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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
 

 2022- 2020الوكاالت الثنائية للفترة ل خطط عم

  مقدمة

: أستراليا الرابع والثمانين إلى االجتماع 2022- 2020ل للفترة عم تيخط تانالتالي تانالثنائي الوكالتانقدمت           -1
، تضمنت هذه الوثيقة جدوًال بتخصيص خطة عمل رسميًافرنسا وإيطاليا واليابان  تقديمعدم على الرغم من و. 1وألمانيا

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموارد لفرنسا وإيطاليا واليابان استنادًا إلى األنشطة المرتبطة بخطط إدارة 
  من حيث المبدأ. الموافق عليها

 الهندوكولومبيا و الصينو: البرازيل م، ه5بلداً من بلدان المادة  16ة في أنشط تنفيذالوكاالت الثنائية  وتنوي         -2
ناميبيا وموريشيوس و ليبيرياو ليسوتوو الديمقراطية الشعبية سجمهورية الوو كينياو اإلسالمية) -إيران (جمهورية و
 بقيمة لبلدان جزر المحيط الهادئ اواحد اإقليمي ا؛ ونشاطجديدة وسيشيل وفييت نام وزمبابويبابوا غينيا الونيجيريا و

على  2022بعد عام لما  يكيأمر دوالر  2,857,975 سيُطلب مبلغ إضافي قدرهودوالر أمريكي.  10,531,037
 1.2موضح في الجدول ال النحو

                                                 
السنوي للصندوق. قررت اللجنة  البلدفي المائة من تعهد  20متعدد األطراف بما يصل إلى اليمكن اعتبار التعاون الثنائي مساهمة في الصندوق    1

الوقت  ية العام فيملها في بداع، شريطة أن تقدم الوكاالت الثنائية خطط المشروعات الثنائيةعلى فيها سيصدق اح بالمرونة في السنة التي التنفيذية السم
غير ين األطراف األخرى التعاون الثنائي بو(أ)).  25/13اجتماع للجنة خالل العام (المقرر أول للنظر فيها أثناء مناقشات خطط العمل في  المحدد

را السويد وسويسوإسبانيا و ، مثل كندا والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا وبولندا والبرتغال واالتحاد الروسي5المادة أطراف 
جمالية لألنشطة د القيمة اإلتزي ن أن، و لم تقدم الواليات المتحدة األمريكية خطط أعمال ثنائية ويمكالشمالية وإيرلندايطانيا العظمى والمملكة المتحدة لبر

  مثل. اتتقديمهذه الالثنائية في حالة 
يوس وبابوا غينيا مخصصة للمرحلة األولى المعتمدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريش 2022جميع األنشطة بعد عام    2

دة من خطط ثانية الجديرحلة ال؛ وللمللبرازيل والصين وكينيا واد الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المو؛ الجديدة وسيشيل
  .جزر المحيط الهادي ومنطقة بلدانليسوتو لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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  *(دوالر أمريكي) 2022-2020للفترة ل الوكاالت الثنائية تخصيص الموارد في خطط عم  -1الجدول 

  
 المجموع 2022 2021 2020

)2020-2022( 
 المجموع بعد

2022 
 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

خطط إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  المعتمدة
5,700,099 2,484,632 1,963,806 10,148,537 2,415,475 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

282,500 100,000 0 382,500 442,500 

 2,857,975 10,531,037 1,963,806 2,584,632 5,982,599  المجموع
 تكاليف دعم الوكالة.شامال * 

 تعليقاتال

 ، وقيمتطة المقترحةألنش، وقدمت تعليقات على العديد من ااألمانة خطة عمل كل وكالة ثنائيةاستعرضت        -3
  المساهمات السنوية المعلنة. في ضوءقيمة األنشطة 

 أستراليا

ن في يعشرال وتبلغ قيمة. 2022-2020ليا للفترة ل أستراتخصيص الموارد في خطة عم 2يرد في الجدول         -4
 .أمريكي دوالر 1,177,933، 2020المائة من مساهمات أستراليا السنوية المتعهد بها لعام 

  *د ألستراليا (بالدوالر األمريكي)تخصيص الموار -2الجدول 
 2022المجموع بعد  )2022-2020المجموع ( 2022 2021 2020  
 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

خطة إدارة المرحلة الثانية من 
إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

282,50000282,500282,500 

 282,50000282,500282,500المجموع
 تكاليف دعم الوكالة.شامال * 

ارة إزالة المواد من خطط إدالجديدة دوالر أمريكي للمرحلة الثانية  565,000أستراليا  عملخطة  تشمل     -5
 .2022-2020ة دوالر أمريكي للفتر 282,500 شامال جزر المحيط الهادي بلدانمنطقة لالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 فرنسا

