
 
 إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

صدورها. قد تصدر دون إخالل باي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد   

 

 

EP  
 األمم المتحدة

Distr. 

GENERAL 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27 

16 February 2021 

 

ARABIC 

ORIGINAL: ENGLISH 

 برنامج 
 األمم المتحدة 

 للبيئة 
(i) ل 

 

 

 
 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف 

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
 االجتمــــــاع السادس والثمانون

 2020تشرين الثاني  /نوفمبر 6إلى  2مونتريال، من 

 20211 آذار /مارس  12إلى   8مؤجل: من 

 

 

 2023-2021للفترة  خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
 

 

وتتضمن األنشطة المخطط    32022  –  2021في هذه الوثيقة خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة   .1

  –   2021لها إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال )المواد الخاضعة للرقابة( في خالل الفترة  

يا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية.  ؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضا2023

 .2023 –  2021ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة 

    2023 – 2021األنشطة المخطط تنفيذها في خالل الفترة 

 قيمة األنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، حسب السنة.  1يبيّن الجدول  .2

 
  

 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   األولية المقدمة من قبل عملالتمت معالجة تعليقات األمانة العامة على خطة  ، 19-نظًرا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد  2

 .جميع القضايا بشكل مرض معالجة تللرسائل اإللكترونية. تم من خالل المناقشات الثنائية والتبادالت العديدة  2023-2021للفترة 
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خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )بآالف الدوالرات    كما ورد في  2023  –  2021تخصيص الموارد للفترة  :  1الجدول  

 األمريكية( * 
المجموع لفترة   2023 2022 2021 الوصف  

2021  – 2023   

المجموع بعد  

 2023عام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األنشطة المتعلقة ب

الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطط إدارة إزالة المواد 

 الموافق عليها

23 773 9 066 17 420 50 259 22 371 

إعداد مشاريع خطط إزالة المواد  

 المرحلة الثانية  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

10 0 0 10 0 

  –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثانية 

1 161 204 871 2 237 188 

إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد 

 المرحلة الثالثة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

563 399 192 1 155   

  –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة 

75 7 013 33 418 40 506 67 883 

 442 90 166 94 902 51 682 16 582 25 المجموع الفرعي  

 األنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية 

 0 942 2 377 246 1 319 1 الهيدروفلوروكربونية  لمواد إعداد خطط الخفض التدريجي ل

 467 16 430 47 512 24 918 22 0 الهيدروفلوروكربونية التدريجي للمواد خطط الخفض 

المجموع الفرعي لألنشطة المتعلقة بالمواد  

 الهيدروفلوروكربونية 

1 319 24 164 24 889 50 372 16 467 

 األنشطة القياسية 

 0 953 9 100 4 752 1 100 4 التعزيز المؤسسي 

 0 429 6 158 2 143 2 128 2 الوحدة األساسية 

 0 382 16 258 6 895 3 228 6 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية 

 909 106 920 160 049 83 740 44 130 33 المجموع الكلي 

 * بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب االقتضاء.
 

 تعليقات األمانة 

 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

البلدان   .3 في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطط  الثانية  للمرحلة  اإلجمالي  التمويل  يبلغ 

لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة    2023  –  2021مليون دوالر أمريكي للفترة    003 627المنخفضة االستهالك  

دوالر أمريكي )بما  مليون    1.28ويضاف إليه مبلغ  في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.    67.5

 في المائة. 100( لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 2023  – 2021دوالرا أمريكيا للفترة    مليون 1.09فيه 

البلدان   .4 في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطط  الثانية  للمرحلة  اإلجمالي  التمويل  يبلغ 

 . 2023  –  2021للفترة   لقطاع خدمة التبريد مليون دوالر أمريكي 522 000االستهالك  المنخفضة

 المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

مليون دوالر أمريكي في خطة العمل تحت عنوان المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة    108.39أدرج مبلغ   .5

الهيدروكلوروفلوروكربونية وهي  عشرة في    المواد  إيران    بلدان،  وجمهورية  وإندونيسيا  والهند  وكولومبيا  البرازيل 

  2021مليون دوالر أمريكي للفترة    40.51ونيجيريا وجمهورية مولدوفا ، )بما فيه  اإلسالمية ولبنان وماليزيا والمكسيك  

(. وال يجوز إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إاّل في خطة عمل  2023  –

التي   لعام  هدف تخفيض  وتتضمن  المرحلة الثانية من خطتها    تمت الموافقة علىالبلدان    2025دون أهداف االمتثال 

 (. (ه ) 84/46)المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27 

 

 

3 

 روكربونيةاألنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلو

للمواد   .6 التدريجي  الخفض  مشاريع  إعداد  على  الهيدروفلوروكربونية  بالمواد  المتعلقة  األنشطة  تشتمل 

دارة الخفض  وخطط إل؛  2023  –  2021مليون دوالر أمريكي في الفترة    2.94بلدا بقيمة    26في    3الهيدروفلوروكربونية 

مليون دوالر  47.43)بما فيه مليون دوالر أمريكي  63.90ة بلدان بقيم  39التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 

