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  نــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافاللج

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع السابع والسبعون

 2016ديسمبر / كانون األول  2 –نوفمبر/ تشرين الثاني  28مونتريال، 
 
 
 

 التأخيرات في تقديم الشرائح
 

 مقدمة

ذه الوثيقة عن التأخيرات في تقديم شرائح االتفاقات المتعددة ، أعدت األمانة ھ1 (ج)53/3إعماال للمقرر  .1
السنوات.  وتقدم اإلجراءات التي اتخذت استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اعتمدت خالل 

لشرائح التي االجتماع السادس والسبعين، وتحليال لكل شريحة لم تقدم لالجتماع السابع والسبعين، وأسباب سحب ا
 قدمت لالجتماع السابع والسبعين والتوصيات.

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

لتحثھا على تقديم الشريحة  5(ب)، بعثت األمانة برسائل الى حكومات بلدان المادة 76/4إعماال للمقرر  .2
اصة بإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورية لالجتماع السابع والسبعين. وكان من نتيجة ذلك التالية من خططھا الخ

، 6، وارتريا5،و جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية4، وكوبا3، وجزر القمر2أن قدمت حكومات بوركينافاسو
، 14، والسنغال13ة العربية السعودية، والمملك12، ورواندا11، ومالوي10، وكينيا9، وغينيا بيساو8، وغرينادا7وأثيوبيا

                                                      
 ث من كل عام.في سياق استعراض تنفيذ خطط األعمال خالل االجتماعين الثاني والثال ليطلب من األمانة المضي بإدراج المعلومات عن التأخيرات في التقديم  1
 قدمت ثم سحبت بعد ذلك.  2
3  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/38.. 
4  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/39.. 
5  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/40.. 
6  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/43.. 
7  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/44.. 
8  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/47.. 
9  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/48.. 

10  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/52.. 
11  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/53.. 
12  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/59.. 
13  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/60.. 
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، الشرائح الخاصة بكل منھا من خطة إدارة إزالة المواد 19، وزامبيا18، وأوغندا17، وتايلند16، وسوزايلند15والصومال
الھيدروكلوروفلوروكربونية. غير أنه لم تقدم أي شرائح من حكومات أنتيغوا وبربودا، وبربادوس وبيليز، وكوت 

نغو الديمقراطية ودومينيكا، والغابون، وغينيا، والكويت، وموزامبيق، وميانمار، والنيجر، ديفوار، وجمھورية الكو
 والفلبين، وقطر، وتيمور ليشتي، وتوغو، واليمن.

 تحليل الشرائح التي لم تقدم لالجتماع السابع والسبعين
 
لوروفلوروكربونية لعدد أجريت تسعة وأربعون نشاطا تتعلق بالشرائح من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروك .3

دوالرات أمريكية (بما في ذلك تكاليف الدعم، كان من المقرر أن تقدم  8,319,705بلدا بقيمة إجمالية تبلغ  29
 .1على النحو المبين في الجدول  20لالجتماع السابع والسبعين إالّ أنھا لم تقدم

 : شرائح لم تقدم لالجتماع السابع والسبعين1الجدول 
المبلغ (مع  الشريحة الةالوك البلد

تكاليف 
 الدعم)

تحقيق 
االنفاق بنسبة 

 في المائة 20

أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة 
 المنفذة

التأثير على 
 االمتثال

أقل 2015استھالك 
من الخفض بنسبة

 في المائة 10

االتفاق 
 الموقع

قصى تنفيذ عنصر االستثمار/ الحد األ No 154,800 2014 اليونيدو  الجزائر
 في المائة 20لإلنفاق بنسبة 

No Yes N/A 

مسألة األمن/ قرارات الحكومة/  Yes 6,610 2015 اليونيب  أنتيغوا وبربودا
التصديقات التغييرات في وحدة األوزون 
 الوطنية/التغييرات الھيكلية/ تقرير التحقق

No Yes Yes 

السابقة أموال كافية من الشريحة  Yes 65,738 2016 اليونيب الباھاما
للتأخيرات من الشريحة السابقة للتوقع 

 على اتفاق المنحة

No Yes Yes 

تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير  Yes 39,052 2016 اليونيدو  لباھاماا
 جاھزة للتقديم

No Yes N/A 

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  *Yes 141,250 2016 اليونيب  البحرين
 ت من الشريحة السابقةعليھا/ التأخيرا

No Yes No 

تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير  Yes 1,002,211 2016 اليونيدو  البحرين
 جاھزة للتقديم

No Yes Yes 

تقرير التحقق/ قرارات الحكومة/  Yes 20,340 2015 اليونيب  بنغالديش
التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ 

 التغييرات الھيكلية

No Yes Yes 

 بربادوس
 

قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات  *Yes 41,420 2016 اليوئنديبي
 في وحدة األوزون الوزنية تقرير التحقق

Unlikel
y 

Yes Yes 

 بربادوس
 

/  التصديقاتقرارات الحكومة /  Yes 54,240 2016 اليونيب
التغييرات في وحدة األوزون الوطنية / 

 ةالھيكلي اتالتغيير

No Yes Yes 

/  التصديقاتقرارات الحكومة /  Yes 7,085 2016 اليوئنديبي  بليز
التغييرات في وحدة األوزون الوطنية / 

 ةالھيكلي اتالتغيير

No Yes Yes 

                                                                                                                                                                           
14  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/61.. 
15  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/62. 
16  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/64.. 
17   UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/65.. 
18  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/66.. 
19  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/68.. 
 بلدا كان من المقرر تقديمھا. 31شريحة لعدد  52للمقارنة خالل االجتماع السادس والسبعين لم تقدم   20
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المبلغ (مع  الشريحة الةالوك البلد
تكاليف 
 الدعم)

