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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   بروتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
  

  

 2020 - 2018للفترة  ةيل الوکاالت الثنائاعمأخطط 

  مقدمة

 ايطاليوإ اي: ألماننياالجتماع الثمان یإل 2020 - 2018خطط األعمال للسنوات  ةيالتال ةيقدمت الوکاالت الثنائ       -1
تخصيص لل، تضمنت ھذه الوثيقة جدوال اعمأرسميا خطة  ا. وعلى الرغم من أن فرنسا وإسبانيا لم تقدم1ابانيوال

المعتمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبخطط إدارة إزالة المواد  تبطةالموارد لفرنسا وإسبانيا استنادا إلى األنشطة المر
 .الثمانين االجتماعالمقدمة إلى  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاد من حيث المبدأ وخطط إدارة إزالة المو

: البرازيل والصين وكولومبيا ومصر موھ 5بلدا من بلدان المادة  20في أنشطة  تنفيذتعتزم الوكاالت الثنائية      -2
وليبيريا  اإلسالمية) وكينيا وجمھورية الو الديمقراطية الشعبية وليسوتو -وغانا والھند وإيران (جمھورية 

 نام وزمبابوي بقيمة تيالجديدة وسيشيل وتونس وفي ياوموريشيوس والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وبابوا غين
على  2020بعد عام ما فترة ل کييدوالر أمر 8,702,127مبلغ إضافي قدره  وسيطلب. أمريكي دوالر 11,002,514

  1.2في الجدول  نيمبال النحو

                                                 
. قة للصندوالسنوي بلد المعلنةمساھمات الفي المائة من  20صل إلى ت بقيمةيمكن اعتبار التعاون الثنائي مساھما في الصندوق المتعدد األطراف    1

داية السنة في لھا في باعمأئية خطط الثنائية، شريطة أن تقدم الوكاالت الثنا المشروعاتوقررت اللجنة التنفيذية السماح بالمرونة في السنة التي تقيد فيھا 
األطراف األخرى  منلثنائي االتعاون  ولم يقدم(أ)).  25/13 للجنة األول من السنة (المقررااجتماع مناقشات خطط األعمال في للنظر فيھا خالل  موعدھا

لمتحدة ا والمملكة السويد وسويسرمثل أستراليا وكندا والجمھورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وبولندا والبرتغال وإسبانيا وا 5المادة  بلدانغير 
  .تقديمالالة ثنائية في حألنشطة اللخطط أعمال ثنائية ويمكن أن تزيد القيمة اإلجمالية  يةمريكاألالشمالية والواليات المتحدة  وإيرلندالبريطانيا العظمى 

وليبيريا وموريشيوس  ليسوتوالمعتمدة ل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطط إدارة إزالة المواد الھ یللمرحلة األول 2020األنشطة بعد عام  عيجم   2
 كولومبياو والصين ازيلللبر ةيندروکلوروفلوروکربويمن خطط إدارة إزالة المواد الھ ةيللمرحلة الثانويل وزمبابوي؛ وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسيش

 ولليسوتوع عداد المشروإ ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةي)؛ وللمرحلة الثاناإلسالمية - ةي(جمھور وإيران والھندومصر 
  وزمبابوي. ايريبيول
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  *(بالدوالر األمريكي) 2020 - 2018في خطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة : تخصيص الموارد 1الجدول 
  المجموع 2020 2019 2018  

)2018- 
2020( 

المجموع بعد 
 2020 عام

 مطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

  المعتمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
7,746,937947,6651,852,61610,547,218 7,536,712 

إدارة إزالة المواد  ةخطإعداد مشروع  
  المرحلة الثانية -  الھيدروكلوروفلوروكربونية

0134,8000134,800 0 

إدارة إزالة المواد  ةخطالمرحلة الثانية من 
    الھيدروكلوروفلوروكربونية

045,985045,985 1,165,415 

 8,702,127 7,746,9371,128,4501,852,61610,728,003  المجموع الفرعي للمطلوب من أجل االمتثال
  أنشطة الھيدروفلوروكربون

