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 التأخيرات في تقديم الشرائح

 
 مقدمة

 .، أعدت األمانة هذه الوثيقة2)د( 47/50بالمقرر  عمال .1

ن، ووافقت اللجنة التنفيذية و(، تأجل االجتماع الخامس والثمان19-ونتيجة لمرض فيروس كورونا )كوفيد .2

لى عذية كذلك لتنفياعلى إنشاء عملية الموافقة فيما بين الدورات للنظر في تقارير ومشروعات معينة. ووافقت اللجنة 

أن إلى  ع اإلشارةنين مأن االجتماع السادس والثمانين سيعالج البنود المتبقية من جدول أعمال االجتماع الخامس والثما

، ائحقديم الشرتات في اع الخامس والثمانين المتعلقة ببنود جدول األعمال المتكررة، بما في ذلك التأخيرالجتماوثائق 

سب حن تتضمن، ينبغي أيمكن تقديمها إلى االجتماع السادس والثمانين وإلى االجتماع الخامس والثمانين، التي لم تقدم 

 ماع الخامس والثمانين.االقتضاء، المعلومات التي كان سيتم تقديمها إلى االجت

 م الشرائحي تقدي، تعرض الوثيقة الحالية اإلجراءات المتخذة استجابة للمقررات الخاصة بالتأخيرات فلذلكو .3

ل لكتحليال ونين، المعتمدة في االجتماع الرابع والثمانين، وإحصاءات تقديم الشرائح إلى االجتماع الخامس والثما

حبها سثم  هاميقدتتّم  يائح التشرالوالثمانين و سادسلم تقدم إلى االجتماع ال ولكنها الواجب تقديمهاشريحة من الشرائح 

ى امتثال عل هاتأثيرتقدم أيضا نظرة عامة على أسباب التأخيرات و. والمشروعات ستعراضفي أثناء عملية ابعد ذلك 

 .وكذلك توصية ؛بموجب بروتوكول مونترياللاللتزامات  البلدان

                                                 
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
وااللتزامات في  الشرائح والمأ وصرف السنوية ئحرالشا ميدتق في عن التأخيراتفي جدول األعمال  بند فرعي منفصلإدراج  يةذلتنفيا للجنةا قررت 2

 المقبلة. تالجتماعاا
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ديم اءات لتقوإحص والثمانين رابعفي االجتماع الالشرائح في تقديم  اتالمتخذة بشأن التأخير راتقرممتابعة ال

 الشرائح إلى االجتماع الخامس والثمانين

 لم يقدم، ائحشرالتمويل ل اتم طلبقدّ يأن  قرربلدا كان من الم 30ومن أصل  والثمانين، رابعفي االجتماع ال .4

وبعد ذلك، طلبت اللجنة  .في المائة 33عدم التقديم بنسبة لمعدل  مما يمثل ،الطلب في الموعد المحدد 3نبلدا 10

المقررات الخاصة بخصوص المعنية  حكوماتالتنفيذية إلى األمانة جملة أمور من بينها أن ترسل خطابات إلى ال

 )ب((.84/45المقرر والثمانين ) رابعتقرير االجتماع الب تاسعفي تقديم الشرائح الواردة في المرفق ال اتبالتأخير

لتحثهم  5 )ب(، أرسلت األمانة خطابات إلى حكومات سبعة بلدان من بلدان المادة84/45وعمال بالمقرر  .5

لخامس تماع ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجإلعلى تقديم الشريحة التالية من خططها 

اد المو رو والسنغال شرائح كل منها لخطط إدارة إزالةوبي ،والثمانين. ونتيجة لذلك، قدمت حكومات غينيا

زر نت وجالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الخامس والثمانين. غير أن حكومات الفلبين، وسانت فنس

 ، والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان لم تقدم طلبات لشرائح كل منها.غرينادين

أن تقدم طلبات  التي كان من المقرر 78بلدا من البلدان الـ 30لم يقدم  وفي االجتماع الخامس والثمانين، .6

ك، قدمت شريحة واحدة اإلضافة إلى ذلبفي المائة. و 38الشرائح في الوقت المحدد، مما يمثل معدل لعدم التقديم بنسبة 

الجتماع لى اإندوراس( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد )ه

 لمشروع.من الوكاالت المنفذة المعنية خالل عملية استعراض ابعد ذلك الخامس والثمانين، ولكن تم سحبها 

 لشرائح التي لم تقدم إلى االجتماع السادس والثمانيناتحليل 

خاصا نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  سبعة وأربعونم يقدم ل .7

تقديمه إلى واجب الو ،(ةتكاليف دعم الوكال بما في ذلك) اأمريكي ادوالر 18,842,614بقيمة إجمالية قدرها و بلدا 37

