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  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة يالتقرير المرحل
  2015ديسمبر/كانون األول  31حتى 

 
  

ديسمبر/كانون األول  31حتى  )يونيب(اللبرنامج األمم المتحدة للبيئة  يتعرض ھذه الوثيقة التقرير المرحل -1
  وتتألف من: 2015،1

  موجز تنفيذي
  (تراكميا) 2015ديسمبر/كانون األول  31التقدم في التنفيذ حتى   الجزء األول:

   2015التقدم في تنفيذ المشروعات في عام   :الثانيالجزء 
  توصيات األمانة  الجزء الثالث:
  حسب البلد 2015بيانات تنفيذ المشروعات في عام   المرفق األول:

  
  موجز تنفيذي

ديسمبر/كانون األول  31ما يلى ھو موجز للتقدم في تنفيذ المشروعات واألنشطة التي نفذھا اليونيب حتى  -2
  :1991راكمة منذ عام والمت 2015ولعام  2015

من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك وتمت لم تتم إزالة أي كمية ، 2015: في عام اإلزالة  (أ)
المواد  من استھالك يضافإطن من قدرات استنفاد األوزون  28.9الموافقة على إزالة مقدار 

استنفاد األوزون من  من قدرات اطن 1 551إزالة  ت، تم1991. ومنذ عام الھيدروفلوروكربونية
من قدرات استنفاد األوزون  اطن 1 877 قدرهمن مجموع متوقع المواد المستنفدة لألوزون استھالك 

  من مشروعات موافق عليھا (باستثناء المشروعات الملغاة والمرحلة)؛

                                                       
 .وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاح عند الطلب. مرفق طيه التقرير المرحلي 1
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 من المقررمليون دوالر أمريكي وكان  11.95، تم صرف 2015: في عام الصرف/الموافقات  (ب)

معدل  وھو ما يمثل 2014مليون دوالر أمريكي على أساس التقرير المرحلي لعام  11.53صرف 
مليون دوالر أمريكي من  220.63. وتراكميا، تم صرف المقررفي المائة من  104 نسبتهصرف 

الوكالة). ويمثل  رسوممليون دوالر أمريكي موافق عليه للصرف (باستثناء  262.74مجموع مبلغ 
مليون  24.03، تمت الموافقة على مبلغ 2015في المائة. وفي عام  84 نسبتهھذا معدل صرف 

  لتنفيذ؛لدوالر أمريكي 

، تم االنتھاء 1991مشروعا. ومنذ  60، تم االنتھاء من 2015: في عام عدد المشروعات المنتھية  (ج)
ھو ما ولة). والمحأو تمت الموافقة عليھا (باستثناء الملغاة  مشروعا 1 979مشروعا من  1 577من 

  في المائة؛  80 نسبتهيمثل معدل انتھاء 

تتم  2015: كانت المشروعات التي انتھت في عام المشروعات غير االستثمارية –سرعة التنفيذ   (د)
انتھاء  ، كان متوسط زمن1991عليھا. ومنذ عام  الموافقة منشھرا  40 بعد متوسطفي ال

ھذه األول في لموافقة عليھا. وحدث الصرف شھرا بعد ا 35المشروعات غير االستثمارية 
  من الموافقة عليھا؛في المتوسط أشھر  10المشروعات بعد 

الموافق عليھا بحلول نھاية عام  المشروعاتنشاطا إلعداد  192بين : من إعداد المشروعات  )ھ(
أنشطة  نشاطين من، تم االنتھاء من 2015. وفي عام 17، ويجري تنفيذ 175، تم االنتھاء من 2015

  مشروعين يجرى تنفيذھما؛ مما ترك إعداد المشروعات

نھاية عام  فيغير استثماري قيد التنفيذ  مشروعا 385 همجموعما : كان ھناك التأخيرات في التنفيذ  (و)
 غير أنشھرا.  12حوالى يبلغ تأخير من ، في المتوسط، تعاني. وكانت ھذه المشروعات 2015

تأخيرات في التنفيذ" التي تخضع إلجراءات  تعاني من"مشروعات المشروعات المصنفة على أنھا 
  مشروعات (نظرا ألن االتفاقات متعددة السنوات ال تخضع لتلك اإلجراءات)؛ تبلغ أربعةاإللغاء 

مواد اتفاقات متعددة السنوات لل 3، كان اليونيب ينفذ 2015: في عام االتفاقات متعددة السنوات  (ز)
واتفاق متعدد السنوات الستھالك بروميد  ،مستنفدة لألوزونالمواد الأو  يةكلوروفلوروكربونال

الھيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ  الموادالسنوات لخطط إدارة إزالة  ةمتعدد اتاتفاق 103الميثيل و
  اتفاقا. 69اتفاق متعدد السنوات وتم االنتھاء من  178، تمت الموافقة على 1991عام 

  (تراكميا) 2015ديسمبر/كانون األول  31في التنفيذ حتى الجزء األول: التقدم 

مليون  262.74تألف من يمليون دوالر أمريكي  285.35 مبلغ ، وافقت اللجنة التنفيذية علىالتاريخحتى ذلك  -3
والدعم  ةمليون دوالر أمريكي لتكاليف الوكال 22.6دوالر أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و

مشروعا ونشاطا جديدا. ويتوقع  182، تمت الموافقة على 2015. وفي عام 1 الجدول على النحو المبين فيي، اإلدار
من قدرات استنفاد األوزون من استھالك المواد المستنفدة  اطن 1 877أن ينتج عن مستوى التمويل ھذا إزالة 

  لألوزون.
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  2015ديسمبر/كانون األول  31 ىحت : التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيب1الجدول 
  

 التمويل (دوالر أمريكي) القطاع
 882,689 توالساأليرو
 232,200 التدمير

 767,640 الھالونات
 2,650,504 غازات التبخير
 42,030,895 خطة اإلزالة

 13,501,555 التبريد
 202,476,052 عديدة

 198,860 المذيبات
 262,740,395 المجموع الفرعي
 22,597,747 التكاليف اإلدارية

 285,338,142 المجموع
  
  نفذھا اليونيب حسب الفئة:يموجز لحالة المشروعات التي  2يرد في الجدول و -4

  الفئة: حالة تنفيذ المشروعات حسب 2الجدول 

 النوع
 التمويل (دوالر أمريكي) *تعدد المشروعا

الموافق 
 عليھا

 نسبة الصرف الرصيد المنصرف  عليهالموافق  نسبة المنتھية المنتھية

 100 12,786- 2,959,360 2,946,574 100 94 94 برنامج قطري
 70 69,373 160,627 230,000 0 0 2 تدليلي

 80 10,392,549 42,419,575 52,812,124 82 580 708 مؤسسيتعزيز 
 0 135,000 0 135,000 0 0 1 استثماري

 93 559,725 7,995,324 8,555,049 91 175 192 إعداد المشروعات
 83 30,973,240 152,795,851 183,769,090 68 532 786 مساعدة تقنية

 100 8,588- 14,301,145 14,292,557 100 196 196 تدريب
 84 42,108,513 220,631,882 262,740,395 80 1,577 1,979 المجموع

  * باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

جميع المشروعات واألنشطة و 2حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.عامة على نظرة  3يعرض الجدول و -5
  .انتھت) قد 2002(باستثناء عام  2006عام نھاية و 1991الموافق عليھا بين عام 

  : حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة3الجدول 

 السنة

 التمويل (دوالر أمريكي) *تعدد المشروعا

 المنتھية يهالموافق عل
  

 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 58 100 4,231,169 4,243,955 -12,786 100 
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 
1998 64 64 100 4,669,124 4,669,124 0 100 

                                                       
أي، (بالتساوي ) االستثمارية وغير االستثمارية(وتعامل جميع الموافقات . تُعرض البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيھا اللجنة التنفيذية على المشروع 2

قيمة يعتبر مشروع استثماري أو تمويل شريحة من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دوالر أمريكي مشروعا واحدا، وبالمثل إعداد برنامج قطري ب
ستنفاد النسبة المئوية من المشروعات المنتھية وكمية اإلزالة من قدرات ا: والمؤشرات الرئيسة من الموجز السنوي ھي). دوالر أمريكي 30 000

  .خالل التنفيذ وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعى: وھناك ثالثة أنواع للصرف. األوزون، ونسبة األموال المنصرفة
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 السنة

 التمويل (دوالر أمريكي) *تعدد المشروعا

 المنتھية يهالموافق عل
  

 نسبة المنتھية
 

  
 الموافق عليه

 
 الرصيد المنصرف

  
 نسبة الصرف

 
1999 87 87 100 6,368,983 6,372,047 -3,064 100 
2000 85 85 100 6,300,398 6,305,922 -5,524 100 
2001 59 59 100 7,411,159 7,411,159 0 100 
2002 72 71 99 9,469,401 9,452,376 17,025 100 
2003 78 78 100 11,165,394 11,165,394 0 100 
2004 99 99 100 12,362,652 12,362,652 0 100 
2005 72 72 100 12,339,483 12,339,483 0 100 
2006 108 108 100 12,732,371 12,739,856 -7,485 100 
2007 79 77 97 14,735,695 14,565,729 169,966 99 
2008 132 129 98 17,984,123 17,840,550 143,573 99 
2009 116 110 95 17,736,668 16,853,155 883,513 95 
2010 79 74 94 14,390,276 13,992,350 397,925 97 
2011 100 76 76 17,389,138 15,860,493 1,528,645 91 
2012 81 44 54 17,535,515 12,973,695 4,561,820 74 
2013 92 21 23 14,367,298 10,448,975 3,918,323 73 
2014 77 5 6 14,868,679 8,373,204 6,495,475 56 
2015 182 1 1 24,029,179 8,072 24,021,107 0 

 84 42,108,513 220,631,882 262,740,395 80 1,577 1,979 المجموع
  * باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

  
   2015: التقدم في تنفيذ المشروعات في عام الثانيالجزء 

على حدة مع األخذ في االعتبار التأخيرات في التنفيذ التي  بلداستعرضت األمانة حالة التنفيذ على أساس كل  -6
، واألثر المحتمل لھذه التأخيرات على 2015التي تم اإلبالغ عنھا في عام  المقررةحدثت فيما يتعلق بتواريخ االنتھاء 

  المقرر.اإلزالة ومعدل الصرف 

  في التنفيذ اتالتأخير

التعزيز  بخالف مشروعات امشروعا جاري 116أنه من بين  2015المرحلي لعام  تقريرالاستعراض  أوضح -7
. 2014 المرحلي لعام تقريرالمنذ مشروعا  79من النتھاء لالموعد المقرر  المؤسسي وإعداد المشروعات، تم تمديد

أربعة  بشأن الثامن والسبعينسيقدم تقريرا إلى االجتماع  في اإلحاطة علما بأن اليونيبقد ترغب اللجنة التنفيذية و
ير في تأخعلى أنه يعاني من  2014في عام  تصنيفه منھا مشروع واحد تم( 3في التنفيذ اتتأخيرمشروعات تعاني من 

 بالتقرير المرحلي الموحداألول من المرفق الثالث  التذييلعليھا في  االطالعيمكن والتنفيذ)، 
)UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11.(  

وكان من  .2015في عام  كان من المقرر أن ينجزھاالتي  روعاتالمائة من المشفي  40وانتھى اليونيب من  -8
في المائة في  104 نسبته صرف شامللدا أو منطقة، وحقق معدل ب 116المقرر أن يكون ھناك صرف لليونيب في 

  .2015عام 

                                                       
ن عقل يصرف  وبمعدلشھرا  18أكثر من عليھا منذ وافق م على أنھا مشروعاتفي التنفيذ  اتتأخيرروعات التي تعاني من حددت اللجنة التنفيذية المش 3

  .)22/61 مقرر(ال السابقشھرا مما كان متوقعا في التقرير المرحلي  12بعد منھا من المتوقع أن يتم االنتھاء  مشروعاتواحد في المائة، أو 
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، ويسلط الضوء على التأخيرات في والمعلومات الماليةالتقدم المحرز يوجز ھذا الجزء من التقرير المرحلي و -9
   4:التالية المشروعات الجاريةالتنفيذ أو اإلعاقات بشأن 

 ؛والمواد المستنفدة لألوزون يةكلوروفلوروكربونمواد المتعلقة بالالمشروعات ال  (أ)

 مشروعات إزالة استھالك بروميد الميثيل؛  (ب)

 المواد المستنفدة لألوزون؛ نفاياتمتعلقة بالتخلص من المشروعات ال  (ج)

متعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إعداد المشروعات المشروعات ال  (د)
والدراسات  وخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتدليليةامشروعات الو

  ؛االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

  .المؤسسي التعزيزمشروعات   )ھ(

  األنشطة المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية والمواد المستنفدة لألوزون

ة تم االنتھاء من جميع أنشطة اإلزالة المرتبطكان قد ، 2015 /كانون األولديسمبر 31في حسب الوضع  -10
المالي وتقديم تقارير إنجاز المشروع، حيثما  وال تنتظر إال اإلغالقتفاقات المتعددة السنوات، اتفاقا من اال 65 بعدد

د المستنفدة الكلوروفلوروكربونية أو الموا دالموا إلزالةتفاقات المتعددة السنوات من االال تزال ثالثة وينطبق. 
خالل البلد النشاط الوحيد المتبقي للتدريب على التبريد التجاري خارج من المقرر تنفيذ في العراق، ولألوزون جارية. 

نھا اندمجت مع حيث إالمالي إلى تغيير في وزارة البيئة  اإلبالغفي البلد . ويرجع تأخر 2016الربع الثالث من عام 
 مرة أخرىعمل ال، بدأت وحدة األوزون الوطنية 2016في أوائل عام ووزارة الصحة، وتقاعد موظف األوزون. 

