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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع التاسع والسبعون

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3بانكوك، من 
 

  التأخيرات في تقديم الشرائح

  مقّدمة

التأخيرات في تقديم شرائح االتفاقات المتعّددة ، أعّدت األمانة ھذه الوثيقة عن 1(د)47/50إعماالً للمقّرر  .1
السنوات. وتقّدم اإلجراءات التي اتخذت استجابة للمقّررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اعتمدت خالل 

قّدمت  االجتماع السابع والسبعين، وتحليالً لكل شريحة لم تقدم لالجتماع التاسع والسبعين، وأسباب سحب الشرائح التي
 لالجتماع التاسع والسبعين والتوصية.

 متابعة المقّررات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خالل االجتماع السابع والسبعين

لتحثّھا على تقديم  5بلًدا من بلدان المادة  29(ب)، بعثت األمانة برسائل إلى حكومات 77/3إعماالً للمقّرر  .2
ا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لالجتماع التاسع والسبعين. الشريحة التالية من خططھ

، 5، وجمھوريّة كونغو الديمقراطيّة4، وبوركينا فاسو3، وبليز2وكان من نتيجة ذلك أن قدمت حكومات بربادوس
الشرائح الخاصة  11، وتوغو10، وجمھوريّة مقدونيا اليوغوسالفيّة السابقة9، وصربيا8، وقطر7، والبيرو6والغابون

                                                 
ائح قّررت اللجنة التنفيذّية ضرورة إدراج بند فرعي منفصل على جدول األعمال حول التأخيرات في تقديم الشرائح السنوّية وصرف األموال للشر  1

  والواجبات لالجتماعات الُمقبلة.
  ُقّدمت، ثم ُسحبت. 2

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/293. 
 ُقّدمت، ثم ُسحبت.4
 ُقّدمت، ثم ُسحبت.5

. UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/336 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/38 7 

 .ُقّدمت، ثم ُسحبت. 8



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18 
 
 

2 

بكل منھا من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة. غير أنّه لم تقّدم أي شرائح من حكومات الجزائر، 
، والكوت ديفوار، 14، وبوروندي، وجمھوريّة أفريقيا الوسطى13، وبنغالديش12وأنتيغوا وبربودا، والبھاما، والبحرين

ستوائيّة، وغينيا، والكويت، وموزامبيق، وميانمار، والنيجر، والفلبين، وسورينام، وتيمور ودومينيكا، وغينيا اال
 .15ليشتي، وتركيا

تحليل الشرائح التي لم تقّدم لالجتماع التاسع والسبعين أو التي تّم سحبھا بعد تقديمھا إلى االجتماع التاسع 
  والسبعين

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لعدد  أُجريت أحد وأربعون نشاطًا تتعلّق بالشرائح من .3
دوالرات أمريكيّة (بما في ذلك تكاليف الدعم) كان من المقّرر أن تقّدم  14,621,028بلًدا بقيمة إجماليّة تبلغ  26

. إلى ذلك، قُّدمت 16الملحق بھذه الوثيقة 1لالجتماع التاسع والسبعين، إال أنّھا لم تقدم على النحو المبيّن في المرفق 
ثماني شرائح من المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بقيمة إجماليّة تبلغ 

دوالرات أمريكيّة (بما في ذلك تكاليف الدعم) لالجتماع التاسع والسبعين، إنّما ُسحبت في وقت الحق من  1,363,154
 .1لة في خالل عمليّة استعراض المشروعات وھي ومعروضة أيًضا في المرفق قبل الوكاالت المنفِّذة ذات الص

 أسباب التأخيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة

تتضّمن أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة: القرارات  .4
)، نقص تقرير التحقّق 12قات و/أو التغييرات في وحدة األوزون الوطنيّة و/أو التغيير الھيكلي (الحكوميّة و/أو التصدي