 4.الوثيقةوالثمانين، على النحو المبين في المرفق األول بهذه  سادساالجتماع ال

إدارة إزالة المواد  طمن خط ولىاألمن المرحلة  تانشريح، قدمت فضال عن ذلكو .8

تكاليف دعم لك ذبما في ) اأمريكي ادوالر 231,798بقيمة  لبلدين )الجزائر وموزامبيق( الهيدروكلوروفلوروكربونية

عملية اء أثن في بسحبها الحقاقامت الوكاالت المنفذة المعنية  غير أن ،والثمانين سادس( إلى االجتماع الةالوكال

 .المرفق األول أيضا في قد أدرجت هذه الشرائحو .روعاستعراض المش

 على االمتثال تأثيرهاو اتأسباب التأخير

خطط إدارة إزالة المواد تمويل في تقديم طلبات شرائح  اتتشمل أسباب التأخير .9

(؛ 26السابقة ) ألموال الموافق عليها للشريحةفي المائة من ا 20بنسبة عتبة صرف الهيدروكلوروفلوروكربونية: 

ومة و/أو الموافقات و/أو التغييرات في وحدة قرارات الحكو (؛23) 19-ة كوفيدئحاجوالقيود المفروضة بسبب 

؛ (14) بقاالموافق عليها سالشريحة وأموال كافية من ا(؛ 20) ةالهيكليعديالت األوزون الوطنية و/أو الت

(؛ 6رير التحقق )وعدم وجود تق ؛(8) العقود وأ االتفاقاتعلى توقيع (؛ وال12) أو الخارجيةوالصعوبات الداخلية 

وشروط (؛ 1ركات )(؛ والصعوبات في الش3(؛ وتأخيرات الوكاالت المنفذة )3وتقديم التقارير المرحلية والمالية )

المكون  ؛(1) لسياسيةاستقرار الحالة اوعدم (؛ 1) ليست مستعدة للتقديم (؛ والوكالة المنفذة الرئيسية1الموافقة )

 (.1) االستثماري

                                                 
 في ما عدا بلد واحد )جمهورية فنزويال البوليفارية(، قدم طلبا لتمويل الشريحة إلى االجتماع الرابع والثمانين ولكنه سحبه الحقا. 3
 بلدان كان من المستحق تقديمها. 10شريحة لـ  14على سبيل المقارنة، لم تقدّم إلى االجتماع الرابع والثمانين  4
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شرائح تمويل ال طلبات في تقديم اتالوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية، فإن التأخير أبلغت بهوعلى النحو الذي  .10

جب مات بمولاللتزا بلدانعلى امتثال المن غير المحتمل أن تؤثر،  ؤثر، أوتالتي كان من الواجب تقديمها لن 

 ئحاشرالناء استثبوالثمانين،  سابعالمتأخرة إلى االجتماع ال شرائحبروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم كّل ال

 ثامنال الجتماعا إلىا يمكن تقديمهالتي لبربادوس، ودومينيكا، وغرينادا، وهايتي، والكويت، وسورينام وتايلند، 

 والثمانين.

 التوصية

 للجنة التنفيذية في:قد ترغب ا .11

 بما يلي: اإلحاطة علما (أ)

الوارد في الوثيقة و في تقديم الشرائح اتريلمتعلق بالتأخالتقرير ا (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24؛ 

إزالة المواد خطط إدارة في إطار  في تقديم الشرائح اتريت عن التأخالمعلوما (2)

تحدة ألمم المبرنامج اإيطاليا، واليابان، وحكومات ها تتي قدمالالهيدروكلوروفلوروكربونية 

لتنمية المتحدة ل ومنظمة األمم)يونيب(، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  )يوئنديبي(، اإلنمائي

 ؛والبنك الدولي )يونيدو( الصناعية

بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  نشاطا مرتبطا 89من أصل نشاطا  42أن  (3)

جتماع إلى اال بلدا( المستحق تقديمه 66بلدا من أصل  29)الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛والثمانين قد قدم في موعده سادسال

في تقديم شرائح خطط  اتريأشارت إلى أن التأخقد المعنية أن الوكاالت الثنائية والمنفذة  (4)

ن لثاني ماجتماع في اال اتقديمه المستحقإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ،تريالبروتوكول مونلمتثال العلى ا ؤثر،تمن غير المحتمل أن  ، أوؤثرتلن  2020عام 

تدابير ل امتثال كان في حالة عدمبلد من البلدان المعنية  أيّ  يشير إلى أنّ ما من أمر ه وأنّ 

 بروتوكول مونتريال؛في الرقابة 

 اتريلتأخالمتعلقة با راتمقرال خصوصب المعنية حكوماتإلى ال خطاباتأن ترسل األمانة  مطالبة (ب)

