
   إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتلایر
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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  مقدمة

إلى أمانة  2013أيلول/سبتمبر  13األعمال األولية بحلول قدمت الوكاالت الثنائية والمنفذة جداول خطة   -1
الصندوق. وبدأت األمانة العامة والوكاالت الثنائية والمنفذة الجھود التعاونية بشأن تخطيط األعمال في االجتماع 

 .2013أيلول/سبتمبر  25إلى  24التنسيقي المشترك بين الوكاالت الذي عقد في الفترة من 

وام عاألبتجميع وتحليل المعلومات المقدمة في ضوء قرارات اللجنة التنفيذية التي اتخذت في قامت األمانة   -2
 للموادوالمبادئ التوجيھية  2014-2010بخطط األعمال للفترة وخاصة فيما يتعلق  2013و 2012و 2011

، كما األعمالداول خطة لجالتعديالت الناتجة عن ذلك. وقدم تنقيح وسرد  إلى ت، وأشاروفلوروكربونيةالھيدروكلور
معلومات عن مؤشرات األداء التاريخي على النحو المطلوب في وتتاح ال. 2013 األول/أكتوبرتشرين  9، في طٌلب
  عند الطلب. 42/5 المقرر

 تخصيص الموارد في خطة األعمال

المتثال" و ل ة، بالسنة، قيمة األنشطة المدرجة في خطة األعمال وفقا للفئات "المطلوب1يعرض الجدول   -3
مليون  160,4بقيمة  2016- 2014المتثال". وتتجاوز القيم المدرجة في خطة األعمال ميزانيات ل ة"الغير مطلوب

 دوالر أمريكي.

 1الجدول 

  دوالر أمريكي) 000) (2016- 2014تخصيص الموارد في خطط األعمال المقدمة إلى اللجنة التنفيذية (

  2016  2015  2014  البند
  اإلجمالي

)2014-2016(  
  اإلجمالي

)2017-2020(  
  اإلجمالي

  *2020بعد 
              لالمتثال ةمطلوب

 768 19,317 210,175 40,895 92,391 76,889  تفاقات متعددة السنوات الموافق عليھااال

المرحلة  –إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  الثانية

    33,338 33,338 133,352   

إلنتاج المواد  الطويلة المدىالخطة 
  المرحلة الثانية –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  496   496    

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية 

2,433 1,821 466 4,719 388 30 

لخطة إدارة إزالة المواد  الخطة الطويلة المدى
  المرحلة األولى –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

190   190   

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  تمويل إضافي –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

2,571 1,505 1,977 6,053   

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

7,563 41,444 199,497 248,504 720,218 289 

لخطة إدارة إزالة المواد  الخطة الطويلة المدى
  المرحلة الثانية –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

11,890 2,439 282 14,611 6,650  

التصديق على خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

540 540 540 1,620 2,160   

   1,162   1,162  التدريجي من بروميد الميثيلالتخلص 

              لالمتثال ةير مطلوبغ

التخلص من المواد المستنفذة لألوزون الغير مرغوب 
  فيھا

2,626   2,626   

   989   989  دراسات رسم الخرائط البديلة للمواد المستنفدة لألوزون 

    120     120  حلقات عمل بروميد الميثيل

              أنشطة التكاليف المعيارية

   47,969 32,433 11,132 10,808 10,493   برنامج مساعدات االمتثال

  23,850 17,456 5,859 5,819 5,778  الوحدة األساسية
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  2016  2015  2014  البند
  اإلجمالي

)2014-2016(  
  اإلجمالي

)2017-2020(  
  اإلجمالي

  *2020بعد 
األمانة، واللجنة التنفيذية والنظير الكندي لرصد وتقييم 

  نقص التكاليف
6,252 6,389 6,530 19,171 27,611   

   2,000 1,500 500 500 500  أمين الصندوق

  32,945 25,274 8,937 7,399 8,937  التعزيز المؤسسي

 1,087 1,016,459 620,437 309,953 171,550 138,934  المجموع اإلجمالي

  الميزانية اإلرشادية
160,000*

* 
150,000*** 150,000*** 460,000 600,000***   

   416,459 160,437 159,953 21,550 21,066-  الفرق

دوالر أمريكي لناميبيا  100,900دوالر أمريكي لموريشيوس، و 187,600للمشاريع متعددة السنوات باستثناء  2020جميع األنشطة بعد عام * 
  دوالر أمريكي لجنوب السودان. 30,000و

  (ه).66/3** وفقا للمقرر 
 على أساس مستوى التجديد السابق. *** 

  
 لالمتثال ةمطلوب

 تفاقات متعددة السنواتاال

مليون دوالر أمريكي ألنشطة  132,9مليون دوالر أمريكي متضمنة  210,2متعددة السنوات االتفاقات  قيمة  - 4 
لقطاع إنتاج  أمريكي مليون دوالر 75المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، و 

