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 التأخيرات في تقديم الشرائح
 
 
  

  مقدمة
 
تفاقات المتعددة ، ھذه الوثيقة عن التأخيرات في تقديم شرائح اال1 (ج) 53//3أعدت األمانة، إعماال للمقرر  .1

السنوات. وتقدم الوثيقة اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي 
أصدرتھا اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الثالث والسبعين، وتحليل لكل شريحة لم تقدم لالجتماع الرابع والسبعين، 

 الشرائح بعد أن قدمت، والتوصيات. واألسباب التي حدثت بسحب

 متابعة القرارات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح لالجتماع الثالث والسبعين
 
، بعثت األمانة برسائل إلى حكومات البلدان التالية تحثھا على تقديم الشرائح   (ب) 4/73إعماال للمقرر  .2

االجتماع الرابع والسبعين، الجزائر، وأنغوال، واألرجنتين، وأرمينيا، التالية عن اتفاقاتھا المتعددة السنوات إلى 
والبحرين، وبنغالديش، وجمھورية أفريقا الوسطى، وكوت ديفوار، وغينيا االستوائية، وغويانا، وھايتي، والعراق، 

 اليمن.واألردن، والكويت، وبيرو، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسورينام، وتايلند و

، وغينيا 5، وبنغالديش4، والبحرين3، وأرمينيا2وكان من نتيجة ذلك أن قدمت حكومات األرجنتين .3
شرائح كل منھا من  13، وتايلند12، وسورينام11، والسنغال10، والكويت9، واألردن8، والعراق7، وغويانا6االستوائية

 ع والسبعين.خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الراب

                                                      
الثاني والثالث عن كل للطلب من أمانة الصندوق المضي في إدراج المعلومات عن التأخيرات في التقديم في سياق استعراضھا لتنفيذ خطط األعمال خالل االجتماعين   1

 عام.
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/19الوثيقة   2
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/20الوثيقة   3
 قدمت ثم سحبھا اليونيب خالل عملية استعراض المشروع.  4
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 تحليل الشرائح التي لم تقدم لالجتماع الرابع والسبعين
 
مرتبطة بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خاصة  14لم يقدم خمسة وثالثون نشاطا .4

و المبين في دوالرا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة على النح 10,887,445بلدا بقيمة إجمالية تبلغ  24بعدد 
 .1الجدول 

 : الشرائح التي لم تقدم لالجتماع الرابع والسبعين1الجدول 
المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد

 تكاليف الدعم)
نسبة الـ 

في  20
المائة التي 
 تحققت

التأثير على  أسباب التأخير
 االمتثال

التجميد الخاص 
 2013بعام 

 الموقع االتفاق

الحكومة/ التغييرات في وحدة األوزون  ال 43,600 2015 اليونيدو ألبانيا
 الوطنية/ تقارير التحقق/ انخفاض الصرف

 نعم نعم ال

 نعم نعم ال تقرير التحقق نعم 25,990 2015 اليونيب ألبانيا
 ال ينطبق نعم ال المنشأة/ مستوى المنح/ انخفاض الصرف ال 154,800 2014 اليونيدو الجرائر
جدول الشرائح نتيجة للتأخير السابق في  ال 33,911 2013 اليوئنديبي أنغوال

 الموافقة/ انخفاض الصرف
بعيد 

 االحتمال
 نعم نعم

 نعم نعم ال توافر مبالغ كافية من الشريحة الحالية نعم 6,610 2015 اليونيب أنتيغوا وبربوردا
بوليفيا (دولة 

 متعددة القوميات)
لمانيا لليونيدوالنقل المطلوب من أ ال 72,885 2015 ألمانيا

15
 - - - 

جدول الشرائح نتيجة لتأكيد الموافقة السابقة/  ال 30,535 2014 اليونيب شيلي
 انخفاض الصرف

بعيد 
 االحتمال

 ال نعم

جدول الشرائح نتيجة لتأكيد الموافقة السابقة/  ال 120,980 2014 اليوئنديبي شيلي
 انخفاض الصرف

بعيد 
 االحتمال

 نعم نعم

 نعم نعم ال تقرير التحقق نعم 212,998 2014 يونيبال كوت ديفوار
جمھورية كوريا 

الشعبية 
 الديمقراطية

 نعم *ال ال عقوبات/ انخفاض الصرف ال 54,805 2015 اليونيب

جمھورية كوريا 
الشعبية 

 الديمقراطية

العقوبات: قيود السفر إلى البلد/ انخفاض  ال 458,153 2015 اليونيدو
 الصرف

 نعم *ال ال

ھورية الكونغو جم
 الديمقراطية

التغييرات في وحدة األوزون  /الحكومة  نعم 26,555 2015 اليونيب
 الوطنية

 نعم نعم ال

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

 نعم نعم ال صعوبات الشراء/ انخفاض الصرف ال 26,160 2015 اليوئنديبي

 ال ينطبق نعم ال ئيسيةتأخر شريحة الوكالة الر N/A 105,860 2014 اليوئنديبي ھايتي
الحكومة/ تغيير الوزير/ متطلبات نظام  نعم 33,900 2014 اليونيب ھايتي

 الحصص
 t requiredال نعم ال

 ال ينطبق نعم ال تقرير التحقق نعم 197,596 2015 فرنسا كينيا
بعيد  تقرير التحقق نعم 113,746 2015 اليونيب ملديف

