 اثنان نعم

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

2013- نعم ال تغيير في وحدة األوزون الوطنيةنعم 26,160 2015 اليوئنديبي   
-غير متاح
2014 

 اثنان نعم

نظام الحصص/ عدم  شرطنعم 33,900 2014  اليونيب ھايتي
  االستقرار السياسي

 أربعة نعم نعم ال

 أربعة غير متاح نعم ال  نظام الحصص شرط غير متاح 105,860 2014 اليوئنديبي ھايتي
2013- نعم ال  توقيع اتفاق ال 21,470 2015 اليونيب ميانمار   

-غير متاح
2014  

 اثنان ال

2013- نعم ال  توقيع اتفاق للوكالة الرئيسية غير متاح 65,400 2015 اليونيدو ميانمار   
-غير متاح
2014 

 اثنان غير متاح

تقديم التقارير وتقارير التحقق نعم 25,990 2015 اليونيب الفلبين
  المرحلية والمالية

 واحد نعم نعم ال

 2013 اليونيب قطر
 2015و

2013- نعم ال   توقيع اتفاقنعم 231,650   
-غير متاح
2014 

 أربعة ال

 2013 اليونيدو  قطر
 2015و

2013- نعم ال المصادقةخطاب نعم 731,745   
-غير متاح

 أربعة نعم

                                                                                                                                                             
مصروفات شريحته األولى عن طريق إلغاء مشروع من % 20حيث حقق عنصر البنك الدولي نسبة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/50الوثيقة    8

  اتفاق الحكومة. منفرعي 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/51الوثيقة    9

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/55الوثيقة    10
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/57الوثيقة    11
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62الوثيقة    12
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/63الوثيقة    13
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64الوثيقة    14
  قدمت وسحبت الحقا من قبل اليونيب واليونيدو خالل عملية استعراض المشروع   15
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/65الوثيقة    16
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/71الوثيقة    17
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73الوثيقة    18
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74الوثيقة    19
  بلدا  24شريحة مستحقة لـعدد  35للمقارنة، في االجتماع الرابع والسبعين، لم تقدم    20



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6 
 

3 

القيمة (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف 
 الدعم)

20 %
مصروفات 
 محققة

سبب التأخير حسب ما قدمته 
  الوكالة المنفذة

التأثير على 
 االمتثال

استھالك تحت 
التجميد لعام 

2014  

عدد   اتفاق موقع
االجتماعات 
 المتأخرة

2014 
 اثنان نعم نعم ال تقرير التحققنعم 10,760 2015 اليونيب سانت لوسيا
 اثنان نعم نعم ال تقرير التحققنعم 4,144 2015 اليونيدو سانت لوسيا
 واحد غير متاح نعم ال أموال كافية من الشريحة السابقة ال 1,393,499 2015 اليونيدو جنوب أفريقيا

البنك  ندتايل
 الدولي

2013- نعم ال تقرير التحقق ال 1,070,000 2014   
-غير متاح
2014 

 واحد نعم

 اثنان نعم نعم ال  تقديم التقارير المرحلية والماليةنعم 18,532 2015 اليونيب ليشتي - تيمور
 اثنان نعم نعم غير متوقع أموال كافية من الشريحة السابقةنعم 11,641 2015 اليوئنديبي ليشتي - تيمور
متاحغير   مسائل أمنية/ تقرير التحققنعم 186,450 2014 اليونيب اليمن 2013- نعم    

-غير متاح
2014 

 ثالثة نعم

  4,422,742المجموع

 (*) وحدة األوزون الوطنية.
 

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط وحالةسبب التأخير 
 
نظام  وشرط)، 3تغيرات في وحدة األوزون الوطنية ()، و5(: تقرير التحقق 21تشمل أسباب التأخير  .4

)، 3( تفاقاالتوقيع و)، 3( ةالماليو المرحلية التقارير)، وتقديم 3( / األمنيالسياسي واالضطراب)، 3الحصص (
). 1( المؤسسةتتعلق بومسائل )، 1( المصادقة وخطاب)، 2)، والمشتريات (3من الشريحة السابقة (كافية أموال و

 متأخرةفي المائة من األموال المعتمدة للشريحة السابقة واعتبرت  20أقل من كان  اإلنفاق أنتسعة شرائح  وذكرت
  .اإلنفاقبسبب انخفاض أيضا 