 .هذا التقريربفي المرفق األول  المذكورةفي تقديم الشرائح 
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 األول المرفق

 والثمانين سادسالالشرائح غير المقدمة إلى االجتماع 
 

 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

 الجزائر

 )المرحلة األولى(
 2014 اليونيدو

 و 2017

مكون  عدم وجود تقرير التحقق/ 197,898

 االستثمار

من خطة إدارة  ( من المرحلة األولى2017( والشريحة الرابعة )2014إذ تحيط علما بأن الشريحة الثالثة )

حث تما، وإذ سحبه إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين قد تم

لمرحلة األولى ا( من 2012الثانية )حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل تنفيذ الشريحة 

نين مع تقرير ( إلى االجتماع السابع والثما2017و 2014حتى يمكن تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة )

 ة.الحقوالشرائح ال 2014تراعي إعادة توزيع شريحة عام التحقق وخطة عمل منقحة 

جزر البهاما 

 )المرحلة األولى(
عدم  /19-بسبب جائحة كوفيدتعطيل  35,001 2020 اليونيب

وجود تقرير التحقق/ أموال كافية من 

 الشريحة الموافق عليها سابقا

 تكمل بعدلم يس ن أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعإذ تحيط علما بأن التحقق اإللزامي 

ريحة م الشيمكن تقديوإذ تحث حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى 

جتماع ة إلى اال( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربوني2020الرابعة )

 .2020السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 البحرين 

 )المرحلة األولى(
التوقيع /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 28,250 2020 اليونيب

على االتفاق و/أو وثيقة المشروع/عتبة 

 في المائة 20الصرف بنسبة 

( من 2019ثة )إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الثال

 لبالغةالصرف عتبة ا أقل من واد الهيدركلوروفلوروكربونية كانالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الم

التفاق اعلى  التوقيعفي المائة، وإذ تحث حكومة البحرين على العمل مع اليونيب من أجل التعجيل في  20

انين مع خطة إلى االجتماع السابع والثم( من المرحلة األولى 2020حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

نسبة بأن عتبة الصرف  لمفهوممن ايكون ، على أن 2020عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20

 بنغالديش

 )المرحلة الثانية(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  2,292,373 2020 اليوئنديبي

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

 هيكلية/التوقيع على االتفاق و/أو وثيقة

في  20بنسبة المشروع/ عتبة الصرف 

 المائة

( من 2018ى )إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة األول

لبالغة الصرف اعتبة  أقل منالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان 

على  توقيعع اليوئنديبي من أجل التعجيل في الفي المائة، وإذ تحث حكومة بنغالديش على العمل م 20

ابع والثمانين مع ( من المرحلة الثانية إلى االجتماع الس2020االتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية )

أن  مفهوممن اليكون ، على أن ةالحقالوالشرائح  2020خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.في  20عتبة الصرف بنسبة 

 بربادوس

 )المرحلة األولى(
عدم /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 31,640 2020 اليونيب

أموال كافية من  وجود تقرير التحقق/

/عتبة  الشريحة الموافق عليها سابقا

 في المائة 20الصرف بنسبة 

د ستكمل بعلم ي إذ تحيط علما بأن التحقق اإلجباري عن أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد ا( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2018وأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة )

ربادوس بتحث حكومة في المائة، وإذ  20الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

ن المرحلة م( 2020على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

، على 2020 األولى إلى االجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام

 حقيقها.تمويل الشريحة السابقة قد تم في المائة لت 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون أن 
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 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

 بليز

 )المرحلة األولى(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  42,375 2020 اليونيب

تعديالت  في وحدة األوزون الوطنية/

 عدم وجود تقرير التحقق/هيكلية

حقق التو ةالوطنيبالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون إذ تحيط علما 

مة حكو حثت، وإذ لم يستكمل بعدالذي اإلجباري عن أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

( من 2020ة )ثالثعلى العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة ال بليز

ع ملثمانين وا سابعإلى االجتماع المن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 

 .2020خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 بنن

 )المرحلة األولى(
حكومة بنن على العمل مع اليونيب حتى ، وإذ تحث 19-إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لجائحة كوفيد 19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 67,800 2020 اليونيب

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

زيع دة توالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعا

 .2020شريحة عام 

 البوسنة والهرسك

 )المرحلة األولى(
 /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 32,100 2020 اليونيدو

صعوبات داخلية أو خارجية/عتبة 

 في المائة 20الصرف بنسبة 

( من 2018وأن معدل الصرف العام للشريحة الرابعة )، 19-إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لجائحة كوفيد

لبالغة الصرف االمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة 

لشريحة احكومة البوسنة والهرسك على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم وإذ تحث في المائة،  20

