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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 السابع والثمانوناالجتمــــــاع 

 1 2021 تموز ليه/يو 2إلى زيران ح/يونيه 28من  ،مونتريال
 

 

 

 التأخيرات في تقديم الشرائح

 

 مقدمة

أعدت األمانة هذه الوثيقة. وتمثل هذه الوثيقة اإلجراءات التي اتخذت استجابة   2)د(،47/50إعماال للمقرر  .1

للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اتخذت خالل االجتماع السادس والثمانين، وتحليال لكل شريحة 

لشرائح التي قدمت إالّ أنها سحبت بعد من الشرائح التي كانت مستحقة إالّ أنها لم تقدم لالجتماع السابع والثمانين، وا

ذلك خالل عملية استعراض المشروع، كما تقدم عرضا عاما ألسباب التأخيرات والتأثير على حالة االمتثال اللتزامات 

 البلدان بموجب بروتوكول مونتريال، والتوصية.

 نالسادس والثماني متابعة القرارات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خالل االجتماع

من  كانبلدا من مجموع البلدان الست والستين التي  336خالل االجتماع السادس والثمانين لم يقدم  .2

في المائة. وعقب  55المقرر أن تقدم طلبات الشرائح في مواعيده وهو مايمثل معدل عدم تقديم الشرائح بنسبة 

إرسال رسائل الى الحكومات المعنية بشأن المقررات  أمورضمن جملة ذلك طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة 

االجتماع السادس والثمانين )المقرر  بتقرير X المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في المرفق

 )ب((.86/44

                                                      
 (91-بسبب فيروس كورونا )كوفيد 2021في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات   1
الشرائح، والشرائح الفعلية وصرف األموال للشرائح قررت اللجنة التنفيذية أن يدرج بند منفصل في جدول األعمال عن التأخيرات في تقديم   2

  وااللتزامات في اجتماعات مقبلة.
د )المملكة العربية باستبعاد بلدين )الجزائر وموزامبيق( اللتين قدمتا طلبات شرائحهما الى االجتماع السادس والثمانين إالّ أنها سحبا بعد ذلك، وبلد واح  3

  والثمانين. السادس ألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها خالل االجتماعالسعودية( التي ألغيت المرحلة ا
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م لحثها على تقدي 5بلدان المادة  بلدا من 438 )ب( بعثت األمانة رسائل الى حكومات86/44وإعماال للمقرر  .3

لالجتماع  بلدا 531الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها، يقدم منها 

 10جزر القمر، 9تشاد، 8البوسنة والهرسك، 7بنين، 6الجزائر، بليز،السابع والثمانين. ونتيجة لذلك قدمت حكومات 

الخاصة بها من  الشرائح 16فييت نام 15توغو، 14يا،تشسانت لو 13ن،الفلبي 12باكستان، بابوا غينيا الجديدة، 11غابون،

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع السابع والثمانين.

جزر البهاما والبحرين وبنغالديش وبوروندي والكونغو وجيبوتي وغينيا االستوائية غير أن حكومات بلدان  .4

وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وسانت كيتس ونيفيس والصومال وجنوب إفريقيا وجنوب ومالي وموريتانيا والمكسيك 

 لم تقدم طلبات شرائحها. البوليفارية( جمهوريةالالسودان وفنزويال )

 تحليل الشرائح التي لم تقدم لالجتماع السابع والثمانين

المواد  وكان من المقرر تقديم ست وثالثون نشاطا ترتبط بشرائح خطط إدارة إزالة .5

دوالرا أمريكيا )بما في ذلك تكاليف دعم  21,701,930بلدان بقيمة إجمالية تبلغ  23الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 

  17الوكالة( لالجتماع السابع والثمانين إالّ أنها لم تقدم على النحو المبين في المرفق األول بهذه الوثيقة.

رحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد وعالوة على ذلك، قدمت شريحة من شرائح الم .6

دوالرا   792,266بقيمة تبلغالهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد )الجزائر(، والمرحلة الثانية لبلد واحد )باكستان( 

أمريكيا )بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة( لالجتماع السابع والثمانين إالّ إنه سحب بعد ذلك بواسطة الوكاالت المنفذة 

 المعنية خالل عملية استعراض المشروع. وترد هاتان الشريحتان أيضا في المرفق األول.