 (.2023  – 2021للفترة  أمريكي 

أصل   .7 من  بلدًا  عشر  خمسة  يصدق  أُدرجت    26لم  للمواد  التدريجي    الخفض   إعدادأنشطة  بلدًا 

الخاصة به تقدم  على تعديل كيغالي.    الهيدروفلوروكربونية  من  المطلوب    الخطاب  بلدًا  15  أصل  منبلدان  ثالثة  ولم 

 كيغالي. على تعديل  أفضل الجهود للتصديقذل في بنيتها  الذي تعرب فيه عنالحكومة 

)ز( بإدراج  84/46فقد سمح المقرر  ،بخطط إدارة الخفض التدريبي للمواد الهيدروفلوروكربونيةفي ما يتعلق  .8

والثالثين المدرجة في  أصل البلدان التسعة  ومن    هذه الخطط في خطة عمل البلدان التي صدقت على تعديل كيغالي فقط.

 . تعديل كيغالي لم تصدق على خطة العمل، خمسة عشر

 تكاليف الوحدة الرئيسية 

 في المائة وفقا لما اتفق عليه.  0.7بمعدل سنوي قدره  4من المتوقع أن تزيد تكاليف الوحدة الرئيسية  .9

 التعديالت التي تقترحها األمانة

للفترة  استندت   .10 اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ذات    2023-2021التعديالت على خطة عمل  القرارات  إلى 

ا بشأن  الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديالت ريثما تتخذ األطراف قرارً 

 5. 2023-2120 مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد األطراف لفترة السنوات الثالث

أنّه   األمانة، الحظت  2023  –   2021استعراض خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعدلة للفترة    عند  .11

 لم يضّمنها التعديالت التالية:

  

 
أقرب    على ،  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي    الخفضتوفير التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض األولية من أجل  يمكن     3

عليها في  تتم الموافقة  التي سقبل خمس سنوات من تلك االلتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية    تقدير، 

في    بونيةللمواد الهيدروفلوروكرالتدريجي    إعداد الخفض)و( بإدراج أنشطة  84/46((. باإلضافة إلى ذلك، سمح المقرر  3) )ب(79/46المستقبل )المقرر  

 كيغالي.  تعديل الجهود للتصديق على أفضلبذل  في نية حكومتها تعرب فيه عن خطابًالبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت عمل اخطة 
الموافقة     4 عام  تمت  طلب  اإلنمائي  ل  2021على  المتحدة  األمم  لبرنامج  األساسية  الوحدة  اتمويل  االجتماع  دورات  بين  ما  والثمانين  في  لسادس 

(UNEPLozL.Pro/ExCom/86/37 .) 
، تم  32/1، وفي ضوء المقرر  2023  –  2021اف لفترة الثالث سنوات  من األطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق متعدد األطر   قرار  في غياب 5

. تمت 2020-2018نفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثالث سنوات  ب  2023-2021افتراض الميزانية اإلرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25الوثيقة مناقشة هذه المسألة في 
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 )بآالف الدوالرات األمريكية(  2023-2021: التعديالت المقترحة على خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  3الجدول  

 2023بعد عام  2023 – 2021 التعديل 

بما يبيّن المبالغ المعتمدة   خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اإلشارة إلى قيم  

 الفعلية في االتفاقات 

(279) 0 

في البلدان المنخفضة  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ة من  المرحلة الثاني 

المواد   تخفيض  هدف  لتحقيق  بها  المسموح  القصوى  القيمة  حتى  االستهالك 

بنسبة   للمقرر    100الهيدروكلوروفلوروكربونية  وفقا  األساس  خطط  من  المائة  في 

 (  12)جيم()74/50

(55) 0 

خطط  إعداد   من  الثالثة  االمرحلة  المواد  إزالة  لفلوروكربونية  كلورولهيدروإدارة  لمقرر  وفقا 

 )ه( 84/46

(192) 0 

في البلدان المنخفضة  فلوروكربونية  كلورو لهيدروالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد ا

ة  البالغلجدوى االقتصادية  لعلى أساس الحد األقصى  االستهالك التي لديها قطاع خدمة تبريد  

 أمريكي/كجم دوالر  4.80

(84) (103) 

ا للمواد  التدريجي  الخفض  لخطط  للمقرر    لهيدروفلوروكربونية اإلعداد  أو  16/ 56وفقا  )ج( 

 )و( 84/46المقرر 

(917) 0 

 (620 6) (895 21) )ز( 84/46خطط إدارة الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر  

 0 068 1 )ج( 51/ 74التعزيز المؤسسي وفقا للمقرر 

 

الجدول   .12 المتحدة  4في  األمم  برنامج  عمل  خطة  على  إدخالها  األمانة  تقترح  التي  التعديالت  حصيلة   ،

والتي تناولتها أيضا خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة    2023  –   2021اإلنمائي للفترة  

2021   –  2023 .6 

 )بآالف الدوالرات األمريكية( *   2023 –  2021خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي المعدلة للفترة  فيتخصيص الموارد : 4الجدول 
المجموع لفترة   2023 2022 2021 الوصف  

