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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
 

 2022- 2020المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة خطة األعمال 

 مقدمة

ألطراف امتعدد المال الصندوق التعاونية بشأن تخطيط أع نلوكاالت الثنائية والمنفذة جهودهبدأت األمانة وا       -1
ية اإلجمال القيمةويتم تلخيص . 2019 أيلول /سبتمبر 23مع تقديم جداول خطة العمل األولية في  2022- 2020للفترة 

 .1في الجدول  حسبما قدمت 2022- 2020 الفترة لاعمألجداول خطط 

  مريكي)األدوالر الب( 2022-2020خطة العمل للفترة لاألولية قيم الإجمالي  -1الجدول 
  المجموع  2022 2021 2020 [البند

)2020-2022(  
  المجموع

 )2022(بعد 
 420,048 188,376177,667597,807 231,764 المجموع الكلي

  531,000*180,000*180,000 171,000  الميزانية اإلرشادية
  66,807(2,333)8,376 60,764 الفرق

 .2020 - 2018 للفترة متعدد األطرافالمستوى تجديد موارد الصندوق نفس * يفترض 

 وادلما لةإدارة إزا ططخ نم لثانيةا حلةرلما وخاصة، الجديدة ةطنشاأل ألمانةا استعرضت   -2
، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإدارة إزا ططخ نم لیوألا حلةرلما وءض في ،نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا
اع التنسيق المشترك خالل اجتمو. ذةلمنفوا لثنائيةا تکاالولا لیإ تتعليقا تسلر، وأفلتکاليوا المتبقية ليولتما ليةأهو

 :جملة أمور في، وتشملول خطط العمل األولية جدا استعراضن مالناشئة  المسائل، ناقشت األمانة 1بين الوكاالت
 الواردة في والمشروعات لوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكالمتعلقة باألنشطة و البرمجة الشاملة

قطاع اإلنتاج بما في ذلك الشرائح المرتبطة و، الرابع والثمانينإلى االجتماع  تقدملم  هاولكن 2019 لعام لعمالخطط 

                                                 
  .2019أكتوبر/ تشرين األول  11إلى  9مونتريال، من    1
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 .بالمواد الهيدروفلوروكربونية ، واألنشطة المتعلقةللصين لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكإنتاج إزالة بخطة إدارة 

ية الوكاالت الثنائ قحتن، اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت أجريت فيباإلضافة إلى المناقشة التي        -3
 رةللفتنقحة لعمل الماتم تلخيص القيمة اإلجمالية لخطة وتقديمها مع أقسام السرد.  وأعادتلها جداول خطط عمالمنفذة و

 .2في الجدول  2020-2022

  )مريكيبالدوالر األقدمت ( حسبما 2022 -2020للفترة  المعدلةإجمالي قيم خطة العمل  -2 الجدول
  المجموع  2022 2021 2020 [البند

)2020-2022(  
  المجموع

 )2022(بعد 
 436,495 178,190181,692574,743 214,860 المجموع الكلي

   531,000*180,000*180,000 171,000  الميزانية اإلرشادية
   1,69243,743(1,810) 43,860 الفرق

  .2020 -2018 للفترة متعدد األطرافالمستوى تجديد موارد الصندوق نفس * يفترض * 

 المحتوى

خطط  وتشمل 2022-2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةل تعرض هذه الوثيقة خطط العم         -4
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  3(اليونيب) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2للوكاالت الثنائية 2022- 2020للفترة ل العم

الرابع إلى االجتماع  ينالمقدم 6والبنك الدولي 5)اليونيدو(األمم المتحدة للتنمية الصناعية  ومنظمة4(اليوئنديبي)
 والثمانين.

 تتكون هذه الوثيقة من األقسام التالية:و          -5

 2022- 2020تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة  •
 تعليقات األمانة •
 2022- 2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةخطة العمل التي أجريت لتعديالت ال •
 األخرى اتالسياس مسائل •
  التوصية •

 2022-2020تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة 

 هذهتتجاوز و. 2022-2020، قيمة األنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة ، حسب السنة3يعرض الجدول         -6
 إلرشادية).افي المائة من الميزانية  8,2مليون دوالر أمريكي (أي  43,74 بقيمةالقيم الميزانية اإلرشادية 

  *)األمريكي الدوالر(ب حسبما قدمت 2022-2020تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة  -3الجدول 
  المجموع  2022 2021 2020 البند

