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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثاني والثمانوناالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
  

  
  2021-2019خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  مقدمة

لصندوق المتعدد االمبذولة في مجال تخطيط أعمال  يةالتعاون هاوالوكاالت الثنائية والمنفذة جهودبدأت األمانة  -1
 1. ويرد في الجدول 2018أغسطس/آب  17بتقديم جداول خطة األعمال األولية في  2021-2019األطراف للفترة 

 .حسبما قدمت 2021-2019لقيمة اإلجمالية لجداول خطة األعمال للفترة موجز ل

 (بآالف الدوالرات األمريكية) 2021-2019. القيم اإلجمالية لخطة األعمال األولية للفترة 1الجدول 

 2021 2020 2019 البند
  المجموع

)2019-2021( 
المجموع بعد عام 

2021 
 774,978 578,364 168,475 219,850 190,040 المجموع اإلجمالي

  525,600 *180,000 171,000 174,600 الميزانية اإلرشادية

  52,764 (11,525) 48,850 15,440 الفرق

  .2020-2018نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف في الفترة  مع افتراض* 
 
واستعرضت األمانة األنشطة الجديدة وخصوصا المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد  -2

الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة األولى من هذه الخطط، واألهلية للتمويل المتبقي والتكاليف، وأرسلت 
ناقشت األمانة  IACM(،1( ين الوكاالتالمشترك ب التنسيقتعليقات إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة. وخالل اجتماع 

: البرمجة الزائدة، واألنشطة ضمن جملة أمور ك،لالمسائل الناشئة عن استعراض جداول خطط األعمال األولية بما في ذ
 2018 عام في خطط أعمالالواردة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمشروعات  طالمتعلقة بخط

                                                 
  .2018سبتمبر/أيلول  6إلى  4مونتريال،  1
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إنتاج إدارة إزالة المرتبطة بخطة  حالثمانين، وقطاع اإلنتاج بما في ذلك الشرائالثاني ولم تقدم إلى االجتماع  لكنهاو
 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين واألنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون. المواد

ائية والمنفذة لوكاالت الثنا نقحت، اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالتالمناقشة التي دارت في  وبناء على -3
خطة األعمال لقيمة اإلجمالية لموجز ل 2. ويرد في الجدول السردية األقساممع جداول خطط أعمالها وأعادت تقديمها 

 .2021-2019للفترة 

  )(بآالف الدوالرات األمريكية حسبما قدمت 2021-2019للفترة  المنقحةاألعمال  طقيم خط. إجمالي 2الجدول 

 2021 2020 2019 البند
  المجموع

)2019-2021( 
المجموع بعد عام 

2021 
 612,805 591,839 168,713 214,938 208,189 المجموع اإلجمالي

   525,600 *180,000 171,000 174,600 الميزانية اإلرشادية

   66,239 (11,287) 43,938 33,589 الفرق
  .2020-2018نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف في الفترة  مع افتراض* 

  

 المحتوى

وتتألف من خطط  2021-2019تعرض هذه الوثيقة خطط األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  -4
المقدمة إلى  6والبنك الدولي 5واليونيدو 4واليونيب، 3واليوئنديبي، 2للوكاالت الثنائية، 1202-9201األعمال للفترة 

 الثمانين.الثاني واالجتماع 

 وتتألف هذه الوثيقة من األقسام التالية: -5

  2021-2019تخصيص الموارد في خطة األعمال للفترة  
 تعليقات األمانة على األنشطة المطلوبة لالمتثال 
  2021-2019تعديالت على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  
 المسائل السياساتية األخرى  
 توصياتال  

 2021-2019تخصيص الموارد في خطة األعمال للفترة 

اوز القيم . وتتج2021-2019، حسب السنة، قيمة األنشطة المدرجة في خطة األعمال للفترة 3يعرض الجدول  -6
 مليون دوالر أمريكي. 66.24الميزانية اإلرشادية بمقدار 

  األمريكية)* تالدوالرا(بآالف  حسبما قدمت 2021-2019في خطة األعمال للفترة . تخصيص الموارد 3الجدول 

