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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 
 2019مايو/أيّار   31إلى 27 مونتريال، من

 

 التأخيرات في تقديم الشرائح

  مقدمة

للقرارات  اإلجراءات المتخذة استجابةفيها عرض تالتي  ، أعدت األمانة هذه الوثيقة1(د) 47/50بالمقرر  عمال -1
لكل شريحة من الشرائح  تحليالوالثمانين ثاني وفي االجتماع ال المعتمدة الشرائحطلبات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم 

 ءفي أثنا الحقاتّم سحبها ثم لكل شريحة قدمت و ما كان متوقعاعلى خالف الجتماع الثالث والثمانين تي لم تقدم إلى اال
دول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول الامتثال  أسباب التأخير وتأثيره على عملية االستعراض. وفيها نبذة عن

دارة إزالة المواد إلن إلغاء المرحلة األولى من خطة مونتريال. كما تلتمس فيها األمانة مشورة اللجنة التنفيذية بشأ
 وتعرض عليها التوصيات. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 والثمانيني ثانفي االجتماع الطلبات الشرائح متابعة القرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم 

أحد  تقديم طلبات الشرائح، استرعى) المعني بالتأخير في (ب 8وتحت البند  ،والثمانينفي االجتماع الثاني  -2
نين لم والثما الثانيطلبات لشرائح في االجتماع تقديم قرر  بلدا 54من  بلدا 36 ة أناألعضاء انتباه اللجنة التنفيذية لحقيق

أن على ضوء ارتفاع معدل عدم التقديم من جانب  في المائة. وأقر أيضا 67 فعل ذلك، ويمثل هذا معدل عدم تقديم بنسبةي
 .2للجنة التنفيذية أن تحاول التأكد من وجود مشكلة ما في هذا الصدد البلدان، قد يكون من المفيد

   
                                                 

 وصرف السنوية ئحرالشا ميدتق في التأخيرات القادمة بشأن تالجتماعاا أعمال جدولفي  بند فرعي منفصلإدراج  ينبغي نهأ يةذلتنفيا للجنةا قررت 1
  .وااللتزامات للشرائح والألما
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72من الوثيقة  173الفقرة  2
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لمعنية تبيّن فيها اإلى األمانة، في جملة ما طلبت إليها، إرسال خطابات إلى الدول التنفيذية  وعليه طلبت اللجنة -3
ة التنفيذية عن ردة في المرفق العاشر من تقرير اللجنالقرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم طلبات الشرائح الوا

 )).(ب 82/44 اجتماعها الثاني والثمانين (المقرر

 الخطابات المرسلة إلى الدول

دولة من تلك الملحوظة في المادة الخامسة حتى  28)، وّجهت األمانة خطابات إلى (ب 82/44عمال بالمقرر  -4
التالية من خطتها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الشريحة تمويل تحثّها على تقديم طلب 

 10والمغرب 9ومالي 8والكويت 7وغيانا 6وغابون 5وجيبوتي 4وجزر القمر 3الثالث والثمانين. وكانت النتيجة أن أرمينيا
ريحة التالية من خطتها تقدّمت بطلب تمويل الش 15وتوغو 14وجنوب أفريقيا 13ليونوسيرا 12وباكستان 11وموزامبيق

 .الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلدارة إزالة المواد 

والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا  16)تان الصلبةيرغاوي البوليورقطاع  –الصين (المرحلة الثانية حكومة ما إن -5
السودان وتونس  نيجر وجمهورية مولدوفا والسنغال وجنوبالوالعراق واألردن و 17وغينيا وجمهورية إيران اإلسالمية

 نام لم تقدّم أّي طلب.يت وتركيا وفي

 18الوكاالت بين التنسيق المشترك جتماعا المناقشة في

مانين، بحثت في والث ةالثاني دورتهابمشاغل اللجنة التنفيذية التي عبّرت عنها في  األمانة، إذا أخذت علما إن -6
تأخير في تقديم الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة موضوع الالذي يجمعها باجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت 

السبب  ال أنإفي التأخير؛  تقد ساهمتكون  اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالوكاالت النقاش أنطلبات الشرائح. وبيّن 
ر التكنولوجيات وفم تعدذكر كما لألنشطة التي تشملها كّل شريحة.  ر يعزى لمصاعب التنفيذ العمليةيالرئيسي في التأخ

