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  لجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــرافال

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  والسبعون الخامساالجتمــــــاع 

 2015نوفمبر / تشرين الثاني  20 - 16، مونتريال
 

 
 خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف 

  2018- 2016للفترة 
 

 مقدمة

وقدمت  2016-2018للفترة االت الثنائية والمنفذة جھودھا التعاونية في تخطيط األعمال بدأت األمانة والوك  . 1
القيمة اإلجمالية لجداول  1ويلخص الجدول  .2015أغسطس/آب  17جداول خطط األعمال األولية في  الوكاالت

  الثنائية والمنفذة. كما تم تقديمھا من قبل الوكاالت 2016-2018خطط أعمال الصندوق المتعدد لألطراف للفترة 

  (بآالف الدوالرات األمريكية) 2016-2018: القيم اإلجمالية لخطط األعمال األولية للفترة 1الجدول 

 مجموع 2018 2017 2016 البند
)2018-2016( 

 مجموع
)2020-2019( 

 المجموع بعد
2020  

 163,002 397,586 660,648 248,357 188,217 224,074 المجموع الكلي
     496,767 169,167 153,800 173,800 نية اإلرشاريةالميزا
     163,882 79,191 34,417 50,274 الفرق

  
  
وقام موظفو البرامج بمراجعة أنشطة جديدة وال سيما المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد   . 2

 واد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالھيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة الم
والتأھل للتمويل المتبقي والتكاليف، وأرسلوا التعليقات إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة. وخالل االجتماع اإلستشاري 

، ناقشت 2015سبتمبر/أيلول  2اغسطس/آب إلى  31المشترك بين الوكاالت الذي انعقد في مونتريال في الفترة من 
لناشئة عن مراجعة جداول خطط األعمال األولية، بما في ذلك، في جملة أخرى: اإلفراط في البرمجة األمانة المسائل ا

إنما لم يتم تقديمھا إلى االجتماع الخامس والسبعين وقطاع اإلنتاج، بما  2015ومشروعات مدرجة في خطط أعمال 
لصين، وطلبات إلزالة خطوط إنتاج في ذلك شرائح متصلة بخطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون ل

كان يتم استخدامھا في السابق من أجل إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية (منشئات  22-للھيدروكلوروفلوروكربون
متناوبة اإلنتاج). وتمت الموافقة على تعديالت لخطط األعمال النھائية، وال سيما في ما يتصل بعديالت على عتبات 
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ث التكلفة بالنسبة لقطاعات تصنيع الرغاوى وأجھزة التبريد وتكييف الھواء، وقطاع اإلنتاج. أقل للفعالية من حي
 .منقحة بشأن خطط األعمال سردية جداول ونصوصوقّدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة 

منفذة وفي أعقاب المناقشة خالل االجتماع اإلستشاري المشترك بين الوكاالت، قامت الوكاالت الثنائية وال  . 3
القيمة اإلجمالية لخطة األعمال  2وأعادت تقديمھا مع األقسام السردية. ويلخص الجدول  بتنقيح جداول خطط عملھا

  .2016-2018للفترة 

كما تم تقديمھا (بآالف الدوالرات  2016-2018: القيم اإلجمالية لخطط األعمال المنقحة للفترة 2الجدول  
  األمريكية)

 مجموع 2018 2017 2016 البند
)2018-2016( 

 مجموع
)2020-2019( 

 المجموع بعد
2020  

 161,469 384,189 652,705 248,271 188,049 216,385 المجموع الكلي
 غير متوفرة 338,334 496,767 169,167 153,800 173,800 الميزانية اإلرشارية

  غير متوفر 45,855 155,939 79,105 34,249 42,585 الفرق
  

  المضمون
  
وھي تستند إلى  2016-2018تقّدم ھذه الوثيقة خطط األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   . 4

التي تم تقديمھا  2016-2018للفترة  5والبنك الدولي 4واليونيدو 3واليونيب 2واليوئنديبي 1خطط أعمال للوكاالت الثنائية
  إلى االجتماع الخامس والسبعين.

  من األقسام التالية : تتألف ھذه الوثيقة  . 5

  2016-2018تخصيص الموارد في خطة األعمال للفترة  
 مالحظات األمانة بشأن األنشطة المطلوبة لتحقيق االمتثال  
 مالحظات األمانة بشأن األنشطة بتكاليف موحدة  
  2016-2018تعديالت على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  
 خرىقضايا السياسات األ  
 توصيات األمانة  

 تخصيص الموارد في خطة األعمال
 
. وتتجاوز 2016-2018للفترة ، بحسب السنوات، قيمة األنشطة المدرجة في خطة األعمال 3يقدم الجدول   . 6

 مليون دوالر أمريكي. 155.94بمقدار  للفترة  2016-2018القيم المدرجة في خطة األعمال الميزانية اإلرشارية