في المائة من  20)، انخفاض اإلنفاق عن الحّد األدنى البالغ 6)، توافر أموال كافية من الشرائح السابقة (10اإللزامي (
)، 2)، مسائل األمن (7تنفيذ عناصر االستثمار ()، التأخيرات في 8األموال الموافق عليھا للشريحة السابقة (

)، أو عدم تقديم 7)، الوكالة الرئيسيّة غير جاھزة للتقديم (5)؛ توقيع االتفاقات (1التأخيرات في الشريحة السابقة (
و/أو تقرير ). أّما األسباب لسحب الشرائح بعد تقديمھا، فھي: غياب التقرير المرحلي 3التقارير المرحليّة و/أو الماليّة (

 التحقّق؛ التوقيع المعلّق لالتفاق مع الحكومة.

وكما أشارت الوكاالت المنفّذة المعنية فإّن التأخيرات في تقديم الشرائح التي كان من المقّرر تقديمھا أو سحبھا  .5
ومن المتوقّع تقديم  لن تؤثّر (أو من الُمحتَمل أال تؤثّر) في حالة االمتثال اللتزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال.

جميع الشرائح المعلّقة لالجتماع الثمانين باستثناء جمھورية أفريقيا الوسطى والفيتنام التي قد تقّدم خالل االجتماع 
 الحادي والثمانين.

 

                                                                                                                                                             
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/409 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/4110 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/4211 

 (ب)، ُيمكن أن يقّدم البحرين إلى االجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.77/3بموجب القرار  12
 ، ُيمكن أن يقّدم البنغالديش إلى االجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.(ب)77/3بموجب القرار  13
 (ب)، ُيمكن أن تقّدم جمهورّية أفريقيا الوسطى إلى االجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.77/3بموجب القرار  14
 انين.(ب)، ُيمكن أن تقّدم تركيا إلى االجتماع التاسع والسبعين أو الثم77/3بموجب القرار  15
 .بلًدا كان ُيفترض أن تُقدَّم 29شريحة لـ 49من باب المقارنة، في االجتماع السابع والسبعين، لم تُقدَّم  16
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 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذيّة في ما يلي: .6

 أن تُحاط علًما بما يلي:  ) أ(

التقرير المتعلّق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18؛ 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد   )2(
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة المقّدمة من حكومات فرنسا، وألمانيا، واليابان؛ واليوئندبي، 

 ، واليونيدو، والبنك الدولي؛م المتحدة للبيئةبرنامج األمو

نشاطًا تتعلّق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  65من مجموع  24أن   )3(
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة من المقّرر تقديمھا لالجتماع التاسع والسبعين قد قُّدمت في الموعد 

 انة؛أنشطة منھا قد ُسحبت إثر المناقشة مع األم 8الُمحّدد لھا وأن 

أشارت الوكاالت المنفّذة المعنيّة إلى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة  )4(
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة التي كان من المقرر تقديمھا خالل االجتماع الثاني من العام 

متثال لبروتوكول وسحب الشرائح المقّدمة ليس لھا تأثير أو قد ال يكون لھا تأثير على اال 2017
مونتريال وأنّه ال توجد أي دالئل على أن أيًّا من ھذه البلدان المعنيّة كان في حالة عدم امتثال 

 لتدابير مراقبة بروتوكول مونتريال؛

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل بشأن المقّررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح إلى   ) ب(
  لھذا التقرير. 1لُمبيَّن في المرفق الحكومات المعنيّة على النحو ا
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  األولالمرفق 

  الشرائح التي لم تُقدَّم أو الشرائح التي قُّدمت إنّما ُسحبت قبل االجتماع التاسع والسبعين

مع المبلغ (  الشريحة  الوكالة  البلد
تكاليف الدعم) 

  )والر أمريكي(د

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذيّة  سبب التأخير/السحب

الجزائر (المرحلة 
 األولى)

القرارات الحكوميّة/التصديقات/التغييرات 154,800 2014 اليونيدو
في وحدة األوزون الوطنيّة/ التغيير 

في المئة من الحّد األدنى  20الھيكلي/
 لإلنفاق.