مليون دوالر أمريكي  1,9بروميد الميثيل وألنشطة  أمريكي دوالر 368,448و،  ةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 .مليون دوالر أمريكي 19,3نحو  2020إلى  2017 من ألنشطةاقيمة وتبلغ . بروميد الميثيل إنتاجألنشطة 

 إعداد المشاريعلقطاع اإلنتاج والمرحلة الثانية 

للمرحلة  2020إلى  2016 لفترة منسنويا في خطط األعمال ل أمريكي دوالرمليون  33,3يتم تضمين   -5
تجاوز انية باإلضافة إلى رسوم الوكالة يالمستوى السنوي لتمويل المرحلة الثوھذا . لقطاع اإلنتاج في الصينالثانية 

ھذا وفي المائة.  50) بنسبة أمريكي مليون دوالر 20,4المرحلة األولى ( تمويل بعد  المتبقيالمبلغ السنوي المتوسط 
المرحلة ب المشاريع المرتبطةإعداد وقيمة . السريع أيضاالتخلص التدريجي ب يرتبطقد  سريعيدل على وجود تمويل 

، أخرىسوف تستخدم ، في جملة أمور  2015والتي ستطلب في عام  دوالر أمريكي 496,320 التي تبلغ الثانية
  .( ه) 69/28لمطلوبة بموجب المقرر ا اإلنشاءاتتفكيك وسحب الإقفال المشروعات المحتملة وقييم لت

 واإلعداد إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى من خطط

إدارة إزالة المواد خطط من المرحلة األولى على الموافقة لھا تم لم ت 1ھناك سبعة بلدان  -6
 التي منھا ھذه األنشطةمليون دوالر أمريكي ل 5,1ل اعم. وتشمل خطة األالھيدروكلوروفلوروكربونية حتى اآلن

المرحلة لديھا وجميع ھذه البلدان . 2020عام  ما بعدل 2017عام من للفترة  دوالر أمريكي مبرمجة 417,530
باستثناء جمھورية كوريا  2014في عام  ضمنةخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مت ناألولى م
من المتحدة تمنع تنفيذ المرحلة األولى  األمم من ألن ھناك عقوبات 2015في عام  الديمقراطية المتضمنةالشعبية 

بوتسوانا  ية تتضمنأي وكالة ثنائية أو تنفيذ ال توجد. ومع ذلك، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة أنشطة  تضمينب يةتنفيذالالوكاالت الثنائية و / أو  مطالبةفي قد ترغب اللجنة التنفيذية و. ط أعمالھاخطفي 

 .في خطة أعمالھابوتسوانا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل

إدارة إزالة المواد خطط من ل للمرحلة األولى اعمفي خطة األ 2يتم تضمين مشاريع إضافية لسبعة بلدانو  -7

                                                 
  الجمھورية العربية السورية وتونس.وجنوب السودان، وموريتانيا، وليبيا، والشعبية الديمقراطية، وجمھورية كوريا  ،بوتسوانا   1
  المكسيك وباراغواي وأوروغواي.وكوبا، وكوستاريكا، وبوليفيا، والبحرين،    2
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ھذه الطلبات تحت قرارات مختلفة وتندرج دوالر أمريكي. مليون  6,05 قيمتھا التي تبلغالھيدروكلوروفلوروكربونية 
في  المشاريع إعدادكما تضمن . المرحلة األولىتقديم مشاريع إضافية خالل تنفيذ بلبلدان تسمح لالتي للجنة التنفيذية 

األولى من خطة إدارة إزالة  لمرحلةألنشطة اإلضافية بااباراغواي) كوبا، وو، وستاريكاالثة من ھذه البلدان ( كث
  .دوالر أمريكي 190,000المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تبلغ قيمتھا 

 إعداد المشروع -المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

طة المرحلة الثانية إعداد المشروع ألنش الثالث والستين إمكانية تمويلقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا   -8
المستوى اإلجمالي ويبلغ . 20143-2012قبل االنتھاء من المرحلة األولى في خطط األعمال للسنوات  ويمكن إدراجه

مليون دوالر  21,3 4ة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالمن لتمويل إعداد المشروع للمرحلة الثانية 
 .2016-2014مليون دوالر أمريكي للفترة  14,6 متضمنةأمريكي 

 بلدان ذات حجم االستھالك المنخفضفي الخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من المرحلة الثانية 

خطط إدارة إزالة المواد من ل للمرحلة الثانية اعمفي خطة األ تبلغ قيمة المستوى اإلجمالي للتمويل المدرج  -9
مليون دوالر أمريكي،  8,2لقطاع الخدمات في البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض الھيدروكلوروفلوروكربونية 

. وھذا يشمل أنشطة للبلدان ذات حجم االستھالك 2016إلى  2014 من مليون دوالر أمريكي للفترة 1,2منھا 
  .بالمائة 35 بنسبة ض خط األساسيخفتنخفض لتحقيق الم

في البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قطاع خدمة تبلغ قيمة مشاريع   -10
للفترة  دوالر أمريكي 738,234مليون دوالر أمريكي (بما في ذلك  1,7نحو في المائة  35 الخفض بنسبة إلىلتصل 

