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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 
 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال

 

  

  تقديم طلبات الشرائح تأخير في

 مقدمة

تفاقات اال طلبات شرائحالتأخير في تقديم ب المعنية، أعدت األمانة هذه الوثيقة 1(د) 47/50عمالً بالمقرر       -1
 الشرائحطلبات عرض اإلجراءات المتخذة استجابةً للقرارات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم وت .متعددة السنواتال

 إلى االجتماع الثاني والثمانين تقدمتحليل لكل شريحة من الشرائح التي لم و االجتماع الحادي والثمانينفي  المعتمدة
 .والتوصية إلى االجتماع الثاني والثمانين قدمتأسباب سحب الشرائح التي و

 والثمانينفي االجتماع الحادي طلبات الشرائح متابعة القرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم 

على تقديم  محثهل 5المادة بلدان بلداً من  35إلى حكومات  خطاباتاألمانة  أرسلت، (ب) 81/27عمالً بالمقرر       -2
 نتيجةإلى االجتماع الثاني والثمانين. وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة التالية من خطط إدارة  اتطلب

 8بنماو 7ئيةواالستا غينياو باوکو 56دتشاو 4ملسالدار ا نيروبو 3ليرازلبوا 2كسرلهوا سنةولبا تماوحک قدمت ك،لذل
حكومات  ولكن لم تقدم. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةزاإل مهططخ طلبات شرائح 10سياول تسانو 9دانوروا

رغوة البولي قطاع  - الصين (المرحلة الثانيةو الوسطى أفريقياجمهورية و 11بربادوسوأنتيغوا وبربودا و الجزائر

                                                      
 وصرف السنوية ئحرالشا ميدتق في التأخيرات القادمة بشأن تالجتماعاا أعمال دولجفي  بند فرعي منفصلإدراج  ينبغي نهأ يةذلتنفيا للجنةا قررت   1
  .وااللتزامات للشرائح والألما
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/39الوثيقة   2
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41الوثيقة   3
   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/42الوثيقة   4
  EP/OzL.Pro/ExCom/82/44UNالوثيقة   5
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/46الوثيقة   6
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/50الوثيقة   7
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/55 الوثيقة 8
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/56الوثيقة  9

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/57الوثيقة  10
  (ب)، يمكن أن يقدم باربادوس إلى االجتماع الثاني والثمانين أو الثلث والثمانين. 81/27وفقا للمقرر  11
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ومالي  13هاييتيوغينيا و غابونو دومينيكاو جيبوتيو كوت ديفواروالكونغو و جزر القمرو 12جامدة)ال يوريثان
المملكة العربية و 14مبيق والنيجر وباكستان وجمهورية مولدوفا وقطر وسانت فنسنت وجزر غريناديناوموز

  شرائحهم. اتالبوليفارية) طلب -ية وتوغو وتونس وتركيا وفنزويال (جمهور 15وسيراليونالسعودية 

 والثمانين لثانيا عالجتماا لیإ دمتق مل لتيا ئحرالشا لتحلي

 31عدد ل إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية شرائح خططب امرتبط نشاطاواحد وخمسين قدم ي لم     -3
إلى االجتماع  المستحق تقديمهم تكاليف دعم الوكالة)، شاملة(دوالر أمريكي  20,255,789 ، بقيمة إجمالية قدرهابلدا

باإلضافة إلى ذلك، قدمت ثالث شرائح من . 16هذه الوثيقةبمبين في المرفق األول ال على النحوالثاني والثمانين، 
 11,403,355 بقيمة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطط من أو المرحلة الثانية  ولىالمرحلة األ

ما فيالمعنية الوكاالت المنفذة  سحبتهم ، ولكنالثاني والثمانينتكاليف دعم الوكالة) إلى االجتماع  شاملة( دوالر أمريكي
  .أيضا في المرفق األول وتعرضعات، خالل عملية استعراض المشرو بعد 

 على االمتثال هتأثيرالتأخير و أسباب

 : قراراتفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروخطط شرائح طلبات تشمل أسباب التأخير في تقديم      -4
دم وجود عو)؛ 14ي (أو التغيير الهيكل /تغييرات في وحدة األوزون الوطنية وإجراء أو  /موافقات والأو  /الحكومة و

 نالمائة م في 20قل من عتبة األصرف وال )5ل كافية من الشرائح السابقة (أمواو )12لزامي (اإلتحقق التقرير 
توقيع و )1منية (أ ومسائل )6(العناصر االستثمارية في تنفيذ  التأخيرو ) 24سابقة (األموال المعتمدة للشريحة ال