2021  – 2023   

المجموع بعد  

 2023عام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األنشطة المتعلقة ب

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خطط إدارة إزالة 

 الموافق عليها

23 908 9 128 16 945 49 981 22 371 

إعداد مشاريع خطط إزالة المواد  

 المرحلة الثانية  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

10 0 0 10 0 

  –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثانية 

1 157 199 825 2 182 188 

إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد 

 المرحلة الثالثة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

563 399 0 962   

  –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة 

75 6 957 33 390 40 421 67 780 

 339 90 556 93 160 51 683 16 713 25 المجموع الفرعي  

 األنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية 

 0 025 2 112 814 099 1 الهيدروفلوروكربونية  لمواد إعداد خطط الخفض التدريجي ل

 847 9 535 25 617 2 918 22 0 الهيدروفلوروكربونية التدريجي للمواد خطط الخفض 

المجموع الفرعي لألنشطة المتعلقة بالمواد  

 الهيدروفلوروكربونية 

1 099 23 732 2 729 27 560 9 847 

 األنشطة القياسية 

 0 021 11 635 4 752 1 635 4 التعزيز المؤسسي 

 0 429 6 158 2 143 2 128 2 الوحدة األساسية 

 0 450 17 792 6 895 3 763 6 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية 

 186 100 566 138 681 60 310 44 575 33 المجموع الكلي 
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 * بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب االقتضاء.
 مؤشرات األداء 

في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت    71/28قدّم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مؤشرات األداء تماشيا مع المقرر   .13

 .  5األمانة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي باألهداف المبيّنة في الجدول 

 2021: مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 5الجدول 

 2021هدف  الحساب  االسم المختصر  نوع المؤشر 

 –تــخــطــيــط  

 موافقة

 28 عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها* شرائح موافق عليها

 –تــخــطــيــط  

 موافقة

مشـاريع/أنشـطة موافق  

 عليها

المشــاريع/األنشــطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها عدد 

 )بما فيها أنشطة إعداد المشاريع( **

37 

دوالرا   984 419 22 استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي أموال مصروفة تنفيذ

 أمريكيا

إزالة المواد المســـتنفذة  تنفيذ

 لألوزون

ــريح ــتنفدة لألوزون للشـ ة عند الموافقة على إزالة المواد المسـ

 الشريحة التالية مقابل اإلزالة المخطط لها في خطط األعمال

ــدرات     368.84 ق من  طن 

 استنفاد األوزون

ــاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية   إنجاز المشاريع تنفيذ إنجاز المشـ

 لجميع األنشطة )باستثناء إعداد المشاريع(

49 

د   اإلنجاز الماليسرعة  إداري ا بـع الـي ة المشــــاريع المنجزة ـم ـــب ــهرا من إنـجاز    12نســ شــ

 المشروع

70% 

ــاز   إداري إـنج ــارـير  ـتق ــدـيم  ـتق

 المشاريع في مواعيدها

ــاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق   تـقديم تـقارير إنـجاز المشــ

 عليها

 (3في حينه )

تـقديم التـقارير المرحلـية   إداري

 في مواعيدها

التـقارير المرحلية وخطط األعمال والردود في مواعيدها تـقديم  

 لم يتفق على خالف ذلك ما

 في حينه

 ذلك.* يتّم تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على 

 .تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله** ال ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم 

 القضايا المتصلة بالسياسات  

التالية المتصلة بالسياسات الخاصة بالمبادئ التوجيهية إلدارة   .14 يطرح برنامج األمم المتحدة اإلنمائي القضايا 

 التنفيذية:التكاليف الخاصة بالخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي تتناولها اللجنة 

تمويل تغيّر األسواق عن طريق استعمال التكاليف التشغيلية اإلضافية بأسلوب أكثر مرونة وشمولية   ( أ)

 ا عن حصرها في رزمة لقطاعات صناعية معينة؛ عوضً 

المصاعب التي تواجه البلدان المنخفضة االستهالك في التدليل على البدائل التكنولوجية وقدرتها    (ب)

 المحدودة على توسيع استخدامها في ظل ندرة األموال المتاحة؛

في هذا القطاع  األنشطة    ومعالجةإيالء االنتباه الخاص بقطاع التجميع المتفرع عن قطاع الخدمة   (ج)

 في قطاع الخدمة؛ واألخرى ن األنشطة الفرعي بأسلوب مختلف ع

في سياق تعديل كيغالي، مراعاة الجدوى االقتصادية لمعادل ثاني أكسيد الكربون فضال عن ضرورة   ( د)

النطاق الواسعة  المناخية  األنشطة  مع  والتآزر  بالتواصل  الصعيدين    النهوض  على  والمؤسسات 

 هيدروفلوروكربون وتنفيذها.الوطني والدولي، في إعداد خطط إدارة الخفض التدريجي لل 
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 التوصية  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .15

 على النحو الوارد في  2023  –  2021أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة    ( أ)

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27 الوثيقة

 من  5ى النحو المبيّن في الجدول  وأن تقّر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي عل   (ب)

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27المذكرة  

 

 