 0 274,51100274,511  األنشطة التمكينية –الھيدروفلوروكربون 
 0 274,51100274,511  المجموع الفرعي ألنشطة الھيدروفلوروكربون

 8,702,127 8,021,4481,128,4501,852,61611,002,514 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

 تعليقاتال

مت مقترحة، وقيل كل وكالة ثنائية، وقدمت تعليقات على العديد من األنشطة الاعمأاستعرضت األمانة خطة      -3
  المعلنة سنويا. المساھماتقيمة األنشطة في ضوء 

 فرنسا

مستوى  على افتراض أن. 2020 - 2018تخصيص الموارد في خطة أعمال فرنسا للفترة  2الجدول  يبين      -4
لعام  المعلنةية السنوفرنسا مساھمات في المائة من  20 تبلغ قيمة، 2017 - 2015لفترة ل مماثلالمعلنة  المساھمات

 دوالر أمريكي. 2,260,651 ،2018

  *(بالدوالر األمريكي)وارد لفرنسا : تخصيص الم2الجدول 
  المجموع 2020 2019 2018 البند

)2018 – 2020( 
 المجموع بعد عام

2020 
 مطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
78,769 0 5,085 83,854 0 

إدارة إزالة  ةخطالمرحلة الثانية من 
   الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

0 0 
342,051 342,051 1,281,533 

 1,281,533 425,905 347,136 0 78,769 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

 ينناماالجتماع الث یالتي قدمت إل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيبالمرحلة الثان تعلقي مايفو         -5
المطلوب  ليتناسب مع التموكي يل یکيدوالرا أمر 342,051 یلھذا النشاط إل ليمستوى التمو زيادة)، تقترح األمانة 3كينيا(

 .2020بعد عام  أمريكي لما دوالر 1,281,533و  2020 یإل 2018أصال للفترة من 
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  ألمانيا

 .2020 - 2018توزيع الموارد في خطة أعمال ألمانيا للفترة  3الجدول  يبين         -6

  *رد أللمانيا (بالدوالر األمريكي): تخصيص الموا3 الجدول
  المجموع 2020 2019 2018 البند

)2018-2020( 
المجموع بعد 

 2020 عام 
 مطلوب من أجل االمتثال
  ةالھيدروكلوروفلوروكربونيخطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة
6,903,505 857,265 1,762,216 9,522,986 7,536,712 

إدارة إزالة المواد  ةخطإعداد مشروع 
المرحلة  –المعتمدة   الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الثانية

0 134,800 0 134,800 0 

إدارة إزالة المواد  ةخطالمرحلة الثانية من 
   الھيدروكلوروفلوروكربونية

0 45,985 0 45,985 1,165,415 

 8,702,127 9,703,771 1,762,216 1,038,050 6,903,505 المجموع الفرعي للمطلوب من أجل االمتثال   
 أنشطة الھيدروفلوروكربون

 0 274,511 0 0 274,511  األنشطة التمكينية –الھيدروفلوروكربون 
 0 274,511 0 0 274,511  المجموع الفرعي ألنشطة الھيدروفلوروكربون

 8,702,127 9,978,282 1,762,216 1,038.050 7,178,016 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

من خطط إدارة  ةينوالثا یاألول تينللمرحل کييدوالر أمر ونيمل 17,06 مبلغا قدره ايتشمل خطة أعمال ألمان      -7
. 2020 یإل 2018للفترة من  کييدوالر أمر ونيمل 9,52 شامالالمعتمدة  ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

 ونيلم 3,1 درھازيادة قب اتبموجب االتفاق لمعتمدةا الفعلية ليمبالغ التمو لكي تبين فيالتکال التيوتقترح األمانة تعد
 .2020بعد عام لما مليون دوالر أمريكي  3,1 قيمته ، وبخفض2020 - 2018لفترة ل کييدوالر أمر