نظام و )8رجية (صعوبات داخلية أو خاو )2للتقديم (أو المتعاونة  الرئيسيةالوكالة وعدم جاهزية  )7االتفاقات (
 ).4( الماليةو/ أو المرحلية أو عدم تقديم التقارير  )2تفاق (مراجعة االو )2(الجاهز للعمل الترخيص 

 انت مستحقي تقديم الشرائح التي كر فلتأخيل، لن يكون من قبل المعنيةذكرت الوكاالت الثنائية والمنفذة  حسبما     -5
وتوكول جب بربمو هماللتزامات البلدان امتثاللمحتمل أن يكون لها تأثير، على أي تأثير، أو من غير ا تقديمها

من  طن 1,060,2 وقدره كستهالاالن أل نظرا هالمتثا معد يمكن حيث، المملكة العرية السعودية ماعدامونتريال، 
 وهو وكربونالهيدروكلوروفلور سساأ خط من لمائةا في 28 بنسبة قلأكان  2017 معا فيقدرات استنفاذ األوزون 

الث الثجتماع إلى اال تقديمها توقع تقديم جميع الشرائح المستحقالممن و. وزونألا دستنفاا راتقد من طن 1,468,7
  .نيوالثمان الرابعيتم تقديمها إلى االجتماع  قدالمملكة العربية السعودية التي  ماعدا والثمانين

 توصياتال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:       -6

 :اإلحاطة علما بما يلي  )أ(

 UNEP/OzL.Pro/ExCom، الوارد في الوثيقة بالتأخر في تقديم الشرائح التقرير المتعلق )1(
 ؛82/24/

إزالة المواد ، في إطار خطط إدارة ت عن التأخيرات في تقديم الشرائحالمعلوماو )2(
المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبرنامج األمم الهيدروكلوروفلوروكربونية 

(اليونيب) ومنظمة األمم المتحدة للتنمية للبيئة  وبرنامج األمم المتحدة(اليوئنديبي) المتحدة اإلنمائي 
 ؛والبنك الدولي الصناعية (اليونيدو)

                                                      
  قدمت ولكنها سحبت فيما بعد. 12
  (ب)، يمكن أن يقدم هايتي إلى االجتماع الثاني والثمانين أو الثلث والثمانين. 81/27وفقا للمقرر  13
  (ب)، يمكن أن يقدم سان فنسنت وغرنادين إلى االجتماع الثاني والثمانين أو الثلث والثمانين.  81/27وفقا للمقرر   14
  قدمت ولكنها سحبت فيما بعد.  15
  بلدا كان من المقرر تقديمها.   32شريحة لعدد  43للمقارنة، في االجتماع الحادي والثمانين، لم تقدم   16
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ة روكربونينشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو 91من أصل  40أن و )3(
 ؛في موعدها اني والثمانين قد قدمتإلى االجتماع الث المستحق تقديمهم

إزالة  ط إدارةر في تقديم شرائح خطيأشارت إلى أن التأخالمعنية أن الوكاالت الثنائية والمنفذة و )4(
يكون له  لن 2018عام في إلى ثاني اجتماع  ميمهتقد المستحقالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 أنه ال يوجدو ول مونتريال،على االمتثال لبروتوك، تأثير ، أو من غير المحتمل أن يكون لهرأي تأثي
، مونتريال توكولرقابة الخاصة ببروما يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية ال يمتثل لتدابير ال

 ؛ هاامتثالعدم يحتمل باستثناء المملكة العربية السعودية حيث 

ر في يلتأخالمتعلقة با القرارات بخصوص المعنيةإلى الحكومات  خطاباتإرسال باألمانة  ومطالبة  )ب(
  هذا التقرير.بفي المرفق األول  المذكورة تقديم الشرائح
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 المرفق األول
 

الجتماع الثاني و الثمانينلشرائح لم يتم تقديمها   
 

المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

الجزائر (المرحلة 
 األولى)

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  154,800 2014 اليونيدو
  األوزون الوطنية  / التغيير الهيكلي

إدارة  ةطخ نم لیوألا حلةرلما ءلغاإ بلوط دلبلا في رةلمستما الصعبة ظروفلا تشير إلىوإذ 
 دةصرألا وإعادة والثمانين ثلثالا عالجتماا في رئزاللج نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

 ةطخ نم لثانيةا للمرحلة رحمقت يمكن تقديم لكي الرابع والثمانين عالجتماا لیإ غير المصروفة
  عندما تسمح الظروف بذلك. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

أنتيغوا وباربادوس 
 (المرحلة األولى)

تغييرات في وحدة /  الموافقاتالقرارات الحكومية /  6,610 2015 اليونيب
 األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / تقديم التقارير