)2020-2022(  
  المجموع

 )2022(بعد 
HCFC activities 

إدارة إزالة المواد  طخط
 المعتمدة لوروفلوروكربونيةالهيدروك

127,430 94,423 95,544 317,397 147,714 

المواد إعداد مشروع إنتاج 
  المرحلة األولى – لوروفلوروكربونيةالهيدروك

80 0 0 80 0 

 – لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكإنتاج 
 المرحلة األولى

0 1,070 2,140 3,210 2,140 

 181,561 77,956 25,677 26,140 26,140 – لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكإنتاج 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27الوثيقة    2
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28الوثيقة    3
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29الوثيقة   4
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30الوثيقة    5
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31الوثيقة    6
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  المجموع  2022 2021 2020 البند
)2020-2022(  

  المجموع
 )2022(بعد 

 المرحلة الثانية

إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من خطة 
 لوروفلوروكربونيةالهيدروك

346 0 500 846 0 

المواد إعداد مشروع إنتاج 
إدارة خطة من  لوروفلوروكربونيةالهيدروك

 -  لوروفلوروكربونيةالهيدروكإزالة المواد 
  المرحلة الثانية

462 360 0 822 34 

إدارة إزالة المواد المرحلة الثانية من خطة 
 لوروفلوروكربونيةالهيدروك

12,160 10,976 7,316 30,452 65,836 

المواد إعداد مشروع إنتاج 
إدارة خطة من  لوروفلوروكربونيةالهيدروك

 – لوروفلوروكربونيةإزالة المواد الهيدروك
 المرحلة الثالثة

1,304 1,153 182 2,639 0 

إدارة إزالة المواد خطة من المرحلة الثالثة 
 لوروفلوروكربونيةالهيدروك

1,178 6,102 4,407 11,687 38,534 

إدارة إزالة المواد خطة من التحقق 
 لوروفلوروكربونيةالهيدروك

589 589 589 1,766 0 

بالمواد المساعدة الفنية المتعلقة 
  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

990 0 0 990 0 

المجموع الفرعي ألنشطة 
  الهيدروكلوروفلوروكربون

170,679 140,811 136,354 447,845 435,819 

 أنشطة الهيدروفلوروكربون

 0 578 0 262 316  ألنشطة التمكينيةا -الهيدروفلوروكربون

 0 1,819 0 0 1,819  االستثمارية - الهيدروفلوروكربون 

خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون 
  إعداد مشروع اإلنتاج -

6,054 1,976 478 8,508 0 

 0 7,290 7,290 0 0 خطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

المجموع الفرعي ألنشطة 
 الهيدروفلوروكربون

8,188 2,238 7,768 18,195 0 

 القياسيةاألنشطة 

 0 35,324 12,124 11,771 11,428  برنامج المساعدة على االمتثال

 0 18,009 6,045 6,003 5,961 الوحدة األساسية

 677 33,340 11,741 9,858 11,741 التعزيز المؤسسي

التنفيذية والرصد تكاليف األمانة واللجنة 
  النظير الكندي بدونوالتقييم 

6,362 7,009 7,159 20,530 0 

 0 1,500 500 500 500 أمين الصندوق

 677 108,702 37,569 35,141 35,993 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية

 436,495 574,743 181,692 178,190 214,860 المجموع الكلي

   531,000 **180,000 **180,000 171,000 الميزانية اإلرشادية

   43,743 1,692 (1,810) 43,860 الفرق

 تكاليف دعم الوكالة عند االقتضاء.شامال * 
 .2020- 2018متعدد األطراف للفترة المستوى تجديد موارد الصندوق نفس يفترض ** 

  

 تعليقات األمانة

 داد المشروعالمرحلة األولى وإع -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج 

مليون دوالر أمريكي للفترة من  3,21شامال أمريكي (مليون دوالر  5,35 مبلغ إجمالي قدرهتم تضمين        -7
دوالر أمريكي إلعداد المشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  80,000) و 2022إلى  2020
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سنة إنشاء االعتماد ل، ُطلب من البنك الدولي تقديم شهادة في االجتماع السبعينولهند. في االهيدروكلوروفلوروكربونية 
األمانة  تستلملم وفلوروكربون المحدودة في الهند. للفي شركة هندوستان  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونتاج خط إن

 21لالستخدامات الخاضعة للرقابة قبل الموعد النهائي في  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونبعد معلومات تؤكد إنتاج 
 .2007 أيلول /سبتمبر

 المرحلة الثانية -ية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونإنتاج 

إنتاج المواد  إدارة إزالة  من أجل خطةأمريكي مليون دوالر  259,52مبلغ إجمالي قدره تم تضمين     -8
 181,56و  2022- 2020مليون دوالر أمريكي للفترة  77,96يشمل هذا المبلغ وللصين. الهيدروكلوروفلوروكربونية 

، في جملة أمور، وافقت اللجنة التنفيذية، االجتماع الحادي والثمانينفي و. 2022بعد عام لما مليون دوالر أمريكي 
المواد إنتاج تكاليف دعم الوكالة) لخطة إدارة إزالة  شامالمليون دوالر أمريكي ( 24,29 على ،ااستثنائي