 يةكيننشطة التمألل 2018في عام  دوالر أمريكي 179,511 خطة أعمال ألمانيا مبلغا قدره وتشمل       -8
تماع االج یإل لباتھذه الط ميفي ثالثة بلدان (ليبريا وبابوا غينيا الجديدة وسيشيل). ومنذ تقد للھيدروفلوروكربون

 وفقا لذلك. 2020 - 2018عدلت األمانة خطة األعمال للفترة  ن،يالثمان

 بقيمةريشيوس) لبلد واحد (مو للھيدروفلوروكربون يةوباإلضافة إلى ذلك، أدرجت ألمانيا أنشطة تمكين        -9
طاب نوايا خھو في خطة األعمال الھيدروفلوروكربون الشروط المسبقة إلدراج نشاط  وأحد. أمريكيدوالر  95,000

طة د من خلبلاى ازالة وافقت المانيا علولموريشيوس.  المطلوب طابالخألمانيا  تقدمتأييد من الحكومة المعنية. ولم  /
 اعمالھا.

أدخلت ھذه التعديالت ونتائج التعديالت التي اقترحتھا األمانة على خطة أعمال ألمانيا.  4ويعرض الجدول       -10
  .20204 - 2018 للفترةفي خطة األعمال الموحدة للصندوق المتعدد األطراف 
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  *مال ألمانيا (بالدوالر األمريكي)خطة أع تعديالت: نتائج 4 الجدول

  المجموع 2020 2019 2018  
)20182020( 

المجموع بعد 
  2020 عام 

 مطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
8,203,505 857,265 3,562,216 12,622,986 4,436,712 

إدارة إزالة المواد  ةخطإعداد مشروع 
المرحلة  –المعتمدة   الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الثانية

 0 134,800  0 134,800  0 

إدارة إزالة المواد  ةخطالمرحلة الثانية من 
   الھيدروكلوروفلوروكربونية

 0 45,985  0 45,985 1,165,415 

 5,602,127 12,803,771 3,562,216 1,038,050 8,203,505 المجموع الفرعي للمطلوب من أجل االمتثال   
 أنشطة الھيدروفلوروكربون

 0  0 0  0  0  األنشطة التمكينية –الھيدروفلوروكربون 
 0 0 0 0 0  المجموع الفرعي ألنشطة الھيدروفلوروكربون

 5,602,127 12,803,771 3,562,216 1,038,050 8,203,505 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

المعلنة  لمساھماتامستوى نفس  2020 - 2018المعدلة للفترة ألمانيا أعمال في خطة الواردة األنشطة  تقترح     -11
المعلنة  ھماتالمسافي المائة من  20 قيمتھا، مما سيؤدي إلى مساھمات سنوية 2017 -  2015لتجديد موارد الفترة 

. وتبلغ 2020 - 2018لفترة السنوات الثالث  دوالر أمريكي 8,659,025 ، أوأمريكي دوالر 2,886,342 قدرھاو
 20لتي ستتجاوز ا دوالر أمريكي 12,803,771 ،2020 – 2018المعدلة للفترة ألمانيا أعمال القيمة اإلجمالية لخطة 

اوزت الموافقات تجوأمريكي. دوالر  4,144,746 بقيمة كاملةفي المائة من المساھمات المعلنة لفترة الثالث سنوات 
لمائة من في ا 20 نسبة بالفعلأمريكي  دوالر 12,622,986 البالغة 2020إلى  2018 من من حيث المبدأ للفترة

 .أمريكي دوالر  3,963,961بقيمة  2020 - 2018للفترة المساھمات المعلنة 

ر، النحو المقر یعل الثمانيناالجتماع  یالمقدمة إل الطلبات یذلك، إذا تمت الموافقة عل یباإلضافة إل      -12
 یعل یکيأمر دوالر 10,424بقيمة  2017 - 2015لفترة الثالث سنوات  ةيالمخصصات الثنائ ايستتجاوز ألمان
مع األخذ في  .ةيإضاف مساھماتمن خالل  قدمةالم دروفلوروکربونياألنشطة المتعلقة بالھ ه سيتم تمويلافتراض أن
 - 2018ل للفترة في خطة األعما المحددةواألنشطة  2017 - 2015خالل فترة الثالث سنوات الزائد المبلغ  االعتبار
يمة بقحالي) ال الموارد تجديدلمخصصات الثنائية (استنادا إلى األمانيا األمانة، ستتجاوز  تعديالتبعد  2020

