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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من  ،مونتريال
  

  

 التأخيرات في تقديم الشرائح

  

 مقدمة

متعددة التفاقات اال شرائحفي تقديم  اتالتأخير عنأعدت األمانة هذه الوثيقة  1،(د)47/50بالمقرر  عمال -1
 اعتمدتالتي  في تقديم الشرائح يراتقررات المتعلقة بالتأخماإلجراءات المتخذة استجابة للالوثيقة عرض . وتالسنوات

أسباب سحب و ؛إلى االجتماع الحادي والثمانين تقدمائح التي لم لكل شريحة من الشر تحليالو ؛في االجتماع الثمانين
 ة.والتوصي ؛إلى االجتماع الحادي والثمانين قدمتالشرائح التي 

   

                                                 
رائح ررت اللجنة التنفيذية أنه ينبغي إدراج بند فرعي منفصل على جدول األعمال بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف األموال للشق 1

  لالجتماعات المقبلة. وااللتزامات
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 بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خالل االجتماع الثمانين متابعة المقررات المتخذة

 5بلدا من البلدان العاملة بموجب المادة  23أرسلت األمانة رسائل إلى حكومات  ،(ب)80/33بالمقرر  عمال -2
إلى االجتماع الحادي  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلحثها على تقديم الشريحة التالية من خطط إدارة 

والصين (قطاع  3)الجاسئة البوليوريتانوالصين (قطاع رغاوي  2قدمت حكومات بورونديونتيجة لذلك، . والثمانين
شرائح كل منها في خططها إلدارة  9وترينيداد وتوباغو 8وسورينام 7والنيجر 6وجورجيا 5وغينيا االستوائية 4)ةالخدم

دار السالم وكوت  برونيحكومات الجزائر وأنتيغوا وبربودا و غير أنإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
وموزامبيق وقطر والمملكة العربية السعودية وجنوب  12والمغرب 11والكويت 10لعراقديفوار ودومينيكا وغينيا وا

 .اتقدم طلب الشريحة الخاصة به لمالبوليفارية)  -وتونس وتركيا وفنزويال (جمهورية  13أفريقيا

 والثمانينإلى االجتماع الحادي  تقدملم التي الشرائح  تحليل

بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  الم يتم تقديم ثالثة وأربعين نشاطا مرتبط -3
وكان يستحق أمريكية (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)،  تدوالرا 23 300 608بلدا، بقيمة إجمالية قدرها  32

إلى ذلك، قُدمت  وباإلضافة 14تقديمها إلى االجتماع الحادي والثمانين، على النحو المبين في المرفق األول بهذه الوثيقة.
خمس شرائح للمرحلتين األولى أو الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 

دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) إلى االجتماع الحادي والثمانين، ولكن سحبتها بعد  11,682,200
 عراض المشروعات، وتُعرض أيضا في المرفق األول.ذلك الوكاالت المنفذة المعنية خالل عملية است

 على االمتثال واألثر اتالتأخير أسباب

: ىنية علتشتمل أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو  -4
عدم و )؛12( يالهيكلالتغيير و/أو التغيرات في وحدات األوزون الوطنية و/أو  التصديقاتقرارات الحكومات و/أو 

 عتبةالقل من أصرف )؛ و17( متاحةكافية من الشرائح السابقة أموال وال تزال  ؛)8لزامي (اإلتحقق الوجود تقرير 
 ؛)1كونات االستثمار (في تنفيذ م اتالتأخيرو ؛)16للشريحة السابقة ( الموافق عليهافي المائة من األموال  20 البالغة

 ؛)3( الشريحة قديملتالرائدة أو المتعاونة غير جاهزة الوكالة و ؛)10االتفاقات (على يع توقوال ؛)2( يةمسائل أمنو
 ).1(الية المالمرحلية و/أو أو عدم تقديم التقارير  ؛)3( ةيمؤسسصعوبات و ؛)8صعوبات داخلية أو خارجية (و

 ا أثريكون لهن للمستحقة ا، فإن التأخيرات في تقديم الشرائح المعنية المنفذةووفقا لم ذكرته الوكاالت الثنائية و -5
قديم تالمتوقع  ل. ومن) على امتثال البلدان اللتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريايكون لها أثر(أو من غير المرجح أن 

 نسنت وجزرت فينجميع الشرائح المستحقة إلى االجتماع الثاني والثمانين باستثناء في حالة باربادوس وهايتي وسا
 غرينادين المحتمل تقديمها إلى االجتماع الثالث والثمانين.