 أسباب التأخيرات والتأثير على حالة عدم االمتثال

التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية صعوبات  تتضمن أسباب .7

في المائة للحد األقصى من األموال الموافق عليها للشرائح  20(؛ وانخفاض الصرف عن 15داخلية وخارجية )

ت و/أو التغييرات في وحدة (؛ والمقررات الحكومية و/أو الموافقا12) 19-(؛ وعقبات فرضها وباء كوفيد13السابقة )

(؛ ونقص تقرير التحقق 6(؛ وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية )8األوزون الوطنية و/أو التغييرات التهيكلية )

؛ وعدم كتابة الصرف من شريحة (2(؛ وعدم توقيع اتفاقات أو عقود )5(؛ واألوضاع السياسية أو المسائل األمنية )5)

(؛ وعدم 1(؛ وتأخيرات في المنشئات )1(؛ وتأخيرات الوكالة المنفذة )2(؛ وعنصر استثماري )2سابقة موافق عليها )

 (.1استعداد الوكالة المنفذة للتقديم )

وحسبما أشادت الوكاالت الثنائية والمنفذة فإن التأخيرات في تقديم الشرائح التي مضى عليها فترة سابقة لن  .8

حتمل أن يكون لها تأثير على حالة امتثال البلدان إللتزاماتها لبروتوكول يكون لها أي تاثير أو أن من غير الم

                                                      
خالل االجتماع باستثناء بلد واحد )المملكة العربية السعودية( التي أعقبت المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   4

  نين.السادس والثما
  انين.باستثناء سبعة بلدان )بربادوس ودومينيكا وغرينادا وهايتي والكويت وسورينام وتايالند( التي يمكن تقديمها إلى االجتماع الثامن والثم  5

 .19/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة  6 
 .20/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   7
 .22/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   8
 .23/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8لوثيقة ا  9

 .24/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   10
 .27/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   11
 .32/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   12
 .9/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   13
 .36/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   14
 .38/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   15
 .40/7UNEP/OzL.Pro/ExCom/8الوثيقة   16
 بلدا  37شريحة لعدد  47للمقارنة لم تقدم خالل االجتماع السادس والثمانين   17
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مونتريال، ومن المتوقع أن تقدم جميع الشرائح المبلغة لالجتماع الثامن والثمانين باستثناء الكونغو وكوت ديفوار 

 وجيبوتي ومالي التي قد تقدم شرائحها لالجتماع التاسع والثمانين.

 التوصية

 جنة التنفيذية فيمايلي:قد ترغب الل .9

 أن تحاط علما: (أ)

بالتقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في الوثيقة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12؛ 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد  (2)

واليوئنديبي واليونيب الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومتي ألمانيا وإيطاليا 

 واليونيدو والبنك الدولي؛

بلدا( تتعلق بالشرائح الخاصة  37من  14) 52بالغة نشاطا من مجموع األنشطة ال 16أن  (3)

بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها لالجتماع السابع 

 والثمانين قدمت في الموعد المحدد.

الثنائية والمنفذة المعنية أشارت الى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة أن الوكاالت  (4)

بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمها لالجتماع األول من 

ليس لها أي تأثير أو يحتمل أن ال يكون لها تأثير على حالة االمتثال لبروتوكول  2021عام 

ظهر أي دليل على أن أي بلد من البلدان المعنية في حالة عدم امتثال مونتريال، وأنه لم ي

 لتدابير بروتوكول مونتريال؛

أن تطلب من األمانة أن تبعث برسائل الى الحكومات المعنية بشأن المقررات المتعلقة بالتأخيرات  (ب)

 في تقديم الشرائح الواردة في المرفق األول بهذا التقرير.
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 المرفق األول

 

 الشرائح التي لم تقدم لالجتماع السابع والثمانين

 

 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

 الجزائر )المرحلة األولى(

 

  2014 اليونيدو

 2017و

ثمة حاجة الى مزيد من التشاور الستكمال تنفيذ مشروع  197,898

 تحةيل تكييف الهواء مع منشأة مستفيدة

( من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 2017( والرابعة )2014الحظت أن الشريحة الثالثة )

حكومة  تالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمتان لالجتماع السابع والثمانين قد سحبتا، وحث

( من المرحلة األولى لكي 2012الجزائر على العمل مع اليونيدو لإلسراع بتنفيذ الشريحة الثانية )