خفضة القدرة على البدائل المنفيها التحول إلى األسواق المحلية والمصاعب المتصلة بالحاالت التي يقترح  المقترحة في
 اقترحو. العالمي الحترارالقدرة على إحداث ا عاليةبدائل حين أن القطاع بأسره يتحول إلى في  إحداث االحترار العالمي

سيما لية التنفيذ ال إعادة النظر في توزيع شرائح التمويل في االتفاقات الخاصة بالمرحلة الثانية من أجل زيادة فاعأيضا 
ر في التوقيع اتفاق إطاري مع تلك البلدان بغية الحدّ من التأخي فضالً عن وضع حجمال االستهالك المنخفض في بلدان

 نها (خاصة بالنسبة إلى برنامج األمم المتحدة للبيئة).على االتفاق بعد الموافقة على كّل شريحة بعي
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 والثمانين لثلثاا عالجتماا لیإ دمتق مل لتيا ئحرالشا لتحلي

 21خاصا بـ نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستة وثالثون م يقدم ل -7
تقديمه إلى واجب الو )تتكاليف دعم الوكاال بما في ذلك( اأمريكي ادوالر 32,102,077بقيمة إجمالية قدرها و بلدا

 .19الوثيقةوالثمانين، على النحو المبين في المرفق األول بهذه الث االجتماع الث

روكربونية الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوشرائح من المرحلة  ست، قدمت عن ذلك فضال -8
 ؛ غير أننوالثماني لث) إلى االجتماع الثاتتكاليف دعم الوكاالبما في ذلك ( اأمريكي ادوالر 15,617,180بقيمة 

شرائح الست بدورها قد أدرجت هذه الو .عيراعملية استعراض المشأثناء  في الحقاقامت بسحبها الوكاالت المنفذة المعنية 
  .المرفق األول في

  أسباب التأخير وتأثيره على االمتثال

وكربونية: خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورتمويل تشمل أسباب التأخير في تقديم طلبات شرائح  - 9
غياب )؛ و12( ةالهيكليعديالت أو التوحدة األوزون الوطنية و/ التغييرات فيأو أو الموافقات و/قرارات الحكومة و/

في  20أي  دون الحدّ األدنى اوصرف؛ )5من الشرائح السابقة ( أموال كافٍ رصيد و؛ )7تقرير التحقق اإللزامي (
والمصاعب التي  ؛)5والتأخير في تنفيذ العناصر االستثمارية (؛ )15المائة من األموال المعتمدة للشريحة السابقة (

 تقديم على اونة متعزية الوكالة الرئيسية أو الوهوعدم ج ؛)4( والعقود االتفاقاتعلى توقيع )؛ وال1تواجهها الشركة (
لتقارير اوعدم تقديم ؛ )3( أو خطة العمل االتفاقتعديل و ؛)5خارجية (الداخلية أو الصعوبات ؛ وال)1(الطلب 

 ).2المرحلية و/أو المالية (

يل الشرائح التي وعلى النحو الذي ذكرت الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية، فإن التأخير في تقديم طلبات تمو -10
و من غير الواجب تقديمها لن يؤثر على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أكان من 

 أن يؤثر عليه. ومن المتوقع تقديم كّل الطلبات المتأخرة إلى االجتماع الرابع والثمانين. حتملالم

 في الجزائر ةالهيدروكلوروفلوروكربونيإلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

ديسمبر/كانون األول  21، أرسلت األمانة خطابا إلى حكومة الجزائر في 20)(و 82/15تماشيا مع المقرر  -11
ن . وبما أالهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد ملتمسة موافقتها على إلغاء المرحلة األولى من  2018

ردّ تابعت المسألة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بصفتها الوكالة الرئيسية  األمانة لم تتلق من الجزائر أي
أن مشيرة إلى الخطة والتي أّكدت أنها هي األخرى لم تتلق أي جواب من الجزائر تلك المعنية بتنفيذ المرحلة األولى من 

 كان مستعصيا في السنوات األخيرة.مع هذه الدولة التواصل 

ارة إزالة المواد حالة، تلتمس األمانة مشورة اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء المرحلة األولى من خطة إدفي هذه ال -12
 في الجزائر في غياب أي ردّ من هذا البلد. الهيدروكلوروفلوروكربونية