  

من خطة إدارة إزالة  1) للمرحلة 2014تالحظ عدم تقديم الشريحة الثالثة (
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بسبب التأخيرات في عدد من عناصر 

وتحث  )شطفالمشروعات (بما في ذلك التحقّق، وتدريب الجمارك، وال
) 2014الثة (حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو لتقديم الشريحة الث

من الخطة لالجتماع الثمانين مع خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة  1للمرحلة 
وما بعدھا، مع تحقيق الحد األدنى لإلنفاق بنسبة  2014تخصيص شرائح 

  في المائة لتمويل الشريحة السابقة. 20

أنتيغوا وبربودا 
  (المرحلة األولى)

األمم برنامج  
  المتحدة للبيئة

القرارات الحكوميّة/التصديقات/التغييرات 6,610 2015
في وحدة األوزون الوطنيّة/التغيير 
الھيكلي/تقديم التقارير المرحليّة والتقارير 

 الماليّة.

  

من خطة إدارة  1) من المرحلة 2015تالحظ عدم تقديم الشريحة الثانية (
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وفق قرارات الحكومة وتحّث 

كومة أنتيغوا وباربودا على تقديم التقارير المرحليّة والماليّة المطلوبة ح
) 2015لتقديم الشريحة الثانية ( برنامج األمم المتحدة للبيئةوعلى العمل مع 

من الخطة لالجتماع الثمانين مع خطة عمل معّدلة لمراعاة  1من المرحلة 
  وما بعدھا. 2015إعادة تخصيص شرائح 

(المرحلة البھاما 
  األولى)

األمم المتحدة 
  للبيئة

توقيع االتفاق/وثيقة المشروع/تقديم التقارير 65,738 2016
  المرحليّة والماليّة

من خطة إدارة إزالة  1) للمرحلة 2016تالحظ عدم تقديم الشريحة الثالثة (
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة البھاما للتوقيع على وثيقة 

روع واالتفاق ذي الصلة لتقديم التقرير المرحلي والمالي المطلوب المش
واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة  األمم المتحدة للبيئة برنامج والعمل مع

من الخطة لالجتماع الثمانين، مع خطة عمل معّدلة  1) للمرحلة 2016(
  وما بعدھا. 2016لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

 الوكالة الرئيسيّة غير جاھزة للتقديم39,052 2016  اليونيدو

البحرين (المرحلة 
 األولى)

 

األمم المتحدة 
 للبيئة

تالحظ التأخيرات بسبب تشكيل الحكومة الجديدة وتحّث حكومة البحرين   تنفيذ عنصر االستثمار141,250 2016
واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة  برنامج األمم المتحدة للبيئةعلى العمل مع 

من الخطة لالجتماع الثمانين، مع خطة عمل معّدلة  1) للمرحلة 2016(
  وما بعدھا. 2016لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

القرارات الحكوميّة/التصديقات/التغييرات 1,002,211 2016  اليونيدو
 في وحدة األوزون الوطنيّة/التغيير الھيكلي.

تالحظ التأخيرات في التصديقات أو القرارات الحكوميّة وتحّث حكومة القرارات الحكوميّة/التصديقات/التغييرات 20,340 2015األمم المتحدة بنغالديش (المرحلة 
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مع المبلغ (  الشريحة  الوكالة  البلد
تكاليف الدعم) 

  )والر أمريكي(د

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذيّة  سبب التأخير/السحب

 في وحدة األوزون الوطنيّة/التغيير الھيكلي. للبيئة األولى)

  

لتقديم الشريحة الثالثة  برنامج األمم المتحدة للبيئةبنغالديش على العمل مع 
من الخطة إلى االجتماع الثمانين مع خطة عمل معّدلة  1) للمرحلة 2015(