 
ثال أو من على االمت تأثير يكن لهلم بعد موعد االستحقاق شرائح الأيضا أن التأخير في تقديم  1الجدول  يبين  .5

 ماعدا السادس والسبعينإلى االجتماع  جميع الشرائح العالقة أثير. ومن المتوقع أن يتم تقديمت غير المرجح أن يكون له
  .السابع والسبعينإلى االجتماع  تقدمھاقد  الالتيجمھورية أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا و الجزائر

 
  .اإلزالة ) التأخير في تقديم الشريحة وحالة تنفيذ خططأسبابسبب (القسم التالي حسب البلد  يعالج  .6
 

 منخفضال اإلنفاق/  مسائل تتعلق بالمؤسسة –) اليونيدوالجزائر (
 
 مسائلل يعزىالتقدم البطيء أن سبب  اليونيدو وذكرت. اجتماعاتھذه الشريحة منذ أربع  موعد استحقاق كان  .7

إلزالة  CRISTOR)( كريستور مشروعبفيما يتعلق وقيمة المنحة وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة. بتتعلق 
، كان ھناك الثاني والستينفي االجتماع  في تصنيع رغوة العزل المعتمدالمستخدم ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

، من وجھة يكفيتم تمويلھا بما يلم  ياألصل حسب الطلبالميزانية  يبين أنكي لثالثة الخطوط الاتفاق لتحويل واحد من 
أجھزة لتحويل  )Condor( مشروع كوندوربفيما يتعلق وخطوط الثالثة. النظر المؤسسة المستفيدة، لتحويل جميع 

سبب التأخير كان  ،السادس والستينفي االجتماع  المعتمد 22-الھيدروكلوروفلوروكربون القائمة علىالھواء  تكييف
األعمال التحضيرية  إلنجازلمؤسسة لالوقت الالزم ھو  23والرابع والسبعين 22الثالث والسبعين ينفي االجتماع المذكور

 تكنولوجياحاليا إدخال المؤسسة تدرس اعتبارا من ھذا االجتماع، و. R-32إلدخال التكنولوجيا الجديدة 
. ولم 2015في عام  غاز التبريد لالختبار المخطط له استيراد إلى ا اضطرتلكنھو HC-290)( 290-الھيدروكربون

 وال يتوقعرغوة. ال لعنصرلمواصفات الفنية لبدء تقديم العطاءات ا تنھيقرارا بشأن أنشطة التحويل ولم  المؤسسةتتخذ 
  .بع والسبعينالسا حتى االجتماع الشريحة ميتقد
  

                                                 
  كان ھناك أسباب للتأخير أكثر من الشرائح المتأخرة ألن بعض الشرائح لديھا أسباب متعددة للتأخير       21
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6الوثيقة    22
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6الوثيقة    23
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 الماليةو المرحلية التقاريرنظام الحصص/ تقديم شرط  –) اليونيبأنتيغوا وبربودا (
 
والتدريب) كان يتوقف  الفنيةالشريحة األولى (المساعدة  إنجازأن  24الرابع والسبعيناالجتماع  أبلغ اليونيب  .8

إلى  المقدم في تقريره وذكر اليونيب، ليونيبإلى ا الماليةو المرحلية وحدة األوزون الوطنية التقاريرتقديم على 
لتنفيذ نظام وزاري الموافقة على قرار  كان منتظراالتقارير)  عنصرأن الشريحة الثانية (الخامس والسبعين االجتماع 
  الحصص.

 
 اإلنفاق المنخفض/  ير في وحدة األوزون الوطنيةيتغ -) اليونيببنغالديش (

 
 حسبما وردأموال  عدم صرف أيعن  أسفرالذي تغيير في وحدة األوزون الوطنية اللم تقدم الشريحة بسبب   .9

مذكرة تفاھم و اإلنفاذ على التدريب ھابما في 2015أنجزت عدة أنشطة في عام و. 2014 /كانون األولديسمبر 31في 
في  الصرفبدأ والتبريد. غازات معرفات للفنيين وتوزيع  دليل التدريبو مشترك بين الوكاالت بشأن اإلنفاذللتعاون ال

