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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي
  الثمانوني وناالثاالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
  

  لي لبرنامج األمم المتحدة للبيئةمرحتقرير 
 2017ديسمبر/ كانون األول  31حتى 

 
 

ديسمبر/ كانون األول  31) حتى اليونيبتقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ( .1
7201.1  

 نطاق الوثيقة

 تتألف هذه الوثيقة من األجزاء التالية: .2

المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف.   الجزء األول:
 ؛1991، والمجمعة منذ 2017حرز في تنفيذ المشروعات لعام المللتقدم وتعرض موجزا 

المشروعات  ؛ وتحددعلى مستوى البلد 2وتتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جار
ر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، ثالتي تعاني من تأخيرات في التنفيذ واأل

  اللجنة التنفيذية. لكي تنظر فيهامسائل معلقة  تعاني منوالمشروعات التي 

                                                 
 يرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع والذي يتوافر عند الطلب.  1

. وتتضمن مؤشرات التقدم الرئيسية: نسبة 2017ديسمبر/ كانون األول  31المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي يجري تنفيذها حتى   2
فق تمويل المواة من الصرفت؛ ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف األموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوي األموال التي

 لمرحلي.عليه؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود المالحظات في قاعدة بيانات التقرير ا
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فق عليها في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة المشروعات الموا  الجزء الثاني:
  الهيدروفلوروكربون وحالة التنفيذ.

  توصية عامة.

 وتحتوي هذه الوثيقة أيضا على المرفقين التاليين: .3

موجز الحالة وتوصية لكل مشروع جاري يعاني من مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة   المرفق األول:
  التنفيذية.

  .تحليل للتقرير المرحلي  الثاني:المرفق 

  المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف  الجزء األول:

  والتجميعية 2017موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 

وحتى  1991 عام والتجميعية منذ 2017لعام  اليونيبفيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات واألنشطة بواسطة  .4
 :2017ديسمبر/ كانون األول  31

طن  7,1إزالة استهالك بدون مواد مستنفدة لألوزون، ووفق على إزالة  2017 عام : تم فياإلزالة  (أ)
، أزيل مقدار 1991من قدرات استنفاد األوزون من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون. ومنذ عام 

طنا من قدرات استنفاد  2.058طنا من قدرات استنفاد األوزون من المجموع المتوقع البالغ  1.551
 األوزون من المشروعات الموافق عليها (ماعدا المشروعات الملغاة والمحولة)؛

مليون دوالر أمريكي،  17,84، صرف مبلغ قدره 2017: في عام الموافقات /عمليات الصرف   (ب)
 2016مليون دوالر أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام  14,91 ومن المقرر صرف مبلغ

في المائة من ذلك المقرر. ومن الناحية التجميعية، صرف مبلغ  120الذي يمثل معدل صرف بنسبة 
مليون دوالر أمريكي ووفق على  294,6مليون دوالر أمريكي من مجموع مبلغ  249,04قدره 

وفي عام  .في المائة 85 بنسبةالة). ويمثل ذلك معدل صرف دعم الوك تكاليفصرفه (ماعدا 
 ؛مليون دوالر أمريكي للتنفيذ 14,88ووفق على  ،2017

، 1991مشروعا. ومنذ عام  197انتهى العمل من  ،2017: في عام عدد المشروعات المنتهية  (ج)
ووفق عليها (ماعدا المشروعات المغلقة أو مشروعا  2.130مشروعا من مجموع  1.821انتهى 

 في المائة؛ 85 بنسبةالمحولة). ويمثل ذلك معدل انتهاء 

قد  2017 عام : كانت المشروعات المنتهية فيالمشروعات غير االستثمارية –سرعة التسليم   (د)
 ، كان متوسط استكمال1991شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام  38استكملت بمتوسط قدره 

. وتم أول صرف بموجب هذه عليها شهرا بعد الموافقة 36المشروعات غير االستثمارية يبلغ 
 أشهر بعد الموافقة عليها؛ 10المشروعات خالل فترة تبلغ في المتوسط 

، 2017 عام نشاطا إلعداد مشروعات ووفق عليها في نهاية 193: من بين إعداد المشروعات  )ه(
أنشطة  6عمل من إعداد ، انتهى ال2017وفي عام  .منها 6نفيذ ، ويجري ت187انتهى العمل من 

 مشروعات؛إلعداد ال

ذات  2017مشروعا غير استثماريا قيد التنفيذ في نهاية  302كان هناك : التأخيرات في التنفيذ  (و)
وغير أنه ال يوجد أي مشروع مصنف على أنه "مشروع ذات شهرا.  14ه مدتط سمتوتأخير 

تأخيرات في التنفيذ" خاضعا إلجراءات إلغاء المشروع  (حيث أن إعداد المشروعات واالتفاقات 
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   المتعددة السنوات والتعزيز المؤسسي ال تخضع لتلك اإلجراءات)؛

لمواد لالسنوات  متعدد اتفاقفيذ بتن اليونيبيقوم ، 2017في عام : ات المتعددة السنواتتفاقاال  (ز)
. ا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربوناتفاق 110و ،المستنفدة لألوزون

 ا متعدداتفاق 79ا متعدد السنوات وانتهى العمل من اتفاق 190ووفق على  ،1991عام منذ و
 السنوات.