دة راعي إعااألولى إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة ت ( من المرحلة2020الخامسة )

ويل في المائة لتم 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون ، على أن 2020توزيع شريحة عام 

 الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

 بوروندي

 )المرحلة األولى(
الحكومة/الموافقات/تغييرات قرارات  37,516 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

هيكلية/ أموال كافية من الشريحة 

 الموافق عليها سابقا

إذ تحث ية، وإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

األولى من  ( من المرحلة2020ة الرابعة )حكومة بوروندي على العمل مع اليونيب من أجل تقديم الشريح

ل منقحة طة عمخخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع 

 .2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 تشاد

 )المرحلة األولى(
أموال كافية من الشريحة الموافق  73,450 2020 اليونيب

سابقا/صعوبات داخلية أو عليها 

 خارجية

ب حتى ليونياإذ تحيط علما بالمشاكل المصرفية الستالم المدفوعات وإذ تحث حكومة تشاد على العمل مع 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

يع ة توزع خطة عمل منقحة تراعي إعادالهيدركلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين م

 .2020شريحة عام 

 جزر القمر

 )المرحلة األولى(
كومة جزر القمر على ح، وإذ تحث 19-قيود التي فرضتها جائحة كوفيدلاالتأخيرات نتيجة إذ تحيط علما ب 19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 18,080 2020 اليونيب

دارة إزالة المرحلة األولى من خطة إ( من 2020العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

ع ادة توزيعي إعالمواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة ترا

 .2020ام شريحة ع
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 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

 الكونغو

 )المرحلة األولى(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  39,550 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

هيكلية/ أموال كافية من الشريحة 

الموافق عليها سابقا/التوقيع على 

االتفاق و/أو وثيقة المشروع/تعطيل 

 19-بسبب جائحة كوفيد

ة موإذ تحث حكو وثيقة المشروع والتوقيع على االتفاق،على  موافقة الحكومةإذ تحيط علما بالتأخيرات في 

 امسةخيحة التعجيل التوقيع على االتفاق حتى يمكن تقديم الشرمن أجل  نيبعلى العمل مع اليوالكونغو 

 ع السابعجتمامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى اال ولى( من المرحلة األ2020)

 .2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 جيبوتي

 )المرحلة األولى(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  23,730 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

كافية من الشريحة هيكلية/ أموال 

الموافق عليها سابقا/التوقيع على 

االتفاق و/أو وثيقة المشروع/تعطيل 

 19-بسبب جائحة كوفيد

ة موإذ تحث حكو وثيقة المشروع والتوقيع على االتفاق،على  موافقة الحكومةإذ تحيط علما بالتأخيرات في 

 بعةراحة الاق حتى يمكن تقديم الشريتعجيل التوقيع على االتفمن أجل  نيبعلى العمل مع اليوجيبوتي 

 ع السابعجتمامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى اال ولى( من المرحلة األ2020)

 .2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 دومينيكا

 )المرحلة األولى(
الحكومة/الموافقات/تغييرات قرارات  18,588 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

هيكلية/ أموال كافية من الشريحة 

الموافق عليها سابقا/ تقديم التقارير 

المالية/صعوبات داخلية أو المرحلة و

-تعطيل بسبب جائحة كوفيد /خارجية

 في المائة 20عتبة الصرف بنسبة /19

 تقديم معدوية، عديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطنإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للت

ة األولى من ( من المرحل2019أن معدل الصرف العام للشريحة الثانية )التقارير المرحلية والمالية، و

وإذ ي المائة، ف 20عتبة الصرف البالغة  أقل منخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان 

أجل  يونيب منعلى العمل مع العلى تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة و دومينيكاحكومة تحث 

نية لوروفلوروكربو( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك2020ة )ثالثتقديم الشريحة ال

يكون لى أن ع، 2020حة عام والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شري ثامنإلى االجتماع ال

 .ل الشريحة السابقة قد تم تحقيقهافي المائة لتموي 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوم

 غينيا االستوائية

 )المرحلة األولى(
 غينيا االستوائيةحكومة ، وإذ تحث 19-جائحة كوفيدلقيود التي فرضتها إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة ل 19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 33,900 2020 اليونيب

طة إدارة ( من المرحلة األولى من خ2020ة )رابععلى العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة ال

دة راعي إعاقحة تإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل من

 .2020توزيع شريحة عام 

 غابون

 )المرحلة األولى(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  61,020 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

 هيكلية

إذ تحث ية، وإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

األولى من  ( من المرحلة2020ة )خامستقديم الشريحة ال حتى يمكنعلى العمل مع اليونيب  غابونحكومة 