تحقيق 
االنفاق بنسبة 

 في المائة 20

أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة 
 المنفذة

التأثير على 
 االمتثال

أقل 2015استھالك 
من الخفض بنسبة

 في المائة 10

االتفاق 
 الموقع

 بليز
 

/  التصديقاتقرارات الحكومة /  Yes 108,480 2016 اليونيب
التغييرات في وحدة األوزون الوطنية / 

 ةالھيكلي اتالتغيير

No Yes Yes 

قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات  Yes 39,550 2016 اليونيب  بوروندي
في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير 

 الھيكلي

No Yes Yes 

 بوروندي
 

 No Yes Yes تقرير التحقق Yes 87,200 2016 اليونيدو

جمھورية أفريقيا 
  الوسطى 

مة/ مسألة األمن/ قرارات الحكو Yes 62,150 2013 اليونيب
التصديقات التغييرات في وحدة األوزون 
 الوطنية/التغييرات الھيكلية/ تقرير التحقق

No Yes Yes 

 No Yes Yes تقرير التحقق Yes 168,156 2016 اليونيب  كوت ديفوار

 No Yes Yes الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم Yes 492,200 2016 اليونيدو  كوت ديفوار

جمھورية الكونغو 
 ديمقراطية ال
 

التحقق تقرير / الحكومة القرارات /  Yes 26,160 2015 اليوئنديبي
موافقات / التغييرات في / الھيكلية التغيير 

/ قضية األمن / وكالة رائدة وحدة 
 األوزون الوطنية ليست مستعدة لتقديم

غير 
 محتمل

Yes Yes 

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

رات الحكومة/ التصديقات التغييرات قرا Yes 26,555 2015 اليونيب
في وحدة األوزون الوطنية التغيير 

 الھيكلي

No Yes Yes 

قرارات الحكومة/ التصديقات التغييرات  Yes 74,354 2016 اليونيب دومينيكا 
في وحدة األوزون الوطنية التغيير 

 الھيكلي

No Yes Yes 

 No Yes Yes تحققتقرير ال Yes 39,550 2016 اليونيب  غينيا اإلستوائية

تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير  Yes 81,750 2016 اليونيدو  غينيا اإلستوائية
 جاھزة للتقديم

N/A Yes N/A 

 الغابون
 

 No Yes Yes تقرير التحقق Yes 56,613 2016 اليونيب

تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير  Yes 130,691 2016 اليونيدو  الغابون
 تقديمجاھزة لل

No Yes Yes 

تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير  Yes 172,000 2016 اليونيدو  غينيا
 جاھزة للتقديم

No Yes Yes 

 No Yes Yes تقرير التحقق Yes 73,450 2016 اليونيب  غينيا

تنفيذ عنصر االستمثار/ الحد األقصى  No 1,128,684 2016 اليونيدو  الكويت
 مائةفي ال 20لإلنفاق بنسبة 

No Yes Yes 

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  No 371,703 2016 اليونيب  الكويت
عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة 

 في المائة 20الحد األقصى لإلنفاق بنسبة 

No Yes Yes 

قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات  Yes 33,900 2016 اليونيب  موزمبيق
ون الوطنية/ أموال كافية في وحدة األوز

 من الشريحة السابقة الموافق عليھا

No Yes Yes 

قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات  Yes 81,750 2016 اليونيدو  مبيقاموز
في وحدة األوزون الوطنية/ أموال كافية 

 من الشريحة السابقة الموافق عليھا

No Yes N/A 

وال كافية من الشريحة السابقة الموافق أم Yes 21,470 2015 اليونيب  ماينمار
 عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة

No Yes Yes 
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المبلغ (مع  الشريحة الةالوك البلد
تكاليف 
 الدعم)

تحقيق 
االنفاق بنسبة 

 في المائة 20

أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة 
 المنفذة

التأثير على 
 االمتثال

أقل 2015استھالك 
من الخفض بنسبة

 في المائة 10

االتفاق 
 الموقع

ال   - *N/A 65,400 2015 اليونيدو  ماينمار
توجد شريحة 

 حالية

تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير 
 جاھزة للتقديم

No Yes N/A 

الرئيسية غير  تقرير التحقق/ الوكالة Yes 141,250 2016 اليونيب النيجر
 جاھزة للتقديم

No Yes Yes 

 No Yes Yes تقرير التحقق Yes 96,750 2016 اليونيدو النيجر

قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات  Yes 26,891 2016 اليوئنديبي  بيرو
في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير 

 الھيكلي

Unlikel
y 

Yes Yes 

رات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات قرا Yes 5,650 2016 اليونيب  بيرو
في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير 

 الھيكلي

No Yes Yes 

تقديم التقارير المرحلية والمالية/ تقرير  Yes 25,990 2015 اليونيب الفلبين
 التحقق

No Yes No 

 No Yes No تقرير التحقق/ توفق اتفاق المنحة *Yes 169,500 2013 اليونيب  قطر

قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات  Yes 571,935 2013 يونيدوال  قطر
في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير 

 الھيكلي

No Yes N/A 

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  No 16,329 2016 اليونيب  صربيا
عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة 

 في المائة 20الحد األقصى لإلنفاق بنسبة 

No Yes Yes 

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  No 72,885 2016 اليونيدو  صربيا
عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة 