  2017 عام في تنفيذ المشروعات فيالمحرز لتقدم ا

ستعرضت األمانة حالة تنفيذ المشروعات على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي ا .5
، واألثر المحتمل لهذه 2017المبلغ عنها في عام  حدثت فيما يتعلق بمواعيد االنتهاء ومعدل الصرف المقرر

 .التأخيرات على اإلزالة وعلى معدل الصرف المقرر

باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات،  ،مشروعا 174 الجارية البالغ عددها من بين المشروعاتو .6
 .2016مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام  72جرى تمديد المواعيد المقررة لالنتهاء لعدد 

حيث تم تسوية عدد من  اليونيب،وخالل استعراض التقرير المرحلي، أجرت األمانة العديد من المناقشات مع  .7
تلك لمسائل ذات الصلة بالمشروعات الجارية بصورة مرضية. غير أن هناك مسائل لم يمكن تسويتها بشأن عدد من ا

المشروعات أو الشرائح الخاصة باالتفاقات المتعددة السنوات إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتجديد 
على النحو المبين في المرفق األول بهذه الوثيقة. ويقدم لكل مشروع جار، وصف  ،مشروعات التعزيز المؤسسي

 اللجنة التنفيذية. فيهانظر لكي تمقترحة موجز لحالة التنفيذ والمسائل المعلقة وتوصية 

المسائل  3،لتي لديها متطلبات إبالغ معينةاوترد في إطار القسم ذي الصلة من التقارير عن المشروعات  .8
فيما يتعلق بالمشروع اإليضاحي لنوعية غاز التبريد، واالحتواء وإدخال بدائل ذات قدرة منخفضة على  المحددة

 .(GLO/REF/76/DEM/334)إحداث االحترار العالمي (إقليم شرق أفريقيا وبلدان البحر الكاريبي) 

 ألنشطة الهيدروفلوروكربونضافية المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية اإل  الجزء الثاني:

مشروعا متعلقا بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات  31، وافقت اللجنة التنفيذية على 2017في عام  .9
موجز لحالة  1تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول  ثناءاستبالر أمريكي (ود 3.256.000الطوعية اإلضافية بقيمة 

 هذه المشروعات.

 2017المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام : 1الجدول 
 *التمويل (دوالرات أمريكية) عدد المشروعات النوع

الموافق 
 عليها

 % الصرف الرصيد المنصرف الموافق عليه % اإلنجاز المنجزة

  –المساعدة التقنية 
 األنشطة التمكينية

31 0 0 3,256,000 0 3,256,000 0 

 0 3,256,000 0 3,256,000 0 0 31 المجموع
  تكاليف دعم الوكالة. باستثناء  *

    

                                                 
3  ExCom/82/20UNEP/OzL.Pro/.  
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  عامة توصية

 :في قد ترغب اللجنة التنفيذية .10

ديسمبر/ كانون  31) حتى اليونيبالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اإلحاطة علما ب  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17الوارد في الوثيقة  2017األول 

في المرفق  الواردةعلى التوصيات الخاصة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل نوعية  الموافقة  (ب)
 األول بهذه الوثيقة.
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 المرفق األول

 لليونيبالمشروعات الجارية التي لديها مسائل معلقة في التقرير المرحلي 

معدل الصرف  عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
% 

 التوصية الحالة/ المسائل

 الجزائر
ALG/SEV/73/INS/81 

مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة:  مديدت
12/2014 -11/2016( 

لألموال الموافق عليها؛  نخفضمعدل صرف م 0
تغييرات إدارية في الوزارة سببت تأخيرات في 

 التنفيذ

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 مستوى صرف األموال

  ربوداأنتيغوا وب
ANT/PHA/73/PRP/17 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

في البلد التي سببها  وضع الخاصتأخر نتيجة لل 99
 اإلعصار

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ

  أنتيغوا وباربودا
ANT/PHA/66/TAS/14 

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة 
 األولى، الشريحة األولى) (المرحلة

تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة األولى بقرار هو  59
 2016كانون األول  ديسمبر/

أن يطلب إلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 
ماع وإعادة األرصدة المتبقية إلى االجت الهيدروكلوروفلوروكربون

خطة الثاني والثمانين، مع مالحظة أن المرحلة الثانية من هذه ال
بشأن االعتبارات الخاصة  XXIX/19ستأخذ في االعتبار المقرر 

 لجزر الكاريبي المتأثرة باألعاصير
 ربوداأنتيغوا وب

ANT/SEV/73/INS/16 
ة: خامس(المرحلة الديد مشروع التعزيز المؤسسي مت

1/2015-12/2016( 
ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين اإلعصار بسببفي البلد  وضع الخاصتأخر نتيجة لل 0

 التنفيذ
  ربوداأنتيغوا وب

ANT/SEV/68/INS/15 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 

1/2013-12/2014(  
 

لى المرحلة الخامسة من عتأخر؛ تمت الموافقة  50
 التعزيز المؤسسي في االجتماع الثالث والسبعين

اع أن يطلب إلغاء المشروع وإعادة األرصدة المتبقية إلى االجتم
 الثاني والثمانين

 جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/PHA/64/TAS/22 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 األولى، الشريحة األولى)(المرحلة 

60 
تأخر نتيجة للوضع األمني في البلد؛ صعوبة 

 االستمرار في تنفيذ المشروع

اد ن تعأن يطلب إلغاء المشروع بحلول االجتماع الثاني والثمانين وأ
 األرصدة المتبقية إلى االجتماع الثالث والثمانين

 جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/PHA/71/TAS/24 

التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة تقرير 
 الهيدروكلوروفلوروكربون

0 

 جمهورية أفريقيا الوسطى
CAF/SEV/68/INS/23 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 
1/2013-12/2014( 

شأن بوالثمانين أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث  ؛ صعوبة في تنفيذ المشروعنخفضمعدل صرف م 0
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 شيلي
CHI/PHA/76/TAS/191 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
(المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (قطاع خدمة 

  التبريد)
 

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين نتيجة لمشاكل التنسيق معدل صرف منخفض 2
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

DRK/SEV/68/INS/57  
 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلتان 
 )12/2013-1/2010السادسة والسابعة: 

شأن بوالثمانين أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث  تأخر نتيجة لقرارات مجلس األمن في األمم المتحدة 47
 التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف األنشطة

