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 2020ديسمبر/ كانون األول  31تقرير مرحلي لليونيب حتى 

 

 2020.2ديسمبر/ كانون األول  31حتى  لليونيبهذه الوثيقة التقرير المرحلي  تقدم .1

 مقدمة
 

مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون  79يتضمن التقرير المرحلي لليونيب حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك  .2

لتوفير  5طرفا من األطراف غير العاملة بالمادة  17كانت قد تم تمويلها من المساهمات الطوعية اإلضافية مقدمة من 

 الدعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيجالي.

على حده مع مراعاة واستعرضت األمانة حالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على أساس كل بلد  .3

لتأخيرات هذه ا، والتأثير المحتمل ل2020التي أبلغت في المقررة. مواعيد االنتهاء  بشأنالتأخيرات في التنفيذ التي حدثت 

على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويعتمد التحليل الوارد في هذه الوثيقة على الكميات من 

ترد باألطنان  التي يةالهيدروفلوروكربونالخاضعة للرقابة باستثناء المواد المواد من ألوزون اد ااستنف األطنان بقدرات

  3.المترية من معادل ثاني أكسيد الكربون

 نطاق الوثيقة

 

 :الجزئين التاليينتتألف هذه الوثيقة من  .4

المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف ويقدم  الجزء األول:

                                                      
 (19-)كوفيد  كورونا  سفيرو  بسببألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بي 1 

 مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في التقرير المرحلي المجمع الذى توافر عند الطلب. 2 
المرحلي المقدم لالجتماع  (، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربون باألطنان المترية لمعادل ثاني أكسيد الكربون في التقرير4)أ()84/12إعماال للمقرر   3

 الثامن والثمانين.
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حيث  1991والمشروعات التجميعية لعام  2020موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات لعام 

المرفق واو )المواد  تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك المواد الواردة في

مستوى العلى  4جاريتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع كما (، ةيالهيدروفلوروكربون

المشروعات لديها متطلبات معلقة للنظر من و إزالة المواد الخاضعة للرقابة . ويحددالقطري

 جانب اللجنة التنفيذية.

عة المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم البداية السري الجزء الثاني:

لخفض الهيدروفلوروكربون. ويقدم موجزا لحالة تنفيذ مشروعات خفض 

  5الهيدروفلوروكربون الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

 التوصية:

 

 :ينالتالي المرفقينتتضمن الوثيقة أيضا  .5

نظر للموجز للحالة والتوصية بشأن كل مشروع من المشروعات الجارية مع القضايا المعلقة  المرفق األول:

 من جانب اللجنة التنفيذية.

 

 تحليل للتقرير المرحلي. المرفق الثاني:

 

 المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف الجزء األول:

 

 والمشروعات التجميعية 2020موجز التقدم في تنفيذ المشروعات في 

 

والمشروعات  2020واألنشطة التي اضطلعت بها اليونيب في  ويرد على النحو التالي تنفيذ المشروعات .6

 :2020ديسمبر/ كانون األول  31وحتى  1991التجميعية منذ 

إزالة إزالة أي كميات من استهالك المواد الخاضعة للرقابة، ووفق على  2020يتم في  لم  6:اإلزالة (أ)

طنا  1,575تمت إزالة  1991بقدرات استنفاد األوزون من المواد الخاضعة للرقابة، ومنذ  طنا 12

طن بقدرات استنفاد األوزون الخاضعة للمشروعات التي ووفق  2,223بقدرات استنفاد األوزون و

 المحولة(؛وعليها )باستثناء المشروعات الملغاة 

صرف  ليون دوالر أمريكي، ومن المقررم 15.43صرف  2020: تم في عمليات الصرف/ الموافقة (ب)

 75يمثل معدل صرف الذي  2019التقرير المرحلي لعام مليون دوالر أمريكي استنادا الى  20.56

دوالر أمريكي  مليون  301.35في المائة من التمويل الموافق عليه ومن الناحية التجميعية صرف مبلغ

أمريكي للصرف )باستثناء تكاليف دعم الوكالة( مما  دوالر 347.42من المبلغ الموافق عليه وقدره 

مليون دوالر  19.74ووفق على صرف مبلغ  2020في المائة. وفي  87يمثل معدل صرف قدره 

 أمريكي للتنفيذ؛

                                                      
ئيسية النسبة المئوية ن مؤشرات التقدم الر. وتتضم2020ديسمبر/ كانون األول  31المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في   4

من التمويل الموافق  لصرف األموال والنسبة المئوية للمشروعات التي كانت تتولى صرف األموال، والتمويل المتوقع صرفه قبل نهاية العام كنسبة مئوية

 ظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.عليه ومتوسط فترة التأخير المتبقية في التنفيذ، والمعلومات المقدمة في عمود المالح
لرئيسية والدروس ا)ب(، ترد في التقرير المرحلي التجميعي المفصل المتضمن عرضا عاما لألهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج 84/12إعماال للمقرر   5

حتملة في استكمال ق عليها والتي صرفت والتحديات المالمستفادة، وكميات اإلزالة من الهيدروفلوروكربون حسب مقتضى الحال، ومستوى األموال المواف

 (.UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/12معروضة في التقرير المرحلي الموحد )المشروعات واألنشطة 
 جميع المواد الخاضعة للرقابة عبارة عن مواد مستنفدة لألوزون.  6
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انتهى العمل من  1993مشروعا. ومنذ 105من  2020: انتهى العمل في عدد المشروعات المنتهية (ج)

ووفق عليها )باستثناء المشروعات المعلقة  2,493غة مشروعا من المشروعات البال 2,124

 في المائة؛ 85والمحولة( مما يمثل معدل انتهاء المشروعات يبلغ 

شهرا  40مقدار  2020: بلغت المشروعات التي انتهت في المشروعات االستثمارية -سرعة التسليم (د)

االستثمارية  غير المشروعات االنتهاء من متوسط، بلغ 1991في المتوسط بعد الموافقة عليها. ومنذ 

في المتوسط  شهرا 11شهرا بعد الموافقة ولم يحدث أول صرف بموجب هذه المشروعات إالّ بعد  37

 من الموافقة عليها؛

ووفق عليها قبل نهاية  نشاطا 251 : من بين أنشطة إعداد المشروعات البالغةإعداد المشروعات (ه)

، انتهى العمل من 2020نشاطا جاريا. وفي  45مما يتبقى معه نشاطا  206، انتهي العمل من 2020

 من أنشطة إعداد المشروعات؛نشاطا  19

لتأخيرات  2020مشروعا قيد التنفيذ في نهاية  369: كان هناك ما مجموعه التأخيرات في التنفيذ (و)

وصنف اثنان وأربعون مشروعا على أنها "مشروعات تعاني من  أشهر 10بلغت في المتوسط 

إعداد المشروعات حيث إن إلغاء المشروعات إلجراءات  خضعتوالتي  7تأخيرات في التنفيذ"ال

 ؛(اإلجراءات لهذه انالتعزيز المؤسسي ال تخضعو

قيد  متعددة السنواتاتفاقا من االتفاقات  132عدد   2020: كان هناك في االتفاقات المتعددة السنوات (ز)

اتفاقا تمثل معدل  90اتفاقا متعدد السنوات انتهى العمل من  222، ووفق على 1991ومنذ  التنفيذ.

 في المائة. 41انتهاء يبلغ 

 2020التقدم في تنفيذ المشروعات في 

وعالوة على عملية االستعراض، نوقش عدد من القضايا وتمت معالجتها بصورة مرضية باستثناء قضايا  .7

مشروعا تتعلق  39تأخيرات في التنفيذ )بما في ذلك  مشروعا صنفت على أنها مشروعات تعاني من 42خاصة بعدد 

وثالثة )ج(، 84/45تخضع إلجراءات إلغاء المشروعات إعماال للمقرر  التيالمتعددة السنوات  االتفاقاتبمكونات 

في التنفيذ،  تأخيراتبال المتعلقةالمرفق األول بهذه الوثيقة تلك المشروعات  ويعرض مشروعات للمساعدات التقنية،

 الجتماع التسعين.ت فيها تقديم تقرير الى اطلبوصية األمانة التي توت

المتعددة  باالتفاقاتالشرائح الخاصة  وأتحديد عدد من القضايا بشأن المشروعات  جرىوعالوة على ذلك،  .8

وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وأنشطة التمكين لخفض  زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلالسنوات 

ويرد لكل مشروع من هذه المشروعات الهيدروفلوروكربون. وترد هذه القضايا أيضا في المرفق األول بهذه الوثيقة. 

