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 راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو السادساالجتمــــــاع 

   2020نوفمبر/تشرين الثانى    6-2  ،مونتريال

 1  2021مارس/آذار  12-8 إلى مؤجل: 
 

 2023-2021المتعدد األطراف للفترة خطة األعمال المجمعة للصندوق 

 معلومات أساسية 

، لم تتمكن األطراف في بروتوكول مونتريال من عقد 19-لوضع االستثنائي الناتج عن جائحة كوفيدل  نتيجة        -1

وبدال من ذلك، عقدت االجتماعات على هيئة عمل    2كما كان مخططا؛  2020األعضاء في عام    في حضوراجتماعات  

المتعدد   الصندوق  تجديد  بشأن  مقرر  اعتماد  من  األطراف  تتمكن  لم  الظروف،  هذه  وتحت  األنترنت.  خالل  من 

 . 2023-2021األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 

اال  2 خالل  األطراف،  المتعدد  الصندوق  بتجديد  المتعلقة  للمسائل  بواسطة وبالنسبة  والثالثين  الثانى  جتماع 

بشأن تجديد الصندوق العتماد ميزانية لفترة السنوات    2021اإلنترنت، الحظت األطراف أنها ستتخذ مقررا في عام  

لفترة    لصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك االشتراكات العادية، واعتمدت ميزانية مؤقتة ل   2023-2021الثالث  

كجزء من    2021لهذه األموال لعام    ياتمليون دوالر أمريكى، ووضع أولو  268بمبلغ    2023-2021السنوات الثالث  

الثالث   السنوات  ذلك  2023-2021فترة  في  بما  التجديد،  بشأن  نهائي  مقرر  إلعتماد  لألطراف  الوقت  يحين  حتى   ،

منقحة،   الثالث  ميزانية  السنوات  الميزان 2023-2021لفترة  أن  المفهوم  من  يكون  أن  على  المؤقتة  ،  من ية  ستتوفر 

ل الواجبة  المتوقعة  األطرافاالشتراكات  المتعدد  أخرى    لصندوق  موارد  الثالث  ومن  السنوات    2023-2021لفترة 

 (. 32/1)المقرر 

لتمكين األطراف من    2021خولت األطراف أيضا أمانة األوزون تنظيم اجتماع استثنائي لألطراف في عام   3

 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب    1
( واالجتماعين الثانى عشر لمؤتمر األطراف  2020يولية/تموز    17-13االجتماع الثانى واألربعون للفريق العامل مفتوح العضوية )مونتريال، كندا،      2

ا  لطبقة  المستنفدة  المواد  بشأن  مونتريال  بروتوكول  في  لألطراف  والثالثين  الثانى  واالجتماع  األوزون  طبقة  لحماية  فيينا  اتفاقية  )طشقند،  في  ألوزون 

 (. 2020نوفمبر/تشرين الثانى  27-23أوزبكستان، 
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إذا وعندما تسمح الظروف    2023-2021لفترة السنوات الثالث    ق المتعدد األطرافالصندواتخاذ مقرر بشأن تجديد  

 (. 32/2)المقرر   ذلك المتعلقة بالجائحة العالمية

 مقدمة

الثنائية والمنفذة جهودها التعاونية بشأن تخطيط أعمال   4   الصندوق المتعدد األطراف بدأت األمانة والوكاالت 

  عندما قدمت جداول خطة األعمال مبدئيا. 2020أغسطس/آب    10في  2023-2021للفترة  

تجديد   5 مستوى  بشأن  مونتريال  بروتوكول  في  األطراف  من  مقرر  غياب  اوفي  المتعدد    ألطراف الصندوق 

فترة السنوات  ، افترضت األمانة نفس مستوى تجديد    32/1، وعلى ضوء المقرر  2023-2021لفترة السنوات الثالث  

الوكاالت    540)أى،    2020-2018الثالث   قبل  من  المقدمة  األعمال  خطط  استعراض  عند  أمريكي(  دوالر  مليون 

أعما بأنها ستعدل خطط  المعنية  والوكاالت  والمنفذة  اتفاق األطراف على  الثنائية  بمجرد  الصندوق  لها  مستوى تجديد 

 . 2023-2021المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث 

 كما قدمت.  2023-2021لفترة السنوات الثالث اجمالى القيمة لجداول خطة األعمال  1يعرض الجدول  6