 جمهورية الكونغو الديمقراطية
DRC/PHA/79/PRP/43 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

؛ تعيين الخبير االستشاري ف منخفضصرمعدل  0
 سيتم بالتشاور مع اليوئنديبي

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
بما في ذلك تحديث عن تقديم المرحلة  ،مستوى صرف األموال

 الثانية
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معدل الصرف  عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
% 

 التوصية الحالة/ المسائل

 دومينيكا
DMI/PHA/62/TAS/19 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

12 

 اإلعصار بسببفي البلد  وضع الخاصتأخر نتيجة لل

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
ارات بشأن االعتب XXIX/19التنفيذ، مع األخذ في االعتبار المقرر 

  دومينيكا الخاصة لجزر الكاريبي المتأثرة باألعاصير
DMI/PHA/75/TAS/22 

تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة 
  الهيدروكلوروفلوروكربون

42 

 دومينيكا
DMI/SEV/72/INS/21 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 
4/2014-3/2016( 

0 

 اإلعصار بسببفي البلد  وضع الخاصتأخر نتيجة لل
ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين

 دومينيكا 81/36المشار إليها في المقرر تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل 
DMI/SEV/80/INS/23 

 0 مساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي

 واتينياس
SWA/PHA/70/TAS/20 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

تأخر نتيجة للتغييرات  معدل صرف منخفض؛ 0
 اإلدارية في مكتب األوزون

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 إثيوبيا
ETH/PHA/77/TAS/27 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

تأخر نتيجة للتغييرات في ؛ معدل صرف منخفض 0
 وحدة األوزون الوطنية

ن بشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 إثيوبيا
ETH/SEV/73/INS/23 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 
1/2015-12/2016( 

السابعة في تأخر؛ تمت الموافقة على المرحلة  0
 االجتماع السابع والسبعين

 تماعأن يطلب إلغاء المشروع وأن تعاد األرصدة المتبقية إلى االج
 الثاني والثمانين

 إثيوبيا
ETH/SEV/77/INS/26 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة: 
1/2017-12/2018( 

لتغييرات في نتيجة لمعدل صرف منخفض؛ تأخر  0
 األوزون الوطنيةوحدة 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  غواتيماال
GUA/PHA/75/TAS/50 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

؛ من المتوقع التعجيل بتنفيذ منخفض صرفمعدل  0
المشروع بدعم تقني من الخبير االستشاري الدولي 

 منة لغازات التبريدالمعني بالمناولة اآل

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 غيانا
GUY/PHA/74/TAS/24 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 الشريحة الثانية)(المرحلة األولى، 

تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة األولى بقرار هو  0
 2016ديسمبر/كانون األول 

 تماعأن يطلب إلغاء المشروع وأن تعاد األرصدة المتبقية إلى االج
 الثاني والثمانين

   هايتي
HAI/SEV/75/INS/20  

  

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 
11/2015 -10/2017( 

معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة لتعيين مسؤول  1
 مؤخرا األوزون الجديد

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  العراق
IRQ/PHA/73/PRP/21 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

منخفض؛ تأخر نتيجة لصعوبة الوضع معدل صرف  0
 األمني في البلد ومشاكل في المرحلة األولى

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  العراق
IRQ/PHA/74/TAS/22  

  

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 بريد)الثانية) (قطاع خدمة التالشريحة (المرحلة األولى، 

معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة لصعوبة الوضع  11
 األمني في البلد

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

  الكويت
KUW/PHA/66/TAS/19 

 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
قطاع خدمة األولى، الشريحة األولى) ((المرحلة 

 التبريد، والرصد والتحقق)

0 

من المتوقع تقديم الشريحة  معدل صرف منخفض؛
 االجتماع الثالث والثمانين إلىالثالثة 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
الثالثة ، مع مالحظة أن الشريحة التنفيذ ومستوى صرف األموال

 سيتم تقديمها إلى االجتماع الثالث والثمانين
  الكويت

KUW/PHA/74/TAS/23 
خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

(المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة 
  والرصد والتحقق) ،التبريد

 

11 
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معدل الصرف  عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
% 

 التوصية الحالة/ المسائل

  ناميبيا
NAM/SEV/79/INS/24 

(المرحلة التاسعة: تمديد مشروع التعزيز المؤسسي 
7/2017-6/2019( 

معدل صرف منخفض؛ تأخير في توقيع الحكومة  0
 على االتفاق 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 باكستان
PAK/PHA/76/TAS/93 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
الثانية، الشريحة األولى) (قطاع خدمة (المرحلة 

 التبريد)

معدل صرف منخفض نتيجة للتغييرات في مكتب  0
 مؤخرا األوزون؛ تم تدريب مسؤول األوزون الجديد 

 بواسطة برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 قطر
QAT/PHA/65/TAS/17 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمة 

 التبريد)

معدل صرف منخفض نتيجة للتأخير في التوقيع  4
لث لثاعلى االتفاق؛ تم التوقيع على االتفاق في الربع ا

 2018من عام 

، وإعادة األرصدة 2019المشروع بحلول يونيه/ حزيران إنجاز 
 المتبقية إلى االجتماع الرابع والثمانين

 قطر
QAT/PHA/73/PRP/20 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

معدل صرف منخفض؛ من المتوقع تقديم المرحلة  0
 2018كانون األول  الثانية بحلول ديسمبر/

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 تقديم المرحلة الثانية

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

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (خطة قطاع 

 رغاوي البوليوريثان)

التوقيع على اتفاق تأخر  معدل صرف منخفض؛ 7
؛ تأخيرات 2016صغير الحجم حتى عام التمويل 

 في التقرير المرحلي من البلد

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

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

الهيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة إزالة 
، (المرحلة األولى، الشريحة األولى) (خدمة التبريد

 وتدريب مسؤولي الجمارك، والرصد)