  المالية / الصعوبات الداخلية أو الخارجيةو المرحلية

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2015( لثانيةا يحةرلشا تقديمعدم  تشير إلىوإذ 
 ءلغاإ بلوط مةولحکا في لهيکليةا راتلتغييا ببسب ودابربو ألنتيغوا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
غير  دةصرألا دةعاوإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما

إدارة  ةطخ نم لثانيةا حلةرلمأن ا مع اإلشارة إلى والثمانين، لثانيا عالجتماا لیإ المصروفة
 نبشأXXIX/19 ررلمقا رالعتباا في ذستأخ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

  .رألعاصيا نم المتضررة يبيرلکاا زرلج لخاصةا راتالعتباا
أرمينيا (المرحلة 

 ة)يالثان
 

 عتبة المعتمدة / لسابقةا يحةرلشا نم کافية والمأ 58,082 2018 اليونيب
  لمائةا في 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا

 ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش إلجماليا رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى
 في 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة تحت كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 لی) إ2018( لثانيةا يحةرلشا لكي يمكن تقديم بنيوليا مع لالعمعلى  مينياأر مةوحک وحث لمائةا
 2018عام  يحةرشتخصيص إعادة  لكي تراعي معدلةمع خطة عمل  والثمانيناالجتماع الثالث 

في المائة لتمويل الشريحة  20 المقدرة بنسبة الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة
  السابقة قد تحققت.

جمهورية أفريقيا 
الوسطى (المرحلة 

  األولى)

/ عتبة  مسائل أمنية/  داخلية أو خارجية صعوبات 62,150 2013 اليونيب
  في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبة

إدارة  ةطخ نم لیوألا حلةرلما ءلغاإ بلوط دلبلا في رةلمستما الصعبة ظروفلا وإذ تشير إلى.
 لثانيا عالجتماا في یطسولا يقيارفأ يةورلجمه نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا

 رحمقت ميدتق نيمک لكي والثمانين الثالث عالجتماا لیإ غير المصروفة دةصرألا دةعاوإ والثمانين
 عندما تسمح الظروف نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرللم

  .بذلك
الصين (المرحلة الثانية 

قطاع رغوة البولي  –
  يوريثان الجامدة)

الصرف المقدرة عتبة مشروع / وثيقة التوقيع اتفاق /  11,342,000 2017 البنك الدولي
  في المائة 20 بنسبة

 لثانيةا حلةرللم نثايوري البولي رغوة عاطق ةطخ نم) 2017( لثانيةا يحةرلشأن ا وإذ تشير إلى
 دق والثمانين لثانيا عالجتماا لیإ مةدلمقا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم

 لكياالتفاق  قيعوبت للتعجيمن أجل ا ليدولا كلبنا مع للعما علی نلصيا مةوحک وحث، سحبت
إعادة كي تراعي ل معدلةتقديم الشريحة الثانية إلى االجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل  مكني

 20 المقدرة بنسبة الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2017عام  يحةرشتخصيص 
  .قد تحققتفي المائة لتمويل الشريحة السابقة 

جزر القمر (المرحلة 
  األولى)

 مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا هدافمن أ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى  عدم وجود تقرير التحقق 33,900 2018 اليونيب
 نيمک لكي قلتحقا من أجل إكمال بنيوليا مع لالعمعلى  رلقما زرج مةوحک بعد وحث ليستکم

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا ميدتق
 لكي تراعي معدلةخطة عمل  الثالث والثمانين مع عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش إعادة تخصيص



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24 
Annex I 

 
 

2 

المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

(المرحلة الكونغو 
 األولى)

 ةطخ نم) 2016( لثالثةا يحةرلشا في ريالستثماا رلعنصا ذتنفي ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى  يعنصر االستثمارالتنفيذ  28,250 2018 اليونيب
 بنيوليا مع للعما علی ونغولکا مةوحک ثح، ونيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي
 تراعي كيل معدلةمع خطة عمل  إلى االجتماع الثالث والثمانين نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش إعادة تخصيص
كوت دي فوار 

 (المرحلة األولى)
 

 مل ةنيوبرکوورفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى عدم وجود تقرير التحقق 168,156 2016 اليونيب
ق ال التحقكوت دي فوار على العمل مع اليونيب واليونيدو من أجل إكم مةوحک وحث ،بعد يكتمل

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( لثالثةا يحةرلشالكي يمكن تقديم 
تراعي  كيل معدلةمع خطة عمل  الثالث والثمانين تماعاالجإلى  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح الالحقة. 2016عام  يحةرشإعادة تخصيص 
 492,200 2016 اليونيدو