  المجموع 2021 2020 2019 بندال
)2019-2021( 

بعد المجموع 
 2021عام 

 مطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق 
 عليها

112,573 122,081 96,856 331,509 171,697 

                                                 
2 82/26UNEP/OzL.Pro/ExCom/.  
3 2/27UNEP/OzL.Pro/ExCom/8.  
4 2/288UNEP/OzL.Pro/ExCom/.  
5 2/29UNEP/OzL.Pro/ExCom/8.  
6 2/30UNEP/OzL.Pro/ExCom/8.  
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  المجموع 2021 2020 2019 بندال
)2019-2021( 

بعد المجموع 
 2021عام 

إدارة إزالة  طخط منالمرحلة األولى 
 الهيدروكلوروفلوروكربونيّة المواد

0 354 0 354 500 

إدارة إزالة  طخط منالمرحلة األولى 
 – الهيدروكلوروفلوروكربونيّة المواد

  تمويل إضافي

0 659 0 659 0 

إدارة إزالة  طخطإعداد مشروعات 
 –الهيدروكلوروفلوروكربونيّة  المواد

  الثانية المرحلة

1,717 471 131 2,318 68 

إدارة إزالة  طخط الثانية من المرحلة
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة المواد

1,761 17,686 5,581 25,028 71,230 

الهيدروكلوروفلوروكربونيّة  المواد إنتاج
  الثانية المرحلة –

29,145 29,145 29,145 87,434 142,059 

إدارة إزالة  طخطإعداد مشروعات 
 –المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة 

  الثالثة المرحلة

599 701 161 1,461 503 

إدارة إزالة  طخط الثالثة من المرحلة
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة

0 7,313 112 7,425 226,072 

التحقق من خطط إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

589 589 589 1,766 0 

للمطلوب من أجل  المجموع الفرعي
 االمتثال

146,383 178,999 132,573 457,955 612,128 

 أنشطة الهيدروفلوروكربون
 0 10,180 0 0 10,180 أنشطة تدليلية –الهيدروفلوروكربون 

 0 940 0 0 940 أنشطة تمكينية –الهيدروفلوروكربون 

 0 15,512 0 0 15,512 أنشطة استثمارية –الهيدروفلوروكربون 

أنشطة استثمارية  –الهيدروفلوروكربون 
 إلعداد المشروعات

180 0 0 180 0 

ألنشطة  المجموع الفرعي
 الهيدروفلوروكربون

26,813 0 0 26,813 0 

       األنشطة القياسية

 0 34,929 11,989 11,640 11,301 لمساعدة على االمتثالابرنامج 

 0 17,884 5,991 5,961 5,932 ةساسيالوحدة األ

 677 31,891 10,546 10,883 10,461 التعزيز المؤسسي

الرصد، واللجنة التنفيذيّة، وتكاليف األمانة
 الجهة النظيرةتمويل  ناقصوالتقييم 

 ةالكندي

6,799 6,954 7,114 20,868 0 

 0 1,500 500 500 500  الخزانةأمين 

 677 107,072 36,140 35,939 34,993 لألنشطة القياسية المجموع الفرعي

 612,805 591,839 168,713 214,938 208,189 المجموع اإلجمالي

   525,600 **180,000 171,000 174,600 الميزانية اإلرشادية

   66,239 (11,287) 43,938 33,589 الفرق

  .حيثما ينطبقتكاليف دعم الوكالة  بما في ذلك* 
  .2020-2018** مع افتراض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 
   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25 
 
 

4 

 تعليقات األمانة على األنشطة المطلوبة لالمتثال

 قطاع اإلنتاج

الهيدروكلوروفلوروكربونية  الموادإنتاج إدارة إزالة خطة ل مليون دوالر أمريكي 229.49يدرج ما مجموعه  -7
مليون  142.06للمرحلة الثانية ومبلغ  2021-2019مليون دوالر أمريكي للفترة  87.43في الصين. ويشمل هذا المبلغ 

على أساس استثنائي، على  ،وفي االجتماع الحادي والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية. 2021ما بعد عام أمريكي لدوالر 
إدارة يون دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) من تمويل المرحلة الثانية من خطة مل 24.29خصم مبلغ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي حالة وضع في االعتبار الموافقات في االجتماع الحادي والثمانين،  الموادإنتاج إزالة 
 الموادإنتاج إدارة إزالة متوسط مستوى التمويل السنوي بعد المرحلة األولى من خطة ينبغي أن يكون 