16 
التوقيع على اتفاق  معدل صرف منخفض؛ تأخر

؛ تأخيرات 2016صغير الحجم حتى عام التمويل 
 التقرير المرحلي من البلد؛ وتنفيذ االلتزاماتفي 

 لف من االتفاق)أ- 8(التذييل المتعلقة بالتشريع 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 المملكة العربية السعودية التنفيذ ومستوى صرف األموال

SAU/PHA/77/TAS/32 
خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

د، (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة) (خدمة التبري
 مسؤولي الجمارك، والرصد)وتدريب 

1 

 المملكة العربية السعودية
SAU/SEV/67/INS/15 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية: 
7/2012-6/2014( 

معدل صرف منخفض حيث لم يتم التوقيع على  0
 االتفاق

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
تم لم ي أنه إذامع مالحظة ما في ذلك التوقيع على االتفاق، التنفيذ ب
ظر في يمكن النأي تقدم في االجتماع الثالث والثمانين، عن اإلبالغ 

 إلغاء المشروع
 سيراليون

SIL/PHA/76/TAS/30 
خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 

 (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)
التوقيع على اتفاق  ر؛ تأخمعدل صرف منخفض 0

 التمويل صغير الحجم
 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين

  التنفيذ ومستوى صرف األموال
 

  جنوب السودان
SSD/PHA/77/TAS/04 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

نتيجة للحالة السياسية معدل صرف منخفض؛ تأخر  0
 التي تؤثر على تنفيذ المشروع

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 جنوب السودان
SSD/SEV/76/INS/03 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة األولى: 
5/2016-4/2018(  
 

0 

 سورينام
SUR/PHA/74/TAS/22 

خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة األولى، الشريحة الثانية)

معدل صرف منخفض نتيجة للتأخيرات في تقديم  0
 التقرير المالي

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 مستوى صرف األموال

 سورينام
SUR/SEV/77/INS/25 

تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة: 
12/2016 -11/2018(  

 

معدل صرف منخفض نتيجة للتأخيرات في التوقيع  0
 على اتفاق التمويل صغير الحجم

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال
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معدل الصرف  عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
% 

 التوصية الحالة/ المسائل

 اليمن
YEM/SEV/73/INS/43 

مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة:  تمديد
1/2015-12/2016( 

0 

تأخر نتيجة للوضع األمني في البلد؛ صعوبة في 
  االستمرار في تنفيذ المشروع

 

 نبشأ أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى االجتماع الثالث والثمانين
 التنفيذ ومستوى صرف األموال

 اليمن
YEM/PHA/68/TAS/40 

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون خطة إدارة 
 (المرحلة األولى، الشريحة األولى)

أن يطلب إلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  0
ادة وإع الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول االجتماع الثاني والثمانين

 األرصدة المتبقية بحلول االجتماع الثالث والثمانين
  اليمن

YEM/PHA/55/TAS/31 
مواد المستنفدة لألوزون وطنية لللزالة اخطة اإل

 (الشريحة األولى)
ون أن يطلب إلغاء خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوز 100

 حلولببحلول االجتماع الثاني والثمانين وإعادة األرصدة المتبقية 
 االجتماع الثالث والثمانين

  اليمن
YEM/PHA/73/PRP/44 

إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 
 (المرحلة الثانية)

 عادةالمشروع بحلول االجتماع الثاني والثمانين وإ ءأن يطلب إلغا 0
 المتبقية بحلول االجتماع الثالث والثمانيناألرصدة 
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 المرفق الثاني

 2017ديسمبر/ كانون األول  31حتى  (اليونيب) ألمم المتحدة للبيئةبرنامج اتحليل للتقرير المرحلي ل

 يتألف هذا المرفق من الجزئين التاليين: .1

 المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف.  الجزء األول:

الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة  المشروعات  الجزء الثاني:
 الهيدروفلوروكربون.

 المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف  :الجزء األول

مليون دوالر أمريكي  319,39 مبلغ قدره على ،2017ديسمبر/كانون األول  31وافقت اللجنة التنفيذية حتى  .1
مليون دوالر  24,79لمشروعات االستثمارية وغير االستثمارية ومبلغ تنفيذ امليون دوالر أمريكي ل 294,6تألف من ي

 مشروعا ونشاطا 57، ووفق على 2017. وفي عام 1على النحو المبين في الجدول  ،الوكالةتكايف دعم أمريكي ل
 طن من قدرات استنفاد األوزون. 2.058ن التمويل عن إزالة استهالك بمقدار . ويتوقع أن يسفر هذا المستوى مجديدا

 2017ديسمبر/ كانون األول  31حتى  لليونيب: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع 1الجدول 
 التمويل (بالدوالرات األمريكية) القطاع
 882,689 توالصاأليرو
 232,200 التدمير

 767,640 الهالونات
 2,614,366 التطهير

 47,941,392 خطة اإلزالة
 13,926,555 التبريد

 228,035,168 ةمتعددقطاعات 
 198,860 المذيبات

 294,598,870 المجموع الفرعي
 24,792,253 دعم الوكالةتكاليف 

 319,391,123 المجموع
 

 موجزا لحالة المشروعات المنفذة بحسب الفئة. 1الجدول  عرضوي .2

 تنفيذ المشروعات بحسب الفئة: حالة 2الجدول 
  **التمويل (بالدوالرات األمريكية) *عدد المشروعات النوع

 الصرف % الرصيد صرفمنال عليه الموافق االنتهاء % ةالمنتهياالموافق عليه
 100 0 941002,946,5742,946,574 94 البرنامج القطري