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22وثيقة ال  1
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23الوثيقة   2
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24الوثيقة   3
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25الوثيقة   4
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26الوثيقة   5



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 
 
 

3 

 
  *(باآلف الدوالرات األمريكية) كما تم تقديمھا 2016-2018للفترة األعمال ة تخصيص الموارد في خط: 3الجدول 

 
 مجموع 2018 2017 2016 البند

)2018-2016(
 مجموع

)2020-2019(
المجموع بعد

2020  
             مطلوبة لتحقيق االمتثال

 1,932 7,123 47,872 13,901 9,813 24,159 االتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليھا
 - إعداد مشروعات إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المرحلة األولى
107 0 0 107 0 0 

 0 1,065 533 533 0 0 المرحلة األولى -إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
 - إعداد مشروعات إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 يةالمرحلة الثان
300  0 0 300 0 0 

 0  58,612 87,917 29,306 29,306 29,306 المرحلة الثانية -إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة  -خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األولى
277 957 331 1,565 358 16 

مرحلة ال -خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 تمويل إضافي - األولى

430 1,662 0 2,092 0 0 

إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد 
 المرحلة الثانية - الھيدروكلوروفلوروكربونية

2,006 408 3,669 6,083 567 0 

المرحلة  - خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 الثانية

117,301 112,098 164,903 394,302 244,901 159,521 

إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد 
 الثالثة المرحلة - الھيدروكلوروفلوروكربونية

0  0 23 23 57 0 

 0  1,177 1,766 589 589 589 التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0 0 7,675 0 0 7,675  االحترار العالمي المنخفضة ذات إمكانية البدائل - تدليلي مشروع
 0 0 130 0  0 130 دراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

             أنشطة بتكاليف موحدة
   24,041 33,499 11,498 11,163 10,838 برنامج المساعدة لتحقيق االمتثال

 0 11,958 17,628 5,917 5,876 5,835 الوحدة األساسية
الرصد والتقييم ناقصا النظير واللجنة التنفيذية  -مانةاألتكاليف 
 الكندي

5,630 5,759 5,893 17,282 12,202 0 

 0 1,000 1,500 500 500 500 أمين الخزانة
 0 21,129 32,432 11,210 9,918 11,304 التعزيز المؤسسي

 161,469 384,189 652,705 248,271 188,049 216,385 المجموع الكلي
     496,767 169,167 153,800 173,800 **انية اإلرشاريةالميز
     155,939 79,105 34,249 42,585 الفرق

  .بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند االقتضاء  *
  .2018، ومستوى التجديد السابق للموارد لعام 2017و  2016(ج) للعامين 3/74** استناداً إلى المقرر 

 

  األنشطة المطلوبة لتحقيق االمتثال مالحظات األمانة بشأن

  قطاع اإلنتاج
  
 فيإلعداد المشروعات  دوالر أمريكي 107,000(يشمل مليون دوالر أمريكي  1.71يدرج ما مجموعه   . 7

) للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في جمھورية كوريا الشعبية 2016
  الديمقراطية.

للمرحلة الثانية من  2016-2020مليون دوالر أمريكي سنويا للفترة  29.31يدرج في خطط األعمال مبلغ    .8
من  السنوي من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين. وسوف يتجاوز ھذا المستوى
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مليون دوالر أمريكي)  21.87ويل المرحلة األولى (المبلغ السنوي المتوسط المتبقي بعد تم 6للمراحل الالحقةالتمويل 
وتم تقديم إعداد المشروع المرتبط بالمرحلة الثانية والبالغة قيمته  2030و 2017لكل سنة ما بين .في المائة 34بنسبة 

  7دوالر أمريكي للنظر فيه خالل االجتماع الخامس والسبعين. 300,000

 اد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات اإلضافيةخطط إدارة إزالة المومن  األولىالمرحلة 
 
على المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد  تتم الموافقة لھا حتى اآلنلم  8بلدان خمسةھناك   . 9

مليون دوالر أمريكي لھذه األنشطة التي أدرج لھا  1.94الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتتضمن خطة األعمال مبلغ 
 .2018حتى  2016من والرا أمريكيا للفترة د 1.57مبلغ 

المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد إضافية خارج مشروعات  الوكاالت المنفذة وأدرجت  . 10
مليون دوالر  2.09بمبلغ ھي البحرين وكوبا وإكوادور وبنما وأوزوغواي،  بلدان لخمسةالھيدروكلوروفلوروكربونية 

. وتقع ھذه الطلبات ضمن مقررات مختلفة للجنة التنفيذية مما يتيح لھذه البلدان 2018ى حت 2016للفترة من  أمريكي
الخاصة  تقديم مشروعات إضافية خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .بھا