   

                                                 
  بلدا كان من المتوقع تقديمها. 63شريحة لـ  51على سبيل المقارنة، لم تقدّم إلى االجتماع الثاني والثمانين  19
 ى)لى، الشريحة األولاألو مطالبة األمانة، في ما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر (المرحلة 20

(ALG/PHA/66/INV/77)، تلتمس موافقتها على إلغاء المشروع في االجتماع الثالث والثمانين. أن ترسل رسالة إلى حكومة الجزائر  
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 التوصيات

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في -13

 أن تأخذ علما بما يلي:  )أ(

 UNEP/OzL.Pro/ExComالوارد في الوثيقة و الشرائحلمتعلق بالتأخر في تقديم التقرير ا )1(
 ؛83/14/

إزالة المواد خطط إدارة المتعلقة ب ت عن التأخيرات في تقديم الشرائحالمعلوماو )2(
 اإلنمائيواليابان وبرنامج األمم المتحدة فرنسا وألمانيا تي تقدمها الالهيدروكلوروفلوروكربونية 
 ؛والبنك الدوليومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  نشاطا مرتبطا 70من أصل  34أن و )3(
 لثإلى االجتماع الثا بلدا) المستحق تقديمه 39من أصل بلدا  19(الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛والثمانين قد قدم في موعده

ر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة يأشارت إلى أن التأخالمعنية أن الوكاالت الثنائية والمنفذة و )4(
لن يؤثر  2019عام األول من جتماع في اال اتقديمه المستحقالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو من غير المحتمل أن 
ير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية ال يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة يشما من أمر وأنه  ؛يؤثر عليه

 ببروتوكول مونتريال؛ 

ر في تقديم يالمتعلقة بالتأخ قراراتشأن الب المعنيةدول إلى ال خطاباتأن ترسل األمانة أن تطلب إلى و   )ب(
 ؛هذا التقريربفي المرفق األول  المذكورةالشرائح 

في  الهيدروكلوروفلوروكربونيةوأن تبحث موضوع إلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ج(
 الجزائر.
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 األول المرفق
  

 والثمانين لثالجتماع الثاالمقدمة إلى اغير شرائح ال
  
  

 الشريحة  الوكالة البلد

 المبلغ
(مع تكاليف 

الدعم) (دوالر 
  أمريكي)

  التوصيات  أسباب التأخير/ السحب

  بربادوس
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

واد لمالة إدارة إزاة طخالمرحلة األولى من الثانية من شريحة في ال التأخيرأنه تّم حّلوإذ تأخذ علما ب رصيد أموال كاٍف من الشرائح السابقة 47,460 2018
وإذ تحث بربادوس على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل تقديم الشريحة  ؛نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا

الرابع  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2018الثالثة (
  ئح التالية.والشرا 2018إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنوالثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة 

  الصين
(المرحلة الثانية 

 رغاوي قطاع –
البوليورتان 

  )الصلبة

التوقيع على االتفاق/وثيقة 11,342,000 2017  البنك الدولي
المشروع/صرف دون الحدّ األدنى أي 

 في المائة  20

ة طخلمرحلة الثانية من في ا رغاوي البوليورتان الصلبة قطاع  ) من خطة2017أن الشريحة الثانية (تأخذ علما بوإذ 
وإذ تحث الصين على  ؛ة قدمت إلى االجتماع الثالث والثمانين ثم سحبتنيوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزا

بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية  االتفاقالتعاون مع البنك الدولي من أجل تسريع عملية التوقيع على 
 ،والشرائح التالية 2017إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنوالثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  الرابع االجتماعإلى 

  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه 

  الصين 
(المرحلة الثانية 

 تكييف قطاع –
  )غرفال

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/19,260,000 2018
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

 20صرف دون الحدّ األدنى أي /الهيكلية
 في المائة 

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة الثانية من 2017أن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة الثانية (ب أخذ علماوإذ ت
في المائة وأنه لم يتم التوقيع على  20كان دون الحدّ األدنى أي  غرفتكييف اللقطاع نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

وإذ تحث الصين على التعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة  ؛العقد
إعادة  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  جتماعاال) إلى 2018( تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة

في المائة من األموال  20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه  ،والشرائح التالية 2018توزيع شريحة عام 
 المخصصة للشريحة السابقة.