(المرحلة جيبوتي 
 األولى)

 مل نيةوبرکوورفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقأن ا تشير إلىوإذ  عدم وجود تقرير التحقق 49,720 2018 اليونيب
 ميدتق نيمک لكي قلتحقا إكمالمن أجل  بنيوليا مع للعما علی تيوجيب مةوحک ثحوبعد  يكتمل

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( لثالثةا يحةرلشا
راعي تكي معدلة لخطة عمل  الثالث والثمانين معع الجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح الالحقة. 2018 عامشريحة  إعادة تخصيص
(المرحلة دومينيكا 
  األولى)

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  74,354 2016 اليونيب
 ريراألوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عدم وجود تق

خلية أو الخارجية / توقيع الصعوبات الداالتحقق / 
  / وثيقة المشروع اتفاق

 وأن نيةوطلا وزونألا دةحوو مةولحکا في لهيکليةا راتلتغييا ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى
 ثح، ولم يكتمل بعد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا هدافأل ميزاإللا قلتحقا

 لثانيةا يحةرلشا يمكن تقديم لكي قلتحقا من أجل إكمالب نيوليا مع للعما علی مينيکادو مةوحک
 لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما من )2016(
 2016 معا يحةرش صتخصي دةعاإ لكي تراعي معدلة لعم ةطخ مع والثمانين ثلثالا عالجتماا

 يبيرالکا زرلج لخاصةا راتالعتباا نبشأ 29/19 ررلمقا اإلشارة إلى مع، لالحقةا ئحرالشوا
  .رألعاصيا نم المتضررة
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

(المرحلة غابون 
 األولى)

 مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف ا نبشأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى عدم وجود تقرير التحقق 56,500 2018 اليونيب
 ميدتق لكي يمكن قلتحقا أجل إكمال من بنيوليا مع للعما علی ونغاب مةوحک ثحو يكتمل بعد

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا
 راعيتلكي معدلة خطة عمل  الثالث والثمانين معع الجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش إعادة تخصيص
 (المرحلة األولى)غينيا 

 
 مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف ا نبشأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى عدم وجود تقرير التحقق 172,000 2016 اليونيدو

 نيمک لكي قلتحقا من أجل إكمال دونيوليوا بنيوليا مع للعما علی غينيا مةوحک ثحو يكتمل بعد
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( لثالثةا يحةرلشا ميدتق
 راعيتلكي  معدلةمع خطة عمل  الثالث والثمانين عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح الالحقة. 2016عام  يحةرشإعادة تخصيص 
 73,450 2016 اليونيب

(المرحلة غويانا 
 الثانية)

 مل ةنيوبرکوورفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى  للتقديم عدم جاهزية الوكالة الرئيسية 71,423 2018 اليوئنديبي
 نيمک كيل قلتحقا من أجل إكمال بنيوليوا يبيدئنوليا مع للعما علی غيانا مةوحک ثحو يكتمل

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2018( لثانيةا يحةرلشا ميدتق
 راعيتلكي  معدلةمع خطة عمل  لث والثمانيناالث عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 .والشرائح الالحقة 2018 عام يحةرش إعادة تخصيص
 عدم وجود تقرير التحقق 74,015 2018 اليونيب

 – ةجمهوريإيران (
(المرحلة اإلسالمية) 

 الثانية)

 ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش اإلجمالي رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى  في المائة 20 المقدرة بنسبةالصرف عتبة  1,166,127 2018 ألمانيا
 في 20 ةبنسب المقدرة رفلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 الياطيوإ لمانياأ تماوحک مع للعما علی إلسالميةا رانيإ يةورجمه مةوحک ثحو لمائةا
 )2018( الثانية يمكن تقديم الشريحة يلكالتنفيذ  من أجل تعجيلواليونيدو واليوئنديبي واليونيب 

ام ع يحةرشتخصيص إعادة  لكي تراعي معدلةإلى االجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل 
مويل تلة في المائ 20 المقدرة بنسبة الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2018

  .قد تحققت ابقةالشريحة الس

  في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبةعتبة  565,000 2018 إيطاليا
تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  1,705,559 2018 اليوئنديبي

األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / الصعوبات 
 المقدرة بنسبةالصرف عتبة الداخلية أو الخارجية / 

  في المائة 20

  في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبةعتبة  213,614 2018 اليونيب

  في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبةعتبة  624,880 2018 اليونيدو
(المرحلة العراق 
 األولى)