 للنظر من جانب اللجنة التنفيذية. مقترحة توصيةة، ولتنفيذ والقضايا المعلقحالة اوصف موجز ل

المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد  تنفيذ الثامن والثمانين تفاصيل التقدم في وقدمت لالجتماع .9

الصين )خطة قطاع خدمة  11شيلي، 10كاب فيردي، 9البحرين، 8جزر البهاما، الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل من

                                                      
شهرا  12ا خالل في المائة أو المشروعات التي انتهى العمل منه 1ت صرف تقل عن شهرا وبمعدال 18بالنسبة للمشروعات الموافق عليها ألكثر من   7

ي التي ال تخضع ( )مثل المشروعات اإليضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسس22/61بعد موعد االنتهاء المقترح في التقرير المرحلي )المقرر 

  لهذه اإلجراءات(
 ./7OzL.Pro/ExCom/88/3UNEPالوثيقة   8
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38الوثيقة   9

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40الوثيقة   10
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42الوثيقة   11
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 18فيجي، 17إثيوبيا، 16مصر، 15،جيبوتي 14جمهورية الكونغو الديمقراطية، 13كولومبيا،  12 التبريد ومكونات التمكين(،

وتتضمن التوصيات الخاصة بالقضايا   24.والسنغال 23جمهورية مولدوفا، 22باكستان، 21عمان، 20النيجر، 19الكويت،

المعلقة لهذه المشروعات الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، وترد معالجة لها في األقسام الخاصة بها في تلك 

بربادوس وبوروندي والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا وغينيا الوثائق. وكان من المقرر تقديم القضايا الخاصة بكل من 

لالجتماع الثامن والثمانين  وغرينادا وغيانا وهايتي ومالي وسانت كيتس ونيفيس وجنوب السودان وسوريناماالستوائية 

وترد فيما   25إال أنها سميت بعد ذلك عملية استعراض المشروع وتعالج في الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح.

ي لم ترد في المرفق األول بهذه الوثيقة وطلبات تمديد موعد انتهاء بين القضايا المعلقة الخاصة بالمشروعات المتبقية الت

 المشروع.

مشروعا باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات كان لدى  213ومن بين المشروعات الجارية البالغة  .10

 .2019مشروعا مواعيد مقررة منقحة لالنتهاء من المشروع منذ التقرير المحلي لعام  66

الواردة  5(، الحظت األمانة أن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي لبلدان المادة 2)ج()82/11مقرر وإعماال لل .11

لم تقدم لفترة السنتين األخيرتين. ولدى هذه المشروعات أرصدة كبيرة نتيجة للبطء في التقدم في التنفيذ  1في الجدول 

التجديد  اتتقديم طلبن يقدم مساعدات لهذه البلدان ويعتزم . وأبلغ اليونيب بأ19-ألسباب مختلفة يتعلق بعضها بوباء كوفيد

 .1هذه في السنة المبينة في الجدول 

 : قائمة بالمشروعات التي لم تقدم طلبات تمديد خالل السنتين اآلخيرتين1الجدول 

 القادمةالتجديد  اتطلبخطة  البلد

 2022 الجزائر

 2022 أنتيغوا وبربودا

 2022 بربادوس

 2022 افريقيا الوسطىجمهورية 

 2022 كوت ديفوار

 2022 جيبوتي

 2023 دومينيكا

 2022 إكوادور

 2022 هايتي

 2022 هندوراس

 2022 مالي

 2022 المغرب

 2022 نارو

 2023 باالو

                                                      
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43الوثيقة   12
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44الوثيقة   13
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45الوثيقة   14
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46الوثيقة   15
 ./OzL.Pro/ExCom/88/47UNEPالوثيقة   16
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48الوثيقة   17
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49الوثيقة   18
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52الوثيقة   19
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55الوثيقة   20
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58الوثيقة   21
 ./ExCom/88/59UNEP/OzL.Proالوثيقة   22
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61الوثيقة   23
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62الوثيقة   24
 ./21UNEP/OzL.Pro/ExCom/88الوثيقة   25
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 القادمةالتجديد  اتطلبخطة  البلد

 2022 بيرو

 2022 سانت كيتس ونيفيس

 2022 المملكة العربية السعودية

 2022 جنوب السودان

 2022 سورينام

 2022 جمهورية تنزانيا المتحدة

 2022 اليمن

 

طلبت اليونيب تمديد فترة عدد من خطط إدارة إزالة المواد   26)ب(،82/11وإعماال للمقرر  .12

التي تعالج في . كجزء من طلبات الشرائح، 2022ديسمبر/ كانون األول  31الهيدروكلوروفلوروكربونية الى مابعد 

خطط تمديد فترة  اليونيبعلى ذلك، طلبت  وعالوة  27.محددة التي لديها متطلبات إبالغالمشروعات التقارير المتعلقة ب

 .2على النحو المبين في الجدول  لمدة عامين المواد الهيدروفلوروكربونية إدارة إزالة

 : المشروعات التي طلب لها تمديد لمواعيد االنتهاء2الجدول 

 عنوان المشروع البلد/ ورمز المشروع
 معدل

 الصرف
 الحالة/ القضايا

األصلي موعد ال

 المشروعالنتهاء 

 انتهاءموعد 

 المطلوب المشروع

 السلفادور

ELS/PHA/86/TAS/40 

خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة األولى الشريحة 

 الرابعة(

التأخير في اعتماد رموز جمركية  0

موحدة ألمريكا الوسطى وفي تنفيذ 

تدريب موظفي الجمارك وموظفي 

اإلنفاذ نتيجة لتأخيرات إدارية في 

 تحويل األموال للبلد.

 

ديسمبر/ كانون 

 2021األول 

سبتمبر/أيلول 

2011 

 هندوراس

HON/PHA/86/TAS/51 

خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة األولى الشريحة 

 الخامسة(

 على اتفاق التمويلالتأخير في التوقيع  0

الصغير النطاق للشريحة الخامسة 

نتيجة للتغييرات في الهيكل اإلداري 

في الحكومة مما أسفر عن الحاجة 

الى وقت إضافي لتنفيذ األنشطة في 

قطاع الخدمة وإنفاذ الجمارك بموجب 

 الشريحة

ديسمبر/ كانون 

 2021األول 

سبتمبر/أيلول 

2011 

 

الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم البداية السريعة لخفض المشروعات  الجزء الثاني:

 الهيدروفلوروكربون

 

بالهيدروفلوروكربون  تتعلقمشروعا  79على  2020ديسمبر/ كانون األول  31وافقت اللجنة التنفيذية حتى  .13

دوالرا أمريكيا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة( ويتضمن  8,351,000ات الطوعية اإلضافية البالغة همبموجب المسا

 موجزا لحالة هذه المشروعات. 3الجدول 

 2020: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 3الجدول 

 النوع

 *التمويل )بالدوالر األمريكي( عدد المشروعات

المشروعات نسبة  المنتهية الموافق عليها

 المنتهية

 الصرف معدل الرصيد الصرف الموافقة عليها

وأنشطة  -المساعدات التقنية

 التمكين

79 8 10% 8,351,000 4,931,725 3,419,275 59 

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة. *

 

التي ووفق عليها. مشروعا  79، انتهى العمل من ثمانية مشروعات من المشروعات البالغة 2020حتى نهاية  .14
                                                      

ديدة قبل الموافقة أية التزامات ج كان يتعين تقديم أي طلب للتمديد للموافقة من اللجنة التنفيذية قبل انتهاء موعد انتهاء المشروع مع اإلحاطة بأنه لن تقدم  26