 40 396,148 250655,000258,852 4 اإليضاحية

 80 11,952,179 6498360,377,04048,424,861 778 التعزيز المؤسسي

 0 134,819 00135,000181 1 االستثمارية

 96 299,142 187978,539,6598,240,517 193 إعداد المشروعات

 84 32,779,958 69380207,653,040174,873,082 864 المساعدة التقنية

 100 0 19610014,292,55714,292,557 196 التدريب

 85 45,562,246 1,82185294,598,870249,036,624 2,130 المجموع
 المحولة.وباستثناء المشروعات المغلقة  *

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة.** 
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. وقد انتهت اآلن جميع المشروعات 4عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة 3يقدم الجدول و .3
 .2017ونهاية عام  1991 السنوات واألنشطة التي ووفق عليها فيما بين

 : حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة3الجدول 

 السنة
 **التمويل (بالدوالرات األمريكية) *عدد المشروعات

نسبة الصرف الرصيد الصرف الموافق نسبة االنتهاء المنتهية الموافق عليها
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 4,231,169 0 100 
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 
1999 87 87 100 6,368,983 6,368,983 0 100 
2000 85 85 100 6,300,398 6,300,398 0 100 
2001 59 59 100 7,411,159 7,411,159 0 100 
2002 72 72 100 9,469,401 9,469,401 0 100 
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 12,731,484 12,731,484 0 100 
2007 79 79 100 14,697,515 14,401,931 295,584 98 
2008 132 131 99 17,881,070 17,863,078 17,992 100 
2009 115 114 99 17,280,743 17,025,831 254,912 99 
2010 79 76 96 14,380,992 13,992,972 388,020 97 
2011 100 93 93 16,873,520 16,320,477 553,043 97 
2012 81 58 72 16,398,638 13,669,470 2,729,169 83 
2013 91 71 78 14,306,535 12,706,478 1,600,057 89 
2014 76 48 63 14,795,782 10,844,473 3,951,310 73 
2015 182 108 59 22,389,326 14,270,926 8,118,400 64 
2016 97 1 1 21,007,282 8,238,051 12,769,231 39 
2017 57 1 2 14,884,529 0 14,884,529 0 

 85 45,562,246 249,036,624 294,598,870 85 1,821 2,130 المجموع
  باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة. *

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة.** 

 

 .2017حسب البلد لعام  اتتنفيذ المشروع 4ويعرض الجدول  .4

 2017اليونيب لعام تنفيذ المشروعات بواسطة ل: موجز 4الجدول 
األموال المقرر صرفها  البلد

   2017في 
 (بالدوالر األمريكي)

األموال التي صرفت 
   2017 في

 (بالدوالر األمريكي)

نسبة األموال التي 
صرفت عن التقديرات 

 2017في 

نسبة المشروعات 
المقرر االنتهاء منها 

  2017فى 
 75 388 295,209 76,154 أفغانستان

 100 459 87,730 19,134 ألبانيا

 50 0 0 56,420 الجزائر

                                                 
ارية وغير تعرض البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع المشروعات الموافق عليها (المشروعات االستثم  4

ليون دوالر أمريكي م 1دار وات بمقاالستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع االستثماري أو شريحة التمويل لمشروعات االتفاقات المتعددة السن
لصة من الموجز السنوى دوالر أمريكي). والمؤشرات الرئيسية المستخ 30.000تعتبر مشروعا واحدا، بنفس القدر على إعداد البرنامج القطري بمقدار 

ل ت الصرف: خالن عملياموهناك ثالثة أنواع  هي: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية، والمواد المستنفدة لألوزون المزالة، ونسبة صرف األموال.
 التنفيذ وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعي.
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األموال المقرر صرفها  البلد
   2017في 

 (بالدوالر األمريكي)

األموال التي صرفت 
   2017 في

 (بالدوالر األمريكي)

نسبة األموال التي 
صرفت عن التقديرات 

 2017في 

نسبة المشروعات 
المقرر االنتهاء منها 

  2017فى 
 100 241 129,667 53,839 أنغوال

 25 18 2,626 14,881 أنتيغوا وبربودا

 100 572 46,604 8,150 أرمينيا

 100 499 121,383 24,326 جزر البهاما

 33 129 91,060 70,600 البحرين

 33 670 99,974 14,916 بنغالديش

 67 251 55,240 21,985 بربادوس

 100 576 69,936 12,140 بليز

 100 688 206,551 30,039 بنن

 100 504 69,327 13,763 بوتان

 100 843 39,896 4,732 )ياتالقومالمتعددة  -دولة بوليفيا (

 50 55 16,001 28,853 بوتسوانا

 25 29 7,100 24,785 بروني دار السالم

 100 961 146,744 15,277 بوركينا فاسو

 20 291 184,500 63,500 بوروندي

 100 600 125,110 20,861 كمبوديا

 100 438 208,367 47,626 الكاميرون

 75 243 62,730 25,776 فيردي وكاب

 0 0 0 12,000 جمهورية أفريقيا الوسطى

 100 896 189,328 21,125 تشاد

 100 106 62,185 58,874 شيلي

 0 64 859,902 1,337,114 الصين

 0 74 10,363 14,092 كولومبيا

 100 378 209,833 55,497 جزر القمر

 67 230 142,428 61,894 الكونغو

 100 474 164,141 34,602  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 100 81 14,628 18,054 جزر كوك

 75 371 334,547 90,158 كوت ديفوار

 50 183 69,489 37,938 جيبوتي

 0 78 12,625 16,222 دومينيكا

 50 224 75,080 33,497 يةجمهورية الدومينيكال

 0 83 29,263 35,188 اكوادور

 50 0 0 4,722 مصر

   77 22,800 29,685 السلفادور

 75 947 268,621 28,364 غينيا اإلستوائية

 33 97 40,000 41,105 اريتريا

 75 142 39,950 28,195 اثيوبيا

 33 121 69,973 57,848  واتينياس

 67 194 42,000 21,605 فيجي

 33 106 92,422 87,167 غابون

 50 63 13,955 22,188 غامبيا

 100 1000 4,500 450 غانا

 100 107 20,000 18,693 غرينادا

 0 423 69,118 16,355 غواتيماال

 50 274 153,632 56,134 غينيا

 50 52 26,888 51,612 بيساو -غينيا 

 67 27 3,340 12,500 غيانا

 33 150 31,069 20,755 هايتي

 100 233 62,597 26,860 هندوراس

 50 0 0 73,000 الهند

 100 220 70,775 32,174 اإلسالمية) –إيران (جمهورية 

 50 93 302,797 324,900 العراق
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األموال المقرر صرفها  البلد
   2017في 

