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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

 والثمانون الثامناالجتمــــــاع 

 1 2021 تشرين الثاني/رنوفمب 19 إلى 15مونتريال، من 
 

 

 تأخيرات في تقديم الشرائح

 مقدمة

. وتعرض هذه الوثيقة اإلجراءات المتخذة استجابة 2)د(47/50أعدت األمانة الوثيقة الحالية عمالً بالمقرر  .1

للقرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم الشرائح المعتمدة في االجتماع السابع والثمانين؛ وتحليل لكل شريحة كانت مستحقة 

عملية استعراض  ولكن لم يتم تقديمها إلى االجتماع الثامن والثمانين والشرائح التي تم تقديمها ولكن تم سحبها الحقاً أثناء

المشروع. كما تقدم لمحة عامة عن أسباب التأخير وتأثير ذلك على االمتثال اللتزامات البلدان بموجب بروتوكول 

 مونتريال؛ والتوصية.

 متابعة القرارات المتخذة بشأن تأخيرات تقديم الشرائح في االجتماع السابع والثمانين

دولة كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح  37دولة من أصل  233في االجتماع الثامن والسبعين، لم تقم  .2

في المائة. وبالتالي، طلبت اللجنة التنفيذية، من ضمن جملة  62بذلك في الوقت المحدد، ما يمثل معدل عدم تقديم يبلغ 

خيرات تقديم أمور أخرى، من األمانة أن ترسل رسائل إلى الحكومات ذات الصلة فيما يتعلق بالمقررات الخاصة بتأ

 )ب((.87/26لتقرير االجتماع السابع والثمانين )المقرر  10الشرائح الواردة في المرفق 

للحث على تقديم  5دولة مشمولة بالمادة  25)ب(، أرسلت األمانة رسائل إلى حكومات 87/26عمالً بالمقرر  .3

منها إلى االجتماع الثامن والثمانين.  224الشريحة التالية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

                                                      
 (19-كوفيدس كورونا )بسبب فيروألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بي  1
ائح، وااللتزامات منفصل ضمن جدول األعمال يتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية، وصرف األموال للشرقررت اللجنة التنفيذية إدراج بند  2

 المترتبة لالجتماعات القادمة.
 ما الحقاً.باستثناء دولتين )الجزائر وباكستان(، تم تقديم طلبيهما المتعلقين بشرائحهما إلى االجتماع السابع والثمانين ولكن تم سحبه 3
 ومالي( التي يمكن تقديمها إلى االجتماع التسعين.كوت ديفوار وباستثناء ثالثة بلدان )الكونغو  4
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 ،والمكسيك ،10وإندونيسيا ،9ومصر ،8وجيبوتي ،7وكولومبيا ،6والبرازيل ،5عليه، قدمت حكومات جزر البهاما وبناءً 

شرائح خطط إدارة  البوليفارية( -فنزويال )جمهورية و ،14والصومال ،13وباكستان ،12ونيجيريا ،11والنيجر ،وموزمبيق

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها ذات الصلة إلى االجتماع الثامن والثمانين.

حكومات الجزائر، والبحرين، وبنغالديش، وبوروندي، وغينيا االستوائية، وموريتانيا، وسانت كيتس  غير أن .4

 شرائح الخاصة بهم.فريقيا، وجنوب السودان لم تقدم طلبات الإونيفيس، وجنوب 

 لالجتماع الثامن والثمانين ةتحليل الشرائح غير المقدم

، بقيمة 15بلداً  21نشاطاً مرتبطاً بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ  28لم يتم تقديم  .5

مقرر تقديمها إلى االجتماع دوالر أمريكي )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة(، كان من ال 12,827,029إجمالية قدرها 

 .16الثامن والثمانين، على النحِو المبين في المرفق األول بهذه الوثيقة

عالوة على ذلك، تم تقديم شرائح المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد  .6