 تغييرات في وحدة/  الموافقاتالقرارات الحكومية /  247,634 2017 اليونيب
 /اق األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / توقيع االتف

  المشروعوثيقة 

وحث د بعوقع التأخير بسبب التغييرات الهيكلية داخل الحكومة وأن االتفاق لم ي وإذ تشير إلى
 قديمتكي يمكن ل االتفاقتوقيع التعجيل ب اليونيب واليونيدو من أجلحكومة العراق على العمل مع 

 ادلموا لةإدارة إزا خطةمن ) من المرحلة األولى 2017الشريحة الثالثة (
  والثمانين. لثالثا عالجتماا لىإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 تغييرات في وحدة/  الموافقاتالقرارات الحكومية /  225,750 2017 اليونيدو
 /اق األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / توقيع االتف

في  20 الصرف المقدرة بنسبةعتبة /  المشروعوثيقة 
  المائة
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

(المرحلة األردن 
 الثانية)

الصرف المقدرة عتبة /  يعنصر االستثمارالتنفيذ  1,084,503 2018 البنك الدولي
  في المائة 20 بنسبة

 ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش إلجماليا رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى
 في 20 ةبنسبالمقدرة  رفلصا عتبة كان تحت نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 لكي ذنفيلتا من أجل تعجيل ليدولا كلبنوا دونيوليا مع للعمعلى ا ردنألا مةوحک وحث لمائةا
لكي  معدلة مع خطة عمل الثالث والثمانين) إلى االجتماع 2018( الثانيةالشريحة  يمكن تقديم 

 الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2018عام  يحةرشتخصيص إعادة  تراعي
  في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20 المقدرة بنسبة

 في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبةعتبة  578,708 2018 اليونيدو

(المرحلة الكويت 
 األولى)

الصرف عتبة المالية / المرحلية وتقديم التقارير  371,703 2016 اليونيب
  في المائة 20 المقدرة بنسبة

 يةلثانا يحةرلشل اإلجمالي رفلصا دلمعوأن  لماليةاالمرحلية و ريرلتقاا ميدتق دمع وإذ تشير إلى
 فرلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم) 2014(

الالزمة  ماليةلاالمرحلية و ريرلتقاا ميدتقعلى  تيولکا مةوحک وحث لمائةا في 20 بنسبةالمقدرة 
من  األولىلة ) من المرح2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( لكي يونيدولعمل مع اليونيب والوا

خطة  نين معالثالث والثما االجتماعخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
ن ، على أساس أوالشرائح الالحقة 2016عام  يحةرشتخصيص إعادة  لكي تراعي ةمعدلعمل 
  .قد تحققت المائة لتمويل الشريحة السابقة يف 20 المقدرة بنسبة الصرفعتبة 

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  1,128,684 2016 اليونيدو
 يرالتقاراألوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / تقديم 

 20 الصرف المقدرة بنسبةعتبة المالية / و المرحلية
  في المائة

م قدياألموال الكافية من الشريحة السابقة المعتمدة / ت 58,760 2018 اليونيب (المرحلة األولى)مالي 
  الماليةو المرحلية التقارير

 يرالتقار حث حكومة مالي على تقديمالمالية وو المرحلية عدم تقديم التقارير وإذ تشير إلى
ن م) 2018( يمكن تقديم الشريحة الرابعة لكي اليونيبوالعمل مع  الالزمة الماليةو المرحلية

لثالث ماع ااالجتالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
والشرائح  2018 عام يحةرش إعادة تخصيص لكي تراعي معدلةمع خطة عمل  والثمانين
  الالحقة.

(المرحلة المغرب 
 األولى)

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2017( لثالثةا يحةرلشا سحب وإذ تشير إلى في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبةعتبة  37,625 2017 اليونيدو
 علی ربمغلا مةوحک وحث، والثمانين لثانيا عالجتماا لیإ مةدلمقا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 ارةإد ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2017( لثالثةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي دونيوليا مع للعما

سيتم  هاس أن، على أسوالثمانين إلى االجتماع الثالث نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا
طن  59,67من  ر خط األساسيتغي لكي يبينبين الحكومة واللجنة التنفيذية  المبرم االتفاق تعديل

اية ، ونقطة البداستنفاد األوزون من قدراتطن  51,35استنفاد األوزون إلى  من قدرات
 تبارخطة العمل مع األخذ في االع تعديلسيتم و؛ بهاألقصى المسموح  الكومستوى االسته

واردات ن الحظر على ، وأ2014ب في البلد منذ عام  141-استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون
؛ وتم 2015 كانون الثاني /يناير 1في  النفاذدخل حيز النقي  ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