 على التمديد.
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18الوثيقة   27
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المشروعات بدرجات مختلفة من التنفيذ، . وتمر هذه 71الجارية البالغة التمكين ألنشطة اد انتهاء يعامو ووفق على تحديد

مشروعا من أنشطة التمكين على أنها مشروعات تعاني من تأخيرات في  13وعالوة على عملية االستعراض، صنفت 

 ه الوثيقة وتوصية األمانة التي تطلب تقديم تقرير لالجتماع التسعين.التنفيذ وترد في المرفق األول بهذ

دوالر أمريكي أي  8,351,000دوالرا أمريكيا من مجموع التمويل التجميعي البالغ  4,931,725وتم صرف  .15

 في المائة. 59بمعدل صرف قدره 

 التوصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .16

الوارد في الوثيقة  2020ديسمبر/ كانون األول  31أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليونيب حتى  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15؛ 

 الجاريةأنشطة  للتمكين من استكمالأدناه  الواردةلمشروعات لأن توافق على تمديد مواعيد االنتهاء  (ب)

 :UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15من الوثيقة  2في الجدول  الواردةالمتبقية 

المرحلة األولى تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور ) (1)

 ؛2022سبتمبر/أيلول  30( حتى ELS/PHA/86/TAS/40) (الشريحة الرابعة

أن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس )المرحلة األولى الشريحة  (2)

 ؛2022سبتمبر/أيلول  30( حتى HON/PHA/86/TAS/51الخامسة( )

أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على قضايا خاصة الواردة في  (ج)

 المرفق األول بهذه الوثيقة.
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 المرفق األول

 

 في التقرير المرحلي لليونيب خاصةقضايا  تنطوي علىالمشروعات الجارية التي 

 التوصية الحالة/ القضايا معدل الصرف عنوان المشروع *البلد/ رمز المشروع

 أفغانستان

AFG/PHA/79/TAS/21 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(

 شهرا. 12( تأخير لمدة 1 91

( التأخيرات في التنفيذ نتيجة لألوضاع 2

السياسية ونقص موظفي وحدة األوزون 

 الوطنية.

عن ( أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير لالجتماع التسعين 1

 التأخيرات في التنفيذ.

( أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين 2

 عن عمليات وحدة األوزون والتقدم في التنفيذ.

 

 أفغانستان

AFG/PHA/85/TAS/27 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الرابعة(

ونقص موظفي األوضاع السياسية  0

 وحدة األوزون الوطنية.

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 والتقدم في التنفيذ. الوطنية عمليات وحدة األوزون

 أفغانستان

AFG/PHA/85/TAS/29 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الثانية الشريحة األولى(

السياسية ونقص موظفي  األوضاع 0

 وحدة األوزون الوطنية.

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 والتقدم في التنفيذ. الوطنية عمليات وحدة األوزون

 أفغانستان

AFG/SEV/83/INS/26 

التعزيز المؤسسي )المرحلة التاسعة:  اتتمديد مشروع

1/2020- 12/2021) 

السياسية ونقص موظفي األوضاع  42

 وحدة األوزون الوطنية.

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 والتقدم في التنفيذ. الوطنية عمليات وحدة األوزون

 بنغالديش

BGD/PHA/81/TAS/50 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)قطاع خدمة  )المرحلة الثانية الشريحة األولى(

 التبريد(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 باربادوس

BAR/PHA/84/TAS/29 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(
التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض  0

 .19-كوفيد

 

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

 وتانهب

BHU/SEV/80/TAS/01+ 

التسعين عن هذا أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع  شهرا. 12تأخيرات لمدة  66 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 بوتسوانا

BOT/PHA/86/TAS/25 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(
التأخير في التنفيذ نتيجة لقيود مرض  0

 .19-كوفيد

لالجتماع التسعين عن أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة 

 التقدم في التنفيذ.

 بوتسوانا

BOT/SEV/76/INS/19 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الخامسة: 

6/2016-7/2018) 
تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع لعدم  0

 صرف أي مبالغ

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين 

 الصرف. عن تنفيذ المشروع ومستوى

 جمهورية افريقيا الوسطى

CAF/SEV/68/INS/23 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السادسة: 

1/2013- 2/2014) 
التأخير نتيجة لألوضاع األمنية في البلد  0

 وصعوبة استمرار التنفيذ

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

 الكونغو

PRC/PHA/76/TAS/30 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(

 18و 12( تأخيرات لمدة تتراوح بين 1 0

 شهرا.

( تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة 2

لتأخيرات إدارية في وحدة األوزون 

 الوطنية وانعدام الصرف من األموال.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن ( 1

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع  ( 2

 التسعين عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 جزر كوك

CKI/PHA/74/TAS/11 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية لجزر كوك(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  61

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
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 التوصية الحالة/ القضايا معدل الصرف عنوان المشروع *البلد/ رمز المشروع

 

 كوت ديفوار

IVC/PHA/84/TAS/44 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحتان الثالثة والرابعة(
التأخير في  19-نتيجة لقيود كوفيد 0

 التنفيذ وإعداد تقرير التحقق وعدم

 أي أموالصرف 

عن التقدم في التنفيذ أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير 

وإعداد تقرير التحقق وعن مستوى صرف  التسعين.لالجتماع 

 األموال

 الصين

CPR/SEV/80/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  57 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 جيبوتي

DJI/PHA/83/TAS/26 

)المرحلة  أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 األولى، الشريحة الثالثة(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 كايدومين

DMI/PHA/62/TAS/19 

)المرحلة  الهيدروفلوروكربونأنشطة تمكين لخفض 

 األولى، الشريحة األولى(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  12

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 دومينيكا

DMI/PHA/84/TAS/25 
)المرحلة  أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 األولى، الشريحة الثانية(
لم يحدث أي صرف بالنظر الى التأخير  0

 في إبرام اتفاق التمويل الصغير النطاق

لالجتماع التسعين  حالة أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير

 التنفيذ. التقدم فيعن 

 دومينيكا

DMI/PHA/86/TAS/26 
إدارة  تقرير التقدم من تنفيذ المرحلة األولى من خطة

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلووكربونية
التأخيرات في التحقق من تنفيذ المرحلة  0

األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلووكربونية

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

 جمهورية الدومينيكان

DOM/PHA/77/TAS/61 

)المرحلة  أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 الثانية، الشريحة األولى(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  74

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 السلفادور

ELS/PHA/77/TAS/35 
)المرحلة  أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 األولى، الشريحة الثالثة(
التأخر في تنفيذ البرنامج التدريبي  0

لموظفي الجمارك والرموز الجمركية 

 ألمريكا الوسطى

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

 إيسواتيني

SWA/PHA/83/TAS/25 

)المرحلة  أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 األولى، الشريحة الرابعة(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 غرينادا

GRN/PHA/82/TAS/26 

تقرير التحقق بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 غواتيماال

GUA/PHA/75/TAS/50 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  49

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 غواتيماال

GUA/PHA/81/TAS/52 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الرابعة(

اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا أن تطلب من  شهرا. 12تأخيرات لمدة  43

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 غواتيماال

GUA/SEV/80/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  85 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 تأخيرات في التنفيذ. المشروع الذي يعاني من

 ياناوغ

GUY/PHA/83/TAS/31 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الثانية الشريحة الثانية(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 هايتي

HAI/PHA/76/TAS/21 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية(

اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن أن تطلب من  (1 شهرا  12( تأخيرات لمدة 1 15

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
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 التوصية الحالة/ القضايا معدل الصرف عنوان المشروع *البلد/ رمز المشروع

 ( التأخير في تنفيذ األنشطة نتيجة لقيود2

لوطنية وعدم اوالكوارث  19-وباء كوفيد

 االستقرار وانخفاض مستوى الصرف.