 (ةاألمريكي اتالدوالرآالف )ب 2023-2021للفترة  األعمالإجمالي القيم األولية لخطة  -1الجدول 

 2023 2022 2021 [البند
 المجموع 

(2021–2023) 

 المجموع بعد

2023 

 289,268 432,532 158,943 129,420 144,169 المجموع  

  540,000 180,000 180,000 180,000 الميزانية اإلرشادية* 

  (107,468) (21,057) (50,580) (35,831) الفرق 

   2020-2018 * يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة
 

  طط خ نم والثالثة لثانيةا  حلتينرلما  خاصة  المقدمة في جداول خطة األعمال المبدئية، ةطنش األ  ألمانةا استعرضت    -7

إزا  إزا  ططخ  ن م  والثانية  لیوألا  حلتينرلما   وءض  في  ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا  واد لما   لةإدارة    واد لما   لةإدارة 

  بشأن.  ذة لمنف وا  لثنائيةا  تکاالولا   لیإ  تتعليقا   تسلر، وأفلتکالي وا  المتبقية  ليولتما  ليةأهو،  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهي ا

أمور  بينمن    ، الشاملة  :جملة  باألنشطة  و  البرمجة  الهيدروكالمتعلقة  المواد  إزالة  إدارة    لوروفلوروكربونية خطة 

االنتاج    قطاع  و،  والثمانين  السادسإلى االجتماع    تقدم لم    ها ولكن  2020  لعام   األعمالخطط    الواردة في  والمشروعات

 .بالمواد الهيدروفلوروكربونية  واألنشطة المتعلقة

تم تناول تعليقات األمانة على التقديم األولى لخطط األعمال من    ،19-كوفيدونظرا للقيود التى فرضتها جائحة           -8

 وقد تم تناول جميع المسائل بشكل مرض.  .خالل المناقشات الثنائية مع كل وكالة وتبادل رسائل إلكترونية عديدة 

تقديمها 9 وأعادت  األعمال  خطة  جداول  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  استعرضت  ذلك،  على  أجزاء    وبناء  مع 

 .2في الجدول  2023-2021  للفترة المنقحة   األعمالتم تلخيص القيمة اإلجمالية لخطة  و  سردية.

 (ةاألمريكي اتالدوالرآالف كما قدمت )ب 2023 -2021إجمالي قيم خطة األعمال المعدلة للفترة  -2الجدول 

 2023 2022 2021 [البند
 المجموع 

(2021–2023) 

  المجموع بعد

2023 

 271,012 443,475 165,107 134,512 143,856 المجموع  

  540,000 180,000 180,000 180,000 الميزانية اإلرشادية* 

  (96,525) (14,893) (45,488) (36,144) الفرق 

   2020-2018* يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
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 المحتوى 

الوثيقة خطط              -10 هذه  للفترة  الللصندوق    المجمعة  األعمالتعرض  األطراف   وتشمل  2023-2021متعدد 

الثنائية   2023-2021للفترة    األعمالخطط   اإلنمائي  3للوكاالت  المتحدة  األمم  األمم    4)اليونيب(   وبرنامج  وبرنامج 

للبيئة   للتنمية الصناعية    ومنظمة5)اليوئنديبي( المتحدة  المتحدة  إلى االجتماع    المقدمة  7والبنك الدولي  6( اليونيدو)األمم 

 والثمانين.  السادس

 تتكون هذه الوثيقة من األقسام التالية: و           -11

 2023-2021للفترة  األعمالتخصيص الموارد في خطة  •

 تعليقات األمانة  •

 2023-2021متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعة األعمالخطة على تعديالت ال •

 األخرى  اتالسياس مسائل •

 التوصية  •

 2023-2021للفترة   األعمالتخصيص الموارد في خطة 

هذه    وتقل.  2023-2021للفترة    األعمال، قيمة األنشطة المدرجة في خطة  ، حسب السنة3يعرض الجدول            -12

 في المائة من الميزانية اإلرشادية(.  17.9مليون دوالر أمريكي )أي  96.53 بمبلغالميزانية اإلرشادية   عن القيم 

 * (ةاألمريكي اتالدوالرآالف )ب قدمت كما 2023-2021للفترة  األعمالتخصيص الموارد في خطة  -3الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021–2023) 

 المجموع بعد

2023 

 د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموا أنشطة 

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المعتمدة 

70,556 25,915 47,590 144,061 81,376 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد مشروع إنتاج 