 ).2016إلى 2014 من 

من خطط لمرحلة الثانية التي قدمت أنشطة ل التنفيذية الوحيدةوكاالت ھم الوكانت ألمانيا وإيطاليا واليونيدو   -11
معتمدة مشاريع للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض التي تلقت إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 دوالر أمريكي 162،000مليون دوالر أمريكي (بما في ذلك  4,9ائة بقيمة في الم 35تخفيض بنسبة اللتحقيق بالفعل 
في خطط األعمال. وباإلضافة إلى ذلك، أشارت  الخفض. ولم تقدم تفاصيل عن مستوى )2016إلى  2014للفترة من 
يدرج اليونيب  لملمعظم ھذه األنشطة. ومع ذلك،  المتعاونة الرئيسية أو ھو الوكالة  سيكون إلى أن اليونيباليونيدو 

 .أعمالهھذه األنشطة في خطة 

للفترة من  دوالر أمريكي 336,518مليون دوالر أمريكي (بما في ذلك  1,5أيضا  األعمالوتشمل خطة   -12
لثالثة بلدان خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  من ) للمرحلة الثانية2016إلى  2014

  .تمت لھا الموافقة على مشاريع اإلزالة الكاملة(موريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة) التي 

ولم تقدم تفاصيل عن مستوى التخفيض في خطة أعمال اليونيدو للتدوين، ولذلك لم تتمكن األمانة من تقييم   -13
 المتعاونة الرئيسية أو وكالةھو السيكون  اليونيبأن  إلى ليونيدو، أشارت االنقدية، وفقا لذلك. وباإلضافة إلى ذلك القيم
لبت األمانة العامة جميع اطو. أعمالهھذه األنشطة في خطة  يدرج اليونيب ، لمعظم ھذه األنشطة. ومع ذلكلم

في المائة مع بداية  100 اإلزالة بنسبة حدوثفيھا البلدان التي يتوقع من أي عن في خطط أعمالھا  الوكاالت بالتنويه
المؤھلة عمال وفقا للمقرر ألغراض التخطيط مع البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض  2020 عامالتمويل قبل 

طط األعمال ، في خلكي تبينطلب الوكاالت الثنائية والمنفذة  في دراسةقد ترغب اللجنة التنفيذية و. 62/10
 .62/10وفقا للمقرر في المائة  100 إلزالة بنسبةا أعمالھاخطة تعرض مدخالت ، تلك البلدان التي المستقبلية

                                                 
  ).1(و)( 63/5وفقا للمقرر    3
طلبات التي تم تطبيقھا على  روفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوعداد المشروع لمرحلة األولي إلالمبادئ التوجيھية ل استندت   4

من  2007استھالك عام  لتبديلالمبادئ التوجيھية  لم يتم تحديثو. للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 2007استھالك عام  الثانية إلى داإلعدامرحلة 
  قررة.الم للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطوط األساس ب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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البلدان ذات حجم االستھالك  غير فيمن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية 
 المنخفض

الھيدروكلوروفلوروكربونية لغير من خطط إدارة إزالة المواد المستوى اإلجمالي لتمويل المرحلة الثانية   -14
 وقدره ريكي مع التخلص التدريجي المرتبطدوالر أممليون  960,8لبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض ھو ا

دوالر  مليون 247,3(بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من قدرات استنفاد األوزون من  اطن 8,041
المواد من قدرات استنفاد األوزون من طنا  178،,2 قدرھا إزالةمع  2016إلى  2014أمريكي للفترة من 

  .2القطاعات في الجدول تقدير تكاليفويرد . )الھيدروكلوروفلوروكربونية

  2جدول 

  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع

  اإلجمالي  القطاع
)2014 -2016(  

  اإلجمالي
)2017 -2020(*  

النسبة   اإلجمالي
المئوية 
  لإلجمالي

 %10.3 99,273 72,789 26,484  رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط

 %10.1 97,434 71,978 25,457  رغوة عامة

 %16.4 157,615 109,650 47,965  رغوة صلدة

 %0.0 87 70 17  مكافحة الحريق

 %18.9 181,791 137,475 44,317  التبريد وتكييف الھواء

 %27.3 262,415 205,163 57,252  التبريد العام (بما في ذلك اإلنتاجي والتجاري والصناعي)

 %12.5 119,688 86,711 32,977  خدمات التبريد

 %0.5 4,462 0 4,462  التبريد والنقل والتجميع

 %3.9 37,163 29,728 7,435  مذيب

 %0.1 902 0 902  إنتاج الھيدروكربون الستخدامه كمبرد

 %100.0 960,831 713,564 247,267  اإلجمالي
على النحو المتفق عليه في االجتماع  2020بعد عام  * لم تقدم القيم المالية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  التنسيقي المشترك بين الوكاالت.

انخفاض  لتحقيق األعمالتمويل في خطة ستھالك المنخفض التي ليس لديھا غير ذات حجم اال تشمل البلدان  -15
الجمھورية وموريتانيا، وليبيا، وكينيا، و ،في المائة: جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية 35بنسبة في خط األساس 

  العربية السورية وتونس.