                                                 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/26.  
    قُدمت ثم ُسحبت. 3
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29.  
  قُدمت ثم ُسحبت. 5
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/34.  
  قُدمت ثم ُسحبت. 7
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/49.  
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/50.  

  (ب)، يمكن أن يقدم العراق الشريحة إلى االجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.80/33وفقا للمقرر  10
  (ب)، يمكن أن تقدم الكويت الشريحة إلى االجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.80/33وفقا للمقرر  11
  (ب)، يمكن أن يقدم المغرب الشريحة إلى االجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.80/33وفقا للمقرر  12
  لشريحة إلى االجتماع الحادي والثمانين أو الثاني والثمانين.(ب)، يمكن أن تقدم جنوب أفريقيا ا80/33وفقا للمقرر  13
  .بلدا من تلك التي كان يستحق تقديمها 24شريحة بشأن  41للمقارنة، في االجتماع الثمانين، لم تقدم  14
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 توصياتال

 :ما يلي قد ترغب اللجنة التنفيذية في -6

 :مالحظة  (أ)

 في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة يراتالتقرير المتعلق بالتأخ  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13؛ 

خطط إدارة إزالة المواد المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار   )2(
 يونيدوواليونيب وال واليوئنديبيالمقدمة من حكومة فرنسا  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛الدولي والبنك

نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  87 مجموعمن  44أن   )3(
د قمانين تقديمها إلى االجتماع الحادي والث لتي كان يستحقاالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛في الوقت المحدد قدمت

أشارت إلى أن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة  المعنيةأن الوكاالت الثنائية والمنفذة   )4(
ول تماع األالمقرر تقديمها في االجالتي كان من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ل على االمتثا أثرأو من غير المحتمل أن يكون له  ،أثرلن يكون له أي  2018لعام 
ي فعنية على أن أي بلد من البلدان الم دليلوأن لم يكن هناك أي  ،ترياللبروتوكول مون
  ؛لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال حالة عدم امتثال

في  يراتالمقررات المتعلقة بالتأخبشأن طلب من األمانة إرسال رسائل إلى الحكومات المعنية تأن   (ب)
  ر.هذا التقريبفي المرفق األول  على النحو المبين ،تقديم الشرائح
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  األول المرفق

  والثمانينالشرائح التي لم تقدم إلى االجتماع الحادي 

المبلغ (بتكاليف  الشريحة الوكالة البلد
الدعم) (بالدوالر 

 األمريكي)

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية سبب التأخير/السحب

الجزائر (المرحلة 
 )األولى

 التغييرات في وحدة/التصديقات/القرارات الحكومية 154,800 2014 اليونيدو
انخفاض الصرف /الهيكليالتغيير األوزون الوطنية/
 في المائة 20عن العتبة البالغة 

مواد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال2014تالحظ أن الشريحة الثالثة (
ية لوطناالهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر لم تُقدم بسبب التغيير في وحدة األوزون 

) 2014ة (ن تقديم الشريحة الثالثوتحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو بحيث يمك
جتماع ى االمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إل

الشرائح و 2014ة عام حالثاني والثمانين، مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شري
في  20لغة بقة الباتمويل الشريحة الساالالحقة، على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف 

 .المائة

أنتيغوا وبربودا 
 )(المرحلة األولى

 التغييرات في وحدة/التصديقات/القرارات الحكومية 6,610 2015 اليونيب
ير قارعدم تقديم الت/التغيير الهيكلياألوزون الوطنية/

