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  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من  ،مونتريال
 

 

  التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 مقدمة

اصة باالتفاقات ات في تقديم الشرائح الخأعدت األمانة ھذه الوثيقة عن التأخير  1(د)،47/50إعماال للمقرر  .1
تم تقدم اإلجراءات التي اتخذت استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي ھي و المتعددة السنوات.

 أسبابلكل من الشرائح التي لم يتم تقديمھا لإلجتماع الثمانين و  وتحليال ،ھا خالل االجتماع التاسع والسبعيندااعتم
 لالجتماع الثمانين والتوصية. ھاميقدتم تسحب الشرائح التي 

  متابعة المقررات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خالل االجتماع التاسع والسبعين

لحثھا على تقديم الشريحة  5(ب)، بعثت األمانة برسائل الى ثالثين من بلدان المادة 79/24إعماال للمقرر  .2
ط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا لالجتماع الثمانين. ونتيجة لذلك، قدمت التالية من خط

، 7، وجمھورية الكونغو الديمقراطية6، وبوركينا فاسو5، والبرازيل4ربادوس، وب3وبنغالديش 2حكومات البھاما،
لخاصة بكل منھا بشأن خطط إدارة إزالة الشرائح ا 12يوتيمور ليشت 11، وميانمار10، ومالديف,9، وليسوتو8وكينيا

                                                      
قررت اللجنة التنفيذية ضرورة تقديم بند فرعي منفصل من جدول األعمال عن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، وصرف األموال الخاصة   1

 بالشرائح وااللتزامات خالل االجتماعات القادمة.
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/31.الوثيقة   2
 ./32UNEP/OzL.Pro/ExCom/80.الوثيقة   3
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/33.لوثيقة ا  4
 ./34UNEP/OzL.Pro/ExCom/80.الوثيقة   5
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/35.الوثيقة   6
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/40.الوثيقة   7
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41.الوثيقة   8
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/42.الوثيقة   9

 ./43UNEP/OzL.Pro/ExCom/80.الوثيقة  10
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/46.الوثيقة  11
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/51.الوثيقة  12
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15 
 
 

2 
 

ربودا والبحرين يغوا وبالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. غير أنه لم تقدم أي شرائح من حكومات الجزائر، وانت
، وكوت ديفوار، ودمينيكا، وغينيا االستوائية، وجورجيا 13وبروني دار السالم، وبروندي وجمھورية أفريقيا الوسطى

 .15ت نامي، وقطر وسورينام وتركيا وفي14وموزامبيق والنيجر والفلبين وغينيا والكويت

  تحليل الشرائح التي لم تقدم لالجتماع الثمانين

 24وكلوروفلوروكربونية لعدد لم يتقدم واحد وأربعون نشاطا ترتبط بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدر .3
(بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) التي كان من المقرر أن تقدم دوالرا أمريكيا  24,468,120بقيمة إجمالية قدرھا  بلدا

 .16لالجتماع الثمانين على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة

  أسباب التأخيرات والتأثير على حالة االمتثال

وتتضمن أسباب التأخيرات في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد  .4
عدم ) 8) ونقص تقرير التحقق اإللزامي (10ركربونية: القرارات الحكومية و/أو التغيير الھيكلي (الھيدروكلوروفلورو

في المائة من األموال  20) الصرف دون الحد األقصى البالغ 5استمرار توافر أموال كافية من الشرائح السابقة (
)، التأخيرات 3)، قضايا األمن (6ستثمارية ()، التأخيرات في تنفيذ العناصر اال14الموافق عليھا للشريحة السابقة (

)، الصعوبات الداخلية 7)، عدم استعداد الوكالة الرئيسية للتقديم (12)، التوقيع الى االتفاقات (1في الشريحة السابقة (
 ).1)، أو عدم تقديم التقارير المرحلية و/أو المالية (2)، اإلجراءات الجمركية (2(

فذة المعنية، ليس للتأخيرات في تقديم الشرائح التي كان من المقرر تقديمھا أي وكما أشارت الوكاالت المن .5
على حالة االمتثال اللتزامات البلدان بموجب بروتوكول مونتريال.  تأثير (أي من غير المحتمل أن يكون لھا تأثير)

لبحرين والعراق والكويت والمغرب ومن المتوقع أن تقدم جميع الشرائح المعلقة لالجتماع الحادي والثمانين باستثناء ا
 وجنوب أفريقيا التي قدم تقدمھا لالجتماع الثاني والثمانين.

  التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .6

 أن تحاط علما بمايلي: )أ(

التقرير عن التأخير في تقديم الشرائح الواردة في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15؛ 

في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد المعلومات عن التأخيرات  )2(
الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومات فرنسا واليابان واليوئنديبي واليونيب 

 واليونيدو والبنك الدولي؛

نشاطا تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد  69نشاطا من مجموع  28أن  )3(
 ر تقديمھا لالجتماع الثمانين قد قدمت في الوقت المحدد؛الھيدروكلوروفلوروكربونية المقر

أن الوكاالت المنفذة المعنية أشارت الى أن التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة  )4(
لن  2017المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا لالجتماع الثالث من عام 

ر المحتمل أن يكون لھا ذلك التأثير يكون لھا تأثيرات على حالة االمتثال أو من غي
                                                      

  (ب)، يمكن أن تقدم جمھورية أفريقيا الوسطى شريحتھا إلى االجتماع الثمانين أو الواحد والثمانين.70/24بحسب المقرر  13
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. طلبت حكومة الفلبين إلغاء الشرائح المتبقية من المرحلة األولى من  14
 (ب)، يمكن أن تقدم فيت نام شريحتھا الى االجتماع الثمانين أو الواحد والثمانين.79/24بحسب المقرر   15
  بلدا كان من المقرر أن تقدم فى اإلجتماع التاسع والسبعين 26شريحة لعدد  41للمقارنة لم تقدم   16
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لبروتوكول مونتريال، وأنه ال توجد أي مؤشرات على أن يكون أي من البلدان المعنية في 
 حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال؛

أخيرات  )ب( ررات الخاصة بالت ة بشأن المق أن تطلب من األمانة أن تبعث برسائل الى الحكومات المعني
  تقديم الشرائح الواردة في المرفق األول بھذا التقرير.في 
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 المرفق األول
 

 الشرائح التي لم تقدم لالجتماع الثمانين
 

المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدوالرات األمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

المرحلة الجزائر (
 األولى)

القرارات الحكومية/ الموافقات والتغييرات  154,800 2014 اليونيدو
في وحدة األوزون الوطنية، والحد األقصى 

 في المائة 20للصرف البالغ 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2014الحظت أن الشريحة الثالثة (
دم نتيجة للتأخيرات في إنجاز عدد من عناصر الھيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر لم تق

حكومة الجزائر على  تالمشروع بما في ذلك التحقق، وتدريب موظفي الجمارك والتفتيش، وحث
العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

والثمانين مع خطة عمل المنقحة تأخذ في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي 
االعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة وما يليھا من شرائح على أساس الفھم على أن الحد 

  في المائة من صرف الشريحة السابقة قد تحقق. 20األقصى البالغ 
 

 ربوداوبغوا يأنت
  (المرحلة األولى)

 

وافقات والتغييرات القرارات الحكومية/ الم 6,610 2015 اليونيب
في وحدة األوزون الوطنية، تقديم التقارير 

 المرحلية والمالية/ الصعوبات الداخلية

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2015الحظت أن الشريحة الثانية (
في  ألنتغوا وبربودا لم تقدم نتيجة لألعاصير التي أثرت بشدة بالبلد الھيدروكلوروفلوروكربونية

حكومة أنتغوا وباربودا على أ ن تقدم التقارير المرحلية والمالية وأن تعمل مع  توحث 2017
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2015اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الى االجتماع الحادي والثمانين.
 