 بروميد الميثيل

 في ثالثة بلدان (الجزائر بروميد الميثيل مشاريعمليون دوالر أمريكي ل 1,16ل اعمتشمل خطة األ  -16
لجنة  أوضحتي لمحتوى عالي الرطوبة الذ آجال وتقصد المشاريع تحديد. 2014السودان وتونس) في عام و

  .من أجله البدائل توافر الخيارات التقنية لبروميد الميثيل

 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من التحقق

من  تطلبو 5تقارير التحقق ليتم لھا إعدادبلدا  17، حددت اللجنة التنفيذية عينة من السبعين اجتماعھافي   -17
تمت الموافقة على تقارير التحقق بتكلفة و. 6أعمالھاھذه التقارير في طلبات برنامج  تضمينالوكاالت المنفذة الرئيسية 

تقارير دوالر أمريكي في السنة ل 540,000 قدره األمانة مبلغدوالر أمريكي لكل بلد. وأدرجت  30,000قدرھا 

                                                 
  الخطط المعتمدة. وذاتفي المائة من البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض  20(ج) تقارير التحقق لعينة من  61/46يتطلب القرار    5
  (ج). 70/15وفقا للمقرر    6
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المرحلة على جميع البلدان المؤھلة موافقة  فورتقريرا سنويا  18سيتم إعداد  هالتحقق في المستقبل على افتراض أن
خطة في مليون دوالر أمريكي  1,6 وتم تضمين .خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن األولى 
 .2020إلى  2017مليون دوالر أمريكي للفترة من  2,1مبلغ إضافي قدره وتضمين . 2016-2014 أعمال

 لالمتثال ةغير مطلوب

 مرغوب فيھاالغير التخلص من المواد المستنفدة لألوزون 

من  مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون التيمليون دوالر أمريكي ل 2,6 األعمالتشمل خطة   -18
ھذه  وتنجم جميع. زون من المواد المستنفدة لألوزونمن قدرات استنفاد األو اطن 175شأنھا أن تؤدي إلى تدمير 

  .7الثاني والسبعينفي موعد ال يتجاوز االجتماع  المشاريعم ھذه ي. وينبغي تقدالمشاريع المعتمدةالمشاريع عن إعداد 

  بروميد الميثيل

غير مطلوبة لالمتثال بما في ذلك ال بروميد الميثيل دوالر أمريكي ألنشطة 120,000 األعمالتشمل خطة   -19
 في منطقة أفريقيا. لبروميد الميثيل للتكنولوجيات البديلة لالعتماد المستدامالعمل التقنية اإلقليمية  حلقات

 لبدائل المواد المستنفدة لألوزونرسم الخرائط 

بدائل المواد لدوالر أمريكي لمشروعات المساعدة التقنية على رسم الخرائط  989,000ل اعمتشمل خطة األ  -20
الھند، ومصر، و ،جمھورية الدومينيكانوھي: كوبا، الوطني في ثمانية بلدان،  الصعيدالمستنفدة لألوزون على 

تكلفة وتوافر بدائل المواد أداء وھذه األنشطة  وسوف تقيملبنان وماليزيا. والكويت، وجمھورية اإلسالمية)، الإيران (و
خطط ة من مناسبة لمختلف التطبيقات للمرحلة الثانيالفعالة المنة واآلالمستنفدة لألوزون لتسھيل اختيار التكنولوجيات 
  .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 أنشطة التكاليف المعيارية

 مثل، للتكاليف المعيارية هتاريخ حتىمن المتوقع الحفاظ على معدالت الزيادات التي تم االتفاق عليھا   -21
، وتكاليف الوحدات األساسية، وتكاليف لجنة األمانة العامة/اللجنة التنفيذية والرصد برنامج مساعدات االمتثال

 والتقييم، وتكاليف أمين الخزانة.

مليون  25,3 ومنھا األعمالفي خطة  مليون دوالر أمريكي 58,2 أدرج ،مؤسسيوبشأن أنشطة التعزيز ال  -22
حتى عام للتعزيز المؤسسي مستويات التمويل وتمت الموافقة على . 20168إلى  2014دوالر أمريكي للفترة من 

 أمريكي.مليون دوالر  32,9 بقيمة 2020إلى  2017 من للفترة للتعزيز المؤسسي مستويات التمويلو. 20159

  خطط األعمال على النحو المقدم نبشأمقررات اللجنة التنفيذية القائمة  المستندة إلىتعديالت ال

للصندوق  الموحدةوفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، اقترحت األمانة خطة األعمال   -23
 -:طراف مع إجراء التعديالت التاليةالمتعدد األ

سجالت أمانة  تظھربعد أن و 2020إلى  2014من للفترة  التفاقات متعددة السنواتا مقيتعديالت على   ) أ(
دوالر أمريكي  31,928 تشململيون دوالر أمريكي  1,79من خالل زيادة الميزانية بنسبة ذلك الصندوق 