كولومبيا 
  (المرحلة الثانية)

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

الصعوبات الداخلية أو الخارجية/التأخير 680,251 2019
في تنفيذ العناصر االستثمارية/صرف 

 في المائة  20دون الحدّ األدنى أي 

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة الثانية من 2018أن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة الثانية (أخذ علما بوإذ ت
وإذ تحث كولومبيا على التعاون مع برنامج  ؛في المائة 20أي  كان دون الحدّ األدنىنية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة 
في المائة من  20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه  ،الرابع والثمانين االجتماع) إلى 2019الثالثة (

  األموال المخصصة للشريحة السابقة.
برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التوقيع على االتفاق/وثيقة 56,500 2019
المشروع/صرف دون الحدّ األدنى أي 

 في المائة  20

  الكونغو
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/28,250 2018
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

 الهيكلية

وإذ تحث الكونغو على  ؛التأخير الناتج من التعديالت الهيكلية في الدولة وفي وحدة األوزون الوطنيةأخذ علما بوإذ ت
المرحلة ) من 2018التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الرابعة (

الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخاألولى من 
  والشرائح التالية. 2018إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنمنقحة 
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 الشريحة  الوكالة البلد

 المبلغ 
(مع تكاليف 

الدعم) (دوالر 
  أمريكي)

  التوصيات  أسباب التأخير/ السحب

كوت ديفوار 
  )ىألولا(المرحلة 

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

وإذ تحث كوت  ؛عدم إنجاز التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةأخذ علما بوإذ ت غياب تقرير التحقق168,156 2016
ديفوار على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية 

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2016التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (
إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  جتماعاالإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

  والشرائح التالية. 2016

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

2016 492,200

دومينيكا 
 (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/74,354 2016
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

الهيكلية/غياب تقرير التحقق/الصعوبات 
 الداخلية أو الخارجية

عدم إنجاز التحقق ة وفي وحدة األوزون الوطنية والتأخير الناتج من التعديالت الهيكلية في الدولأخذ علما بوإذ ت
تحث دومينيكا على التعاون مع برنامج األمم  وإذ ؛اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

) من المرحلة األولى 2016المتحدة للبيئة من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (
الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخمن 
الخاصة  االعتباراتبشأن  29/19قرار المراعاة أحكام والشرائح التالية، مع  2016إعادة توزيع شريحة عام  تبيّن

  .باألعاصيرحوض الكاريبي المتأثرة بجزر 

  مصر
  (المرحلة الثانية)

واد لمالة إدارة إزاة طخالمرحلة الثانية من ) من 2017أن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة األولى (أخذ علما بوإذ ت غير متوفر234,249 2019  ألمانيا
وإذ تحث مصر على التعاون مع ألمانيا وبرنامج  ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

يذ األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنف
تم يكون على اعتبار أنه  ،الرابع والثمانين االجتماع) إلى 2019بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20صرف ما يزيد على 

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

في  20صرف دون الحدّ األدنى أي 1,965,323 2019
 المائة 

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

 عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية 312,894 2019

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

في  20صرف دون الحدّ األدنى أي 807,850 2019
 المائة 

  غانا
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
 اإلنمائيالمتحدة 

في  20صرف دون الحدّ األدنى أي 130,409 2019
 المائة 

لة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2018وإذا تأخذ علما بأن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة الخامسة (
وإذ تحث غانا على التعاون مع برنامج  ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد الما

) إلى 2019األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة السادسة (
في المائة من األموال المخصصة  20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه  الرابع والثمانين، االجتماع

  للشريحة السابقة.
  غينيا 

  (المرحلة األولى)
منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 
  الصناعية

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/172,000 2016
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

 الهيكلية/غياب تقرير التحقق

اإللزامي من أهداف عدم إنجاز التحقق وفي وحدة األوزون الوطنية  غييراتالتأخير الناتج من التب تأخذ علماوإذ 
وإذ تحث غينيا على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة  ؛استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

) من 2016األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (
الرابع والثمانين مشفوعا بخطة  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة ة إزاإدارة طخالمرحلة األولى من 

