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 راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو سساد الاالجتمــــــاع 

 2020 تشرين الثاني/ فمبرون  6إلى  2 من ،مونتريال

 12021 آذار /مارس  12إلى  8  إلىمؤجل: 
 

 2023-2021خطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة 

 

الوثيقة   .1 هذه  للفترة  تعرض  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  عمل  األنشطة  وتتضمن    20232  –  2021خطة 

الفترة   خالل  للرقابة(  الخاضعة  )المواد  مونتريال  بروتوكول  بموجب  للرقابة  الخاضعة  المواد  إلزالة  لها  المخطط 

التوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة  القضايا المتصلة بالسياسات؛ و؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ و 2023  –  2021

 . 2023  – 2021رنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل ب

 2023 –  2021األنشطة المخطط تنفيذها خالل الفترة 

 حسب السنة.، برنامج األمم المتحدة للبيئةقيمة األنشطة المدرجة في خطة عمل  1ن الجدول يبي   .2

 
  

 
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
 –  2021، تم معالجة توصيات األمانة بشأن التقديم األولي لخطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة  19-نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد   2

 من خالل المناقشات الثنائية والعديد من تبادالت الرسائل اإللكترونية. وتم معالجة  جميع المسائل على نحو مرضي.  2023
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)بآالف الدوالرات    برنامج األمم المتحدة للبيئةل  خطة عم  كما ورد في  2023  –  2021تخصيص الموارد للفترة  :  1الجدول  

 * األمريكية(
 المجموع   2023 2022 2021 الوصف  

(2021  –  2023)   
المجموع بعد  

 2023عام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األنشطة المتعلقة ب

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق  

 عليها 

3,633 3,387 4,032 11,052 14,836 

إزالة المواد إدارة إعداد مشاريع خطط 

 المرحلة الثانية  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

102 28  0 130 34 

المرحلة   –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الثانية 

3,646 1,310 1,491 6,447 9,033 

إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد 

 المرحلة الثالثة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 0  0 23 23 0 

المرحلة   –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الثالثة

97 624 78 799 1,630 

 0  509 0  0  509 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المساعدة التقنية الخاصة ب 

المتعلقة بالمواد  المجموع الفرعي لألنشطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

7,986 5,349 5,623 18,959 25,532 

 المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية األنشطة 

 0  57 0  0  57 اإليضاح  - ةالهيدروفلوروكربوني المواد 

 0  482 0  214 268 األنشطة التمكينية –المواد الهيدروفلوروكربونية 

إعداد   -  ةالهيدروفلوروكربوني لمواد التدريجي لالتخفيض 

 مشاريع 

2,737 1,701  0 4,438  0 

 678 678 0  678  0 المساعدة التقنية – ةالهيدروفلوروكربوني المواد 

المجموع الفرعي لألنشطة المتعلقة بالمواد  

 الهيدروفلوروكربونية 

3,061 2,593 0 5,654 678 

 األنشطة القياسية 

 0  20,298 8,522 3,255 8,522 التعزيز المؤسسي 

 0  34,294 11,771 11,428 11,095 برنامج المساعدة على االمتثال 

 0 54,592 20,292 14,683 19,617 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية 

 26,210 79,205 25,916 22,625 30,664 المجموع الكلي 

 .الوكالة، حسب االقتضاء ف دعم  يل ا* بما في ذلك تك
 

 

 تعليقات األمانة 

 من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية 

في   الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتمويل اإلجمالي للمرحلة  مستويات    بلغت .3

االستهالك المنخفضة  فيه    6.38  البلدان  )بما  أمريكي  دوالر  للفترة    2.29مليون  أمريكي  دوالر    –  2021مليون 

بنسبة  2023 المحدد  التخفيض  هدف  لتحقيق  أساس    67.5(  خط  من  المائة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةفي    ،المواد 

لتحقيق    ،( 2023  –  2021للفترة    اأمريكي  ادوالر  514,149مليون دوالر أمريكي )بما فيه    1.06ويضاف إليه مبلغ  

 في المائة.  100هدف التخفيض بنسبة 

اإل بلغ  تو .4 التمويل  من  مستويات  الثانية  للمرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةجمالي  المواد  إزالة  إدارة   خطط 

  –  2021مليون دوالر أمريكي للفترة    3.65بما فيه  )والر أمريكي  مليون د  8.04  في البلدان غير المنخفض استهالكها