 المنخفض حجم االستھالك ذاتة في البلدان المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني

لمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التمويل  اإلجمالييبلغ المستوى   . 11
 724,727، بما في ذلك مليون دوالر أمريكي  25.91مقدار  المنخفض حجم االستھالك ذاتلقطاع الخدمة في البلدان 

حجم االستھالك  ذاتخدمة في البلدان ال. وتبلغ قيمة مشروعات قطاع 2018إلى  2016من لفترة أمريكي ل ردوال
دوالر أمريكي  569,119مليون دوالر أمريكي (بما في ذلك  1.4، في المائة 35 تخفيض بنسبة لتحقيق المنخفض

 ).2018إلى  2016من للفترة 

 حجم االستھالك غير ذاتكلوروفلوروكربونية في البلدان المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدرو
 المنخفض

بلغ المستوى اإلجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في ي  . 12
من طنا  9,595مليون دوالر أمريكي مع إزالة مرتبطة بھا تبلغ  772.81 المنخفض حجم االستھالك غير ذاتالبلدان 

من مليون دوالر أمريكي للفترة  393.58قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (بما في ذلك 
قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) ويتضمن من طنا  4,105إزالة  مع 2018إلى  2016

  توزيع التمويل بحسب القطاع. 4الجدول 

في البلدات غير  المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتوزيع تمويل : 4ول الجد
 بحسب القطاع (باآلف الدوالرات األمريكية) ذات االستھالك المنخفض

 مجموع القطاع
)2018-2016( 

 مجموع
)2020-2019( 

 المجموع بعد
2020 

النسبة من  المجموع
 اإلجمالي

 3.9 30,441 2,039 8,806 19,597 ي عموماالرغاو

 10.7 82,945 500 33,280 49,165 رغاوي البوليوريثان المسحوبة بالضغط

 20.9 161,433 708 49,215 111,510 الرغاوي الجسيئة

 0.0 34   3 31 مكافحة الحرائق

 0.1 1,104 0 607 497 إنتاج غازات التبريد المعتمدة على الھيدروكربونات

                                                      
مليون دوالر أمريكي،  385في الصين ستصل إلى  وكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدرقررت اللجنة التنفيذبة أن مجموع التمويل  6

  مليون دوالر أمريكي. 290مليون دوالر أمريكي. تمت الموافقة عليه للمرحلة األولى مع رصيد يبلغ  95منه مبلغ 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/32الوثيقة   7
ية العربية السورية. غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن بوتسوانا وليبيا قدمتا خطة إدارة اإلزالة الجمھورالسودان، و جنوب، وموريتانيا، وليبيا، وبوتسوانا  8

  ، على التوالي).UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39الخاصة بھما لالجتماع الخامس والسبعين (الوثيقتان 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 
 
 

5 

 مجموع القطاع
)2018-2016( 

 مجموع
)2020-2019( 

 المجموع بعد
2020 

النسبة من  المجموع
 اإلجمالي

 17.1 131,848 5,077 48,141 78,631 بريد وتكييف الھواءالت

 0.8 5,980 0 1,717 4,263 تجميع التبريد
التبريد بصفة عامة (بما في ذلك التصنيع والتجارة 

 والصناعة)
56,483 43,176 14,708 114,367 14.8 

  29.2 225,572 121,166 43,332 61,074 خدمة التبريد

 2.5 19,085 0 6,759 12,326 المذيبات

 100.0 772,810 144,197 235,036 393,577 المجموع الكلي

 
وخالل اجتماعھا الثالث والسبعين، تبنت اللجنة التنفيذية خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف   . 13

وروكربونية في على أن تولي الوكاالت تركيز أكبر بكثير على إزال المواد الھيدروكلوروفل 2015-2017للفترة 
قطاع الرغاوى في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المدرجة في خطط 

- التأھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 5(د)). ويظھر الجدول 27/73(المقرر  2016-2018أعمالھا للفترة 
ط المستوردة) للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد ب (بما في ذلك تلك في البوليوالت السابقة الخل141

الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير ذات االستھالك المنخفض، مع األخذ في الحسبان اإلزالة المسجلة في 
ب بتأھل التمويل المتبقي. 141-خطة األعمال. وتقترح األمانة تعديالت لحصر كمية الھيدروكلوروفلوروكربون

ب لم يتم إدراجه في خطط األعمال. وتجدر اإلشارة 141-ملك بلدان عديدة تأھل متبقي للھيدروكلوروفلوروكربونوت
  ب في مرحلة الحقة.141-إلى أنه ُسمح إلكوادور بتقديم استھالك للھيدروكلوروفلوروكربون

ك المنخفض (باألطنان من ب للبلدان غير ذات االستھال141-: التأھل المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون5الجدول 
  قدرات استنفاد األوزون)