 المرحلة األولى  –

128 0 0 128 0 

المرحلة  – المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 

 األولى 

1,070 2,140 2,140 5,350 0 

المرحلة  – المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 

 الثانية 

0 23,232 0 23,232 23,232 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد مشروع إنتاج 

  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة من 

 المرحلة الثانية  -

112 104 0 216 34 

إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من خطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

15,997 4,052 12,362 32,411 46,604 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد مشروع إنتاج 

  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة من 

 المرحلة الثالثة  –

1,124 709 258 2,091 0 

إدارة إزالة المواد خطة من المرحلة الثالثة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

3,549 18,336 37,887 59,772 102,145 

إدارة إزالة المواد  خطة من التحقق 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

589 589 589 1,766 0 

المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد  

 ية الهيدروكلوروفلوروكربون

990 0 0 990 0 

 253,392 270,017 100,825 75,077 94,115 المجموع الفرعي ألنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون 

 
 /26/86UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة    3
 /27/86UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة    4
 /28/86UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة   5
 /29/86UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة    6
 /30/86UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة    7
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 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021–2023) 

 المجموع بعد

2023 

 الهيدروفلوروكربون أنشطة 

 0 57 0 0 57 تدليلى  -الهيدروفلوروكربون

 0 482 0 214 268 األنشطة التمكينية  -الهيدروفلوروكربون

 0 3,531 0 0 3,531 االستثمارية  -الهيدروفلوروكربون 

إعداد  -خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون 

 مشروع اإلنتاج 

7,560 4,094 377 12,031 0 

 16,467 47,430 24,512 22,918 0 التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون طخط

 678 678 0 678 0 للهيدروفلوروكربون  -المساعدة التقنية

 17,145 64,208 24,889 27,904 11,415 الهيدروفلوروكربون المجموع الفرعي ألنشطة 

 األنشطة القياسية 

 475 35,118 14,146 6,825 14,146 الدعم المؤسسي 

 0 34,294 11,771 11,428 11,095 برنامج المساعدة على االمتثال 

 0 18,135 6,087 6,045 6,003 الوحدة األساسية 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون 

 النظير الكندي 

6,582 6,732 6,888 20,202 0 

 0 1,500 500 500 500 الخزانة أمين 

 475 109,249 39,392 31,531 38,326 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية 

 271,012 443,475 165,107 134,512 143,856 المجموع الكلي 

   540,000 180,000 180,000 180,000 ** الميزانية اإلرشادية

   (96,525) (14,893) (45,488) (36,144) الفرق 

 االقتضاء. * شامال تكاليف دعم الوكالة عند 

 . 2020-2018** يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

 

 

 تعليقات األمانة 

 المرحلة األولى وإعداد المشروع -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج  

-2021مليون دوالر أمريكي للفترة    5.35عداد المشروع ومبلغ  إلدوالر أمريكي    128  400  تضمن مبلغ         -13

وقدم طلب من أجل  لهند. في االمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إنتاج لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالةفي ا  2023

مراجعة تقنية لقطاع اإلنتاج في الهند وسيجرى النظر فيه من قبل الفريق الفرعى لقطاع اإلنتاج على هامش االجتماع  

 انين. السادس والثم

 المرحلة الثانية -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج  

تضمين       -14 قدره  تم  إجمالي  دوالر    46.46مبلغ  خطةأمريكي  مليون  أجل  إزالة    من  المواد    إدارة  إنتاج 

بعد    23.23ومبلغ    2023-2921مليون دوالر أمريكي للفترة    23.23، أي مبلغ  للصين الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 . وتتمشي هذه القيم مع مشروع االتفاق المقدم إلى االجتماع السادس والثمانين. 2023عام 

على مبلغ    في اجتماعها الحادى والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، على أساس استثنائي، 15

ل  24.29 الوكالة(  دعم  تكاليف  ذلك  في  )بما  أمريكي  دوالر  إدارة مليون  المواد  إنتاج  إزالة    خطة 

 8على أن  يخصم هذا المبلغ من تمويل المرحلة الثانية. الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين 

من   16 الثانية  المرحلة  تمويل  طلب  تقديم  إعادة  الهيدروكلوروفلوروكربونية تم  المواد  إنتاج  إزالة  إدارة  خطة 