 االحتمال
 نعم نعم

 ال نعم ال المنشأة/ مستوى المنحة/ انخفاض الصرف ال 105,888 2015 ليونيدوا الجبل األسود
 ال نعم ال الحكومة/ توقيع االتفاق/ انخفاض الصرف ال 21,470 2015 اليونيب ميانمار
 ال ينطبق نعم ال تأخر شريحة الوكالة الرئيسية ال 65,400 2015 اليونيدو ميانمار
 and 2013 اليونيب بيرو

2015 
الحكومة/ التغييرات في وحدة األوزون  نعم 28,250

 الوطنية/ توقيع االتفاق
 ال نعم ال

 and 2013 اليوئنديبي بيرو
2015 

بعيد  الحكومة/ توقيع االتفاق/ انخفاض الصرف ال 135,891
 االحتمال

 نعم نعم

 نعم نعم ال الحكومة/ خطاب الموافقة  نعم and 731,745 2013 اليونيدو قطر

                                                                                                                                                                           
 
 . .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/21الوثيقة  5
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/30الوثيقة  .6
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/32الوثيقة   7
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/34الوثيقة   8
 البنك الدولي بعد ذلك خالل عملية استعراض المشروع.قدمت ثم سحبھا اليونيدو و  9
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/35الوثيقة  10

 قدمت ثم سحبھا اليونيب واليونيدو بعد ذلك خالل عملية استعراض المشروع.  11
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/47الوثيقة   12
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/48الوثيقة   13
 شريحة كان من المقرر تقديمھا. 20ل االجتماع الثالث والسبعين للمقارنة، لم تقدم خال  14
 ..(UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/12)عولجت في تقارير الحالة والتقارير المتعلقة بالمشروعات التي تتطلب تقارير خاصة  15
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المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد
 تكاليف الدعم)

نسبة الـ 
في  20

المائة التي 
 تحققت

التأثير على  أسباب التأخير
 االمتثال

التجميد الخاص 
 2013بعام 

 الموقع االتفاق

2015 
 and 2013 اليونيب رقط

2015 
 ال نعم ال الحكومة/ توقيع االتفاق نعم 231,650

 ال ينطبق نعم ال تأخر شريحة الوكالة الرئيسية نعم 4,144 2015 اليونيدو سانت لوسيا
إعادة جدولة الشرائح في المقرر  نعم 10,760 2015 اليونيب سانت لوسيا

 70)/1(ب)(23
 نعم نعم ال

سانت فينسنت 
 ادينوغرين

إعادة جدولة الشرائح في المقرر  نعم 158,200 2015 اليونيب
 70)/1(ب)(23

 نعم نعم ال

المملكة العربية 
 السعودية

 ال نعم ال الحكومة/ توقيع االتفاق/ انخفاض الصرف ال 281,418 2015 اليونيب

المملكة العربية 
 السعودية

 and 2014 اليونيدو
2015 

نتيجة لتأخر الموافقة جدولة الشرائح  ال 3,174,262
 السابقة/ انخفاض الصرف

 نعم نعم ال

 نعم نعم ال الحكومة/ انخفاض الصرف ال 202,800 2015 ألمانيا سيشيل
بعيد  توافر أموال كافية من الشريحة الحالية نعم 11,641 2015 اليوئنديبي تيمور ليشتي

 االحتمال
 نعم نعم

 نعم نعم ال افر أموال كافية من الشريحة الحاليةتو نعم 18,532 2015 اليونيب تيمور ليشتي
الحكومة/ وحدة األوزون الوطنية/ تقرير  نعم 2,675,000 2015 اليونيدو تركيا

 التحقق
 نعم نعم ال

البنك  فييت نام
 الدولي

إعادة جدولة الشرائح في المقرر  نعم 1,124,860 2015
 70)/1(ب)(23

 نعم نعم ال

 نعم نعم ال ينطبق عدم االستقرار السياسي/ تقرير التحقق نعم 186,450 2014 اليونيب اليمن
  10,887,445المجموع

  ) XXVI/15(المقرر  ال، ولكن في حالة امتثال لخطة العمل  *
N/P.لم تقدم : 

 
 أسباب التأخيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 
)، التغييرات في وحدة األوزون 11) الحكومات (2مستوى المنح ( وتشمل أسباب التأخيرات: المنشئات/ .5

)، تأخر شريحة الوكالة الرئيسية 6)، توقيع االتفاقات (1)، خطاب الموافقة (1)، الوزراء/ نظام الحصص (4الوطنية (
نتيجة لتأخر )/ جدولة الشرائح 7)، تقرير التحقق (2)، العقوبات (1)، المشتريات (1) عدم االستقرار السياسي (3(

)، وتوافر األموال االكافية من الشرائح 3((1) (ب) 23/70)، إعادة جدولة الشرائح في المقرر4الموافقة السابقة (
 ).3السابقة (

أيضا أن التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  1ويبين الجدول  .6
متثال أو يستبعد أن يكون لھا ھذا التأثير. وعالوة على ذلك حققت ھذه البلدان تعزى الى عدم وجود تأثير على اال

باستثناء جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية التي وجدت األطراف في بروتوكول  2013التجميد الخاص بعام 
ويتوقع أن تقدم  ).XXVI/15مونتريال أنھا في حالة امتثال، وقدمت خطة عمل للعودة الى حالة االمتثال (المقرر 

جميع الشرائح المستحقة لالجتماع الخامس والسبعين باستثناء مالديف وقطر واليمن التي قد تقدمھا لالجتماع السادس 
 والسبعين.