 المرحلية والمالية/ صعوبات داخلية أو خارجية

مواد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال2015أن الشريحة الثانية (تالحظ 
اخل ديكلية التغييرات الهلم تُقدم بسبب الهيدروكلوروفلوروكربونية في أنتيغوا وبربودا 

بة لمطلواالمالية والمرحلية حكومة أنتيغوا وبربودا على تقديم التقارير  تحثالحكومة و
من خطة  لىاألو) من المرحلة 2015يمكن تقديم الشريحة الثانية ( بحيثاليونيب والعمل مع 

ل عم خطة ين معجتماع الثاني والثماناالإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
 .2015 عام شريحةمنقحة لمراعاة إعادة توزيع 

(المرحلة  بربادوس
 )األولى

 اليونيب
 

الموافق  الشريحة السابقةتوافر أموال كافية من  47,460 2018
 عليها

مواد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ال2018تالحظ أن الشريحة الثالثة (
في  ليهاعالهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس لم تُقدم ألن الشريحة الثانية الموافق 

ربادوس مة بوتحث حكو وتنتظر إغالق الشريحة األولى تُنفذ حتى اآلن لماالجتماع الثمانين 
) من 2018لثة (يتم إغالق الشريحة الثانية وتقديم الشريحة الثابحيث اليونيب على العمل مع 

ماع الجتالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ا
 الثاني والثمانين أو الثالث والثمانين.

البوسنة والهرسك 
 )(المرحلة األولى

ارة إزالة ) من المرحلة األولى من خطة إد2016تالحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثالثة ( في المائة 20انخفاض الصرف عن العتبة البالغة  33,170 2018 اليونيدو
وتحث  لمائةفي ا 20كان أقل من عتبة التمويل البالغة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ابعة بحيث يمكن تقديم الشريحة الراليونيدو على العمل مع البوسنة والهرسك حكومة 
لى إونية ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب2018(

 ريحةتمويل الشاالجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف 
 .المائةفي  20السابقة البالغة 

حلة المرالبرازيل (
 الثانية)

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 2017تالحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثانية ( في المائة 20انخفاض الصرف عن العتبة البالغة  2,626,696 2018 ألمانيا
وتحث  في المائة 20كان أقل من عتبة التمويل البالغة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

بحيث يمكن تقديم اليونيدو واليوئنديبي و اعلى العمل مع حكومة ألمانيالبرازيل حكومة  في  20انخفاض الصرف عن العتبة البالغة  7,670,184 2018 اليوئنديبي
 صعوبات مؤسسية/المائة
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المبلغ (بتكاليف  الشريحة الوكالة البلد
الدعم) (بالدوالر 

 األمريكي)

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية سبب التأخير/السحب

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2018الشريحة الثالثة ( في المائة 20انخفاض الصرف عن العتبة البالغة  3,659,442 2018 اليونيدو
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق 

 .المائةفي  20البالغة تمويل الشريحة السابقة عتبة صرف 

بروني دار السالم 
 )األولىالمرحلة (

م ية لتالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون عدم تقديم تقرير التحقق 7,910 2017 اليونيب
بروني  كومةيُستكمل والتأخير الناتج عن بطء التنفيذ لبدء تشغيل مركز االسترداد وتحث ح

ة الشريح تقديملعلى العمل مع اليونيب إلكمال التحقق، ومع اليونيب واليوئنديبي دار السالم 
نية فلوروكربو) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو2017(الثالثة 

لثالثة ايحة إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع الشر
 ) والشرائح الالحقة.2017(

داخلية أو تنفيذ مكون االستثمار أو صعوبات  35,970 2017 اليوئنديبي
 خارجية

 أفريقياجمهورية 
المرحلة ( الوسطى

 )األولى

انخفاض مسائل أمنية/خارجية/داخلية أو صعوبات  62,150 2013 اليونيب
 في المائة 20الصرف عن العتبة البالغة 

على  جمهورية أفريقيا الوسطىتالحظ األوضاع الصعبة القائمة في البلد وتحث حكومة 
ريحة الثانية بحيث يمكن تقديم الش )2011األولى ( تعجيل تنفيذ الشريحةلالعمل مع اليونيب 

لى إونية ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب2013(
 2013م االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عا

 والشرائح الالحقة.

