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اللجنة التنفيـذية للصندوق المتعدد األطراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع السادس والسبعون
مونتريال 13-9 ،مايو  /أيار 2016

التأخيرات في تقديم الشرائح
مقدمة
عمال بالمقرر )3/53ج( ،1أعدت األمانة ھذه الوثيقة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح لالتفاقات المتعددة
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السنوات .وتقدم اإلجراءات المتخذة استجابة للمقررات بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في االجتماع
الخامس والسبعين؛ وتحليال لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى االجتماع السادس والسبعين؛ وأسباب سحب
الشرائح التي قدمت إلى االجتماع السادس والسبعين؛ وتوصيات.
متابعة للمقررات المتخذة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح في االجتماع الخامس والسبعين
عمال بالمقرر )4/75ب( ،أرسلت األمانة رسائل إلى حكومات  17بلدا من بلدان المادة  5لحثھا على تقديم
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الشريحة القادمة من خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السادس والسبعين .ونتيجة
لذلك ،قدمت كل من حكومات أنتيغوا وبربودا ،2والكاميرون ،3وشيلي ،4وھايتي ،5وسانت لوسيا ،6والسنغال،7
وجنوب أفريقيا ،8وتونس 9شرائحھا الخاصة بخططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .غير أنه لم تقدم
أية شرائح من حكومة كل من جمھورية الكونغو الديمقراطية ،وميانمار ،والفلبين ،وقطر ،وتايلند ،وتيمور -ليشتي.
ولم تتخذ أي مقررات للشريحة الواجبة التقديم لليمن التي تعاني من مشاكل داخلية جارية.
 1تطلب إلى األمانة الشروع في إدراج المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في التقديم في سياق استعراضھا لتنفيذ خطط العمل في االجتماعين الثاني والثالث
من كل عام.
 2تم تقديمھا وبعد ذلك سحبھا خالل عملية استعراض المشروع.
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 7تم تقديمھا وبعد ذلك سحبھا خالل عملية استعراض المشروع.
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/48 8
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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تحليل للشرائح التي لم تقدم إلى االجتماع السادس والسبعين
 52نشاطا مرتبطة بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لــ 31بلدا ،تبلغ قيمتھا
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اإلجمالية  9 346 722دوالر أمريكي )شاملة تكاليف دعم الوكالة( الواجب تقديمھا إلى االجتماع السادس والسبعين لم
تقدم 10على النحو المبين في الجدول .1
الجدول  .1الشرائح غير المقدمة إلى االجتماع السادس والسبعين
تحقيق
المبلغ
الصرف
أسباب التأخير
الوكالة الشريحة )مع تكاليف
البلد
بنسبة
الدعم(
%20
تغييرات في وحدة األوزون
نعم
يونيب 54,240 2016
بربادوس
الوطنية  /تغيير ھيكلي
ال ينطبق التوقيع على االتفاق  /وثيقة
يوئنديبي 41,420 2016
بربادوس
المشروع
ال ينطبق
نعم
يوئنديبي 7,085 2016
بليز
تغييرات في وحدة األوزون
نعم
يونيب 108,480 2016
بليز
الوطنية  /تغيير ھيكلي /قرارات
الحكومة  /التأييدات
تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة
ال
يونيب 39,550 2016
جزر القمر
)أوموجا(  /عتبة الصرف البالغة
 20في المائة
يونيب 168,156 2016
تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة
ال*
كوت ديفوار
)أوموجا(  /تأخيرات في عنصر
االستثمار
يونيدو 492,200 2016
الوكالة الرئيسية غير جاھزة
نعم
كوت ديفوار
لتقديمھا
يوئنديبي 152,142 2016
أموال كافية من الشريحة السابقة/
نعم
كوبا
قرارات الحكومة  /التأييدات
يونيدو 235,400 2016
صعوبات داخلية أو خارجية /
ال
جمھورية كوريا
عتبة الصرف البالغة  20في
الشعبية
المائة
الديمقراطية
جمھورية الكونغو يونيب 26,555 2015
تغييرات في وحدة األوزون
نعم
الوطنية /تغيير ھيكلي
الديمقراطية
26,160
تغييرات في وحدة األوزون
نعم
جمھورية الكونغو يوئنديبي 2015
الوطنية /تغيير ھيكلي
الديمقراطية
يونيب 74,354 2016
التوقيع على االتفاق  /عتبة
ال
دومينيكا
الصرف البالغة  20في المائة
يونيب 30,510 2016
تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة
نعم
إريتريا
)أوموجا(
يونيدو 43,600 2016
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
إريتريا
لتقديمھا
يونيدو 76,300 2016
قرارات الحكومة  /التأييدات
ال
إثيوبيا
يونيب 62,150 2016
تقرير التحقق
نعم
إثيوبيا
يونيب 56,613 2016
تغييرات في وحدة األوزون
نعم
غابون
الوطنية /تغيير ھيكلي  /تقديم
التقارير المرحلية والمالية /
قرارات الحكومة  /التأييدات
10

استھالك عام التوقيع
األثر على
 2014أقل من على
االمتثال
االتفاق
التجميد؟
ال

نعم

نعم

غير محتمل

نعم

ال

ال
ال

نعم
نعم

نعم
نعم

ال

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

غير محتمل

نعم

نعم

نعم
غير محتمل
)امتثلت لخطة
العمل(
نعم
ال

نعم

غير محتمل

نعم

نعم

ال

نعم

ال

ال

نعم

نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

غير محتمل
ال
ال

نعم
نعم
نعم

ال ينطبق
نعم
نعم

لغرض المقارنة ،في االجتماع الخامس والسبعين ،كانت  24شريحة لــ 17بلدا التي كانت واجبة التقديم لم تقدم.
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ال ينطبق
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البلد