ويتناول القسم التالي بحسب البلد أسباب التأخير في تقديم الشريحة وحالة تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد  .7
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  الحكومة/ التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ تقرير التحقق/ انخفاض الصرف -ألبانيا (اليونيب واليونيدو)

وتشير اليونيدو الى أن التأخيرات تعزى الى تعيين موظف جديد في وحدة األوزون الوطنية. ومنذ ذلك  .8
اتفق على خطة عمل، وصدر عقد إلعداد و 2014الوقت، عقد اجتماع مع الموظف الجديد في نوفمبر/ تشرين الثاني 

 في المائة. 20تقرير التحقق. وأصبح الصرف وشيكا وسوف يمكن البلد من تحقيق الحد األقصى للصرف البالغ 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6 
 
 

4 

  المنشأة/ مستوى المنحة/ انخفاض الصرف -الجزائر (اليونيدو)

أنه كان من الصعب التغلب على  كان من المقرر تقديم ھذه الشريحة قبل ثالثة اجتماعات وأشار اليونيدو الى .9
جميع التأخيرات المجمعة منذ إنشاء وحدة األوزون الوطنية. غير أن األنشطة بدأت وتحقق بعض التقدم (مثل توفير 
التدريب لسلطات الجمارك، وزيادة لمراكز التدريب). وفيما يتعلق بمشروع كوندور لتحويل أجھزة تكييف الھواء 

الذي ووفق عليه خالل االجتماع السادس والستين، يعزى التأخير الذي  22-وفلوروكربونالمعتمدة على الھيدروكلور
الى ضيق الوقت الالزم للمنشئات الستكمال األعمال التحضيرية إلدخال تكنولوجيا  16أبلغ لالجتماع الثالث والسبعين

R-32 يل. وفيما يتعلق بمشروع كريستور الجديدة. ولم تتخذ الشركة، حتى ھذا االجتماع، أي قرار بشأن أنشطة التحو
ب في تصنيع رغاوي العزل التي ووفق عليھا خالل االجتماع الثاني والستين، 141- إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

يعزى سبب التأخير الذي أبلغ لالجتماع الثالث والسبعين الى صعوبة االنتھاء من نطاق اإلمدادات بالنظر الى نقص 
ويشير اليونيدو، في تحديثه الذي قدمه لھذا االجتماع الى التحويل الفوري لخط من الخطوط الثالثة الميزانية المتاحة. 

 قيد النظر في الوقت الحاضر مع تحويل الخطين الباقيين بتمويل (نظير من الشركة).

 جدول الشرائح نتيجة لتأخر الموافقات السابقة/ انخفاض الصرف -أنغوال (اليوئنديبي)
 

ولم يوافق عليھا إالّ  2012قرر تقديم الشريحة قبل اجتماعين سابقين، وتأخير طلب شريحة عام كان من الم .10
خالل االجتماع الثاني والسبعين. وأبلغ اليوئنديبي خالل االجتماع الثالث والسبعين الى ضيق الوقت الالزم الستكمال 

، واتفق على خطة محدثة 2015في مارس/ آذار  األنشطة المقررة. وأبلغ اليوئنديبي ھذا االجتماع عن إيفاد اجتماع
 ).2013للمشتريات التي يعتقد اليوئنديبي أنھا قد تسرع بوتيرة تقديم الشريحة التالية(

 توافر أموال كافية من الشريحة الحالية -أنتيغوا وبربودا (اليونيب)
 

دريب من خطة إدارة إزالة المواد تشمل الشريحة األولى تمويال للمكونين المتعلقين بالمساعدات التقنية والت .11
الھيدروكلوروفلوروكربونية، في حين تتعلق الشريحة الثانية بمكون اإلبالغ. ونظرا ألن ھذا المكون لن يؤثر بدرجة 
كبيرة على األنشطة، اتفق على أن ال يقدم البلد الشريحة الثانية لالجتماع الرابع والسبعين. وطلب اليونيب من وحدة 

 نية تقديم تقارير مرحلية ومالية للتمكين من تقديم الشريحة الثانية لالجتماع الخامس والسبعين.األوزون الوط

 جدولة الشرائح نتيجة للتأخر في الموافقات السابقة/ وانخفاض الصرف -شيلي (اليوئنديبي واليونيب)
 

ا االجتماع بالنظر الى أنه أشار اليوئنديبي الى أن تنفيذ المشروع يمضي في طريقة. ولم تقدم الشريحة في ھذ .12
لم يوافق على الشريحة السابقة إالّ خالل االجتماع الثالث والسبعين. وأشار اليونيب الى أن بنود االتفاق بشأن الشريحة 

 قيد المناقشة اآلن ھي وحدة األوزون الوطنية.

 تقريرالتحقق -كوت ديفوار (اليونيب)
 

ويشجع اليونيب البلد على تقديم تقرير التحقق في أسرع وقت  حدث تأخير في تقديم تقرير التحقق اإللزامي .13
 ممكن.