  وما بعدھا. 2015لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

بربادوس (المرحلة 
 األولى)

 

من الخطة المقّدمة إلى  1) للمرحلة 2016تالحظ سحب الشريحة الثانية (  عدم توفّر تقرير التحقّق غياب التقدم و/أو 41,420 2016  اليؤنديبي
االجتماع التاسع والسبعين من قبل الوكاالت المنفذة الرئيسيّة وتحّث حكومة 

للتطّرق إلى  وبرنامج األمم المتحدة للبيئةبربادوس على العمل مع اليوئندبي 
تحقق اإللزامي حول أھداف المسائل ذات الصلة المعنيّة كلّھا وتقديم تقرير ال

استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة إلعادة تقديم الشريحة الثانية 
  من الخطة إلى االجتماع الثمانين. 1) للمرحلة 2016(

األمم المتحدة  
 للبيئة

 غياب التقدم و/أو عدم توفّر تقرير التحقّق 54,240 2016

البرازيل (المرحلة 
 الثانية)

 

في  20الوكالة الرئيسيّة غير جاھزة للتقديم/763,435 2017 ألمانيا
  المائة من الحد األدنى لإلنفاق

تالحظ تسوية التأخيرات في التوقيع على وثيقة المشروع وتحّث حكومة 
البرازيل على العمل مع حكومة ألمانيا واليوئنديبي لتقديم الشريحة الثانية 

 20االجتماع الثمانين، مع العلم أّن نسبة  من الخطة إلى 2) للمرحلة 2017(
في المائة  20توقيع االتفاق/وثيقة المشروع/4,416,643 2017  اليؤنديبي  في المائة من الحد األدنى لإلنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقھا.

  من الحد األدنى لإلنفاق

بروني دار السالم 
 (المرحلة األولى)

األمم المتحدة  
 للبيئة

التوقيع على االتفاق/وثيقة 7,910 2017
المشروع/القرارات الحكوميّة/ 
التصديقات/التغييرات في وحدة األوزون 

 الوطنيّة/التغيير الھيكلي/تقرير التحقّق

  

تالحظ التأخيرات في االستعراض واالتفاق على اتفاق التمويل الصغير 
بروني دار السالم على  النطاق وعدم استكمال تقرير التحقّق وتحّث حكومة

على وضع اللمسات األخيرة على  برنامج األمم المتحدة للبيئةالعمل مع 
اتفاق التمويل الصغير النطاق واستكمال تقرير التحقّق اإللزامي حول 

برنامج األمم أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوركربونيّة والعمل مع 
من  1) للمرحلة 2017ريحة الثالثة (واليؤنديبي لتقديم الش المتحدة للبيئة

  الخطة إلى االجتماع الثمانين.
 تنفيذ عنصر االستثمار35,970 2017  اليؤنديبي

بوركينا فاسو 
  (المرحلة األولى)

 

األمم المتحدة  
 للبيئة

2016غياب تقرير التحقق للعام  142,493 2016 إزالة المواد من خطة  1) للمرحلة 2016تالحظ سحب الشريحة الثالثة ( 
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لالجتماع التاسع والسبعين من قبل الوكاالت 

األمم برنامج  المنفّذة المعنيّة وتحّث حكومة البوركينا فاسو على العمل مع
واليونيدو للتطرق إلى المسائل ذات الصلة كلّھا وتقديم تقرير  المتحدة للبيئة

التحقّق اإللزامي حول أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 
من الخطة إلى االجتماع  1) للمرحلة 2016إلعادة تقديم الشريحة الثالثة (

 الثمانين.