دوالر  2,419,565قدره  بمبلغالبوليفارية(  -فنزويال )جمهورية وواحد )موزمبيق( والمرحلة الثانية لبلدين )المكسيك 

ً من قبل الوكاالت  أمريكي )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة(، إلى االجتماع الثامن والثمانين، ولكن تم سحبها الحقا

 هذا التقرير.المنفذة ذات الصلة أثناء عملية استعراض المشروع. وهذه الشرائح مدرجة أيضاً في المرفق األول ل

 التأخير والتأثير على االمتثال أسباب

تتضمن أسباب التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي: القيود  .7

في المائة من األموال المعتمدة للشريحة السابقة  20(؛ والصرف أقل من عتبة 18) 19-التي فرضتها جائحة كوفيد

(؛ وقرارات الحكومة و/أو المصادقات و/أو التغييرات في وحدة األوزون 10عوبات داخلية أو خارجية )(؛ وص13)

(؛ والوضع السياسي 5(؛ وتقديم تقارير مرحلية ومالية )9(؛ وعدم وجود تقرير التحقق )9الوطنية و/أو التغيير الهيكلي )

(؛ وعدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم 1سابقة المعتمدة )(؛ وتوفر أموال كافية من الشريحة ال3أو القضايا األمنية )

(1.) 

ذات الصلة، فإن التأخير في تقديم الشرائح التي فات موعد استحقاقها لن  والمنفذةكما أفادت الوكاالت الثنائية  .8

بروتوكول مونتريال.  يكون له أي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير، على االمتثال اللتزامات البلدان بموجب

البوليفارية(، والتي يمكن  -ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المعلقة إلى االجتماع التسعين، باستثناء فنزويال )جمهورية 

 تقديمها إلى االجتماع الحادي والتسعين.

  

                                                      
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37المستند  5
 .9UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/3المستند  6
 ./44UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  7
 ./46UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  8
 ./47OzL.Pro/ExCom/88/UNEPالمستند  9

 ./51UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  10
 ./55UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  11
 ./56UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  12
 ./59UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  13
 ./63UNEP/OzL.Pro/ExCom/88المستند  14
وروكربونية في مقترح من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل 2020باستثناء البحرين التي سيتم فيها معالجة إلغاء شريحة   15

لتي سيتم اوموريتانيا ، (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 88/38) مشروع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18) متطلبات اإلبالغ المحددةتناولها في التقارير الخاصة بالمشروعات ذات 
 موعد استحقاقها. فيبلداً  37شريحة من  36االجتماع السابع والثمانين، لم يتم تقديم  للمقارنة في 16
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 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .9

 أن تحيًط علماً بـِ: (أ)

التقرير الخاص بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21؛ 

المعلومات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد  (2)

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومة ألمانيا، واليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، 

 دولي؛والبنك ال

ً من أصل  42أن  (3) بلداً( تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  41من  20) 70نشاطا

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في االجتماع الثامن والثمانين قد تم تقديمها في 

 الوقت المحدد؛

طط إدارة أشارت الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة إلى أن التقديم المتأخر لشرائح خ (4)

لن  2021إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها في االجتماع الثاني لعام 

يكون له أي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير، على االمتثال لبروتوكول 

 مونتريال، وأنه ليس هناك ما يشير إلى أن أياً من البلدان المعنية كان في حالة عدم امتثال

 لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛ و

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل إلى الحكومات ذات الصلة بشأن القرارات المتعلقة بتأخيرات تقديم  (ب)

 الشرائح الواردة في المرفق األول لهذا التقرير.
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 المرفق األول

  

 الشرائح التي لم يتم تقديمها إلى االجتماع الثامن والثمانين

 

 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دوالر 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

)المرحلة الجزائر 

 األولى(

 2014 اليونيدو

 2017و

عوامل خارجية، وحث حكومة الجزائر على العمل مع عن مالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ  صعوبات داخلية أو خارجية 197,898