المرحلة تشاد (
 )األولى

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 50,850 2018 اليونيب
 عدم تقديم تقرير التحقق/عليها

م ية لتالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
رابعة يحة العلى العمل مع اليونيب إلكمال التحقق، وتقديم الشرتشاد يُستكمل وتحث حكومة 

لى ونية إالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب) من 2018(
 االجتماع الثاني والثمانين.

المرحلة الصين (
قطاع  –الثانية 

رغاوي البوليوريتان 
 الجاسئة)

 

التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع/انخفاض  11,289,000 2017 البنك الدولي
 المائة في 20الصرف عن العتبة البالغة 

 
 

لمواد ا) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 2017تالحظ سحب الشريحة الثانية (
ع الجتماالمقدمة إلى ا رغاوي البوليوريتان الجاسئةالهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع 

 قيع علىعلى العمل مع البنك الدولي لتعجيل التوالصين وتحث حكومة الحادي والثمانين 
ة إدارة إزالة ) من المرحلة الثانية من خط2017( الثانيةبحيث يمكن تقديم الشريحة  االتفاق

ي ع الثانجتماإلى اال رغاوي البوليوريتان الجاسئةلقطاع  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 ،لالحقةاوالشرائح  2017مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام والثمانين 

 .المائةي ف 20تمويل الشريحة السابقة البالغة أنه تم تحقيق عتبة صرف  على أساس الفهم

المرحلة جزر القمر (
 )األولى

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 33,900 2018 اليونيب
 عدم تقديم تقرير التحقق/عليها

م ية لتالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
حة الشري على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق، وتقديمجزر القمر يُستكمل وتحث حكومة 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018الرابعة (
 ثاني والثمانين.الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع ال

المرحلة الكونغو (
 )األولى

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 28,250 2018 اليونيب
 عليها/التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع

يث نيب بحعلى العمل مع اليوالكونغو تالحظ أنه تم التوقيع على االتفاقات وتحث حكومة 
لمواد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا2018(يتم تقديم الشريحة الرابعة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.
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المبلغ (بتكاليف  الشريحة الوكالة البلد
الدعم) (بالدوالر 

 األمريكي)

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية سبب التأخير/السحب

كوت ديفوار 
 )المرحلة األولى(

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 168,156 2016 اليونيب
 عليها

ن خطة لى متالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثانية من المرحلة األو
ع عمل معلى الكوت ديفوار إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة 

ولى من خطة ) من المرحلة األ2016بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (اليونيدو اليونيب و
مل ع خطة عين ممواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانإدارة إزالة ال

 الوكالة الرائدة غير مستعدة لتقديم الشريحة 492,200 2016 اليونيدو والشرائح الالحقة. 2016منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

المرحلة كوبا (
 )األولى

خارجية/انخفاض الصرف عن داخلية أو صعوبات  107,500 2018 اليوئنديبي
 في المائة 20العتبة البالغة 

) من خطة إدارة إزالة المواد 2016تالحظ أن الصرف الكلي للشريحة الثالثة (
حث حكومة وت في المائة 20كان أقل من عتبة التمويل البالغة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

لمرحلة ا) من 2018بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (اليوئنديبي على العمل مع كوبا 
ي لثانااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع 

في  20 بالغةتمويل الشريحة السابقة الوالثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف 
 .المائة

المرحلة جيبوتي (
 )األولى

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 49,720 2018 اليونيب
ي عليها/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات ف

 وحدة األوزون الوطنية/التغيير الهيكلي

لة األولى من ) من المرح2016تالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثانية (
ع عمل معلى الجيبوتي فلوروكربونية وتحث حكومة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو

إدارة إزالة  ) من المرحلة األولى من خطة2018اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.