2016غياب تقرير التحقق للعام  108,891 2016  اليونيدو  
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مع المبلغ (  الشريحة  الوكالة  البلد
تكاليف الدعم) 

  )والر أمريكي(د

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذيّة  سبب التأخير/السحب

بوروندي (المرحلة 
 األولى)

األمم المتحدة  
 للبيئة

تالحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحث حكومة البوروندي  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة39,550 2016
واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة  برنامج األمم المتحدة للبيئةعلى العمل مع 

خطة عمل معّدلة من الخطة لالجتماع الثمانين مع  1) للمرحلة 2016(
 وما بعدھا. 2016لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

 الوكالة الرئيسيّة غير جاھزة للتقديم87,200 2016  اليونيدو

جمھورية أفريقيا 
الوسطى (المرحلة 

 األولى)

األمم المتحدة 
 للبيئة

مسألة األمن/القرارات الحكوميّة/ 62,150 2013
التصديقات/التغييرات في وحدة األوزون 

 الوطنيّة/التغيير الھيكلي/تقرير التحقّق

 

تالحظ وجود مسائل أمنيّة قائمة وتحث حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى 
من أجل تسريع وتيرة التنفيذ برنامج األمم المتحدة للبيئة على العمل مع 

من الخطة  1) للمرحلة 2013للشريحة القائمة وتقديم الشريحة الثانية (
خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة لالجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين، مع 

 وما بعدھا. 2013تخصيص شريحة 
كوت ديفوار 

 (المرحلة األولى)
 

األمم المتحدة 
 للبيئة

تالحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحث حكومة الكوت ديفوار  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة168,156 2016
واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة  األمم المتحدة للبيئة برنامج للعمل مع

خطة عمل معّدلة من الخطة إلى االجتماع الثمانين مع  1) للمرحلة 2016(
 وما بعدھا. 2016تخصيص شرائح لمراعاة إعادة 

 الوكالة الرئيسيّة غير جاھزة للتقديم492,200 2016  اليونيدو

جمھوريّة الكونغو 
الديموقراطيّة 

 (المرحلة األولى)
 

غياب تقرير التحقق بسبب صعوبات داخليّة  26,160 2015  اليؤنديبي
 يواجھھا البلد

من الخطة المقّدمة  1) للمرحلة 2015سحب الشريحة الثالثة (تالحظ 
لالجتماع التاسع والسبعين من الوكاالت المنفّذة المعنيّة وحث حكومة 

 األمم المتحدة للبيئةبرنامج جمھوريّة كونغو الديمقراطيّة للعمل مع 
 واليؤندبي لمعالجة المسائل ذات الصلة كلّھا وتقديم تقرير التحقّق اإللزامي
حول أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة إلعادة تقديم 

 من الخطة لالجتماع الثمانين. 1) للمرحلة 2015الشريحة الثالثة (

األمم المتحدة  
 للبيئة

بسبب  2016غياب تقرير التحقق للعام  26,555 2015
 صعوبات داخليّة يواجھھا البلد

دومينيكا (المرحلة 
  األولى)

األمم المتحدة  
 للبيئة

القرارات الحكوميّة/ التصديقات/التغييرات 74,354 2016
في وحدة األوزون الوطنيّة/التغيير 

 الھيكلي/تقرير التحقّق

 

تالحظ عدم استكمال التحقّق من أھداف استھالك المواد 
األمم  برنامج الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحث حكومة دومينيكا للعمل مع

الستكمال تقرير التحقّق اإللزامي لتقديم الشريحة الثانية  للبيئةالمتحدة 
خطة عمل معّدلة من الخطة لالجتماع الثمانين مع  1) للمرحلة 2016(

 وما بعدھا. 2016لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 
غينيا االستوائيّة 

  (المرحلة األولى)
األمم المتحدة  

 للبيئة
عدم استكمال التحقّق من أھداف استھالك المواد تالحظ  تقرير التحقّق39,550 2016

الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث جمھوريّة غينيا االستوائيّة على العمل 
الستكمال تقرير التحقّق اإللزامي والعمل مع  األمم المتحدة للبيئةبرنامج مع 

) 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة ( األمم المتحدة للبيئةبرنامج 
خطة عمل معّدلة لمراعاة مع من الخطة إلى االجتماع الثمانين  1مرحلة لل