ل منقحة طة عمخخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع 

 .2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 غرينادا

 )المرحلة األولى(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  23,730 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

-هيكلية/ تعطيل بسبب جائحة كوفيد

أموال كافية من الشريحة الموافق /19

التحقق أن و، إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطنية

أن معدل الصرف واإلجباري عن أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا لم يستكمل بعد، 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 2016العام للشريحة الثانية )

على العمل مع اليونيب من أجل  غرينادامة حكووإذ تحث في المائة،  20عتبة الصرف البالغة  أقل منكان 
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 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

 20عليها سابقا/ عتبة الصرف بنسبة 

 في المائة

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020ة )ثالثتقديم الشريحة الاستكمال التحقق حتى يمكن 

والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع  ثامنالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع ال

ل الشريحة في المائة لتموي 20أن عتبة الصرف بنسبة  المفهوم منيكون على أن ، 2020شريحة عام 

 .السابقة قد تم تحقيقها

 هايتي

 )المرحلة األولى(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  95,916 2018 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

هيكلية/ أموال كافية من الشريحة 

الموافق عليها سابقا/عتبة الصرف 

 في المائة 20 بنسبة

أن معدل وية، إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2014الصرف العام للشريحة الثانية )

على  تيهايحكومة تحث وإذ في المائة،  20عتبة الصرف البالغة  أقل منالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ثامنتماع ال( من المرحلة األولى إلى االج2018ة )ثالثتقديم الشريحة ال حتى يمكنالعمل مع اليونيب 

يكون ن أعلى ، ةالحقالوالشرائح  2018والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 .الشريحة السابقة قد تم تحقيقهال في المائة لتموي 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوم

 الكويت

 )المرحلة األولى(
التوقيع /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 480,303 2020 اليونيب

على االتفاق و/أو وثيقة المشروع/عتبة 

 في المائة 20الصرف بنسبة 

( من 2019)ثة إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الثال

لبالغة الصرف االمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة 

ومع  ،التفاقاتعجيل التوقيع على من أجل على العمل مع اليونيب  كويتفي المائة، وإذ تحث حكومة ال 20

 ثامنجتماع الن المرحلة األولى إلى اال( م2020حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة ) اليونيب واليونيدو

أن عتبة  ممن المفهويكون ، على أن 2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20الصرف بنسبة 
 /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 984,400 2020 اليونيدو

أو خارجية/عتبة  صعوبات داخلية

 في المائة 20الصرف بنسبة 

 مالي

 )المرحلة األولى(
 /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 30,100 2020 اليوئنديبي

 صعوبات داخلية أو خارجية

 ماليمة حث حكوتوإذ نتيجة لعدم االستقرار في البلد، إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق 

تقديم  يمكن حتى بواليوني ئنديبي، ومع اليوتعجيل التوقيع على االتفاقعلى العمل مع اليونيب من أجل 

توزيع  والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة سابع( إلى االجتماع ال2020ة )خامسالشريحة ال

 .2020شريحة عام 
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  31,640 2020 اليونيب

وحدة األوزون الوطنية/تعديالت  في

هيكلية/ أموال كافية من الشريحة 

الموافق عليها سابقا/ التوقيع على 

 االتفاق و/أو وثيقة المشروع

 موريتانيا

 )المرحلة األولى(
تأخيرات من الوكالة المنفذة/ عتبة  53,500 2020 اليوئنديبي

 في المائة 20الصرف بنسبة 

 ةوإذ تحث حكوم موافقة الحكومة على وثيقة المشروع والتوقيع على االتفاق،إذ تحيط علما بالتأخيرات في 

كن حتى يم باليوني، ومع اليوئنديبي والتوقيع على االتفاق تعجيلعلى العمل مع اليونيب من أجل  موريتانيا

ية لوروفلوروكربونالة المواد الهيدروكمن خطة إدارة إز( من المرحلة األولى 2020ة )ثانيتقديم الشريحة ال

لشرائح وا 2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  سابعإلى االجتماع ال

 .ةالحقال

قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  28,250 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/ تعديالت 

وثيقة هيكلية/التوقيع على االتفاق و/أو 

-المشروع/تعطيل بسبب جائحة كوفيد

19 
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 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

 المكسيك

 )المرحلة الثانية(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  45,200 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

-هيكلية/ تعطيل بسبب جائحة كوفيد

 مكون االستثمار /19

أن معدل وية، نتيجة للتعديالت الهيكلية داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطن إذ تحيط علما بالتأخيرات

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2018الصرف العام للشريحة الثالثة )

 مكسيكال حكومةوإذ تحث في المائة،  20عتبة الصرف البالغة  أقل منالهيدروكلوروفلوروكربونية كان 