مليون دوالر أمريكي  70.49(أو أمريكي مليون دوالر  23.50قدره  2019الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من عام 
بما في ذلك تكاليف دعم ي أمريكمليون دوالر  406.56المبلغ األقصى للتمويل ( ضمع افترا) 2021-2019للفترة 

المبلغ السنوي  2021-2019(هـ). وبالتالي، سيتجاوز مستوى التمويل المقترح للفترة 69/28الوكالة) حسب المقرر 
 في المائة. 24نحو المتوسط ب

 المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمشروعات اإلضافية

إدارة  ةخطالمرحلة األولى من تم الموافقة حتى اآلن على تلم جمهورية العربية السورية) (ال بلد واحدهناك  -8
لألنشطة، ومنه  اأمريكي ادوالر 853,978إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية. وتشمل خطة األعمال مبلغا قدره 

 .2021-2019دوالرا أمريكيا مبرمجا للفترة  353,978

مشروعات خارج المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد تمويال إضافيا لوأدرجت الوكاالت المنفذة  -9
. 2021-2019للفترة  اأمريكي ادوالر 659,364 بقيمة، )البحرين وكوستاريكابلدين (الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

تنفيذ المرحلة  خاللفية بتقديم مشروعات إضا هذين البلدينرات مختلفة للجنة التنفيذية تسمح لمقروتخضع هذه الطلبات ل
 ا إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.ماألولى من خططه

  المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بلدان لليبلغ مستوى التمويل اإلجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -10
لتحقيق  2021-2019مليون دوالر أمريكي للفترة  10.18مليون دوالر أمريكي ومنه  25.66االستهالك المنخفض ذات 

قيمة و. 2025في المائة من استهالك خط األساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  67.5الخفض بنسبة 
 قدرها 2020في عام  في المائة 35فض بنسبة ة لتحقيق خالزماالستهالك المنخفض الذات بلدان للالمشروعات 

 .2021-2019دوالرا أمريكيا للفترة  194,342دوالرا أمريكيا تشمل  267,441

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ويبلغ مستوى التمويل اإلجمالي للمرحلة الثانية من  -11
من  طنا 758.2 بها تبلغإزالة مرتبطة بمليون دوالر أمريكي  70.33 االستهالك المنخفضذات بلدان البخالف بلدان ال

-2019مليون دوالر أمريكي للفترة  14.65 بما في ذلكقدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 
. ويرد في من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طنا 273.6زالة كمية قدرها إل 2021

 توزيع التمويل حسب القطاع. 4الجدول 
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وكربونية في . توزيع التمويل حسب القطاع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور4الجدول 
  االستهالك المنخفض (بآالف الدوالرات األمريكية)ذات بلدان الالبلدان بخالف 

 المجموع 2021بعد عام  2021-2019 القطاع
النسبة من 

 المجموع (%)
 2.3 1,606 514 1,092 الرغاوي الجاسئة

 3.7 2,635 0 2,635 الرغاوي الجاسئة وخدمة التبريد

 1.2 853 0 853 التبريد وتكييف الهواء

 0.9 645 467 178 تجميع التبريد 

 45.1 31,716 30,413 1,303 تصنيع التبريد 

 46.7 32,877 24,285 8,592 خدمة التبريد

 100.0 70,332 55,679 14,652 المجموع اإلجمالي

  
 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طالتحقق من خط

تقريرا،  18مع افتراض أن  7لتقارير التحقق، دوالر أمريكي في السنة 588,600دره ق اأدرجت األمانة مبلغ -12
 ).2021-2019مليون دوالر أمريكي للفترة  1.77دوالرا أمريكيا، سيتم إعدادها ( 32,700تكلفة كل منها 

 األنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

التأييد من /عمال في رسالة النيةأيتمثل أحد الشروط المسبقة إلدراج أحد أنشطة الهيدروفلوروكربون في خطة  -13
إن لم  تشير إلى عزمها على بذل أقصى الجهود للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، الحكومة المعنية

ة كوريا الشعبية الهند وجمهوريجميع البلدان فيما عدا  توقدم. )1(د)(79/46تكن قد قامت بذلك، بما يتماشى مع المقرر 
 ة.هذه األنشطة مشفوعة بالرسالة المطلوب الديمقراطية

، تدليليةوتشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون المقدمة في خطة األعمال أنشطة تمكينية، ومشروعات  -14
 ومشروعات استثمارية وإعداد المشروعات.