 وما بعدھا. 2016إعادة تخصيص شرائح 

 الوكالة الرئيسيّة غير جاھزة للتقديم81,750 2016  اليونيدو

جورجيا (المرحلة 
 األولى)

تالحظ التأخيرات بسبب التغييرات في فريق إدارة المشروع وتحّث حكومة القرارات الحكوميّة/ التصديقات/التغييرات 128,355 2017  اليؤنديبي
 1) للمرحلة 2017جورجيا على العمل مع اليؤنديبي لتقديم الشريحة الثالثة (
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مع المبلغ (  الشريحة  الوكالة  البلد
تكاليف الدعم) 

  )والر أمريكي(د

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذيّة  سبب التأخير/السحب

 من الخطة لالجتماع الثمانين. األوزون الوطنيّة/التغيير الھيكلي في وحدة

غينيا (المرحلة 
  األولى)

  
 

تالحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحّث حكومة غينيا على  الرئيسيّة غير جاھزة للتقديمالوكالة 172,000 2016  اليونيدو
واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة  برنامج األمم المتحدة للبيئةالعمل مع 

خطة عمل معّدلة مع من الخطة لالجتماع الثمانين  1) للمرحلة 2016(
  .وما بعدھا 2016لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

 

األمم المتحدة  
 للبيئة

 توافر أموال كافية من الشريحة السابقة73,450 2016

كينيا (المرحلة 
 األولى)

من خطة إدارة إزالة  1) للمرحلة 2016تالحظ اعتماد الشريحة الرابعة ( التأخيرات من الشريحة السابقة100,900 2017 فرنسا
لالجتماع السابع والسبعين بسبب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة 

التأخيرات في تقديم الشريحة وتحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة 
فرنسا من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروع لتقديم الشريحة الخامسة 

 من الخطة لالجتماع الثمانين. 1) للمرحلة 2017(
الكويت (المرحلة 

 األولى)
 

من المائة من  20عنصر االستثمار/ تنفيذ1,128,684 2016  اليونيدو
 الحّد األدنى لالنفاق

في المائة  20تالحظ أن معّدل اإلنفاق العام للشريحة الثانية للخطة كان دون 
من الحد األدنى لإلنفاق والتأخيرات في الترتيبات التعاقديّة ذات التمويل 

األمم برنامج المشترك للشركات وتحّث حكومة الكويت على العمل مع 
من  1) للمرحلة 2016واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة ( المتحدة للبيئة

خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص  الخطة لالجتماع الثمانين مع
في المائة من الحد األدنى  20مع العلم أّن نسبة ، وما بعدھا 2016شرائح 

 لإلنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقھا.

المتحدة األمم  
 للبيئة

 20توافر أموال كافية من الشريحة السابقة/371,703 2016
 في المائة من الحّد األدنى لإلنفاق

ليسوتو (المرحلة 
 األولى)

من خطة إدارة إزالة المواد  1تالحظ التنفيذ البطيء للمرحلة  تقرير التحقّق94,920 2017 ألمانيا
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وعدم استكمال تقرير التحقّق ألھداف استھالك 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة ليسوتو على العمل مع 
ثة حكومة ألمانيا الستكمال تقرير التحقّق اإللزامي لتقديم الشريحة الثال

 من الخطة لالجتماع الثمانين.  1) للمرحلة 2017(
ملديف (المرحلة 

  األولى)
األمم المتحدة  

 للبيئة
أن حكومة الملديف تعقد اجتماًعا رفيع المستوى للجھات المعنيّة تالحظ  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة56,500 2017

بعد  2020العام  الستعراض خططھا حول كيفيّة إدارة سيناريو ما بعد
اإلنتھاء من إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة بالكامل وتحّث حكومة 