 )ب(. 84/69إلى االجتماع السادس والثمانين طبقا للمقرر  للصين

 

 
 )ب( و)ج(   81/71المقرر    8
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 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الهي        -17 المواد  إزالة  إدارة  من خطط  الثانية  المرحلة  لتمويل  اإلجمالي  المستوى  دروكلوروفلوروكربونية  يبلغ 

منخفض  أحجام  ذات للبلدان   أمريكي،    11.05  ةاستهالك  دوالر  مبلغ  مليون  للفترة    6.21منه  أمريكي  دوالر  مليون 

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. باإلضافة إلى  أساس  في المائة من خط    67,5  قدره   تخفيض   لتحقيق  2021-2023

ليون  م   2.93في المائة    100تخفيض بنسبة  تحقيق  لذات أحجام استهالك منخفضة  البلدان  مشروعات  ذلك، تبلغ قيمة  

 . 2023-2021مليون دوالر أمريكي للفترة  1.86 شامالدوالر أمريكي 

يبلغ المستوى اإلجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في         -18

من  طن    569.9  مقدارهامرتبط به    إزالةمليون دوالر أمريكي مع    65.04أحجام استهالك منخفضة  غير  من  البلدان  

للفترة  مليون دوالر أمريكي    24.34بما في ذلك مبلغ  ،  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من    قدرات

  . ويرد توزيعالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستنفاد األوزون من    من قدرات طن    241.4إزالة  مع    2021-2023

 .4التمويل حسب القطاع في الجدول 

تمويل    -4الجدول   المواد  اتوزيع  إزالة  إدارة  الثانية من خطط  بلدان غير  الهيدروكلورلمرحلة  في  مستهلكة وفلوروكربونية 

 ة( األمريكي اتالدوالرآالف بحسب القطاع )  ةمنخفض ألحجام

 المجموع  2023بعد  2023-2021 القطاع 
النسبة المئوية من  

 المجموع 

 4.8 3,141 605 2,536  الجاسئةالرغوة 

 2.7 1,739 0 1,739 التبريد وتكييف الهواء 

 1.3 840 0 840 مجال التبريد التجميع في 

 47.3 30,755 25,738 5,017 التصنيع في مجال التبريد 

 43.9 28,565 14,357 14,208 خدمات التبريد 

 100.0 65,041 40,701 24,340 المجموع الكلي 

 

 

 المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

للمرحلة الثالثة من خطط إدارة    األعمالمليون دوالر أمريكي في خطة    161.92  إجمالي قدره مبلغ  أدرج           -19

ال لإزالة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  )  18  عددمواد  وبلداً  والهند    وكولومبيا  وشيلي  والبرازيل   أرمينيااألرجنتين 

واألردن االسالمية  إيران  وجمهورية  وباكستان  ونيجيرياوالمكسيك  وماليزيا  ولبنان    وأندونيسيا  والفلبين    وعمان 

بأن تدرج  يُسمح  و.  2023-2021للفترة  مليون دوالر أمريكي    59.77بما في ذلك مبلغ  وجمهورية مولدوفا والسودان(  

في خطة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطط  الثالثة  أهداف  البلدان  فقط    األعمالالمرحلة  ذات 

 )هـ(. 84/46)المقرر   2025االمتثال لعام خفض أقل من أهداف 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   ةخطمن  التحقق

  18فتراض أنه سيتم إعداد  ، على ا9ر أمريكي سنويًا لتقارير التحقق دوال  588,600  األمانة مبلغ  خصصت           -20

 (. 2023-2021للفترة  مليون دوالر أمريكي  1,77) لكل منهم  دوالر أمريكي   32,700 ، بتكلفة تبلغتقريًرا

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل لمشروع اإلقليميل التقنيةلمساعدة  ا

إقليميين  ل  التقنيةالمساعدة    األعمالخطة    تشمل       -21 الهيدروكلوروفلوروكربونية  لمشروعين  أجل لمواد  من 

عالميةقدرة  ذات    تبريد  لسوائل  الترويج" البلدان  منخفضة    احترار  في  الهواء  تكييف    درجات حرارةذات  لقطاعات 

  ات لمشروعال توجد نافذة تمويل  و.  2021دوالر أمريكي في عام    990,000تبلغ قيمتها  ("،  PRAHA-III)  مرتفعة

 
المقرر      9 من    61/46يتطلب  لعينة  تحقق  تقارير  البلدان    20)ج(  من  المائة  منخفضةفي  استهالك  أحجام  المواد    ذات  إزالة  إدارة  خطط  ذات 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية معتمدة. 
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دد من أعضاء اللجنة المساعدة التقنية هذه. ومع ذلك، وعلى أساس المناقشة في االجتماع الرابع والثمانين، كان هناك ع

وتود األمانة الحصول على توجيه من اللجنة التنفيذية بشأن    10التنفيذية مهتمين بادراج هذه األنشطة في خطة األعمال.