الوكالة

غابون

يونيدو

غرينادا
غينيا
غينيا

يونيب
يونيب
يونيدو

غينيا – بيساو

يونيب

غينيا – بيساو

يونيدو

كينيا

فرنسا

الكويت
الكويت

يونيدو
يونيب

مالوي

يونيدو

مالوي
موزامبيق
موزامبيق

يونيب
يونيدو
يونيب

ميانمار

يونيدو

ميانمار

يونيب

النيجر

يونيب

النيجر
الفلبين

يونيدو
يونيب

قطر

يونيدو

قطر

يونيب

رواندا

يونيدو

رواندا
المملكة العربية
السعودية
المملكة العربية
السعودية
سوازيلند

يونيب
يونيب
يونيدو
يونيب

تحقيق
المبلغ
الصرف
أسباب التأخير
الشريحة )مع تكاليف
بنسبة
الدعم(
%20
130,691 2016
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
94,920 2016
قرارات الحكومة  /التأييدات
نعم
73,450 2016
تقرير التحقق
ال*
172,000 2016
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
56,500 2016
تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة
نعم
)أوموجا(
81,750 2016
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
197,596 2016
أموال كافية من الشريحة السابقة
ال
الموافق عليھا /عتبة الصرف
البالغة  20في المائة  /تقرير التحقق
1,128,684 2016
عتبة الصرف البالغة  20في المائة
ال
371,703 2016
نعم** أموال كافية من الشريحة السابقة
الموافق عليھا /تأخيرات من
الشريحة السابقة
65,400 2016
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
45,200 2016
تقرير التحقق
نعم
81,750 2016
عتبة الصرف البالغة  20في المائة
ال
33,900 2016
نعم** تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة
)أوموجا(
65,400 2015
ال ينطبق الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
لتقديمھا
21,470 2015
تأخيرات من الشريحة السابقة /
ال
عتبة الصرف البالغة  20في المائة
141,250 2016
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
96,750 2016
تقرير التحقق
نعم
25,990 2015
تقرير التحقق /تقديم التقارير
نعم
المرحلية والمالية
571,935 2013
قرارات الحكومة  /التأييدات /
نعم
تغييرات في وحدة األوزون
الوطنية/تغيير ھيكلي
169,500 2013
التوقيع على االتفاق/وثيقة
ال*
المشروع
59,950 2016
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
33,900 2016
تقرير التحقق
نعم
281,418
تأخيرات من الشريحة السابقة /
ال
2015
عتبة الصرف بنسبة  20في المائة
1,890,262 2015
أموال كافية من الشريحة السابقة
ال
الموافق عليھا
56,500 2016
تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة
نعم
)أوموجا(
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استھالك عام التوقيع
األثر على
 2014أقل من على
االمتثال
االتفاق
التجميد؟
غير محتمل

نعم

ال ينطبق

ال
ال
غير محتمل

نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
ال ينطبق

 Noال

نعم

نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

ال

نعم

نعم

غير محتمل
ال

نعم
نعم

ال ينطبق
نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

ال
غير محتمل
ال

نعم
نعم
نعم

نعم
ال ينطبق
نعم

ال

نعم

ال ينطبق

ال

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

غير محتمل
ال

نعم
نعم

نعم
نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

غير محتمل

نعم

ال

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

ال
ال

نعم
نعم

نعم
نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

ال

نعم

نعم
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الوكالة

البلد
تايلند

المبلغ
الشريحة )مع تكاليف
الدعم(
2014

1,070,000

البنك
الدولي
يونيب 2015
يوئنديبي 2015

18,532
11,641

توغو

يونيدو 2016

161,250

توغو
أوغندا

يونيب 2016
يونيدو 2016

70,060
43,600

أوغندا
اليمن

يونيب
يونيب

2016
2014

26,555
186,450

زامبيا

يونيب

2016

39,550

زامبيا

يونيدو 2016

76,300

تيمور – ليشتي
تيمور – ليشتي

المجموع

تحقيق
الصرف
أسباب التأخير
بنسبة
%20
تأخيرات من الشريحة السابقة/
ال
عتبة الصرف البالغة  20في المائة
تقديم التقارير المرحلية والمالية
نعم
أموال كافية من الشريحة السابقة
نعم
 /قرارات الحكومة /التأييدات /
تغييرات في وحدة األوزون
الوطنية  /ھيكلية
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
تقديم التقارير المرحلية والمالية
نعم
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا
تقرير التحقق
نعم
صعوبات داخلية أو خارجية /
ال
عتبة الصرف البالغة  20في
المائة /تقرير التحقق
تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة
نعم
)أوموجا(
الوكالة الرئيسية ليست جاھزة
نعم
لتقديمھا