  والشرائح التالية. 2016إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنعمل منقحة 
برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

2016 73,450

  هايتي
 (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/95,916 2018
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

الهيكلية/التوقيع على االتفاق/وثيقة 
المشروع/صرف دون الحدّ األدنى أي 

 في المائة 20

نية ة وفي وحدة األوزون الوطوالناتج من التعديالت الهيكلية في الدول االتفاقالتأخير في التوقيع على أخذ علما بوإذ ت
واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2014معدل الصرف اإلجمالي للشريحة الثانية (بأن و
تي على التعاون مع برنامج األمم يوإذ تحث ها ؛في المائة 20كان دون الحدّ األدنى أي نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

) 2018بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة ( االتفاقالمتحدة للبيئة من أجل تسرع عملية التوقيع على 
الرابع والثمانين مشفوعا  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخمن المرحلة األولى من 

يزيد تم صرف ما يكون والشرائح التالية، على اعتبار أنه  2018إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنبخطة عمل منقحة 
  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20على 
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 الشريحة  الوكالة البلد

 المبلغ 
(مع تكاليف 

الدعم) (دوالر 
  أمريكي)

  التوصيات  أسباب التأخير/ السحب

جمهورية إيران 
اإلسالمية 

  (المرحلة الثانية)

) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2018طلب تمويل الشريحة الثانية (وإذ تأخذ علما بأنه تّم تقديم  ال ينطبق1,166,127 2018  ألمانيا
(دال)  77/44 للمقرر االمتثال: (أ) عدم بالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث والثمانين قبل سحبه بسب

شركة في قطاع تصنيع  15الذي طلب أن يتضمن تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية تقريرا عن نتائج تحول أول 
معدات التبريد وتكييف الهواء إلى بدائل ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي والتأكيد على الدروس 

ج األمم المتحدة اإلنمائي)؛ و(ب) تبرير التكلفة اإلضافية لعدد من المستفادة والتحديات التي تمت مواجهاتها (برنام
(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإذ تحث جمهورية إيران  الرغاويالتي ستدخل إلى خطة قطاع  التغييرات
متحدة للبيئة ومنظمة األمم وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم ال اوإيطاليالتعاون مع ألمانيا على اإلسالمية 

 االجتماعالمتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية إلى 
  والشرائح التالية. 2018إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة 

 ال ينطبق565,000 2018  إيطاليا

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

 (دال) 77/44للمقرر  االمتثالعدم 1,705,559 2018

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

 ال ينطبق213,614 2018

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

 التأخير في تنفيذ العناصر االستثمارية 624,880 2018

  العراق 
  (المرحلة األولى)

األمم برنامج 
  المتحدة للبيئة

السابقة  ةحيرصيد أموال كاٍف من الشر247,634 2017
 المقررة

وإذ تأخذ علما بطلب العراق بتمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 
إلى  2017النهائية من عام وإعادة جدولة الشريحة  2019إلى ديسمبر/كانون الثاني  2017ديسمبر/كانون األول 

بالرغم من التقدم المحرز في مجال السياسات وقطاع خدمة التبريد إال أن معدل الصرف اإلجمالي وأنه بو ؛2019عام 
كان دون الحدّ نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2015للشريحة الثانية (

الخارجية وتوزيعها على  االعتماداتخصيص في المائة بسبب اإلجراءات التي اعتمدتها الدولة في ت 20األدنى أي 
اعتمدت الدولة إجراءات جديدة بأنه وفي إعداد تقارير المصروفات ورفعها في المواعيد المحددة و الهيئات العامة

وإذ تحث العراق على  وقامت بتنفيذها؛ من شأنها أن تسرع تخصيص األموال وتوزيعها بغية تسيير التنفيذ الفاعل
امج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة التعاون مع برن

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2017تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (
من الخطة ن تمديد المرحلة األولى بيّ الرابع والثمانين مشفوعا باتفاق منقح ي االجتماعالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

في المائة من األموال المخصصة  20تم صرف ما يزيد على يكون على اعتبار أنه  ،2019 إلى ديسمبر/كانون األول
تقدّم بالتزامن مع طلب الشريحة الثالثة من سللشريحة السابقة وأن المرحلة الثانية من الخطة التي هي قيد التحضير 