  .2015عام 
 

 اإلنفاق المنخفضأموال كافية من الشريحة السابقة /  - ) اليونيدوالكاميرون (
 

بحلول  الفنييناألولى والثانية التي ستغطي تدريب  الشريحتينالحكومة إعادة تخصيص األموال من قررت   .10
عدة أنشطة في  إنجازتم األولى. ونقص التمويل خالل السنتين األخيرتين من المرحلة وتجنب  2016 عام منتصف

تقديم الميثيل، و فورماتشريحتين بما في ذلك تحويل شركات الرغوة، والتدريب على استخدام تكنولوجيا رغوة أول 
  الصغيرة والمتوسطة. للشركاتالتدريب 

  
 اإلنفاق المنخفض/  يةأمن مسائل -) اليونيبجمھورية أفريقيا الوسطى (

 
الجمارك ولكن تم إيقاف التنفيذ في عام  وضباطفنيي التبريد لتدريب ال قدمو. اليونيبمع  ااتفاقد وقع البل  .11

  بسبب االضطرابات السياسية. 2014
 

 اإلنفاق المنخفضالمشتريات /  -) واليونيبشيلي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
 

 إلىانخفاض اإلنفاق  وكذلك ى التأخير في إتمام عملية الشراءأدوثالثة شرائح لشيلي. تمت الموافقة على   .12
  التأخير في طلب الشريحة الرابعة.

 
 في وحدة األوزون الوطنية اتتغيير -)واليونيب(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  جمھورية الكونغو الديمقراطية

 
 وتمفي وحدة األوزون الوطنية.  التي حدثت لتغيراتل يعزىالتأخير في تقديم الشريحة سبب أن ذكر اليونيب   .13

أدوات الخدمة شراء المعدات وعملية واكتملت  ،اليونيبھا التي نفذاألولى  من المرحلةاألولى  الشريحةأنشطة  إنجاز
  في المائة. 20 بنسبة الصرفعتبة  كلهحقق المشروع وولكن لم يتم تسليم المعدات. 

 
  السياسي االضطراب/ شرط نظام الحصص  - )واليونيب(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ھايتي 

 
خبير  توظيفسيتم االنتھاء من  هأناليونيب  ذكرو. اجتماعاتمنذ أربع ھذه الشريحة  موعد استحقاق كان  .14

ألن التأخير كان  2015للتنفيذ في نھاية عام  قابلال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حصصنظام  لوضعقانوني 
 خطةأي تمويل في الشريحة األولى من  يستلم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمود. في البل االضطراب السياسيبسبب 
  .اإلزالة

 
                                                 

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6الوثيقة    24
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 اإلنفاق المنخفضتفاق / االتوقيع  - واليونيدو) اليونيب ميانمار (
 

تستلم لم وصرف أي أموال. لم يتم لذا، قيد االستعراض من جانب الحكومة. واليونيب االتفاق بين الحكومة   .15
  .اإلزالة خطةأي تمويل في الشريحة األولى من اليونيدو 

 
 الماليةو المرحلية تقارير التحقق / تقديم التقارير -) اليونيبالفلبين (

 
 المرحلية التقارير لم تقدمو. 2014و  2013 يعامستھالك ال المطلوبةالحكومة تقارير التحقق قدم تلم   .16

  .ليونيبإلى ا والمالية
  

 تفاقاال/ توقيع  المصادقة خطاب -واليونيدو)  اليونيبقطر (
 

واليونيب اليونيدو وأعدت . األولى لتنفيذ الشريحة األولى من المرحلةاليونيب مع  لم توقع الحكومة االتفاق  .17
 علىالحكومة  موافقة/  مصادقةالحصول على  يتمكنا منلم  لكنواالجتماع الثالث والسبعين الشريحة الثانية منذ  طلب

  .السادس والسبعين الشريحة حتى االجتماع ه قد ال يتم تقديمأناليونيب  وذكر الشريحة.
 

 تقرير التحقق -واليونيدو)  اليونيبسانت لوسيا (
 

لم يتم االنتھاء من والتحقق.  تقرير له لذي سيعدااالستھالك المنخفض  وبلد ذال بصفتهسانت لوسيا  اختير  .18
  التحقق.