( من المرحلة األولى بحيث يمكن تقديم 2012اليونيدو لإلسراع بتنفيذ الشريحة الثانية )

( إلى االجتماع التسعين مشفوعتين بخطة عمل 2017و 2014)الشريحتين الثالثة والرابعة 

 والشرائح الالحقة. 2014منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 األرجنتين

 )المرحلة الثانية(

صعوبات داخلية أو خارجية/تفشي جائحة  4,160,214 2021 اليونيدو

 في المائة من عتبة الصرف 19/20-كوفيد 

وأن معدل  ،19-القيود التي فرضتها جائحة كوفيد عن مالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2019الصرف اإلجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

( من المرحلة 2021مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة ) األرجنتين على العمل

الثانية إلى االجتماع التسعين مشفوعةَ بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحِة 

في المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهموالشرائح الالحقة، على أساس  2021

 الشريحة السابقة قد تحققت.

 بنغالديش

 )المرحلة الثانية(

قرارات الحكومة/ المصادقات/ التغييرات في  2,292,373 2020 اليوئنديبي

في المائة من  20وحدة األوزون الوطنية/ 

 عتبة الصرف

( من المرحلة الثانية من 2018ن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة األولى )مالحظة أ

 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

في المائة، وحث حكومة بنغالديش على العمل مع اليوئنديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة 

ية إلى االجتماع التسعين مشفوعة بخطة عمل منقحة ( من المرحلة الثان2020الثانية )

أن عتبة  تفهموالشرائح الالحقة، على أساس  2020لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20الصرف البالغة 

 بربادوس 

 )المرحلة األولى(

تقرير عدم وجود  /19-تفشي جائحة كوفيد 31,640 2020 اليونيب

تحقق/ قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات 

في المائة من  20في وحدة األوزون الوطنية/ 

 عتبة الصرف

أن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم مالحظة 

( من المرحلة األولى من خطة 2018يكتمل وأن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة الثالثة )

في  20ة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة إدار

على العمل مع اليونيب إلكمال عملية التحقق بحيث يمكن  المائة، وحث حكومة بربادوس

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

الجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ا

في المائة  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهم على أساس 2020إعادة تخصيص شريحة عام 

 لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

 بوروندي

 )المرحلة األولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 37,516 2020 اليونيب

حكومية/ مصادقات/ تغييرات تحقق/ قرارات 

 في وحدة األوزون الوطنية

وأن التحقق  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

بوروندي على العمل مع اليونيب إلكمال عملية التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة 
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دوالر 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2020)

 2020ماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام االجت

 الكونغو

 )المرحلة األولى(

أن التأخيرات ناجمةٌ عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وحث حكومة مالحظة  تقديم التقارير المرحلية والمالية 39,550 2020 اليونيب

لتقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة بحيث يمكن الكونغو على العمل مع اليونيب 

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

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة 

 .2020إعادة تخصيص شريحة 

 كوستاريكا

 )المرحلة الثانية(

في المائة  20صعوبات داخلية أو خارجية/  412,753 2021 اليوئنديبي

 من عتبة الصرف

( من المرحلة الثانية من 2019أن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة األولى ) مالحظة

 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

في المائة، وحث حكومة كوستاريكا على العمل مع اليوئنديبي بحيث يمكن تقديم الشريحة 

التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص ( إلى االجتماع 2021الثانية )

في المائة من  20أنه تم تحقيق نسبة  تفهموالشرائح الالحقة، على أساس  2021شريحة 

 عتبة الصرف لتمويل الشريحة السابقة.