ن من تطلب األنشطة للسنوات المقبلة أو أ . وستحتاج ألمانيا إما إلى إعادة برمجةمريكيأ دوالر 4,155,170
 في المائة المخصصة. 20بحيث ال يتجاوز تعاونھا الثنائي نسبة  المشروعاتالوكاالت الثنائية أو المنفذة األخرى تنفيذ 

ل ي خطة أعمافالواردة في إعادة النظر في مستوى األنشطة  ةيذيقد ترغب اللجنة التنف ،ى ذلكوبناء عل      -13
. وأبلغت 2020 - 2018لفترة السنوات الثالث  ةياألنشطة الثنائ صيفي ضوء تخص 2020 - 2018للفترة  ايألمان

أجل  معتمدة منات الالمتعددة السنو تحكومة ألمانيا بھذه المسألة وأجابت بأنھا ستنظر في تحويل شرائح من االتفاقا
 .المساھمات المعلنةفي المائة من  20البقاء في حدود 

 اإيطالي

مستوى ن أعلى افتراض . 2020 - 2018تخصيص الموارد في خطة أعمال إيطاليا للفترة  5الجدول  يبين     -14
لعام المعلنة سنوية في المائة من مساھمات إيطاليا ال 20 تبلغ قيمة، 2017 - 2015لفترة ل مماثلالمعلنة  المساھمات

  .أمريكي دوالر 1,797,850، 2018
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  *رد إليطاليا (بالدوالر األمريكي): تخصيص الموا5 الجدول
  المجموع **2020 2019 2018 البند

)2018 – 2020( 
 مطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
632,800 0 0 632,800 

 632,800 0 0 632,800 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

  .2020** ال توجد أنشطة بعد عام 
 

 یالتي قدمت إل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ ةيبالمرحلة الثان تعلقي مايفو      -15
المطلوب  ليتناسب مع التموكي يلھذا النشاط ل لي)، تقترح األمانة إدراج مستوى التمو5نيجيريا( الثمانيناالجتماع 

 .2020بعد عام  أمريكي لما دوالر 531,423و ،2020 یإل 2018للفترة من  یکيأمر الردو 264,872بقيمة أصال 

  
  *مال إيطاليا (بالدوالر األمريكي)تعديالت خطة أع: نتائج 6 الجدول

  المجموع 2020 2019 2018 البند
)2018 – 2020(  

 المجموع بعد عام
2020 

 مطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
632,800 0 0 632,800 0 

خطط إدارة إزالة المرحلة الثانية من
  الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد 

0 264,872 0 264,872 531,423 

 531,423 897,672 0 264,872 632,800 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. * شامال

 اليابان

أن  اضعلى اقتر. 2020 - 2018تخصيص الموارد في خطة أعمال اليابان للفترة  7يرد في الجدول        -16
المعلنة لعام  السنويةليابان امساھمات في المائة من  20، 2017 - 2015لفترة لمماثل المعلنة  المساھماتمستوى 

 .أمريكي دوالر 4,378,622قيمتھا   تبلغ 2018

  *ارد لليابان (بالدوالر األمريكي): تخصيص المو7الجدول 
  المجموع **2020 2019 2018 البند

)2018 – 2020( 
خطط إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 المعتمدة

210,632 90,400 90,400 391,432 

 391,432 90,400 90,400 210,632 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

 .2020ال توجد أنشطة بعد عام ** 
 

من خطط  ةيللمرحلة الثان 2020 - 2018للفترة  کييدوالر أمر 391,432مبلغ  ابانيتشمل خطة أعمال ال       -17
 185,297 المبلغ شملكي يل ليمستوى التمو زيادةتقترح األمانة و. ةيدروکلوروفلوروکربونيإدارة إزالة المواد الھ