استھالك عام التوقيع
األثر على
 2014أقل من على
االمتثال
االتفاق
التجميد؟
ال

نعم

نعم

ال
غير محتمل

نعم
نعم

نعم
نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

ال
غير محتمل

نعم
نعم

نعم
ال ينطبق

ال
محتمل

نعم
نعم

نعم
نعم

ال

نعم

نعم

غير محتمل

نعم

ال ينطبق

9,346,722

أسباب التأخيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
تشمل أسباب التأخيرات في تقديم الشرائح لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:
-4
صرف الشريحة السابقة بأقل من العتبة البالغة  20في المائة ) (11من األموال الموافق عليھا للشريحة السابقة؛ عدم
وجود تقرير تحقق إلزامي )(8؛ التغييرات في وحدة األوزون الوطنية و/أو التغييرات الھيكلية داخل الحكومة )(6؛
قرارات حكومية و/أو تأييدات ) (6؛ أموال كافية من الشرائح السابقة على قيد الوجود ) (5عدم تقديم تقارير مرحلية
و/أو مالية )(4؛ التوقيع على االتفاقات و/أو وثائق المشروع )(3؛ الصعوبات الداخلية أو الخارجية )(2؛ التأخيرات
في تنفيذ عناصر االستثمار )(1؛ التغيير الھيكلي في الوكالة المنفذة )أي المسائل ذات الصلة بأوموجا المتعلقة بأنشطة
اليونيب( )(6؛ أو أن الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا ).(11
وعلى النحو الذي أبلغت عنه الوكاالت المنفذة المعنية ،لن يكون للتأخيرات في تقديم الشرائح التي كانت
-5
متأخرة في تقديمھا أي أثر )أو ال يحتمل أن يكون لھا أثر( على االمتثال لاللتزامات البلدان بموجب بروتوكول
مونتريال .غير أن بلدا واحدا يحتمل أن يكون له أثر بسبب الصعوبات الداخلية الجارية نظرا ألن أنشطة المشروع ال
يمكن أن تنفذ في ھذه الظروف؛ ولكن الشريحة يمكن عدم تقديمھا حتى االجتماع الثامن والسبعين .ومن المتوقع أن
تقدم جميع الشرائح المتبقية إلى االجتماع السابع والسبعين باستثناء الكويت وميانمار والفلبين واليمن التي يمكن تقديمھا
إلى االجتماع الثامن والسبعين.
-6

ويرد أدناه موجز ألسباب التأخيرات في تقديم الشرائح على مستوى كل بلد.
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بربادوس )يوئنديبي/يونيب( – التوقيع على وثيقة المشروع/تغيير في وحدة األوزون الوطنية/تغيير ھيكلي
كان ھناك تأخير في عملية التوقيع على وثيقة المشروع مع اليوئنديبي نتيجة للعملية التشاورية مع اإلدارة
-7
القانونية في الحكومة .وتمت الموافقة على مسودة وثيقة المشروع في عام  2014وأرسلت رسميا للتوقيع عليھا .ومن
المتوقع أن يتم التوقيع عليھا في مايو/أيار  .2016وكانت التأخيرات أيضا بسبب التغييرات الھيكلية في إدارة األموال
العامة التي أبطأت معدل صرف األموال .ومن المقرر أن ترسل اليونيب بعثة في نھاية مارس/آذار.

بليز )يوئنديبي/يونيب( – تغييرات في وحدة األوزون الوطنية/تغيير ھيكلي/قرارات الحكومة/التأييدات
انصب التركيز على إعداد مشروع تجديد التعزيز المؤسسي )في إطار اليونيب( .وتم التوقيع على جميع
-8
االتفاقات بين الحكومة واليونيب المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وھناك مسؤول جديد
في وحدة األوزون الوطنية ،سيتم تدريبه في إطار برنامج التدريب التابع ليونيب لوحدات األوزون الوطنية .وتم تنفيذ
أنشطة اليوئنديبي المرتبطة بالشريحة.

جزر القمر )يونيب( – تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة )أوموجا(/عتبة الصرف البالغة  20في المائة
وقعت الحكومة على االتفاق مع اليونيب لتنفيذ المشروع .غير أنه ھناك صعوبات في االنتھاء من المدفوعات
-9
المستحقة بسبب نظام أوموجا .وتعالج اليونيب ھذه المشكلة للتعجيل من المدفوعات المستحقة من أجل االستمرار في
تنفيذ األنشطة.

كوت ديفوار )يونيب ويونيدو( – تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة )أوموجا/تأخيرات في عنصر االستثمار/الوكالة
الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا(
 -10أشارت اليونيب إلى أن ھناك تأخيرات بسبب الصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من خالل نظام أوموجا،
التي منعت أيضا المزيد من التنفيذ ،ولكن كان ھناك أيضا تأخيرات في عنصر االستثمار في الشريحة الحالية.
وأشارت يونيدو إلى أنھا لن تقدم الشريحة بصفتھا الوكالة الرئيسية .وتم التوقيع على جميع االتفاقات ذات الصلة
وكانت األموال المنصرفة للمشروع الشامل أكثر من  20في المائة.

كوبا )يوئنديبي( – أموال كافية من الشريحة السابقة/قرارات الحكومة/التأييدات
 -11تم التوقيع على وثيقة المشروع وتم صرف  74في المائة من األموال الموافق عليھا .ونظرا لتوافر األموال
الستمرار تنفيذ األنشطة في إطار الشريحة الحالية ،قررت الحكومة أن تقدم الشريحة الالحقة إلى االجتماع السابع
والسبعين.

جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية )يونيدو( – صعوبات داخلية أو خارجية /عتبة الصرف البالغة  20في المائة
 -12لم يتم صرف أية أموال أو البدء في أية أنشطة بسبب الصعوبات الخارجية المتصلة بالعقوبات الجديدة التي
فرضھا قرار مجلس األمن رقم  1718المؤرخ مارس/آذار  2016التي تؤثر على منح عقد لعنصر تحويل الرغاوي،
ولكن من المقرر تنفيذ الكثير من األنشطة في عام  2016بما في ذلك تدريب مسؤولي الجمارك والفنيين .وستمكن ھذه
األنشطة من تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.

جمھورية الكونغو الديمقراطية )يوئنديبي ويونيب( – تغييرات في وحدة األوزون الوطنية/تغيير ھيكلي
 -13تم التوقيع على االتفاقات ذات الصلة بين الحكومة والوكاالت المنفذة ووصلت األموال الشاملة المنصرفة إلى
حوالي  50في المائة من التمويل الموافق عليه .غير أن تقديم الشريحة )الواجبة التقديم في االجتماع الرابع والسبعين(
قد تأخر بسبب تعيين موظف جديد لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )بما في ذلك وحدة
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األوزون الوطنية( والوقت اإلضافي الالزم لالنتھاء من عملية شراء المعدات .ومنذ ذلك الوقت ،تم االنتھاء من شراء
المعدات.