                                                 
  ).1( 69/5وفقا للمقرر    7
 2016 -2014 أعمال خطط العمل للفترةتخطيط ألغراض  التعزيز المؤسسي تمويلتستخدم المستويات الحالية من (ب)،  63/5تمشيا مع المقرر    8

  إلى أن يحين الوقت الذي يتم اتخاذ قرار بشأن المستويات الفعلية. 2020حتى عام 
  (ب). 61/43وفقا للمقرر    9
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 ؛2016إلى  2014 من فترةلل

خطة إدارة إزالة المواد التعديالت المدخلة على نشاط واحد من األنشطة اإلضافية للمرحلة األولى من     ) ب(
سوف تحد من مستوى التمويل إلى أقصى حد مسموح به لقطاع تجميع التبريد  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالر أمريكي  1,632دوالر أمريكي /كجم وخفض مستوى إجمالي تمويل المشروع بقيمة  4,50بقيمة 
 ؛2016إلى  2014للفترة من 

خطة إدارة إزالة المواد إلغاء إعداد المشروع للمرحلة األولى اإلضافية من أنشطة    ) ج(
دوالر أمريكي.  190,000لكوستاريكا ، وكوبا ، و باراغواي الذي تبلغ قيمته  الھيدروكلوروفلوروكربونية

جلستھا السبعين، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت  ھذه األنشطة سابقا ولكن فيعلى وتمت الموافقة 
. 201310المنفذة عدم تكبد أي التزامات جديدة وتعيد أرصدة إعداد المشروع لھذه األنشطة بحلول نھاية عام 

القرار في سياق تقارير الحالة  وأوصت األمانة بإعادة إعداد المشروع لكوستاريكا وكوبا وباراغواي من ھذا
وثيقة المشروع المقدمة إلى  حيث أوضحت)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/6ثيقة االمتثال ( وو

ذات الصلة أن  خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالموافقة على من أجل اللجنة التنفيذية 
 ؛المشروع المتبقيضافية ستقدم من إعداد اإلمشاريع ال

خطط إدارة إزالة المواد من مشروع العداد إلى تمويل المرحلة الثانية التعديالت من مستوتخفض وف س  (د)
 1,3 بقيمة 2020إلى  2014فترة من لل 16/ 56و  55/13 المقرراتبعمال  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛) 2016إلى  2014للفترة من  دوالر أمريكي 866,350 تتضمنمليون دوالر أمريكي ( 

مستويات التمويل إلى الحد األقصى المسموح به الممنوحة للبلدان ذات حجم االستھالك تعديالت من ستحد ال ) (ه
 بقيمةتمويل مما سيؤدي إلى خفض المستوى اإلجمالي للفي المائة  35 بنسبة لتحقيق خفض 11المنخفض

للفترة من  دوالر أمريكي 181,422 متضمنة( 2020على  2014للفترة من  دوالر أمريكي 355,634
 ؛)2016إلى  2014

ھذا من شأنه أن يقلل و. عتبات فعالية التكاليف ذات الصلةالتي تتجاوز  ذات فعالية التكلفةلمشاريع تعديل ا) (و
 4,50قدرھا فعالية التكلفة بمن المشاريع للبلدان غير ذات حجم االستھالك المنخفض لقطاع خدمات التبريد 

وجد أي تعديل ال تو( 2020إلى  2014للفترة من  دوالر أمريكي 329,688 كجم بقيمة/دوالر أمريكي
 دوالر أمريكي 3,420 بقيمةيقلل من مشاريع قطاع الرغاوي سوف و. ) 2016حتى  2014 من سنواتلل

دوالر أمريكي  6,92 التكلفة وقدرهفعالية إلى تكاليف أقصى قدر من  201612إلى  2014للفترة من 
بما ( 2020إلى  2014للفترة من  دوالر أمريكي 18,385 بقيمةقيم المشروع ھذا من يقلل  وسوف. 13كجم/

تكييف الھواء إلى فعالية التبريد ل) في قطاع  2016إلى  2014للفترة من  دوالر أمريكي 3,677 في ذلك
 دوالر أمريكي 610 بقيمةالمشاريع في قطاع المذيبات  وسيقلل. كجم/دوالر أمريكي 9,00بقيمة التكلفة 

) إلى عتبة  2016حتى  2014دوالر أمريكي للفترة من  120(بما في ذلك  2020حتى  2014للفترة من 
  ؛كجم/دوالر أمريكي  4,50بقيمة فعالية التكلفة 

ثالثة لل خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن (ز) تعديالت للحد من تمويل المرحلة الثانية 
 ةلديھا مجموع البلدانن ھذه ألمليون دوالر أمريكي  1,5 بقيمةبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض 

 ؛بالفعل معتمدةإلزالة مشاريع 

 األعمالمن خطة ألغيت األنشطة  ألن ھذه" دراسات رسم الخرائط لبدائل المواد المستنفدة لألوزون " إلغاء(ح) 