 كوت ديفوار

 األولى( المرحلة)

تقديم تقارير مرحلية ومالية/ عدم وجود تقرير  208,222 2021 اليونيب

 تحقق

عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وعدم اكتمال التحقق ناجمة عن  التأخيراتأن مالحظة 

اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحث حكومة كوت 

تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب إلكمال التحقق  ىديفوار عل

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2021ن تقديم الشريحة الرابعة )بحيث يمك

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة 

 .2021لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 دومينيكا 

 )المرحلة األولى

الحكومة/ قرارات  /19-تفشي جائحة كوفيد 18,588 2020 اليونيب

مصادقات/ تغييرات في وحدة األوزون 

في  20الوطنية/ تقديم تقارير مرحلية ومالية/ 

 المائة من عتبة الصرف

أن التأخيرات ناجمة عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وأن معدل الصرف  مالحظة

( من خطة إدارة إزالة المواد 2019اإلجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

ة المطلوبة والعمل مع اليونيب بحيث يمكن دومينيكا على تقديم التقارير المرحلية والمالي

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

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع التسعين مشفوعة بخطة عمل منقحة لمراعاة 

مائة في ال 20أن عتبة الصرف البالغة تفهم ، على أساس 2020إعادة تخصيص شريحة 

 لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

غينيا االستوائية 

 )المرحلة األولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 33,900 2020 اليونيب

 التحقق

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد مالحظة

اإللزامي من أهداف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة غينيا 

االستوائية على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 2020)

 .2020لتسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة االجتماع ا
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دوالر 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

 غرينادا

 )المرحلة األولى(

تقرير  عدم وجود /19-تفشي جائحة كوفيد 23,730 2020 اليونيب

 التحقق

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيد مالحظة

كومة حاإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث 

الثالثة  غرينادا على العمل مع اليونيب إلكمال عملية التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة

نية إلى ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو2020)

 .2020ماع التسعين مشفوعة بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة االجت

 غويانا

 )المرحلة الثانية(

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة  عدم جاهزية الوكالة الرئيسية للتقديم 133,750 2021 اليوئنديبي

اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

اليوئنديبي واليونيب بحيث يمكن  ، وكذلكغويانا على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2021تقديم الشريحة الثالثة )

لوروكربونية إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاةِ الهيدروكلوروف

 والشرائح الالحقة. 2021إعادة تخصيص شريحة 

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 51,415 2021 اليونيب

 تحقق/ قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات

 في وحدة األوزون الوطنية

 هايتي

 )المرحلة األولى(

 2018 اليونيب

 2020و

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 127,556

تحقق/ قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات 

في وحدة األوزون الوطنية/ صعوبات داخلية 

 أو خارجية

وأن التحقق  ،19-أن التأخيرات ناجمة عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة 

اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

( 2018هايتي على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحتين الثالثة )

 ( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد2020والرابعة )

إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 والشرائح الالحقة. 2018إعادة تخصيص شريحة 

جمهورية إيران 

 اإلسالمية

 )المرحلة الثانية(

وأن معدل  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ  19-تفشي جائحة كوفيد 666,018 2021 ألمانيا

( من خطة إدارة إزالة المواد 2020الصرف اإلجمالي للشريحة الثالثة )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

على العمل مع حكومة ألمانيا، واليوئنديبي، واليونيدو بحيث  جمهورية إيران اإلسالمية

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2021بعة )يمكن تقديم الشريحة الرا

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة 

أن عتبة الصرف  تفهموالشرائح الالحقة، على أساس  2021إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20البالغة 

صعوبات داخلية أو  /19-تفشي جائحة كوفيد 496,727 2021 اليوئنديبي

 في المائة من عتبة الصرف 20خارجية/ 

في المائة من عتبة  20 /19-تفشي جائحة كوفيد 478,973 2021 اليونيدو

 الصرف

 األردن

 )المرحلة الثانية(

المائة من في  20 /19-تفشي جائحة كوفيد 572,157 2021 البنك الدولي

 عتبة الصرف

وأن معدل  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

( من خطة إدارة إزالة المواد 2018الصرف اإلجمالي للشريحة الثانية )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

( 2021ع اليونيدو والبنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )األردن على العمل م