االعتماد  وبمراعاة. 7هذا المبلغ من تمويل المرحلة الثانيةسيتم خصم  هأن وذكرت، وكربونية للصينالهيدروكلوروفلور
مستوى التمويل السنوي بعد المرحلة األولى من خطة ، يجب أن يكون متوسط الحادي والثمانينفي االجتماع الممنوح 

 70,49مليون دوالر أمريكي (أو  23,50 ،2019عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ابتداء من إنتاج إدارة إزالة
مليون دوالر  406,56) مع افتراض الحد األقصى لمبلغ التمويل (2022- 2020مليون دوالر أمريكي للفترة 

، سيتجاوز مستوى التمويل المقترح للفترة (هـ). لذلك 69/28ة بموجب المقرر تكاليف دعم الوكال شامال، 8أمريكي)
 في المائة. 10,6المبلغ السنوي بحوالي متوسط  2020-2022

ة للصين وكلوروفلوروكربونيالمواد الهيدرإنتاج يُعاد تقديم طلب تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة         -9
  .83/72والثمانين وفقاً للمقرر  الرابعإلى االجتماع 

 ضافيةاإل اتعومشرالالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و

الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  بعدلم تتم  9احد (الجمهورية العربية السورية)يوجد بلد و      -10
- 2020لألنشطة في الفترة  دوالر أمريكي 846,137خطة العمل  وتشمل. له المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2022. 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

بونية كلوروفلوروكردرويبلغ المستوى اإلجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهي      -11
لفترة لمنه مليون دوالر أمريكي  11,25مليون دوالر أمريكي،  21,51االستهالك المنخفض حجم  ويللبلدان ذ

كلوروفلوروكربونية. باإلضافة إلى المواد الهيدروأساس في المائة من خط  67,5 قدره تخفيض لتحقيق 2020-2022
مليون  8,79ة في المائ 100تخفيض بنسبة تحقيق لاالستهالك المنخفض حجم  ويالبلدان ذمشروعات ذلك، تبلغ قيمة 
 .2022- 2020مليون دوالر أمريكي للفترة  3,93 شامالدوالر أمريكي 

بونية في وكلوروفلوروكريبلغ المستوى اإلجمالي لتمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدر      -12
طن  655,7 هاوقدرالمرتبط به  اإلزالةمليون دوالر أمريكي مع  65,99االستهالك المنخفض حجم  ويذغير البلدان 

يكي للفترة مليون دوالر أمر 15,27 شامال، نيةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربواستنفاد األوزون من  من قدرات
. ويرد لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةااستنفاد األوزون من  من قدراتمليون طن  239,9إزالة مع  2020-2022
 4التمويل حسب القطاع في الجدول  توزيع

                                                 
  (ب) و(ج) 81/71المقرر    7
  في المائة من تكاليف المشروع) 5,6مليون دوالر أمريكي (محسوبة على  21,56مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة  385  8
طن من قدرات استنفاذ األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد  12,9في االجتماع الثاني والستين، تم اعتماد التمويل إزالة    9

طن  135قدره ألساس وفي المائة من خط ا 9,6وتكييف الهواء كمشروع مستقل خارج خطته إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما يمثل 
  من قدرات استنفاذ األوزون
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 وي حجمذ بلدان غيروفلوروكربونية في اللمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوراتوزيع تمويل  -4الجدول 
  )بالدوالر األمريكيحسب القطاع ( االستهالك المنخفض

النسبة المئوية  المجموع  2022عام  بعد 2022-2020 القطاع
 (%) للمجموع 

 2.8 1,855 394 1,461  الرغوة الجامدة

 0.4 276 0 276 التبريد وتكييف الهواء

 1.0 645 0 645 التبريد في مجال تجميعال

 46.1 30,390 27,781 2,609 التصنيع في مجال التبريد

 49.7 32,820 22,537 10,283 خدمات التبريد

 100.0 65,986 50,712 15,274 المجموع الكلي

  

 المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ن خطط إدارة إزالة دوالر أمريكي في خطة العمل للمرحلة الثالثة ممليون  50,22 مبلغ إجمالي قدرهأدرج       -13
ريا ان والمكسيك ونيجيبلداً (أرمينيا وشيلي والجمهورية الدومينيكية ولبن 11 عددمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لال

- 2020ترة مليون دوالر أمريكي للف 11,69 شامالوبنما والفلبين وجمهورية مولدوفا والسودان و أوروغواي) (
لعمل فقط اي خطة فيُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و). 2022
بونية روفلوروكردروكلوالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهي ىعل ن تمت لهم الموافقةيذالبلدان ال لهؤالء