الكمية في خطة األعمال   التأھل للتمويل المتبقي  البلد
  بصيغتھا المقدمة

الكمية في خطة األعمال 
  بصيغتھا المعدلة

  الرصيد

 1.73 5.36 5.36 7.09  الجزائر
 0.00 70.61 77.52 70.61  األرجنتين
 6.11 4.00 4.00 10.11  البحرين

 1.03 0.00 0.00 1.03  الديشبنغ
 220.61 132.13 135.60 352.74  البرازيل
 0.00 36.28 42.06 36.28  شيلي
 2,137.13 2,050.00 2,050.00 4,187.13  الصين
 76.29 21.49 21.49 97.78  كولومبيا
 5.71 0.00 0.00 5.71  إكوادور
 45.08 15.00 15.00 60.08  مصر
 415.52 222.50 222.50 638.02  الھند

 0.00 42.70 44.00 42.70  إندونيسيا
 0.00 91.10 131.10 91.10  جمھورية ايران اإلسالمية

 0.00 38.42 40.58 38.42  األردن
 0.00 10.64 10.64 10.64  الكويت
 0.00 22.43 23.72 22.43  لبنان
 0.00 30.20 30.20 30.20  ليبيا

 0.00 67.94 67.94 67.94  ماليزيا
 0.00 7.90 7.90 7.90  المغرب
 30.10 40.00 40.00 70.10  نيجيريا
 0.02 0.00 0.00 0.02  عمان

 36.80 30.00 30.00 66.80  باكستان
 0.00 2.50 2.50 2.50  بنما

 0.00 0.00 19.16 0.00  بيرو*
 8.85 0.00 0.00 8.85  الفلبين
 0.57 0.00 0.00 0.57  قطر

 0.00 1.68 1.68 1.68  الصومال
 27.20 0.00 0.00 27.20  السودان
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الكمية في خطة األعمال   التأھل للتمويل المتبقي  البلد
  بصيغتھا المقدمة

الكمية في خطة األعمال 
  بصيغتھا المعدلة

  الرصيد

 61.36 0.00 0.00 61.36  الجمھورية العربية السورية
 15.66 38.40 38.40 54.06  تايلند
 0.29 5.00 5.00 5.29  تونس

 0.00 5.74 5.74 5.74  أوروغواي
 0.00 41.47 41.47 41.47  جمھورية فنزويال البوليفارية

 14.60 63.76 63.76 78.36  فييت نام
 6.55 11.00 11.00 17.55  اليمن

ب في البوليوالت 141-* ذكر اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أنه سيتم تحديد نقطة البداية للھيدروكلوروفلوروكربون
  المستوردة، في المرحلة الثانية. 

  

 
  ربونيةإعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروك

 
خطط إدارة إزالة المواد  إعداد المشروعات للمرحلة الثالثة منلتمويل  اإلجمالييبلغ المستوى   . 14

 22,600، بما في ذلك 2019حتى  2016للفترة من  مليون دوالر أمريكي 79,100الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 . 2018إلى  2016من أمريكي للفترة  ردوال

 لة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التحقق من خطط إدارة إزا
 

ً  دوالر أمريكي 588,600أدرجت األمانة مبلغ   . 15  18على افتراض أنه سيجري إعداد  9لتقارير التحقيق سنويا
و  2018حتى  2016مليون دوالر أمريكي للفترة من  1,77(دوالر أمريكي  32,700كل منھا  ، تبلغ كلفةتقريرا
  ).2020حتى  2019للفترة من  مليون دوالر أمريكي 1.18

  10ذات إمكانية اإلحترار العالمي المنخفضةللبدائل  تدليلية اتمشروع
 

للبدائل ذات إمكانية اإلحترار العالمي  التدليليةمليون دوالر أمريكي للمشروعات  7.68 ما مجموعهأدرج   . 16
فاد األوزون للعديد من ھذه األنشطة استن القدرة علىولم تقدم الوكاالت المنفذة قيمة  .2016في  المنخفضة
 ).6(الجدول 

                                                      
  \لمائة من البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي لديھا خطط إدارة إزالة المواد افي ا 20(ج) يتطلب تقارير تحقق لعينة من 61/46المقرر   9

 لھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا.د
للمواد  (ب) الذي أنشأت بموجبه للجنة التنفيذية قسماً لتقديم المشروعات التدليلية للبدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة 40/72وفقاً للمقرر   10

  دوالر أمريكي.مليون  10الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى االجتماع السادس والسبعين ضمن إطار محدد، وخصصت تمويل إجمالي ال يتجاوز 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 
 
 

7 

  (بآالف الدوالرات األمريكية) المنخفضةاالحترار العالمي  ذات إمكانيةللبدائل  التدليلية: المشروعات 6الجدول 
  