من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع 

، على 2021التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة عام 

 ة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.في المائ 20أساس أن عتبة الصرف البالغة 

في المائة من عتبة  20 /19-تفشي جائحة كوفيد 71,085 2021 اليونيدو

 الصرف
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دوالر 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

 مالي

 )المرحلة األولى(

 

صعوبات داخلية أو  /19-تفشي جائحة كوفيد 30,100 2020 اليوئنديبي

 خارجية/ الوضع السياسي أو القضايا األمنية

وعدم تقديم  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

التقارير المرحلية والمالية، وحث حكومة مالي على العمل مع اليونيب لتقديم التقارير 

المرحلية والمالية المطلوبة، ومع اليوئنديبي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة 

ماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاةِ إعادة تخصيص ( إلى االجت2020)

 .2020شريحة 

صعوبات داخلية أو  /19-تفشي جائحة كوفيد 31,640 2020 اليونيب

خارجية/ تقديم تقارير مرحلية ومالية/ 

قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات في 

 وحدة األوزون الوطنية

 المكسيك

 )المرحلة الثانية(

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2020أن الشريحة الرابعة )مالحظة  في المائة من عتبة الصرف 20 45,200 2020 اليونيب

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الثامن والثمانين قد تم سحبها ألن معدل 

ة المواد ( من خطة إدارة إزال2018الصرف اإلجمالي للشريحة الثالثة )

في المائة، وحث حكومة  20الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

( من المرحلة 2018المكسيك على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ الشريحة الثالثة )

( من المرحلة 2020الثانية ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

لى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة الثانية إ

في المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهموالشرائح الالحقة، على أساس  2020

الشريحة السابقة قد تحققت وأن مسألة تطبيق اإلعفاء الضريبي على جميع المعدات المقدمة 

 طراف قد تم حلها.في إطار الصندوق المتعدد األ

في المائة من عتبة الصرف ناجمة عن  20 1,725,215 2020 اليونيدو

التأخير في الحصول على إعفاء من رسوم 

  االستيراد على المعدات المشتراة

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020أن الشريحة الخامسة )مالحظة  في المائة من عتبة الصرف 20 33,900 2020 اليونيب موزامبيق

الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الثامن والثمانين قد تم سحبها ألن 

( كانت أقل من عتبة 2018( والرابعة )2016معدالت الصرف للشريحتين الثالثة )

ة موزمبيق على العمل مع اليونيب لإلسراع في المائة، وحث حكوم 20الصرف البالغة 

( من المرحلة األولى بحيث يمكن تقديم 2018( والرابعة )2016بتنفيذ الشريحتين الثالثة )

( إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاةِ 2020الشريحة الخامسة )

في المائة  20 أن عتبة الصرف البالغة تفهم، على أساس 2020إعادة تخصيص شريحة 

 لتمويل الشرائح السابقة قد تحققت.

 سانت كيتس ونيفس

 )المرحلة األولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 19,097 2020 اليونيب 

التحقق/ توفر أموال كافية من الشريحة 

السابقة المعتمدة/ تقديم تقارير مرحلية ومالية/ 

قرارات حكومية/ مصادقات/ تغييرات في 

 وحدة األوزون الوطنية

عن عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية وعدم اكتمال التحقق مالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حث حكومة سانت 

إلكمال كيتس ونيفيس على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة 2020التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة 

 .2020لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 جنوب افريقيا

 )المرحلة األولى(

صعوبات داخلية أو  /19-جائحة كوفيدتفشي  191,273 2018 اليونيدو

 في المائة من عتبة الصرف 20خارجية/ 

وأن معدل  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2016الصرف اإلجمالي للشريحة الرابعة )

في المائة، وحث  20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 
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 الشريحة الوكالة البلد

المبلغ )مع تكاليف 

الدعم )دوالر 

 أمريكي

 التوصيات سبب التأخير/السحب

( 2018حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

األولى إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة من المرحلة 

في المائة لتمويل  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهم، على أساس 2018تخصيص شريحة 

 الشريحة السابقة قد تحققت.

