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 2023-2021ل الوكاالت الثنائية للفترة خطط عم

 
 

 مقدمة

 

ألمانيا واليابان  :  والثمانين   السادس  إلى االجتماع  32022-1202ل للفترة  عم  الوكاالت الثنائية التالية خططقدمت   -1

العظمى وأيرلندا الشمالية لبريطانيا  فرنسا وإيطاليا  أستراليا والنمسا و  تقديم عدم  على الرغم من  و  3. والمملكة المتحدة 

استنادا إلى األنشطة المرتبطة بخطط    لهذه البلدان، تضمنت هذه الوثيقة جدوال بتخصيص الموارد  خطة عمل رسميا

 من حيث المبدأ.   الموافق عليهاإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إدارة 

  الصين ووبروكينا فاسو  : البرازيل  ي، ه5بلدا من بلدان المادة    19ة في  أنشط  تنفيذالوكاالت الثنائية    وتنوي -2

وهندوراس  كولومبيا  و وغواتيماال  موريشيوس  و  ليبرياو  ليسوتوو  كينياو  اإلسالمية  إيرانجمهورية  و  الهندوومصر 

 
 .(19-بسبب فيروس كورونا )كوفيد 1

من خالل    2023-2021تعليقات األمانة على التقديم األولي لخطة عمل الوكاالت الثنائية للفترة    تناول  ، تم19-كوفيد  فرضها جائحةتنظرا للقيود التي    2

 .جميع القضايا بشكل مرض وتم تناولمناقشات ثنائية وتبادالت عديدة للرسائل اإللكترونية. 

قررت اللجنة التنفيذية  والسنوي للصندوق.    البلدفي المائة من تعهد    20متعدد األطراف بما يصل إلى  اليمكن اعتبار التعاون الثنائي مساهمة في الصندوق    3

  المحدد ، شريطة أن تقدم الوكاالت الثنائية خطط عملها في بداية العام في الوقت  المشروعات الثنائيةعلى  فيها  سيصدق  السماح بالمرونة في السنة التي  

، 5 المادةالعاملة بثنائي بين األطراف األخرى غير  التعاون ال و)أ((.  25/13اجتماع للجنة خالل العام )المقرر  أول  للنظر فيها أثناء مناقشات خطط العمل في  

الواليات المتحدة األمريكية لم تقدم  ووفنلندا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وبولندا والبرتغال واالتحاد الروسي وإسبانيا والسويد وسويسرا    وتشكيامثل كندا  

 .هاي حالة تقديم ثنائية ويمكن أن تزيد القيمة اإلجمالية لألنشطة الثنائية ف خطط عمل
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  لبلدان جزر المحيط الهادئ   اواحد  اإقليمي  ا؛ ونشاطجديدة وسيشيل وفييت نامبابوا غينيا ال ونيجيريا  وناميبيا  وومنغوليا  

على    2023بعد عام  لما    ايكيأمر  ا دوالر  913,965  سيُطلب مبلغ إضافي قدره و.  اأمريكي  ادوالر  10,644,052  بقيمة

 4. 1موضح في الجدول ال النحو

 *)دوالر أمريكي( 2023-2021للفترة ل الوكاالت الثنائية تخصيص الموارد في خطط عم -1الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021-2023 ) 
 المجموع بعد

2023 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد  

موافق الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

 عليها 

5,149,316 1,749,466 2,568,040 9,466,822 892,495 

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

193,230 0 0 193,230 21,470 

إعداد خطط إدارة إزالة المواد  

  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة 

25,000 0 0 25,000 0 

نشطة المواد  المجموع الفرعي أل

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

5,367,546 1,749,466 2,568,040 9,685,052 913,965 

 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 

إعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية 

959,000 0 0 959,000 0 

نشطة المواد  المجموع الفرعي أل

 الهيدروفلوروكربونية 

959,000 0 0 959,000 0 

 913,965 10,644,052 2,568,040 1,749,466 6,326,546 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 تعليقات ال

مت  ، وقي  ألنشطة المقترحة، وقدمت تعليقات على العديد من ااألمانة خطة عمل كل وكالة ثنائيةاستعرضت   -3