القيمة (بآالف   القطاع والقطاع الفرعي  الوكالة  البلد/المنطقة
الدوالرات األمريكية) 

2016  

قدرات استنفاد 
  األوزون

مشروع تدليلي لتحول وحدة غازات التبريد المعتمدة على  اليوئنديبي كوستاريكا
  في الغرف الباردة NH3إلى نظام  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

500 0.0  

القيمة (بآالف   القطاع والقطاع الفرعي  الوكالة  البلد/المنطقة
الدوالرات األمريكية) 

2016  

قدرات استنفاد 
  األوزون

مشروع تدليلي إلعداد وتقييم نظم رغاوى البوليوالت بالرش للمباني التي   ئنديبياليو  الھند
  كعوامل نفخ المواد الھيدروكلوروأولفينتستخدم 

1,000  33.0  

مشروع تدليلي للبدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في   اليوئنديبي  الكويت
تخدامات تكييف ية في اسذات درجات الحرارة المحيطة العالالظروف 

  الھواء

218 3.7  

مشروع تدليلي للبدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة إلزلة المواد   اليوئنديبي  ملديف
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في استخدامات التبريد في قطاع صيد األسماك

321 0.6  

المملكة العربية 
  السعودية

ريد ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة غازات التب –تصنيع  –التبريد   اليونيدو
درجات لقطاع تبريد الھواء في  المواد الھيدروكلوروأولفينالمعتمدة على 

  يةالحرارة المحيطة العال

1,926 11.0  

المنطقة: غرب 
  آسيا

غازات التبريد ذات إمكانية تشجيع  - المساعدة التقنية لصناعة تبريد الھواء   اليونيب
في البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة  ةاإلحترار العالمي المنخفض

  )PRAHA-IIية في غرب آسيا (العال

339  * 

غرب المنطقة: 
  آسيا

غازات التبريد ذات إمكانية اإلحترار تشجيع  -تكييف الھواء  –التبريد   اليونيدو
ية في ت الحرارة المحيطة العالفي البلدان ذات درجا ةالعالمي المنخفض

  )PRAHA-IIغرب آسيا (

482 0.0  

قطاع جمع معدات التبريد في  –جمع وشحن معدات التبريد  –التبريد   اليونيدو  عالمي
  األرجنتين وتونس

1,284 13.8  

مشروع تدليلي بشأن احتواء غازات التبريد وإدخال  –خدمة  –التبريد   اليونيدو  عالمي
  ت إمكانية االحترار العالمي المنخفضةغازات التبريد ذا

1,605 17.2  

 
 .غير متوفر *
 

 دراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون
 

إلى  44بلداً وتم تقديم  85تمت الموافقة على الدراسات االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون لـ   . 17
ليس لديھا دراسات استقصائية  5شر بلداً من البلدان العاملة بمقتضى المادة االجتماع الخامس والسبعين. وستة ع

دوالر أمريكي لدراسة  130,000موافق عليھا أو مقدمة بشأن المواد المستنفدة لألوزون. وقد أُدرج ما مجموعه 
تمويل الدراسة . غير أنه تم تقديم طلب ل2016استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون للفلبين في 

  االستقصائية إلى االجتماع الخامس والسبعين. 

  تكاليف موحدةبنشطة مالحظات األمانة بشأن األ

  التكاليف الموحدة
 

برنامج المساعدة على تحقيق االمتثال، وتكاليف الوحدة األساسية،  ييتوقع أن تظل التكاليف الموحدة أ  . 18
  د والتقييم، وتكاليف أمين الخزانة بمعدالت الزيادة المتفق عليھا حتى اآلن.وتكاليف األمانة واللجنة التنفيذية والرص
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  التعزيز المؤسسي
 

األعمال من بينه مبلغ  ةمليون دوالر أمريكي في خط 53.56بالنسبة ألنشطة التعزيز المؤسسي، أدرج مبلغ   . 19
 .2020إلى  2019أمريكي للفترة مليون دوالر  21.13و 11 2018ى إل 2016مليون دوالر أمريكي للفترة  32.43

  2016-2018 تعديالت على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة
  

خالل االجتماع االستشاري المشترك بين الوكاالت، تمت الموافقة على تعديالت خطط أعمال الوكاالت   . 20
 .عن اللجنة التنفيذية، على النحو المفّسر في قسم المقدمةالثنائية والمنفذة استناداً إلى المقررات ذات الصلة الصادرة 

ً بأن 2016-2018وفي معرض مراجعة خطة األعمال المنقحة للوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  ، أخذت اللجنة علما
  التعديالت التالية لم يتم إدراجھا :

 2016-2018طراف للفترة : التعديالت على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األ7الجدول 

  التعديل
2018-2016  

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

إلى ما بعد  2019
2020  

(بآالف الدوالرات 
  األمريكية)