  في المائة لتمويل الشريحة السابقة. 20 المقدرة بنسبة الصرفتحقيق عتبة 
(المرحلة مبيق اموز

 األولى)
 

 نم) 2014( لثانيةا يحةرلشا من العنصر االستثماري ذتنفي ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى تنفيذ العنصر االستثماري 33,900 2016 اليونيب
 مةوحکمن  بلطقدم و نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما

 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما في دونيوليا رعنص لنقل موزمبيق
العمل مع اليونيب  على حكومة موزمبيق ثحو ،يبيدئنوليا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

الصرف المقدرة عتبة /  يعنصر االستثمارالتنفيذ  81,750 2016 اليونيدو
  في المائة 20 بنسبة

) من 2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة ( لكي، يبيدئنوليانقل إلى التعجيل من أجل واليونيدو 
الثالث  االجتماعمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  األولىالمرحلة 

 ئحالشراو 2016 عام يحةرشتخصيص  دةإعا لكي تراعي معدلةوالثمانين مع خطة عمل 
  .ةلمنفذا الوكاالت تغييرو لالحقةا

(المرحلة النيجر 
 األولى)

 ثح، وجاهز للعمل صلحصوا صخيراللت ماظن ودجو دمع ببسب راتلتأخيا إلىوإذ تشير   الجاهز للعملعدم وجود نظام للتراخيص والحصص  141,250 2016 اليونيب
 نم) 2016( لثانيةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي دونيوليوا بنيوليا مع للعما علی رلنيجا مةوحک

 ثلثالا عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما
والشرائح  2016عام شريحة تخصيص إعادة  لكي تراعي معدلةخطة عمل  والثمانين مع

المواد في استهالك  اإلجماليةمعدلة للتخفيضات  بداية، مع نقطة الالحقة
للمواد التي تأخذ في االعتبار االستهالك الفعلي  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
ترخيص قد ال نظامحكومة النيجر أن تؤكد  أنعلى أساس ، في البلد نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  استقر وأن نظام الحصص يعمل.

 الجاهز للعملعدم وجود نظام للتراخيص والحصص  96,750 2016 اليونيدو

(المرحلة الباكستان 
 الثانية)

 

 يحةرلشل ياإلجمال رفلصا دلمعوأن  ريالستثماا رلعنصا ذتنفي ببسب راتلتأخيا وإذ تشير إلى  يعنصر االستثمارالتنفيذ  225,976 2018 اليونيب
 كان تحت نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم لیوألا

 بينوليا مع للعماعلى  نباکستا مةوحک وحث ،لمائةا في 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة
الة المواد ) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إز2018الشريحة (يمكن تقديم لكي  دونيوليوا

 تراعي لكي معدلةالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث والثمانين مع خطة عمل 
رة المقد، على أساس أن عتبة اإلنفاق ةوالشرائح الالحق 2018 عام يحةرش إعادة تخصيص

  .تقتحققد السابقة  شريحةالفي المائة لتمويل  20 بنسبة

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  2,118,442 2018 اليونيدو
األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / الصعوبات 

 الصرف المقدرة بنسبةعتبة الداخلية أو الخارجية / 
  في المائة 20

 (المرحلة األولى)قطر 
 

 حثو ،طرقة إلى منفذة لتقديم المساعدالجهود التي تبذلها الوكاالت ال إلى مع التقديروإذ تشير   وثيقة المشروع /توقيع االتفاق  169,500  2013 اليونيب
 ة إزالةإلكمال المرحلة األولى من خطة إدار واليونيدو اليونيبحكومة قطر على العمل مع 

ر وإعادة األرصدة غي 2019 ه/ حزيراندروكلوروفلوروكربونية بحلول يونيالمواد الهي
 لةحرلما ميدتق ررلمقا نم نکا هأن اإلشارة إلى، مع الرابع والثمانينإلى االجتماع  المصروفة

  ين.والثمان ثللثاا عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لثانيةا
  صعوبات داخلية أو خارجية 571,935  2013 اليونيدو
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

جمهورية مولدوفا 
 (المرحلة الثانية)

عتبة  المعتمدة / لسابقةا يحةرلشا نم کافية والمأ 29,493 2018 اليونيب
  في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبة

 ةطخ نم لثانيةا حلةرلما نم) 2016( لیوألا يحةرللش اإلجمالي رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى
 في 20 ةبنسبالمقدرة  رفلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا

 لثانيةا حةيرلشا تقديم يمكن لكي بنيوليا مع على العمل فادولوم يةورجمه مةوحک وحث ،لمائةا
 إعادة تخصيص معدلة لكي تراعيمع خطة عمل  لث والثمانيناالث ماع) إلى االجت2018(