دومينيكا )يونيب( – التوقيع على االتفاق/عتبة الصرف البالغة  20في المائة
 -14تم التوقيع على االتفاق ذي الصلة بين الحكومة واليونيب ولكن انتھى مفعوله ألن مسؤول األوزون الوطني
ترك وظيفته قبل البدء في أية أنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتمت صياغة
مشروع جديد لالتفاق .وقررت اليونيب القيام بعثة في أواخر أبريل/نيسان  2016لمعالجة المسائل المتعلقة بتقديم
البيانات ،موظفو وحدة األوزون الوطنية ،وخطة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحضير
الشريحة القادمة.

إريتريا )يونيب ويونيدو( – تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة )أوموجا/الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا(
 -15أشار اليونيب إلى أن ھناك تأخيرات بسبب نظام أوموجا ولكنھا ستسرع من الصرف في أقرب وقت ممكن.
وأشارت اليونيدو إلى أنھا قدمت مدخالتھا لتقديم الشريحة القادمة إلى الوكالة الرئيسية .وتم التوقيع على جميع
االتفاقات ذات الصلة وتجاوز الصرف نسبة  50في المائة.

إثيوبيا )يونيب ويونيدو( – تقرير التحقق/قرارات الحكومة  /التأييدات
 -16تم التوقيع على االتفاقات ذات الصلة بين الحكومة والوكاالت المنفذة .ولم يقدم طلب الشريحة بسبب
التأخيرات في االنتھاء من إعداد تقرير التحقق ،وفي قرار الحكومة بالسير قدما في عملية المناقصة لشراء اليونيدو
للمعدات.

غابون )يونيب ويونيدو( – تغييرات في وحدة األوزون الوطنية/تغيير ھيكلي/قرارات الحكومة/التأييدات/تقديم التقارير
المرحلية والمالية/الوكالة الوطنية ليست جاھزة لتقديمھا
 -17تم التوقيع على جميع االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في
المائة .وأشار اليونيب إلى تعيين موظف جديد في وحدة األوزون الوطنية؛ وبعد مزيد من المشاورات فررت الحكومة
تقديم الشريحة الثالثة إلى االجتماع السابع والسبعين لتزويد مسؤول وحدة األوزون الوطنية بوقت إضافي لفھم أفضل
للمشروع ،وتنفيذ أنشطة إضافية وإعداد التقارير المطلوبة.

غرينادا )يونيب( – قرارات الحكومة  /التأييدات
 -18ركوت الحكومة على تنفيذ المشروعات الجديدة الموافق عليھا بشأن الدراسة االستقصائية لبدائل المواد
المستنفدة لألوزون وتجديد مشروع التعزيز المؤسسي .وبناء عليه ،قررت تقديم الشريحة إلى االجتماع السابع
والسبعين .وتم التوقيع على االتفاق بين الحكومة واليونيب ،وتم صرف ما نسبته  50في المائة من األموال الموافق
عليھا .وتمر الحكومة بعملية اختيار الوكالة المتعاونة للمشاركة في خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية .ونظرا لالنتھاء من إعداد االتفاق لمشروع التعزيز المؤسسي الموافق عليه ،سيعطي
مسؤول وحدة األوزون الوطنية العناية الكاملة لتنفيذ األنشطة الجارية وتقديم الشريحة الواجبة التقديم.

غينيا )يونيب ويونيدو( – تقرير التحقق  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا
 -19تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة .ولم يتمكن اليونيب من صرف األموال المرتبطة
بالشريحة الموافق عليھا نظرا لعدم استكمال تقرير التحقق وتقديمه إلى األمانة .ويعتزم اليونيب اإلسراع من استكمال
التحقق .وقامت اليونيدو بصرف جميع األموال الموافق عليھا لھذا العنصر.
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غينيا – بيساو )يونيب ويونيدو( – تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة )أوموجا  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا(
 -20تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.
وأشار اليونيب إلى أن تنفيذ األنشطة قد تأخر بسبب نظام أوموجا ،وھي مشكلة يتم معالجتھا حاليا من جانب اليونيب.
ويحث تقدم في تنفيذ األنشطة بمساعدة اليونيدو.

كينيا )فرنسا( – أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا  /عتبة الصرف البالغة  20في المائة/تقرير التحقق
 -21تمت الموافقة على الشريحة الثالثة في االجتماع الخامس والسبعين ،مع وقت محدود لتنفيذ أية أنشطة في
إطار الشريحة الموافق عليھا مؤخرا .وستبدأ األنشطة قريبا وسيتم استكمال تقرير التحقق بحلول االجتماع السابع
والسبعين.

الكويت )يونيب ويونيدو( – أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا/تأخيرات من الشريحة السابقة  /عتبة
الصرف البالغة  20في المائة
 -22تمت الموافقة على الشريحة الحالية في عام  2015فقط بدال من عام  2014على النحو المقترح في المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وتم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت
المنفذة .وكان المستوى العام للصرف أقل من العتبة البالغة  20في المائة.

مالوي )يونيب ويونيدو( – تقرير التحقق  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا
 -23تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.
غير أن لم يستكمل بعد تحقيق التحقق قيد اإلعداد بمساعدة من اليونيب.

موزامبيق )يونيب ويونيدو( – تقرير التحقق  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا
 -24تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة .وكان المستوى العام للصرف أقل من العتبة البالغة
 20في المائة .وبالرغم من أن مستوى صرف عنصر اليونيب كان أكثر من  40في المائة ،حدثت تأخيرات في
صرف األموال نتيجة لنظام أوموجا ،وھي مسألة يعالجھا اليونيب في الوقت الحاضر.