لتقديم الشريحة الرابعة  األمم المتحدة للبيئة برنامج الملديف على العمل مع
 من الخطة لالجتماع الثمانين. 1) للمرحلة 2017(
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مع المبلغ (  الشريحة  الوكالة  البلد
تكاليف الدعم) 

  )والر أمريكي(د

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذيّة  سبب التأخير/السحب

مبيق (المرحلة اموز
 األولى)

 

األمم المتحدة 
 للبيئة

تالحظ التأخيرات بسبب تحديد مواصفات التجھيزات لمكّون االستثمار  تنفيذ عنصر االستثمار/تقرير التحقّق33,900 2016
للخطة وعدم استكمال تقرير التحقّق ألھداف استھالك المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة الموزمبيق على العمل مع 

يونيدو الستكمال األنشطة وتقرير التحقّق وال األمم المتحدة للبيئةبرنامج 
للخطة لالجتماع  1) من المرحلة 2016اإللزامي لتقديم الشريحة الثالثة (

وما  2016خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح مع الثمانين 
 .بعدھا

القرارات  تنفيذ عنصر االستثمار/81,750 2016  اليونيدو
الحكوميّة/التصديقات/التغييرات في وحدة 

  األوزون الوطنيّة/التغيير الھيكلي
 

ميانمار (المرحلة 
 األولى)

األمم المتحدة  
 للبيئة

تالحظ عدم استكمال تقرير التحقّق حول أھداف استھالك المواد  تقرير التحقّق21,470 2015
برنامج الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة ميانمار على العمل مع 

األمم برنامج الستكمال تقرير التحقّق اإللزامي ومع  األمم المتحدة للبيئة
من  1) للمرحلة 2015واليونيدو لتقديم الشريحة الثانية ( المتحدة للبيئة

الخطة لالجتماع الثمانين مع خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص 
 وما بعدھا.  2015شرائح 

 الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم65,400 2015  اليونيدو

النيجر (المرحلة 
 األولى)

 
 

األمم المتحدة  
 للبيئة

تالحظ عدم استكمال تقرير التحقّق حول أھداف استھالك المواد   تقرير التحقّق141,250 2016
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة النيجر على العمل مع اليونيدو 

واليونيدو  األمم المتحدة للبيئةبرنامج لتقديم تقرير التحقٌّق اإللزامي ومع 
من الخطة لالجتماع الثمانين، مع  1) للمرحلة 2016لتقديم الشريحة الثانية (

 .وما بعدھا 2016خطة عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

 تقرير التحقّق96,750 2016  اليونيدو

فلبين (المرحلة 
 األولى)

األمم المتحدة 
 للبيئة

المرحليّة/الماليّة/تقرير تقديم التقارير 25,990 2015
 التحقّق

تالحظ التأخيرات في المشروع وتقرير التحقّق حول أھداف استھالك المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتقديم المرحلة الثانية للخطة من قبل البنك 
الدولي للنظر فيھا في االجتماع التاسع والسبعين، وتحّث حكومة الفلبين على 

لتقديم تقرير التحقّق اإللزامي للعاَمْين  األمم المتحدة للبيئةبرنامج العمل مع 
للخطة إلى االجتماع  1إلعادة األرصدة المتبقية من المرحلة  2016و 2015

من الخطة لالجتماع  1الثمانين وتقديم تقرير استكمال المشروع للمرحلة 
 الحادي والثمانين.