 مديهلالبلدان  هؤالء، خمسة من . ومع ذلك))1(ج) ( 82/45(المقرر  2020دف التخفيض بحلول عام لتحقيق ه
 ين).نيجيريا والفلبو المكسيكو لبنانو (تشيلي 2020بعد عام لما معتمدة تخفيض هدف ذات مرحلة ثانية 

 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطمن  التحقق

فتراض أنه سيتم إعداد ، على ا10ر أمريكي سنويًا لتقارير التحققدوال 588,600 مبلغالاألمانة  خصصت       -14
 ).2022-2020مليون دوالر أمريكي للفترة  1,77( لكل منهم دوالر أمريكي  32,700 ، بتكلفة تبلغتقريًرا 18

 لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل لمشروع اإلقليميل الفنيةلمساعدة ا

يز من أجل "تعزوكلوروفلوروكربونية لمواد الهيدرلمشروعين إقليميين المساعدة الفنية لخطة العمل  تشمل      -15
 يهمفترتفع  ذينالدان االحترار العالمي لقطاعات تكييف الهواء في البل ذات القدرة المنخفضة على إحداث مواد التبريد

. 2020والر أمريكي في عام د 990,000التي تبلغ قيمتها "، )PRAHA-IIIالمحيطة (في البيئة درجات الحرارة 
  هذا. للمشروع اإلرشادي ال توجد نافذة تمويل و

 بالمواد الهيدروفلوروكربونيةاألنشطة المتعلقة 

ي في عام أمريك مليون دوالر 1,82بقيمة  يااستثمار امشروعالمواد الهيدروفلوروكربونية تشمل أنشطة       -16
 ةلخمس 2021-2020دوالر أمريكي في الفترة  577,800بقيمة  التمكينية األنشطةو؛ واحد (الصين)لبلد  2020
والر مليون د 8,51بقيمة بلداً  50في للمواد الهيدروفلوروكربونية للتخفيض التدريجي  يةتحضير اتعومشرو؛ بلدان

 سبعة بلدانللمواد الهيدروفلوروكربونية لة إدارة التخفيض التدريجي ؛ وأنشطة خط2022- 2020أمريكي في الفترة 
 .2022-2020مليون دوالر أمريكي في الفترة  7,29 بقيمة

المسحوبة  البولسترينفي قطاع رغوة للمواد الهيدروفلوروكربونية كان الغرض من المشروع االستثماري        -17
، لكن الحكومة قررت إرجاء (ز) 78/3لمقرر الثمانين عمالً باو الرابعفي الصين هو تقديمه إلى االجتماع  بالضغط

دارة إزالة المواد إل تهالمرحلة الثانية من خططلب األولوية إلى تقديم  ألنه يتم منحتقديمه إلى اجتماع مقبل 
                                                 

في المائة من البلدان ذوي حجم االستهالك المنخفض الذين لديهم خطط إدارة إزالة المواد  20(ج) تقارير التحقق لعينة من  61/46يشترط المقرر    10
  الهيدروكلوروفلوروكربونية معتمدة.
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(أ) الذي يشترط التصديق على تعديل كيغالي كشرط مسبق  82/77فيما يتعلق بالمقرر والهيدروكلوروفلوروكربونية. 
، يخطط مركز التعاون البيئي الخارجي / للصينلمواد الهيدروفلوروكربونية االمزيد من مشروعات  للموافقة على

التصديق  فورالطلب تقديم في الصين لتسريع عملية التصديق والنظر في الحيوية (اإليكولوجيا) وزارة البيئة والبيئة 
المشروع في خطة العمل في انتظار قرار من  يتم الحفاظ على هذاوعلى التعديل أو االنتهاء من عملية التصديق. 

 .أم ال اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان سيسمح بتقديم هذا المشروع إلى اجتماع الحق

ان البلد ؤالءهحد أل النشاط برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) هذا ، قدمفيما يتعلق باألنشطة التمكينيةو      -18
لبلدان ي الباقشطة قُدمت أنو. اليونيبمن خطة عمل  حذفه ، تموالثمانين؛ لذلك الرابعجتماع الخمسة (هايتي) إلى اال

غالي عديل كيتى للتصديق عل مهدوعلى بذل قصارى جه معزمه تبينالتي  متهاالمطلوبة من حكوم لائالرسمع األربعة 
 ).1((د)  79/46لمقرر ل إعماال، ذلك يكونوا قد فعلوا، إن لم في أقرب وقت ممكن

ات ء بالتزامالوطنية للوفا ، يمكن توفير التمويل الالزم إلعداد خطط التنفيذيةنشطة التحضيراألفيما يتعلق بو       -19
تلك  وات منقبل خمس سن، ، في أقرب وقت ممكنلمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتخفيض المبدئي للتخفيض التدريجي 

ستقبل في الم على أساس المبادئ التوجيهية المقرر اعتمادهاكيغالي وبلد على تعديل تصديق ال، بعد االلتزامات
عديل كيغالي. ت علىفقط صدق تسعة بلدان ، في خطة العمل ينمدرجال بلدا 50 الـ من بينو. )3((ب)  79/46(المقرر 

 مدهوجه على بذل قصارى معزمه تبينالتي  متهالدان الرسالة المطلوبة من حكومسبعة ب ، قدمهؤالءمن بين و
  للتصديق على تعديل كيغالي.