 العقوبات/ قيود السفر الى البلد/ انخفاض الصرف -جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية (اليونيب واليونيدو)
 

ة على الرغم من أن اليونيدو قد حقق تقدما في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني .14
في المائة حيث لم يستطع خبير رغاوي تقني  20وصدر طلب شراء، لم يتحقق الحد األقصى من الصرف بنسبة 

. 2015، من المقرر إرسال بعثة الخبير في مايو/ أيار 2015السفر الى البلد. ونظرا لرفع قيود السفر في مارس/ آذار 

                                                      
 .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6التأخيرات في تقديم الشرائح (  16
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يد اإلعداد نتيجة لعقوبات وقرارات مجلس األمن التابع وبالنسبة للمكون الخاص باليونيب، مازالت طرائق التمويل ق
 .2015يونيه/ حزيران  –لألمم المتحدة. ومن المقرر بدء المشاورات األولية في أبريل/ نيسان 

الحكومة/ التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ صعوبات  –جمھورية الكونغو الديمقراطية (اليوئنديبي واليونيب) 
 الصرفالشراء، وانخفاض 

 
أشار اليونيب الى أن التأخيرات تعزى الى التغييرات في وحدة األوزون الوطنية. وتحظى الوحدة الجديدة  .15

بالدعم من برنامج المساعدة على االمتثال من المكتب اإلقليمي في أفريقيا لإلسراع بوتيرة التنفيذ. وأشار اليوئنديبي 
يجة لنقص البائعين المھتمين في الجوالت األولى من الغطاءات. الى أن بعض التأخيرات في عملية الشراء حدثت نت

 في المائة. 20غير أن الشراء استكمل منذ فترة قريبة مما سيتيح تحقيق التقدم والوفاء بالحد األقصى للصرف البالغ 

 الحكومة/ تغيير الوزير/ شرط نظام الحصص –ھايتي (اليوئنديبي واليونيب) 
 

شريحة قبل ثالثة اجتماعات سابقة. وأبلغ اليونيب عن إحراز تقدم في تقريره المقدم كان من المقرر تقديم ال .16
لالجتماع الثالث والسبعين بشأن تنفيذ أنشطة بناء القدرات لموظفي الجمارك وفنيي التبريد، ووضع اختصاصات 

ع صدور قرار وزاري في لخبير قانوني إلعداد نظام قابل للنفاد لحصص الھيدروكلوروفلوروكربون، وكان من المتوق
قدمت له معلومات عن ھذه  2015. وعين وزير جديد في فبراير/ شباط 2014ھذ الشأن في ديسمبر/ كانون األول 

المسائل. وقدم تقرير مطلوب بواسطة وحدة األوزون الوطنية بعد انتھاء الموعد النھائي وأشار اليونيب أنھا ستتابع 
مع الخامس والسبعين. ولم يحصل اليوئنديبي على أي تمويل في الشريحة األولى من التقارير لإلسراع بالتقديم لالجتا

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 تقرير التحقق –كينيا (فرنسا) 
 

 لم تستكمل البلد بعد تقرير التحقق لتقديمه. ويجري التعاقد مع استشاري إلجراء التحقق. .17

 ير التحققتقر –ملديف (اليونيب) 
 

أختيرت المالديف كبلد من البلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك إلجراء تحقق خالل االجتماع الثالث  .18
والسبعين. ويتعين توفير وقت إضافي لتخطيط التحقق حيث يتعين توضيح المتطلبات مع البلد أوال. وسوف يستكمل 

ب قدرا أكبر من الدعم في تصميم وتنفيذ التحقق. وأشار . ويقدم اليوني2015التحقق خالل النصف الثاني من عام 
 اليونيب الى أن الشريحة سوف تقدم خالل االجتماع السادس والسبعين.

 مستوى المنحة/ انخفاض الصرف –المنشأة  –الجبل األسود (اليونيدو) 
 

أشارت اليونيدو الى أن التأخير يعزى الى مستوى التمويل لخطة إدارة إزالة المواد  .19
لھيدروكلوروفلوروكربونية الذي كان دون ما اقترح مما يتطلب إعادة تنظيم المشروع. وأشارت إلى أنھا سوف ا

 تسرع بوتيرة تنفيذ خطة العمل المنقحة.

 الحكومة/ توقيع االتفاق/ انخفاض الصرف –ماينمار (اليونيب واليونيدو) 
 

فق الحكومة على نظام الحصص. وقد أقيم تأخرت ھذه الشريحة بسبب عدم القدرة على الصرف الى أن توا .20
، وتجري مراجعة االتفاق. ومن المقرر إيفاد بعثة 17(ھ)31/68إعماال للمقرر  2014نظام الحصص في أبريل/ نيسان 

                                                      
قة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لميانمار، وخطة قررت اللجنة التنفيذية "المواف  17

دوالر أمريكي لليونيب على اساس الفھم بأن الصرف لن  20,670دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  159,000تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 
 تلقي تأكيدا من اليونيب بأن الحكومة قد وافقت على قرار األوزون المنشىء لنظام حصص المواد المستنفدة لألوزون. يحدث إالّ بعد
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لبدء التنفيذ. ولم تحصل اليونيدو على أي تمويل في الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة  2015في أبريل/ نيسان 
 وروفلوروكربونية.المواد الھيدروكل

 الحكومة/ المتغيرات في وحدة األوزون الوطنية/ توقيع االتفاق/ انخفاض الصرف –بيرو (اليوئنديبي واليونيب) 
 

كانت الشريحة مستحقة قبل أربعة اجتماعات. وخالل االجتماع الثالث والسبعين، أشار اليوئنديبي الى أن  .21
تنفيذ قد بدأ. وقدم نفس التقرير لالجتماع الرابع والسبعين. وأشار وثيقة المشروع وقعتھا الحكومة مؤخرا، وأن ال

اليونيب الى أن اتفاقه مع الحكومة مازال لم يوقع، ومرة أخرى نتيجة للتغيرات في الحكومة/ وحدة األوزون الوطنية، 
 وأنه سيتابع الموقف مع الحكومة.