  .المرحلة األولى

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

السابقة يحة رصيد أموال كاٍف من الشر225,750 2017
 20المقررة/صرف دون الحدّ األدنى أي 

 في المائة

  األردن
  (المرحلة الثانية)

التأخير في تنفيذ العناصر 1,084,503 2018  البنك الدولي
االستثمارية/صرف دون الحدّ األدنى أي 

 المائةفي  20

) من 2016في الشريحة األولى (البوليورتان في تنفيذ عناصر االستثمار في قطاع رغاوي  وإذ تأخذ علما بالتأخير
وإذ تحث األردن على التعاون مع منظمة  ؛نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخالمرحلة الثانية من 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي من أجل تسرع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية 
والشرائح  2018إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماع) إلى 2018(

  .التالية
منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 
  الصناعية

عدم جهوزية الوكالة الرئيسية على تقديم 578,708 2018
 الطلب

  نيجرال
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

نيجر الوإذ تحث  ؛الهيدروكلوروفلوروكربونيةوإذ تأخذ علما بعدم إنجاز التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد  غياب تقرير التحقق141,250 2016
على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية التحقق بما 

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من المرحلة األولى من 2016يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (
إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماعإلى نية وبرکوروفلوورکلدرولهيا

  والشرائح التالية. 2016

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

2016 96,750
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 الشريحة  الوكالة البلد

 المبلغ 
(مع تكاليف 

الدعم) (دوالر 
  أمريكي)

  التوصيات  أسباب التأخير/ السحب

  بيرو
 (المرحلة الثانية)

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/249,738 2019
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

 20الهيكلية/صرف دون الحدّ األدنى أي 
 في المائة

وحدة األوزون الوطنية وبأن معدل الصرف  في الدولة وفيالهيكلية وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديالت 
كان دون الحدّ نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخاإلجمالي للشريحة األولى من المرحلة الثانية من 

 وبرنامج األمم المتحدة للبيئة اإلنمائيوإذ تحث بيرو على التعاون مع برنامج األمم المتحدة  ؛في المائة 20األدنى أي 
تم صرف ما يكون الرابع والثمانين، على اعتبار أنه  االجتماع) إلى 2019على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20يزيد على 
برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/47,008 2019
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

الهيكلية/التوقيع على االتفاق/وثيقة 
المشروع/صرف دون الحدّ األدنى أي 

 في المائة 20
جمهورية مولدوفا 

  (المرحلة الثانية)
برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/29,493 2018
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

 ةحيالهيكلية/رصيد أموال كاٍف من الشر
 السابقة المقررة

وإذ تحث جمهورية مولدوفا على التعاون مع برنامج  ؛في الدولةالهيكلية وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديالت 
من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )2018األمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماعالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
  والشرائح التالية. 2018

سانت فنسنت 
وجزر غرينادين 
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/116,390 2018
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في
 ةحيهيكلية/رصيد أموال كاٍف من الشرال

السابقة المقررة/عدم تقديم التقارير 
المرحلية والمالية/الصعوبات الداخلية أو 

 الخارجية
 

وإذ تحث سانت  ؛وعدم رفع التقارير المرحلية والماليةفي الدولة الهيكلية  وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديالت
غرينادين على التعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة على رفع التقارير المرحلية والمالية اإللزامية جزر نت وفنس

) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2018بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (
إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماعلهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ا

  والشرائح التالية. 2018

  نغالالس
  (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

نغال على التعاون مع برنامج األمم المتحدة وإذ تحث الس ؛وخطة العمل االتفاقوإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من تعديل  تعديل االتفاق أو خطة العمل 90,400 2018
المعدل بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة  االتفاقللبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على إنجاز 

الرابع  االجتماع) من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2018الثالثة (
منظمة األمم   والشرائح التالية. 2018إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنوالثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة 

للتنمية المتحدة 
  الصناعية

2018 21,500

جنوب السودان 
 (المرحلة األولى)

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/54,500 2018
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

الهيكلية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية

وإذ تحث جنوب السودان على التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ؛دولةما بالتعديالت الهيكلية في الوإذ تأخذ عل
) من المرحلة األولى من خطة إدارة 2018وبرنامج األمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (

إعادة توزيع  تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماعإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 
في المائة من األموال  20تم صرف ما يزيد على يكون والشرائح التالية، على اعتبار أنه  2018شريحة عام 

  المخصصة للشريحة السابقة.
برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

التغييرات قرارات الحكومة/الموافقات/79,665 2018
وحدة األوزون الوطنية/التعديالت  في

 20الهيكلية/صرف دون الحدّ األدنى أي 
 في المائة
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 الشريحة  الوكالة البلد

 المبلغ 
(مع تكاليف 

الدعم) (دوالر 
  أمريكي)

  التوصيات  أسباب التأخير/ السحب

  تونس
  ولى)أل(المرحلة ا

من المرحلة األولى من في المساكن تكييف الهواء التبريد ووإذ تأخذ علما بطلب إلغاء مشروع قطاع تصنيع أجهزة  التأخير في تنفيذ العناصر االستثمارية 78,769 2017  فرنسا
وإذ  ؛خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تنفذها فرنسا ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

لمتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتيح تحث تونس على التعاون مع فرنسا وبرنامج األمم ا
 تبيّنالرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة  االجتماع) إلى 2017فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (

  .2017إعادة توزيع شريحة عام 

برنامج األمم 
  المتحدة للبيئة

 التأخير في تنفيذ العناصر االستثمارية 16,950 2017

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

  الصناعية

التأخير في تنفيذ العناصر 116,003 2017
االستثمارية/الصعوبات الداخلية أو 
الخارجية/المصاعب التي تواجهها 

 الشركة 
  تركيا

  (المرحلة األولى)
منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 
  الصناعية

تعديل االتفاق أو خطة العمل/صرف 1,710,770 2016
 في المائة 20دون الحدّ األدنى أي 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  تنفيذالذي أحرزته تركيا في  الملموس وإذ تأخذ علما بالتقدم
 86,4بنسبة  أيفاق (الهيدروكلوروفلوروكربونية مما أدى إلى خفض استهالك تلك المواد إلى ما هو دون أهداف االت

إنجاز كّل األنشطة في قطاع التصنيع ووضع نظام عملي ب) و2017في المائة مقارنة مع خط األساس في عام 
ألموال ذات الصلة باألنشطة وإذ تأخذ علما بالتأخير في التنفيذ وفي صرف ا ؛لترخيص الفنيين تدعمه اللوائح الناظمة

أصحاب المصلحة من قطاع الخدمة بسبب الصعوبة المتعلقة بتفعيل نظام ترخيص الفنيين والعدد الكبير في 
والتغييرات في مكتب األوزون الوطني؛ وإذ توصي منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مساعدة تركيا على تقديم 

رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ) من المرحلة األولى من خطة إدا2016طلب تمويل الشريحة الثالثة (
وطلب تمديد المرحلة األولى من الخطة وفقا لما  2018الرابع والثمانين فضال عن تقرير التحقق لعام  االجتماعإلى 

وإعادة جدولة الشريحتين  2021ورد في الخطاب حيث طلبت تركيا تمديد المرحلة األولى إلى ديسمبر/كانون األول 
  على التوالي. 2020و 2019إلى عامي  األخيرتين

نام  يتيف
  (المرحلة الثانية)

في  20صرف دون الحدّ األدنى أي 20172,331,737  البنك الدولي
 المائة 

واد لمالة إدارة إزاة طخ) من 2016وإذا تأخذ علما بأن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة األولى (
نام على التعاون مع اليابان  تيوإذ تحث في ؛في المائة 20األدنى أي كان دون الحدّ نية وبرکوروفلوروکلدرولهيا

الرابع  االجتماع) إلى 2017والبنك الدولي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (
يكون والشرائح التالية، على اعتبار أنه  2017إعادة توزيع شريحة عام  تبيّنوالثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة 

  في المائة من األموال المخصصة للشريحة السابقة. 20تم صرف ما يزيد على 

2017185,297  اليابان

   47,719,257     المجموع
  )).(ب 82/44لرابع والثمانين (المقرر الشريحة إما في االجتماع الثالث والثمانين وإما في االجتماع ا في ما عدا المملكة العربية السعودية التي يجوز لها أن تقدم طلب تمويل* 

 

     
 