 جنوب السودان

 )المرحلة األولى(

 2018 اليوئنديبي

 2020و

، والتأخير في 19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ  األمنيةالوضع السياسي أو القضايا  98,100

المصادقة على القرارات من قبل الحكومة بسبب عدم االستقرار السياسي، وأن معدل 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2016الصرف اإلجمالي للشريحة األولى )

في المائة، وحث حكومة  20وكربونية كان أقل من عتبِة صرف المواد الهيدروكلوروفلور

جنوب السودان على العمل مع اليوئنديبي واليونيب بحيث يمكن تقديم الشريحتين الثانية 

( من المرحلة األولى إلى االجتماع التسعين مشفوعتين بخطة 2020( والثالثة )2018)

 تفهمائح الالحقة، على أساس والشر 2018عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت. 20أن عتبة الصرف البالغة 

 2018 اليونيب

 2020و

 /حكوميةقرارات  /19-تفشي جائحة كوفيد 113,000

مصادقات/ تغييرات في وحدة األوزون 

الوطنية/ التغيير الهيكلي/ الوضع السياسي أو 

في المائة من عتبة  20القضايا األمنية/ 

 الصرف

 سورينام

 )المرحلة األولى(

عدم وجود تقرير  /19-تفشي جائحة كوفيد 15,255 2020 اليونيب

 في المائة عتبة الصرف 20التحقق/ 

وأن التحقق  ،19-عن القيود التي فرضتها جائحة كوفيدمالحظة أن التأخيرات ناجمةٌ 

اإللزامي من أهداف استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يكتمل، وحث حكومة 

سورينام على العمل مع اليونيب إلكمال التحقق ومع اليونيب واليونيدو بحيث يمكن تقديم 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 2020الشريحة الرابعة )

 لمراعاةربونية إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة الهيدروكلوروفلوروك

 .2020إعادة تخصيص شريحة 

 صعوبات داخلية أو خارجية 9,810 2020 اليونيدو

 تايلند

 )المرحلة الثانية(

( من المرحلة الثانية من 2018أن معدل الصرف اإلجمالي للشريحة األولى )مالحظة  في المائة عتبة الصرف 20 2,264,689 2020 البنك الدولي

 20خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 

في المائة، وحث حكومة تايالند على العمل مع البنك الدولي بحيث يمكن تقديم الشريحة 

انية إلى االجتماع التسعين مشفوعةً بخطة عمل منقحة ( من المرحلة الث2020الثانية )

في  20أن عتبة الصرف البالغة  تفهم، على أساس 2020لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 

 المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

 -فنزويال )جمهورية 

البوليفارية( 

 )المرحلة الثانية(

تدني مستوى تنفيذ  /19-تفشي جائحة كوفيد 615,250 2019 اليونيدو

األنشطة التي بدأت في الشريحة األولى 

وانخفاض مستوى الصرف على مدى العامين 

 الماضيين

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 2019أن الشريحة الثانية )مالحظة  

ب الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الثامن والثمانين قد تم سحبها بسب

انخفاض مستوى تنفيذ األنشطة التي تم البدء فيها للشريحة األولى، وحث حكومة جمهورية 

( من 2016على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ الشريحة األولى ) فنزويال البوليفارية

( إلى االجتماع الحادي والتسعين 2019المرحلة الثانية بحيث يمكن تقديم الشريحة الثانية )

والشرائح الالحقة،  2019بخطة عمل منقحة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة مشفوعةً 

أنه تم تحقيق مستوى كبير من تنفيذ األنشطة الممولة في إطار الشريحة  تفهمعلى أساس 

 األولى وصرف إضافي على رصيد الصندوق المتبقي.

   15,246,594   المجموع
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