مل لكوستاريكا في خطة الع للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضتدرج أنشطة خطة إدارة و        -20
 نموجد قرار ، ال يلكعلى تعديل كيغالي. ومع ذهؤالء البلدان  صدقوكوبا وغانا وغرينادا ونيجيريا وبنما وفييت نام. 

تمويل ألن ال يةروكربونللمواد الهيدروفلوالتدريجي  التخفيضلبلدان بتقديم خطة إدارة هؤالء االلجنة التنفيذية يسمح ل
 .)3((ب)  79/46التحضيري هو الوحيد المؤهل وفقًا للمقرر 

  2022-2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةتعديالت خطة العمل 

عمل  خططالتي ستجرى ل تعديالتإجراء ال، تم االتفاق على االجتماع المشترك للتنسيق بين الوكاالت خالل      -21
العمل  خطط تعراضاس، عند . ومع ذلكذات الصلة اللجنة التنفيذيةقرارات  استنادا إلىالوكاالت الثنائية والمنفذة 

م يتم لأدناه  5 الجدول لوحظ أن التعديالت المذكورة في، االجتماع المشترك للتنسيق بين الوكاالتالمقدمة بعد  المعدلة
 النظر فيها:

  )األمريكي الردوبال( 2022 - 2020 للفترةمتعدد األطراف الللصندوق  المجمعةخطة العمل لتعديالت إضافية  -5الجدول 
  2022 بعد  2022- 2020 التعديل

 ة بموجبالمعتمد لفعليةالمبالغ ا الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد اقيم خطة إدارة إزالة أن تبين 
 ستحقة الملهيدروكلوروفلوروكربوني، بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد ااالتفاقات

  والثمانين الرابعلم تقدم إلى االجتماع  هاولكن تقديمها

37 165 

لى إالمقدم  االتفاق المعدل الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد اأن تبين قيم خطة إدارة إزالة 
  االجتماع الرابع والثمانين

3,839 15,147 

ع داد مشرووإع لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإزالة إنتاج خطة إدارة المرحلة األولي من 
 (2,140) (3,290)  لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكإنتاج 

 ا للمقرروفق لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإزالة إنتاج خطة إدارة المرحلة الثاني من 
 6,407 (7,468)  (هـ) 69/28

لة ارة إزاإدللمرحلة الثانية من خطط  لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكإنتاج إعداد مشروع 
  71/42للمقرر  إعماال لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا

(50) 0 

لمقدم تفاق ااال ونيةلمواد الهيدروكلوروفلوروكرباإدارة إزالة أن تبين قيم المرحلة الثانية من خطة 
   والثمانين الرابعإلى االجتماع 

(312) 453 

حجم  ان ذويفي البلد لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإدارة إزالة المرحلة الثانية من خطة 
ائة في في الم 100أو  67,5االستهالك المنخفض ألقصى قيمة مسموح بها لتحقيق خفض بنسبة 

   )12(ج) ( 74/50استنادا إلى المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونيةخط أساس المواد 

(5) (6) 
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  2022 بعد  2022- 2020 التعديل
ذوي  ان غيرلبلدفي ا لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإدارة إزالة المرحلة الثانية من خطة 

رها فة قدحجم االستهالك المنخفض في قطاع خدمة التبريد استنادا إلى فعالية من حيث التكل
  دوالر أمريكي/ كغم 4,80

(0.4) (390) 

لة ارة إزاإدللمرحلة الثالثة من خطة  لوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروكإنتاج إعداد مشروع 
  71/42للمقرر  وفقا لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةا

(303) 225 

(ج)  82/45قرر وفقا للم لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاإدارة إزالة المرحلة الثالثة من خطة 
)1(  

(10,078) (36,403) 

 0 (990)   لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالمساعدة الفنية لمشروعات 
 0 (102)  الرابع والثمانينتي قدمت بالفعل إلى االجتماع الاألنشطة التمكينية ال

(ج)  56/16ر إعداد مشروع اإلنتاج للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقر
  أو البلدان الذين لم يصدقوا على تعديل كيغالي