  3,225  -3,945 قيم االتفاقات متعددة السنوات لتعكس القيم الفعلية التي تمت الموافقة عليھا بموجب االتفاقات
طة خطأ وادطنش ة الم ةالھيدر إدارة إزال رحلتينوكلوروفلوروكربوني دة (الم ع IIوIالجدي ) م

رحتقديمات إلى االجتماع الخامس والسبعين  ل المقت ه في  لتتناسب مع مستوى التموي م تقديم ا ت كم
 األساس

249 901-  

ةإعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اج الم ة إنت  إزال
 أنه تم تقديم ھذا النشاط للنظر فيه خالل االجتماع الخامس والسبعينفي الصين بما

300- 0  

يإزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة  دأ ف ي تب  2017الت
  (ج)23/71وفقاً للمقرر

44,169- 14,863-  

ن  ى م ة األول واد ةخطالمرحل ة الم ةالھيدروكلوروفإدارة إزال ررلوروكربوني اً للمق  44/60وفق
 )7(و)(

49- 41-  

واد ةخطمرحلة أولى إضافية من  ة الم ةإدارة إزال ة الھيدروكلوروفلوروكربوني ى عتب تناد إل باالس
 الفعالية من حيث التكلفة ذات الصلة بذلك

259- 0  

وادإعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطط ة الم ةالھيدروكلوروفلورإدارة إزال اً وكربوني وفق
  42/71للمقرر

259- 189-  

ن خطط  ة م ة الثاني وادالمرحل ة الم ةإدارة إزال م الھيدروكلوروفلوروكربوني دان ذات حج ي البل ف
ة القصوى االستھالك ى القيم نخفض إل ا  الم بةالمسموح بھ ق تخفيض بنس ي  67.5أو  35 لتحقي ف

 )7(ج)(50/74استناداً إلى المقررةالھيدروكلوروفلوروكربونيالمائة في خط األساس للمواد 

57- 3,622-  

ذات حجم غيرفي البلدانالھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة الموادالمرحلة الثانية من خطط 
تھالك نخفض االس دروكلوروفلوروكربون الم د األقصى للتأھل للھي ة تتخطى لح ع إزال ب 141-م

 لط المستوردة)(بما في ذلك تلك في البوليوالت السابقة الخ

3,797- 2,729-  

ذات حجم غيرفي البلدانالھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة الموادالمرحلة الثانية من خطط 
في المائة  67.5مع قطاع خدمة تبريد لديه فقط إزالة تتخطى التخفيض بنسبة  المنخفض االستھالك

 الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي خط األساس للمواد 

70- 325-  

ذات حجم غيرفي البلدانالھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة الموادالمرحلة الثانية من خطط 
ـ  المنخفض االستھالك ة ب ة من حيث التكلف در من الفعالي ى أقصى ق مع قطاع رغاوى باالستناد إل

  12دوالر أمريكي./كغ7.00

70- 325-  

ذات حجم غيرفي البلدانلھيدروكلوروفلوروكربونيةاإدارة إزالة الموادالمرحلة الثانية من خطط 
ة من حيث  المنخفض االستھالك در من الفعالي مع قطاع جمع معدات تبريد باالستناد إلى أقصى ق
 دوالر أمريكي./كغ 4.80التكلفة بـ

1,104- 736-  

ذات حجم يرغفي البلدانالھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة الموادالمرحلة الثانية من خطط 
مع قطاع خدمة تبريد باالستناد إلى أقصى قدر من الفعالية من حيث التكلفة بـ  المنخفض االستھالك

  دوالر أمريكي كغ4.80

859- 782-  

  0 -130 الدراسة االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون في الفلبين

  .2016-2018األعمال المجمعة للفترة مانة لخطة ألا ت التي اقترحتھاتائج التعديالن 8يعرض الجدول و  -21

                                                      
في  في المائة من المستوى الموافق عليه 28(ج)، الموافقة على كافة مشروعات وتجديدات الدعم المؤسسي بمستوى أعلى بـ 74/51إعماال للمقرر   11

 دوالر أمريكي في السنة. 42,500الماضي، مع مستوى أدنى لتمويل التعزيز المؤسسي يبلغ 
  كما تم االتفاق عليه خالل االجتماع اإلستشاري المشترك بين الوكاالت.  12
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 *(بآالف الدوالرات األمريكية) 2016-2018للفترة األعمال ة خطل: تخصيص الموارد المعدلة 8الجدول 

 البند
2015 2016 2017 

 مجموع
)2015 -2017(

 مجموع
)2018 -2020(

المجموع بعد
2020 

             مطلوبة لتحقيق االمتثال

 1,775 10,506 43,928 12,169 11,252 20,507 اقات المتعددة السنوات الموافق عليھااالتف
 - إعداد مشروعات إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المرحلة األولى
107 0 0 107 0 0 