المائة  في 20 المقدرة بنسبة الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2018 عامشريحة 
  لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

المملكة العربية 
(المرحلة السعودية 

 األولى)
 

 تغييرات في وحدة/  الموافقاتالقرارات الحكومية /  909,500 2016 اليونيدو
ير وجود تقراألوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عدم 

  في المائة 20 المقدرة بنسبةالصرف عتبة التحقق / 

 مل يةنوبرکوورفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالا هدافالمعني بأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى
 ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2015( بعةرالا يحةرللش ملعاا رفلصا دلمعوأن بعد  ليستکم

 في 20 ةبنسبالمقدرة  رفلصا عتبة تحت كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا
 يلك قلتحقا الاليونيدو من أجل إكم مع للعمعلى ا يةودلسعا بيةرلعا لمملکةا مةوحک وحث،لمائةا

 دوالما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( لخامسةا يحةرلشا ميدتق نيمک
 لعم ةطخ عم والثمانينالرابع أو  الثالث والثمانين عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

 ونتريالم روتوكولب راإط بموجب مهازااللت لالمتثاا دملع لمحتملةا طرلمخاا معدلة لكي تراعي
ة المقدر الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2016م عا يحةرشوإعادة تخصيص 

  في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20 بنسبة
(المرحلة السنغال 
 األولى)

 علی لغالسنا مةوحک ثحو ندةيدلجا للعما ةطخو قالتفاا تعديل بسبب راتلتأخيا وإذ تشير إلى تعديل االتفاق 90,400 2018 اليونيب
 نم) 2018( لثةلثاا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي المعدل قالتفاا إلكمال دونيوليوا بنيوليا مع للعما
اع الثالث االجتم لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما

والشرائح  2018 عام يحةرش إعادة تخصيص معدلة لكي تراعيعمل  ةمع خط والثمانين
  الالحقة.

 تعديل االتفاق 21,500 2018 اليونيدو

(المرحلة سيراليون 
 األولى)

 لةزاإدارة إ ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا سحب لیإ تشير إلىوإذ   المعتمدة أموال كافية من الشريحة السابقة 23,730 2018 اليونيب
 مةوکح ثحو ،والثمانين لثانيا عالجتماا لیإ مةدلمقا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

 تقديم نيمک لكي) 2016( لثالثةا يحةرلشا ذتنفي من أجل تعجيل بنيوليا مع للعما علی ونليراسي
 ادة تخصيصإع لكي تراعي معدلةمع خطة عمل  الثالث والثمانينإلى االجتماع  بعةرالا يحةرلشا

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش
جنوب أفريقيا 

 (المرحلة األولى)
 تغييرات في وحدة/  الموافقاتالقرارات الحكومية /  534,585 2016 اليونيدو

ير تقراألوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / عدم وجود 
  التحقق

 وادلما كستهالأهداف اب المعني ميزاإللا قلتحقا عدم إكمال وإذ تشير إلى
 جل إكمالمن أ دونيوليا مع للعما علی يقيارفأ وبجن مةوحک ثحو ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
 لةزاإإدارة  ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2016( بعةرالا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي قلتحقا
لة لكي معدخطة عمل  مع الثالث والثمانين عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما

  والشرائح الالحقة. 2016عام  يحةرشإعادة تخصيص  تراعي
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

حنوب السودان 
 (المرحلة األولى)

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  54,500 2018 اليوئنديبي
األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / الصعوبات 

 الصرف المقدرة بنسبةعتبة الداخلية أو الخارجية / 
  في المائة 20

ليوئنديبي ا مع للعما علی ودانلسا وبجن مةوحک ثحو دلبلا في لهيکليا رلتغييا وإذ تشير إلى
 لةة إزاإدار ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( لثانيةا يحةرلشا ميدتق نيمک لكي واليونيب

دلة لكي مع خطة عمل مع لث والثمانيناالث عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما
 الصرف، على أساس أن عتبة والشرائح الالحقة 2018 عام يحةرش تخصيص ةإعادتراعي 

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  79,665 2018 اليونيب  في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20 المقدرة بنسبة
الصرف عتبة األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / 

  في المائة 20 المقدرة بنسبة
(المرحلة توغو 

 األولى)
 مل نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما كستهالأهداف ا نبشأ ميزاإللا قلتحقأن ا وإذ تشير إلى عدم وجود تقرير التحقق 45,200 2018 اليونيب