 في المائة 20بنسبة 

No Yes Yes 

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  Yes 39,550 2016 اليونيب  سورينام
 عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة

No Yes Yes 

قرارات الحكومة/ التصديقات/ التغييرات  Yes 31,610 2016 اليونيدو  سورينام
في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير 

 الھيكلي

No Yes N/A 

جمھورية مقدونيا 
اليوغسالفية 

 السابقة

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  No 88,150 2016 اليونيدو
شريحة السابقة عليھا/ التأخيرات من ال

 في المائة 20بنسبة 

No Yes Yes 

 شتيتيمور لي
 

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  Yes 11,641 2015 اليوئنديبي
 عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة

Unlikel
y 

Yes Yes 

 تستيمور لي
 

التنفيذ / قرارات الحكومة / موافقات /  Yes 18,532 2015 اليونيب
يرات عنصر االستثمار في وحدة التغي

 األوزون الوطنية / التغيير الھيكلي

No Yes Yes 

التنفيذ / قرارات الحكومة / موافقات /  Yes 70,060 2016 اليونيب  توغو
التغييرات عنصر االستثمار في وحدة 

 األوزون الوطنية / التغيير الھيكلي

No Yes Yes 

التحقق/ الوكالة الرئيسية غير تقرير  Yes 161,250 2016 اليونيدو  توغو
 جاھزة للتقديم

No Yes N/A 

أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق  No 1,710,770 2016 اليونيدو تركيا
عليھا/ التأخيرات من الشرحة السابقة الحد 

 في المائة 20األقصى لإلنفاق بنسبة 

No Yes Yes 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6 
 
 

5 

المبلغ (مع  الشريحة الةالوك البلد
تكاليف 
 الدعم)

تحقيق 
االنفاق بنسبة 

 في المائة 20

أسباب التأخير المقدمة عن الوكالة 
 المنفذة

التأثير على 
 االمتثال

أقل 2015استھالك 
من الخفض بنسبة

 في المائة 10

االتفاق 
 الموقع

تقرير التحقق/ التوقيع على مسألة األمن/  No 186,450 2014 اليونيب اليمن
في  20االتفاق/ الحد األقصى لإلنفاق 

 المائة

Yes No 2015 
A7 or 

country 
pro-

gramme 
(CP) data 

No 

      8,319,705   المجموع

 في المائة أخذا في االعتبار اتفاق جميع الوكاالت. 20معدل اإلنفاق الشامل يتجاوز الحد األدنى البالغ   *
 

 خيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةأسباب التأ

تتضمن أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية: القرارات  .4
لتحقق )، نقص تقرير ا21الحكومية و/أو التصديقات و/أو التغييرات في وحدة األوزون الوطنية و/أو التغيير الھيكلي (

)، انخفاض اإلنفاق عن 10)، توافر أموال كافية من الشرائح السابقة/ أو التأخيرات من الشرائح السابقة (19اإللزامي (
)، التأخيرات في تنفيذ عناصر 8في المائة من األموال الموافق عليھا للشريحة السابقة ( 20الحد األدنى البالغ 

)، أو تقديم التقارير 4)، الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم (4االتفاقات ()، توقيع 5)، مسائل األمن (5االستثمار (
 ).2المرحلية و/أو المالية(

وكما أشارت الوكاالت المنفذة المعنية فإن التأخيرات في تقديم الشرائح التي كان من المقرر تقديمھا لن تؤثر  .5
جب بروتوكول مونتريال غير أن أحد البلدان (اليمن) قد يكون (أو يجب إالّ تؤثر) في حالة االمتثال اللتزامات البلد بمو

لھا تأثير بالنظر الى الصعوبات الداخلية الجارية حيث ال يمكن تنفيذ أي مشروع في ظل ھذه الظروف. وأشار اليونيب 
لتحسينات في الى أن الشريحة قد تقدم لالجتماع التاسع والسبعين إالّ أن ھذا التقديم يعتمد بالدرجة األولى على ا

األوضاع في البلد. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المعلقة لالجتماع الثامن والسبعين باستثناء البحرين وبنغالديش 
وجمھورية أفريقيا الوسطى وصربيا وتركيا واليمن التي قد تقدم خالل االجتماع التاسع والسبعين، وأشار اليونيب 

 يا مناقشة موعد التقديم الجديد مع البلد.بالنسبة للفلبين الى أنه يجري حال

 وفيما يلى موجز ألسباب التأخير في تقديم شرائح كل بلد. .6

 في المائة 20الجزائر (اليونيدو) تنفيذ عنصر االستثمار/ اإلنفاق بنسبة 
 
ريد أشارت اليونيدو الى أن السبب الرئيسي لتباطؤ التقدم يتعلق بتنفيذ مشروعين لالستثمار في قطاعي التب .7

وتكييف الھواء بالنظر الى إحدى الشرطات رأت ألنھا لم تتلق أمواال كافية للتحويل في حين استغرقت الشركة 
األخرى وقتا طويال بعد الموافقة لكي تقرر المضي في التحويل المتفق عليه. غير أنه في حين أنه قد أحرز تقدم جيد 

في المائة. ولم  20مستوى اإلنفاق لم يحقق بعد الحد األقصى البالغ  منذ التقرير المقدم لالجتماع الخامس والسبعين فإن
 تر أن تأخر الشريحة له تأثير على االمتثال بالنظر الى أن نظام الحصص قد أقيم.