مع تعديل خطة ( لالجتماع الثامن والثمانين 2017و 2014يمكن تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة )

 ومابعدها من شرائح. 2014العمل لكي تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص الشريحة 

 

جزر البهاما )المرحلة 

 األولى(

، وأن التحقق اإللزامي من أهداف استهالك 19-الحظت أن التأخيرات فرضها وباء كوفيد وخفض تقرير التحقق 19-اضطربات وباء كوفيد 35,001 2020 اليونيب

الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل، وحثت حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب 

( من المرحلة األولى من خطة إدارة 2020الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في 

 .2020تبار إعادة تخصيص شريحة االع

 

 البحرين )المرحلة األولى(

 

وتوقيع اتفاق  19-االضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 28,250 2020 اليونيب

و/او وثيقة المشروع وعدم صرف الحد األقصى البالغ 

 في المائة. 20

 

( من 2019الثالثة )الحظت التأخيرات في توقيع االتفاق وأن معدل الصرف الشامل للشريحة 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى 

في المائة، وحثت حكومة البحرين على العمل مع اليونيب لإلسراع بتوقيع االتفاق لكي  20البالغ 

دلة تأخذ في االعتبار ( من المرحلة األولى من خطة عمل مع2020يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

في المائة من أموال  20على أساس الفهم بأن صرف نسبة  2020إعادة تخصيص الشريحة 

 الشريحة السابقة قد تحقق

 

بنغالديش )المرحلة 

 الثانية(

 

قرارات الحكومة وموافقاتها والتغييرات في وحدة  2,292,373 2020 اليوئنديبي

الهيكيلية وعدم صرف األوزون الوطنية/ التغييرات 

 في المائة. 20الحد األقصى البالغ 

 

( من المرحلة الثانية من خطة إدارة 2018الحظت أن معدل الصرف الشامل من الشريحة األولى )

في المائة وحثت  20إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يقل عن الحد األقصى للصرف البالغ 

( من المرحلة 2020وئنديبي لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )حكومة بنغالديش على العمل مع الي

الثانية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 

في المائة قد  20وما يليها من شرائح على أساس الفهم بأن الصرف بالحد األقصى البالغ  2020

 تحقق.

الصرف من الشريحة السابقة يقل عن الحد األقصى  1,666,941 2021 ألمانيا الثانية(البرازيل )المرحلة 

 في المائة 20’ البالغ

الحظت أن التأخيرات تعزى الى عامل خارجي باإلضافة الى التحدي الكبير التي حد من إمدادات 

بي واليونيدو الهيدروفلوروأورفان بتكلفة مرتفعة وحثت حكومة البرازيل على العمل مع اليوئندي

 من المرحلة الثانية لالجتماع الثامن والثماتنين. 2021وحكومة ألمانيا لكي يمكن تقديم شريحة 

 
 صعوبات داخلية أو خارجية 4,167,650 2021 اليوئنديبي

قرارات الحكومة وموافقاتها أو تغييرات في وحدة  124,120 2021 اليونيدو

 هيكيلية.األوزون الوطنية/ تغييرات 
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

بوروندي )المرحلة 

 األولى(

 

ر وخفض تقري 19-االضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 37,516 2020 اليونيب

 التحقق

ق اإللزامي من وأن التحق 19-الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد

ع بروندي على العمل مأهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يستكمل وحثت حكومة 

 الثامن جتماعاليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة من المرحلة األولى لال

 .2020والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

 كولومبيا

 )المرحلة الثانية(

العنصر االستثماري  على تنفيذ 19-الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود التي فرضها وباء كوفيد للتقديمعدم جاهزية الوكالة الرئيسية  61,273 2021 ألمانيا

م تقدي وحثت حكومة كولومبيا على العمل مع اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا لكي يمكن

( من المرحلة الثامنية من خطة إدارة إزالة المواد 2021الشريحة الرابعة )

 لوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثمانين.الهيدروك

 

 صعوبات داخلية أو خارجية 275,133 2021 اليوئنديبي

 والعنصر االستثماري 19-اضطرابات وباء كوفيج 28,250 2021 اليونيب

الكونغو )المرحلة 

 األولى(

على  لكونغوالتأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة االحظت أن  تقديم التقريرين المرحلى والمالي 39,550 2020 اليونيب

ن ( م2020)امسة العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المرحلة والمالي لكي يمكن تقديم الشريحة الخ

نين اوالثم لثامنالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع ا

 .2020أو التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

كوت ديفوار )المرحلة 

 األولى(

فوار وت ديالحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المرحلي والمالي وحثت حكومة ك عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي 208,222 2021 اليونيب

( من 2021عة )على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين لكي يمكن تقديم الشريحة الراب

نين والثما لثامنالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع ا

 أو االجتماع التاسع والثمانين.