مريكي في دوالر أ 940,300وبلغ إجمالي مستوى التمويل لألنشطة التمكينية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون  -15
 لسبعة بلدان.  2019عام 

-روفلوروكربونتكنولوجيا تحويل المنتج الفرعي الهيدلألنشطة التدليلية بشأن التمويل اإلجمالي  ويبلغ مستوى -16
 ).والهند (الصين ينلبلد 2019في عام أمريكي مليون دوالر  10.18مبلغا قدره  23

والر مليون د 15.51ويبلغ مستوى التمويل اإلجمالي لألنشطة االستثمارية في مجال الهيدروفلوروكربون  -17
ويبلغ  .)األرجنتين والبرازيل والصين وجمهورية إيران اإلسالمية وباكستان(لخمسة بلدان  2019في عام أمريكي 

ة كوريا لثالثة بلدان (جمهوري 2019دوالر أمريكي في عام  179,800مستوى التمويل اإلجمالي إلعداد المشروعات 
 الشعبية الديمقراطية والمكسيك وباكستان).

 2021-2019ة للصندوق المتعدد األطراف للفترة تعديالت على خطة األعمال المجمع

ت الثنائية خطط أعمال الوكاالعلى ، تمت الموافقة على تعديالت اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالتخالل  -18
 المنقحةألعمال اعراض خطط است عندوالمنفذة استنادا إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. غير أنه 

 الحسبان: أدناه لم تؤخذ في 5، تمت مالحظة أن التعديالت المذكورة في الجدول التنسيق هذاالمقدمة بعد اجتماع 

                                                 
ارة إزالة المواد في المائة من بلدان االستهالك المنخفض التي لديها خطط موافق عليها إلد 20(ج) يشترط تقارير التحقق لعينة من 61/46المقرر  7

  الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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(بآالف  2021-2019على خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  أخرى. تعديالت 5الجدول 
  الدوالرات األمريكية)

 2021بعد عام  2021-2019التعديل

لفعلية اقيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعبر عن المبالغ 
اجبة والموافق عليها بموجب االتفاقات، بما في ذلك شرائح هذه الخطط، التي كانت 

 التقديم ولكنها لم تقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين

3,659 981 

المنقح المقدم  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تعكس االتفاققيم خطط إدارة 
 إلى االجتماع الثاني والثمانين

0 15,008 

 إدارة إزالة الموادالمشروعات اإلضافية خارج المرحلة األولى من خطط 
استنادا إلى الفعالية القصوى للتكاليف الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي 

 8دوالرات أمريكية للكيلوغرام 7الغة الب

(14) 0 

إعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
 71/42الهيدروكلوروفلوروكربونية عمال بالمقرر 

(302) (34) 

بلدان ذات المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ال
 67.5أو  35إلى القيمة القصوى المسموح بها لتحقيق خفض بنسبة االستهالك المنخفض 

المقرر  في المائة في خط أساس استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى
 )12(ج)(74/50

(71) (150) 

ابتداء من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة 
 (هـ)69/28فقا للمقرر و 2019عام 

(16,946) 69,405 

د المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعدا
 )أ.3(ج)(80/34المشروعات عمال بالمقرر 

(8,886) (226,575) 

 (677) 3  2021(ج) أو القيم بعد إزالة عام 74/51التعزيز المؤسسي عمال بالمقرر 

)ب. 3)((ج80/34المتعلقة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عمال بالمقرر األنشطة 
ثمارية (المرحلة األولى والمرحلة الثانية وإعداد المشروعات وإعداد المشروعات االست

 المتعلقة بالهيدروفلوروكربون والتعزيز المؤسسي)

(193) (1,751) 

 0 (43)  بالهيدروفلوروكربونإعداد المشروعات االستثمارية المتعلقة 

إزالة المشروع تدليلي على التكنولوجيا ألنشطة تحويل المنتج الفرعي 
  (ز).79/47بما يتماشى مع المقرر  23-الهيدروفلوروكربون

(10,180) 0 

 0 7 (ج)79/46الهيدروفلوروكربون وفقا للمقرر المتعلقة باألنشطة التمكينية 

  
 