 5. المتعهد بهاالسنوية  هامساهمات في ضوءقيمة األنشطة 

 أستراليا 

الجدول   -4 في  عم  2يرد  خطة  في  الموارد  أستراتخصيص  للفترة  ل  مستوى  و.  2023-2021ليا  بافتراض 

  2021أستراليا السنوية المتعهد بها لعام    ةفي المائة من مساهم  20فإن  ،  2020-2018د بها مماثل للفترة  همساهمات متع

 .اأمريكي  ادوالر 1,177,933 تبلغ

 
وناميبيا  يوس  من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريش  موافق عليهامخصصة للمرحلة األولى ال  2023جميع األنشطة بعد عام    4

جزر المحيط    وبلدان  لصين وكينيال  ونية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب  موافق عليهاالللمرحلة الثانية  و؛  وبابوا غينيا الجديدة وسيشيل

 ليسوتو. ل؛ وللمرحلة الثانية الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهادئ

ل  اتخاذفي حالة عدم    5 المقرر 2023- 2021متعدد األطراف لفترة الثالث سنوات  ال مقرر بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق  األطراف  ، وفي ضوء 

 . 2020-2018على نفس مستوى فترة الثالث سنوات  2023- 2021للفترة   للصندوق المتعدد األطراف أن جدول االشتراكات، تم افتراض 32/1
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 *د ألستراليا )بالدوالر األمريكي(تخصيص الموار -2الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف
 المجموع 

(2021-2023 ) 

 المجموع بعد

2023 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 موافق عليهاال

0 0 0 0 152,497 

 152,497 0 0 0 0 المجموع

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 النمسا 

. وبافتراض مستوى مساهمات  2023-2021النمسا للفترة    عملتخصيص الموارد في خطة    3يعرض الجدول   -5

للفترة   مماثل  بها  فإن  2020-2018متعهد  لعام    20،  بها  المتعهد  السنوية  النمسا  مساهمة  من  المائة  تبلغ    2021في 

تبلغ القيمة اإلجمالية  و.  2023-2021لفترة الثالث سنوات    اأمريكي  ادوالر  1,088,700دوالر أمريكي أو    362,900

في المائة من المساهمة   20دوالر أمريكي وتتجاوز   1,175,500ما يصل إلى    2023-2021طة عمل النمسا للفترة  لخ

 إلى  اإلفراط في البرمجة  احتمالنقل مسألة  دوالر أمريكي. وقد تم    86,800المتعهد بها لفترة الثالث سنوات بمقدار  

تناول النمسا، وسيتم  المسألة  انتباه حكومة  ا   هذه  الصندوق  بمجرد  موارد  تجديد  متعدد  التفاق األطراف على مستوى 

 . 2023-2021األطراف لفترة الثالث سنوات  

 )بالدوالر األمريكي(* للنمساتخصيص الموارد   -3الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف
 المجموع 

(2021-2023 ) 
 المجموع بعد

2023 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة المواد 

خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 موافق عليهاال

391,833 0 783,667 1,175,500 0 

 0 1,175,500 783,667 0 391,833 المجموع

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 فرنسا 

. وبافتراض مستوى مساهمات 2023-2021تخصيص الموارد في خطة عمل فرنسا للفترة    4الجدول  عرض  ي -6

للفترة   مماثل  بها  لعام    20فإن    ،2020-2018متعهد  بها  المتعهد  السنوية  فرنسا  مساهمة  من  المائة  تبلغ    2021في 

 دوالر أمريكي.   2,449,100

 )بالدوالر األمريكي(*  لفرنساتخصيص الموارد   -4الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف
 المجموع 

(2021-2023 ) 
 المجموع بعد

2023 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 موافق عليهاال

0 0 671,075 671,075 99,685 

 99,685 671,075 671,075 0 0 المجموع

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 
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 ألمانيا 

 .  2023-2021للفترة   األمانيتخصيص الموارد في خطة عمل  5الجدول عرض ي -7

 )بالدوالر األمريكي(*  أللمانياتخصيص الموارد  -5الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف
 المجموع 