 (بالدوالر األمريكي)

األموال التي صرفت 
   2017 في

 (بالدوالر األمريكي)

نسبة األموال التي 
صرفت عن التقديرات 

 2017في 

نسبة المشروعات 
المقرر االنتهاء منها 

  2017فى 
 67 26 4,975 19,467 جامايكا

 100 321 201,850 62,957 كينيا

 100 192 24,953 13,000 كيريباتي

 0 0 0 13,772  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 40 26 80,793 315,490 الكويت

 100 371 101,950 27,454 رغيزستانيق

 100 224 134,156 60,024 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 50 88 49,946 57,002 ليسوتو

 100 179 108,393 60,611 ليبيريا

 50 79 41,529 52,273 مدغشقر

 100 493 120,150 24,350 مالوي

 100 0 0 28,739 ملديف

 67 388 129,966 33,483 مالي

 100 631 68,126 10,789 جزر مارشال

 100 750 90,000 12,000 موريتانيا

 0 0 0 27,996 موريشيوس

   899 35,959 4,000  المكسيك

 100 107 21,338 19,964 الموحدة) –(واليات  ميكرونيزيا

 100 305 62,144 20,381 منغوليا

 67 192 86,768 45,163 موزامبيق

 75 235 64,587 27,443 ميانمار

 50 313 82,157 26,216 ناميبيا

 100 177 25,305 14,328 ناورو

 100 378 102,024 26,962 نيبال

   45 15,500 34,491 نيكاراغوا

 100 244 104,414 42,851 النيجر

 100 1000 19,550 1,955 نيجيريا

 100 238 22,928 9,647 نيوي

 67 485 59,703 12,305 عمان

 100 217 138,303 63,739 باكستان

 100 739 117,322 15,885 باالو

 0 0 0 18,933 بنما

 100 108 74,706 69,035 باراغواي

 100 696 122,092 17,532 بيرو

 100 60 55,583 93,306 الفلبين

 0 2 1,584 72,263 قطر

 100 204 31,924 15,653  جمهورية مولدوفا

 100 374 61,214 16,378 رواندا

   0 0 46,920 سانت كيتس ونيفس

 100 254 31,955 12,562 سانت لوسيا

 0 0 97 20,010 غرينادينوجزر سانت فنسنت 

 100 615 118,314 19,236 ساموا

 100 245 117,589 47,943 وبرنسيبيتومي  نسا

 40 32 29,373 92,573 المملكة العربية السعودية

 50 201 210,101 104,556 السنغال

 0 0 0 2,558 صربيا

 100 581 69,664 11,991 سيشيل

 67 258 115,100 44,549 سيراليون

 100 243 30,400 12,525 جزر سليمان

 100 323 40,500 12,550 الصومال

 50 0 0 13,996 جنوب السودان

 100 551 55,839 10,126 سري النكا
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األموال المقرر صرفها  البلد
   2017في 

 (بالدوالر األمريكي)

األموال التي صرفت 
   2017 في

 (بالدوالر األمريكي)

نسبة األموال التي 
صرفت عن التقديرات 

 2017في 

نسبة المشروعات 
المقرر االنتهاء منها 

  2017فى 
 100 147 48,174 32,668 السودان

 100 232 52,573 22,642 سورينام

 80 418 94,815 22,704 ليشتي -تيمور

 100 246 35,000 14,245 توغو

 100 506 65,840 13,010 تونغا

 100 259 23,051 8,892 داد وتوباغويترين

 100 354 30,018 8,487 تونس

 0 332 12,730 3,837 تركيا

 100 489 34,190 6,997 تركمانستان

 100 529 86,674 16,395 توفالو

 50 0 2 15,305 أوغندا

 25 261 40,000 15,300 جمهورية تنزانيا المتحدة

 50 317 58,358 18,388 فانواتو

 100 529 104,799 19,817 فييت نام

 0   0 0 اليمن

 100 492 143,554 29,149 زامبيا

 100 887 201,730 22,732 زيمبابوي

 0 86 7,890,257 9,209,969 عالمي

 50 119 67,113 56,362 آسيا والمحيط الهادى إقليم

 100 0 0 4,216 إقليم أوروبا

 66 120 17,843,706 14,909,371 المجموع الكلي

  

  المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة الهيدروفلوروكربون  الجزء الثاني:

مشروعا متعلقا بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات  31، وافقت اللجنة التنفيذية على 2017في عام  .5
موجز لحالة  5تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول  باستثناءدوالر أمريكي ( 3.256.000الطوعية اإلضافية بقيمة 

 هذه المشروعات.

 2017: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 5الجدول 
 *التمويل (دوالرات أمريكية) المشروعاتعدد  النوع

الموافق 
 عليها

 % الصرف الرصيد المنصرف الموافق عليه % اإلنجاز المنجزة

  –المساعدة التقنية 
 األنشطة التمكينية

31 0 0 3,256,000 0 3,256,000 0 

 0 3,256,000 0 3,256,000 0 0 31 المجموع
 تكاليف دعم الوكالة.باستثناء   *
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INTRODUCTION 

 

UN Environment (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the 

period 1 January to 31 December 2017 for the consideration of the 82nd  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 first Inter-Agency Coordination Meeting of 2018 

(6-8 March) when developing this APR. 