قطر (المرحلة 
  األولى)

 

األمم المتحدة 
 للبيئة

 و 2013
2015 

من  1) للمرحلة 2015و 2013تالحظ سحب الشريحتَْين الثانية والثالثة ( التوقيع المعلّق على االتفاق 231,650
خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة المقدمتَْين إلى االجتماع 

من قبل الوكاالت المنفّذة الرئيسيّة وتحّث حكومة قطر على  التاسع والسبعين
واليونيدو لمعالجة المسائل ذات الصلة  األمم المتحدة للبيئةبرنامج ل مع العم

المرتبطة بالتوقيع على االتفاق إلعادة تقديم الشريحتَْين الثانية والثالثة 
 من الخطة لالجتماع الثمانين. 1) للمرحلة 2015و 2013(

 و 2013  اليونيدو
2015 

 التوقيع المعلّق على االتفاق 731,745
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مع المبلغ (  الشريحة  الوكالة  البلد
تكاليف الدعم) 

  )والر أمريكي(د

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذيّة  سبب التأخير/السحب

سورينام (المرحلة 
  األولى)

األمم المتحدة  
 للبيئة

توافر أموال من الشريحة السابقة/تقرير 39,550 2016
التحقّق/القرارات 

الحكوميّة/التصديقات/التغييرات في وحدة 
 األوزون الوطنيّة/التغيير الھيكلي

تالحظ تأخيرات في الشرائح السابقة وبعض المسائل المرتبطة بالتوظيف 
األوزون الوطنيّة وعدم استكمال تقرير التحقّق حول أھداف في وحدة 

استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة وتحّث حكومة سورينام على 
لتقديم تقرير التحقق اإللزامي لتقديم  األمم المتحدة للبيئةبرنامج العمل مع 

طة خمن الخطة لالجتماع الثمانين مع  1) للمرحلة 2016الشريحة الثالثة (
 .وما بعدھا 2016عمل معّدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 

القرارات الحكوميّة/التصديقات/التغييرات 31,610 2016  اليونيدو
 في وحدة األوزون الوطنيّة/التغيير الھيكلي

ليشتي  –تيمور 
 (المرحلة األولى)

 

توريد المواد التدريبيّة وتحث حكومة تيمور ليشتي على تالحظ تأخيرات في  تنفيذ عنصر االستثمار11,641 2015  اليؤنديبي
على تسريع وتيرة تنفيذ  األمم المتحدة للبيئةبرنامج العمل مع اليؤنديبي و

خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة لتقديم الشريحة الثالثة 
خطة عمل معّدلة مع من الخطة لالجتماع الثمانين  1) للمرحلة 2015(

 .وما بعدھا 2015إعادة تخصيص شرائح  لمراعاة

األمم المتحدة  
 للبيئة

 تنفيذ عنصر االستثمار18,532 2015

تركيا (المرحلة 
 األولى)

المسائل األمنيّة/القرارات 1,710,770 2016  اليونيدو
الحكوميّة/التصديقات/التغييرات في وحدة 

في  20األوزون الوطنيّة/التغيير الھيكلي/
 الحد األدنى لإلنفاقالمائة من 

تالحظ وجود مسائل أمنيّة وإعادة ھيكلة إداريّة في الحكومة وتحّث حكومة 
تركيا على العمل مع اليونيدو لتسريع وتيرة التنفيذ لتقديم الشريحة الثالثة 

في  20مع العلم أّن نسبة من الخطة لالجتماع الثمانين،  1) للمرحلة 2016(
 اق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقھا.المائة من الحد األدنى لإلنف

(المرحلة  فييت نام
 الثانية)

 

في  20التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع/2,331,737 2017 البنك الدولي
 المائة من الحد األدنى لإلنفاق

تالحظ عدم التوقيع على االتفاق ونسبة اإلنفاق العامة للشريحة األولى لخطة 
في المائة من الحد  20إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة دون 

األدنى لإلنفاق وتحّث حكومة الفيتنام على العمل مع حكومة اليابان والبنك 
) 2017م الشريحة الثانية (الدولي لتسريع وتيرة التوقيع على االتفاق لتقدي

مع العلم أّن من الخطة لالجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين،  2للمرحلة 
في المائة من الحد األدنى لإلنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم  20نسبة 
 .تحقيقھا

في  20التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع/185,297 2017 اليابان
 لإلنفاق المائة من الحد األدنى

  15,984,182   المجموع
 
     

 
 