ميانمار )يونيب ويونيدو( – تأخيرات في الشريحة السابقة  /عتبة الصرف البالغة  20في المائة  /الوكالة الرئيسية
ليست جاھزة لتقديمھا
 -25تم التوقيع على االتفاق بين الحكومة واليونيب في فبراير/شباط  2016فقط .وبناء عليه ،يقوم اليونيب
بالتنسيق مع وحدة األوزون الوطنية لتنفيذ األنشطة الموافق عليھا ،بما في ذلك شراء المعدات ،وصرف المدفوعات
األولى .ومن المتوقع أن يتحقق تقدم مھم في التنفيذ بحلول نھاية عام  .2016ولم تتلق اليونيدو )بوصفھا الوكالة المنفذة
المتعاونة( أي تمويل في الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

النيجر )يونيب ويونيدو( – الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا  /تقرير التحقق
 -26تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.
غير أن طلب الشريحة لم يقدم لعدم استكمال تقرير التحقق الذي ما زال قيد اإلعداد بمساعدة من اليونيدو .،ومن
المتوقع أن يتم استكمال تقرير التحقق في الربع الثاني من عام .2016
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الفلبين )يونيب( – تقارير التحقق  /تقديم التقارير المرحلية والمالية
 -27تأخر تقديم الشريحة الحالية ولم يوافق عليھا إال في االجتماع الخامس والسبعين .وتم التوقيع على االتفاق بين
الحكومة واليونيب ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة .غير أن تقارير التحقق من االستھالك لعامي
 2013و 2014لم تستكمل بعد ولم يتم االنتھاء من إعداد التقارير المرحلية والمالية الالزمة .وسيحتاج األمر إلى إعادة
تخصيص األنشطة والتمويل المرتبط بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.

قطر )يونيب ويونيدو( – قرارات الحكومة  /التأييدات /التوقيع على االتفاق  /تغييرات في وحدة األوزون
الوطنية/تغييرات ھيكلية
 -28لم يتم التوقيع على االتفاق بين الحكومة واليونيب لتنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ونتيجة لھذا التأخير الرئيسي في التنفيذ ،قدمت خطة عمل منقحة إلى نظر
وحدة األوزون الوطنية بعد تغيير مؤسسي حديث في وزارة البيئة؛ غير أنه لم يتم تعيين مسؤول في وحدة األوزون
الوطنية بعد .وأعدت اليونيدو واليونيب تقديم الشريحة الثانية )الواجبة التقديم في عام  (2013منذ االجتماع الثالث
والسبعين؛ ولذلك ،سيحتاج األمر إلى إعادة تخصيص األنشطة والتمويل المرتبط بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

رواندا )يونيب ويونيدو( – تقرير التحقق  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا
 -29تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.
غير أن تقرير التقدم لم يستكمل بعد وھو قيد اإلعداد بمساعدة من اليونيب.

المملكة العربية السعودية )يونيب  /يونيدو( – أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا  /تأخيرات من الشريحة
السابقة/عتبة الصرف البالغة  20في المائة
 -30تأخر تقديم الشريحة الحالية والتي تم الموافقة عليھا فقط في االجتماع الخامس والسبعين .وتم التوقيع على
االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وما زالت ھناك أموال كافية لالستمرار في تنفيذ األنشطة الموافق عليھا
بموجب الشرائح السابقة )عجلت اليونيدو من شراء المعدات الالزمة لتحويل منشآت التصنيع( .ونظرا ألن الشريحة
القادمة كانت في األصل واجبة التقديم في عام  ،2015سيحتاج األمر إلى إعادة تخصيص األنشطة والتمويل المرتبط
بالشرائح المتبقية في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
سوازيلند )يونيب( – تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة )أوموجا(
 -31تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم صرف ما نسبته  36في المائة من األموال
الموافق عليھا .غير أن صرف األموال اإلضافية قد تأخر نتيجة للصعوبات المواجھة في االنتھاء من صرف
المدفوعات من خالل نظام أوموجا ،وھي مسألة يقوم اليونيب بمعالجتھا في الوقت الحاضر.

تايلند )البنك الدولي( – تأخيرات في الشرائح السابقة  /الصرف بنسبة  20في المائة
 -32كانت ھناك حاجة إلى مزيد من الوقت عما تقرر في األصل للتوقيع على اتفاق المنحة العامة بين الحكومة
والبنك الدولي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .وقد أثر أثر ھذا الوضع على
التنفيذ العام وعلى جدول تقديم الشريحة ،مع الموافقة على الشريحة الثانية في االجتماع الرابع والسبعين فقط .وتأخر
بالتالي اإلفراج عن التمويل الموافق عليه من أمين الخزانة إلى البنك الدولي نتيجة للتقديم المتأخر لتقرير التحقق.
ولذلك ،لم يتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة .وقد أعدت المشروعات الفرعية ومن المقرر التوقيع على
االتفاقات الفرعية للمنح.
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تيمور – ليشتي )يوئنديبي ويونيب( – أموال كافية من الشريحة السابقة  /تغييرات في وحدة األوزون الوطنية  /ھيكلية
 /تقديم التقارير المرحلية والمالية  /تغييرات في وحدة األوزون الوطنية/تغييرات ھيكلية
 -33نظرا لوجود أموال كافية لدعم جميع األنشطة المقررة حتى عام  ،2016طلبت وحدة األوزون الوطنية تأجيل
تقديم الشريحة حتى االجتماع السابع والسبعين .وقد أعادت وحدة األوزون الوطنية ھيكلھا وتم تعيين مساعد جديد
لمسؤول األوزون الوطني ،الذي سيعجل من تنفيذ األنشطة المرتبطة بأول شريحتين .وأشار اليونيب إلى أن التقارير
المرحلية والمالية المطلوبة قد تم االنتھاء من إعدادھا.