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries 

operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in accordance with UNEP’s 

2017 - 2019 Business Plan, which was endorsed by the 77th  meeting of the Executive Committee.2  

 

The focus and orientation of UNEP’s work under this Business Plan continues is defined by the evolving 

needs of countries operating under Article 5 of the Protocol (“Article 5 countries”) as they progress in 

their implementation of the Montreal Protocol, to meet and sustain compliance with specific 

obligations. Through the activities that were identified in this Business Plan, UNEP assisted the 

countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2020 

target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries 

responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal 

Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance (ODS) phase 

out targets already met. 

 

UNEP achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services 

delivered through the 2017 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and 

planned national, regional and global projects. The project services included preparation and 

implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional 

Strengthening projects, and technical assistance – Enabling Activities projects. In addition to the 

anticipated Business Plan activities, UNEP implemented HPMP verification projects as and when 

requested by the Executive Committee during the course of 2017-2019. 

 

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 2017, 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 80th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress 

Report for the period October 2016 ‐ July 2017 as part of its 2018 Compliance Assistance Programme 

(CAP) budget request.3 UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2017 

(i.e. August-December) to the 82nd Meeting of the Executive Committee as part of UNEP’s 2019 CAP 

Work Programme and Budget request. 

 

 

                                                            
1 MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28. 
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I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

A. Annual Summary Data 

 

From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee approved 2176 projects 

for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 322,647,123 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, 781 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1395 were objective-

sensitive projects.  

 

During 2017, the Executive Committee approved 88 new projects for UNEP to implement, including 

the 2017 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 18,120,529 plus PSC of US$ 

1,202,505. 

   

Type Code Number approved 

1991-2016 

Number approved 

2017 

Total 

Country Programmes CPG 95 0 95 

Demonstration DEM 4 0 4 

Institutional Strengthening INS 750 31 781 

Investment project INV 1 0 1 

Project preparation PRP 196 1 197 

Technical assistance TAS 846 56 902 

Training TRA 196 0 196 

Total  2,088 88 2,176 

 

Annex 1: Annual Summary provides details.  

 

B. Interest 

 

The interest accrued from 1991-2017 was US$ 10,566,760.16 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2016 10,167,599.16 

2017 399,161 

Total 10,566,760.16 

 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

The 88 projects that the Executive Committee approved in 2017 for UNEP implementation at the 

level of US$ 18,120,529 plus PSC of US$ 1,202,505. Of those, 31 were time-sensitive IS projects and 

57 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 31 

Investment project INV 0 

Project preparation PRP 1 

Technical assistance TAS 56 

Total  88 

 

See Annex 1: Summary Data by Projects Type. 

 

D.  Multi-year Agreements 
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From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee has approved a 

cumulative 597 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP 

for MYAs during this period was US$ 47,941,392 plus adjustments excluding programme support 

costs (PSC).  

 

E.  Sector Phase-Out by Country 

 

N/A 

 

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 1,815.4 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2016 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2017 (ODP tonnes) 

Total 

INS 162.3 0.0 162.3 

TAS 845.9 24.5 870.4 

TRA 782.7 0.0 782.7 

 1,790.9 0.0 1,815.4 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

During 2017, UNEP completed 232 projects as follows for a total value of US$ 44,415,024 excluding 

PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 70 

Technical assistance TAS 154 

Training TRA 0 

Country Programmes CPG 0 

Project preparation PRP 7 

Demonstration DEM 1 

Total  232 

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 107 

Asia and the Pacific 64 

Europe and Central Asia 7 

Latin America and the Caribbean 35 

West Asia 16 

Global 3 

Total 232 

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details. 
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III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 

 

(a) Global Projects 

 

During this APR reporting period, UNEP implemented 3 global projects: 

 

Compliance Assistance Programme: 2015 (GLO/SEV/73/TAS/323) 

 

Compliance Assistance Programme: 2016 (GLO/SEV/75/TAS/329) 

 

Compliance Assistance Programme: 2017 (GLO/SEV/77/TAS/336) 

 

 

(b) Regional Projects 

 

During this APR reporting period, UNEP implemented 12 regional projects: 

 

ASP/PHA/63/TAS/55 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, first tranche) 

ASP/PHA/74/TAS/58 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche) 

CKI/PHA/74/TAS/11 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Cook Islands) 

EUR/DES/69/DEM/13 
Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and 
disposal in the Europe and Central Asia region 

FSM/PHA/74/TAS/10 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Federated States of Micronesia) 

KIR/PHA/74/TAS/11 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Kiribati) 

MAS/PHA/74/TAS/11 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Marshall Islands) 

NAU/PHA/63/TAS/07 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, first tranche, Nauru) 

NAU/PHA/74/TAS/10 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Nauru) 

NIU/PHA/74/TAS/10 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Niue) 

SAM/PHA/74/TAS/18 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Samoa) 

SOI/PHA/74/TAS/11 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Solomon Islands) 

TON/PHA/74/TAS/10 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Tonga) 

TTR/PHA/74/TAS/10 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Palau) 

TUV/PHA/74/TAS/11 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Tuvalu) 

VAN/PHA/74/TAS/12 
HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional 
approach (stage I, second tranche, Vanuatu) 

GLO/REF/76/DEM/334 

Demonstration project on refrigerant quality, containment and 
introduction of low-global warming potential alternatives (Eastern Africa 
and Caribbean regions) 
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ASP/REF/76/DEM/59 

Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient 
countries in West Asia (PRAHA-II) 
 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

Through decision 77/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for 

UNEP for 2017:4 

 
Type of indicator Short title Calculation 2017 target UNEP 

assessment of 

2017 results 

achieved 
Planning--Approval  Tranches 

approved 
Number of tranches 

approved vs. those planned* 
42 18 

Planning--Approval  

 