لم  واحد متبقھناك مبلغ تشغيليا. وبالنسبة لليمن، انتھى في الكويت المنفذ المشروع  اليونيب أن ذكروبشكل طبيعي. 
  في البلد.بسبب الوضع األمني يتيسر صرفه 

على ) بشكل غير صحيح MDV/REF/38/TAS/05في ملديف (تبريد  غازاتخطة إدارة وتم تصنيف  -11
دوالرا  26 444تم صرف  لكنو 2002تشرين الثاني /تمت الموافقة على المشروع في نوفمبروكانت قد . أنھا جارية

قد ترغب . و2015 ن األول/كانوديسمبر 31دوالر أمريكي حتى  115 000أمريكيا من المبلغ الموافق عليه وقدره 
رصيد األموال  إعادةطلب تو 2015 /كانون األولديسمبر ليكونموعد االنتھاء  تحديداللجنة التنفيذية في النظر في 

  .الثامن والسبعينإلى االجتماع 

  استھالك بروميد الميثيل مشروعات إزالة

من مشروعات واحد ذ مشروع يجري تنفي، كان ال يزال 2015 /كانون األولديسمبر 31في حسب الوضع  -12
استھالك  إلزالةفي ترينيداد وتوباغو  قائم بذاتهفي شيلي ومشروع واحد  االتفاقات متعددة السنوات لبروميد المثيل

وحدة األوزون الوطنية  تفي ترينيداد وتوباغو أيدو. تشغيليا في شيليالمنفذ المشروع اآلن  ىبروميد الميثيل. وانتھ
في انتھى المشروع  إلى أنالمعلومات أحدث ؛ وتشير بروميد الميثيل أول تدريب مع مستخدميوتم تنظيم خطة العمل 

النظر في  فيقد ترغب اللجنة التنفيذية وھناك أي صرف. المرحلي إلى أنه لم يكن ، ولكن يشير التقرير 2016عام 
في ترينيداد وتوباغو  د الميثيلبروميمشروع ل 2015 /كانون األولديسمبر ليكونموعد االنتھاء  تحديد

)TRI/FUM/65/TAS/28الثامن والسبعينرصيد األموال إلى االجتماع  إعادةطلب ت)، و.  

                                                       
مؤشرات  وتشمل. 2015 كانون األول/ديسمبر 31المشروعات الجارية ھي جميع المشروعات التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية وكانت قيد التنفيذ في  4

النسبة المئوية من األموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأ فيھا صرف األموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نھاية : التقدم الرئيسية
تاريخ (أخير المتوقع في التنفيذ كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول الت) 2015األموال المنصرفة زائد الصرف المقدر في عام (العام 

؛ والمعلومات المقدمة في عمود المالحظات في قاعدة بيانات التقارير )انتھاء المشروع الوارد في مقترح المشروع والتاريخ المقرر حاليا لالنتھاء منه
  .المرحلية
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  المواد المستنفدة لألوزون نفاياتالتخلص من 

 تقنيةالمساعدة ال مشروع بشأنلتخلص من المواد المستنفدة لألوزون، لمشروعين على اللجنة التنفيذية  توافق -13
) EUR/DES/69/DEM/13في أوروبا وآسيا الوسطى ( ومشروع تدليلي) NEP/DES/59/TAS/27(في نيبال 

أن  اليونيب إلىقيد التنفيذ. وأشار  ھماستراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا، وال
أفاد  التدليليالمشروع ب. وفيما يتعلق ةاريزال جت؛ ومع ذلك، فإن حالة المشروع ال انتھى تشغيلياالمشروع في نيبال 

تأخير في عملية الحصول على التصاريح والتأمين على الشحنة وتدمير الدفعة الثالثة واألخيرة من اليونيب بأن ال
نفايات المواد المستنفدة لألوزون من كرواتيا والجبل األسود إلى مرفق التدمير في بولندا (مكون اليونيدو). ومن 

  .الثامن والسبعينالجتماع إلى االمقرر تقديم التقرير النھائي 

 الثامن والسبعينحالة إلى االجتماع عن التقديم تقرير إلى اليونيب أن تطلب في ترغب اللجنة التنفيذية  قدو -14
استراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في منطقة  التدليل علىاالنتھاء من  لرصد

  .الموحدرية في التقرير المرحلي أوروبا وآسيا الوسطى. وتعالج قضية أنشطة التخلص الجا

  المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة إعداد 

 نبلدامن  88في  امشروع 96ألنشطة إعداد مليون دوالر أمريكي  6.39على مبلغ  اللجنة التنفيذية توافق -15
الموافقة على  إلىأدى تنفيذ ھذه األنشطة والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. على لمعالجة تدابير الرقابة  5المادة 

ومن . 5 المادة نبلدامن  102المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إدارة إزالة المرحلتين األولى والثانية من خطط 
إعداد نشاطا ب 15 يتعلق، اجارينشاطا  17من و. نشاطا 79ھاء من عداد المشروعات، تم االنتنشاطا إل 96بين 

الثالث في االجتماع  10و الثاني والسبعينفي االجتماع عليھا وافق م 5المرحلة الثانية من ھذه الخطط، بما في ذلك 
الخامس والخمسين  ينالمتبقيين لموريتانيا وجنوب السودان، في االجتماع النشاطين. وتمت الموافقة على والسبعين
  على التوالي. والسبعين

دولي  مع استشاريتم التعاقد  هأن اليونيب إلى)، أشار MAU/PHA/55/PRP/20في حالة موريتانيا (و -16
/كانون بحلول ديسمبر اكون متاحيالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سإدارة إزالة األول من خطة  المشروعوأن 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان إلى إدارة إزالة لى من خطة المرحلة األووقدمت . 2016 األول

  5.السابع والسبعيناالجتماع 

 المشروع ، تم تعليقالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المرحلة الثانية من خطط بوفيما يتعلق  -17
 االتفاق واليونيب علىالحكومة ولم توقع  ) لحين تحسن الوضع األمني.YEM/PHA/73/PRP/44في اليمن ( المنفذ

  .)QAT/PHA/73/PRP/20) وقطر (IRQ/PHA/73/PRP/21المشروع في العراق (الخاص ب

الثامن والسبعين تقديم تقارير عن الحالة إلى االجتماع اليونيب أن تطلب إلى في قد ترغب اللجنة التنفيذية و -18
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موريتانيا من أجل رصد تقديم إدارة إزالة إعداد المرحلة األولى من خطة  بشأن
 لرصدالخطط في اليمن لرصد استئناف المشروع؛ وفي العراق وقطر ھذه إعداد المرحلة الثانية من  بشأنھا؛ وخطت

  .واليونيبالحكومة  من جانبتفاقات االالتوقيع على 

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد التدليلية المتعلقة بمشروعات ال

غازات التبريد  لتشجيعالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تدليلي متعلق بمشروع على اللجنة التنفيذية  توافق -19
في غرب المرتفعة الحرارة المحيطة  اتدرج البلدان ذاتاالحترار العالمي لقطاع تكييف الھواء في إمكانية منخفضة 

  .السادس والسبعينجتماع االقدم التقرير النھائي بالفعل إلى ). وASP/REF/69/DEM/56آسيا (
                                                       

5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63.  
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  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة  خطط

خطط إدارة إزالة أنشطة على ، وافقت اللجنة التنفيذية 2015 /كانون األولديسمبر 31في  حسب الوضع -20
، حيث تمت من حيث المبدأ دوالر أمريكيمليون  30.11بلد بقيمة  102المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

 31 تمت الموافقة على . وباإلضافة إلى ذلك،الشرائحألنشطة  مليون دوالر أمريكي منه 20.85الموافقة على مبلغ 
بما في ذلك أربعة  دوالر أمريكيمليون  1.1المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة التقنية بشأن لمساعدة لمشروعا 

 /كانون األولا في ديسمبرمفي قطاع التبريد سيتم االنتھاء منھ انجاريومشروعان ية تم االنتھاء منھا، مشروعات فرد
  .2017و 2016 يفي عام اتقارير التحقق سيتم االنتھاء منھمن  25، و2016