 
 اإلنفاق المنخفضأموال كافية من الشريحة السابقة /  -) اليونيدوجنوب أفريقيا (

 
. ومع ذلك، إرغاءتسليم المعدات الالزمة الستخدام فورمات الميثيل كعامل تم شريحتين و على تمت الموافقة  .19
مزيد من تقديم الوالتوعية العامة إذكاء . ومن المقرر للبقاءتكنولوجيا قابلة الھذه سوق القبول في العدم  جعليلم 

  تم صرف أقل من خمسة في المائة من األموال للشريحة الثانية.والتدريب لمعالجة ھذه المسألة. 
 

 اإلنفاق المنخفضتقرير التحقق /  -(البنك الدولي)  تايلند
 

 ونفذت. 2014تشرين الثاني  /في نوفمبر ي وقعذالوقت الالزم التفاق المنحة، ال بداية بسببالتنفيذ في التأخر   .20
تكييف  أجھزة لمنح الفرعية مع مصنعيلات ست اتفاقتوقيع و، 25دارة البيئةإل ةخط 12 ھاالعديد من األنشطة بما في

األموال  . ومع ذلك، لم يتم اإلفراج عنالشركاتلتحويل ھذه  الرغوة شركاتمع لمنح الفرعية لات اتفاقالھواء وأربعة 
  .المنتظرستھالك لالبسبب تقرير التحقق  2015 ه/ تموزيولي حتى

 
 المرحلية أموال كافية من الشريحة السابقة / تقديم التقارير -) واليونيب (برنامج األمم المتحدة اإلنمائيليشتي  –تيمور 

 الماليةو
 

ما يكفي من األموال المتبقية لدعم جميع األنشطة المخطط  ه يوجد، تم االتفاق على أنالبلدفي مشاورات مع   .21
تأجيل طلب الشريحة الثانية. بوحدة األوزون الوطنية  تنصح. وفي ھذا الصدد، 2015 األولكانون  /لھا حتى ديسمبر
ركز مأحد تفاھم لتدريب الفنيين في  مذكرةتمت صياغة مشروع و العديد من أنشطة التدريب ه أجريتأن وذكر اليونيب

 ه تم تقديمبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن وذكر. الالزمة الماليةالمرحلية والتقارير  ولكن لم يتم تقديم ةوطنيالتدريب ال
  .الستعراضھاخطة المشتريات إلى وحدة األوزون الوطنية 

  

                                                 
  عواقب سلبية على البيئة. ليس لھا أنشطة المشروعأن كي يضمن لھذه خطط إدارة البيئة  البنك الدولي طلب   25
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 / تقرير التحقق مسائل أمنية –) اليونيباليمن (
 

زامي لاإلھناك صعوبة في إجراء التحقق  تكانو. اجتماعاتمنذ ثالث كان موعد استحقاق ھذه الشريحة   .22
لمتابعة؛ ولكنه لوتقديم الدعم الفني  لتنسيق مع الحكومة خارج البلداليونيب اخطط ويد. بسبب الوضع السياسي في البل

  .السادس والسبعينالشريحة حتى االجتماع  ه قد ال يتم تقديمأن الرابع والسبعينإلى االجتماع المقدم في تقريره  ذكر
 

 مناقشة مع األمانةالسحبت بعد  ھاولكن قدمتشرائح 
 

 المعنيةالوكاالت المنفذة  تھاولكن سحب الخامس والسبعينالشرائح التي قدمت إلى االجتماع  2 يعرض الجدول  .23
لشريحة المعتمدة، لعدم كفاية التقدم المحرز واإلنفاق : لسحبھا ةالمقدماألسباب  وتشمل. لھا األمانة استعراضبعد 

  البيانات، والحاجة إلى تقارير التحقق. واختالف
 

  مناقشة مع األمانةالسحبت بعد  ھا. الشرائح التي قدمت ولكن2الجدول 
القيمة (مع   الشريحة الوكالة البلد

  تكاليف الدعم)
التأثير على  أسباب السحب

 االمتثال
 االستھالك تحت
التجميد لعام 

2014  

تاريخ التقديم  موقع اتفاق
الجديد 

 (االجتماع)

 الثانية اليونيب السنغال
(2014) 