(2021-2023 ) 
 المجموع بعد

2023 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 موافق عليهاال

4,006,443 1,749,466 1,045,498 6,801,407 640,313 

المرحلة الثانية من خطط إدارة 

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية  

193,230 0 0 193,230 21,470 

إعداد خطط إدارة إزالة المواد  

  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة 

25,000 0 0 25,000 0 

نشطة المواد المجموع الفرعي أل

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

4,224,673 1,749,466 1,045,498 7,019,637 661,783 

 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

التدريجي  إعداد خطة التخفيض 

 للمواد الهيدروفلوروكربونية 

620,000 0 0 620,000 0 

نشطة المواد المجموع الفرعي أل

 الهيدروفلوروكربونية 

620,000 0 0 620,000 0 

 661,783 7,639,637 1,045,498 1,749,466 4,844,673 المجموع

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

خطط إدارة  ل  الموافق عليهمااألولى والثانية    حلتينمليون دوالر أمريكي للمر   7,44تتضمن خطة عمل ألمانيا  و -8

تقترح األمانة تعديال  و.  2023-2021مليون دوالر أمريكي للفترة    6,8إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، منه  

من حيث المبدأ بموجب   موافق عليهاالمبالغ ال لتعبير عنل، 2023دوالر أمريكي لما بعد عام  220,000قدره بتخفيض 

 االتفاقات المعنية.

المواد  و -9 إزالة  إدارة  خطط  من  الثانية  للمرحلة  التمويل  ألمانيا  أدرجت  ذلك،  إلى  باإلضافة 

دوالر   214,700في المائة بمبلغ    67.5بنسبة    لتحقيق خفضالهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان منخفضة االستهالك  

، وتمويل إعداد المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد  2023لما بعد عام    اأمريكي  ا دوالر  21,470أمريكي، منه  

 . 2021دوالر أمريكي في عام  25,000 بمبلغالهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالر    620,000أدرجت ألمانيا    6التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية،   التخفيضوفيما يتعلق بإعداد خطة   -10

دمت  )بوركينا فاسو ومصر وليسوتو وليبريا وموريشيوس وبابوا غينيا الجديدة(. وقُ   2021أمريكي لستة بلدان في عام  

  ة الست البلدانمن  بلدان صدقي لم و . السادس والثمانينبوركينا فاسو وموريشيوس إلى االجتماع لمشروع طلبات إعداد ال

 
، في أقرب  دروفلوروكربونيةللمواد الهي تخفيض التدريجياألولية من أجل ال التخفيضيمكن توفير التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات  6

يها في المستقبل  وقت قبل خمس سنوات من تلك االلتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية أن تتم الموافقة عل

في خطة  للمواد الهيدروفلوروكربونية  تدريجي  ال   للتخفيض  إعداد)و( بإدراج أنشطة  84/46باإلضافة إلى ذلك، سمح المقرر  و((.  3)ب() 46/ 79)المقرر  

 كيغالي. تعديل للتصديق على  قصارى جهدهابذل على حكومتها  عزمقدم رسالة تشير إلى ت للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكن العمل
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من حكومتيهما لإلشارة إلى عزمهما على بذل قصارى جهدهما    ةالمطلوب  الرسالةلكنهما قدمتا  وعلى تعديل كيغالي،  

  المشروعات المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين وبتخفيض   بإزالةتقترح األمانة تعديالت  وللتصديق على التعديل.  

 )ج(. 56/16 بالمقررالحد األقصى من األهلية للتمويل عمال  للتعبير عن، 2021دوالرا أمريكيا لعام   407,259 قدره 

 ألمانيا.  خطة عملعلى  األمانةالتي اقترحتها التعديالت نتائج   6يعرض الجدول و -11

 )بالدوالر األمريكي(* يالت على خطة عمل ألمانيانتائج التعد -6الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021-2023 ) 
 المجموع بعد

2023 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطط إدارة إزالة المواد  

 موافق عليهاالهيدروكلوروفلوروكربونية ال
4,006,443 1,749,466 1,045,498 6,801,407 420,313 

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 
193,230 0 0 193,230 21,470 

إعداد خطط إدارة إزالة المواد  

المرحلة   –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الثالثة 

25,000 0 0 25,000 0 

نشطة المواد  المجموع الفرعي أل

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 
4,224,673 1,749,466 1,045,498 7,019,637 441,783 

 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 

إعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية 
212,741 0 0 212,741 0 

نشطة المواد  المجموع الفرعي أل

 الهيدروفلوروكربونية
212,741 0 0 212,741 0 

 441,783 7,232,378 1,045,498 1,749,466 4,437,414 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