تمت الموافقة على والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. شريحة من خطط إدارة إزالة  135 وينفذ اليونيب -21
. وقد أبلغ عن ةحيشر 74بشأن أكثر من اجتماعين، وتم صرف أموال  منذن من ھذه الشرائح يمائة وواحد وعشر

تفاق لعدد من المشروعات كما ھو مبين في االالتوقيع على  مشاكل بشأنأو /في المائة و 10ن عقل يمعدل صرف 
  .4الجدول 

  الجارية التي تواجه مشاكل في التنفيذلوروكربونية المواد الھيدروكلوروفخطط إدارة إزالة : أنشطة 4الجدول 
التمويل الموافق  البلد/رمز المشروع

عليه زائد 
التعديالت (دوالر 

 أمريكي)

األموال 
المنصرفة 
(دوالر 
 أمريكي)

النسبة 
المئوية من 

األموال 
 المنصرفة

  الرصيد
(دوالر 
 أمريكي)

 المشاكل

 أفغانستان
(AFG/PHA/72/TAS/16) 

  .ال يوجد منسق في وحدة إدارة المشروع 99,500 16 18,500 118,000

 وبربودا اأنتيغو
(ANT/PHA/66/TAS/14) 

  وزارة.التأييد من الالتوقيع على رسالة  18,615 59 27,235 45,850

 البحرين
(BAH/PHA/68/TAS/28) 

في المائة  20 العام البالغ صرفالمعدل  عدم تحقيق 108,980 9 11,020 120,000
  ولكن تمت الموافقة على الشريحة الجديدة.

 البحرين
(BAH/PHA/75/TAS/29) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 145,000 0 0 145,000

 بربادوس
(BAR/PHA/69/TAS/22) 

لخطة إدارة إزالة المواد منح عقود  74,000 0 0 74,000
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 بنن
(BEN/PHA/70/TAS/28) 

  انخفاض معدل صرف األموال الموافق عليھا. 85,000 0 0 85,000

 بوتسوانا
(BOT/PHA/75/TAS/17) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 135,000 0 0 135,000

 بروني دار السالم
(BRU/PHA/74/TAS/16) 

  .لم توقع الحكومة على االتفاق 27,500 0 0 27,500

 بوركينا فاسو
(BKF/PHA/70/TAS/33) 

 واليونيبالتوقيع على االتفاق الثاني بين الحكومة  59,990 50 60,010 120,000
  األموال المتبقية. لصرف

 جمھورية أفريقيا الوسطى
(CAF/PHA/64/TAS/22) 

  الوضع األمني في البلد. 30,000 60 45,000 75,000

 شيلي
(CHI/PHA/71/TAS/180) 

  .لم توقع الحكومة على االتفاق 40,127 0 0 40,127

 شيلي
(CHI/PHA/73/TAS/185) 

  .لم توقع الحكومة على االتفاق 27,022 0 0 27,022

 كولومبيا
(COL/PHA/75/TAS/93) 

 لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 50,000 0 0 50,000

 جمھورية الكونغو الديمقراطية
(DRC/PHA/70/TAS/38) 

  جديد.الوطني الاالنتھاء من تدريب موظف األوزون  70,878 39 45,622 116,500

 الجمھورية الدومينيكية
(DOM/PHA/69/TAS/52) 

  عالمية. مناقصةاالنتھاء من عملية  25,000 0 0 25,000

 السلفادور
(ELS/PHA/65/TAS/28) 

انتھت لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق ( 119,259 28 47,241 166,500
  صالحية االتفاق األصلي).

 السلفادور
(ELS/PHA/74/TAS/32) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 18,500 0 0 18,500

 غرينادا
(GRN/PHA/62/TAS/18) 

  نقل االستثمارات إلى األنشطة غير االستثمارية. 52,929 50 52,071 105,000
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التمويل الموافق  البلد/رمز المشروع
عليه زائد 

التعديالت (دوالر 
 أمريكي)

األموال 
المنصرفة 
(دوالر 
 أمريكي)

النسبة 
المئوية من 

األموال 
 المنصرفة

  الرصيد
(دوالر 
 أمريكي)

 المشاكل

 ھايتي
(HAI/PHA/68/TAS/18) 

قانوني لوضع  توقيع اتفاق جديد وتعيين مساعد 22,926 43 17,074 40,000
  .لوائحال

 ھندوراس
(HON/PHA/63/TAS/35) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 33,822 55 41,178 75,000

 ھندوراس
 (HON/PHA/70/TAS/38) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 50,000 0 0 50,000

 الھند
(IND/PHA/71/TAS/450) 

  تعديل االتفاق. يتم التوقيع علىلم  344,640 0 0 344,640

 الھند
 (IND/PHA/75/TAS/466) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 86,160 0 0 86,160

 العراق
(IRQ/PHA/65/TAS/17) 

 التقرير المرحليالنفقات وتقرير تقديم  في انتظار 115,000 0 0 115,000
  .لليونيبمن الحكومة  ينالمطلوب

 العراق
(IRQ/PHA/74/TAS/22) 

 لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 325,000 0 0 325,000

 مالوي
(MLW/PHA/70/TAS/34) 

  انخفاض معدل صرف األموال الموافق عليھا. 55,000 0 0 55,000

 مالي
(MLI/PHA/71/TAS/33) 

  صرف األموال الموافق عليھا. انخفاض معدل 55,000 0 0 55,000

 موزامبيق
(MOZ/PHA/73/TAS/25) 

  االنتھاء من شراء المعدات. 29,070 17 5,930 35,000

 ناورو
(NAU/PHA/63/TAS/07) 

  أوزون وطني.موظف عدم وجود  1,878 96 43,747 45,625

 ناورو
(NAU/PHA/74/TAS/10) 

  االتفاق. لم توقع الحكومة واليونيب على 20,975 0 0 20,975

 نيبال
(NEP/PHA/66/TAS/29) 

  أوزون وطني.موظف عدم وجود  16,100 74 46,900 63,000

 نيبال
(NEP/PHA/75/TAS/34) 

  أوزون وطني.موظف عدم وجود  50,400 0 0 50,400

 عمان
(OMA/PHA/65/TAS/22) 

خيص االتر إليكتروني إلصدارنظام  وتطبيقاعتماد  7,266 89 57,734 65,000
  والشھادات.

 باكستان
(PAK/PHA/70/TAS/84) 

  .التقنيينمذكرة تفاھم لتدريب على توقيع ال 100,000 50 100,000 200,000

 باكستان
(PAK/PHA/73/TAS/90) 

حيث إنھا المرحلة الثانية  عدم االتساق مع شريحة 40,000 0 0 40,000
تقريبا ولكن  األولى انتھتأن المرحلة  أشارت إلى

بعد عامين مما ھو مذكور في  المقررتاريخ االنتھاء 
  التقرير المرحلي األخير.

 الفلبين
(PHI/PHA/68/TAS/95) 

المشروع  االنتھاء مندون باالتفاق صالحية انتھت  889,995 28 350,580 1,240,575
  بسبب عدم تقديم التقارير المطلوبة.