إلى  ثانيةل( من المرحلة ا2020حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )واليونيدو على العمل مع اليونيب 

، ةالحقئح الوالشرا 2020والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  السابعاالجتماع 

 تم تحقيقها. ة السابقة قدفي المائة لتمويل الشريح 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون على أن 
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  1,725,215 2020 اليونيدو

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

في  20هيكلية/ عتبة الصرف بنسبة 

 المائة

 موزامبيق

 )المرحلة األولى(
اد ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو2020إذ تحيط علما بأن الشريحة الخامسة ) في المائة 20عتبة الصرف بنسبة  33,900 2020 اليونيب

 دل الصرفن معالهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين قد تم سحبها نظرا أل

في  20 بالغةعتبة الصرف ال أقل من( كان 2018( والشريحة الرابعة )2016العام للشريحة الثالثة )

( 2016ثة )تنفيذ الشريحة الثالعلى تعجيل على العمل مع اليونيب  موزامبيقحكومة تحث المائة، وإذ 

االجتماع ى إل( 2020) خامسةحتى يمكن تقديم الشريحة ال( من المرحلة األولى 2018والشريحة الرابعة )

لشريحة السابقة افي المائة لتمويل  20 أن عتبة الصرف بنسبة من المفهوميكون على أن  ،والثمانين السابع

 قد تم تحقيقها.

 النيجر

 )المرحلة األولى(
أموال كافية من الشريحة الموافق  56,500 2020 اليونيب

عليها سابقا/صعوبات داخلية أو 

في  20خارجية/ عتبة الصرف بنسبة 

 المائة

إدارة إزالة  ( من المرحلة األولى من خطة2019إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية )

حكومة ث تحفي المائة، وإذ  20عتبة الصرف البالغة  أقل منالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان 

رحلة األولى إلى من الم( 2020) ثالثةحتى يمكن تقديم الشريحة الواليونيدو على العمل مع اليونيب  النيجر

من يكون ن على أ ،2020مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  والثمانين السابعاالجتماع 

قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  21,400 2020 اليونيدو في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20أن عتبة الصرف بنسبة  المفهوم

وحدة األوزون الوطنية/تعديالت في 

في  20هيكلية/ عتبة الصرف بنسبة 

 المائة

 نيجيريا

 (ثانيةلا)المرحلة 
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  264,840 2020 إيطاليا

في وحدة األوزون الوطنية/ تعديالت 

هيكلية/صعوبات داخلية أو خارجية/ 

تأخيرات الوكالة المنفذة/ عتبة 

 في المائة 20الصرف بنسبة 

روع يقة مشالعملية المطولة لالستكمال وموافقة أصحاب المصلحة على وثالتأخير بسبب إذ تحيط علما ب

طة إدارة إزالة خمن المرحلة الثانية من ( 2018) ولىالمرحلة الثانية وأن معدل الصرف العام للشريحة األ

حكومة ث تحوإذ  في المائة، 20عتبة الصرف البالغة  أقل منكان  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

من المرحلة ( 2020) ثانيةحتى يمكن تقديم الشريحة الحكومة إيطاليا واليوئنديبي على العمل مع  نيجيريا

 2020م مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عا والثمانين السابعاالجتماع الثانية إلى 

لشريحة افي المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون  على أن ة،الحقوالشرائح ال

 السابقة قد تم تحقيقها.

 1,498,000 2020 اليوئنديبي
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 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

 باكستان

 )المرحلة الثانية(
عتبة /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 116,378 2020 اليونيب

 في المائة 20الصرف بنسبة 

ة إدارة إزالة ( من المرحلة الثانية من خط2019إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة )

حكومة ث تحفي المائة، وإذ  20عتبة الصرف البالغة  أقل منالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان 

مرحلة الثانية من ال( 2020) رابعةحتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيب واليونيدو على العمل مع  باكستان

لى أن ع، 2020مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  والثمانين السابعاالجتماع إلى 

 يقها.في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحق 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون 

 قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات 477,990 2020 اليونيدو

في وحدة األوزون الوطنية/ تعديالت 

هيكلية/تأخيرات المؤسسات/صعوبات 

داخلية أو خارجية/ عتبة الصرف 

 في المائة 20بنسبة 

بابوا غينيا 

 الجديدة

 )المرحلة األولى(

دارة إزالة المواد إ( من المرحلة األولى من خطة 2016تأخيرات في تنفيذ الشريحة الثالثة )الإذ تحيط علما ب غير متوافرة 149,812 2020 ألمانيا

يمكن  حتىانيا حكومة ألمعلى العمل مع بابوا غينيا الجديدة حكومة الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإذ تحث 