 الموافقةالحكومة/ توقيع االتفاق/ خطاب  –قطر (اليونيب واليونيدو) 
 

أعدت اليونيدو واليونيب تقديم الشريحة الثانية منذ االجتماع الثالث والسبعين إالّ أنھما لم يتمكنا من الحصول  .22
على موافقة الحكومة/ االتفاق على الشريحة. وأشار اليونيب الى أن الشريحة قد ال تقدم حتى االجتماع السادس 

 والسبعين.

 (1) (ب)23/70إعادة جدولة شرائحه في الجدول  – سانت لوسيا (اليونيب واليونيدو)
 

ة مواعيد تقديـــم شرائحــــه خطــــة إدارة إزالــــة المـــــواد ـــجدول (1) (ب)23/70أعـــاد المقــــرر  .23
لبلد الھيدروكلوروفلوروكربونية لسانت لوسيا الى االجتماع األول من العام. غير أن اليونيب لم يعيد جدولة اتفاقه مع ا

 بناء على ذلك ومن ثم لم تقدم الشريحة وفقا للجول الزمني الجديد.

 (1) (ب)23/70إعادة جدولة الشرائح في المقرر  –سانت فينسنت وغرينادين (اليونيب) 
 

جدولــــة مواعيــــد تقديــم شرائـــح خطـــة إدارة إزالة المواد  (1) (ب)23/70اد المقــــرر ـــأع .24
روكربونية لسنت فينسنت وغرينادين الى االجتماع األول من العام. غير أن اليونيب لم يعيد جدولة الھيدروكلوروفلو

 اتفاقه مع البلد وفقا لذلك ومن ثم لم تقدم الشريحة بناء على ذلك حسب الجدول الزمني الجديد.

شرائح نتيجة للتأخر في الموافقة الحكومة/ توقيع االتفاق/ جدولة ال -المملكة العربية السعودية (اليونيب واليونيدو)
 السابقة/ انخفاض الصرف

 
ولم يوافق عليھا إالّ في االجتماع الثاني والسبعين لليونيدو ولم  تصرف  2013أرجىء طلب شريحة عام  .25

. وتلقت اليونيدو 2013األموال الى أنقدم تقرير التحقق اإللزامي عن استھداف الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 
، ولذا لم يتوافر وقت لتنفيذ المشروعات بموجب ھذه 2014في نوفمبر/ تشرين الثاني  2013ن شريحة عام األموال م

الشريحة. ومنذ ذلك الوقت، أبرمت عقود لشراء معدات لثالثة شركات أخرى إلنتاج رغاوي البوليوريثان في مارس/ 
في المائة.  20لحد األقصى من الصرف البالغ ، وأسندت األولوية لتسليم المعدات لشركة واحدة لتحقيق ا2015آذار 

الى أن يوافق على شريحة اليونيدو  2015ليقدم لالجتماع الخامس والسبعين. وال يستطيع اليونيب تقديم شريحة عام 
 في المائة من األموال. 20وصرف ما ال يقل عن  2014لعام 
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 سيشيل (المانيا): الحكومة/ انخفاض الصرف
 

أن البلد كان بطيئا في تنفيذ األنشطة ويجري وضع اإللتزامات التعاقدية للمھام التي أشارت ألمانيا الى  .26
 ستستكمل لتيسير المصروفات.

 تيمورليشتي (اليوئنديبي واليونيب) توافر أموال كافية من الشريحة الحالية
 

اتفق بالتشاور مع البلد على توافر أموال متبقية كافية لدعم جميع األنشطة المقررة حتى ديسمبر/ كانون األول  .27
. وفي ھذا الصدد، نصحت وحدة األوزون الوطنية بإرجاء تقديم طلب الحصول على الشريحة الثانية. وأشارت 2015

، وأجريت مناقشات 2014عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني اليونيب الى أن البعثة المشتركة بين اليوئنديبي واليونيب 
ثنائية مع وحدة األوزون الوطنية خالل اجتماعات الشبكة، وتم تدريب وحدة األوزون الوطنية واستمر رصد ومتابعة 
األماكن. كما قام اليونيب بتعزيز موارد الموظفين المعينين المخصصين لبرنامج مساعدات االمتثال لدعم التنفيذ 

 الوطني.

 الحكومة/ وحدة  األوزون الوطنية: تقرير التحقق –تركيا (اليونيدو) 
 

. ولم ينته العمل بعد من عملية اختيار الخبير االستشاري 2014جرى تغيير وحدة األوزون الوطنية في عام .28
 الوطني لالضطالع بإعداد تقرير التحقق. وستقترح اليونيدو استخدام خبير دولي.

 (1) (ب)23/70إعادة جدولة الشرائح في المقرر  –الدولي)  فييت نام (البنك
 

جدولة موعد تقديم شرائح خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  (1) (ب)23/70أعاد المقرر  .29
ن ثم لم لفيت نام الى االجتماع األول من العام وغير أن البنك الدولي لم يعيد جدولة اتفاقه مع البلد على ھذا األساس وم

 تقدم الشريحة وفقا للجدول الزمني الجديد.