 قطر
(QAT/PHA/65/TAS/17) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 105,000 0 0 105,000

 المملكة العربية السعودية
(SAU/PHA/68/TAS/16) 

  االنتھاء من تقرير النفقات المطلوب. 212,935 9 20,739 233,674

 المملكة العربية السعودية
 (SAU/PHA/68/TAS/18) 

 المطلوب.االنتھاء من تقرير النفقات  52,712 7 4,014 56,726

 صربيا
(YUG/PHA/71/TAS/43) 

  االنتھاء من تدريب موظفي الجمارك ومفتشي البيئة. 23,375 15 4,125 27,500

 سورينام
(SUR/PHA/74/TAS/22) 

  لم توقع الحكومة واليونيب على االتفاق. 28,500 0 0 28,500

 فانواتو
(VAN/PHA/63/TAS/09) 

 التقرير المرحليالنفقات وتقرير تقديم  في انتظار 4,331 94 71,919 76,250
  من الحكومة. ينالمطلوب

 اليمن
(YEM/PHA/68/TAS/40) 

أموال لعدة  وعدم صرفالوضع األمني المستمر  215,000 0 0 215,000
 سنوات.
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 الثامن والسبعينتقديم تقارير عن الحالة إلى االجتماع  إلى اليونيبأن تطلب في قد ترغب اللجنة التنفيذية و -22
المشار إليھا  المشاكل /تسويةرصدل 4المدرجة في الجدول المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ةإدارة إزالخطط  بشأن

  في العمود األخير.

  الدراسات االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

 6واد المستنفدة لألوزون.المبدائل  إلجراء دراسات استقصائية بشأنمشروعا  85 على اللجنة التنفيذية توافق -23
 84ال يزال مشروع واحد (في المغرب) ومن قد تم االنتھاء كان ، 2015 /كانون األولديسمبر 31في  وحسب الوضع

دراسة ال تجري، تم التعاقد مع االستشاري وفي معظم الحاالت، ھذه المشروعاتمشروعا قيد التنفيذ. ومن بين 
(بروناي دار السالم وجمھورية كوريا  ة بلدانسبع في حالةاالتفاق على توقيع اللم يتم و 7؛بلدا 71االستقصائية في 

 يتم التعاقد مع االستشاريلم وفانواتو)؛ و وساموا وتونغا وميانمار المتحدةميكرونيزيا  ووالياتالشعبية الديمقراطية 
يواجه بلد واحد صعوبات بسبب التأخير في تحويل األموال وبربادوس وغيانا)؛ و (البحرين ة بلدانثالثفي حالة 
وأفاد بلد (ناورو)؛  تنفيذا مباشرا لمشروعيقترح أن ينفذ اليونيب امحدودية القدرات الوطنية، وبلد إلى  أشارو(مالي)؛ 

  منية (بوروندي).واحد عن وجود مشاكل أ

بحلول بدائل المواد المستنفدة لألوزون قصائية لالدراسات االستاستكمال وتقديم جميع ويتم تناول الحاجة إلى   -24
  في التقرير المرحلي الموحد. 2017 /كانون الثانييناير

  التعزيز المؤسسيمشروعات 

وحسب . اليونيبنفذھا ي بلدان 109في  من مشروعات التعزيز المؤسسي 708 على اللجنة التنفيذية توافق -25
من أنشطة  40اليونيب  جددوبلد.  102في  امشروعا جاري 128 ال يزال، 2015 /كانون األولديسمبر 31 الوضع في

نقل التمويل للقضايا التالية: إنشاء آلية ا. وكشف استعراض التقرير المرحلي 2015خالل عام التعزيز المؤسسي 
في جمھورية أفريقيا الوسطى الوضع األمني و)؛ DRK/SEV/68/INS/57لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية (

)CAF/SEV/68/INS/23 من قبل حكومة أنتيغوا وبربودا المطلوبين المرحلي  والتقريرالنفقات تقرير تقديم و)؛
)ANT/SEV/68/INS/15 وANT/SEV/73/INS/16 أوزون وطني في ناورو موظف تعيين و)؛
)NAU/SEV/67/INS/08 وNAU/SEV/72/INS/09) ونيبال (NEP/SEV/72/INS/32 تأخير في و)؛

 نيبروو)، BHA/SEV/72/INS/22)، وجزر البھاما (ALG/SEV/73/INS/81للجزائر ( صرفإجراء أول 
ناميبيا و)، ERI/SEV/68/INS/12)، وإريتريا (BRU/SEV/73/INS/15دار السالم (

)NAM/SEV/73/INS/20) وسانت لوسيا ،(STL/SEV/73/INS/23 ،(سوازيلند و
)SWA/SEV/71/INS/21) وفييت نام ،(VIE/SEV/73/INS/68.(  

الثامن والسبعين حالة إلى االجتماع عن التقديم تقرير إلى اليونيب أن تطلب في قد ترغب اللجنة التنفيذية و -26
وجمھورية  بروناي دار السالمو أنتيغوا وبربودا وجزر البھاماو في الجزائربشأن مشروعات التعزيز المؤسسي 

 سوازيلندو سانت لوسياو نيبالو ناوروو ناميبياو يترياأفريقيا الوسطى وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإر
  .الموافق عليھاتنفيذ ومعدل صرف األموال الالتقدم المحرز في  لرصدوفييت نام 

                                                       
لتمكين األمانة من تقديم تحليل لنتائج  2017كانون الثاني /واد المستنفدة لألوزون بحلول ينايرالم الدراسات االستقصائية بشأنينبغي تقدم تقارير  6

  (ح)).74/53 المقرر( الثامن والسبعينالدراسات االستقصائية لتنظر فيھا اللجنة التنفيذية في اجتماعھا 
وكمبوديا وتشاد وجزر  كابو فيردييز وبنن وبوتان وبوتسوانا وبوركينا فاسو وأفغانستان والجزائر وأنغوال وأنتيغوا وبربودا وأرمينيا وجزر البھاما وبل 7

مبيا وغانا القمر والكونغو وجزر كوك وكوت ديفوار وجمھورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وغينيا االستوائية وإريتريا وإثيوبيا وفيجي وغابون وغا
وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية وليسوتو وليبيريا  والكويت وقيرغيزستان وكيريباتينيا بيساو والعراق وجامايكا وكي- غينياووغرينادا وغينيا 

مبيق وناميبيا ونيبال ونيجيريا ونيوي وباالو وباكستان ورواندا وسانت لوسيا وساو تومي اومدغشقر ومالوي وملديف وجزر مارشال ومنغوليا وموز
وتوغو  ليشتيسليمان وسري النكا والسودان وسورينام وسوازيلند وتيمور جزر ال وسيشيل وسيراليون ووبرينسيبي والمملكة العربية السعودية والسنغ

  وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وتوفالو وجمھورية تنزانيا المتحدة وزامبيا وزمبابوي
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  التكاليف اإلدارية

 ادوالر 22 597 747، تم صرف اتدوالرا أمريكيا موافق عليه لتنفيذ المشروع 262 740 395 مبلغمن  -27
، من 2015. وفي عام 1991في المائة منذ عام  8.6نسبتھا للتكاليف اإلدارية ناتجا عنه تكاليف إدارية شاملة  اأمريكي
دوالرا أمريكيا للتكاليف اإلدارية ناتجا  2 087 068دوالرا أمريكيا موافق عليه، تم صرف مبلغ  24 029 179مبلغ 