ة عمل منقحة مع خط والثمانين السابعاالجتماع من المرحلة األولى إلى ( 2020) رابعةتقديم الشريحة ال

 .ةالحقوالشرائح ال 2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 الفلبين

 (ثانية)المرحلة ال
صعوبات داخلية أو خارجية/ عتبة  1,551,531 2019 اليونيدو

 في المائة 20الصرف بنسبة 

دارة إزالة إمن خطة  ثانية( من المرحلة ال2017إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة األولى )

حكومة ث تحفي المائة، وإذ  20عتبة الصرف البالغة  أقل منالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان 

االجتماع ثانية إلى من المرحلة ال( 2019) ثانيةحتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيدو على العمل مع الفلبين 

على أن ، ةالحقوالشرائح ال 2019توزيع شريحة عام مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة  والثمانين السابع

 يقها.في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحق 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوميكون 

سانت كيتس 

 ونيفس

 )المرحلة األولى(

عدم /19-تعطيل بسبب جائجة كوفيد 19,097 2020 اليونيب

أموال كافية من  وجود تقرير التحقق/

الشريحة الموافق عليها سابقا/ تقديم 

عتبة  التقارير المرحلية والمالية/

 في المائة 20الصرف بنسبة 

اري عن قق اإلجبالتح التأخيرات نتيجة لعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمالإذ تحيط علما ب

( 2015) نيةمعدل الصرف العام للشريحة الثاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن  أهداف استهالك 

صرف بة العت أقل منمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان  ولىمن المرحلة األ

وبة المطل الماليةتقديم التقارير المرحلية وعلى  سانت كيتس ونيفسحكومة تحث في المائة، وإذ  20البالغة 

إلى  ولىاأل من المرحلة (2020ثالثة )حتى يمكن تقديم الشريحة الالستكمال التحقق اليونيب العمل مع و

من يكون ن على أ، 2020مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام  والثمانين السابعاالجتماع 

 السابقة قد تم تحقيقها.في المائة لتمويل الشريحة  20أن عتبة الصرف بنسبة  المفهوم

 سانت لوسيا

 )المرحلة األولى(
قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  23,730 2020 اليونيب

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

-هيكلية/ تعطيل بسبب جائحة كوفيد

عدم وجود تقرير التحقق/أموال /19

كافية من الشريحة الموافق عليها 

 ية/المرحلية والمالسابقا/ تقديم التقارير 

 في المائة 20عتبة الصرف بنسبة 

اري عن قق اإلجبالتح إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمال

( 2018بعة )أهداف استهالك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الرا

صرف بة العت أقل منبونية كان من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

العمل وية المطلوبة تقديم التقارير المرحلية والمالعلى  سانت لوسياحكومة تحث في المائة، وإذ  20البالغة 

ى إلى من المرحلة األول (2020خامسة )حتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيب الستكمال التحقق مع 

من يكون ن على أ، 2020ة تراعي إعادة توزيع شريحة عام مع خطة عمل منقح والثمانين السابعاالجتماع 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20أن عتبة الصرف بنسبة  المفهوم
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 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

المملكة العربية 

 السعودية

 )المرحلة األولى(

ربية ملكة العية للمإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونتم النظر في إلغاء المرحلة األولى من خطة   شروط الموافقة 909,500 2016 اليونيدو

جتماع السادس المقدم إلى اال 2019ديسمبر/كانون األول  31السعودية في التقرير المرحلي لليونيدو حتى 

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19)والثمانين 

 الصومال

 )المرحلة األولى(
الحكومة/الموافقات/تغييرات قرارات  42,800 2020 اليونيدو

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

 هيكلية

حث توإذ ة، لوطنيإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لوسائل التنفيذ المعقدة بين اليونيدو ووحدة األوزون ا

 لة األولى منمن المرح (2020ثالثة )حتى يمكن تقديم الشريحة الاليونيدو على العمل مع  الصومالحكومة 

نقحة مطة عمل مع خ والثمانين السابعاالجتماع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 

 .2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 جنوب أفريقيا

 )المرحلة األولى(
 /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 191,273 2018 اليونيدو

صعوبات داخلية أو خارجية/ عتبة 

 في المائة 20الصرف بنسبة 

وأن معدل الصرف العام للشريحة ، 19-جائحة كوفيدلقيود التي فرضتها إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة ل

 قل منأية كان ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون2016الرابعة )

تى يمكن ح دوعلى العمل مع اليونيجنوب أفريقيا حكومة وإذ تحث في المائة،  20عتبة الصرف البالغة 

 طة عمل منقحة( من المرحلة األولى إلى االجتماع السابع والثمانين مع خ2018ة )خامستقديم الشريحة ال