توغو )يونيب ويونيدو( – تقديم التقارير المرحلية والمالية  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا
 -34تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.
غير أنه لم يتم االنتھاء من إعداد التقارير المرحلية والمالية المطلوبة المرتبطة بالشرائح الموافق عليھا سابقا لكي
يفرج اليونيب عن مزيد من التمويل للمشروع.

أوغندا )يونيب ويونيدو( –تقرير التحقق  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا
 -35تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.
غير أن تقرير التحقق قيد اإلعداد بمساعدة من اليونيب لم يتم االنتھاء منه.

اليمن )يونيب( – صعوبات الداخلية والخارجية  /تقرير التحقق  /عتبة الصرف البالغة  20في المائة
 -36تم التوقيع على االتفاق بين الحكومة واليونيب .غير أنه نتيجة للصعوبات الداخلية في البلد ،لم يتم صرف أي
أموال ،ولم يتم البدء في األنشطة بما في ذلك التحقق من االستھالك .وتعتزم اليونيب التنسيق مع الحكومة خارج البلد،
ولتقديم دعم تقني للمتابعة ،إن أمكن.

زامبيا )يونيب ويونيدو( – تغيير ھيكلي في الوكالة المنفذة )أوموجا  /الوكالة الرئيسية ليست جاھزة لتقديمھا
 -37تم التوقيع على االتفاقات بين الحكومة والوكاالت المنفذة ،وتم صرف نسبة قدرھا  36في المائة من األموال
الموافق عليھا .غير أن صرف األموال اإلضافية قد تأخر نتيجة للصعوبات المواجھة في االنتھاء من المدفوعات من
خالل نظام أوموجا ،وھي مسألة يعالجھا اليونيب حاليا.
الشرائح التي تم تقديمھا ولكنھا سحبت بعد المناقشة مع األمانة
 -38يقدم الجدول  2شرائح المرحلة األولى لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت إلى
االجتماع السادس والسبعين ولكن تم سحبھا بعد ذلك من جانب الوكاالت المنفذة المعنية خالل عملية استعراض
المشروعات ،نتيجة لما يلي :عدم االتصال مع وحدة األوزون الوطنية ،وخطابات التأييد ،وتقارير التحقق ،واالتفاق
على النفقات ،وتقديم بيانات المادة  7والبرنامج القطري لعام  ،2014والمسائل المتعلقة ببيانات استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون.
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الجدول  .2الشرائح التي تم تقديمھا ولكنھا سحبت بعد المناقشة مع األمانة
البلد

الوكالة

الشريحة

أنتيغوا وبربودا

يونيب

الثانية

بوركينا فاسو

يونيب

بوركينا فاسو

يونيدو

السنغال

يونيب

المبلغ )مع
تكاليف الدعم(
6,610

)(2015

الثالثة

142,493

)(2016

الثالثة

108,891

)(2016

الثانية

169,330

)(2014

السنغال

يونيدو

صوماليا

يونيدو

الثانية

249,955

)(2014

الثانية

151,405

)(2016

المجموع

أسباب السحب

االتصال مع وحدة األوزون الوطنية
وخطاب التأييد
االتفاق على التكاليف المتعلقة ببيانات
االستھالك
االتفاق على التكاليف المتعلقة ببيانات
االستھالك
تقارير التحقق لعامي 2013
و ،2014وبيانات االستھالك
تقارير التحقق لعامي 2013
و ،2014وبيانات االستھالك
بيانات المادة  7وبيانات التقرير
القطري لعام  2014لم تقدم وبيانات
االستھالك

األثر على
االمتثال

ال
ال
ال
ال
ال
ال

استھالك
تم التوقيع على تاريخ التقديم
 2014أقل من
الجديد )االجتماع(
االتفاق
التجميد

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
ال توجد

السابع
والسبعون
السابع
والسبعون
السابع
والسبعون
السابع
والسبعون
السابع
والسبعون
السابع
والسبعون

828,684

التوصيات
-39

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
)أ(

)ب(

أن تالحظ:
)(1

التقرير عن التأخيرات الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6؛

)(2

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار االتفاقات المتعددة السنوات المقدمة
من حكومة فرنسا ،واليوئنديبي ،واليونيب ،واليونيدو والبنك الدولي؛

)(3

أن  52نشاطا من بين  104أنشطة متصلة بالشرائح لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الواجبة التقديم إلى االجتماع السادس والسبعين قد تم تقديمھا
في الوقت المقرر وأن أربعة من ھذه الشرائح تم سحبھا بعد إجراء مناقشة مع األمانة؛

)(4

أن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التقديم المتأخر لشرائح خطط إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الواجب تقديمھا إلى االجتماع األول في عام
 2016لن يكون له أثر ،أو ال يحتمل أن يكون له أثر على االمتثال لبروتوكول مونتريال
باستثناء بلد واحد وأنه ال ترد أي إشارة إلى أن ھذه البلدان المعنية كانت في حالة عدم
امتثال في عام  2014لتجميد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 2013؛

أن تطلب إلى األمانة إرسال خطابات عن المقررات بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح إلى
الحكومات المعنية على النحو المشار إليه في المرفق األول بالتقرير الحالي.
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المرفق األول

الرسائل التي سترسل للحكومات ذات الصلة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح
البلد
أنتيغوا وبربودا
بربادوس