المرحلة دومينيكا (
 )األولى

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 74,354 2016 اليونيب
داخلية األوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/صعوبات 

 خارجية/عدم تقديم تقرير التحققأو 

ة لوطنياالتأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية في الحكومة ووحدة األوزون تالحظ 
ية ربونوعدم استكمال التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروك

 لشريحةابحيث يمكن تقديم اليونيب إلكمال التحقق وتحث حكومة دومينيكا على العمل مع 
ية فلوروكربوناألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورو) من المرحلة 2016الثانية (

م ة عاإلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريح
 والشرائح الالحقة. 2016

غينيا االستوائية 
 )المرحلة األولى(

 2016 اليونيب
and 

2018 

التراخيص  نظام عامل إلصدارعدم وجود  73,450
 والحصص

اع الحادي ) المقدمتين إلى االجتم2018) والرابعة (2016تالحظ سحب الشريحتين الثالثة (
تراخيص ر الوالثمانين من قبل الوكاالت المنفذة المعنية بسبب عدم وجود نظام عامل إلصدا

 يمكن على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيثغينيا االستوائية والحصص، وتحث حكومة 
إدارة إزالة  ) من المرحلة األولى من خطة2018) والرابعة (2016تقديم الشريحتين الثالثة (

قحة ل منالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عم
نقحة والشرائح الالحقة؛ وذلك بنقطة بداية م 2016لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

الك ستهلية في استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تراعي االللتخفيضات اإلجما
ظام نأن  الفعلي من هذه المواد في البلد، وعلى أساس أن تؤكد حكومة غينيا االستوائية

 إصدار التراخيص أصبح مستقرا وأن نظام الحصص يعمل.

التراخيص  نظام عامل إلصدارعدم وجود  81,750 2016 اليونيدو
  والحصص

 

المرحلة غابون (
 )األولى

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 56,500 2018 اليونيب
ي عليها/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات ف

 وحدة األوزون الوطنية/التغيير الهيكلي

) من المرحلة األولى من 2016تالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثالثة (
على العمل مع  غابونخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة 2018( الرابعةاليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة 
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المبلغ (بتكاليف  الشريحة الوكالة البلد
الدعم) (بالدوالر 

 األمريكي)

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية سبب التأخير/السحب

 .يدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانينإزالة المواد اله

المرحلة غينيا (
 )األولى

مع  تالحظ التأخيرات الناتجة عن بطء تنفيذ األنشطة وتحث حكومة غينيا على العمل الوكالة الرائدة غير مستعدة لتقديم الشريحة 172,000 2016 اليونيدو
ولى من خطة ) من المرحلة األ2016الشريحة الثالثة (اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم 

مل ع خطة عين مإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمان
 والشرائح الالحقة. 2016منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 73,450 2016 اليونيب
 عليها

المرحلة هايتي (
 )األولى

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 95,916 2018 اليونيب
األوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/التوقيع على 

داخلية أو االتفاق/وثيقة المشروع/صعوبات 
 توافر أموال كافية من الشريحة السابقةخارجية/

 الموافق عليها

ق االتفا على عدم التوقيع وعنتالحظ التأخيرات الناتجة عن التغييرات الهيكلية في الحكومة 
قديم كن تبحيث يم وتحث حكومة هايتي على العمل مع اليونيب لتعجيل التوقيع على االتفاق

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018الشريحة الثالثة (
 نين.االجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثماإلى الهيدروكلوروفلوروكربونية 

المرحلة مالي (
 )األولى

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 58,760 2018 اليونيب
 يةأمنخارجية/مسائل داخلية أو عليها/صعوبات 

لة األولى من ) من المرح2016تالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثالثة (
ع مل مخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة مالي على الع

إدارة  ) من المرحلة األولى من خطة2018(اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة 
 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.