 

سعين أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع الت (2

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

  هايتي

HAI/SEV/75/INS/20 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الرابعة: 

11/2015- 10/2017) 

التأخير في تنفيذ األنشطة نتيجة لقيود  20

والكوارث الوطنية  19-وباء كوفيد

وعدم االستقرار وانخفاض مستوى 

 الصرف ونقص التقرير المالي.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين 

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 هندوراس

HON/PHA/81/TAS/45 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الرابعة(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  53

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 هندوراس

HON/PHA/86/TAS/51 
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة 

 )المرحلة األولى الشريحة الخامسة(
التأخيرات في توقيع اتفاق التمويل  0

الصغير النطاق نتيجة للتغييرات في 

الهيكل اإلداري لوحدة األوزون 

 الوطنية

م تقرير حالة لالجتماع التسعين عن يقدتأن تطلب من اليونيب 

 التمويل الصغير النطاق ومستوى الصرفتوقيع اتفاق 

 الهند

IND/PHA/77/TAS/470 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية الشريحة األولى( )خطة قطاع خدمة 

 التبريد(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  15

 الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.المشروع 

 الهند

IND/PHA/82/TAS/476 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية الشريحة الثانية( )خطة قطاع خدمة 

 التبريد(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.المشروع 

 جمهورية ايران اإلسالمية

IRA/PHA/77/TAS/227 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)المرحلة الثانية الشريحة األولى( )خطة قطاع خدمة 

 التبريد(

التسعين عن هذا أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع  شهرا. 12تأخيرات لمدة  58

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 جامايكا

JAM/PHA/85/TAS/42 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الرابعة(
تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة  0

والصعوبات في تحويل  19-لقيود كوفيد

 الصرف.األموال وانعدام 

 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين 

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 كيريباتي

KIR/PHA/74/TAS/11 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 (كيريباتي)المرحلة األولى الشريحة الثانية ل

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  65

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 جزر مارشال

MAS/PHA/74/TAS/11 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 األولى الشريحة الثانية لجزر مارشال()المرحلة 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  68

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 مالي

MLI/PHA/83/TAS/40 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الرابعة()المرحلة األولى الشريحة 

 شهرا. 18تأخيرات لمدة ( 1 0

نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع ( 2

وانعدام ؛ ةواألمني ةالسياسي لألوضاع

 الصرف

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن  (1

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

لالجتماع التسعين أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة  (2

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.
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 (الموحدةميكرونيزيا )واليات 

FSM/PHA/74/TAS/10 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

واليات ميكرونيزيا )المرحلة األولى الشريحة الثانية 

 (الموحدة

ذا هأن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن  شهرا. 12لمدة  تأخيرات 70

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 (المتحدةواليات الميكرونيزيا )

FSM/SEV/81/TAS/01+ 

لالجتماع التسعين عن هذا  أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير شهرا. 12تأخيرات لمدة  72 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 نماريام

MYA/PHA/68/TAS/14 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

 شهرا. 12تأخيرات لمدة ( 1 68

نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع ( 2

وتوقف أنشطة  ةالسياسي لالضطرابات

 األمم المتحدة مع الحكومة.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن  (1

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين  (2

 مع تحديث استئناف األنشطة  عن التقدم في التنفيذ.

 ميانمار

MYA/PHA/80/TAS/18 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية(

 شهرا. 12تأخيرات لمدة ( 1 10

نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع ( 2

وتوقف أنشطة  ةالسياسي لالضطرابات

 األمم المتحدة مع الحكومة.

لالجتماع التسعين عن أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير  (1

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين  (2

 مع تحديث استئناف األنشطة عن التقدم في التنفيذ.

 ميانمار

MYA/PHA/83/PRP/21 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )الثانية)المرحلة 
نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع  25

وتوقف أنشطة  ةالسياسي لالضطرابات

 األمم المتحدة مع الحكومة

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

 ماينمار

MYA/PHA/86/TAS/23 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(
نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع  0

وتوقف أنشطة  ةالسياسي لالضطرابات

 األمم المتحدة مع الحكومة

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

 ميانمار

MYA/PHA/86/TAS/24 
إزالة المواد  خطة إدارةتقرير التحقق عن تنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع  0

وتوقف أنشطة  ةالسياسي لالضطرابات

 األمم المتحدة مع الحكومة

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

 ماينمار

MYA/SEV/84/INS/22 
المؤسسي )المرحلة الخامسة: تمديد مشروع التعزيز 

7/ 2020- 6/2022) 

نتيجة التأخير في تنفيذ المشروع  0

وتوقف أنشطة  ةالسياسي لالضطرابات

 األمم المتحدة مع الحكومة

أن تطلب من اليونيب تقديم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 التقدم في التنفيذ.

ناميبيا 

NAM/SEV/80/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  95 الهيدروفلوروكربونأنشطة تمكين لخفض 

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

ناورو 

NAU/PHA/74/TAS/10 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 لناورو()المرحلة األولى الشريحة الثانية 

 شهرا. 12تأخيرات لمدة ( 1 20

تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة ( 2

والتغييرات في موظفي  19-لقيود كوفيد

وحدة األوزون الوطنية وانخفاض 

 الصرف.

تقرير لالجتماع التسعين عن أن تطلب من اليونيب أن يقدم  (1

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين  (2

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 ناورو

NAU/PHA/85/TAS/13 
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 ()المرحلة األولى الشريحة الثالثة

تباطؤ التقدم في تنفيذ المشروع نتيجة  0

والتغييرات في موظفي  19-لقيود كوفيد

 وحدة األوزون الوطنية وانعدام الصرف.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين 

 المشروع ومستوى الصرف.عن تنفيذ 
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 ناورو

NAU/SEV/81/TAS/01+ 

ذا هأن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن  شهرا. 12تأخيرات لمدة  40 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 نيبال

 NEP/PHA/75/TAS/34 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  71

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 انيكاراغو

NIC/PHA/81/TAS/36 

الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  29

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 نيجيريا

 NIR/SEV/80/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12لمدة  تأخيرات 98 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

نيوي 

NIU/PHA/74/TAS/10 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 لنيوي()المرحلة األولى الشريحة الثانية 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  58

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

نيوي 

NIU/SEV/81/TAS/01+ 

من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا أن تطلب  شهرا. 12تأخيرات لمدة  35 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 باراغواي

PAR/PHA/74/TAS/33 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية(

تقرير لالجتماع التسعين عن هذا أن تطلب من اليونيب أن يقدم  شهرا. 12تأخيرات لمدة  67

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 رواندا

RWA/PHA/82/TAS/31 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الرابعة(

هذا أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 رواندا

RWA/SEV/80/TAS/02+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  93 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

ساموا 

SAM/SEV/81/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  66 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 سولومونجزر 

SOI/PHA/74/TAS/11 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 لجزر سولومون()المرحلة األولى الشريحة الثانية 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  58

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 جنوب السودان

SSD/PHA/77/TAS/04 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطة إدارة

 )المرحلة األولى الشريحة األولى(

 شهرا. 18و 12( تأخير لمدة 1 0

( انعدام الصرف نظرا لعدم التوقيع على 2

اتفاق التمويل الصغير النطاق والتأخير 

 نتيجة لألوضاع األمنية في البلد

التسعين عن أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع  (1

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين  (2

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 جنوب السودان

SSD/PHA/84/TAS/05 
خطة إدارة إزالة المواد تقرير التحقق عن تنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
التقدم في تنفيذ المرحلة األولى من تباطؤ  0

خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية في تنظيم 

 وإعداد تقرير التحقق.