2023) . 
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 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثالثة من 

مبلغ   .5 العمل  مليون    2.43أدرج  خطة  في  أمريكي  الثالثة  لدوالر  المواد  لمرحلة  إزالة  إدارة  خطط  من 

بلدان    الهيدروكلوروفلوروكربونية وباكستانأرمينيا )ة  أربعفي  وعمان،  مولدوفا  ،  فيه  )  (وجمهورية    799,033بما 

للفترة   أمريكيا  المواد  وكا(.  2023  –  2021دوالرا  إزالة  إدارة  الثالثة من خطط  المرحلة  إدراج  به  المسموح  من  ن 

لخطط إدارة إزالة  موافق عليها  البلدان التي لديها مرحلة ثانية    ك الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل فقط لتل

 )هـ((. 84/46)المقرر  2025المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع أهداف خفض تقل عن أهداف االمتثال لعام 

 الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنية تقمشروع إقليمي للمساعدة ال

لل  أدرج .6 المتحدة  األمم  ال برنامج  للمساعدة  إقليميا  مشروعا  بنية  تق بيئة  المواد  الخاصة 

لبدائل    من أجل  الهيدروكلوروفلوروكربونية المحتملة  "الترويج  التبريد  ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة  غازات 

  اأمريكي  ادوالر  508,500قيمته  تبلغ    ،"(PRAHA-IIIتكييف الهواء في بلدان ذات درجات حرارة عالية )  لقطاعات

 رة لتمويل هذا المشروع اإليضاحي. ال فرصة متوفو. 2021في عام 

 األنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

دوالرا    56,500مصر بمبلغ  في  إيضاحي  ط  اعلى نش  األنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونيةتشتمل   .7

عام   في  وأنشطة  2021أمريكيا  قيمتها  ،  أمريكيا    481,500تمكينية  عامي  دوالرا  على    2022و  2021في  موزعة 

الوسطى    ،أنتيغوا وبربودا )ة  ثالثبلدان   أفريقيا  التقنية بمبلغ  و  والهند(،وجمهورية  للمساعدة  مليون   1.36نشاط واحد 

( أمريكي  للفترة  الرا  ود  678,000دوالر  وإعداد  2023  –  2021أمريكيا  للمواد  خ(  التدريجي  التخفيض  طة 

 .2202و 1202في عامي مليون دوالر أمريكي  4.44بلدا بمبلغ   48لـ 3الهيدروفلوروكربونية 

مشروعا استثماريا    2023  -  2021لها للفترة  لمتحدة للتنمية الصناعية في خطة عموأدرجت منظمة األمم ا  .8

مكابس   تصنيع  لشركة  واحد  إنتاج  غير   (ZMC)لتحويل خط  مكونا  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  وأدرج  في مصر، 

السياس بإعداد  يتعلق  المقرر    اتاستثماري  بموجب  مؤهال  ليس  االستثماري  غير  والمكون  السوق؛  استعداد  وتقييم 

 )ز(. 78/3

تشير إلى    اتهم ان الثالثة التي أدرجت لها أنشطة تمكينية، قدمت رسائل النوايا المطلوبة من حكوموجميع البلد .9

حكومتنوايا   عزم  جه  م تهاوضح  قصارى  بذل  كيغالي  م ده وعلى  تعديل  على  ممكن  للتصديق  وقت  أقرب  وفقا  في   ،

 (. 1)د()46/ 79للمقرر 

إعداد للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي  التي لديها أنشطة   48بلدا من البلدان الــ 15وكان  .10

أدرجت لم يصدقوا على تعديل كيغالي، ولكنهم قدموا الرسائل المطلوبة من حكوماتهم تشير إلى نيتهم ببذل قصاري  

 جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي.