  في المائة. 8.7 نسبتھا عنه تكاليف إدارية شاملة

  الثالث: توصيات األمانة الجزء

  :في قد ترغب اللجنة التنفيذية -28

  :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

الوارد في الوثيقة  2015 /كانون األولديسمبر 31كما في  لليونيبالتقرير المرحلي  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/14؛  

 تعاني منأربعة مشروعات  بشأن الثامن والسبعينسيقدم تقريرا إلى االجتماع  اليونيبأن  )2(
، كما بشأنھاحالة إضافية عن التقارير بتقديم مشروعا موصى  61 بشأنالتأخير في التنفيذ و

لتقرير المرحلي باالملحق الثالث  مناألول والثاني على التوالي،  التذييلينھو مبين في 
  )؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11الموحد (

أي أرصدة متبقية إلى  والمطالبة بإعادة 2015 /كانون األوليسمبرد ليكونتاريخ االنتھاء تحديد  (ب)
  :ينالتالي ينللمشروع الثامن والسبعيناالجتماع 

  )؛MDV/REF/38/TAS/05في ملديف ( غازات التبريدخطة إدارة  )1(

استخدام بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو  إلزالةالمساعدة التقنية  )2(
)TRI/FUM/65/TAS/28.(  
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Annex I 
 

UNEP PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY 
 

Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2015 (US$) 

Funds 
disbursed 

in 2015 
(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015 

Percentage of 
planned projects 

completed in 2015

Afghanistan 180,679 18,500 10 100
Albania 10,698 3,992 37   
Algeria 128,700 38,724 30   
Angola 27,075 69,950 258 0
Antigua and Barbuda 18,615 0 0 0
Argentina 0 0     
Armenia 0 3,934     
Bahamas (the) 78,310 0 0   
Bahrain 185,980 20,000 11 0
Bangladesh 115,830 115,830 100 0
Barbados 36,500 44,633 122 100
Belize 0 30,680   
Benin 105,000 42,000 40 100
Bhutan 69,710 38,258 55 0
Bolivia (Plurinational State of) 0 31,546     
Botswana 53,888 0 0 0
Brunei Darussalam 43,678 19,500 45 0
Burkina Faso 94,760 60,010 63 100
Burundi 70,956 73,956 104 0
Cambodia 103,256 44,249 43 50
Cameroon 69,664 99,547 143 100
Cabo Verde 65,000 44,077 68 100
Central African Republic (the) 54,973 0 0   
Chad 26,355 69,975 266 0
Chile 152,372 85,964 56 0
China 1,044,191 741,081 71 0
Colombia 9,497 0 0 100
Comoros (the) 95,400 81,684 86 100
Congo (the) 75,060 59,836 80 100
Democratic Republic of the Congo (the) 76,895 0 0 0
Cook Islands 3,143 0 0 100
Costa Rica 0 0     
Cote d’Ivoire 152,430 25,204 17 100
Croatia 86,300 25,286 29 0
Cyprus 0 0     
Djibouti 65,000 24,004 37 100
Dominica 7,243 0 0 
Dominican Republic (the) 25,000 72,124 288   
Ecuador 59,814 46,706 78 100
Egypt   0 0
El Salvador 51,560 4,565 9   
Equatorial Guinea 73,765 0 0 0
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Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2015 (US$) 

Funds 
disbursed 

in 2015 
(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015 

Percentage of 
planned projects 

completed in 2015

Eritrea 115,173 32,500 28 0
Ethiopia 5,000 0 0 0
Fiji 0 0   
Gabon 72,166 0 0 100
Gambia (the) 52,260 15,000 29   
Georgia 0 0   
Ghana 0 0     
Grenada 21,955 0 0 100
Guatemala 63,250 0 0 0
Guinea 18,691 26,938 144 100
Guinea-Bissau 15,973 63,000 394 100
Guyana 0 25,220   100
Haiti 14,217 9,040 64 0
Honduras 83,822 0 0 
India 512,546 166,974 33 0
Iran (Islamic Republic of) 154,036 23,806 15   
Iraq 1,062,157 36,592 3 0
Jamaica 57,141 20,335 36 100
Kenya 76,067 39,532 52 100
Kiribati 16,421 16,525 101 50
Democratic People’s Republic of Korea 
(the) 233,265 119,149 51 0
Kuwait 78,243 13,842 18 0
Kyrgyzstan 0 3,553 100
Lao People's Democratic Republic (the) 68,709 37,576 55 50
Lebanon 0 0   
Lesotho 40,500 40,500 100 0
Liberia 58,500 65,713 112 0
Madagascar 61,000 69,627 114 100
Malawi 70,128 36,733 52   
Malaysia 0 0     
Maldives 136,402 92,640 68 0
Mali 115,677 0 0 100
Malta 0 0     
Marshall Islands (the) 38,397 0 0 0
Mauritania 93,883 0 0   
Mauritius 40,500 15,000 37   
Micronesia (Federated States of) 3,701 30,813 833 100
Republic of Moldova (the) 4,086 9,295 227 50
Mongolia 112,000 46,228 41 100
Morocco 194,180 0 0 100
Mozambique 37,400 24,700 66 0
Myanmar 254,942 1,237 0 0
Namibia 0 0     
Nauru 1,878 0 0 0
Nepal 47,887 73,150 153 50
Nicaragua 5,007 24,000 479 50
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Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2015 (US$) 

Funds 
disbursed 

in 2015 
(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015 

Percentage of 
planned projects 

completed in 2015

Niger (the) 938 40,828 4353 100
Nigeria 0 0   
Niue 33,236 18,528 56 0
Oman 18,000 18,800 104 0
Pakistan 0 600   0
Palau 31,822 30,000 94 100
Panama 15,624 0 0 0
Papua New Guinea 0 0     
Paraguay 44,473 38,951 88 100
Peru 175,535 0 0   
Philippines (the) 311,692 156,887 50 33
Qatar 110,000 0 0   
Rwanda 85,683 75,683 88 100
Saint Kitts and Nevis 36,000 0 0 100
Saint Lucia 36,650 4,000 11 0
Saint Vincent and the Grenadines 815 0 0   
Samoa 34,998 30,000 86 100
Sao Tome and Principe 118,000 51,873 44 0
Saudi Arabia 517,297 0 0 0
Senegal 77,028 112,102 146 100
Serbia 30,926 7,130 23 
Seychelles 41,050 41,050 100 0
Sierra Leone 92,606 32,900 36 0
Solomon Islands 33,560 14,125 42 0
Somalia 40,500 0 0 0
South Sudan 34,990 0 0 0
Sri Lanka 24,604 5,000 20   
Sudan (the) 105,270 29,590 28 0
Suriname 27,000 0 0   
Swaziland 100,820 0 0   
Syrian Arab Republic 0 0     
United Republic of Tanzania (the) 5,000 0 0 0
Thailand 0 0   
Timor-Leste 118,589 22,961 19 0
Togo 75,053 59,404 79 100
Tonga 36,774 32,550 89 100
Trinidad and Tobago 25,000 0 0 0
Tunisia   20,000   0
Turkey 103,450 64,403 62   
Turkmenistan 0 0     
Tuvalu 3,477 26,706 768 100
Uganda 60,500 0 0 0
Uruguay 0 0     
Vanuatu 4,331 24,112 557 0
Venezuela (Bolivarian Republic of) 111,754 0 0 
Viet Nam 28,976 0 0 100
Yemen 482,072 3,735 1   
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Country Estimated 
funds 

disbursed in 
2015 (US$) 

Funds 
disbursed 

in 2015 
(US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015 

Percentage of 
planned projects 

completed in 2015

Zambia 105,494 0 0   
Zimbabwe 98,242 58,432 59 0
Region: AFR 0 0     
Region: ASP 13,775 27,327 198 50
Region: EUR 48,442 0 0 0
Region: LAC 0 0     
Global 471,888 7,689,409 1629 67
Grand total 11,526,391 11,952,119 104 40
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INTRODUCTION 
 
The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and 
Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2015 for the consideration of 
the 77th meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund. 
 
UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and Financial 
Reporting,1 as well as guidance received during the two Inter-Agency Coordination Meetings of 2016 
(1 - 3 March and 31 August - 1 September) when developing this APR. 

This APR details project implementation assistance UNEP provided to developing countries operating 
under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in accordance with UNEP’s 2015-
2017 Business Plan, which was endorsed by the 73rd meeting of the Executive Committee.2  
 
The focus and orientation of UNEP’s work in 2015 continued to be defined by the evolving needs of 
Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they 
meet and sustain compliance with specific obligations. UNEP met its Business Plan objectives by 
following three parallel tracks of assistance for Article 5 countries: 
 

 Track 1: Support Article 5 countries to implement responsibilities related to HCFC phase out, 
expeditiously meet the 2015 HCFC control measures and prepare for 2020 and beyond. 

 Track 2: Foster strong partnerships in Article 5 countries to ensure sustainable compliance of 
phase-out targets already met. 

 Track 3: Awareness, knowledge-sharing and capacity building services that promote 
substitutes, and alternatives to ODS that maximize safety and minimize the impact on the 
environment in support of Decision XIX/6. 

 
UNEP delivered its Business Plan through project-related services at the global, regional and national 
levels, including new and ongoing projects related to HPMP preparation and implementation, 
Institutional Strengthening, and various other training and technical assistance projects. 
 
UNEP offered assistance to a majority of Article 5 countries to achieve sustained compliance. 
UNEP prioritize and delivered assistance on the basis of countries’ differentiated needs and priorities. 
In conformity with its mandate, UNEP dedicated most of its resources to addressing specific problems 
of low volume consuming countries (LVCs) and very low volume consuming countries (VLVCs). 
UNEP complemented, supported and backstopped the work of the other Implementing and bilateral 
Agencies in areas of its comparative advantage and expertise whenever opportune and agreed upon 
with the agencies concerned. 
 
In 2015, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided 
significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an 
overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.   
 
UNEP has previously presented to the 75th meeting of the Executive Committee a partial CAP 
Progress Report for the period 1 January – September 2015 as part of its 2016 Compliance Assistance 
Programme (CAP) budget request.3  UNEP will present the details of the balance support provided by 
CAP in 2015 (i.e. October-December) to the 77th Meeting of the Executive Committee as part of 
UNEP’s 2017 CAP Work Programme and Budget request.  
 
 

                                                            
1 MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/21. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1. 
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I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 
 
A. Annual Summary Data 
 
From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee approved 1991 projects 
for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 285,354,880 including 
programme support costs (PSC), which represents about 9% of the total funding allocation to date 
approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies.  Of these 
projects, 709 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,282 were objective-
sensitive projects.  
 
During 2015, the Executive Committee approved 183 new projects for UNEP to implement, including 
the 2015 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 24,029,179 plus PSC of US$ 
2,087,068. 
   

Type Code Number approved 
1991-2014 

Number approved 
2015 

Total 

Country Programmes CPG 95 0 95
Demonstration DEM 2 0 2
Institutional Strengthening INS 669 40 709
Investment project INV 0 1 1
Project preparation PRP 195 1 196
Technical assistance TAS 651 141 792
Training TRA 196 0 196
Total  1808 183 1991
 
Annex 1: Annual Summary provides details.  
 
B. Interest 
 
The interest accrued from 1991-2015 was US$ [9,654,696] as follows: 
 

Year Interest (US$) 
1991-2014 9,637,082
2015 17,614
Total 9,654,696
 
C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 
  
The 183 projects that the Executive Committee approved in 2015 for UNEP implementation at the 
level of US$ 24,029,179 plus PSC of US$ 2,087,068. Of those, 40 were time-sensitive IS projects and 
143 were objective-sensitive activities comprising: 
  

Type Code Number 
Institutional Strengthening INS 40
Investment project INV 1
Project preparation PRP 1 
Technical assistance TAS 141 
Total  183
 
See Annex 1: Summary Data by Projects Type. 
 
D.  Multi-year Agreements 
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From June 1991 until the end of December 2015, the Executive Committee has approved a 
cumulative 519 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP 
for MYAs during this period was US$ 42,030,895 plus adjustments excluding programme support 
costs (PSC). UNEP has received a total of US$ 2,356,655, out of which US$ 1,536,730 has been 
disbursed (i.e. 65%). 
 
E.  Sector Phase-Out by Country 
 
 
 
II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 
 
A. ODP Phased Out Since Last Report 
 
UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due 
to the nature of these projects, the directly-associated ODP phase out is either zero or small according 
to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP 
projects to date is 1550.9 ODP tonnes.4  
 
Since the last APR, UNEP has achieved phase out of 0 ODP tonnes out of a target of 0 ODP tonnes. 
 

Type Amount phased out 
1991-2014 (ODP tonnes) 

Amount phased out 
2015 (ODP tonnes) 

Total 

INS 145.0 0.0 145.0
TAS 658.1 0.0 658.1
TRA 747.8 0.0 747.8
 1,550.9 0.0 1,550.9
 
 
B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 
 
During 2015, UNEP completed 58 projects as follows for a total value of US$ 13,190,982 excluding 
PSC:  
 

Type Code Number 
Institutional Strengthening INS 34
Technical assistance TAS 22
Training TRA
Country Programmes CPG
Project preparation PRP 2
Demonstration DEM 
Total  58
 
The completion of projects by region was as follows: 
 

Region Number 
Africa 27
Asia and the Pacific 17
Europe and Central Asia 2
Latin America and the Caribbean 11
West Asia 0
Global 1

                                                            
4 Excludes new, ongoing, transferred and closed projects.  
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Region Number 
Total 58
 
See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details. 
 
  
III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 
 
(a) Global Projects 
 
During this APR reporting period, UNEP implemented 2 global projects: 
 
Compliance Assistance Programme: 2014 (GLO/SEV/73/TAS/321) 
 
Compliance Assistance Programme: 2015 (GLO/SEV/73/TAS/323) 
 
(b) Regional Projects 
 
During this APR reporting period, UNEP implemented 6 regional projects: 
 

Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-
ambient temperature countries in West Asia (ASP/REF/69/DEM/56). 
 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach 
(MAS/PHA/63/TAS/08). 
 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first 
tranche, Niue) (NIU/PHA/63/TAS/07). 
 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first 
tranche, Solomon Islands) (SOI/PHA/63/TAS/08). 
 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first 
tranche, Marshall Islands) (MAS/PHA/63/TAS/08). 
 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first 
tranche, Tonga) (TON/PHA/63/TAS/07). 
 