 عدم االستقرار السياسي/ تقرير التحقق –اليمن (اليونيب) 
 

كان من المقرر تقديم الشريحة قبل اجتماعين. وھناك صعوبة في االضطالع بالتحقق اإللزامي نتيجة  .30
كومة خارج البلد، وتقديم الدعم التقني للمتابعة إالّ لألوضاع السياسية في البلد. ويعتزم اليونيب القيام بالتنسيق مع الح

 أن الشريحة قد التقدم حتى االجتماع السادس والسبعين.

وقد ترغب اللجنة التنفيذية في نظر طلب األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم  .31
 .في ھذه الوثيقة 1الشريحة الى الحكومات الواردة في الجدول

 الشرائح التي قدمت إالّ أنھا سحبت بعد مناقشات مع األمانة
 

الشرائح التي قدمت لالجتماع الرابع والسبعين إالّ أنھا سحبت بمعرفة الوكاالت المنفذة المعنية  2يقدم الجدول  .32
صرف من بعد االستعراض الذي أجرته األمانة. وتشمل األسباب التي قدمت للسحب مايلي: عدم تحقيق تقدم كاف وال

الشريحة الموافق عليھا، تباين البيانات والتحقق، التوقيع على جميع اتفاقات المنح الفرعية، والحاجة الى التحقق من 
 البيانات.
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 : الشرائح التي قدمت إالّ أنھا سحبت  بعد مناقشات مع األمانة2الجدول 
المبالغ (مع  الشريحة الوكالة البلج

 تكاليف الدعم)
لتأثير على ا أسباب التأخير

 االمتثال
 2013استھالك 

 يقل عن التجميد
تاريخ التقديم  توقيع االتفاق

الجديد 
 (االجتماع)

الخامس  نعم نعم ال عدم تحقيق تقدم كاف أو صرف كاف 163,850 2014 اليونيب البحرين
 والسبعين

مس الخا غير معروف ال ال تباين البيانات/ التحقق 57,808 2015 اليونيدو غواتيماال
 والسبعين

التوقيع على جميع  **ال ال تباين البيانات/ التحقق 50,850 2015 اليونيب *غواتيماال
اتفاقات العقود 

 الملغاه

الخامس 
 والسبعين

البنك  األردن
 الدولي

الخامس  إتفاق منحة فرعية نعم ال التوقيع على جميع اتفاقات العقود الفرعية 905,956 2013
 والسبعين

التوقيع على جميع اتفاقات العقود الفرعية  24,181 2013 ونيدوالي األردن
 للمكون المتعلق بالبنك الدولي

الخامس  غير معروف نعم ال
 والسبعين

الخامس  نعم نعم ال البيانات في حاجة الى تحقق 169,330 2014 اليونيب السنغال
 والسبعين

الخامس  نعم نعم ال ققالبيانات في حاجة الى تح 80,625 2014 اليونيدو السنغال
 والسبعين

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

الخامس  نعم نعم ال عدم تحقيق تقدم كاف/ انخفاض الصرف 15,332 2015 اليونيب
 والسبعين

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

الخامس  نعم نعم ال عدم تحقيق تقدم كاف/ انخفاض الصرف 188,590 2015 اليونيدو
 والسبعين

  1,656,522وعالمجم
  ية النباين في اليانات في الوقت المناسب.عقب االنتھاء من ھذه الوثيقة بعد مناقشات مستفيضة مع األمانة، أبلغ اليونيدو األمانة بأن الوثيقة سوف تسحب نتيجة لعدم إمكانية تسو  *
  ).XXVI/16من غير الواضح ما إذا كانت غواتيماال في حالة امتثال لحظة العمل (المقرر  **

 
 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في أن تطلب من األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات المتعلقة  .33
 من ھذه الوثيقة. 2بالتأخيرات في تقديم الشرائح للحكومات الواردة في الجدول 

 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي: .34

 إذ تحاط علما بمايلي: )أ (

تقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة ال )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6؛ 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بمقتضى االتفاقات المتعددة السنوات، التي  )2(
 قدمتھا لألمانة فرنسا وألمانيا واليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

ذات صلة بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  96مجموع األنشطة البالغة نشاطا من  61أن  )3(
الھيدروكلوروفلوروكربونية المستحقة التقديم قدمت في موعدھا الى االجتماع الرابع 

 والسبعين،  وأن تسع من تلك الشرائح سحب بعد مناقشات مع األمانة؛

ات أو تأثيرات غير محتملة على أن الوكالة المنفذة المعنية أشارت الى عدم وجود أي تأثير )4(
االمتثال ناشئة عن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد 

، 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر تقديمھا لالجتماع األول في عام 
 2013ولم تتوافر أي إشارات على أن أي من ھذه البلدان في حالة عدم امتثال لتجميد عام 

 تھالك الھيدروكلوروفلوروكربونية  باستثناء ما يتعلق بمايلي:الس
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جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية حيث الحظت األطراف في بروتوكول  )أ (
مونتريال بالتقدير تقديم الطرف خطة عمل لضمان العودة الى االمتثال لتدابير 

قابة على وتدابير الر 2015الرقابة على استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 
 ؛XXVI/15إعماال للمقرر  2016االنتاج لعام 

غواتيماال حيث أحاكت األطراف علما مع التقدير تقديم الطرف خطة عمل لضمان  )ب (
عودته الى االمتثال لتدابير البروتوكول للرقابة على استھالك 
الھيدروكلوروفلوروكربون، وقراره بخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 