البحرين (المرحلة 
 ولى)األ
 

الحظت التأخيرات نتيجة للجدول الزمني المنقح لخطة إدارة إزالة المواد  تنفيذ العنصر االستثماري 141,250 2016 اليونيب
حكومة البحرين على العمل مع اليونيب واليونيدو  تالھيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين، وحث

لى من خطة إدارة إزالة المواد ) من المرحلة األو2016وحتى يمكن تقديم الشريكة الثالثة (
الھيدروكلوروفلوروكربونية الى االجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين مع خطة عمل 

  ومايليھا من شرائح. 2016منقحة أن تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 
 

القرارات الحكومية والموافقات والتغييرات  1,002,211 2016 اليونيدو
ة األوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي، في وحد

 ونقص تقرير التحقق

 دار السالم يبرون
  (المرحلة األولى)

 

الحظت أن التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل والتأخير نتيجة  نقص تقرير التحقق 7,910 2017 اليونيب
ومة بروناي دار السالم على العمل حك حثتلتباطؤ عملية وضع وتوقيع عقد مركز اإلصالح و

مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق اإللزامي عن أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2017مع اليونيب واليوئنديبي لتقديم الشريحة الثالثة (

مانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والث
  .2017االعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

 تنفيذ العنصر االستثماري 35,970 2017 اليوئنديبي

بوروندي (المرحلة 
 األولى)

 

الحظت عدم استكمال تقرير التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون وحثت  نقص تقرير التحقق 39,550 2016 اليونيب
كومة بروندي على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق اإللزامي بشأن أھداف استھالك ح

) من 2016الھيدروكلوروفلوروكربون ومع اليونيب واليونيدو حتى تقدم الشريحة الثالثة (
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي 

) 2016ع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة (والثمانين م
  ومايليھا من شرائح.

  
 

 عدم استعداد الوكالة الرئيسية على التقديم 87,200 2016 اليونيدو
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدوالرات األمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

الصين (المرحلة الثانية 
لقطاع رغاوي 

 البولوريثان الجسيئة)

البنك 
 الدولي

 ثيقة المشروع/ الحد األقصىتوقيع االتفاق/ و 11,289,000 2017
 في المائة للصرف 20البالغ 

ثانية لة الالحظت أن االتفاق لم يوقع، وأن معدل الصرف الشامل من الشريحة األولى من المرح
كومة الصين حثت ح وفي المائة  20لقطاع البلوريثان الجسيئة كان أقل من الحد األقصى البالغ 

 )2017( ثانيةبتوقيع االتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة ال على العمل مع البنك الدولي لإلسراع
وي ع رغامن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطا
 ر إعادةعتباالبوليوريثان الجسيئة لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في اال

 ح على أساس الفھم بأن الحد األقصى من الصرفومايليھا من شرائ 2017تخصيص شريحة 
 من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق. في المائة 20البالغ 

الصين (المرحلة 
قطاع خدمة  -الثانية

التبريد وتكييف الھواء 
 بما في ذلك التمكين)

توقيع االتفاق/ وثيقة المشروع الحد األقصى  2,854,061 2017 اليونيب
 لمائةفي ا 20للصرف بنسبة 

ن الي مالحظت التأخيرات في توقيع االتفاقات و/أو وثائق المشروع وأن معدل الصرف اإلجم
بونية وروكرالشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل

 حثت حكومةوفي المائة،  20لقطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء وبرنامج التمكين كان أقل من 
من  )2017الصين على العمل مع حكومة اليابان واليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
لتبريد دمة االمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خ

ي أخذ فوتكييف الھواء وبرنامج التمكين لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة ت
ألقصى اومايليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد  2017بار إعادة تخصيص شريحة االعت

  في المائة قد تحقق. 20للصرف البالغ 
 

توقيع االتفاق/ وثيقة المشروع الحد األقصى  90,400 2017 اليابان
 في المائة 20للصرف بنسبة 

كوت ديفوار (المرحلة 
 األولى)

 

مل مع حثت حكومة كوت ديفوار على الع والحظت التأخيرات من الشريحة الثانية قد سويت،  ة األموال من الشريحة السابقةكفاي 168,156 2016 اليونيب
طة عمل مع خ اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة لالجتماع الحادي والثمانين

  ئح ومايليھا من شرا 2017منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 
 

 الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 492,200 2016 اليونيدو

(المرحلة  نيكايدوم
 األولى)

 القرارات الحكومية/ الموافقات التغييرات في 74,354 2016 اليونيب
وحدة األوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي/ 
نقص تقرير التحقق/ الصعوبات الداخلية/ 