 0 1,065 533 533 0 0 المرحلة األولى -إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون
 - نتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد مشروعات إزالة إ

 المرحلة الثانية
0  0 0 0 0 0 

  0 43,749 43,749 21,874 21,874 0 المرحلة الثانية -إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة  - خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األولى
237 948 331 1,516 321 11 

المرحلة  - إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة
 تمويل إضافي - األولى

327 1,506 0 1,833 0 0 

إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد 
 المرحلة الثانية - الھيدروكلوروفلوروكربونية

1,815 408 3,611 5,834 378 0 

المرحلة  - خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 الثانية

114,906 111,687 162,071 388,664 242,399 152,914 

إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد 
 الثالثة المرحلة - الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0 0 23 23 57 0 

 0  1,177 1,766 589 589 589 التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0 0 7,675 0 0 7,675 المنخفضة االحترار العالمي ذات إمكانيةبدائل ال -تدليلي مشروع 
 0 0 0 0 0  0 دراسة استقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

             أنشطة بتكاليف موحدة

 0  24,041 33,499 11,498 11,163 10,838 برنامج المساعدة لتحقيق االمتثال

 0 11,958 17,628 5,917 5,876 5,835 الوحدة األساسية
الرصد والتقييم ناقصا النظير واللجنة التنفيذية  -األمانةتكاليف 
 الكندي

5,630 5,759 5,893 17,282 12,202  0 

 0  1,000 1,500 500 500 500 أمين الخزانة
 0 21,129 32,432 11,210 9,918 11,304 التعزيز المؤسسي

 154,699 369,982 597,966 236,217 181,481 180,268 المجموع الكلي
  0 338,333 496,767 169,167 153,800 173,800 **الميزانية اإلرشارية

 154,699 31,648 101,200 67,050 27,681 6,468 الفرق

             (ب))72/40بحسب الوكالة (باستثناء نافذة للمقرر 
 0  27 377 0  180 198 فرنسا
 2,874 3,615 11,467 6,280 3,516 1,671 ألمانيا
 0 0 541 68 0 473 إيطاليا

 3,398 65,082 132,840 58,555 29,261 45,025 اليوئنديبي
 116,678 56,065 75,249 27,822 21,415 26,011 اليونيب
 27,848 127,558 197,362 73,389 59,339 64,633 اليونيدو

 3,901 103,256 159,583 63,122 60,923 35,538  البنك الدولي
 0  1,177 1,766 589 589 589 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية منالتحقق 
 0  12,202 17,282 5,893 5,759 5,630 الرصد والتقييم ناقصا النظير الكنديواألمانة واللجنة التنفيذية تكاليف 

 0  1,000 1,500 500 500 500 أمين الخزانة
  .ي ذلك تكاليف دعم الوكالة، عند االقتضاءبما ف  *

  .2018، ومستوى التجديد السابق للموارد لعام 2017و  2016(ج) للعامين 3/74** استناداً إلى المقرر 
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 قضايا الساسيات األخرى

  لم تتم الموافقة عليھا في االجتماع الخامس والسبعين 2015أنشطة في خطة أعمال عام 
  

األنشطة المدرجة في خطط أعمال الوكاالت الثنائية  2016-2018خطة األعمال للفترة سبق وأُدرجت في   . 22
إنما التي لم تُقّدم إلى االجتماع الخامس والسبعين. ويتعين أيضاً نقل أي مشروع من خطة أعمال  2015والمنفذة لعام 

إلى جانب تخصيص  2016أعمال عام تم تقديمه إلى االجتماع الخامس والسبعين إنما تم تأجيله، إلى خطة  2015عام 
الثنائية  على النحو الذي أشارت إليه الوكاالت 2015-2017التي قدمت لھا في الفترة المالية للثالث سنوات الموارد 

   .المنفذةو

خالل االجتماع الخامس والسبعين  2015وقد تؤدي الموافقة على األنشطة غير المدرجة في خطة أعمال عام   . 23
على النحو المشار إليه في التحديث  2015-2017عدد أقل من الموارد لبقية عمليات تجديد الموارد للفترة  إلى توافر

وقد تذّكر اللجنة التنفيذية أنھا قررت النظر في توافر التدفق النقدي  2015.13-2017لتنفيذ خطط األعمال للفترة 
  14(د)).3/74(المقرر  2016خالل االجتماع األول لعام  2017و  2016لميزانيات عامي 

 تجاوز بنود الميزانية 
 

 101.2الشاملة بمقدار  اإلرشاديةالميزانية  2016-2018 تتجاوز األنشطة الواردة في خطط أعمال الفترة  . 24
. ولم تطبق تعديالت إضافية إالّ على 8مليون دوالر أمريكي بعد التعديالت التي أجريت على النحو المبين في الجدول 