ي المائة ف 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومعلى أن يكون ، 2020تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 تحقيقها. لتمويل الشريحة السابقة قد تم

جنوب السودان 

 )المرحلة األولى(
وأن  ؛19-يدحة كوفبلد والقيود التي فرضتها جائتعديالت الهيكلية في التأخيرات نتيجة للعلما بال تحيطإذ  الحالة السياسية غير المستقرة 54,500 2018 اليوئنديبي

د ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموا2016معدل الصرف العام للشريحة األولى )

جنوب  حكومة وإذ تحثفي المائة،  20عتبة الصرف البالغة  أقل منالهيدروكلوروفلوروكربونية كان 

المرحلة األولى  ( من2018تقديم الشريحة الثانية ) حتى يمكن اليوئنديبي واليونيبمع  العملالسودان على 

الشرائح و 2018خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام مع والثمانين  سابعال االجتماعإلى 

لسابقة قد تم في المائة لتمويل الشريحة ا 20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهومعلى أن يكون ، ةالحقال

 .تحقيقها

عتبة  /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 79,665 2018 اليونيب

 في المائة 20الصرف بنسبة 

 سورينام

 )المرحلة األولى(
أموال  /19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 15,255 2020 اليونيب

كافية من الشريحة الموافق عليها 

في  20سابقا/ عتبة الصرف بنسبة 

 المائة

كومة سورينام على وإذ تحث ح ،19-فرضتها جائحة كوفيدإذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للقيود التي 

ى من خطة إدارة ( من المرحلة األول2020العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

دة راعي إعاقحة تإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل من

 .2020م توزيع شريحة عا

قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات  9,810 2020 اليونيدو

في وحدة األوزون الوطنية/تعديالت 

هيكلية/ الوكالة الرئيسية غير مستعدة 

 للتقديم
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 الشريحة الوكالة البلد

 المبلغ

)مع تكاليف 

الدعم( )دوالر 

 أمريكي(

 التوصيات أسباب التأخير/ السحب

 تايلند

 )المرحلة الثانية(
التوقيع على االتفاق و/أو وثيقة  2,264,689 2020 البنك الدولي

في  20المشروع/عتبة الصرف بنسبة 

 المائة

( من 2018) ولىإذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على االتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة األ

ة ف البالغالصر من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة ثانيةالمرحلة ال

 اقلى االتفعلتوقيع اتعجيل من أجل  البنك الدوليعلى العمل مع  تايلندفي المائة، وإذ تحث حكومة  20

ل انين مع خطة عموالثم ثامنإلى االجتماع ال ثانية( من المرحلة ال2020ة )ثانيحتى يمكن تقديم الشريحة ال

عتبة  أن من المفهوم، على أن يكون ةالحقوالشرائح ال 2020منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها. 20الصرف بنسبة 

 توغو

 )المرحلة األولى(
مكومة توغو على العمل ح، وإذ تحث 19-إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19-تعطيل بسبب جائحة كوفيد 71,190 2020 اليونيب

زالة المواد ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إ2020تقديم الشريحة الخامسة )مع اليونيب حتى يمكن 

زيع دة توالهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعا

 .2020شريحة عام 

فنزويال 

 –)جمهورية 

 البوليفارية(

 )المرحلة الثانية(

رية كومة جمهوتنفيذ أنشطة المشروع في البلد، وإذ تحث حفي تأخيرات نتيجة للصعوبات البعلما  تحيطإذ  صعوبات داخلية أو خارجية 615,250 2019 اليونيدو

ن المرحلة الثانية ( م2019تى يمكن تقديم الشريحة الثانية )ح اليونيدوعلى العمل مع فنزويال البوليفارية 

عمل  خطةع ملوروكربونية إلى االجتماع السابع والثمانين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف

 .ةالحقوالشرائح ال 2019إعادة توزيع شريحة عام منقّحة تراعي 

 فييت نام

 )المرحلة الثانية(
إدارة إزالة  من خطة ثانيةالمرحلة ال ( من2017) ثانيةأن معدل الصرف العام للشريحة البإذ تحيط علما  في المائة 20عتبة الصرف بنسبة  4,045,945 2018 البنك الدولي

فييت ث حكومة في المائة، وإذ تح 20المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

من المرحلة  (2018ة )ثالثحتى يمكن تقديم الشريحة ال حكومة اليابان والبنك الدوليعلى العمل مع نام 

 2020م مانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عاوالث سابعإلى االجتماع ال ثانيةال

لشريحة افي المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف بنسبة  من المفهوم، على أن يكون ةالحقوالشرائح ال

 السابقة قد تم تحقيقها.

 29,832 2018 اليابان

  

     19,074,412    المجموع

 

 

 

     
 