 

جيبوتي )المرحلة 

 األولى(

 

عمل لى العالحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم التقريرين المطلوبين وحثت حكومة جيبوتي  عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي 23,730 2020 اليونيب

ن المرحلة ( م2020مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبن لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

ين أو لثمانلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن وااألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك

 .2020حة االجتماع التاسع والثمانين على خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شري

 

قرارات وموافقات الحكومة وتغييرات في وحدة  873,783 2021 اليوئنديبي مصر )المرحلة الثانية(

أة وتأخيرات المنشاألوزون الوطنية/ والتغيير الهيكلي 

والصعوبات الداخلية أو الخارجية/ اضطرابات وباء 

في  20الحد األقصى البالغ  وعدم وصول 19-كوفيد

 المائة لمعدل الصرف.

 

  ألقصىاالحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم توقيع االتفاق وعدم وصول معدل الصرف الى الحد 

ة إزالة المواد ( من المرحلة الثانية من خطة إدار2019في المائة من الشريحة الثانية ) 20البالغ 

فاق االت الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحثت حكومة مصر على العمل مع اليونيب لإلسراع بتوقيع

( من المرحلة 2021بالعمل مع اليوئنديبي واليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة )

في المائة سوف  20ن على أساس الفهم بأن معدل الصرف البالغ الثانية من االجتماع الثامن والثماني

 يتحقق.

 عدم االتفاق و/أو وثائق المشروع 291,064 2021 اليونيب

الصعوبات الداخلية أو الخارجية وعدم وصول معدل  4,990,690 2021 اليونيدو

 في المائة. 20الصرف الى الحد األقصى البالغ 
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

غينيا االستوائية 

 )المرحلة األولى(

 

ر ونقص تقري 19-االضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 33,900 2020 اليونيب

 التحقق

مال التحقق اإللزامي وعدم استك 19-الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود الناشئة عن وباء كوفيد

من  العملمن أهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون وحثت حكومة غينيا االسنوائية على 

ولى من خطة ( من المرحلة األ2020اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

خذ عدلة تأمعمل  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة

 .2020في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

 

 إندونيسيا

 الثانية()المرحلة 

 

 

 والصعوبات 19-االضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 670,982 2021 اليوئنديبي

الداخلية أو الخارجية وعدم تحقيق الحد األقصى 

 في المائة. 20للصرف البالغ 

 

ة أندونيسيا وحثت حكوم 19-الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد

عد المرحلة ب( 2021اليوئنديبي والبنك الدولي لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة )على العمل مع 

 نينالثماالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن و

 الصعوبات داخلية أو خارجية 1,062,372 2021 البنك الدولي

 والصعوبات 19-االضطرابات الناشئة عن وباء كوفيد 30,100 2020 اليوئنديبي مالي )المرحلة األولى(

 الداخلية أو الخارجية واألوضاع السياسية أوالمسائل

 األمنية

 

م التقاريرين وعدم تقدي 19-الحظت أن التأخيرات تعزى الى القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد

أن بين، والتقريرين المطلوالمرحلي والمالي وحثت حكومة مالي على العمل مع اليونيب لتقديم 

لثامن والثمانين ( لالجتماع ا2020تعمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الخامسة )

ريحة أو االجتماع التاسع والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص ش

الصعوبات الداخلية أو و 19-اضطرابات وباء كوفيد 31,640 2020 اليونيب .2020

 الخارجية وعدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي

 

موريتانيا )المرحلة 

 األولى(

 

 

تأخيرات من الوكالة المنفذة وعدم الوصول الى الحد  53,500 2020 اليوئنديبي

 في المائة. 20األقصى من معدل االتفاق البالغ 

 

يا وريتانالتقريرين المرحلى والمالي وحثت حكومة مالحظت أن التأخيرات تعزى الى عدم تقديم 