بين    لجمعلمواد الهيدروفلوروكربونية "لوأدرج برنامج األمم المتحدة للبيئة مشروعا عالميا للمساعدة التقنية ل  .11

 . الطاقة الوطنية لدعم أهداف تعديل كيغالي" وهو ليس مؤهال للتمويلصناع سياسة مع مسؤولي األوزون 

  

 
في أقرب    تقديم التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بااللتزامات األولية للخفض من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية،   يمكن  3

 التي يةالتوجيه المبادئ أساس   وعلى كيغالي تعديل  على قصد   قد  البلد يكون وقت ممكن، ويكون ذلك قبل خمس سنوات من تلك االلتزامات، بعد أن  

ذلك،  3)ب()79/46)المقرر    المستقبل في ستعتمد إلى  وباإلضافة  المقرر  ((.  األنشطة  84/46سمح  إعداد  بإدراج  التدريجي  )و(  للمواد  للتخفيض 

العمل  الهيدروفلوروكربونية   على بذل قصارى    متهاوضح عزم حكومتنوايا    رسائل   واقدم  معلى تعديل كيغالي ولكنه  واصدقيلم    الذينلبلدان  ل في خطة 

 . للتصديق على تعديل كيغالي مدهوجه
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 برنامج المساعدة على االمتثال

المساعدة على االمتثال بمعدل سنوي قدره   .12 المتوقع أن تزيد تكاليف برنامج  لما    3من  المائة وفقا    ت اتفقفي 

مليون دوالر أمريكي للفترة    34.29. ويصل إجمالي التمويل لبرنامج المساعدة على االمتثال إلى  اللجنة التنفيذية  عليه

لعام    وتم الموافقة على.  2023  –  2021 في عملية الموافقة فيما بين    2021ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال 

 4والثمانين.  سادسالجتماع الل الدورات

 التعديالت التي تقترحها األمانة

للفترة   .13 للبيئة  المتحدة  التعديالت على خطة عمل برنامج األمم  المقررات ذات    2023  –  2021استندت  إلى 

موارد    مقرر من األطراف بشأن تجديد  إذا صدرالصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. ويمكن طلب تعديالت إضافية  

 5. 2023 – 2021لفترة الثالث سنوات الصندوق المتعدد األطراف 

للفترة   .14 للبيئة  المتحدة  لبرنامج األمم  المعدلة  العمل  استعراض خطة  األمانة ،  2023  –  2021ولدى  الحظت 

 التعديالت التالية: أن ها لم تتضم ن

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 2023-2021للفترة  للبيئةبرنامج األمم المتحدة : التعديالت المقترحة على خطة عمل 2الجدول 

 2023بعد عام  2023 – 2021 التعديل 

بما يبي ن المبالغ الفعلية المعتمدة في  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  قيم  

 االتفاقات 

0 (0.004) 

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

أو  في المائة    67.5االستهالك لتحقيق هدف تخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  

 (  12)ج()74/50ط األساس وفقا للمقرر ومن خط في المائة  100

(5) (13) 

الثا للمرحلة  مشروعات  الهيدروكلوروفلوروكربونية  لث إعداد  المواد  إزالة  إدارة  خطط  من  ة 

 )هـ( 84/46مقرر وفقا لل

(11) 0 

 0 (509) نية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقالمساعدة ال

 0 (57) إيضاح المواد الهيدروفلوروكربونية 

 0 (404) )ج( 56/16وفقا للمقرر   لهيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي للمواد اخطط إعداد مشاريع 

 (678) (678) بالمواد الهيدروفلوروكربونية نية الخاصة تقالمساعدة ال

للمقرر   وفقا  الديمقراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية  في  المؤسسي  التعزيز  مشروع 

 ب (3)))ج 80/34

(333) 0 

 

 

التعديالت التي تقترح األمانة إدخالها على خطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة   نتائج  3الجدول  ويعرض   .15

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

3202 .6 

  

 
4 36/86zL.Pro/ExCom/O/UNEP 
، وفي ضوء المقرر 2023-2021في حالة عدم وجود مقرر من األطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات    5

1/XXXIIل للفترة  ، افترض أن الميزانية اإلرشادية لتخصيص الموارد  كانت عند نفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثالث    2023-2021خطة العمل 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25. وتم مناقشة هذه المسألة في الوثيقة 2020-2018سنوات 
6 25/86Pro/ExCom/.LUNEP/Oz 
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الموارد  :  3الجدول   الدوالرات   2023  –  2021المعدلة للفترة  البيئة  خطة عمل برنامج األمم المتحدة    فيتخصيص  )بآالف 

 * ية(األمريك
 المجموع   2023 2022 2021 الوصف  

(2021  –  2023)   

المجموع بعد 

 2023عام 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية األنشطة المتعلقة ب

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 الموافق عليها
3,633 3,387 4,032 11,052 14,836 