 مشروعتوقيع االتفاق أو وثيقة ال

الك استھ الحظت التأخيرات في توقيع االتفاقات أو وثائق المشروع، وأن التحقق بشأن أھداف
ب حثت حكومة دومينيكا على العمل مع اليوني والھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، 

مرحلة األولى ) من ال2016الستكمال تقرير التحقق اإللزامي حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (
خطة  ين معطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانمن خ

  .2016عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 
 

غينيا االستوائية 
 (المرحلة األولى

عدم كفاية األموال من الشريحة السابقة  39,550 2016 اليونيب
 ققالموافق عليھا ونقص تقرير التح

ومة الحظت أن التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحثت حك
نيدو ب واليوليونيغينيا االستوائية على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق اإللزامي ومع ا

أخذ في ) لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة ت2016لتقديم الشريحة الثالثة (
  ومايليھا من شرائح. 2016عتبار إعادة تخصيص شريحة اال
 الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 81,750 2016 اليونيدو 

جورجيا (المرحلة 
 األولى)

القرارات الحكومية/ الموافقات والتغييرات  128,355 2017 اليوئنديبي
 في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي

ى يا عللناتجة عن التغييرات في فريق إدارة المشروع وحثت حكومة جورجالحظت التأخيرات ا
ولى من خطة ) من المرحلة األ2017التعاون مع اليوئنديبي حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 ل منقحةطة عملثمانين مع خإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي وا
  ).2017تأخذ في االعتبار إعادة تخصص الشريحة الثالثة (
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدوالرات األمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

 غينيا (المرحلة األولى)
 

مة حثت حكو والحظت أن التحقق من أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل  الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 172,000 2016 اليونيدو
ك ع اليونيب الستكمال تقرير التحقق اإللزامي بشأن أھداف استھالغينيا على العمل م

) من 2016ة (الھيدروكلوروفلوروكربون ومع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالث
دي الحا المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع

) 2016أخذ في االعتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالثة (والثمانين مع خطة عمل منقحة ت
  ومايليھا من شرائح.

 

 نقص تقرير التحقق 73,450 2016 اليونيب

العراق (المرحلة 
 األولى)

عدم كفاية األموال من الشريحة السابقة  2017247,634 اليونيب
الموافق عليھا/ توقيع االتفاق أو وثيقة 

 المشروع.

 كومةح وحثتفي توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع واإلجراءات الجمركية التأخيرات الحظت
) من المرحلة 2017العراق على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

نين أو الثماومن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي  األولى
  الثاني والثمانين.

 
 اإلجراءات الجمركية 2017225,750 اليونيدو

الكويت (المرحلة 
 األولى)

تنفيذ العنصر االستثماري/ الحد األقصى من  1,128,684 2016 اليونيدو
 في المائة 20الصرف البالغ 

 شريحةالحظت التأخيرات في توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع وأن معدل الصرف الشامل لل
 20بالغ قصى الإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األالثانية من خطة 

شريحة ديم الحثت حكومة الكويت على أن تعمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تق وفي المائة، 
 روكربونية) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو2016الثالثة (

 ر إعادةعتبادي والثمانين أو الثاني والثمانين. مع خطة عمل منقحة تأخذ في االلالجتماع الحا
ألقصى ) وما تيليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد ا2016تخصيص الشريحة الثالثة (

  في المائة من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق. 20للصرف البالغ 
 

من الشريحة السابقة عدم كفاية األموال  371,703 2016 اليونيب
الموافق عليھا/ توقيع االتفاق أو وثيقة 

 المشروع.