تجاوز القيم . وت2021-2019نتائج التعديالت المقترحة على خطة األعمال المجمعة للفترة  6ويعرض الجدول  -19
 مليون دوالر أمريكي. 33.27الميزانية اإلرشادية بمقدار 

  *(بآالف الدوالرات األمريكية) 2021-2019. تخصيص الموارد المعدل لخطة األعمال للفترة 6الجدول 

 2021 2020 2019 البند
المجموع 

)2019-2021( 
المجموع بعد 

 2021عام 
 المطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
116,126 122,992 96,008 335,126 187,685 

إدارة إزالة المواد  طخط منالمرحلة األولى 
 الهيدروكلوروفلوروكربونيّة

0 354 0 354 500 

إدارة إزالة المواد  طخط منالمرحلة األولى 
  تمويل إضافي – الهيدروكلوروفلوروكربونيّة

0 646 0 646 0 

إدارة إزالة المواد  طخطإعداد مشروعات 
  الثانية لمرحلةا –الهيدروكلوروفلوروكربونيّة 

1,415 396 131 1,941 34 

                                                 
  حسبما تمت الموافقة عليه في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت. 8
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 2021 2020 2019 البند
المجموع 

)2019-2021( 
المجموع بعد 

 2021عام 
إدارة إزالة المواد  طخط الثانية من المرحلة

  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة
1,761 17,655 5,541 24,957 69,328 

 –المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيّة  إنتاج
  الثانية المرحلة

23,496 23,496 23,496 70,488 211,464 

إدارة إزالة المواد  طخطإعداد مشروعات 
  الثالثة المرحلة –الهيدروكلوروفلوروكربونيّة 

0 0 0 0 0 

إدارة إزالة المواد  طخط الثالثة من المرحلة
  الهيدروكلوروفلوروكربونيّة

0 0 0 0 0 

التحقق من خطط إدارة إزالة المواد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

589 589 589 1,766   

 469,012 435,278 125,765 166,127 143,386 للمطلوب من أجل االمتثال المجموع الفرعي

 الهيدروفلوروكربونأنشطة 
 0 0 0 0 0 أنشطة تدليلية –الهيدروفلوروكربون 

 0 947 0 0 947 أنشطة تمكينية –الهيدروفلوروكربون 

 0 15,512 0 0 15,512 أنشطة استثمارية –الهيدروفلوروكربون 

أنشطة استثمارية إلعداد  –الهيدروفلوروكربون 
 المشروع

62 0 0 62 0 

 0 16,522 0 0 16,522 ألنشطة الهيدروفلوروكربون المجموع الفرعي

 األنشطة القياسية
 0 34,929 11,989 11,640 11,301 لمساعدة على االمتثالابرنامج 

 0 17,884 5,991 5,961 5,932 ةساسيالوحدة األ

 0 31,894 10,546 10,886 10,461 التعزيز المؤسسي

الرصد والتقييم ، واللجنة التنفيذيّة، وتكاليف األمانة
 ةالكندي الجهة النظيرةتمويل  ناقص

6,799 6,954 7,114 20,868 0 

 0 1,500 500 500 500  الخزانةأمين 

 0 107,075 36,140 35,942 34,993 لألنشطة القياسية المجموع الفرعي

 469,012 558,874 161,905 202,069 194,901 المجموع اإلجمالي

   525,600 **180,000 171,000 174,600 الميزانية اإلرشادية

   33,274 (18,095) 31,069 20,301 الفرق

 حسب الوكالة
 771 772 0 693 79 فرنسا

 5,447 6,759 2,855 1,989 1,916 ألمانيا

 0 830 0 265 565 إيطاليا

 0 396 0 90 306 اليابان

 30,295 123,667 30,001 54,517 39,149 يوئنديبي

 16,051 81,607 25,123 28,567 27,918 يونيب

 125,990 157,286 45,870 50,301 61,115 يونيدو

 290,458 163,423 49,854 57,604 55,966 البنك الدولي

التحقق من خطط إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

589 589 589 1,766 0 

الرصد والتقييم ، واللجنة التنفيذيّة، وتكاليف األمانة
 ةالكندي الجهة النظيرةتمويل  ناقص

6,799 6,954 7,114 20,868   

   1,500 500 500 500 أمين الخزانة

  .حيثما ينطبقتكاليف دعم الوكالة  بما في ذلك* 
  .2020-2018الصندوق المتعدد األطراف في  ** مع افتراض نفس مستوى تجديد موارد
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 المسائل السياساتية األخرى