(3,253) 0 

 0 (7,290)  )3) ((ب 79/46خطة إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 
 (677) 0  الالتي حذفت 2021(ج) أو القيم بعد عام  74/51التعزيز المؤسسي وفقا للمقرر 

 80/34رر مشروع التعزيز المؤسسي المتعلق بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمق
  ) .ب3(ج) (

(333) 0 

  

تتجاوز القيم و. 2022-2020 للفترة المجمعةخطة العمل لنتائج التعديالت المقترحة  6يعرض الجدول        -22
 ية).في المائة من الميزانية اإلشار 2,7(أي أمريكي مليون دوالر  14,15 بقيمةالميزانية اإلرشادية 

  *)أمريكي الردوبال( 2022-2020ترة تخصيص الموارد المعدل لخطة العمل للف -6الجدول 
  المجموع 2022 2021 2020 البند

)2020-2022( 
 المجموع بعد

2022 
 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

خطط إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة

143,426 98,388 79,459 321,273 163,026 

المواد إعداد مشروع إنتاج 
  المرحلة األولى – الهيدروكلوروفلوروكربونية

0 0 0 0 0 

ة المرحل – المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 
  األولى

0  0 0 0 0 

ة المرحل – المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 
 الثانية

23,496 23,496 23,496 70,488 187,968 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

346 0 500 846 0 

المواد إعداد مشروع إنتاج 
خطة إدارة إزالة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

  انيةالمرحلة الث - المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

412 360 0 772 34 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
   الهيدروكلوروفلوروكربونية

12,158 10,661 7,316 30,135 65,893 

المواد إعداد مشروع إنتاج 
إزالة خطة إدارة من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 لثةالثا المرحلة – المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

1,044 1,110 182 2,336 225 

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

1,178 232 199 1,610 2,131 

التحقق من خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

589 589 589 1,766 0 

المواد المساعدة الفنية لمشروعات 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

0 0 0 0 0 

المجموع الفرعي ألنشطة 
 الهيدروكلوروفلوروكربون

182,648 134,836 111,741 429,225 419,275 

 أنشطة الهيدروفلوروكربون
 0 476 0 161 316 األنشطة التمكينية – الهيدروفلوروكربون
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  المجموع 2022 2021 2020 البند
)2020-2022( 

 المجموع بعد
2022 

 0 1,819 0 0 1,819 الستثماريةا -  الهيدروفلوروكربون
خطة التخفيض التدريجي للمواد 

  إعداد مشروع اإلنتاج –الهيدروفلوروكربونية 
4,425 830 0 5,256 0 

خطة التخفيض التدريجي للمواد 
 الهيدروفلوروكربونية

0 0 0 0 0 

 0 7,551 0 991 6,560 الهيدروفلوروكربون المجموع الفرعي ألنشطة
 القياسيةاألنشطة 

 0 35,324 12,124 11,771 11,428 برنامج المساعدة على االمتثال
 0 18,009 6,045 6,003 5,961 الوحدة األساسية

 0 33,007 11,574 9,858 11,574 التعزيز المؤسسي
 ييمتكاليف األمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتق

  بدون النظير الكندي
6,362 7,009 7,159 20,530  

  1,500 500 500 500 أمين الصندوق
 0 108,370 37,403 35,141 35,826 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية

 419,275 545,145 149,143 170,968 225,035 المجموع الكلي
   531,000 **180,000 **180,000 171,000 الميزانية اإلرشادية

   14,145 30,857- 9,032- 54,035 الفرق
           الوكالةحسب 

 283 283 0 0 283 أستراليا
 771 693 0 0 693 فرنسا
 1,906 8,020 1,503 2,955 3,562 ألمانيا 
 0 265 0 0 265 إيطاليا
 0 211 0 0 211 اليابان

 21,660 130,252 25,198 37,809 67,245 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)
 17,411 83,022 23,578 24,708 34,736 للبيئة (اليونيب)برنامج األمم المتحدة 

 107,074 153,930 45,524 50,899 57,508 و)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيد
 270,172 144,674 45,092 46,500 53,082 البنك الدولي

التحقق من خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

589 589 589 1,766  

 ييمتكاليف األمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتق
 بدون النظير الكندي

6,362 7,009 7,159 20,530  

  1,500 500 500 500 أمين الصندوق
 تكاليف دعم الوكالة عند االقتضاء. شامال* 

 .2020- 2018متعدد األطراف للفترة المستوى تجديد موارد الصندوق ** بافتراض نفس 
 

 األخرى اتالسياس مسائل

 الثمانيناالجتماع الرابع ولم تتم الموافقة عليها في الالتي  2019 لعام في خطة العملالمدرجة األنشطة 