للفترة   -12 مماثل  به  متعهد  المائة من مساهمة    20فإن    ،2020-2018وبافتراض مستوى مساهمات   ألمانيا في 

دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات    9,660,800ا أو  أمريكي  ادوالر  3,220,267تبلغ    2021السنوية المتعهد بها لعام  

دوالرا أمريكيا    7,232,378  تبلغ  2023- 2021للفترة    مانيا لالمعدلة أل عمل  الالقيمة اإلجمالية لخطة  و.  2021-2023

 . دوالرا أمريكيا  2,428,422هد بها لفترة الثالث سنوات بمقدار في المائة من المساهمة المتع 20وهو أقل من نسبة 

 إيطاليا 

. وبافتراض مستوى مساهمات  2023-2021للفترة    إيطاليا تخصيص الموارد في خطة عمل    7الجدول  عرض  ي -13

للفترة   مماثل  بها  من مساهمة    20فإن    ، 2020-2018متعهد  المائة  لعام    إيطاليا في  بها  المتعهد  تبلغ    2021السنوية 

 دوالر أمريكي.   1,889,100

 )بالدوالر األمريكي(* إليطالياتخصيص الموارد  -7الجدول 

 ** 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021-2023 ) 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد  

موافق الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

 عليها 

264,840 

0 0 

264,840 

 264,840 0 0 264,840 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 . 2023** ال توجد أنشطة بعد عام 
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 اليابان 

. وبافتراض مستوى مساهمات 2023- 2021للفترة    اليابانتخصيص الموارد في خطة عمل    8الجدول  عرض  ي -14

للفترة   مماثل  بها  مساهمة    20فإن    ،2020-2018متعهد  من  المائة  لعام    اليابانفي  بها  المتعهد  تبلغ    2021السنوية 

 . اأمريكي  ادوالر  4,879,033

 ألمريكي(*)بالدوالر ا لليابانتخصيص الموارد   -8الجدول 

 ** 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021-2023 ) 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد  

 موافق عليها الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

486,200 0 67,800 554,000 

 554,000 67,800 0 486,200 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 . 2023توجد أنشطة بعد عام ** ال 

اليابان  و -15 ال  554,000تتضمن خطة عمل  الثانية  للمرحلة  إزالة    موافق عليهادوالر أمريكي  إدارة  من خطط 

للفترة   الهيدروكلوروفلوروكربونية  بتخفيض  و .  2023-2021المواد  تعديال  األمانة  دوالرا    185,168قدره  تقترح 

 من حيث المبدأ بموجب االتفاقات المعنية. موافق عليهاالمبالغ العن  للتعبير،  2023-2021أمريكيا للفترة 

 . اليابان خطة عملعلى  األمانةالتي اقترحتها التعديالت نتائج   9يعرض الجدول و -16

 )بالدوالر األمريكي(*  نتائج التعديالت على خطة عمل اليابان -9الجدول 

 ** 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021-2023 ) 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد  

 موافق عليها الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

301,032 0 67,800 368,832 

 368,832 67,800 0 301,032 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 . 2023** ال توجد أنشطة بعد عام 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

للفترة    تخصيص الموارد في خطة عمل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  10الجدول  عرض  ي -17

في المائة من مساهمة   20فإن    ، 2020-2018. وبافتراض مستوى مساهمات متعهد بها مماثل للفترة  2021-2023

 دوالر أمريكي.  2,249,500تبلغ  2021السنوية المتعهد بها لعام  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 )بالدوالر األمريكي(* لمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةلتخصيص الموارد   -10الجدول 

 ** 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021-2023 ) 

 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية 

إعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد  

 الهيدروفلوروكربونية  

339,000 0 0 339,000 

 339,000 0 0 339,000 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 . 2023** ال توجد أنشطة بعد عام 
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دوالر أمريكي إلعداد خطة التخفيض    339,000وأدرجت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية   -18

لكنها  ولم تصدق غواتيماال على تعديل كيغالي،  ولبلدين )غواتيماال وهندوراس(.    7التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

تقترح  وعزمها على بذل قصارى جهدها للتصديق على التعديل.  قدمت الرسالة المطلوبة من الحكومة التي تشير إلى  

الحد األقصى من األهلية للتمويل عمال   للتعبير عن ،  2021دوالرا أمريكيا لعام    84,750قدره  األمانة تعديال بتخفيض  

 )ج(. 16/ 56بالمقرر 

تحدة لبريطانيا العظمى  على خطة عمل المملكة الم  األمانةالتي اقترحتها  التعديالت نتائج  11يعرض الجدول  و -19

 وأيرلندا الشمالية. 