 ميدتق نيمک لكي قلتحقا من أجل إكمال بنيوليا مع للعمعلى ا وغوت مةوحک وحث بعد، ليستکم
 وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم) 2018( بعةرالا يحةرلشا
 راعيتلكي معدلة خطة عمل  لث والثمانين معاالث عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح الالحقة. 2018 عام يحةرش إعادة تخصيص
(المرحلة تونس 

 األولى)
ألولى حلة اوإذ تشير إلى وجود تأخيرات في تنفيذ عنصر قطاع التبريد وتكييف الهواء من المر لم تقدم 78,769 2017 فرنسا

 مل معوحث حكومة تونس على الع ،من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لث االجتماع الث) إلى ا2017حكومة فرنسا واليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

   .2017والثمانين مع خطة عمل معدلة لكي تراعي تخصيص شريحة عام 
 تنفيذ العنصر االستثماري 16,950 2017 اليونيب

 داخلية أو خارجيةصعوبات  116,003 2017 اليونيدو

(المرحلة تركيا 
 األولى)

عتبة  المعتمدة / لسابقةا يحةرلشا نم کافية والمأ 1,710,770 2016 اليونيدو
  في المائة 20 الصرف المقدرة بنسبة

 وادلما ةلإدارة إزا ةطخ نم) 2015( لثانيةا يحةرللش إلجماليا رفلصا دلمعأن  وإذ تشير إلى
 مةوحک وحث ،لمائةا في 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة تحت كان نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
) 2016( الثةلثا يحةرلشا تقديم لكي يمكن التنفيذ من أجل تعجيل دونيوليا مع للعمعلى ا کيارت
 ثلثالا عتماالجا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ نم لیوألا حلةرلما نم

 ئحرالشوا 2016 معا شريحة  تخصيص دةعاإ معدلة لكي تراعي لعم ةطخ مع والثمانين
 دق سابقةلا يحةرلشا ليولتم لمائةا في 20 المقدرة بنسبة رفلصا عتبةأن  سساأ علی، لالحقةا

  .تتحقق
 –فنزويال (جمهورية 

البوليفارية) (المرحلة 
  الثانية)

تغييرات في وحدة /  الموافقاتقرارات الحكومة /  214,000 2017 اليوئنيبي
الصرف عتبة األوزون الوطنية / التغيير الهيكلي / 

  في المائة 20 المقدرة بنسبة

 مهوريةحث حكومة جو اليوئنديبيطلب إلغاء خطة قطاع الرغاوى التي ينفّذها وإذ تشير إلى
لكي  )2016ى (تنفيذ الشريحة األولتعجيل من أجل وليفارية على العمل مع اليونيدو فنزويال الب

 وادلما لةاإدارة إز ةطخ) من المرحلة الثانية من 2017الشريحة الثانية ( تقديم يمكن
 راعيتمعدلة لكي  لعم ةطخ مع والثمانين ثلثالا عالجتماا لیإ نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
  المتعاونة للتقديمالوكالة عدم جاهزية  615,250 2017 اليونيدو  .لالحقةا ئحرالشوا 2017 عام يحةرش صتخصي دةعاإ

المرحلة فييت نام 
 الثانية)

ة الصرف المقدرعتبة مشروع / وثيقة التوقيع اتفاق /  2,331,737 2017 البنك الدولي
  في المائة 20 بنسبة

 نم) 2016( لیوألا يحةرللش اإلجمالي رفلصا دلمعوأن  ،عدم توقيع االتفاق بعد وإذ تشير إلى
 20 بنسبةالمقدرة  رفلصا عتبة تحت نکا نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ةطخ

 تعجيل من أجل ليدولا كلبنوا نلياباا مةوحک مع للعما علی فيتنام مةوحک ثح، ولمائةا في
) إلى االجتماع الثالث والثمانين مع 2017يمكن تقديم الشريحة الثانية ( لكي التوقيع على االتفاق
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
تكاليف الدعم) 
 (دوالر أمريكي)

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

ة الصرف المقدرعتبة مشروع / وثيقة التوقيع اتفاق /  185,297 2017 اليابان
 في المائة 20 بنسبة

، على أساس والشرائح الالحقة 2017عام شريحة إعادة تخصيص  لكي تراعي معدلةخطة عمل 
  .قد تحققت تمويل الشريحة السابقةلفي المائة  20نسبة عتبة الصرف المقدرة بأن 

   *31,659,144   المجموع

  (ب)). 81/27لث والثمانين (المقرر اباستثناء باربادوس وهايتي وسان فينسنت وغرينادين الذين ستقدم لهم طلبات الشرائح إلى االجتماع الثاني والثمانين أو الث* 
     

 