تقرير حالة لالجتماع التسعين عن  تقديمأن تطلب من اليونيب 

 .إعداد تقرير التحقق

 جنوب السودان

SSD/SEV/76/INS/03 
األولى: مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة 

5/2016- 4/2018) 
لم يتم الصرف نظرا لعدم التوقيع على  0

اتفاق التمويل الصغير النطاق نتيجة 

 لألوضاع األمنية في البلد

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين 

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 سانت كيتس ونيفيس

STK/PHA/74/TAS/20 

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن  ( 1 شهرا. 18و 12( تأخير لمدة 1 0

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
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انخفاض التقدم في المرحلة األولى من ( 2

خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةوالتأخر في 

تقديم التقارير المالية وتأخيرات إضافية 

وحدة األوزون نتيجة للتغييرات في 

 الوطنية وانعدم الصرف.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين ( 2

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 سانت كيتس ونيفيس

STK/SEV/81/INS/21 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة السابعة: 

6/2018- 5/2020) 
تباطؤ التقدم في المشروع والتأخيرفي  0

تقديم التقارير المالية والتأخيرات 

األخرى نتيجة للتغييرات في وحدة 

 األوزون الوطنية وانعدام الصرف,

لالجتماع التسعين أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة 

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 سانت كيتس ونيفيس

STK/PHA/82/TAS/22 

خطة إدارة إزالة المواد تقرير التحقق عن تنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 تأخيرات في التنفيذ. المشروع الذي يعاني من

 سانت لوشيا

STL/PHA/82/TAS/29 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الرابعة(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 سانت لوشيا

STL/PHA/82/TAS/30 

خطة إدارة إزالة المواد تقرير التحقق عن تنفيذ 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18تأخيرات لمدة  0

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 يبيشساو تومي وبرين

STP/PHA/81/TAS/27 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الرابعة(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  47

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 غرينادينسانت فنسنت و

STV/PHA/75/TAS/23 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الثانية(

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  52

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 سورينام

SUR/PHA/81/TAS/26 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة 

 )المرحلة األولى الشريحة الثالثة(

 شهرا. 18و 12تأخيرات لمدة (  0

تباطؤ التقدم في المرحلة األولى من ( 2

خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية نتيجة للقيود 

 وانعدام الصرف. 19-الناشئة عن كوفيد

اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن أن تطلب من  (1

 هذا المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين  (2

 عن تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 توركمنستان

TKM/SEV/80/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12لمدة تأخيرات  78 أنشطة تمكين لخفض الهيدروفلوروكربون

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 تونغا

TON/PHA/74/TAS/10 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 لتونغا()المرحلة األولى الشريحة الثانية 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  47

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 توفالو

TUV/PHA/74/TAS/11 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 لتوفالو()المرحلة األولى الشريحة الثانية 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  58

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 توفالو

TUV/SEV/81/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 18شهرا و 12 تأخيرات لمدة 0 الهيدروفلوروكربونأنشطة تمكين لخفض 

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 جمهورية تنزانيا المتحدة

URT/PHA/67/TAS/31 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الشريحة األولى( )المرحلة األولى

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  64

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.
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 التوصية الحالة/ القضايا معدل الصرف عنوان المشروع *البلد/ رمز المشروع

 فانواتو

VAN/PHA/74/TAS/12 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لبلدان جزر المحيط الهادئ من خالل نهج إقليمي 

 لفانواتو()المرحلة األولى الشريحة الثانية 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  94

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 فانواتو

VAN/SEV/81/TAS/01+ 

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير لالجتماع التسعين عن هذا  شهرا. 12تأخيرات لمدة  91 الهيدروفلوروكربونأنشطة تمكين لخفض 

 المشروع الذي يعاني من تأخيرات في التنفيذ.

 اليمن

YEM/SEV/73/INS/43 
تمديد مشروع التعزيز المؤسسي )المرحلة الثامنة: 

1/2015 – 12/2016) 

األمنية في البلد التأخير نتيجة لألوضاع  0

وانعدام  وصعوبة استمرار التنفيذ

 الصرف

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 زامبيا

ZAM/PHA/85/TAS/39 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة األولى الشريحة الخامسة(
تباطؤ التقدم خالل المرحلة األولى ن  0

خطة إدارة إزالة المواد 

قيود للنتيجة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

وانعدام  19-كوفيدالتي نشأت عن 

 الصرف.

أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقرير حالة لالجتماع التسعين عن 

 تنفيذ المشروع ومستوى الصرف.

 من المساهمات اإلضافية. أخذت" +الرموز المنتهية بعالمة "*
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 المرفق الثاني

 

 2020ديسمبر/ كانون األول  31ليونيب حتى المرحلي للتقرير لتحليل 

 

 :التاليين يتألف المرفق من هذين الجزئين .1

 المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف. بموجبالمشروعات الموافق عليها  الجزء األول:

المساهمات اإلضافية لدعم البداية السريعة لخفض بموجب عليها  التي ووفقالمشروعات  الجزء الثاني:

 الهيدروفلوروكربون

 المساهمات العادية للصندوق المتعدد األطراف بموجبالمشروعات الموافق عليها  الجزء األول:

 

مليون دوالر أمريكي تتألف من  376.22على  2020ديسمبر/ كانون األول  31وافقت اللجنة التنفيذية حتى  .2

دوالر أمريكي تكاليف دعم  مليون 28.8 و مليون دوالر أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية 347.42

مشروعا ونشاطا جديدا. ويتوقع أن يؤدي  134، ووفق على 2020. وفي عام 1حو المبين في الجدول الوكالة على الن

 طن بقدرات استنفاد األوزون من استهالك المواد الخاضعة للرقابة؛ 2,223هذا المستوى من التمويل الى إزالة 

 2020كانون األول ديسمبر/  31: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيب حتى 1الجدول 

 التمويل )بالدوالر األمريكي( القطاع

 882,689 االيروصول

 190,040 التدمير

 767,640 الهالونات

 2,614,366 التطهير

 64,903,487 خطة اإلزالة

 13,872,913 التبريد

 263,992,288 مختلفةبنود 

 198,860 المذيبات

 347,422,283 المجموع الفرعي

 28,796,104 الوكالةتكاليف دعم 

 376,218,388 المجموع

 

 موجزا لحالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة. 2ويتضمن الجدول  .3

 حالة المشروعات التي نفذت بحسب الفئة: 2الجدول 
 **التمويل )بالدوالر األمريكي( *عدد المشروعات النوع

 نسبة الصرف الرصيد المتبقي الصرف الموافق عليها نسبة االنتهاء المنتهية الموافق عليها

 100 0 2,946,574 2,946,574 100 94 94 البرنامج القطري
 94 32,509 526,689 559,198 100 3 3 المشروعات اإليضاحية

 86 10,132,368 61,539,307 71,671,675 87 776 887 التعزيز المؤسسي

 28 355,500 135,000 490,500 33 1 3 يةاالستثمار
 85 1,576,576 8,827,405 10,403,980 82 206 251 إعداد المشروعات
 86 33,978,445 213,079,354 247,057,798 80 848 1,059 المساعدات التقنية

 100 0 14,292,557 14,292,557 100 196 196 التدريب

 87 46,075,397 301,346,887 347,422,283 85 2,124 2,493 المجموع
 والمحولة. الملغاةباستثناء المشروعات   *

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة.  **
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انتهى العمل من جميع وقد    28عرضا عاما لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة. 3ويتضمن الجدول  .4

 .2013و 2011و 2009و 1991 خاللالمشروعات التي ووفق عليها 

 : حالة المشروعات بحسب السنة 3الجدول 

 السنة
 **التمويل )بالدوالر األمريكي( *عدد المشروعات

 الصرف معدل الرصيد المتبقي الصرف الموافق عليه نسبة االنتهاء المنتهية الموافق عليها

1991 11 11 100 1,372,335 1,372,335 0 100 

1992 15 15 100 1,711,000 1,711,000 0 100 

1993 49 49 100 4,194,343 4,194,343 0 100 

1994 58 58 100 4,231,169 4,231,169 0 100 

1995 50 50 100 4,047,683 4,047,683 0 100 

1996 47 47 100 3,366,039 3,366,039 0 100 

1997 87 87 100 7,962,291 7,962,291 0 100 

1998 64 64 100 4,669,124 4,669,124 0 100 

1999 87 87 100 6,368,983 6,368,983 0 100 

2000 85 85 100 6,300,398 6,300,398 0 100 

2001 59 59 100 7,411,159 7,411,159 0 100 

2002 72 72 100 9,469,401 9,469,401 0 100 

2003 78 78 100 11,165,394 11,165,394 0 100 

2004 99 99 100 12,362,652 12,362,652 0 100 

2005 72 72 100 12,339,483 12,339,483 0 100 

2006 108 108 100 12,731,484 12,731,484 0 100 

2007 79 79 100 14,671,931 14,611,111 60,820 100 

2008 132 132 100 17,875,070 17,875,070 0 100 

2009 115 115 100 17,250,876 17,250,876 0 100 

2010 79 78 99 14,361,124 14,288,900 72,224 99 

2011 100 100 100 16,808,001 16,748,757 59,244 100 

2012 80 74 93 16,257,534 15,544,516 713,018 96 

2013 90 90 100 14,185,866 14,152,112 33,754 100 

2014 74 68 92 12,375,445 11,839,576 535,869 96 

2015 180 162 90 21,430,311 20,495,579 934,732 96 

2016 96 79 82 19,853,643 17,233,847 2,619,795 87 

2017 57 43 75 12,777,993 11,600,799 1,177,194 91 

2018 126 57 45 21,950,573 12,874,917 9,075,656 59 

2019 110 6 5 18,183,367 7,062,844 11,120,523 39 

2020 134 0 0 19,737,613 65,045 19,672,568 0 

 87 46,075,397 301,346,887 347,422,283 85 2,124 2,493 المجموع
 باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.  *