تقديم  يمكن على العمل مع اليونيب لتقديم التقريرين المطلوبين، ومع اليوئنديبي واليونيب لكي

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

تبار االع خطة عمل معدلة تأخذ في الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتماع الثامن والثماانين مع

 وما بعدها من شرائح. 2020إعادة تخصيص شريحة عام 

 

 عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي 28,250 2020 اليونيب

 المكسيك

 )المرحلة الثانية(

 

موافقات وقرارات و 19-اضطرابات وباء كوفيد 45,200 2020 اليونيب

األوزون الوطنية الحكومة والتغييرات في وحدة 

 والتغييرات الهيكيلية والعنصر االستثماري

 

صول م الوالحظت أن التأخيرات تعزى الى التغييرات داخل الحكومة ووحدة األوزون الوطنية وعد

المرحلة  ( من2018في المائة من الشريحة الثالثة ) 20الى الحد األقصى لمعدل الصرف البالغ 

العمل  ك علىمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحثت حكومة المكسيالثانية من خطة إدارة إزالة ال

ة لالجتماع الثامن ( من المرحلة الثاني2020مع اليونيب واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الرابعة )

من  وما بعدها 2020والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 

ن تمويل في المائة لمعدل الصرف م 20ن يتحقق الحد األقصى البالغ شرائح على أساس الفهم بأ

 الشريحة السابقة.

 

قرارات وموافقات الحكومة والتغييرات في وحدة  1,725,215 2020 اليونيدو

األوزون الوطنية والتغييرات الهيكلية وعدم الوصول 

 الى الحد األقصى لمعدل الصرف

موزمبيق )المرحلة 

 األولى(

ون الحظت أن التأخيرات تعزى الى نقص التحقق من أهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكرب نقص تقرير التحقق 33,900 2020 اليونيب

يحة وحثت حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب الستكمال التحقق لكي يمكن تقديم الشر

ص عادة تخصيتأخذ في االعتبار إ( لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة 2020الخامسة )

 .2020شريحة عام 

 

 النيجر

 )المرحلة األولى(

 

ها عدم كفاية األموال من الشريحة السابقة الموافق علي 56,500 2020 اليونيب

 والصعوبات الداخلية والخارجية

ن الحظت أن التأخيرات تعزى الى عوامل خارجية وعدم ووصل الحد األقصى لمعدل الصرف م

مكن تقديم ي( وحثت حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو لكي 2019المرحلة الثانية )

 ل معدلة تأخذ( من المرحلة األولى لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عم2020الشريحة الثالثة )

ف لصراعلى أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعدل  2020في االعتبار إعادة تخصيص شريحة عام 

 في المائة سوف يتحقق. 20البالغ 
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

قرارات وموافقات الحكومة لتغييرات في وحدة  21,400 2020 اليونيدو

األوزون الوطنية والتغييرات الهيكلية والصعوبات 

الداخلية والخارجية ونقص الحد األقصى لمعدل 

 في المائة 20الصرف البالغ 

 نيجيريا )المرحلة الثانية(

 

صعوبات داخلية أو خارجية وعدم الوصول الى الحد  264,840 2020 إيطاليا

 في المائة 20األقصى لمعدل الصرف البالغ 

لثانية ارحلة الحظت أن التأخير يعزى الى عملية الموافقة المكولة بواسطة اصحاب المصلحة من الم

معدل صى لقمن وثيقة مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وأن الحد األ

 معدل وحثتفي المائة من الشريحة األولى من المرحلة الثانية تقل عن هذا ال 20الصرف البالغ 

( 2020ة )لثانياحكومة نيجيريا على العمل مع اليوئنديبي وحكومة إيطاليا لكي يمكن تقديم الشريحة 

ادة ر إعي االعتبامن المرحلة الثانية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ ف

ل وما بعدها من شرائح وعلى أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعد 2020تخصيص شريحة عام 

 في المائة سوف يتحقق. 20الصرف البالغ 

 

 1,498,000 2020 اليوئنديبي

باكستان )المرحلة 

 الثانية(

وتكييف قضايا تتعلق بمشروع استثماري لقطاع التبريد  116,378 2020 اليونيب

 الهواء

 ( من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد2020الحظت أن الشريحة الثالثة )