 . 2023-2021للفترة ما إذا كان من الممكن إعادة إدراج هذه األنشطة في خطة األعمال 

 بالمواد الهيدروفلوروكربونيةاألنشطة المتعلقة 

لبلد    2021ي في عام  دوالر أمريك  56  500بقيمة    تدليليا  امشروعالمواد الهيدروفلوروكربونية  تشمل أنشطة          -22

)مصر والهند    بلدانلثالثة    2021عام  دوالر أمريكي في    مليون  3.53بقيمة    استثثمارية  أنشطةثالثة  و؛  ( مصرواحد )

تبلغ  ؛  والسودان(  تمكين  أمريكي    481  500وأنشطة  بلدا  2022و  2021في عامى  دوالر  )انتيغوا وبربودا  لثالثة  ن 

  بلدا   79لعدد    11للمواد الهيدروفلوروكربونيةخطة إدارة تخفيض تدريجي    وإعداد؛  وجمهورية أفريقيا الوسطى والهند( 

الفترة    12.03  بقيمة في  أمريكي  دوالر  ل2023-2021مليون  التدريجية  اإلزالة  إدارة  خطط  لمواد  ؛ 

مليون دوالر أمريكي   47.43مليون دوالر أمريكي )بما في ذلك مبلغ    63.90بلدا تبلغ    39لعدد    الهيدروفلوروكربونية

  678  000)بما في ذلك مبلغ    مليون دوالر أمريكي  1.36(؛ ونشاط مساعدة تقنية واحد يبلغ  2023-2021في الفترة  

 (. 2023-2021للفترة  دوالر أمريكي

-( )من هيدروفلوروكربونZMCع التدليلي لتحول خط إنتاج شركة تصنيع أجهزة الضغط )إن المشرو          -23

إعداد سياسة وتقييم  أ( في مصر هو من أجل مكونات غير استثمارية لمشروع يتضمن  600-أ إلى هيدروكربون134

 )ز(.78/3استعداد السوق وبالتالى غير مؤهل بناء على المقرر  

على بذل    م عزمه  تبين   م تهاالمطلوبة من حكوم  لائرسال  ت ثالثة بلدان، قدمة التمكينيةفيما يتعلق باألنشطو        -24

 (. 1)د( ) 46/ 79لمقرر ل إعماال، ى تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكنللتصديق عل  جهودهاقصارى 

المشروعات االستثمارية           -25 الهيدروفلوروكربونيةتم تضمين  والسودان في خطة األعمال    للمواد  في مصر 

ب االستثمارى  )ز(78/3المقرر  عمال  والمشروع  والثمانين.  السادس  االجتماع  إلى  للسودان  المشروع  إعداد  وقدم   .

 . )ز(78/3المقرر ليس مؤهال عمال ببالتالى  في الهند ليس لقطاع التصنيع، و للمواد الهيدروفلوروكربونية

على   لمواد الهيدروفلوروكربونيةبا  إعداد متعلقةأنشطة  وردت في خطة أعمال    79ن  بلدا م  37صدق  ي لم               -26

البلدان، توجد  ،  تعديل كيغالي. ومع ذلك  تقدم    3ومن بين هذه  تبين عزمهم  بلدان لم  الرسائل المطلوبة من حكوماتهم 

 ومن ثم أزيلت من خطة األعمال.  على بذل قصارى جهودها للتصديق على تعديل كيغالي

)و( بادراج هذه  84/46، يسمح المقرر  لهيدروفلوروكربونوفي ما يتعلق بخطط إدارة اإلزالة التدريجية ل 27

بلدا على تعديل   15صدق يبلدا، لم   39ومن بين الخطط في خطة األعمال فقط للبلدان التى صدقت على تعديل كيغالى. 