المغرب (المرحلة 
 األولى)

في المائة من  20الحد األقصى البالغ  37,625 2017 اليونيدو
 الصرف

أن معدل الصرف الشامل للشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد  الحظت
لمغرب احكومة  وحثتفي المائة، 20لحد األقصى البالغ الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن ا

ولى من خطة ) من المرحلة األ2017على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (
نين والثما لثانيإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين أو ا

  لصرف من تمويل الشريحة السابقة قد تحقق.على أساس الفھم بأن الحد األقصى ل
 

موزامبيق (المرحلة 
 األولى)

توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع/ نقص  33,900 2016 اليونيب
 تقرير التحقق

ر تقري التأخيرات في توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع، واإلجراءات الجمركية وأن الحظت
 زامبيقحثت حكومة مو ولوروكربون لم يستكمل، التحقق بشأن أھداف استھالك الھيدروكلوروف

يدو اليونوعلى العمل مع اليونيب الستكمال األنشطة وتقرير التحقق اإللزامي، ومع اليونيب 
جتماع ة لال) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني2016(

الثة عتبار إعادة تخصيص الشريحة الثالحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في اال
  ) وما تليھا من شرائح.2016(
 

 إجراءات الجمارك 81,750 2016 اليونيدو

النيجر (المرحلة 
 األولى)

 حثت ول، أن تقرير التحقق بشأن أھداف استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكم الحظت الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 141,250 2016 اليونيب
تى حيونيدو ب والحكومة النيجر على العمل مع اليونيدو لتقديم تقرير التحقق اإللزامي ومع اليوني

 ) المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد2016يمكن تقديم الشريحة الثانية (
ار عتبي االالھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ ف

  ).2016إعادة تخصيص الشريحة الثانية (
 

 نقص تقريرالتحقق 96,750 2016 اليونيدو
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدوالرات األمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

عدم كفاية األموال من الشريحة السابقة  169,500 2013 اليونيب قطر (المرحلة األولى)
الموافق عليھا/ توقيع االتفاق أو وثيقة 

 المشروع.

ل مع حثت حكومة قطر على العم و التأخيرات في توقيع االتفاق أو وثيقة المشروع الحظت
 ن تقديمى يمكاليونيب واليونيدو لمعالجة جميع القضايا المعنية ذات الصلة بتوقيع االتفاق حت

خطة إدارة إزالة المواد ) من المرحلة األولى من 2013الشريحة الثانية (
عتبار اال في الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ

 ، وماتليھا من شرائح.2013إعادة تخصيص شريحة 
 توقيع االتفاق/ وثيقة المشروع 571,935 2013 اليونيدو

المملكة العربية 
السعودية (المرحلة 

 األولى)

تنفيذ العنصر االستثماري الحد األقصى  909,500 2016 اليونيدو
 في المائة 20للصرف البالغ 

تماع االج اردة في االتفاق مع اللجنة التنفيذية قد جرى تحديثھا خاللأن الشروط الو الحظت
لصرف عدل االثاني والسبعين بالنسبة للقطاع الفرعي المعني بخدمة التبريد لم تتحقق، وأن م

لشريحة اقديم حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيدو حتى يمكن ت وحثتالشامل
إعادة  ماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار) لالجت2016الخامسة (

لبالغ وما تليھا من شرائح على أساس الفھم بأن الحد األقصى للصرف ا 2016تخصيص شريحة 
  في المائة قد تحقق. 20
 

جنوب أفريقيا 
 (المرحلة األولى)

التأخيرات من الشريحة السابقة/ الحد  534,585 2016 اليونيدو
 في المائة 20صى للصرف البالغ األق

مواد ) من خطة إدارة إزالة ال2015أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الثالثة ( الحظت
كومة ح وحثتفي المائة، 20الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى للصرف البالغ 

ن المرحلة م) 2016( جنوب أفريقيا على أن تعمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة
نين أو الثماواألولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي 

وماتليھا  .2016الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 
  قد تحقق.في المائة للصرف  20من شرائح على أساس الفھم بأن الحد األقصى البالغ 

 
سورينام (المرحلة 

 األولى)
القرارات الحكومية/ الموافقات/ التغييرات  39,550 2016 اليونيب

 في وحدة األوزون الوطنية والتغيير الھيكلي/
 نقص تقري التحقق

قرير أن ھناك بعض المسائل المتعلقة بالتوظيف في وحدة األوزون الوطنية، وأن ت الحظت
ام حكومة سورين وحثت ك الھيدروكلوروفلوروكربون لم يستكملالتحقق بشأن أھداف استھال