المرحلة موزامبيق (
 )األولى

التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع/عدم تقديم  33,900 2016 اليونيب
تقرير التحقق/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 

 في المائة 20

هداف أمن  تالحظ أنه لم يتم التوقيع على االتفاق وعدم استكمال تقرير التحقق اإللزامي
ة من ثانياستهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن معدل الصرف الكلي للشريحة ال
 20غة لبالخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف ا

على  وقيعحكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب واليونيدو لتعجيل الت في المائة وتحث
المرحلة  ) من2016( الثالثةبحيث يمكن تقديم الشريحة  التحققونشطة األوإكمال  االتفاق
ي لثانامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع  األولى

 لالحقةوالشرائح ا 2016والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 
 .المائةي ف 20تمويل الشريحة السابقة البالغة على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف و

التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع/عدم تقديم  81,750 2016 اليونيدو
تقرير التحقق/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 

 في المائة 20

المرحلة النيجر (
 )األولى

التراخيص  نظام عامل إلصدارعدم وجود  141,250 2016 اليونيب
 والحصص

ن قبل والثمانين مالمقدمة إلى االجتماع الحادي ) 2016تالحظ سحب الشريحة الثانية (
 الوكاالت المنفذة المعنية بسبب عدم وجود نظام عامل إلصدار التراخيص والحصص

ثانية ة الوتحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريح
لى إونية ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب2016(

 2016م اع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عااالجتم
اد المو وذلك بنقطة بداية منقحة للتخفيضات اإلجمالية في استهالك ،والشرائح الالحقة

وعلى أساس  تراعي االستهالك الفعلي من هذه المواد في البلد، الهيدروكلوروفلوروكربونية
نظام إصدار التراخيص أصبح مستقرا وأن نظام الحصص  النيجر أنحكومة أن تؤكد 

 يعمل.

التراخيص  نظام عامل إلصدارعدم وجود  96,750 2016 اليونيدو
 والحصص
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المبلغ (بتكاليف  الشريحة الوكالة البلد
الدعم) (بالدوالر 

 األمريكي)

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية سبب التأخير/السحب

المرحلة باكستان (
 الثانية)

التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع/انخفاض  225,976 2018 اليونيب
 في المائة 20الصرف عن العتبة البالغة 

 األولى ريحةتالحظ أنه لم يتم التوقيع على االتفاق (اليونيب) وأن معدل الصرف الكلي للش
ل من ان أقمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كمن المرحلة الثانية 

لتعجيل  في المائة وتحث حكومة باكستان على العمل مع اليونيب 20عتبة الصرف البالغة 
ن ) م2018(نية التفاق، ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثاالتوقيع على ا

ماع الجتالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ا
لبالغة اابقة تمويل الشريحة السالثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف 

 .المائةفي  20

 في المائة 20انخفاض الصرف عن العتبة البالغة  2,118,442 2018 اليونيدو

التوقيع على االتفاق/وثيقة المشروع/انخفاض  412,806 2018 اليوئنديبي الثانية)المرحلة بنما (
 في المائة 20الصرف عن العتبة البالغة 

ولى األ تالحظ أنه تم التوقيع على وثيقة المشروع ولكن أن معدل الصرف الكلي للشريحة
ان بونية كالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرمن المرحلة ) 2016(

 ئنديبياليوفي المائة وتحث حكومة بنما على العمل مع  20أقل من عتبة الصرف البالغة 
زالة المواد إ) من المرحلة الثانية من خطة إدارة 2018لشريحة الثانية (بحيث يمكن تقديم ا

 م تحقيقنه تالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أ
 .المائةفي  20تمويل الشريحة السابقة البالغة عتبة صرف 