                                                 
  ).3(ب)( 70/7وفقا للمقرر    10
  )12(و)( 60/44وفقا للمقرر    11
  .2016عديالت بعد عام ال توجد أنشطة تتطلب إجراء ت   12
  (و) 60/44وفقا للمقرر    13
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بقيمة كاالت المنفذة خطط أعمال الوأن يقلل . وھذا من شأنه 14التاسع والستينجتماع اال في 2013عام ل
 ؛دوالر أمريكي 989,000

إال أن ، لتعزيز المؤسسي وتوقيت تقديم تلك الطلبات معروفان(ط) على الرغم من أن مستويات التمويل ل
التي تختلف عن تلك المسموح بھا بموجب  أعمالھافي خطط  التعزيز المؤسسي قيمشملت الوكاالت المنفذة 

 149,500(بما في ذلك  2020إلى  2014للفترة من  دوالر أمريكي 720,601بقيمة ھيكل التمويل الحالي 
استحقاق  لوقتالتعديالت خطط العمل وفقا سوف تغير ھذه و). 2016حتى  2014للفترة من  دوالر أمريكي

وھيكل التمويل التعزيز المؤسسي طلبات  علىأحدث الموافقات أساس على  ات التعزيز المؤسسيتجديد
  الحالي.

، 2016 حتى 2014 للفترة منالمقترحة لألمانة لخطة األعمال الموحدة نتائج التعديالت  3يعرض الجدول   -24
 وكالة. اإلجمالي لكلبما في ذلك 

 3الجدول 

 على أساسفي خطط األعمال المقدمة إلى اللجنة التنفيذية المعدل تخصيص الموارد 
 للجنة التنفيذيةالقائمة مقررات ال

 )دوالر أمريكي 000(
  

- 2014اإلجمالي (  2016  2015  2014  البند
2016(  

- 2017اإلجمالي (
2020(  

اإلجمالي بعد 
2020*  

              مطلوب لالمتثال

 1,110 20,735 210,207 41,792 91,835 76,580  اتفاقات متعددة السنوات موافق عليھا
المرحلة  –إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

   133,352 33,338 33,338      الثانية
الخطة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

   496   496    المرحلة الثانية – الطويلة المدى
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
2,433 1,821 466 4,719 388 30 

الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد 
        المرحلة األولى –الخطة الطويلة المدى  –

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
  تمويل إضافي –الھيدروكلوروفلوروكربونية 

2,571 1,503 1,977 6,052   

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

7,563 41,423 198,992 247,979 718,787  

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 
  6,192 13,744 282 2,263 11,200  المرحلة الثانية –الخطة الطويلة المدى  –

التحقق من خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

540 540 540 1,620 
2,160 

  

   1,162   1,162  الميثيلإزالة بروميد 

          غير مطلوب لالمتثال
التخلص من المواد المستنفذة لألوزون الغير 

   2,626   2,626  مرغوب فيھا
      دراسة رسم خريطة بدائل المواد المستنفذة لألوزون

    120     120  حلقات العمل –بروميد الميثيل 

              أنشطة التكلفة القياسية

   47,969 32,433 11,132 10,808 10,493  برنامج مساعدات االمتثال
  23,850 17,456 5,859 5,819 5,778  الوحدة األساسية

األمانة، واللجنة التنفيذية والنظير الكندي لرصد 
  وتقييم نقص التكاليف

6,252 6,389 6,530 19,171 27,611  

                                                 
  ).1(ج)(69/5وفقا للمقرر    14
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- 2014اإلجمالي (  2016  2015  2014  البند
2016(  

- 2017اإلجمالي (
2020(  

اإلجمالي بعد 
2020*  

  2,000 1,500 500 500 500  أمين الصندوق

  32,374 25,124 8,937 7,250 8,937  التعزيز المؤسسي
 1,140 1,015,417 617,747 310,345 170,647 136,756  المجموع الكلي

   600,000 ***460,000 ***150,000 ***150,000 **160,000  الميزانية اإلرشادية

 1,140 415,417 157,747 160,345 20,647 23,244-  الفرق

        لكل وكالة

   105 654 198 232 224  فرنسا

 496 2,677 7,850 5,147 2,279 424  ألمانيا

   68 902 73 267 562  إيطاليا

   3,526 2,314 90 1,121  اليابان

 51 304,110 138,987 77,423 32,196 29,368  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 593 95,295 70,123 29,874 19,088 21,161  برنامج األمم المتحدة للبيئة، اليونيب

   301,434 197,176 94,254 60,409 42,513  اليونيدو

   279,958 176,238 93,492 48,657 34,090  البنك الدولي
التحقق من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
540 540 540 1,620 2,160   

لرصد األمانة، واللجنة التنفيذية والنظير الكندي 
  وتقييم نقص التكاليف

6,252 6,389 6,530 19,171 27,611   

   2,000 1,500 500 500 500  أمين الصندوق

دوالر أمريكي  100,900دوالر أمريكي لموريشيوس، و 187,600لالتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة باستثناء  2020* جميع األنشطة بعد عام 
 لجنوب السودان. دوالر أمريكي 30,000لناميبيا و