Projects/activities 

approved 

 

Number of 

projects/activities approved 

vs. those 

planned (including project 

preparation activities)** 

64 88 

Implementation  Funds disbursed  Based on estimated 

disbursement in progress 

report  

US$ 

13,121,810  

US$ 

18,052,478 

(disbursements 

with PSC) 

 

US$ 16,758,769 

disbursements 

without PSC) 
Implementation  

 
ODS phase-out  
 

ODS phase-out for the 

tranche when the next 

tranche is 

approved vs. those planned 

per business plans 

191.57ODP 24.5 ODP 

Implementation  

 

Project 

completion for 

activities 

 

Project completion vs. 

planned in progress reports 

for 

all activities (excluding 

project preparation) 

 

82 1 vs. planned 

per proposal 

 

48 vs. planned 

by decision 

Administrative  
 

Speed of 

financial 

completion 

 

The extent to which projects 

are financially completed 

12 months after project 

completion 

 

14 31 

Administrative  

 

Timely 

submission of 

project 

completion 

reports 

 

Timely submission of 

project completion reports 

vs. 

those agreed 

 

On time No 

                                                            
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI. 
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Type of indicator Short title Calculation 2017 target UNEP 

assessment of 

2017 results 

achieved 
Administrative  

 

Timely 

submission of 

progress reports 

 

Timely submission of 

progress reports and 

business 

plans and responses unless 

otherwise agreed 

On time Yes 

* 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 225 non-investment projects excluding project preparation assistance. 

Of the total amount of US$ 5,164,834 approved 69.5% has been disbursed. It took an average 8 

months from first approval and 36 months from approval to completion. The breakdown and details 

are provided in the Annexes. 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable to UNEP. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 

 

UNEP has 331 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total 

amount of US$ 43,990,424 approved 85.6 % has been disbursed. It took an average of 8 months from 

approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planed 

completion is 36 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 2017, UNEP assisted the following 31 countries with the preparation and submission of their IS 

renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

 

Afghanistan Guinea Rwanda 

Albania Guyana Samoa 

Angola Cambodia Senegal 

Benin Kenya Solomon Islands 

Bhutan Liberia Saint Lucia 

Burkina Faso Marshall Islands 

Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bolivia Mongolia Tonga 

Chad Namibia Palau 

Cameroon Niger Zimbabwe 
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Comoros Peru  

Dominica Philippines  

 

These renewals represents 29% 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 2017 

Africa  48 14 

Asia Pacific  26 10 

West Asia  5  

Europe & Central Asia  3 1 

Latin America & Caribbean  22* 6 

Total  104 31 

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.  

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

UNEP has 7 completed project preparation activities totaling US$ 424,600, of which 73% has been 

disbursed.  It took an average 6 months from first approval and 36 months from approval to 

completion.  As of 31 December 2017, UNEP also has 6 ongoing project preparation activities 

totaling US$ 207,857, of which 11.3 % 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 2017: 

 

Meeting Date and venue 

1st Inter-Agency Coordination meeting 21-23 February 2017, Montreal 

78th Executive Committee meeting 4-7 April 2017, Montreal 

58th Implementation Committee meeting   9 July 2017, Bangkok 

39th Open-Ended Working Group meeting 11-14 July 2017, Bangkok 

79th Executive Committee meeting 3-7 July 2017, Bangkok 

2nd Inter-Agency Coordination meeting 5-7 September 2017, Montreal 

80th Executive Committee meeting 13-17 November, Montreal 
59th Implementation Committee meeting   18 November 2017, Montreal 

29th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol 20-24 November 2017, Montreal 

 

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2017, as 

well as meetings organized by CAP itself, in the 2019 CAP Work Programme and Budget which is 

being submitted to the 82nd 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 
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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 2017 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 53 countries, UNDP 27 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP 

implementation and Italy 3 countries for enabling activities.   

 

 

(c) Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 

Included in the PR tables under column Remarks 2017 and Remarks (Latest information) 2018 (UP 

TO THE END OF JUNE) 

B. Institutional strengthening 

 

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2017: 

 

Afghanistan Fiji Niger 

Albania Gabon Niue 

Algeria Gambia Palau 

Angola Grenada Paraguay 

Antigua and Barbuda Guatemala Peru 

Bahamas Guinea Philippines 

Bahrain Guinea-Bissau Republic of Moldova 

Barbados Guyana Rwanda 

Belize Haiti Saint Kitts and Nevis 

Benin Honduras Saint Lucia 

Bhutan Iraq Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bolivia Jamaica Samoa 

Botswana Kenya Sao Tome and Principe 

Brunei Darussalam Kiribati Saudi Arabia 

Burkina Faso Kuwait Senegal 

Burundi Kyrgyzstan Seychelles 

Cambodia Lao People's Democratic 

Republic 

Sierra Leone 

Cameroon Lesotho Solomon Islands 

Cape Verde Liberia Somalia 

Central African Republic Madagascar South Sudan 

Chad Malawi Sudan 

Comoros Maldives Suriname 

Congo Mali Swaziland 

Cook Islands Marshall Islands Tanzania 

Cote d'Ivoire Mauritania Timor Leste 

DPR Korea Mauritius Togo 
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DR Congo Micronesia FS Tonga 

Djibouti Mongolia Tuvalu 

Dominica Morocco Uganda 

Dominican Republic Mozambique Vanuatu 

Ecuador Myanmar Vietnam 

El Salvador* Namibia Yemen 

Equatorial Guinea Nauru Zambia 

Eritrea Nepal Zimbabwe 

Ethiopia Nicaragua  

 *Included in HPMP stage 1 

 

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other 

countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

As per the approved 2017 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one posts from 

programme support costs in 2017 to provide administrative and financial support for the programme: 

 Monitoring & Administration Officer, P3. 

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: 

 

 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. 

 Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon 

request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment 

services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in 

that country. 
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