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة.  **

 .2020تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام  4ويقدم الجدول  .5

 2020: موجز تنفيذ المشروعات بواسطة اليونيب لعام 4الجدول 

 البلد
تقديرات األموال التي 

 2020صرفت في 

 )بالدوالر األمريكي(

األموال التي 

صرفت في 

)بالدوالر  2020

 األمريكي(

التي ألموال انسبة 

 زيادة عن صرفت

 2020التقديرات في 

 مشروعاتلانسبة 

المقرر االنتهاء منها 

 2020 في

 67 133 138,004 103,693 أفغانستان

 100 70 51,252 72,703 ألبانيا

                                                      
ية وغير االستثمارية( عرضت البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتتناول جميع الموافقات )المشروعات االستثمار  28

وعا واحدا مثل إعداد شرمعلى قدم المساواة )أي أن المشروعات االستثمارية أو شرائح التمويل من اتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دوالر أمريكي تعتبر 

ية إزالة المواد دوالر أمريكي(. وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي في نسبة المشروعات المنتهية وكم 30,000البرنامج القطري بمقدار 

 ثر رجعي.عات الممولة بأالمستنفدة لألوزون ونسبة األموال التي صرفت. وهناك ثالثة أنواع من الصرف خالل التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشرو
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 البلد
تقديرات األموال التي 

 2020صرفت في 

 )بالدوالر األمريكي(

األموال التي 

صرفت في 

)بالدوالر  2020

 األمريكي(

التي ألموال انسبة 

 زيادة عن صرفت

 2020التقديرات في 

 مشروعاتلانسبة 

المقرر االنتهاء منها 

 2020 في

 0 0 0 77,220 الجزائر

 0 0 0 125,508 أنغوال

 0 0 188 37,812 أنتيغوا وبربودا

   50 11,500 23,060 أرمينيا

 50 64 79,722 124,603 جزر البهاما

 100 191 111,702 58,619 البحرين

 100 196 62,185 31,805 بربادوس

 Over 100 47,850 0 بليز

 100 165 107,992 65,642 بينين

   53 66,784 124,958 بوتان

 100 32 17,019 53,215 بوليفيا )متعددة القوميات(

 0 125 50,000 40,018 بوتسوانا

 50 2994 107,575 3,593 بروناي دار السالم

   136 74,290 54,574 بوركينا فاسو

 Over 50 103,816 0 بوروندي

   96 100,566 105,186 كمبوديا

   0 0 44,650 الكاميرون

 Over 67 58,808 0 الرأس األخضر

 0 0 0 18,000 جمهورية افريقيا الوسطى

 50 94 20,000 21,250 تشاد

 0 119 20,990 17,582 شيلي

   233 2,638,445 1,133,148 الصين

 50 19 12,450 66,494 كولومبيا

 100 133 96,709 72,952 جزر القمر

 0 91 67,000 73,250 الكونغو

 50 156 79,492 51,038 جزر كوك

   0 0 134,446 ديفواركوت 

 50 60 39,900 66,343 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 0 0 0 50,846 جيبوتي

 33 25 24,546 96,875 دومنيكا

 33 121 187,570 154,961 جمهورية الدومينيكان

 100 15 18,737 122,742 إكوادور

   0 138 96,125 مصر

 100 20 36,151 185,354 السلفادور

 50 191 95,000 49,655 االستوائيةغينيا 

 100 0 0 26,250 اريتريا

   83 45,000 54,000 إيسواتيني

 0 107 50,000 46,545 اثيوبيا

 100 169 66,715 39,505 فيجي

 100 158 67,912 43,004 الغابون
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 البلد
تقديرات األموال التي 

 2020صرفت في 

 )بالدوالر األمريكي(

األموال التي 

صرفت في 

)بالدوالر  2020

 األمريكي(

التي ألموال انسبة 

 زيادة عن صرفت

 2020التقديرات في 

 مشروعاتلانسبة 

المقرر االنتهاء منها 

 2020 في

 100 46 21,000 45,241 غامبيا

 100 71 6,436,711 9,125,952 عالمي

 33 0 0 46,640 غريندا

 33 130 85,090 65,547 غواتيماال

 100 282 94,930 33,698 غينيا

 50 64 40,000 62,982 غينيا بيساو

 100 0 0 86,700 ياناوغ

 0 8 4,887 60,068 هايتي

 75 35 57,003 163,099 هندوراس

   10 24,240 233,455 الهند

   44 56,012 125,990 جمهورية إيران اإلسالمية

 20 51 203,400 400,933 العراق

 100 47 46,878 99,672 جامايكا

 0 62 89,554 145,601 كينيا

 0 33 22,429 67,519 كيريباتي

 0 13 60,000 464,091 الكويت

 50 94 105,564 112,571 قيرغيزستان

 100 79 101,411 127,928 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 100 200 45,000 22,500 ليسوتو

   136 66,280 48,629 ليبيريا

 100 107 47,000 44,038 مدغشقر

 100 69 24,806 35,950 ماالوي

 100 40 24,967 62,136 المالديف

 0 0 110 49,755 مالي

 50 45 42,120 92,885 جزر مرشال

 50 87 135,000 155,000 موريتانيا

   144 135,000 93,939 مورشيوس

 100 0 0 38,306 المكسيك

 50 89 61,745 69,223 (متحدة -ميكرونيزيا )واليات 

 100 76 91,909 120,341 منغوليا

 0 82 70,500 86,182 موزامبيق

 33 24 44,032 185,140 ماينمار

 100 18 10,792 59,344 نامبيا

 0 68 17,185 25,122 ناورو

 100 111 119,247 107,720 نيبال

 67 94 64,607 69,094 نيكاراغوى

 0 0 0 62,500 النيجر

 0 50 31,035 61,600 نيوي

 0 50 48,539 96,969 عمان

 0 16 52,297 321,196 باكستان
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 البلد
تقديرات األموال التي 

 2020صرفت في 

 )بالدوالر األمريكي(

األموال التي 

صرفت في 

)بالدوالر  2020

 األمريكي(

التي ألموال انسبة 

 زيادة عن صرفت

 2020التقديرات في 

 مشروعاتلانسبة 

المقرر االنتهاء منها 

 2020 في

 100 7 5,299 80,086 باالو

   0 0 3,880 بنما

   73 95,168 130,112 باراغواي

   11 19,189 182,061 بيرو

   95 213,298 224,920 الفلبين

 50 117 70,100 59,814 قطر

 ASP 325,844 95,624 29 100  إقليمي: 

   42 30,075 72,406 جمهورية مولدوفا

 67 45 30,000 66,250 رواندا

 0 0 0 72,260 سانت كيتس ونيفيس

 25 54 52,075 96,758 سانت لوسيا

 33 114 130,676 114,750 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 100 70 65,951 94,535 صوما

 25 75 54,076 72,462 وبرينسيبيساو تومي 

   19 77,070 403,508 المملكة العربية السعودية

   199 97,000 48,672 السنغال

   37 3,970 10,721 صربيا

 0 94 39,986 42,500 سيراليون

 50 171 127,400 74,312 سيراليون

 50 49 39,676 81,189 جزر سليمان

  117 39,650 34,000 الصومال

 0 0 0 39,000 السودان جنوب

 100 364 51,047 14,010 سيريالنكا

 0 0 44 69,990 السودان

 33 121 75,433 62,210 سورينام

   105 12,625 12,000 الجمهورية العربية السورية

 100 40 60,942 151,991 ستتيمور لي

 100 141 105,000 74,500 توغو

 50 104 56,493 54,076 تونغا

 100 140 55,000 39,250 تونس

 0 4 2,590 67,598 توفالو

 75 88 50,000 56,696 أوغندا

 33 0 0 76,743 جمهورية تنزانيا المتحدة

 50 41 54,267 132,345 فانواتو

   138 93,370 67,429 فييت نام

 0 0 0 51,000 اليمن

 100 127 88,280 69,405 زامبيا

   109 97,750 89,900 زيمبابوي

 53 75 15,426,413 20,561,663 المجموع الكلي
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تعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات موجزا للمشروعات الم 5ويقدم الجدول  .6

 العادية.

 : المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي ووفق عليها بموجب المساهمات العادية5الجدول 
 *التمويل )بالدوالر األمريكي( عدد المشروعات النوع

نسبة المشروعات  المنتهية الموافق عليها

 المنتهية

 نسبة الصرف الرصيد المتبقي الصرف الموافق عليها

أنشطة و - التقنيةالمساعدة 

 التمكين

13 0 0% 2,006,000 508,792 1,497,208 25 

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة. *

 

دوالر  2,006,000نشاطا للتمكين ووفق عليها بموجب المساهمات العادية بقيمة إجمالية تبلغ  13وهناك اآلن  .7

دوالرا أمريكيا. ووفق على تمديد مواعيد االنتهاء  508,792أمريكي )باستثناء تكاليف دعم الوكالة( مع صرف مبلغ 

أو  2021حل مختلفة من التنفيذ ويتوقع االنتهاء منها في نشاطا. وتمر هذه األنشطة بمرا 13ألنشطة التمكين البالغة 

2022. 

المشروعات التي ووفق عليها بموجب المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم البداية السريعة لخفض  الجزء الثاني:

 الهيدروفلوروكربون

مشروعا تتعلق بالهيدروفلوروكربون  79على  2020ديسمبر/ كانون األول  31وافقت اللجنة التنفيذية حتى  .8

دوالرا أمريكيا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة( ويتضمن  8,351,000بموجب المساهمات الطوعية اإلضافية البالغة 

 موجزا لحالة هذه المشروعات. 6الجدول 

 2020: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية 6الجدول 

 *التمويل )بالدوالر األمريكي( عدد المشروعات وعالن

نسبة المشروعات  المنتهية الموافق عليها

 المنتهية

 نسبة الصرف الرصيد المتبقي الصرف الموافق عليها

أنشطة و - التقنيةالمساعدة 

 التمكين

79 8 10% 8,351,000 4,931,725 3,419,275 59 

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة. *

 

الموافق عليها، انتهاء ثمانية أنشطة والموافقة على  79كان قد تم من أنشطة التمكين البالغة  2020نهاية وحتى  .9

 نشاطا للتمكين،  وتمر هذه األنشطة بمراحل مختلفة من التنفيذ. 71تمديد موعد انتهاء 

 4,931,725لغ صرف مبتم  دوالر أمريكي 8,351,000الموافق عليه البالغ  التجميعي من مجموع التمويل .10

 في المائة. 59دوالرا أمريكيا تمثل معدل صرف قدره 
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INTRODUCTION 

 

1. The UN Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress 

Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2020 for the consideration of the 88th 

meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.  

 

2. UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and 

Financial Reporting,1 as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when 

developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to 

developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in 

accordance with UNEP’s 2020-2022 Business Plan, which was endorsed by the 84th meeting of the 

Executive Committee.2  

 

3. The focus and orientation of UNEP’s work continues to be defined by the evolving needs of 

Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet 

and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with 

implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for 

the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 

countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the 

Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance 

(ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing the assistance to Article 5 countries to 

ratify the Kigali Amendment as soon as possible and support activities that the countries need to meet 

their first obligations under the Amendment once they ratify.  

 

4. This 2020 APR was developed during the unprecedented COVID-19 pandemic, which began in 

early 2020 and is continuing to present. All members of the Montreal Protocol family, including the 

National Ozone Units (NOUs) and the Implementing Agencies, face continuing challenges associated 

with the virus. Health regulations, travel restrictions, social distancing requirements, teleworking, and 

macroeconomic impacts have affected every aspect of this collective work, including inter alia data 

collection, project implementation, project submissions, physical meetings, and missions. Despite these 

daunting challenges, all Article 5 countries continue to demonstrate high-level commitment to 

implement the Montreal Protocol and a considerable number of projects and activities have progressed.  

 

5. UNEP will apply the lessons it learned during its experience in 2020 assisting Article 5 countries 

under COVID-19 conditions to the future projects. This includes provision of more online operations 

(e.g. virtual meetings, webinars, distance training, e-learning and digital platforms), increased 

communication with Ozone Officers, additional information products and services, backloading of 

physical meetings to the latter part of the implementation period, and collaborating with the Multilateral 

Secretariat and sister Implementing Agencies to identify alternative approaches to deliver projects and 

activities during COVID-19 conditions. UNEP will mitigate the impacts of COVID-19 on its work 

through a dynamic response that includes contingency planning, redesign of activities, and appropriate 

scheduling of work at the international, regional and national levels. 

 

 
1 Multilateral Fund Secretariat, Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh 

Revision, 9 March 2021. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29.  
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6. In 2020, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided 

significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall 

high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries. 

 

7. UNEP has previously presented to the 86th meeting of the Executive Committee a partial CAP 

Progress Report for the period October 2019 ‐ July 2020 as part of its 2021 Compliance Assistance 

Programme (CAP) budget request.3 UNEP will present the details of the balance support provided by 

CAP in 2020 (i.e., August-December) to the 88th Meeting of the Executive Committee as part of 

UNEP’s 2022 CAP Work Programme and Budget request. 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

A. Annual Summary Data 

 

8. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee approved 2,597 

projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 385,153,954 

including programme support costs (PSC), which represents about 8.8% of the total funding allocation 

to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of 

these projects, 891 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1,706 were 

objective-sensitive projects.  

 

9. During 2020, the Executive Committee approved 136 new projects for UNEP to implement, 

including the 2020 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 19,737,613 plus PSC of 

US$ 1,708,365. 

  

Type Code Number approved 

1991-2019 

Number approved 

2020 

Total 

Country Programmes CPG 95 0  95  

Demonstration DEM 4 0 4  

Institutional Strengthening INS 866 25 891  

Investment project INV 3 0  3  

Project preparation PRP 249 8  257  

Technical assistance TAS 1,048 103  1,151  

Training TRA 196 0  196  

Total  2,461 136  2,597 

 

Annex 1: Annual Summary provides details.  

 

B. Interest 

 

10. The interest accrued from 1991-2020 was US$ 11,127,992 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2019 11,271,125  

2020 (143,133)  

Total 11,127,992  

 

 

 

 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36. 
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C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

11. The 136 projects that the Executive Committee approved in 2020 for UNEP implementation at 

the level of US$ 19,737,613 plus PSC of US$ 1,708,365. Of those, 25 were time-sensitive IS projects 

and 111 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 25  

Investment project INV -  

Project preparation PRP 8  

Technical assistance TAS 103  

Total  136  

 

See Annex 1: Summary Data by Projects Type. 

 

D.  Multi-year Agreements 

 

12. From June 1991 until the end of December 2020, the Executive Committee has approved a 

cumulative 548 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP for 

MYAs during this period was US$ 53,880,926 plus adjustments excluding PSC.  

 

E.  Sector Phase-Out by Country 

 

Not applicable. 