لم تقدم إلى االجتماع  لكنهاو 2019لعام لوكاالت الثنائية والمنفذة عمل ااألنشطة المدرجة في خطط  أدرجت       -23
 الرابعالجتماع إلى اسيتم إدراج أي مشروع مقدم و. 2022- 2020بالفعل في خطة العمل للفترة  الرابع والثمانين

 .2022-2020 للفترةوالثمانين ولكن تم تأجيله الحقًا في خطة العمل 

 داد المشروعالمرحلة األولى وإع -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إنتاج 

في الهند لالستخدامات الخاضعة  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونإنتاج  أي معلومات تؤكد تلقينظًرا لعدم      -24
األمانة األنشطة المتعلقة بالمرحلة األولى من خطة  حذفت، 2007 أيلول /سبتمبر 21للرقابة قبل الموعد النهائي في 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26 
 
 

9 

تود األمانة أن تطلب و. 2022-2020خطة العمل للفترة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند من 
المواد إنتاج إرشادات من اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان يمكن إعادة تشغيل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

  .2022- 2020 للفترة عملاللهند في خطة لمشروع الالهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد 

 وروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكل

لة ة من خطط إدارة إزااألمانة جميع األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالث حذفت، )1(ج) ( 82/45لمقرر وفقا ل      -25
 2020عد عام ب ةعتمدلمرحلة الثانية الملهدف تخفيض  ملديه نيذالبلدان ال لهؤالءالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 وأن عددًا من 2020بعد عام  ماأن خطة العمل تغطي الفترة  بمراعاة، . ومع ذلك2022- 2020 العمل للفترةمن خطة 
هدف  ديهالالتي العلى المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  البلدان قد وافق

 كنالممن التوقيت ، تود األمانة أن تطلب إرشادات من اللجنة التنفيذية بشأ2025 و 2021 عامي بينلفترة ما تخفيض 
 ذين لديهماللبلدان نية لدراج األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوإل

 في خطة العمل المستقبلية. 2020بعد عام لما تخفيض هدف 

  وإعداد المشروع للمواد الهيدروفلوروكربونيةريجي التد التخفيضخطة إدارة 

للمواد ي التدريج للتخفيض يةنشطة التحضيراألاألمانة جميع  حذفت، )3((ب)  79/46لمقرر وفقا ل      -26
 بلدانلهؤالء اع يا لجمينوا رسائل، تم تقديم على تعديل كيغالي. ومع ذلك واصدقيلم  الذينللبلدان  الهيدروفلوروكربونية

نشطة ألتشغيل اة كن إعادتود األمانة أن تطلب إرشادات من اللجنة التنفيذية بشأن ما إذا كان من الممو. بلدينباستثناء 
 رسائلاة مع مراع 2022-2020 للفترة عملالفي خطة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيض يةتحضيرال

 عديل.الت على للتصديق مدهوعلى بذل قصارى جه معزمه تبينالتي من الحكومات المعنية  ينالنوايا المقدم

 العمل للفترةمن خطة  روكربونيةللمواد الهيدروفلوالتدريجي  التخفيضاألمانة أيًضا خطط إدارة  حذفت      -27
ن لعمل ألفيذية يسمح للبلدان بتقديم هذه األنشطة في خطة اقرار من اللجنة التن عدم وجودمع مراعاة  2020-2022

رشادات من اللجنة تود األمانة أن تطلب إو. )3((ب)  79/46التمويل التحضيري هو الوحيد المؤهل وفقًا إلى المقرر 
 روكربونيةلهيدروفلواللمواد التدريجي  التخفيضإدارة دراج األنشطة المتعلقة بخطط الممكن إلتوقيت الالتنفيذية بشأن 

  في خطة العمل المستقبلية.

 الميزانيةاإلفراط في 

 14,15 بقيمةدية اإلجمالية ، تتجاوز قيم األنشطة في خطة العمل الميزانية اإلرشاالتعديالتإجراء  بعد        -28
دوالر أمريكي  مليون 180انية سنوية قدرها بافتراض ميز ،2022-2020كي لفترة الثالث سنوات مليون دوالر أمري

ئدة عن الميزانية تبلغ القيمة الزاو. 2020 -2018 موارد للفترةتجيد ال مستوىنفس  عند، 2022و  2021لعامي 
المواد طة مليون دوالر أمريكي مرتبطة بأنش 6,56، منها 2020مليون دوالر أمريكي في عام  54,04اإلرشادية 

مليون  9,03 بقيمةقيم خطة العمل عن الميزانية اإلرشادية  تقل، 2021و  2020لعامي و. الهيدروفلوروكربونية
ليون دوالر م 225,04 وقدرهامل قيمة خطة العمل تشو، على التوالي. مليون دوالر أمريكي 30,86دوالر أمريكي و 