عشرين في قيمة ال وتصل. 2022- 2020ل فرنسا للفترة تخصيص الموارد في خطة عم 3الجدول  يرد في       -6
  دوالر أمريكي. 2,449,100 إلى 2020المائة من مساهمات فرنسا السنوية المتعهد بها لعام 

  *وارد لفرنسا (بالدوالر األمريكي). تخصيص الم3الجدول 
 2022المجموع بعد  )2022-2020المجموع ( 2022 2021 2020  

  الهيدروكلوروفلوروكربونأنشطة 
خطط إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
 المعتمدة

692,89500692,895770,760 

 692,89500692,895770,760المجموع
 تكاليف دعم الوكالة.شامال * 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27 
 
 

3 

 ألمانيا

  .2022-2020ل ألمانيا للفترة تخصيص الموارد في خطة عم 4الجدول  يرد في          -7

  *الموارد أللمانيا (دوالر أمريكي). تخصيص 4الجدول 
 2022المجموع بعد  )2022-2020المجموع ( 2022 2021 2020  
 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

خطط إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المعتمدة
4,622,1322,394,2321,963,8068,980,170 1,644,715 

خطة إدارة المرحلة الثانية من 
إزالة المواد 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية
 0100,0000100,000 160,000 

 1,804,715 4,622,1322,494,2321,963,8069,080,170 المجموع
 تكاليف دعم الوكالة.شامال * 

لة من خطط إدارة إزاعتمدة الممليون دوالر أمريكي للمراحل األولى والثانية  10,62ل ألمانيا مل خطة عمتش       -8
إجراء تقترح األمانة و. 2022-2020مليون دوالر أمريكي للفترة  8,98 شامالالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الرابع اع لالجتم دمقح المقاالتفاق المنات أو تفاقالمبالغ التمويل الفعلية المعتمدة بموجب ا كي تبينلتكاليف للتعديالت 
بعد عام  لما دوالر أمريكي 100,900وزيادة  2022- 2020دوالر أمريكي للفترة  1,059,916والثمانين بتخفيض 

2022. 

لمواد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة ل ، شملت ألمانيا تمويالباإلضافة إلى ذلك       -9
 قيمته لمائةفي ا 67,5تخفيض قدره  لتحقيق االستهالك المنخفض وي حجمي البلدان ذونية فالهيدروكلوروفلوروكرب

  .2022دوالر أمريكي لما بعد عام  160,000 شامالدوالر أمريكي  260,000

 ل ألمانيا.التي اقترحتها األمانة على خطة عم نتائج التعديالت 5يعرض الجدول          -10

  *عمل ألمانيا (بالدوالر األمريكي)تعديالت خطة نتائج  -5الجدول 
 2022المجموع بعد  )2022-2020المجموع ( 2022 2021 2020  
 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

خطط إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المعتمدة
 3,562,216 2,854,650 1,503,388  7,920,254  1,745,615  

إدارة  خطةالمرحلة الثانية من 
إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
0 100,000 0 100,000  160,000  

  1,905,615  8,020,254  1,503,388 2,954,650 3,562,216  المجموع
 تكاليف دعم الوكالة.شامال * 

 3,220,267إلى  2020لعام عشرين في المائة من المساهمات السنوية التي تعهدت بها ألمانيا قيمة ال تصل       -11
 االعتمادات. مع األخذ في االعتبار 2020 -2018لفترة الثالث سنوات أمريكي دوالر  9,660,800 أو أمريكي دوالر

إذا تمت و، دوالر أمريكي) 5,072,800االجتماعات من الحادي والثمانين إلى الثالث والثمانين (في الممنوحة 
، وقيم خطط دوالر أمريكي) 2,359,392( مخطط لهال حسب الرابع والثمانينالموافقة على الطلبات المقدمة لالجتماع 

المساهمات المتعهد بها لفترة الثالث  ، ستتجاوز ألمانيادوالر أمريكي) 3,562,216( 2020العمل المعدلة لعام 
ستحتاج ألمانيا إما إلى إعادة برمجة ودوالر أمريكي.  1,333,608 بقيمةفي المائة  20وهي  2020-2018سنوات 

ال يتجاوز تعاونها الثنائي  لكي اتعومشرالت ثنائية أو منفذة أخرى تنفيذ األنشطة لسنوات مقبلة أو أن تطلب من وكاال
 في المائة. 20بنسبة المخصصات 
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-2020 للفترة ألمانيا مستوى األنشطة في خطة عمل، قد ترغب اللجنة التنفيذية في إعادة النظر في لذلك      -12
أُبلغت حكومة ألمانيا بهذه المسألة و. 2020 -2018في ضوء تخصيص النشاط الثنائي لفترة الثالث سنوات  2022