بليز
بوركينا فاسو

جزر القمر

كوت ديفوار

كوبا

جمھورية كوريا
الشعبية الديمقراطية
جمھورية الكونغو
الديمقراطية

دومينيكا

التوصية الصادرة عن األمانة إلى اللجنة التنفيذية
تالحظ أن الشريحة الثانية ) (2015لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تم
سحبھا ،وتحث حكومة أنتيغوا وبربودا على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة
الثانية مع خطاب التأييد إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن مسودة وثيقة المشروع يتوقع التوقيع عليھا من الحكومة في مايو/أيار ،2016
وتحث حكومة بربادوس على العمل مع اليوئنديبي لتعجيل التوقيع على وثيقة المشروع
وتعجيل تنفيذ األنشطة الموافق عليھا ،حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2016إلى االجتماع
السابع والسبعين.
تالحظ أن اليونيب سيقوم بتدريب مسؤول وحدة األوزون الوطنية ،وتحث حكومة بليز على
العمل مع اليونيب لتعجيل إنجاز األنشطة المرتبطة بالشريحة األولى حتى يمكن تقديم
الشريحة الثانية ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن الشريحة الثالثة ) (2016المقدمة إلى االجتماع السادس والسبعين تم سحبھا من
جانب الوكالة المنفذة ذات الصلة ،وتحث حكومة بوركينا فاسو على العمل مع اليونيب
واليونيدو لمعالجة جميع المسائل المتصلة ببيانات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ،حتى
يمكن إعادة تقديم الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ األنشطة نتيجة لصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من
جانب اليونيب ،وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى
حكومة جزر القمر العمل مع اليونيب لالنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة
) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة  20في
المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ األنشطة نتيجة لصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من
جانب اليونيب ،وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى
حكومة كوت ديفوار العمل مع اليونيب لالنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة
) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة  20في
المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أنه يحدث تقدم في الشريحة الحالية مع األموال المتاحة من الشرائح السابقة ،ولذلك،
قررت الحكومة التأخر في تقديم الشريحة ،وتحث حكومة كوبا على العمل مع اليوئنديبي
لتعجيل االنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة ) (2016إلى االجتماع السابع
والسبعين.
تالحظ الصعوبات الخارجية في تنفيذ األنشطة حتى اآلن في إطار أول شريحتين في خطة
 ،HPMPOوتحث حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على العمل مع اليونيدو
لتعجيل االنتھاء من األنشطة المقررة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع
السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأنه يمكن تحقيق عتبة الصرف البالغة  20في المائة.
تالحظ أن ھناك تغييرات في وحدة األوزون الوطنية وأن الشريحة الثالثة كانت واجبة التقديم
إلى االجتماع الرابع والسبعين في أوائل عام  ،2015وتحث حكومة جمھورية الكونغو
الديمقراطية على العمل مع اليوئنديبي واليونيب لتعجيل االنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم
الشريحة الثالثة ) (2015إلى االجتماع السابع والسبعين ،مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة
التخصيص لعام  2015والشرائح الالحقة.
تالحظ أن اليونيب يعتزم إرسال بعثة في أواخر أبريل/نيسان  2016لمعالجة المسائل المتعلقة
بتقديم البيانات ،وموظفي وحدة األوزون الوطنية ،تلك المسائل المتعلقة بتنفيذ األنشطة الموافق
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البلد

إريتريا

إثيوبيا

غابون
غرينادا

غينيا
غينيا – بيساو

كينيا

الكويت

مالوي
موزامبيق

التوصية الصادرة عن األمانة إلى اللجنة التنفيذية
عليھا وتحضير خطة العمل للشريحة التالية ،وتحث حكومة دومينيكا على العمل مع اليونيب
للتوقيع على االتفاق ذي الصلة وتعجيل التنفيذ حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2016إلى
االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف لتمويل الشريحة السابقة قد تم
تحقيقھا.
تالحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ األنشطة نتيجة لصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من
جانب اليونيب ،وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى
حكومة إريتريا العمل مع يونيب لالنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية
) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة  20في
المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون واجب التقديم
وأن القرارات مطلوبة من الحكومة بشأن العطاءات لشراء المعدات من جانب اليونيدو،
وتحث حكومة أثيوبيا على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى تقدم تقرير التحقق المطلوب
ومعالجة المسائل المتعلقة بالعطاءات ،حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2016إلى االجتماع
السابع والسبعين.
تالحظ أن الحكومة قررت تأجيل تقديم التقارير المطلوبة من اليونيب فضال عن الشريحة
الثالثة ) ،(2016وتحث حكومة غابون على العمل مع اليونيب لتحضير التقارير المطلوبة
حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن الحكومة تمر بعملية اختيار وكالة متعاونة لخطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية وكانت قد قررت تأخير تقديم الشريحة الثانية ) (2016نظرا
لوجود أموال كافية لالستمرار في تنفيذ األنشطة ،وتحث حكومة غرينادا على العمل مع
اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،
وتحث حكومة غينيا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم
الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ األنشطة نتيجة لصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من
جانب اليونيب ،وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى
حكومة غينيا – بيساو العمل مع اليونيب لالنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة
) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة  20في
المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،
وتحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن
تقديم الشريحة الرابعة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة
الصرف البالغة  20في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أن معدل الصرف العام للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة  20في المائة ،وتحث حكومة
الكويت على العمل مع اليونيدو للتعجيل من االنتھاء من األنشطة المقررة حتى يمكن تقديم
الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين أو الثامن والسبعين ،على أساس الفھم
بأن عتبة الصرف البالغة  20في المائة يمكن تحقيقھا.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،
وتحث حكومة مالوي على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم
الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ األنشطة نتيجة لصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من
جانب اليونيب ،وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى
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البلد