، 2019ها في عام التي لم يتم تقديمبشرائح التمويل  دوالر أمريكي المرتبط 25,944,375 المبلغ 2020أمريكي لعام 
 .2020في عام  إدراجها، تم لذلك

  االجتماع الرابع والثمانينبعد  إضافي تعديل

مستويات تمويل المراحل الجديدة من  نادا إلىاست 2022- 2020 للفترة خطة العملل إضافي تعديلإجراء يمكن      -29
رابع ال جتماعفي اال من حيث المبدأ ستتم الموافقة عليهاتي الخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ال

ى األموال لخطة مستو استنادا إلى 2022- 2020 للفترة عملالقد ترغب اللجنة التنفيذية في تعديل خطة و. والثمانين
 .انينع والثمالرابفي االجتماع من حيث المبدأ  الموافق عليهاإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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  تفي خطط عمل الوكاال اتالسياس مسائل

لتشغيل استخدام تكلفة السياسات التالية: تمويل تحول السوق با مسائلأثار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      -30
ا يتعلق فيمنخفض ذوي حجم االستهالك المواجهها البلدان يالتحديات التي و؛ ضافية بطريقة أكثر مرونة وشموليةاإل

ي طاع الفرعاص للقخيجب إيالء اهتمام و؛ المحدود المتاح لى زيادة التمويلالتكنولوجيات البديلة والقدرة ع بإيضاح
لفعالية ا أخذي ينبغو؛ معاملة مختلفةويعامل ى في قطاع الخدمة للتجميع في قطاع الخدمة وفصله عن األنشطة األخر

ية مناخات الإلجراءالتواصل والتآزر مع ايلزم ؛ وثاني أكسيد الكربون في االعتبار من حيث التكلفة على أساس مكافئ
  .والدولياألوسع نطاقا على الصعيدين الوطني 

ة التوجيهي ألهلية والمبادئتوجيهات من اللجنة التنفيذية بشأن ا(اليونيب) يطلب برنامج األمم المتحدة للبيئة       -31
 .للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي للتخفيضإلعداد خطط التنفيذ الوطنية 

 ت.لوكاالل الفردية العملأثارتها الوكاالت المنفذة مشمولة في خطط  الالتيالسياسات  إن مسائل         -32

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:         -33

في  الواردة 2022- 2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةاإلحاطة علما بخطة العمل    (أ) 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26الوثيقة 

  :سيتم أن تقرر ما إذا كانو    ) (ب

تعديل خطة العمل على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة    ) 1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26،  

 انين أثناءالرابع والثمخطة العمل على النحو المقترح في االجتماع إضافي لتعديل إجراء    ) 2(
 خطط العمل:الوكاالت الثنائية والمنفذة أو أثناء تقديم  /المناقشات و

 ز المؤسسيوأنشطة التعزي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  طبإضافة خط  ا. 
 العملخطة  إلىالرابع والثمانين التي تم تأجيلها في االجتماع  2019 العمل لعاممن خطة 

 ؛2020لعام 

 المبدأ لخطط إدارة إزالة المواد مراعاة القيم المعتمدة من حيثبب. 
 ؛الرابع والثمانينالهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة في االجتماع 

 :أن تنظر فيو     (ج) 

إزالة المواد المرحلة األولى من خطة إدارة تشغيل ما إذا كان ينبغي إعادة  ) 1(
 ؛وإعداد المشروع للهند الهيدروكلوروفلوروكربونية

د لة الموااألنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزا الممكن لتقديموالتوقيت ) 2(
 ارة إزالةمعتمدة من خطط إدثانية مرحلة  ملديه الذينالهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان 

 ؛2020هدف تخفيض بعد عام  لهاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

للمواد للتخفيض التدريجي  يةشطة التحضيرنتشغيل األما إذا كان ينبغي إعادة و  )3(
نوايا  رسائل واقدم معلى تعديل كيغالي ولكنه واصدقيلم  الذينلبلدان الهيدروفلوروكربونية ل
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 ؛للتصديق على تعديل كيغالي مدهوعلى بذل قصارى جه متهاوضح عزم حكومت

 للموادلتخفيض التدريجي ااألنشطة المتعلقة بخطط إدارة  والتوقيت الممكن لتقديم) 4(
 ؛ الهيدروفلوروكربونية

، بصيغتها 2022-2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةخطة العمل  تصادق علىوأن     (د) 
ابع الرجتماع ي االالمعدلة من األمانة [واللجنة التنفيذية] مع مراعاة القرارات ذات الصلة المتخذة ف

فيه أو  المحددة اتعودل على الموافقة على المشرت ال ه المصادقةهذأن ب العلم، مع والثمانين
   .بالطن الحمولة مستويات أو همتمويلمستويات 

____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