خطة إدارة إزالة  حةيشر كي يبينل نام تيلفي 2020 إلى 2018 من المبدأ للفترة ثيالمعتمد من ح کييدوالر أمر
 .الثمانيناالجتماع  یالتي لم تقدم إل ةيدروکلوروفلوروکربونيالمواد الھ

                                                 
  ُسحب المشروع في وقت الحق.   5
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  *مال اليابان (بالدوالر األمريكي)تعديالت خطة أع: نتائج 8 الجدول
  المجموع **2020 2019 2018 البند

)2018 – 2020(  
 576,729 90,400 120,232 366,097 تمدةالمع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة المواد 

 576,729 90,400 120,232 366,097 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

  .2020** ال توجد أنشطة بعد عام 

 إسبانيا

ن مستوى أعلى افتراض . 2020 - 2018 أعمال إسبانيا للفترةارد في خطة تخصيص المو 9الجدول  يبين      -18
نوية المعلنة لعام الس إسبانيافي المائة من مساھمات  20 تبلغ قيمة، 2017 – 2015للفترة  مماثلالمعلنة  المساھمات

 .دوالر أمريكي 1,201,666 ،2018

  *(بالدوالر األمريكي) إلسبانيارد : تخصيص الموا9الجدول 
  المجموع **2020 2019 2018 البند

)2018 – 2020( 
     مطلوب من أجل االمتثال
 1,192,731   1,192,731 تمدةالمع  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطط إدارة إزالة المواد 

 1,192,731 0 0 1,192,731 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

 .2020** ال توجد أنشطة بعد عام 

 2020 - 2018أعمال الوكاالت الثنائية للفترة تعديالت خطط 

 -  2018ة للفتر ةيالثنائ لخطط أعمال الوکاالت اإلجمالية القيمةالمقترحة أعاله، تبلغ  التيبعد إجراء التعد        -19
مال الموحدة في خطة األع التيأدخلت ھذه التعدو. 10في الجدول  نيمبعلى النحو ال کييدوالر أمر 15,896,808 2020

 .2020 - 2018للصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  *ألمريكي)(بالدوالر ا 2020 - 2018ة المعدلة للفتركاالت الثنائية الوأعمال : تخصيص الموارد في خطط 10 الجدول
  المجموع 2020 2019 2018  

)2018 – 2020(  
المجموع بعد 

 2020 عام 
 مطلوب من أجل االمتثال
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
10,473,902 977,497 3,657,701 15,109,100 4,436,712 

إدارة إزالة المواد إعداد مشروع خطة 
  المرحلة الثانية -   الھيدروكلوروفلوروكربونية

0 134,800 0 134,800 0 

إدارة إزالة المواد  ةخطالمرحلة الثانية من 
   الھيدروكلوروفلوروكربونية

 310,857 342,051 652,908 2,978,371 

 7,415,083 15,896,808 3,999,752 1,423,154 10,473,902 المجموع الفرعي للمطلوب من أجل االمتثال
  أنشطة الھيدروفلوروكربون

  0 0  0  0 0 األنشطة التمكينية –الھيدروفلوروكربون 
 المجموع الفرعي ألنشطة   

 الھيدروفلوروكربون
0 0 0 0 0 

 7,415,083 15,896,808 3,999,752 1,423,154 10,473,902 المجموع الكلي
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 
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 التوصيات

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:         -20

 ايطاليوإ ايالمقدمة من ألمان 2020 - 2018للفترة  ةياإلحاطة علما بخطط أعمال الوکاالت الثنائ  )أ(
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/17 قةيالواردة في الوث ابانيوال

نشطة في ضوء تخصيص األ 2020 - 2018 للفترة إعادة النظر في خطة أعمال ألمانيا يجبأنه و  )ب(
 .2020 - 2018 سنوات الثنائية لفترة الثالث

__________________  

  