إزالة المواد إدارة إعداد مشاريع خطط 

 المرحلة الثانية  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 
102 28 0 130 34 

  –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثانية 
3,643 1,308 1,491 6,441 9,020 

إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد 

 المرحلة الثالثة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 
0 0 11 11 0 

  –خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة 
97 624 78 799 1,630 

  0 0  0  0 0 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المساعدة التقنية الخاصة ب 

بالمواد  المجموع الفرعي لألنشطة المتعلقة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية
7,474 5,347 5,612 18,434 25,519 

 المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية األنشطة 

 0 0 0 0 0 اإليضاح  -المواد الهيدروفلوروكربونية 

 0 482 0 214 268 األنشطة التمكينية -المواد الهيدروفلوروكربونية 

لمواد التدريجي لإعداد مشاريع التخفيض 

 إعداد مشروع الخطة  – ةالهيدروفلوروكربوني 
2,458 1,576 0 4,034 0 

 0 0 0 0 0 المساعدة التقنية –المواد الهيدروفلوروكربونية 

المجموع الفرعي لألنشطة المتعلقة بالمواد  

 الهيدروفلوروكربونية 
2,725 1,790 0 4,515 0 

 األنشطة القياسية 

 0 19,965 8,355 3,255 8,355 المؤسسي التعزيز 

 0 34,294 11,771 11,428 11,095 برنامج المساعدة على االمتثال 

 0 54,259 20,126 14,683 19,450 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية 

 25,519 77,208 25,738 21,820 29,650 المجموع الكلي 

 .االقتضاء ف دعم الوكالة، حسب يل ابما في ذلك تك *
 

 

 مؤشرات األداء 

في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت    71/28قد م برنامج األمم المتحدة للبيئة مؤشرات األداء تماشيا مع المقرر   .16

 .4باألهداف المبي نة في الجدول   األمانة برنامج األمم المتحدة للبيئة
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 2021لعام  للبيئةبرنامج األمم المتحدة : مؤشرات األداء ل4الجدول 
 2020هدف  الحساب  االسم المختصر  نوع المؤشر 

 –تخطــــــــيط 

 موافقة

 69 المخطط لها* مقابل تلك   الموافق عليهاعدد الشرائح   شرائح موافق عليها

 –تخطــــــــيط 

 موافقة

موافــــق ع/أنشــــطة يرامش

 عليها

 هـا)بما في المخطط لهامقابل تلك    الموافق عليهانشطة  األع/يراعدد المش

 * * المشاريع(أنشطة إعداد  

112 

 دوالرا أمريكيا 20,561,656 في التقرير المرحلي مقد رال  استنادا إلى الصرف أموال مصروفة تنفيذ

ــتنفذة  تنفيذ ــواد المسـ ــة المـ إزالـ

 وزونألل

علـى الشـريحة  وزون للشريحة عنـد الموافقـةألالمواد المستنفدة ل  إزالة

 األعمال  في خططلها   اإلزالة المخططالتالية مقابل 

طن من قـدرات اسـتنفاد   87.68

 األوزون

فـي التقـارير المرحليـة لجميـع له    ما هو مخططع مقابل  يراإنجاز المش عيرامشالإنجاز  تنفيذ

 (عيراباستثناء إعداد المشاألنشطة )

104 

 شهرا 14 من إنجاز المشروعشهرا  12ماليا بعد المنجزة  المشاريع    نسبة المالي  اإلنجازسرعة  إداري

ــاز  إداري ــارير إنجــ ــديم تقــ تقــ

 مواعيدها ع فييراالمش

 (7في حينه ) يهامقابل تلك المتفق علمواعيدها  ع في يراتقديم تقارير إنجاز المش

ــة  إداري ــارير المرحلي ــديم التق تق

 في مواعيدها

لـم  مـا  مواعيـدهافـي    والردود  ألعمالتقديم التقارير المرحلية وخطط ا

 ذلك  خالفيتفق على 

 في حينه

 على ذلك.  لوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالةل  الهدف المحددتخفيض  * يتم  

 .تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله لمإعداد مشروع أي نشاط    تقييم** ال ينبغي 

 

مؤشرات أداء برنامج المساعدة على االمتثال الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة والتي    5الجدول  ويعرض   .17

 (.ه)48/7اعتمدت بموجب المقرر 

 