لبقاء ن أجل ام فاقات المتعددة السنوات المعتمدةشرائح من االتفي تحويل أو إعادة تخصيص  ستنظرأنها بوأجابت 
حسب وات السنة ددفي المائة من مساهمات التعهد إذا تمت الموافقة على جميع شرائح االتفاقات المتع 20ضمن نسبة 

م الكامل ألمانيا لخطر عدم االلتزا ستتعرض، للصين، وخاصة لتأخير الموافقاتنظرا المخطط لها. ومع ذلك، 
 ".2020 عام "بعد ما شرائح من ، يجب تقديمالحاالت في مثل هذهوفي المائة.  20بتخصيص ألمانيا البالغ 

 إيطاليا

عشرين في ال وتصل قيمة. 2022- 2020ل إيطاليا للفترة معتخصيص الموارد في خطة  6يرد في الجدول        -13
 .أمريكيدوالر  1,889,100إلى  2020إيطاليا لعام بها  التي تعهدتالمائة من المساهمات السنوية 

  *(بالدوالر األمريكي) رد إليطالياتخصيص الموا -6ول الجد
  )2022-2020المجموع (  **2022 2021 2020  

 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة الهيدروكلوروفلوروكربونية
264,84000264,840 

 264,84000264,840 المجموع
   تكاليف دعم الوكالة.شامال * 

 .2022** ال توجد أنشطة بعد عام 
 

 اليابان

عشرين في ال وتصل قيمة. 2022-2020ل اليابان للفترة تخصيص الموارد في خطة عم 7جدول يرد في ال       -14
 .أمريكي دوالر 4,879,033إلى  2020لعام بها اليابان  التي تعهدتمساهمات السنوية الالمائة من 

  *ارد لليابان (بالدوالر األمريكي)تخصيص المو -7الجدول 
)0222-2020المجموع (  **2022 2021 2020 البند  

  أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة الهيدروكلوروفلوروكربونية
120,23290,4000 210,632 

 210,632 120,23290,4000 المجموع
 تكاليف دعم الوكالة. شامال* 

 .2022** ال توجد أنشطة بعد عام 
 

 ارة إزالة الموادللمرحلة الثانية المعتمدة من خطط إد دوالر أمريكي 210,632 ل اليابانتشمل خطة عم    - 15
 االتفاقكي تبين لتكاليف للتعديالت إجراء تقترح األمانة و. 2022- 2020الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 

 وحذف 2020 دوالر أمريكي في عام 90,400واألربعين بزيادة الرابع الجتماع ا إلى المقترح المقدم المعدل
 .2021القيم في عام 

 ل اليابان.التي اقترحتها األمانة على خطة عم نتائج التعديالت 8يعرض الجدول         -16
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  *عمل اليابان (بالدوالر األمريكي)تعديالت خطة نتائج  -8الجدول 
Item 2020 2021 2022** ) 0222-2020المجموع(  

 الهيدروكلوروفلوروكربونأنشطة 
خطط إدارة إزالة المواد 

 المعتمدة الهيدروكلوروفلوروكربونية
210,63200 210,632 

 210,632 210,63200 المجموع
  تكاليف دعم الوكالة. شامال* 
  

  2022-2020ل الوكاالت الثنائية للفترة خطط عمتعديالت 

-2020رة وكاالت الثنائية للفتتبلغ القيمة اإلجمالية لخطط أعمال ال، إجراء التعديالت المقترحة أعاله بعد      -17
ة العمل تم إدخال هذه التعديالت في خطو. 9مبين في الجدول أمريكي على النحو ال دوالر 9,471,121، 2022

 .2022-2020متعدد األطراف للفترة الالموحدة للصندوق 

  *دوالر أمريكي)( 2022-2020للفترة  المعدلة لثنائيةلوكاالت ااأعمال تخصيص الموارد في خطط  -9الجدول 

  
 المجموع  2022 2021 2020

)2020-2202(  
المجموع بعد 

2022 
 أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

خطط إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المعتمدة
4,730,5832,854,6501,503,3889,088,621 2,516,375 

خطط إدارة المرحلة الثانية من 
إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
282,500100,000382,500 442,500 

 2,958,875 5,013,0832,954,6501,503,3889,471,121 المجموع
  تكاليف دعم الوكالة. شامال* 
 

 توصيةال

 -:يلياإلحاطة علما بما قد ترغب اللجنة التنفيذية في           -18

 نتيمن حكومتي أستراليا وألمانيا، الوارد نتيدمالمق 2022- 2020ل الوكاالت الثنائية للفترة عم تيخط    (أ) 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27في الوثيقة 

ي ضوء تخصيص النشاط الثنائي ف 2022-2020 للفترة ينبغي إعادة النظر في خطة عمل ألمانياأنه و   (ب) 
  .2020 -2018 سنوات لفترة الثالث

_______________  

 