 2013تقارير التحقق لعامي  169,330
  اختالف البيانات المحتمل 2014و

السادس  نعم نعم ال
  والسبعين

 الثانية اليونيدو السنغال
(2014) 

 2013تقارير التحقق لعامي  249,955
   اختالف البيانات المحتمل 2014و

السادس  نعم نعم ال
 والسبعين

 الثانية فرنسا تونس
(2015)  

 نعم  2013 ال  %20تقدم بطئ واإلنفاق أقل من  444,354
 ير متاحغ 2014

السادس  نعم
 والسبعين

 الثانية اليونيدوتونس
(2015) 

السادس  نعم نعم 2013 ال %20تقدم بطئ واإلنفاق أقل من  512,419
 والسبعين

 الثانية اليونيبتونس
(2015)   

غير متاح 2014 ال %20تقدم بطئ واإلنفاق أقل من  62,150 السادس  نعم 
 والسبعين

  1,438,208المجموع

  
  

  توصياتال
 

  :في اللجنة التنفيذيةقد ترغب   .24
 

  :مالحظة  (أ) 
 

  تأخير الشريحةعن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6الوارد في الوثيقة  تقريرلا )1
     

 ة إلىمقدمال تفاقات متعددة السنواتاالالشريحة بموجب  تأخير تقديم معلومات علىالو )2
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

 

إدارة إزالة المواد شرائح خطط ب متعلقا نشاطا 79من أصل  56 ه قدمأنو )3
 الخامس والسبعينالجتماع إلى ا موعدھافي الھيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمھا 

 خمسة من تلك الشرائح بعد المناقشة مع األمانة؛ ه تم سحبوأن
 

محتمل على االمتثال ناجم ثير أي أثر أو تأ المعنية ذكرت عدم وجودأن الوكاالت المنفذة و )4
عام  فيالجتماع الثاني إلى ا المستحق تقديمھااإلزالة  شرائح خططر في تقديم يعن التأخ

المواد لتجميد استھالك  لم تمتثل البلدانأي دليل على أن أي من ھذه  ال يوجد وأنه، 2015
 ؛2013الھيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 

إلى حكومات  حائالشرتقديم  تأخير بشأن الصادرة المقررات عن خطاباتبإرسال األمانة  مطالبة  (ب)
  ھذه الوثيقة.بلبلدان المدرجة في المرفق األول ا
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 المرفق األول

 
إلى الحكومات المعنية يجب إرسالھاالتي  خطاباتال  

   حائرشالعن تأخير تقديم 
 

  توصيات األمانة للجنة التنفيذيةالبلد
حث تو ،2013في عام  الحادي والسبعينإلى االجتماع  موعد استحقاق تقديمھا ) كان2014أن الشريحة الثالثة ( تالحظأن  الجزائر

قائمة على المواد  تكنولوجيات غيرخطوط إنتاجھا إلى تحويل  على إنجازالمعنية تشجيع المؤسسات  على رالجزائحكومة 
السادس إلى االجتماع  اإلزالة خطةيمكن تقديم الشريحة الثالثة من  لكيعمل مع اليونيدو ت، والھيدروكلوروفلوروكربونية

تمويل الشريحة من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيق، على أن يكون مفھوما أنالسابع والسبعينأو  والسبعين
  السابقة.

حث حكومة أنتيغوا ت، واإلزالة خطةموافقة على الشريحة الثانية من نظام الحصص التشغيلية ھو شرط للأن تالحظ أن  وبربودا اأنتيغو
اليونيب عمل مع توالالزمة المالية التقارير المرحلية وم تقدواستكمال القرار الوزاري لتنفيذ نظام الحصص، على  اربودوب
  .السادس والسبعين) إلى االجتماع 2015لعام الثانية (الشريحة  يمكن تقديم لكي

حث حكومة بنغالديش تمنخفضا، و مازال اإلنفاقمعدل  ولكن 2015 عام العديد من األنشطة فيتم إنجاز  هأنتالحظ أن  شيبنغالد
 وحدة األوزون الوطنية في تدريباليونيب عمل مع تو) 2013) والثانية (2011( ىولالشريحتين األ تعجيل إنجازعلى 
عتبة  ه تم تحقيقأنيكون مفھوما أن ، على السادس والسبعين) إلى االجتماع 2015( ةثالثال الشريحة يمكن تقديملكي 