 2021لعام أداء برنامج المساعدة على االمتثال الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة : مؤشرات 5الجدول 
 2021هدف عام  يم يالتق البيانات  مؤشرات األداء 

متابعة فاعلة الجتماعات الشبكة  

اإلقليمية/االجتماعات  

 المواضعية 

قائمة بالتوصيات الصادرة عن 

  اجتماعات الشبكة اإلقليمية/

االجتماعات المواضعية في  

 2019 – 2018عامي 

معدل تنفيذ التوصيات الصادرة  

والواجب   االجتماعات  هذه  عن 

 2020تنفيذها في عام 

 %90 بنسبة معدل تنفيذ

لنشاط   الفاعل  الدعم  توفير 

الوطنية   األوزون  وحدات 

اإلرشاد   توفير  خاص  وبشكل 

 للجديدة منها

بال النواتج /الوسائل  /  سبلقائمة 

نشاط الخ/ لدعم  المبتكرة  دمات 

الوطنية األوزون  مع   ،وحدات 

تحديد تلك التي تكون مخصصة  

 للوحدات الجديدة 

ال النواتج  /الوسائل  /  سبلعدد 

نشاط  / لدعم  المبتكرة  الخدمات 

مع   الوطنية  األوزون  وحدات 

تحديد تلك التي تكون مخصصة  

 للوحدات الجديدة 

  ، وسائلالومن هذه السبل،    7 -

 خدمات النواتج والو

األوزون   - وحدات  كل  تتلقى 

لبناء  دعما  الجديدة  الوطنية 

 القدرات 

التي   البلدان  في    تكونمساعدة 

أو  حالة   فعلي  امتثال  عدم 

اجتماع   محتمل لقرارات  )وفقا 

المبلغ   البيانات  و/أو  األطراف 

بالمادة   عمال  وتحليل   7عنها 

 االتجاهات( 

التي   بالبلدان  في    تكونقائمة 

أو  حالة   فعلي  امتثال  عدم 

المساعدة   تلقت  والتي  محتمل 

على   المساعدة  برنامج  من 

اجتماعا خارج    ت االمتثال 

 الشبكة  

في حالة    تكونعدد البلدان التي  

محتمل  أو  فعلي  امتثال  عدم 

من   المساعدة  تلقت  والتي 

االمتثال  على  المساعدة  برنامج 

 الشبكة  تخارج اجتماعا

 كل البلدان المعنية

النواتج   إنتاج  في  االبتكار 

العالمية   اإلعالمية  والخدمات 

 واإلقليمية وتعميمها

والخدمات   بالنواتج  قائمة 

واإلقليمية   العالمية  اإلعالمية

التي تستهدف جمهورا جديدا أو  

تطال جمهورا مستهدفا بأساليب  

 جديدة 

والخدمات   النواتج  عدد 

واإلعالمية   اإلقليمية  العالمية 

هورا جديدا أو  التي تستهدف جم

تطال جمهورا مستهدفا بأساليب  

 جديدة

 من هذه النواتج والخدمات  7

األفرقة   بين  التعاون  توثيق 

لبرنامج   التابعة  اإلقليمية 

االمتثال   على  المساعدة 

والثنائية  المنفذة  والوكاالت 

 الناشطة في تلك األقاليم 

والمشاريع  بالمهام  قائمة 

برنامج  موظفي  بين  المشتركة 

في  المسا االمتثال  على  عدة 

المنفذة  والوكاالت  األقاليم 

 والثنائية 

والمشاريع  المهام  عدد 

 المشتركة 

-في أثناء جائحة كوفيد  تم وقفها

فرضتها  نتيجة    19 التي  للقيود 

وا المتحدة  الوطنية  لقاألمم  يود 

 المفروضة على السفر 
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 القضايا المتصلة بالسياسات 

المتحدة    لتمسي .18 األمم  التنفيذية    إرشاداتللبيئة  برنامج  التوجيهية   بخصوصاللجنة  والمبادئ  األهلية  شروط 

 ض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.يخفت التنفيذ الوطنية لل  طإلعداد خط

 التوصية  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: .19

على النحو الوارد في   2023  –  2021علما بخطة عمل برنامج األمم المتحدة البيئة للفترة    حيطأن ت ( أ)

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28 ةوثيقال

 5و  4وأن تقر  مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على النحو المبي ن في الجدولين   (ب)

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28 ةوثيقمن ال

 