  : تقديم التقارير المرحلية والمالية، والقرارات الحكومية21 انتيغوا وبربودا (اليونيب)
 
بانتغوا وباربودا لم تقدم لالجتماع السابع والسبعين ألن التقارير  أشار اليونيب الى أن الشريحة الخاصة .8

المرحلية والمالية المطلوبة لم تقدم، ولم تستكمل وحدة األوزون الوطنية تقرير الشريحة. ويعرض نظام الحصص 
 على مجلس الوزراء في الوقت الحاضر للموافقة.

ة السابقة الموافق عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ الوكالة البھاما (اليونيب واليونيدو) أموال كافية من الشريح
 الرئيسية غير جاھزة للتقديم

                                                      
 قدمت الشريحة الخاصة بانتغوا وباربودا خالل االجتماع السادس والسبعين إالّ أنھا سحبت بعد ذلك.  21
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أشار اليونيب الى أن اإلجراءات الحكومية الجديدة للنظر والموافقة بشأن االتفاقات قد أدت الى تأخير  .9

لمواصلة األنشطة دون الحاجة الى تمويل المشروعات إالّ أن االتفاقات وقعت. ولذا تتوافر لدى اليونيب أموال كافية 
إضافي. وأشارت اليونيدو الى أنھا كانت مستعدة للتقديم إالّ أن الوكالة الرئيسية قررت عدم تقديم الشريحة لالجتماع 

 السابع والسبعين ألسباب أشير إليھا أعاله.

حة السابقة الموافق عليھا/ التأخيرات من توقيع اتفاق المنح/ كفاية األموال من الشري -البحرين (اليونيب اليونيدو)
 الشريحة السابقة/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم

 
. وأشار 2016أشار اليونيب الى أن من المنتظر التوقيع على االتفاق مع الحكومة في نوفمبر/ تشرين الثاني  .10

رت اليونيدو الى أنھا كانت مستعدة للتقديم إالّ أن الى أنه تتوافر أموال كافية من الشرائح السابقة لتنفيذ المشروع. وأشا
 الوكالة الرئيسية قررت عدم تقديم الشريحة لالجتماع السابع والسبعين حيث أن لديھا أمواال كافية لمواصلة أنشطتھا.

 بنغالديش (اليونيب) قرارات الحكومة
 

ات تدريب موظفي الجمارك وحلقة كان اليونيب ينفق على تنفيذ المشروع، ويعمل مع الحكومة لتنظيم عملي .11
. وتعتزم الحكومة تقديم 2016العمل الخاصة بتدريب المدربين على الممارسات الجيدة في أكتوبر/ تشرين األول 

 .2017الشريحتين الثالثة والرابعة في 

 بربادوس (اليوئنديبي واليونيب) التغيير الھيكلي الحكومي
 

. وأدت 2016ليوئنديبي إالّ في أوائل أكتوبر/ تشرين األول لم توقع وثيقة المشروع بين الحكومة وا .12
 اإلجراءات اإلدارية الجديدة في الحكومة بشأن المزادات والتعاقد مع المؤسسات الى تأخير استكمال الشريحة الحالية.

 بيليز (اليوئنديبي واليونيب) القرارات الحكومية
 

يبي واليونيب واستكملت األنشطة المرتبطة بھا. وأشار أنفقت جميع األموال الخاصة بكل من عنصري اليوئند .13
اليونيب الى أن الشريحة قد أعدت إالّ أن الحكومة قررت عدم تقديمھا نتيجة لمسألة جارية تتعلق بعدم القدرة على 
الحصول على التمويل المشترك المتوقع لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وقد ترغب اللجنة 

لتنفيذية في أن تطلب من حكومة بيليز تقديم الشريحة التالية مع خطة عمل بشأن الكيفية التي يمكن بھا تنفيذ خطة ا
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عدم توافر التمويل المشترك.

 حققبوروندي (اليونيب واليونيدو): مسألة األمن والتغيير الھيكلي الحكومي/ وتقرير الت
 

ومازالت ھناك مسائل أمنية في البلد، وحدثت تغييرات ھيكلية داخل الحكومة والتأخيرات في تقديم تقرير  .14
 التحقق، ومع ذلك أشار اليونيب الى أن األنشطة تحرز تقدما، وأن الشريحة سوف تقدم في االجتماع الثامن والسبعين.

 ييرات في وحدة األوزون الوطنيةجمھورية أفريقيا الوسطى (اليونيب) مسألة األمن/ التغ
 

ومازالت ھناك مسائل أمنية في البلد. وأشار اليونيب الى أنه على اتصال بموظف األوزون الوطني الجديد  .15
 لإلسراع بتنفيذ المشروع.

 تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم -كوت ديفوار (اليونيب واليونيدو)
 

تم إنفاق أموال إضافية منذ التقرير السابق إالّ أنه كان ھناك تأخير في استكمال تقرير أشار اليونيب الى أنه قد  .16
 التحقق. وتنتظر اليونيدو استكمال تقرير التحقق للقيام بالتقديم التالي الخاص بھا.
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ية/ مسائل جمھورية الكونغو الديمقراطية (اليوئنديبي واليونيب) تقرير التحقق/ التغييرات في وحدة األوزون الوطن
 األمن/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم

 
أبلغ اليونيب بأنه قد قدم الدعم لتدريب موظف األوزون الجديد إالّ أن مسائل األمن مازالت مستمرة في البلد.  .17

مع  وأبلغ اليوئنديبي الى أنه قد تم معالجة بعض التحديات اللوجستية ذات الصلة بتوزيع المعدات على بعض المناطق
مكتب اليوئنديبي، وتجري مناولة المعدات بحسب التخطيط المعدل. غير أن التحقق لم يستكمل بعد. وينتظر اليوئنديبي 

 استكمال تقرير التحقق إلجراء التقييم التالي الخاص به.

 التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ تقرير التحقق - الدومينيكا (اليونيب)
 

خيرة، وحدث تغيير في موظفي األوزون الوطنيين مما أدى الى تأخير استكمال وقعت جميع االتفاقات األ .18
 تقرير التحقق المطلوب والذي مازال يتعين استكماله.

 تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم -غينيا االستوائية (اليونيب واليونيدو)
 

قرير التحقق، وأنه قد استخدم خبير استشاري دولي أشار اليونيب الى أنه قد حدثت تأخيرات في استكمال ت .19
لمساعدة البلد. وقد أنفقت اليونيدو جميع األموال الموافق عليھا وتنتظر استكمال تقرير التحقق إلجراء التقديم التالي 

 الخاص بھا.

 تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم -الغابون (اليونيب واليونيدو)
 

نيب الى أنه قد حدثت تأخيرات في استكمال تقرير التحقق. وتنتظر اليونيدو استكمال التعزيز أشار اليو .20
 إلجراء التقديم التالي الخاص بھا.

 غينيا (اليونيب واليونيدو) تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم
 

في المائة من األموال  99قت اليونيدو أشار اليونيب أنه قد حدثت تأخيرات في استكمال تقرير التحقق. وأنف .21
 الموافق عليھا وتنتظر استكمال تقرير التحقق إلجراء التقديم الثاني الخاص بھا.

تنفيذ عنصر االستثمار/ توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا، توقيع  -الكويت (اليونيب واليونيدو)
 في المائة. 20الغ اتفاق المنحة/ الحد األقصى لإلنفاق الب

 
أشار اليونيب الى أن تتوافر أموال كافية من الشرائح السابقة للعناصر غير االستثمارية من خطة إدارة إزالة  .22

. وأبلغت 2016المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويتوقع أن توقع الحكومة االتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 
آلن بسبب الحاجة الى زيادة الطاقة الكھربائية للمصانع المستفيدة. ويقل اليونيدو عن عدم تسليم المعدات حتى ا

 في المائة. 20المستوى الشامل لإلنفاق عن الحد األقصى البالغ 

 تنفيذ عنصر االستثمار/ قرارات الحكومة -موزامبيق (اليونيب واليونيدو)
 

يب واليونيدو الى أن تحديد الحكومة تمت عمليات إنفاق إضافية منذ التقرير األخير. وأشار كل من اليون .23
 لمواصفات المعدات المرتبطة بقطاع خدمة التبريد قد أخر تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

ماينمار (اليونيب واليونيدو) التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي/ األموال الكافية من الشريحة 
 الموافق عليھا/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديمالسابقة 
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تمت عمليات إنفاق أخرى منذ التقرير السابق غير أن ھناك إجراءات داخلية بشأن استخدام وحدة األوزون  .24
الوطنية للتمويل المحول من اليونيب أدت الى تأخيرات في المشروع. وأشار اليونيب الى أن قدرة الحكومة على تنفيذ 

وع محدودة. ويعمل اليونيب مع البلد لإلسراع باإلجراءات الداخلية وبناء القدرة المحلية لتنفيذ المشروع. وأوفد المشر
لتدريب موظفي وحدة األوزون الوطنية المعنية حديثا. ولم تتلق اليونيدو تمويل  2016اليونيب بعثة في أغسطس/ آب 

 األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.الشريحة 

 تقرير التحقق/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة للتقديم -النيجر (اليونيب واليونيدو)
 

لم يمكن تقديم طلب الشريحة بالنظر الى أن تقرير التحقق الذي مازال قيد اإلعداد بمساعدة من اليونيدو لم  .25
 ستكمال تقرير التحقق إلجراء التقديم التالي الخاص به.يستكمل بعد. وينتظر ا

 قرارات الحكومة/ التصديقات التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي -بيرو (اليوئنديبي واليونيب)
 

مما أدى الى بعض التأخير في التنفيذ.  2016أشار اليوئنديبي الى حدوث تغيير للحكومة في يونيه/ حزيران  .26
ب (التدفق) وھو الحظر 141-أشار اليونيب الى أن الحكومة تعد صكا لفرض حظر على الھيدروكلوروفلوروكربونو

. وأشار اليونيب الى أنه يقدم الدعم لوحدة األوزون الوطنية 2017يناير/ كانون الثاني  1الذي سيدخل حيز النفاذ في 
 رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.من خالل التنفيذ المباشر لبعض األنشطة الخاصة بخطة إدا

 تقرير التحقق/ تقديم التقارير المرحلية والمالية -الفلبين (اليونيب)
 

لم يستكمل.  2015أشار اليونيب الى أن التقارير المرحلية والحالية لم تستكمل بعد وأن تقرير التحقق لعام  .27
 ن الحكوميين للتوصل الى وسيلة إلدارة ھذا المشروع.وأشار اليونيب الى أنه يواصل مشاركة كبار المسؤولي

 تقرير التحقق/ توقيع اتفاق المنحة/ التغييرات في وحدة األوزون الوطنية -قطر (اليونيب واليونيدو)
 

، وينتظر أن توقع في 2016أشار اليونيب الى أن ھناك خطة عمل جديدة لم يتفق عليھا إالّ في أغسطس/ آب  .28
، ولم يستكمل تقرير التحقق المطلوب بعد. وحدثت تأخيرات في اليونيدو نتيجة لعدم 2016ل ديسمبر/ كانون األو

 وجود وحدة األوزون الوطنية منذ أكثر من عامين.