ميانمار

النيجر
الفلبين

قطر

رواندا
المملكة العربية
السعودية

السنغال

الصومال

التوصية الصادرة عن األمانة إلى اللجنة التنفيذية
حكومة موزامبيق العمل مع اليونيب واليونيدو لالنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة
الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة
 20في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أنه بالرغم من أن شراء المعدات الموافق عليھا في الشريحة األولى قد بدأ فإن التمويل
لم يصرف بعد ،وتحث حكومة ميانمار على العمل مع اليونيب التعجيل من تنفيذ األنشطة حتى
يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2015إلى االجتماع السابع والسبعين أو الثامن والسبعين ،مع
خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام  2015والشرائح الالحقة ،على أساس
الفھم بأن عتبة الصرف البالغة  20في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،
وتحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم
الشريحة الثانية ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،
وتحث حكومة الفلبين على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب واالنتھاء من
التقارير المرحلية والمالية المطلوبة حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2015إلى االجتماع
السابع والسبعين أو الثامن والسبعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة
عام  2015والشرائح الالحقة.
تالحظ أن خطة عمل جديدة خضعت للمناقشة وأن مسؤول وطني لألوزون لم يتم تعيينه من
جانب السلطات ذات الصلة ،وتدعو حكومة قطر إلى تعيين مسؤول وطني لألوزون ،وتحث
حكومة قطر على العمل مع اليونيب للتوقيع على االتفاق ذي الصلة مع اليونيدو لتقديم خطاب
التأييد حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2013إلى االجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل
منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام  2013والشرائح الالحقة.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،
وتحث حكومة رواندا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم
الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن الشريحة األخيرة تمت الموافقة عليھا في االجتماع الخامس والسبعين نتيجة
للتأخيرات في تقديم الشرائح السابقة ،وتحث حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع
اليونيب واليونيدو للتعجيل من تنفيذ المشروع حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة ) (2015إلى
االجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 2015
والشرائح الالحقة ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة  20في المائة لتمويل الشريحة
السابقة قد تم تحقيقھا.
تالحظ أن الشريحة الثانية ) (2014المقدمة إلى االجتماع السادس والسبعين قد تم سحبھا من
جانب الوكالة المنفذة المعنية ،وتحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم
تقارير التحقق للسنوات  2013و 2014و 2015ولمعالجة جميع المسائل المتعلقة ببيانات
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ،حتى يمكن إعادة تقديم الشريحة الثانية ) (2014إلى
االجتماع السابع والسبعين ،مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 2015
والشرائح الالحقة.
تالحظ أن الشريحة الثانية ) (2016المقدمة إلى االجتماع السادس والسبعين قد تم سحبھا من
جانب الوكالة المنفذة المعنية ،وتحث حكومة الصومال على العمل مع اليونيدو لتقديم تقارير
التحقق لعامي  2014و 2015وبيانات المادة  7وبيانات البرنامج القطري وتسوية جميع
المسائل فيما يتعلق ببيانات استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ،حتى يمكن تقديم الشريحة
الثانية ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين ،على أساس الفھم بأن عتبة الصرف البالغة
 20في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقھا.
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البلد
سوازيلند

تايلند

تيمور – ليشتي

توغو
أوغندا
اليمن

زامبيا

التوصية الصادرة عن األمانة إلى اللجنة التنفيذية
تالحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ األنشطة نتيجة لصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من
جانب اليونيب ،وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى
حكومة سوازيلند العمل مع اليونيب لالنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة
) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن المشروعات الفرعية قد تم إعدادھا ،ومن المقرر التوقيع على اتفاقات منح فرعية
وتقارير التحقق المتأخرة قد تم تقديمھا ولكن الشريحة الثالثة كانت واجبة التقديم في عام
 ،2015وتحث حكومة تايلند على التعجيل من االنتھاء من األنشطة والعمل مع البنك الدولي
حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة ) (2014إلى االجتماع السابع والسبعين مع خطة عمل منقحة
لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام  2014والشرائح الالحقة على أساس الفھم بأن عتبة
الصرف البالغة  20في المائة سيتم تحقيقھا.
تالحظ أن ھناك أموال كافية من أول شريحتين لتنفيذ األنشطة حتى ديسمبر/كانون األول
 2016ولكن التقارير المرحلية والمالية عن تنفيذ الشريحة الثانية لم يتم إعدادھا ،وتحث
حكومة تيمور – ليشتي على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة إلى اليونيب والعمل مع
اليوئنديبي واليونيب للتعجيل من تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة ) (2015إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن التقارير المرحلية والمالية عن تنفيذ الشريحة الثانية لم يتم تقديمھا بعد ،وتحث
حكومة توغو على العمل مع اليونيب وتعجيل تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة حتى
يمكن تقديم الشريحة الثالثة ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن تقرير التحقق اإللزامي بشأن استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يقدم بعد،
وتحث حكومة أوغندا على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق المطلوب حتى يمكن تقديم
الشريحة الثانية ) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
تالحظ أن ھناك صعوبة في االنتھاء من تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطنية
والصعوبات الداخلية الحالية في البلد ،وتحث حكومة اليمن على العمل مع اليونيب لالنتھاء
من تقرير التحقق والتعجيل من تنفيذ المشروع حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية ) (2014إلى
االجتماع السابع والسبعين أو االجتماع الثامن والسبعين ،مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة
تخصيص شريحة عام  2014والشرائح الالحقة ،وفقا لذلك.
تالحظ أن ھناك تأخيرات في تنفيذ األنشطة نتيجة لصعوبات في االنتھاء من المدفوعات من
جانب اليونيب ،وتحث اليونيب على التعجيل فورا من المدفوعات المتأخرة وتطلب إلى
حكومة زامبيا العمل مع اليونيب لالنتھاء من األنشطة حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة
) (2016إلى االجتماع السابع والسبعين.
-------------
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