 األعمال. كيغالى ومن ثم أزيلت من خطة

ل 28 التقنية  للمساعدة  العالمى  المشروع  األوزون    لهيدروفلوروكربونإن  موظفى  سياسة  "لتوأمة  ووواضعى 

 الطاقة الوطنية لدعم أهداف تعديل كيغالى" ليس مؤهال للتمويل.

 
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75من الوثيقة   212الفقرة     10
ت، بمدة  يمكن توفير التمويل إلعداد خطط تنفيذ وطنية لتلبية التزامات الخفض المبدئي للخفض التدريجى للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وق    11

)ا المستقبل  في  تتوفر  التى  التوجيهية  المبادئ  أساس  وعلى  كيغالى  تعديل  على  البلد  تصديق  بعد  وذلك  االلتزامات،  تلك  قبل  سنوات  لمقرر خمس 

)و( إدراج أنشطة إعداد إزالة تدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة األعمال للبلدان  84/46(. وباالضافة إلى ذلك، يسمح المقرر  3)ب() 79/46

 التى لم تصدق على تعديل كيغالى ولكن قدمت رسالة تشير إلى نية الحكومة بذل أقصي الجهود للتصديق عليه. 
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 2023-2021متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعة األعمالخطة على تعديالت  

على مقررات اللجنة التنفيذية ذات العالقة.  2023-2021التعديالت على خطة األعمال المجمعة للفترة  قامت        -29

وقد يطلب مزيد من التعديالت في إنتظار مقرر من األطراف بشأن مستوى تجديد الصندوق المتعدد األطراف لفترة  

 .12. 2023-2021الثالث سنوات  

أدناه لم    5، لوحظ أن التعديالت الواردة في الجدول 2023-2021ترة للف ومع ذلك، عند تنقيح خطط األعمال  30

 ينظر فيها: 

 ات دوالرالآالف  ب)  2023  -  2021  للفترة متعدد األطراف  الللصندوق    المجمعة  األعمالخطة    على   تعديالت إضافية  -5الجدول  

 ( ةاألمريكي

2023بعد   2023–2021 التعديل   

المبالغ الفعلية   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتبين قيم خطة إدارة إزالة 

 المعتمدة بموجب االتفاقات 

(494) (220) 

في البلدان   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

ألقصى قيمة مسموح بها لتحقيق خفض بنسبة  ةاستهالك المنخفض   أحجام   ذات

الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادا إلى  في المائة في خط أساس المواد   100

   (12)ج( ) 50/ 74المقرر 

(60) (13) 

للمرحلة الثالثة من خطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج  إعداد مشروع 

أو   71/42وفقا للمقرر  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

 )هـ( 84/46

(292) 0 

في البلدان   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة 

حجام منخفضة في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى أقصي فعالية  المستهلكة ألغير 

 دوالر أمريكي/ كجم  4,80تكلفة قدرها 

(84) (103) 

في البلدان   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةن خطة إدارة إزالة المرحلة الثالثة م

في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى أقصي فعالية  المستهلكة ألحجام منخفضة غير 

 13دوالر أمريكي/ كجم  4,80قدرها  تكلفة

(236) (575) 

 0 (990)   الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد لمشروعات   التقنيةالمساعدة  

 0 (57) للمواد الهيدروفلوروكربونيةمشروعات تدليلية 

 0 (1,070) ( 3)ب( ) 79/46مشروعات استثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 

إعداد مشروع اإلنتاج للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا 

 )و( أو مقدم إلى االجتماع السادس والثمانين 84/46أو   )ج( 16/ 56للمقرر 

(2,310) 0 

خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر  

 )و( 84/46

(21,895) (6,620) 

 (678) (678)   المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمساعدة التقنية لمشروعات  

 (475) 1,068 التى حذفت  2021)ج( أو القيم بعد عام  74/51المؤسسي وفقا للمقرر   العم 

مشروع الدعم المؤسسي المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا  

 ( .ب 3)ج( ) 34/ 80للمقرر 

(333) 0 

في المائة أكثر من مستوى تمويل عام   0.7تعكس وحدة األساس زيادة بنسبة 

2020   

(277) 0 

 

 
، وعلى 2023-2021من األطراف في بروتوكول مونتريال بشأن مستوى تجديد الصندوق المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث وفي غياب مقرر    12