جمهورية مولدوفا 
 الثانية)المرحلة (

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 29,493 2018 اليونيب
في  20عليها/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 

 المائة

طة إدارة ) من المرحلة الثانية من خ2016تالحظ أن معدل الصرف الكلي للشريحة األولى (
المائة ي ف 20إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

ية الثان على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحةجمهورية مولدوفا وتحث حكومة 
لى بونية إمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرمن المرحلة الثانية ) 2018(

 ريحةتمويل الشاالجتماع الثاني والثمانين على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف 
 .المائةفي  20السابقة البالغة 

المرحلة قطر (
 )األولى

توافر أموال /وقيع على االتفاق/وثيقة المشروعالت 169,500  2013 اليونيب
 الموافق عليها كافية من الشريحة السابقة

ارة خطة إد لمرحلة األولى منلوثيقة المشروع االتفاق أو تالحظ أنه لم يتم التوقيع على 
يب إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة قطر على العمل مع اليون

الثمانين لثاني واع اواليونيدو لمعالجة جميع المسائل المتعلقة بالتوقيع على االتفاق قبل االجتم
بحيث يمكن تقديم مقترح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

من  شروعى االجتماع الثالث والثمانين، وإال سيعتبر المالهيدروكلوروفلوروكربونية إل
تقدم،  ز أياالجتماع الثاني والثمانين في حالة عدم إحرا يالمشروعات المحتمل إلغائها ف

 إلى الصندوق المتعدد األطراف. غير مسددةوستتم إعادة أي أرصدة 

توافر أموال /وقيع على االتفاق/وثيقة المشروعالت 571,935  2013 اليونيدو
 الموافق عليها كافية من الشريحة السابقة

المرحلة رواندا (
 )األولى

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 33,900 2018 اليونيب
األوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/التوقيع على 

 االتفاق/وثيقة المشروع

دا روان التغييرات في وحدة األوزون الوطنية وتحث حكومة الناتجة عنتالحظ التأخيرات 
ألولى من ا) من المرحلة 2018على العمل مع اليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (

 ين.ثمانخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني وال

المرحلة سانت لوسيا (
 )األولى

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 10,396 2018 اليونيب
ة افيتوافر أموال كاألوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/

 الموافق عليها من الشريحة السابقة

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2015تالحظ بطء تنفيذ الشريحة الثالثة (
سانت وتحث حكومة الهيكلية في الحكومة  التغييراتالهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب 

حيث يمكن تقديم ) ب2015لتعجيل تنفيذ الشريحة الثالثة (على العمل مع اليونيب لوسيا 
) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018( الرابعةالشريحة 
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المبلغ (بتكاليف  الشريحة الوكالة البلد
الدعم) (بالدوالر 

 األمريكي)

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية سبب التأخير/السحب

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين

فينسنت وجزر سانت 
المرحلة غرينادين (

 )األولى

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 116,390 2018 اليونيب
ة افيتوافر أموال كاألوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/

الموافق عليها/التوقيع على  من الشريحة السابقة
 االتفاق/وثيقة المشروع

) من خطة إدارة إزالة المواد 2015تالحظ بطء تنفيذ الشريحة الثانية (
انت سالهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب التغييرات الهيكلية في الحكومة وتحث حكومة 

 )2015(على العمل مع اليونيب لتعجيل تنفيذ الشريحة الثانية فينسنت وجزر غرينادين 
زالة المواد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إ2018بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 نين.الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين أو الثالث والثما

المملكة العربية 
المرحلة السعودية (

 )األولى

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 909,500 2016 اليونيدو
ير الهيكلي/عدم تقديم تقر األوزون الوطنية/التغيير

في  20التحقق/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 
 المائة

تالحظ عدم استكمال تقرير التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد 
من ) 2015الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن معدل الصرف الكلي للشريحة الرابعة (