  تمويل الشريحة السابقة.من في المائة  20 بنسبة صرفال
إنجاز  تعجيلحث حكومة الكاميرون على تاألولى والثانية، و الشريحتينأموال كافية من  ه كانت توجدأنتالحظ أن  الكاميرون

 )2015( ةالثالث لكي يمكن تقديم الشريحةعمل مع اليونيدو وت) 2013) والثانية (2011( ىاألول الشريحتيناألنشطة في 
تمويل من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيق، على أن يكون مفھوما أنالسادس والسبعينإلى االجتماع 
  قة.الشريحة الساب

من اليونيب لعمل مع على اث حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى حت، و2014في عام بعض األنشطة  إنجازتالحظ أن  جمھورية أفريقيا الوسطى
، السابع والسبعينأو السادس والسبعين ) إلى االجتماع 2013الثانية (الشريحة  تقديم لكي يمكنتعجيل تنفيذ المشروع أجل 

  ، وفقا لذلك.الالحقة شرائحوال 2013 عامشرائح  لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعمع خطة عمل منقحة 
 2014 ين الثاني/ تشرفي نوفمبرالثالث والسبعين ) في االجتماع 2013( ةلثاثالالشريحة  ه تمت الموافقة علىأنتالحظ أن  شيلي

، ھاتنفيذ الجارينشطة في الشرائح تنفيذ األ تعجيلعلى حث حكومة شيلي تھناك تأخيرات في عملية الشراء، وأنه كانت و
السادس ) إلى االجتماع 2014الرابعة (الشريحة يمكن تقديم  واليونيب لكيعمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تو

، وفقا لذلك، على أن الالحقة شرائحوال 2014 عامشرائح  ، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعوالسبعين
  تمويل الشريحة السابقة.من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيقيكون مفھوما أن

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

 2014 عامي رات في وحدة األوزون الوطنية ولكن تم إنجاز عمليات الشراء وزيادة اإلنفاق فييتغي أجريت هأنتالحظ أن 
واليونيب لكي يمكن لعمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على امة جمھورية الكونغو الديمقراطية حث حكوت، و2015و

  .السادس والسبعين ) إلى االجتماع2015الثالثة ( الشريحةتقديم 
نظام  على وجودلم تؤكد ولكن ھايتي  2013) كان في عام 2014الثانية (الشريحة  موعد استحقاق تقديمأن  تالحظأن  ھايتي

إنشاء نظام  تعجيلمن أجل اليونيب لعمل مع على احث حكومة ھايتي ت، وللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحصص 
، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في السادس والسبعين) إلى االجتماع 2014الثانية (الشريحة  يمكن تقديم لكيالحصص 

  ، وفقا لذلك.حقةالال شرائحوال 2014 عامشرائح  االعتبار إعادة توزيع
من المرحلة األولى من ) 2012األولى (شريحة اللتنفيذ واليونيب أن ھناك حاجة إلى اتفاق بين حكومة ميانمار  تالحظأن  ميانمار

 الشريحة تقديم يمكن لكيواإلسراع في تنفيذ الشريحة اليونيب الحكومة على استكمال االتفاق مع  حثتو اإلزالة، خطة
 عامشرائح  ، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعالسادس والسبعين) إلى االجتماع 2015لعام (الثانية 
تمويل من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيق، وفقا لذلك، على أن يكون مفھوما أنالالحقة شرائحوال 2015

  الشريحة السابقة.
حث حكومة تالمالية، وو المرحلية والتقارير 2014و  2013المطلوبة لعام  التحقق تقارير ه لم يتم تقديمأن تالحظأن  الفلبين

الشريحة  لكي يمكن تقديم الالزمة الماليةو المرحلية والتقاريرالتحقق تقارير إتمام من أجل اليونيب لعمل مع على االفلبين 
  .السادس والسبعين ) إلى االجتماع2015(لعام الثانية 