الثالث  ل  الميزانية االرشادية لتخصيص الموارد لخطة األعمال    ، افترضت  32/1ضوء المقرر   السنوات  نفس مستوى تجديد فترة    2023-2021فترة 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. وتناقش هذه المسألة في الوثيقة 2020-2018الثالث سنوات 
 كما تم االتفاق في اجتماع التنسيق في ما بين الوكاالت    13
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القيم    وهذه .  2023-2021  للفترة   المجمعة  األعمالخطة    ىعلة  نتائج التعديالت المقترح  6يعرض الجدول           -31

 في المائة من الميزانية اإلشارية(.  23)أي أمريكي مليون دوالر   124.23 بقيمةالميزانية اإلرشادية أقل من 

 *(ةأمريكي اتدوالرالآالف ب) 2023-2021ترة للف األعمالتخصيص الموارد المعدل لخطة  -6الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021–2023) 

 المجموع بعد

2023 

 د الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموا أنشطة 

خطط إدارة إزالة المواد  

 المعتمدة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

70,476 25,977 47,114 143,567 81,156 

المواد  إعداد مشروع إنتاج 

 المرحلة األولى  – الهيدروكلوروفلوروكربونية

128 0 0 128 0 

المرحلة  – المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 

 األولى 

1,070 2,140 2,140 5,350 0 

المرحلة  – الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد إنتاج 

 الثانية 

0 23,232 0 23,232 23,232 

المواد  إعداد مشروع إنتاج 

إدارة إزالة  خطة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المرحلة الثانية  - المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

112 104 0 216 34 

إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من خطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

15,990 4,044 12,317 32,351 46,591 

المواد  إعداد مشروع إنتاج 

إدارة إزالة  خطة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة  – المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الثالثة 

1,057 709 33 1,799 0 

إدارة إزالة المواد خطة من المرحلة الثالثة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

3,549 18,044 37,859 59,451 101,467 

إدارة إزالة المواد  خطة من التحقق 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

589 589 589 1,766 0 

المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد  

 ية الهيدروكلوروفلوروكربون

0 0 0 0 0 

المجموع الفرعي ألنشطة  

 الهيدروكلوروفلوروكربون 

92,970 74,840 100,051 267,861 252,480 

 أنشطة الهيدروفلوروكربون 

 0 0 0 0 0 تدليلى  -الهيدروفلوروكربون

 0 482 0 214 268 األنشطة التمكينية  -الهيدروفلوروكربون

 0 2,461 0 0 2,461 االستثمارية  -الهيدروفلوروكربون 

  -خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون 

 إعداد مشروع اإلنتاج 

6,204 3,405 112 9,721 0 

 9,847 25,535 2,617 22,918 0 خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

 0 0 0 0 0 للهيدروفلوروكربون  -المساعدة التقنية

 9,847 38,198 2,729 26,537 8,933 الهيدروفلوروكربون المجموع الفرعي ألنشطة 

 األنشطة القياسية 

 0 35,854 14,514 6,825 14,514 الدعم المؤسسي 

 0 34,294 11,771 11,428 11,095 برنامج المساعدة على االمتثال 

 0 17,858 5,994 5,953 5,911 الوحدة األساسية 

التنفيذية والرصد والتقييم  تكاليف األمانة واللجنة 

 بدون النظير الكندي 

6,582 6,732 6,888 20,202 0 

 0 1,500 500 500 500 أمين الصندوق 

 0 109,708 39,667 31,438 38,602 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية 

 262,327 415,767 142,446 132,815 140,505 المجموع الكلي 

   540,000 180,000 180,000 180,000 الميزانية اإلرشادية 

   (124,233) (37,554) (47,185) (39,495) الفرق 

 * شامال تكاليف دعم الوكالة عند االقتضاء. 

 . 2020-2018** يفترض نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
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 األخرى  اتالسياس  مسائل

 والثمانين  السادساالجتماع  المقدمة إلىاألنشطة 

إدراج           -32 الهيدروكلوروفلوروكربونية  طخطيتم  المواد  إزالة  التدريجية   ةخط و  إدارة  اإلزالة  إدارة 

الهيدروفلوروكربونيةإعداد    /للهيدروفلوروكربون للمواد  االستثماري  السادس    المشروع  االجتماع  إلى  المقدمة 

 .2023-2021والثمانين ولكن تم تأجيلها في خطة أعمال الفترة  

 وضع الميزانية

خطة    إن،  التعديالتإجراء    بعد          -33 في  األنشطة  من  األعمالقيم  اإلجمالية    أقل  اإلرشادية    بقيمةالميزانية 