صربيا (اليونيب واليونيدو) تتوافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ 
 في المائة 20بنسبة الحد األقصى لإلنفاق 

 
أبلغ اليونيب أنه سوف يستخدم التنفيذ المباشر لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .29

بالنظر الى الوزارة ال تستطيع أن توقع على االتفاق مع اليونيب. ويقل المستوى الشامل لإلنفاق عن الحد األقصى 
 في المائة. 20البالغ 

ونيب واليونيدو) توافر مبالغ كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ سورينام (الي
 قرارات الحكومة/ التغييرات في وحدة األوزون الوطنية

 
أشار اليونيب الى أن االنخفاض في اإلنفاق يعزى الى التأخيرات في االنتھاء من وضع اإلنفاق. وأشارت  .30

 أن لدى الحكومة مشكالت في التعيين في وحدة األوزون الوطنية، وتفضل أن يتم التقديم في العام القادم.اليونيدو الى 

جمھورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة (اليونيدو) توافر أموال كافية من الشريحة السابقة/ التأخيرات من الشريحة 
 في المائة 20السابقة/ الحد األقصى لإلنفاق البالغ 
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رت اليويندو الى أنه قد تم التعاقد مع خبير استشاري ووضع جدول زمني ألنشطة التدريب إالّ أنه لم يتم أشا .31
 في المائة 20الوصول الى الحد األقصى لإلنفاق البالغ 

عنصر االستثمار/ توافر مبالغ كافية من الشريحة السابقة/ التغييرات في وحدة  -تيمور ليشتي (اليوئنديبي واليونيب)
 وزون الوطنيةاأل
 

أشار اليوئنديبي الى أنه نتيجة لقيود اإلمكانيات في مكتب األوزون الوطنية، مازال تنفيذ الشريحتين األولى  .32
. وأشار 2017والثاني مستمرين باألموال المتبقية مما يمكن من دعم األنشطة المقدرة حتى ديسمبر/ كانون األول 

 عدات التدريب.اليونيب الى أنه قد حدث تأخير في شراء م

التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ التغيير الھيكلي/ الوكالة الرئيسية غير جاھزة  -توغو (اليونيب واليونيدو)
 للتقديم

 
أشارت اليونيب الى أن التغييرات في وحدة األوزون الوطنية أدت الى تأخير تقديم الشريحة التالية، وأشارت  .33

 الوكالة الرئيسية (اليونيب) للتقديم.اليونيدو الى أنھا تنتظر قرار 

توافر أموال كافية من الشريحة السابقة الموافق عليھا/ التأخيرات من الشريحة السابقة/ قرارات  -تركيا (اليونيدو)
 في المائة 20الحكومة/ الحد األقصى لإلنفاق بنسبة 

 
أدت الى تأخير تقديم الشريحة  2016أشارت اليونيدو الى أن التغييرات في الحكومة ومسائل األمن في  .34

 في المائة. 20التالية. وكان المستوى الشامل لإلنفاق أقل من الحد األقصى البالغ 

 في المائة 20اليمن (اليونيب) مسائل األمن/ تقرير التحقق/ توقيع االتفاق/ الحد األدنى لإلنفاق بنسبة 
 

انتھاء االتفاق بشأن المشروع، ولم يستكمل تقرير أشار اليونيب الى أن مسائل األمن في البلد قد أسفرت عن  .35
في المائة. وأشار اليونيب الى أنه نظرا لعدم  20التحقق، وكان المستوى الشامل لإلنفاق دون الحد األقصى بنسبة 

انات وال بي 2015تحقيق تقدم في األنشطة وأن البلد قد يكون في حالة عدم امتثال، لم يقدم تقرير البرنامج القطري لعام 
 تشير الى أن البلد كان في حالة امتثال مع التجميد. 2014إالّ أن بيانات  7المادة 

 الشرائح التي قدمت ثم سحبت بعد مناقشات مع األمانة

شرائح المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت  2يقدم الجدول  .36
أنھا سحبت بعد ذلك بواسطة الوكاالت المنفذة خالل عملية استعراض المشروع نتيجة  لالجتماع السابع والسبعين إالّ 

 لإلنفاق على التكاليف ذات الصلة بالتغييرات في بيانات  االستھالك.

 : الشرائح التي قدمت ثم سحبت بعد مناقشات مع األمانة2الجدول 
المبلغ (مع  الشريحة الوكالة البلد

تكاليف دعم 
 الوكالة)

التأثير على  اب السحبأسب
 االمتثال

2015    
استھالك أقل 

 ٪10بنسبة 

توقيع 
 االتفاقية

الموعد 
الجديد 
للتقديم 

(االجتماع)
 الثالثة اليونيب بوركينا فاسو

(2016) 
االتفاق على التكاليف ذات الصلة 142,493

 بالتغييرات في بيانات االستھالك
No Yes Yes 78th  

 لثالثةا اليونيدو بوركينا فاسو
(2016) 

االتفاق على التكاليف ذات الصلة 108,891
 بالتغييرات في بيانات االستھالك

No Yes Yes 78th  

     251,384  المجموع
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 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .37

 أن تحاط علما بمايلي: )أ (

د في الوثيقة التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوار )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/6؛ 

المعلومات عن التأخيرات في التقديم بموجب خطط إدارة إزالة المواد  )2(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من اليوئنديبي واليونيب واليونيدو؛

نشاطا تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  91من مجموع  42أن  )3(
المقرر تقديمھا لالجتماع السابع والسبعين قد قدمت في الھيدروكلوروفلوروكربونية من 