االستھالك المسموح به من خالل استھالك كميات الفائض في  دون 2014في 
 ؛XXVI/16إعماال للمقرر  2013

تطلب من األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات المتعقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح لحكومات  )ب (
 البلدان الواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة.
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 المرفق األول
 

 معنية عن التأخيرات في تقديم الشرائحرسائل ترسل الى الحكومات ال
 

توصية األمانة  للجنة التنفيذيةالبلد
الحظت أنه قد حدثت بعض التأخيرات نتيجة لتغيير موظف وحدة األوزون الوطنية إالّ أنه اتفق على خطة عمل وتحث  ألبانيا

عمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم حكومة ألبانيا على استكمال تقرير التحقق لإلسراع بوتيرة تنفيذ المشروع وال
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم  2015شريحة عام 

  في المائة من تمويل الشريحة السابقة 20بتحقيق الحد األقصى البالغ 
 

، وتحث حكومة الجزائر 2013) لالجتماع الحادي والسبعين في 2014ة الثالثة (الحظت أنه كان من المقرر تقديم الشريح الجزائر
على تشجيع المنشئات ذات الصلة على استكمال تحويل خطوط إنتاجھا الى التكنولوجيات غير المعتمدة على 

لمواد من خطة إدارة إزالة ا 2014الھيدروكلوروفلوروكربون والعمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم شريحة عام 
في المائة من  20الھيدروكلوروفلوروكربونية الى االجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى البالغ 

  تمويل الشريحة السابقة سوف يتحقق
 

على )، وتحث حكومة أنغوال على تشجيع المنشئات ذات الصلة 2013الحظت أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثالثة ( أنغوال
استكمال تحويل خطوط إنتاجھا الى التكنولوجيات غير المعتمدة على الھيدروكلوروفلوروكربون والعمل مع اليوئنديبي 

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الى االجتماع 2013لتقديم الشريحة الثالثة (
 في المائة من تمويل الشريحة السابقة سوف يتحقق 20الحد األقصى البالغ الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن 

 
الحظت أنه تتوافر أموال كافية من الشريحة األولى وتحث حكومة انتغوا وباربودا على اإلسراع باستكمال أنشطة  غوا وبربودايأنت

ل مع اليونيب لتقديم الشريحة الثانية لالجتماع ) وتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعم2012الشريحة األولى (
  الخامس والسبعين.

 
) قد سحبت وحثت حكومة البحرية على العمل مع اليونيب لإلسراع بإحراز تقدم لكي 2014الحظت أن ا لشريحة الثانية ( البحرين

في  20ن الصرف البالغ لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى م 2014يمكن تقديم شريحة 
  المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق.

 
وتحث  2014قد ووفق عليھا خالل االجتماع الثالث والسبعين في نوفمبر/ تشرين الثاني  2013الحظت أن شريحة  شيلي

د التنفيذ والعمل مع حكومة شيلي على استكمال االتفاق مع اليونيب لإلسراع بتنفيذ األنشطة الواردة في الشريحة األولى قي
من الى االجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأنالحد األقصى  2014اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم شريحة 

  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20الصرف البالغ 
 

جتماعين سابقين وتحث حكومة كوت ديفوار على ) خالل ا2014الحظت أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثانية ( كوت ديفوار
  ) لالجتماع الخامس والسبعين.2014استكمال تقرير التحقق لكي يتمكن اليونيب من تقديم الشريحة الثانية (

 
جمھورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية
دوليين الى البلد، وأن من الحظت وجود تأخيرات نتيجة لترتيب طرائق التمويل، والقيود المفروضة على سفر الخبراء ال

، وتحث حكومة جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تيسير ھذه البعثة، 2015المقرر إيفاد بعثة في مايو/ أيار 
لالجتماع الخامس  2015واالنتھاء من طرائق التمويل والعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم شريحة عام 

  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20من الصرف البالغ أن الحد األقصى والسبعين على أساس الفھم ب
 

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

الحظت أن ھناك تغييرات في وحدة األوزون الوطنية وتأخيراـ في عملية الشراء وتحث حكومة الكونغو الديمقراطية على 
لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأنالحد  2015يحة عام العمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم شر

  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20من الصرف البالغ األقصى 
 

قد سحبت وتحث حكومة غواتيماال على العمل مع اليونيدو واليونيب لتسوية التباين في  2015الحظت أن شريحة عام  غواتيماال
لالجتماع  2015تقرير التحقق وتوقيع االتفاق المعني لإلسراع بإحراز تقدم لكي يمكن تقديم شريحة  البيانات وتقديم

  الخامس والسبعين.
 

إالّ أن ھايتي لم تؤكد  2013) خالل ثالثة اجتماعات سابقة في 2014الحظت أنه كان من المقرر تقديم الشريحة الثانية ( ھايتي
روكربون وتحث حكومة ھايتي على العمل مع اليونيب لإلسراع بإنشاء نظام إقامة نظام لحصص الھيدروكلوروفلو

  ) لالجتماع الخامس والسبعين.2014الحصص لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (
 

) قد سحبت وتحث حكومة األردن على العمل مع ابنك الدولي لإلسراع بتوقيع اتفاقات 2013الحظت أن الشريحة الثانية ( األردن
  ) لالجتماع الخامس والسبعين.2013الثانوية المتبقية لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية ( المنح
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) قد تأخرت وتحث حكومة كينيا على العمل مع فرنسا الستكمال تقرير التحقق من 2015الحظت أن الشريحة الثالثة ( كينيا