عتبة  قل منيدروكلوروفلوروكربونية كان أمن خطة إدارة إزالة المواد الهالمرحلة األولى 
مع  على العمل المملكة العربية السعوديةفي المائة وتحث حكومة  20الصرف البالغة 

ة األولى ) من المرحل2016اليونيدو إلكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة (
ع مانين مالثع الثاني ومن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتما

ساس أوالشرائح الالحقة وعلى  2016خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام 
 .المائةفي  20تمويل الشريحة السابقة البالغة الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف 

المرحلة سيراليون (
 )األولى

م ية لتالحظ أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون عدم تقديم تقرير التحقق 23,730 2018 اليونيب
م ن تقديعلى العمل مع اليونيب إلكمال التحقق بحيث يمكسيراليون يُستكمل وتحث حكومة 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018الشريحة الرابعة (
 .تماع الثاني والثمانينالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االج

المرحلة توغو (
 )األولى

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 45,200 2018 اليونيب
ة افيتوافر أموال كاألوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/

 الموافق عليها من الشريحة السابقة

خطة  لى منالمرحلة األوتالحظ أنه تمت تسوية التأخيرات المتعلقة بالشريحة الثالثة من 
يونيب ع الإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة توغو على العمل م

زالة المواد ) من المرحلة األولى من خطة إدارة إ2018بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة (
 الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين.

 المرحلةتونس (
 )األولى

رحلة الم تالحظ أنه كانت هناك تأخيرات في تنفيذ مكون قطاع التبريد وتكييف الهواء من صعوبات مؤسسية 78,769 2017 فرنسا
ى عل ستوناألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة 

من  )2017( الثالثةبحيث يمكن تقديم الشريحة حكومة فرنسا واليونيب واليونيدو  العمل مع
ماع الجتالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ا

 .2017مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام  الثاني والثمانين

الموافق  توافر أموال كافية من الشريحة السابقة 16,950 2017 اليونيب
 عليها

 صعوبات مؤسسية 116,003 2017 اليونيدو

المرحلة تركيا (
 )األولى

) من خطة إدارة إزالة المواد 2015تالحظ أن معدل الصرف الكلي للشريحة الثانية ( في المائة 20انخفاض الصرف عن العتبة البالغة  1,710,770 2016 اليونيدو
في المائة وتحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

) من 2016تركيا على العمل مع اليونيدو لتعجيل التنفيذ بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
إلى االجتماع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة األولى من

والشرائح  2016مع خطة عمل منقحة لمراعاة إعادة توزيع شريحة عام الحادي والثمانين 
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المبلغ (بتكاليف  الشريحة الوكالة البلد
الدعم) (بالدوالر 

 األمريكي)

 اآلراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية سبب التأخير/السحب

في  20تمويل الشريحة السابقة البالغة الالحقة، على أساس الفهم أنه تم تحقيق عتبة صرف 
 .المائة

 –فنزويال (جمهورية 
المرحلة البوليفارية) (

 الثانية)

 القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة 214,000 2017 اليوئنديبي
 األوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/صعوبات داخلية

 20أو خارجية/انخفاض الصرف عن العتبة البالغة 
 في المائة

على  فاريةجمهورية فنزويال البوليتالحظ األوضاع الصعبة القائمة في البلد وتحث حكومة 
مكن تقديم ) بحيث ي2016واليونيدو لتعجيل تنفيذ الشريحة األولى ( اليوئنديبيالعمل مع 

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2017الشريحة الثانية (
اعاة لمر الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثاني والثمانين مع خطة عمل منقحة

 الوكالة المتعاونة غير مستعدة لتقديم الشريحة 615,250 2017 اليونيدو والشرائح الالحقة. 2017إعادة توزيع شريحة عام 

   *34,982,808   المجموع

   الثاني والثمانين.أو وجنوب أفريقيا التي يمكن أن تقدم الشريحة إلى االجتماع الحادي والثمانين  والمغربباستثناء العراق والكويت * 
  

      
 

  
  
 

 
 

 