كستان مة باالهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لالجتماع السابع والثمانين قد سحبت، وحثت حكو

انية يحة الثلشرا على العمل مع اليونيب واليونيدو لإلسراع بتنفيذ الشريحة الثانية لكي يمكن تقديم

عمل  ع خطةم( لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة لالجتماع الثامن والثمانين 2018)

 .2020معدلة تأخذ في االعتبار إعادة شريحة عامة 

 

 477,990 2020 اليونيدو

سانت كيتس ونيفيس 

 )المرحلة األولى(

 

التغييرات في وحدة  قرارات وموافقات الحكومة/ 19,097 2020  اليونيب

ونقص  19-األوزون الوطنية، واضطرابات وباء كوفيد

قة تقرير التحقق وعدم كفاية األموال من الشريحة الساب

 لي.الموافق عليها وعدم تقديم التقريرين المرحلى والما

 

قق التح الحظت أن التأخيرات ترجع الى عدم تقديم التقريرين المرحلى والمالي وعدم استكمال

على  لزامي من أهداف استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، وحثت حكومة سان كيتس ونيفيساإل

ي يمكن قق لكتقديم التقريرين المرحلى والمالي المطلوبين وأن تعمل مع اليونيدو الستكمال التح

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

ة ار إعادالعتباوكربونية لالجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في الهيدروكلوروفلور

 .2020تخصيص شريحة عام 

 

الصومال )المرحلة 

 األولى(

 

الصعوبات الداخلية أو الخارجية واألوضاع السياسية  42,800 2020 اليونيدو

 والمسائل األمنية

لقضايا ية واالحظت أن التأخيرات تعزى الى التعقيدات في طرائق التنفيذ نتيجة لألوضاع السيساس

( 2020لثة )الشريحة الثااألمنية وحثت حكومة الصومال على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم 

امن ع الثمن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالجتما

 .2020والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تحصيص شريحة عام 

 

جنوب إفريقيا )المرحلة 

 األولى(

 

صعوبات داخلية أو خارجية وعدم الوصول الى الحد  191,273 2018 اليونيدو

 في المائة 20األقصى لمعدل الصرف البالغ 

إزالة  ( من المرحلة األولى من خطة إدارة2016)الحظت أن معدل الصرف من الشريحة الرابعة 

لمائة، في ا 20المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت تقل عن الحد األقصى للصرف البالغ 

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

ر يص أطع خطة عمل معدلة تراعي إعادة تخصمن المرحلة األولى لالجتماع الثامن والثمانين م

ة سوف في المائ 20على أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعدل الصرف البالغ  2018شريحة عام 

 يتحقق.

 

جنوب السودان )المرحلة 

 األولى(

الحظت أن التأخيرات تعزى الى األوضاع السياسية والقضايا األمنية في البلد وحثت حكومة جنوب  واألوضاع السياسية والمسائل األمنية 54,500 2018 اليوئنديبي

( لالجتماع 2018السودات على العمل مع اليوئنديبي واليونيب لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )

ا من ومايليه 2018الثامن والثمانين مع خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 
قرارات وموافقات  /19-اضطرابات وباء كوفيد 79,665 2018 اليونيب
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 الشريحة الوكالة البلد
مع تكاليف الدعم 

 )دوالر أمريكي(
 التوصيات سبب التأخير/ السحب

الحكومة/ التغييرات في وحدة األوزون الوطنية/ 

األوضاع السياسية والقضايا األمنية وعدم اوصول الى 

 في المائة 20األقصى لمعدالت الصرف البالغة الحد 

 

في المئة سوف  20شرائح على أساس الفهم بأن الحد األقصى لمعدالت صرف التمويل البالغة 

 تتحقق.

 

فنزويال   جمهورية

 البوليفارية

 )المرحلة الثانية(

صعوبات داخلية أو خارجية، األوضاع السياسية  615,250 2019 اليونيدو

 والقضايا األمنية

 

كومة حالحظت أن التأخيرات تعزى الى األوضاع السياسية والقضايا األمنية في البلد وحثت 

( من المرحلة 2019فنزويال البوليفارية على العمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية )

مع  لثمانينمن واالثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى االجتماع الثا

 ومايليها من شرائح. 2019خطة عمل معدلة تأخذ في االعتبار إعادة تخصيص شريحة 

 

   22,494,196   المجموع

 

 

     

 