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية )بالدوالر األمريكي(*نتائج التعديالت على خطة عمل  -11الجدول 

 ** 2023 2022 2021 الوصف 
 المجموع 

(2021-2023 ) 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة المواد 

خطط إدارة إزالة المواد  

 موافق عليها الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

254,250 0 0 254,250 

 254,250 0 0 254,250 المجموع 

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 . 2023** ال توجد أنشطة بعد عام 

 2023-2021التعديالت على خطط عمل الوكاالت الثنائية للفترة 

اللجنة التنفيذية ذات    مقررات إلى    2023-2021الثنائية للفترة    عمل الوكاالت  ط استندت التعديالت على خط -20

بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق    مقرراقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديالت ريثما تتخذ األطراف  والصلة.  

 8. 2023- 2021سنوات الثالث  متعدد األطراف لفترة  ال

المقترحة أعاله،  و -21 التعديالت  للفترة    عملالقيمة اإلجمالية لخطط    تكونبعد إجراء  الثنائية  - 2021الوكاالت 

هذه التعديالت في خطة العمل الموحدة    أُدخلت. و12دوالرا أمريكيا كما هو مبين في الجدول    9,966,875  قدرها  2023

 9. 2023-2021متعدد األطراف للفترة الللصندوق 

 
، في أقرب  للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيال  األولية من أجل التخفيضيمكن توفير التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات  7

يها في المستقبل  وقت قبل خمس سنوات من تلك االلتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية أن تتم الموافقة عل

في خطة  للمواد الهيدروفلوروكربونية  التدريجي    للتخفيض  إعدادبإدراج أنشطة  )و(  84/46باإلضافة إلى ذلك، سمح المقرر  و((.  3)ب() 46/ 79)المقرر  

 . كيغاليتعديل للتصديق على  قصارى جهدهابذل على حكومتها  عزمقدم رسالة تشير إلى ت للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكن العمل

ل  اتخاذفي حالة عدم    8 المقرر 2023- 2021متعدد األطراف لفترة الثالث سنوات  ال مقرر بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق  األطراف  ، وفي ضوء 

- 2018على نفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثالث سنوات  2023-2021لفترة ا، تم افتراض الميزانية اإلرشادية لتخصيص الموارد لخطة عمل 32/1

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25في الوثيقة   سألةهذه المبشأن مناقشة  وترد. 2020

9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. 
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 )دوالر أمريكي(*  2023-2021لوكاالت الثنائية للفترة المعدلة لعمل التخصيص الموارد في خطط  -12الجدول 

 2023 2022 2021 الوصف
 المجموع 

(2021-2023 ) 
 المجموع بعد

2023 

 أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 موافق عليهاال

4,964,148 1,749,466 2,568,040 9,281,654 672,495 

المرحلة الثانية من خطط إدارة 

إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية  

193,230 0 0 193,230 21,470 

إعداد خطط إدارة إزالة المواد  

  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة 

25,000 0 0 25,000 0 

نشطة المواد المجموع الفرعي أل

 الهيدروكلوروفلوروكربونية 

5,182,378 1,749,466 2,568,040 9,499,884 693,965 

 أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

التدريجي  إعداد خطة التخفيض 

 للمواد الهيدروفلوروكربونية 

466,991 0 0 466,991 0 

نشطة المواد المجموع الفرعي أل

 الهيدروفلوروكربونية 

466,991 0 0 466,991 0 

 693,965 9,966,875 2,568,040 1,749,466 5,649,369 المجموع

 تكاليف دعم الوكالة. شامال * 

 توصية ال

التنفيذية في   -22 اللجنة  الثنائية  باإلحاطة علما  قد ترغب  الوكاالت  المقدمة من   2023  2021  للفترة خطط عمل 

الوثيقة  في  والواردة  الشمالية،  وأيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة  والمملكة  واليابان  ألمانيا    حكومات 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26 ؛ 
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