 الثمانينالثاني والتي لم يوافق عليها في االجتماع  2018األنشطة في خطة األعمال لعام 

الثاني للوكاالت الثنائية والمنفذة ولكنها لم تقدم إلى االجتماع  2018األنشطة المدرجة في خطط أعمال عام  -20
الثمانين الثاني و. وأي مشروع مقدم إلى االجتماع 2021-2019الثمانين قد أدرجت بالفعل في خطة األعمال للفترة 

 .2021-2019ولكنه تأجل بعد ذلك ينبغي إدراجه في خطة األعمال للفترة 

  المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بالمرحلة الثالثة من خطط )أ، قامت األمانة بإزالة جميع األنشطة المتعلقة 3(ج)(80/34مع المقرر  يتماشى بما -21
. 2021-2019 أعمال الفترةمن خطة  اتإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك إعداد المشروع

غير أنه مع وضع في االعتبار أن بعض البلدان تنفذ بالفعل المرحلة الثانية من تلك الخطط، تود األمانة أن تحصل على 
فيذية بشأن التوقيت الذي يمكن فيه إدراج األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من تلك الخطط في توجيهات من اللجنة التن

 خطط األعمال المستقبلية.

 تجاوز الميزانية

مليون دوالر  33.27العامة بمقدار اإلرشادية بعد التعديالت، تجاوزت األنشطة في خطة األعمال الميزانية  -22
لعام  مليون دوالر أمريكي 180، مع افتراض ميزانية سنوية بمقدار 2021-2019أمريكي لفترة السنوات الثالث 

والمبالغ التي تتجاوز الميزانية اإلرشادية حسب السنة . 2020-2018، أي نفس مستوى تجديد الموارد في الفترة 2021
يتعلق بأنشطة أمريكي مليون دوالر  16.52، ومنه 2019ام مليون دوالر أمريكي في ع 20.30هي كاآلتي: 

 .2020مليون دوالر أمريكي في عام  31.07الهيدروفلوروكربون؛ و

 اأمريكي ادوالر 19,560,120تشمل أمريكي مليون دوالر  194.90البالغة  2019وقيمة خطة األعمال لعام  -23
 .2019جت في عام ، وبالتالي أدر2018لم تقدم في عام تمويل مرتبطا بشرائح 

 المزيد من التعديالت بعد االجتماع الثاني والثمانين

استنادا إلى مستويات تمويل خطط إدارة  2021-2019على خطة أعمال الفترة  ةإضافي تيمكن إدخال تعديال -24
الثمانين. وقد الثاني وتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في االجتماع تإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي س

استنادا إلى مستوى األموال لخطط إدارة إزالة المواد  2021-2019ترغب اللجنة التنفيذية في تعديل خطة أعمال الفترة 
 الثمانين.الثاني والهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها من حيث المبدأ في االجتماع 

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -25

الواردة في  2021-2019اإلحاطة علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25الوثيقة 

  ينبغي:كان البت فيما إذا   (ب)

تعديل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25؛  
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في االجتماع الثاني والثمانين على خطة األعمال على النحو المقترح  ىخرأ تإدخال تعديال  )2(
عرض خطط األعمال بواسطة الوكاالت الثنائية والمنفذة من ات و/أو خالل خالل المناقش

  خالل:

خطط إدارة إزالة المواد  2019إضافة إلى خطة أعمال   أ.
 عام أعمال ةخطالهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة التعزيز المؤسسي من 

  الثمانين؛الثاني واالجتماع  فيالتي تم تأجيلها  2018

األخذ في الحسبان القيم الموافق عليها من حيث المبدأ للخطط الجديدة إلدارة إزالة   ب.
  الثمانين؛الثاني والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع 

خطط إدارة إزالة المواد الثالثة من المرحلة المتعلقة باألنشطة النظر في الوقت الذي يمكن فيه تقديم   (ج)
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

، على النحو الذي 2021-2019خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  اعتماد  (د)
ت ال يدل على الموافقة على المشروعا عتمادعدلتها األمانة [واللجنة التنفيذية]، مع مالحظة أن اال

  .المحددة فيها أو على مستويات تمويلها أو كمياتها

  

 
     