على ر حث حكومة قطت، وكانتا بعد موعد االستحقاق) 2015) والثالثة (2013الثانية ( الشريحتين أن كال من تالحظأن  قطر
الثانية  لكي يمكن تقديم الشريحة المصادقةخطاب من أجل االتفاق ومع اليونيدو توقيع  تعجيلمن أجل  اليونيبلعمل مع ا
 2014 عامشرائح  عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعمع خطة  السادس والسبعين) إلى االجتماع 2013لعام (
  ، وفقا لذلك.الالحقةشرائح الو

من أجل واليونيدو اليونيب لعمل مع على احث حكومة سانت لوسيا تھاء من تقرير التحقق، والتأخير في االنتتالحظ أن  سانت لوسيا
  .والسبعينالسادس ) إلى االجتماع 2015لعام الثالثة ( الشريحة تقديم

من أجل واليونيدو اليونيب لعمل مع على احث حكومة السنغال ت، و)2014لعامالثانية ( الشريحة سحبأنه تم  تالحظأن  السنغال
 الشريحة لكي يمكن تقديم، إن وجدت، البيانات المحتمل مشكلة اختالفوحل  2014و  2013 لعامي تقديم تقارير التحقق

 عامشرائح  ، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعالسادس والسبعين) إلى االجتماع 2014لعام الثانية (
  ، وفقا لذلك.الالحقةشرائح الو 2014
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  توصيات األمانة للجنة التنفيذيةالبلد
 خطةمن المرحلة األولى من ) 2013) والثانية (2012( ىاألول الشريحتين العديد من األنشطة في إنجاز تالحظأن  جنوب أفريقيا

لعمل مع اليونيدو على احث حكومة جنوب أفريقيا تفي ھذا الوقت، و يحتينالشر ھاتينوأنه توجد أموال كافية من  اإلزالة
االجتماع السادس إلى  اإلزالة خطةمن ) 2015الثالثة (الشريحة يمكن تقديم  لكي اإلزالة خطةتنفيذ  من أجل تعجيلل

مويل تمن في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيقمفھوما أن ، على أن يكونوالسبعين أو االجتماع السابع والسبعين
  الشريحة السابقة.

حث حكومة تتقرير التحقق، و استحق موعد تقديم ولكنالمنحة  اتفاق تم توقيع وأنهمن األنشطة إنجاز العديد  تالحظأن  ندتايل
 يمكن تقديم لكي اإلزالة خطةقرير التحقق واإلسراع في تنفيذ استكمال تمن أجل لعمل مع البنك الدولي على اند تايل

شرائح  ، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعالسادس والسبعين) إلى االجتماع 2014( ةثالثال الشريحة
من في المائة  20 ه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبةأن أن يكون مفھوماعلى الالحقة، وفقا لذلك، شرائح الو 2014 عام

  تمويل الشريحة السابقة.
ولكن  2015 /كانون األولديسمبر شھر ) لتنفيذ األنشطة خالل2013الثانية ( الشريحة من كافية أموالوجود  تالحظأن  ليشتي - تيمور

المرحلية والمالية التقارير  على تقديمليشتي  -حث حكومة تيمورت، وإلى اليونيبمالي  مرحلي وتقرير تقرير استحق تقديم
 شريحةيمكن تقديم  لكيالتنفيذ  تعجيلمن أجل واليونيب عمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي توإلى اليونيب  الالزمة

  .السادس والسبعين إلى االجتماع 2015 عام
 واليونيدو وحكومة فرنسا اليونيبلعمل مع على احث حكومة تونس تو ،)2015الثانية ( الشريحة ه تم سحبأن تالحظأن  تونس

ه تم ، على أن يكون مفھوما أنالسادس والسبعينإلى االجتماع  2015 عام شريحةيمكن تقديم  لكيالتقدم  من أجل تعجيل
  .تمويل الشريحة السابقةمن في المائة  20بنسبة صرف العتبة  تحقيق

السياسي الحالي  االضطرابوھناك صعوبة في استكمال تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطني  تأنه كان تالحظأن  اليمن
 لكي يمكنتنفيذ المشروع  وتعجيلاستكمال تقرير التحقق اليونيب من أجل لعمل مع على احث حكومة اليمن تد، وفي البل
 طة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيع، مع خالسادس والسبعين) إلى االجتماع 2014الثانية (الشريحة  تقديم

 .، وفقا لذلكالالحقة شرائحالو 2014 عامشرائح 
  
  

_________________________________  