 
 

IV. Performance Indicators 
 
(a) Agency Business Plan Performance Goals 
 
Through decision 73/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for 
UNEP for 2015:5 
 

Type of indicator Short title Calculation 2015 target UNEP 
assessment of 
2015 results 

achieved 
Planning--Approval  Tranches 

approved 
Number of tranches 
approved vs. those planned*

56 On time 

                                                            
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/62, Annex VII. 
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Type of indicator Short title Calculation 2015 target UNEP 
assessment of 
2015 results 

achieved 
Planning--Approval  
 

Projects/activities 
approved 
 

Number of 
projects/activities approved 
vs. those 
planned (including project 
preparation activities)**

69 On time 

Implementation  Funds disbursed Based on estimated 
disbursement in progress 
report  

US $9,510,335 Delay in 
disbursement of 
funds due to the 
introduction of 
Umoja in 2015 

Implementation  
 

ODS phase-out  
 

ODS phase-out for the 
tranche when the next 
tranche is 
approved vs. those planned 
per business plans

94.5 On time 

Implementation  
 

Project 
completion for 
activities 
 

Project completion vs. 
planned in progress reports 
for 
all activities (excluding 
project preparation) 
 

99 On time 

Administrative  
 

Speed of 
financial 
completion 
 

The extent to which projects 
are financially completed 
12 months after project 
completion 
 

14 Delay in 
disbursement of 
funds due to the 
introduction of 
Umoja in 2015. 

Administrative  
 

Timely 
submission of 
project 
completion 
reports 
 

Timely submission of 
project completion reports 
vs. 
those agreed 
 

Yes On time 

Administrative  
 

Timely 
submission of 
progress reports 
 

Timely submission of 
progress reports and 
business 
plans and responses unless 
otherwise agreed

Yes On time 

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that 
agency. 
** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding. 

 
 (b) Cumulative Completed Investment Projects 
 
Not applicable to UNEP. 
 
(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 
 
UNEP has completed a total of 56 non-investment projects excluding project preparation assistance. 
Of the total amount of US$ 13,150,982 approved 82% has been disbursed. It took an average 24 
months from first approval and 32 months from approval to completion. The breakdown and details 
are provided in the Annexes. 
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(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 
 
Not applicable to UNEP. 
 
(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 
 
UNEP has 385 ongoing non investment projects excluding project preparation assistance. Of the total 
amount of US$ 53,552,942, approved 29 % has been disbursed. It took an average of 24 months from 
approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planed 
completion is 32 months. The breakdown and details are provided in the Annexes. 
 
V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 
 
(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 
 
In 2015, UNEP assisted the following 40 countries with the preparation and submission of their IS 
renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 
 
Angola Cape Verde Seychelles Tonga 
Burkina Faso Chad Sierra Leone Palau 
Djibouti Cameroon Sudan Niue 
Equatorial Guinea Comoros Afghanistan Guyana 
Guinea Gabon Bhutan Barbados 
Kenya Liberia Cambodia Grenada 
Mali Niger Mongolia Haiti 
Zimbabwe Congo Philippines Honduras 
Burundi Rwanda Samoa Jamaica 
Benin Senegal Solomon Islands Nicaragua 
 
These renewals represents 38% of all of the IS projects in UNEP’s project portfolio: 
 

Region Total number of countries 
assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 
approved in 2015 

Africa  47 23
Asia Pacific  26 10
West Asia  5 0
Europe & Central Asia  5 0
Latin America & Caribbean  23 7
Total  106 40
 
 
(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   
 
UNEP has 2 completed project preparation activities totaling US$ 40,000, of which 24% has been 
disbursed.  It took an average 24 months from first approval and 32 months from approval to 
completion.  As of 31 December 2015, UNEP also has 0 ongoing project preparation activities 
totaling US$ 0, of which 0 % has been disbursed. 
 
VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 
 
(a) Meetings Attended 

 
UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2015: 
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Meeting Date and venue 

Inter-Agency Coordination meeting 1 26-27 February, Montreal 
Workshop on HFC Management 20-21 April, Bangkok 
35th Open-Ended Working Group meeting 22-24 April, Bangkok 
74th Executive Committee meeting 18-22 May, Montreal 
36th Open-Ended Working Group meeting 20-24 July, Paris 
54th Implementation Committee meeting   27-28 July, Paris 
Inter-Agency Coordination meeting 2 31 August-2 September, Montreal 
55th Implementation Committee meeting   28 October, Dubai 
Resumed 36th Open-Ended Working Group 
meeting 

29-30 October, Dubai  
 

27th Meeting of the Parties to the Montreal 
Protocol 

1-5 November, Dubai 
 

75th Executive Committee meeting 16-20 November, Montreal 
 
UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2015, as 
well as meetings organized by CAP itself, in the 2017 CAP Work Programme and Budget which is 
being submitted to the 77th meeting of the Executive Committee. 

 
(b) Implementing Agency and Other Co-operation 
 
UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with 
the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 
UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national 
levels. 
 
Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and 
other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone 
Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient 
platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to 
Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to 
discuss and advance their agency’s project preparation and implementation activities. 
 
HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 
with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 
single project.  For example, in 2015 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 
72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated 
with UNIDO, UNDP, Germany and Japan for HPMP implementation.  
 
 
(c) Other Issues 
 
No issues. 

 
Annex I: Country Developments 
 
A. Highlights of projects and activities (other than IS) 
 

 
B. Institutional strengthening 
 
UNEP assisted the following 106 countries with the implementation of their IS projects in 2015: 
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Afghanistan Fiji Niger 
Albania Gabon Niue 
Algeria Gambia Palau 
Angola Grenada Panama 
Antigua and Barbuda Guatemala Paraguay 
Bahamas Guinea Peru 
Bahrain Guinea-Bissau Philippines 
Barbados Guyana Republic of Moldova 
Belize Haiti Rwanda 
Benin Honduras Saint Kitts and Nevis 
Bhutan Iraq Saint Lucia 
Bolivia Jamaica Saint Vincent and the 

Grenadines 
Botswana Kenya Samoa 
Brunei Darussalam Kiribati Sao Tome and Principe 
Burkina Faso Kuwait Saudi Arabia 
Burundi Kyrgyzstan Senegal 
Cambodia Lao People's Democratic 

Republic 
Seychelles 

Cameroon Lesotho Sierra Leone 
Cape Verde Liberia Solomon Islands 
Central African Republic Madagascar Somalia
Chad Malawi South Sudan 
Comoros Maldives Sudan 
Congo Mali Suriname 
Cook Islands Marshall Islands Swaziland 
Cote d'Ivoire Mauritania Tanzania 
Croatia Mauritius Timor Leste 
DPR Korea Micronesia FS Togo 
DR Congo Mongolia Tonga 
Djibouti Morocco Tuvalu 
Dominica Mozambique Uganda 
Dominican Republic Myanmar Vanuatu 
Ecuador Namibia Vietnam 
El Salvador. Equatorial Guinea Nauru Yemen 
Eritrea Nepal Zambia 
Ethiopia Nicaragua Zimbabwe 
 
 
C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 
 
As per the approved 2015 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded two posts from 
programme support costs in 2015 to provide administrative and financial support for the programme: 

 Monitoring & Administration Officer, P4 (budget line 1104) 
 Assistant Monitoring & Administration, G6 (budget line 1304). 

 
D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 
 
Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and 
strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 
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 HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and 
supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and 
liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

 Joint missions to Article 5 countries.  UNEP undertook a number of joint field missions with 
sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing 
specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of 
services at the national level. 
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