 الموعد المحدد وأن شريحتين من ھذه الشرائح قد سحبتا؛

أشارت الوكاالت المنفذة المعنية الى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة  )4(
جتماع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر تقديمھا خالل اال

ليس لھا أو قد ال يكون لھا تأثير على االمتثال لبروتوكول مونتريال  2016األول عن عام 
باستثناء بلد واحد، وأنه ال توجد أي دالئل على أن أي من ھذه البلدان المعنية كان في حالة 

أو الخفض  2013، ولتجميد استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في 2014عدم امتثال في 
 .2015بالنسبة لتلك البلدان التي قدمت بيانات عن  2015في المائة في  10بنسبة 

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل بشأن المقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الى  )ب (
 الحكومات المعنية على النحو المبين في المرفق بھذا التقرير.
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 المرفق األول
 
 ية بشأن التأخيرات في تقديم الشرائحرسائل سترسل الى الحكومات المعن

 
 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد

تالحظ أن التأخيرات في بدء مشروعين استثماريين قد عولجت وتحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو حتى  الجزائر
عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص  ) لالجتماع الثامن والسبعين مع خطة2014يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

في المائة من تمويل الشريحة السابقة  20وما بعدھا على أساس الفھم بأن الحد األدنى لإلنفاق بنسبة  2014شرائح 
  قد تحقق.

 
حث حكومة ) من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لم تقدم، وت2015تالحظ أن الشريحة الثانية ( أنتيغوا وبربودا

أنتغوا وباربودا على استكمال الموافقة على نظام الحصص لتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة لليونيب 
وللعمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية لالجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة 

  ومابعدھا. 2015تخصيص شرائح 
 

وأن التنفيذ جار في الوقت الحاضر وتحث حكومة البھاما  2016حظ أن االتفاق لم يوقع في الجزء األول من عام تال البھاما
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
ث حكومة البحرين على توقيع اتفاق المنحة مع اليونيب، تالحظ أن التأخيرات من الشرائح السابقة قد سويت، وتح البحرين

) لالجتماع الثامن والسبعين أو التاسع 2016وأن تعمل مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
  والسبعين.

 
حث حكومة بنغالديش على تالحظ الجھود التي بذلت لإلسراع بتنفيذ المشروع والتخطيط الحلقات العمل التدريبية وت بنغالديش

) لالجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين مع 2015العمل مع اليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
  ومابعدھا. 2015مراعاة إعادة تخصيص شرائح 

 
ات اإلدارية الجديدة أخرت إالّ أن اإلجراء 2016أكتوبر/ تشرين األول  7تالحظ أن وثيقة المشروع لم توقع إالّ يوم بربادوس

  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016استكمال الشريحة الحالية، وتحث حكومة باربادوس على العمل مع اليوئنديبي (
 

تالحظ أن حكومة بليز لم تحصل على التمويل المشترك المتوقع السٮتكمال تمويل خطة إدارة إزالة المواد  بيليز
لموافق عليھا، وتحث الحكومة على العمل مع اليونيب واليوئنديبي لتقديم خطة عمل الھيدروكلوروفلوروكربونية ا

) والشرائح التالية لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عدم 2016معدلة للشريحة الثانية (
  السبعين.توافر التمويل المشترك للنظر من جانب اللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن و

 
) المقدمة لالجتماع السابع والسبعين قد سحبتھا الوكاالت المنفذة المعنية، وتحث 2016تالحظ أن الشريحة الثالثة ( بوركينا فاسو

حكومة بوركينا فاسو على العمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بشأن بيانات استھالك 
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016ي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (الھيدروكلوروفلوروكربون لك

 
تالحظ أن ھناك مسائل أمنية مستمرة وتغييرات ھيكلية في الحكومة، ولم يستكمل تقرير التحقق وتحث حكومة  بوروندي

جميع المسائل  بوروندي على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق وأن تعمل مع اليونيب واليونيدو لمعالجة
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016ذات الصلة وتقديم الشريحة الثالثة (

 
 2015تالحظ أن ھناك مسائل أمنية جارية وأنه تم تعيين موظف أوزون جديد إالّ أن بيانات البرنامج القطري لعام  جمھورية أفريقيا الوسطى

اع بتنفيذ الشريحة الحالية لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية لم تقدم، وتحث الحكومة على العمل مع اليونيب لإلسر
) لالجتماع الثامن والسبعين أو االجتماع التاسع والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص 2013(

  وما بعدھا من شرائح. 2013شريحة 
 

ث حكومة كوت ديفوار على العمل مع اليونيب تالحظ أن ھناك تأخيرات في استكمال تقرير التحقق المطلوب، وتح كوت ديفوار
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016الستكمال تقرير التحقق لكي يمكن لليونيب واليونيدو تقديم الشريحة الثالثة (
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 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
جمھورية الكونغو 

 الديمقراطية
تكمل بعد، وتحث حكومة تالحظ التغيير في وحدة األوزون الوطنية ومسائل األمن الجارية، وأن تقرير التحقق لم يس

جمھورية الكونغو الديمقراطية على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق، والعمل مع اليوئنديبي واليونيدو لكي 
) لالجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص 2015يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

  وما بعدھا. 2015شرائح 
 

تالحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحث حكومة دومينيكا على العمل اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم  دومينيكا
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016الشريحة الثانية (

 
ستكمال التحقق تالحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحث حكومة غينيا االستوائية على العمل مع اليونيب ال غينيا االستوائية

  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016والعمل مع اليونيب واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (
 

تالحظ أن التحقق لم يستكمل وتحث حكومة الغابون على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق، والعمل مع  الغابون
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016( اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة

 
تالحظ أن التحقق المطلوب لم يستكمل وتحث حكومة غينيا على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق، والعمل  غينيا

  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
 

فاق الشامل للشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن تالحظ أن معدل اإلن الكويت
في المائة، وأن االتفاق مع اليونيب وشيك وكان ھناك تأخير في شحن المعدات، وتحث  20الحد األدنى بنسبة 

يونيب للتوقيع على االتفاق لكي حكومة الكويت على العمل مع اليونيدو لإلسراع باستكمال األنشطة المقررة ومع ال
) لالجتماع الثامن والسبعين على أساس الفھم بضرورة تحقيق الحد األدنى من 2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

  في المائة. 20االتفاق بنسبة 
 

لة المواد تالحظ أن ھناك تأخيرات نتيجة لتحديد مواصفات المعدات للعنصر االستثماري من خطة إدارة إزا موزامبيق
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب واليونيدو الستكمال األنشطة لكي 

  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
 

وروكربونية وتحث حكومة تالحظ أن اإلجراءات الداخلية قد أخرت تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل ماينمار
) لالجتماع الثامن 2015ماينمار على العمل مع اليونيب لإلسراع بتنفيذ األنشطة التي يمكن تقديم الشريحة الثانية (

  ) وما يتلوھا من شرائح.2015والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة (
 

ل، وتحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيدو لتقديم تقرير التحقق تالحظ أن تقرير التحقق المطلوب لم يستكم النيجر
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016ومع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (

 
 تالحظ أنه حدث تغيير في الحكومة وتحث حكومة بيرو على العمل مع اليوئنديبي واليونيب الستكمال األنشطة لكي بيرو

  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
 

تالحظ أن تقرير التحقق المطلوب والتقارير المرحلية والمالية لم تقدم، وتحث حكومة الفلبين على العمل مع اليونيب  الفلبين
) 2015م الشريحة الثانية (لتقديم تقرير التحقق واستكمال التقارير المرحلية والمالية المطلوبة لكي يمكن تقدي

  وما يتلوھا من شرائح. 2015لالجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 
 

تالحظ أن االتفاق مع اليونيب لم يوقع بعد، وأن تقرير التحقق لم يستكمل، ولم يعين موظف وطني لألوزون بواسطة  قطر
قطر الى تعيين موظف أوزون وطني جديد، وتحث الحكومة على العمل مع  السلطات المعنية، وتدعو حكومة

اليونيب لتوقيع االتفاق المعني واستكمال تقرير التحقق، ومع اليونيب واليونيدو الستكمال األنشطة لكي يمكن تقديم 
 2013ريحة ) لالجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص ش2013الشريحة الثانية (

  وما يليھا من شرائح.
 

تالحظ أن الحكومة قد وافقت على أن يستخدم اليونيب التنفيذ المباشر لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  صربيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة صربيا على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع باستكمال األنشطة 

) لالجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين على أساس الفھم بضرورة 2016الثة (لكي يمكن تقديم الشريحة الث
 في المائة. 20بنسبة  لالنفاقتحقيق الحد األدنى 
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 وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية البلد
تالحظ أن حدثت تأخيرات في الشرائح السابقة وأنه كانت ھناك مسائل تتعلق بالتوظيف في وحدة األوزون الوطنية،  سورينام

ى العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع باستكمال األنشطة لكي يمكن تقديم الشريحة وتحث حكومة سورينام عل
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016الثالثة (

 
جمھورية مقدونيا اليوغسالفية 

 السابقة
في المائة لم يتحقق، وتحث حكومة جمھورية مقدونيا اليوغسالفية  20تالحظ أن الحد األدنى من اإلنفاق بنسبة 

) لالجتماع الثامن 2016السابقة على العمل مع اليونيدو الستكمال األنشطة لكي يمكن تقديم الشريحة السابعة (
  في المائة. 20والسبعين على أساس الفھم بضرورة تحقيق الحد األدنى لإلنفاق بنسبة 

 
ي وحدة األوزون الوطنية وتحث حكومة تالحظ أنه كانت ھناك تأخيرات في شراء مواد التدريب وحدوث تغييرات ف  شتيتيمور لي

تيمور ليست على العمل مع اليوئنديبي واليونيب الستكمال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
) لالجتماع الثامن والسبعين مع خطة عمل 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

  يليھا من شرائح.وما  2015معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 
 

تالحظ أنه حدث تغيير في وحدة األوزون الوطنية، وتحث حكومة  توغو على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع  توغو
  ) لالجتماع الثامن والسبعين.2016بالتنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (

 
كومة وتحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو لإلسراع تالحظ أنه كان ھناك مسائل تتعلق باألمن وتغيير في الح تركيا

) لالجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين على أساس الفھم 2016بالتنفيذ لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (
  في المائة. 20بضرورة تحقيق الحد األدنى من اإلنفاق بنسبة 

 
مال تقرير التحقق من أھداف االستھالك الوطنية والصعوبات الداخلية في تالحظ أنه كانت ھناك صعوبات في استك اليمن

البلد، وتحث حكومة اليمن على العمل مع اليونيب الستكمال تقرير التحقق واإلسراع بتنفيذ المشروع لكي يمكن تقديم 
لمراعاة إعادة تخصيص ) لالجتماع الثامن والسبعين أو التاسع والسبعين مع خطة عمل معدلة 2014الشريحة الثانية (

  .7وبيانات المادة  2015ومايليھا من شرائح، على ذلك وتقديم بيانات البرنامج القطري لعام  2014شريحة 
 

 
     

 