  الخامس والسبعين.لالجتماع  2015أھداف االستھالك الوطنية لكي يمكن تقديم شريحة عام 
 

) وتحث حكومة مالديف على العمل مع اليونيب لكي يمكن استكمال تقرير 2015الحظت تأخر تقديم الشريحة الثالثة ( ملديف
  لالجتماع السادس والسبعين. 2015التحقق وتقديم شريحة 

 
د على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ خطة ) قد تأخرت وتحث حكومة الجبل األسو2015الحظت أن الشريحة الثالثة ( الجبل األسود

من لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى  2015العمل المنقحة  لكي يمكن تقديم شريحة 
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20الصرف البالغ 

 
الذي يتطلب إنشاء نظام للحصص، وتحث حكومة  68)/ھ(31رر الحظت أن البلد قد استوفى الشروط الواردة في المق ميانمار

لالجتماع الخامس  2015ميانمار على استكمال االتفاق مع اليونيب واإلسراع بتنفيذ الشريحة لكي يمكن تقديم شريحة عام 
  قق.في المائة من الشريحة السابقة سوف يتح 20من الصرف البالغ والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى 

 
منذ أربعة اجتماعات مضت، وأنه حدثت تغييرات في وحدة األوزون  2013الحظت أنه كان يمكن تقديم شريحة لعام  بيرو

 2013الوطنية، وتحث حكومة يرو على التوقيع على االتفاق مع اليونيب واإلسراع بالتنفيذ لك يمكن تقديم شريحة 
في المائة من الشريحة السابقة  20من الصرف البالغ الحد األقصى لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن 

  سوف يتحقق.
 

كانتا مستحقتين في السابق وتحث حكومة قطر على أن تسرع بالتوقيع على خطاب  2014و 2013الحظت أن شريحتي  قطر
في االعتبار إعادة لالجتماع الخامس والسبعين مع خطة عمل منقحة تأخذ  2013الموافقة لكي يمكن تقديم شريحة 

  وما يليھا من شرائح وفق ذلك. 2014تخصيص شريحة 
 

الحظت التغيير في موعد تقديم الشريحة الى االجتماع األول من العام وتحث حكومة سانت لوشيا على العمل من اليونيب  سانت لوسيا
  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015واليونيدو لتقديم شريحة 

 
الحظت التغيير في موعد تقديم الشريحة الى االجتماع األول من العام وتحث حكومة سانت فينست وغرينادين على العمل  ادينسانت فينسنت وغرين

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015مع اليونيب لتقجيم شريحة عام 
 

ستنفدة لألوزون قد تأخر وأن االتفاق مع اليونيب لم عن استھالك المواد الم 2013الحظت أن تقديم تقرير التحقق لعام  المملكة العربية السعودية
يوقع وتحث حكومة المملكة العربية السعودية على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ المشروع وتوقيع اتفاق مع اليونيب 

الصرف من ) لالجتماع الخامس والسبعين على أساس الفھم بأن الحد األقصى 2014لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة (
  في المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق. 20البالغ 

 
) قد سحبت وتحث حكومة السنغال على العمل مع اليونيب واليونيدو للتحقق من 2014الحظت أن الشريحة الثانية ( السنغال

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2014البيانات لكي يمكن تقديم شريحة 
 

) قد تأخذ وتحث حكومة سيشيل على العمل مع ألمانيا لتنفيذ االلتزامات التعاقدية 2013ة الثانية (الحظت أن تنفيذ الشريح سيشيل
  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015لكي يمكن تقديم شريحة 

 
حكومة وتحث  2015) لتنفيذ األنشطة حتي ديسمبر/ كانون األول 2013الحظت توافر أموال كافية من الشريحة الثانية ( تيمور ليشتي

لالجتماع الخامس  2015تيمور ليشت على العمل مع اليوئنديبي واليونيب لإلسراع بالتنفيذ لكي يمكن تقديم شريحة 
  والسبعين.

 
الحظت أنه حدث تغيير في وحدة األوزون الوطنية، وأن تقريرالتحقق من أھداف االستھالك الوطنية مستحق منذ فترة  تركيا

لالجتماع  2015العمل مع اليونيدو الستكمال تقرير التحقق لكي يمكن تقديم شريحة  طويلة وتحث حكومة تركيا على
  الخامس والسبعين.

 
جمھورية فنزويال 

 البوليفارية
) قد سحبت وتحث حكومة فنزويال على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع بالتقدم 2015الحظت أن الشريحة الرابعة (

في  20من الصرف البالغ أساس الفھم بأن الحد األقصى الجتماع الخامس والسبعين على ل 2015لكي يمكن تقديم شريحة 
  المائة من الشريحة السابقة سوف يتحقق.

 
الحظت التغيير الذي حدث في موعد تقديم الشريحة الى االجتماع األول من العام، وتحث حكومة فيت نام على العمل مع  فييت نام

  لالجتماع الخامس والسبعين. 2015 البنك الدولي لتقديم شريحة
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الحظت أنه كان ھناك صعوبات في استكمال تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطنية، وعدم االستقرار السياسي  اليمن

الحالي في البلد، وتحث حكومة اليمن على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق واإلسراع بتنفيذ المشروع لكي 
  لالجتماع الخامس والسبعين. 2014شريحة عام  يمكن تقديم

 
 
---- 