 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 

 

A. ODP Phased Out Since Last Report 

 

13. UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). 

Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is 

either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a 

result of all completed UNEP projects to date is 1,603 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2019 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2020 (ODP tonnes) 

Total 

INS 144.1  0 144.1 

TAS 690.8   19.8 710.6 

TRA 747.8 0 747.8 

INV 0.5 0 0.5 

 1,583.2  19.8 1,603.0 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

14. During 2020, UNEP completed 107 projects as follows for a total value of US$ 14,938,604 

excluding PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 32 

Technical assistance TAS 56  

Training TRA 0  
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Country Programmes CPG 0  

Investment INV 0  

Project preparation PRP 19  

Demonstration DEM 0  

Total  107  

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 41  

Asia and the Pacific 30  

Europe and Central Asia 2  

Latin America and the Caribbean 28  

West Asia 5  

Global 1  

Total 107 

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details. 

 

  

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 

 

(a) Global Projects 

 

15. During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects: 

 

• Compliance Assistance Programme: 2019 (GLO/SEV/84/TAS/350) 

• Compliance Assistance Programme: 2020 (GLO/SEV/86/TAS/356) 

 

(b) Regional Projects 

 

16. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects: 

 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third 

tranche) 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first 

tranche) 

• Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia 

(PRAHA-II) 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

17. Through decision 84/49, the Executive Committee adopted the following performance indicators 

for UNEP for 2020:4 

 

 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75, Annex XI. 
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Type of indicator Short title Calculation 2020 target UNEP assessment 

of 2020 results 

achieved 

Planning--Approval  Tranches approved  Number of tranches 

approved vs. those 

planned*  

133 90 

Planning--Approval  Projects/activities 

approved 

Number of 

projects/activities 

approved vs. those 

planned (including project 

preparation 

activities)** 

100 33 

Implementation  Funds disbursed  Based on estimated 

disbursement in progress 

report 

US 

$20,994,167 

US 17,564,473 

Implementation ODS phase-out ODS phase-out for the 

tranche when the next 

tranche is approved vs. 

those planned per 

business plans 

73.83 ODP 

tonnes*** 

19.8 

Implementation Project completion 

for activities 

Project completion vs. 

planned in progress 

reports for all activities 

(excluding project 

preparation) 

130 86 

Administrative Speed of financial 

completion 

The extent to which 

projects are financially 

completed 12 months 

after project completion 

14 months 9 months 

Administrative Timely submission of 

project completion 

reports 

Timely submission of 

project completion reports 

vs. those agreed 

 

13 13 

Administrative Timely submission of 

progress reports 

Timely submission of 

progress reports and 

business plans and 

responses unless 

otherwise 

agreed 

On time On time 

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if 

agreed by that agency. 

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding. 

*** Excluding phase-out for stage II of the HCFC phase-out management plan for China in the refrigeration servicing sector, 

for which the revised Agreement will be submitted to the 86th meeting. This target will be adjusted at the time of the evaluation 

in 2021. 

 

(b) Cumulative Completed Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 

 

18. UNEP has completed a total of 1,926 non-investment projects excluding project preparation 

assistance. Of the total amount of US$ 291,393,883 approved plus adjustment (excluding PSC), 97.87% 

has been disbursed. It took an average 11 months from approval for the first disbursement and 54 

months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes. 

 



8 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 

 

19. UNEP has 395 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the 

total amount of US$ 53,684,042 approved plus adjustment (excluding PSC), 22.79% has been 

disbursed. It took an average of 12 months from approval for the first disbursement (i.e. when 

expenditure report is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of 

months from approval to planned completion is 39 months (as per agreements the duration of tranches). 

The breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

20. In 2020, UNEP assisted the following 25 countries with the preparation and submission of their 

IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

ExCom-85 

 

Bahrain Guinea Lao PDR Lesotho Malawi Maldives 

Mozambique Nepal Qatar Seychelles Sierra Leone Uganda 

 

 

ExCom-86 

 

These renewals represent 24% of all of the IS projects in UNEP’s project portfolio: 

 

Region Total number of countries 

assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 

approved in 2019 

Africa  48 11 

Asia Pacific  26 7 

West Asia  6 2 

Europe & Central Asia  3 1 

Latin America & Caribbean  22* 4 

Total  105 25 
* The IS project for El Salvador is incorporated into the HPMP until 2020.  

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

21. UNEP has completed 206 project preparation activities totaling US$ 9,142,123, of which 95.87% 

has been disbursed. It took an average 31 months from approval to planned completion. As of 31 

December 2020, UNEP also has 45 ongoing project preparation activities totaling US$ 1,261,857 of 

which 5% has been disbursed. 

Brunei 

Darussalam 

Cabo Verde Dominican 

Republic  

Ethiopia 

 

Fiji 

 

Kenya 

 

Kyrgyzstan Mauritania Nauru Nicaragua Saint Lucia Suriname 

Viet Nam      
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VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 

 

(a) Meetings Attended 

 

22. UNEP uses online services such as video conferencing, telephones, and emails to deliver global 

activities. No face-to-face meetings were organized in 2020.  

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

 

23. UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination 

with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 

UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national 

levels. Examples include: 

 

• Regional Network meetings. Due to the COVID-19 pandemic, the planned Regional 

Network/thematic and other meetings could not be organized face to face as planned; virtual 

meetings were held in their place. CAP organized virtual meetings and webinars on various issues 

during this period. These encompassed CAP organizing and delivering meetings virtually, as well 

as supporting and participating in a number of virtual national events. These virtual meetings and 

webinars included: National Ozone Officer network meetings and thematic meetings on specific 

issues, national and regional stakeholder consultations, capacity building for NOOs, trainings for 

Customs officers and refrigeration & air conditioning technicians, country-to-country 

consultations, Kigali and HFC control webinars, high ambient temperature international webinars, 

as well as events focusing on: the informal prior informed consent mechanism (iPIC), gender 

mainstreaming, HS codes, the cold chain, the Refrigerant Driving License, etc.  

 

• HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 

with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 

single project.  For example, in 2020 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation 

for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP 

cooperated with UNIDO 52 countries, UNDP 30 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country 

for HPMP implementation.  

 

• Enabling Activities (EA) projects. In 2020, UNEP implemented 92 EA projects approved at 

ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project) 

and ExCom-85 (2 projects). Out of 92 EA projects, UNEP is a sole lead agency for 82 projects and 

collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four projects. Also, UNEP 

implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO (2) in six projects.  

 

Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 
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24. Included in the PR tables under column Remarks 2020 and Remarks (Latest information up to 

June) 2021. 

 

B. Institutional strengthening 

 

25. UNEP assisted the following 105 countries with the implementation of their IS projects in 2020: 

 

Afghanistan Fiji Niger 

Albania Gabon Niue 

Algeria Gambia Palau 

Angola Grenada Paraguay 

Antigua and Barbuda Guatemala Peru 

Bahamas Guinea Philippines 

Bahrain Guinea-Bissau Qatar 

Barbados Guyana Republic of Moldova 

Belize Haiti Rwanda 

Benin Honduras Saint Kitts and Nevis 

Bhutan Iraq Saint Lucia 

Bolivia Jamaica Saint Vincent and the 

Grenadines 

Botswana Kenya Samoa 

Brunei Darussalam Kiribati Sao Tome and Principe 

Burkina Faso Kuwait Saudi Arabia 

Burundi Kyrgyzstan Senegal 

Cambodia Lao People's Democratic 

Republic 

Seychelles 

Cameroon Lesotho Sierra Leone 

Cape Verde Liberia Solomon Islands 

Central African Republic Madagascar Somalia 

Chad Malawi South Sudan 

Comoros Maldives Sudan 

Congo Mali Suriname 

Cook Islands Marshall Islands Swaziland 

Cote d'Ivoire Mauritania Tanzania 

DPR Korea Mauritius Timor Leste 

DR Congo Micronesia FS Togo 

Djibouti Mongolia Tonga 

Dominica Morocco Tuvalu 

Dominican Republic Mozambique Uganda 

Ecuador Myanmar Vanuatu 

El Salvador* Namibia Vietnam 

Equatorial Guinea Nauru Yemen 

Eritrea Nepal Zambia 

Ethiopia Nicaragua Zimbabwe 
 *Included in HPMP stage 1 up to 2020 

 

26. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in 

other countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

Not applicable. 
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D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 

 

27. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective 

and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 

 

• HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported 

the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the 

National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

 

• Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request 

of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in 

several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country. 

 

• UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.  
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