أمري  124.23 دوالر  سنوات  مليون  الثالث  لفترة  قدرها  2023-2021كي  سنوية  ميزانية  بافتراض    مليون   540، 

أمريكي للفترة   مستوىنفس    عند    ،دوالر  الموارد  ذلك،  .  2020  -2018  تجيد  عن  األعمال خطة    ةقيم  تقلوفضال 

البالغة   البالغة    2021لعام  مليون دوالر أمريكي    140.51المعدلة  السنوية  الميزانية  أمريكي   180عن  مليون دوالر 

 (. 2020-2018)بافتراض نفس مستوى تجديد الموارد للفترة 

 والثمانين  السادسبعد االجتماع  إضافي  تعديل

تمشيا مع المقرر    2023-2021قد ترغب اللجنة التنفيذية في إجراء تعديل اضافى على خطة األعمال لفترة         -34

السنوات  األطراف في بروتوكول مونتريال    الذي ستتخذه  لفترة  المتعدد األطراف  عند نفس مستوى تجديد الصندوق 

 . 2023-2021الثالث 

 تالوكاال أعمالفي خطط   اتالسياس مسائل

التالية: تمويل تحول السوق باستخدام    مسائلأثار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي         -35 التشغيل    تكاليفالسياسات 

وشموليةاإل مرونة  أكثر  بطريقة  التي  و؛  ضافية  البلدان  تالتحديات  أحجام واجهها  منخفض  ذات  يتعلق    ةاستهالك  فيما 

الفرعي    التجميع  قطاع   معاملة األنشطة في؛  لى زيادة التمويل المحدود المتاحالتكنولوجيات البديلة والقدرة ع  ببيانات

  التنسيق ؛  ثاني أكسيد الكربون  التكلفة على أساس مكافئ  تقوم فاعلية؛  الخدمة  في قطاع  بطريقة مختلفة عن األنشطة في

 .والدوليوالتآزر مع اإلجراءات المناخية األوسع نطاقا على الصعيدين الوطني 

وطنية ال اليونيب  يطلب           -36 تنفيذ  خطط  إلعداد  التوجيهية  والمبادئ  األهلية  بشأن  التنفيذية  اللجنة  من  توجيه 

 . للمواد الهيدروفلوروكربونية  التدريجي للتخفيض

 لوكاالت. ل  الفردية األعمالأثارتها الوكاالت المنفذة مشمولة في خطط  التىالسياسات   إن مسائل          -37

 توصية ال

 ترغب اللجنة التنفيذية في: قد          -38

الواردة في    2023-2021متعدد األطراف للفترة  الللصندوق    المجمعة  األعمالاإلحاطة علما بخطة      )أ(  

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25الوثيقة 

 : سيتم  أن تقرر ما إذا كان   )ب( 
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خطة      (  1) الوثيقة    األعمالتعديل  في  األمانة  اقترحته  الذي  النحو  على 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 ؛ 

  األعمال:خطة  على إضافيتعديل إجراء    ( 2)

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة  خطط  ل  2021ة أعمال عام  خطإلى  بإضافة    أ  

التي تم تأجيلها  وإعداد مشروعات استثمارية/خطة إزالة تدريجية للهيدروفلوروكربون  و

 ؛ والثمانين  السادساالجتماع  إلى

الثالث ب.   السنوات  لفترة  األطراف  المتعدد  الصندوق  تجديد  مستوى  االعتبار  في  باألخذ 

 ؛التى ستعتمدها األطراف في بروتوكول مونتريال 2021-2023

تن      )ج(   التقنية في مجال    إدراجما إذا كان ينبغي إعادة    في  ظرأن  المواد  المشروع اإلقليمى للمساعدة 

من أجل "الترويج لسوائل تبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة   الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لقطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات حرارة مرتفعة؛ 

، بصيغتها  2023-2021متعدد األطراف للفترة  الللصندوق    المجمعة  األعمالخطة    تصادق علىأن       )د(   

مراعاة   مع  التنفيذية[  ]واللجنة  األمانة  من  االجتماع   المقرراتالمعدلة  في  المتخذة  الصلة  ذات 

المحددة فيه أو   اتعودل على الموافقة على المشرت  ال هذه المصادقةأن ب العلم ، مع  والثمانين السادس

  .الطنية الحمولة  مستويات أو هاتمويلمستويات  

 ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