 (ه). 66/3** وفقا للمقرر 
 .2016إلى  2014 التجديد للفترة من مستوى على أساس*** 

  
 مسائل السياسات األخرى

 طلبات ألنشطة غير مطلوبة لالمتثال

لالمتثال  ةغير مطلوبالما إذا كانت األنشطة المدرجة في خطط األعمال  دراسةقد ترغب اللجنة التنفيذية في   -25
تياجات المتبقية ريثما تتم تسوية االح 2014بعد عام  إلى ما تعاد مرحلتھالكن و بقاؤھا، أو  أو بقاؤھا، ينبغي إزالتھا

 ، في ضوء قيود الميزانية لألنشطة المطلوبة لالمتثال.لالمتثال

 ل اعماألخطة افتراضات 

ھذا له تأثير سلبي على حساب ولكن  ةالفعليزالة أن ھناك فارق زمني بين التمويل واإلالبنك الدولي ذكر   -26
 طرح. وقد لن يكون لديھا أي إزالة باعتمادات أساسيةسنوية نظرا ألن بعض الشرائح التكلفة في أي شريحة فعالية 

اإلزالة السنوية طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت المنفذة أن تقدم و. ة الصندوق ھذه المسألة في الماضيالبنك وأمان
اإلزالة  األعمالالمعلومات الواردة في خطط  ال تظھرلھذا السبب، و. اس فعالية التكلفة اإلجمالية للشريحةعلى أس

في مطالبة الوكاالت الثنائية قد ترغب اللجنة التنفيذية و. ، على أساس سنويكما ينبغيالتي يتم تمويلھا في ھذه السنة 
في خطط األعمال إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطط بالطن لمولة حالتوفير توزيع والمنفذة ب
  الشاملة.خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التفاق فعالية التكلفة ل، وفقا يةالمستقبل

تخطيط األعمال من أال وھي االفتراضات المستخدمة لوثمة قضية أخرى أثيرت في خطة عمل البنك الدولي   -27
، على وجه الخصوص، الدول غير ذات كمية اإلزالة المطلوبة من قبلل يتقل منكمية االستھالك المؤھل تمكين أجل 

ة من في المائ 10لمرحلة األولى ل الموافق عليهمستوى التخلص التدريجي يتجاوز حجم االستھالك المنخفض حيث 
تحقيق بزم ھذه االتفاقيات فقط تتل)، ولكن المائة من خط األساس في 18ل إلى صخط األساس (في بعض الحاالت ي
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على جميع ھذا االفتراض  ه تم تطبيق، أنإلى، مع ذلك. وتجدر اإلشارة في المائة  10 بنسبة خفض خط األساس
 .2020حتى  2015 من تجاوز مستوى الميزانية اإلرشادية للسنواتن مستوى التمويل في خطط األعمال يأالبلدان و

تمويل المشاريع على أساس  شروط في مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بالتنويه عنقد ترغب اللجنة التنفيذية و
التخلص التدريجي من جانب االلتزام بلتخفيضات مع مراعاة لي لالجدول الزمني التا لتنفيذحمولة المقدرة الالزمة ال

  .يةالمستقبل ھاأعمالخطط في في ية في اتفاقاتھا مع اللجنة التنفيذ 5بلدان المادة 

 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمن توزيع الشرائح السنوية اإلفراط في وضع الميزانية و

دوالر مليون  160,4 بقيمةالميزانية اإلجمالية  2016-2014 للفترة تتجاوز األنشطة في خطط األعمال  -28
تعديالت كما ھو مبين في دوالر أمريكي بعد إجراء المليون  157,8 وبقيمة 1كي كما ھو مبين في الجدول أمري

جديدة باستثناء تلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الأنشطة د تم تطبيق التعديالت على جميع . وق3الجدول 
 .طاع اإلنتاجالموجودة في ق

موزعة بالتساوي بين  زانية ليستأن اإلفراط في وضع الميكال الجدولين إلى يشير ، وعالوة على ذلك -29
دوالر مليون  160,3 بقيمةالميزانية  2016عام من ذلك يتجاوز فترة الثالث سنوات ولكن بدال لثالث سنوات ال

رشادية، من الميزانية اإلأمريكي مليون دوالر  23أكثر من لن يطلب ، 2014عد التعديالت، بينما في عام بأمريكي 
بالنسبة للجزء غير  األرصدة وعائدفائدة الثالث القادمة على افتراض أن  فترة السنواتالتي سيتم ترحيلھا إلى 

 .2014إلى  2012 لتجديد الفترة من يتعھدال

من  للمرحلة الثانية أمريكي مليون دوالر 7,6على النحو المعدل  2016-2014األعمال للفترة خطة تشمل  -30
- 2014من  ،دوالر أمريكيمليون  248 و ،2014ونية في عام خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب

من خطط إدارة إزالة المواد لمرحلة الثانية نشطة ادوالر أمريكي أل 965,9 إجمالي . وشملت الوكاالت المنفذة2016
  .2020إلى  2014 من لھا للفترةاعمأفي خطط الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 وكالةالأعمال مسائل السياسات في خطط 

بما  مسائل السياسات، العديد من ، على التواليمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو والبنك الدوليبرنامج األأثار  -31
، والعناصر التي ينبغي إدراجھا في إعداد ضرورة استكمال المرحلة الثانية من المبادئ التوجيھيةفي ذلك سياسة 

بدائل المواد المستنفدة لخرائط ورسم استراتيجية شاملة لة الثانية مثل تحديث المسوح ووضع مشروع للمرحال
وميد الميثيل في الحجر بدائل برل تقديم تجريبيإضافة و، الثانيةلألوزون لتمكين خيارات التكنولوجيا للمرحلة 

، لدانوجودة في مختلف المناطق والباالقتصادية للبدائل الملتقييم الجدوى التقنية ومعالجات ما قبل الشحن الزراعي و
، من المواد المستنفدة لألوزونالتخلص  ووقتمزدوجة االستخدام، والفارق الزمني بين التمويل  ومصانع اإلنتاج

 تعليقات ويتم تغطية. تمويل تخطيط األعمالد مستويات الخطط لتحديمن  ومستوى االستھالك المؤھل للمرحلة الثانية
  .المنفذة في خطط األعمال الفردية التي أثيرت في خطط أعمال الوكاالت المسائل علىاألمانة 

 التداخالت المحتملة

في البلدان التالية: البوسنة والھرسك في  األعمالحددت األمانة العامة التداخالت المحتملة في تنفيذ خطط  -32
ا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي) قطاع خدمة التبريد (إيطاليا واليونيدو)، والبرازيل في قطاع الرغاوي (إيطالي

الوكاالت المنفذة  في مطالبةقد ترغب اللجنة التنفيذية ويطاليا واليونيدو). وإ ك في قطاع خدمة التبريد (ألمانياوالمكسي
  إلبالغ عن حل لھذه التداخالت.الحادي والسبعين باالمعنية خالل االجتماع 

 الحادي والسبعينإلى االجتماع  اأو تقديمھالتي لم تتم الموافقة عليھا  2013 أعمالأنشطة خطة 

 تالتي كان التعزيز المؤسسي أنشطةددة السنوات المعتمدة تلقائيا وتلك االتفاقات المتع بإضافةتوصي األمانة  -33
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جتماع االبعد  2014م عا أعمالخطة لم يوافق عليھا للم تقدم أو  ھا، ولكناالجتماع الحادي والسبعين واجبة األداء في
  .الحادي والسبعين

  

 التوصيات

 :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية         -34

على النحو الوارد في  2016-2014للفترة  للصندوق المتعدد األطراف وحدةماألعمال الخطة  ذكر  ) أ(
  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7الوثيقة 

 ) تقرر ما إذا:(ب

 ؛اقترحته األمانةاألعمال على النحو الذي خطة  تعديل) 1(

خالل المناقشة من قبل اللجنة التنفيذية و / أو أثناء  األعمالخطة إضافي ل تعديل) 2(
 :الوكاالت الثنائية والمنفذة من أجل من قبل األعمالعرض خطة 

 ؛األنشطة غير المطلوبة لالمتثال إبقاءأو  إلغاءأ) 

من خطط  المؤسسيتعزيز أنشطة المتعدد السنوات و اتتفاقاالب) إضافة تلك 
الحادي في االجتماع عليھا التي لم تقدم أو لم تتم الموافقة  2013لعام األعمال 

 ؛2014عام أعمال والسبعين لخطط 

 :بما يليالوكاالت الثنائية والمنفذة  مكالبة(ج) 

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية غير خطة إدارة  من المرحلة األولىأنشطة م ي) تقد1(
 ؛درجة في خطط األعمال لبوتسواناالم

 :) في خطط األعمال المستقبلية2(

بالطن لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا حمولة الأ) توفير توزيع 
 ؛خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الشاملةفعالية تكلفة اتفاق ل

جدول حمولة المقدرة الالزمة لتحقيق التمويل المشاريع على أساس  شروط تحديدوب) 
 ؛التاليالتخفيضات 

في  100 بنسبةفيھا اإلزالة تمام تظھر مدخالت خطط األعمال تلك البلدان التي  وذكرج ) 
 ؛62/10وفقا للمقرر المائة 

إلبالغ عن قرار الحادي والسبعين باالوكاالت المنفذة المعنية خالل االجتماع  ومطالبة(د ) 
 ؛  UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/7من الوثيقة  32في الفقرة التداخل المحدد 

-2014األعمال الموحدة للصندوق المتعدد األطراف للفترة على خطة  والمصادقة(ه ) 
المصادقة ، مع مالحظة أن ه األمانة [ واللجنة التنفيذية ]، على النحو الذي عدلت2016

تمويلھا أو مستويات على قة على المشاريع المحددة فيھا وال الموافعلى ال ال تدل 
  .الحمولة
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