التجاوز في يتخطى ة الجديدة للھيدروكلوروفلوروكربون لمواصلة تعديل خطط األعمال. وعالوة على ذلك، األنشط
مليون دوالر  27.68وبمقدار  2016 عام مليون دوالر أمريكي في 6.47بمقدار  اإلرشاديةالميزانية ، بنود الميزانية

ً مستوى تمويل  .2018 مليون دوالر أمريكي في عام 67.05وبمقدار  2017أمريكي في عام  وسيتجاوز أيضا
مليون دوالر  132.85بمقدار  2016-2020األنشطة بتكلفة موحدة والمشروعات الميزانية اإلرشادية للفترة 

. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في 2020مليون دوالر أمريكي بعد  154.7مع التزام بمقدار  15أمريكي
تمويل في شرائح االتفاقات المتعددة السنوات تأثيراً على تخصيص الموارد استناداً إلى مسألة إلى أي مدى قد يكون لل

 (ج) و (د).3/74المقرر 

 قضايا السياسات في خطط أعمال الوكاالت
 

الخمسة التالية : السماح للبلدان بتقديم المرحلة من خطط إدارة إزالة المواد أثارت اليوئنديبي قضايا السياسات   . 25
؛ واألولوية لقطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء ؛  2020روكلوروفلوروكربونية التي تستمر بعد الھيد

في المائة من التمويل للسنة األخيرة من أي خطة إدارة إزالة المواد  10وفرض أن يتم تخصيص ما ال يقل عن 
؛ والمرونة بين  2010فلوروكربونية منذ عام الھيدروكلوروفلوروكربونية ؛ والنمو في استھالك المواد الھيدروكلورو

  .22-ب والھيدروكلوروفلوروكربون141-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون

اليونيدو والبنك الدولي مسألة إدراج طلبت لقطاع اإلنتاج تشمل إزالة خطوط إلنتاج أثار   . 26
اج المواد الكلوروفلوروكربونية (منشئات كان يتم استخدامھا في السابق من أجل إنت 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

) للمكسيك (اليونيدو)، ولألرجنتين 5(أ)(5/66متناوبة اإلنتاج)، لم يتم إدراجھا في خطط أعمالھما في ضوء المقرر 
وترد تعليقات األمانة على القضايا التي أثيرت في خطط أعمال الوكاالت المنفذة في خطط والھند (البنك الدولي). 

  .لمعنيةاألعمال ا

                                                      
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5الوثيقة  13
في ضوء جمع الفوائد والعائدات غير المتوقعة  2016جتماع األول لعام خالل اال 2017و  2016النظر في توافر التدفق النقدلي لميزانيات عامي   14

ارد وأي خسائر واألرصدة غير المستخدمة من المشروعات/االتفاقات ودفع التعھدات من الفترات المالية للثالث السنوات السابقة قبل التجديد األخير للمو
  ارد وأي خسائر أو أرباخ بسبب آلية  تثبيت سعر الصرف.بسبب عدم دفع التعھدات المتوقعة من التجديد األخير للمو

  مليون دوالر أمريكي. 31.65مليون دوالر أمريكي زائد  101.2 15
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 التوصيات
 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  . 28

الواردة في  2016-2018بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة أن تحاط علما  )أ (
  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21الوثيقة 

 :تأن تقرر ما إذا كان )ب (

في الوثيقة  تعدل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانةس )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21؛ 

تواصل تعديل خطة األعمال خالل المناقشات التي تجريھا اللجنة التنفيذية و/أو خالل س )2(
خطط إدارة إزالة إضافة  الوكاالت الثنائية والمنفذة من خالل من قبلتقديم خطط األعمال 

 2015 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة أعمال عام
 ؛ 2016التي تم تأجيلھا إلى االجتماع الخامس والسبعين، إلى خطة أعمال عام 

أنشطة خطة  في خطط األعمال المرحلة الثانية من أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج )ج (
غانا، ، والسلفادورالخاصة بكوستاريكا، وكوبا، وإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الجمھورية وجنوب السودان، وسان تومي وبرينسيبي، وليبريا، وليسوتو، وكينيا، وجورجيا، و
  العربية السورية، وترينيداد وتوباغو وزمبابوي؛

مسألة إلى أي مدى قد يكون للتمويل في شرائح االتفاقات المتعددة السنوات تأثيراً على تنظر في أن  )د (
  ؛(ج) و (د)3/74تخصيص الموارد استناداً إلى المقرر 

على النحو  2016-2018أن توافق على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (ھ)
، مع اإلشارة إلى أن الموافقة ال تعني الموافقة على ]واللجنة التنفيذية[الذي عدلتھا به األمانة 

 .الكمياتالمشروعات المحددة فيھا أو مستويات التمويل أو 

 
 
  
 

 