على العمل مع اليونيب لتقديم تقرير التحقق اإللزامي بشأن أھداف استھالك 
) من المرحلة 2016الھيدروكلوروفلوروكربون، ومع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (

نين مع الثماوفلوروكربونية لالجتماع الحادي األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو
  .2016خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

 

 الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم 31,610 2016 اليونيدو

ترينداد وتوباغو 
  (المرحلة األولى)

 

يرات القرارات الحكومية/ الموافقات/ التغي 155,875 2017 اليوئنديبي
 في وحدة األوزون الوطنية والتغيير الھيكلي

 جتماعالتأخيرات في الطلب المقدم من وحدة األوزون الوطنية لتقديم الشريحة لال الحظت
ديم كن تقحكومة ترينداد وتوباغو على العمل مع اليوئنديبي حتى يم وحثت الحادي والثمانين

إدارة إزالة المواد  ) من المرحلة األولى من خطة2017الشريحة الرابعة (
عتبار ي االالھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الحادي والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ ف

  .2017أعادة تخصيص شريحة 
 

تونس (المرحلة 
 األولى)

تنفيذ العنصر االستثماري/ الحد األقصى  78,769 2017 فرنسا
 في المائة 20للصرف البالغ 

صرف مل للفي تنفيذ قطاع التبريد وتكييف الھواء وأن المعدل الشا أنه كانت تأخيرات الحظت
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2015من الشريحة الثانية (

كومة ح وحثتفي المائة، 20الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى للصرف البالغ 
 ثالثةنيدو حتى يمكن تقديم الشريحة التونس على العمل مع حكومة فرنسا واليونيب واليو

جتماع ة لال) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني2017(
 د تحقق.قفي المائة  20الحادي والثمانين على أساس الفھم بأن الحد األقصى للصرف البالغ 

 تقديمالوكالة الرئيسية غير مستعدة لل 16,950 2017 اليونيب
تنفيذ العنصر االستثماري/ الحد األقصى  116,003 2017 اليونيدو

 في المائة 20للصرف البالغ 
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المبلغ (مع تكاليف دعم الوكالة)  الشريحة الوكالة البلد
 (بالدوالرات األمريكية)

 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية أسباب التأخير/ السحب

تركيا (المرحلة 
 األولى)

واد م) من خطة إدارة إزالة ال2015أن معدل الصرف الشامل من الشريحة الثانية ( الحظت في المائة 20الحد األقصى للصرف البالغ  1,710,770 2016 اليونيدو
كومة ح وحثتفي المائة، 20الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى للصرف البالغ 

ن ) م2016لثة (تركيا على العمل مع اليونيدو لإلسراع في التنفيذ حتى يمكن تقديم الشريحة الثا
 2016حة المرحلة األولى والثمانين مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شري

ويل الشريحة في المائة من تم 20ماتليھا من شرائح على اساس الفھم بأن الحد األقصى البالغ و
  السابقة قد تحقق.

 
فنزويال (الجمھورية 
البوليفية) (المرحلة 

 الثانية)

المسائل األمنية والقرارات الحكومية/  214,000 2017 اليوئنديبي
الموافقات التغييرات في وحدة األوزون 

 والتغيير الھيكليالوطنية 

مع  العمل حثت حكومة جمھورية فنزويال البوليفية على وبأنه كانت ھناك مسائل أمنية  الحظت
لشريحة الثانية ) حتى يمكن تقديم ا2016اليوئنديبي واليونيدو لإلسراع بتنفيذ المرحلة األولى (

لحادي اماع نية لالجتمن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو
 2017م والثمانين والتي يتم مع خطة عمل منقحة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عا

  وما تليھا من شرائح.
 

المسائل األمنية والقرارات الحكومية/  615,250 2017 اليونيدو
الموافقات التغييرات في وحدة األوزون 

 الوطنية والتغيير الھيكلي
   24,468,120*   المجموع

إزالة المواد  ألولى من خطة إدارةامن المرحلة  حكومتھا إلغاء الشريحة المتبقيةجمھورية أفريقا الوسطى وفيت نام اللتين يمكن تقديم شريحتھما لالجتماع الثمانين أو االجتماع الحادي والثمانين، والفلبين التي طلبت  باستثناء *
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

      
 


