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 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف 

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
 الثمانونو السادساالجتمــــــاع 

 2020تشرين الثاني  /نوفمبر 6إلى  2مونتريال، من 

 20211 آذار /مارس  12إلى   8مؤجل: من 
 

 

 2023-2021منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة   عملخطة 
 

 

الوثيقة خطة   .1 هذه  للفترة    عمل تعرض  )اليونيدو(  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  -2021منظمة 

وتتضمن ما يلي: األنشطة المخطط لها في مجال إزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول   02322

الفترة   خالل  للرقابة(  الخاضعة  )المواد  خطة  2023- 2021مونتريال  أداء  ومؤشرات  وتوصية  العمل ؛  ؛ 

- 2021للفترة  اليونيدو    عملسرد لخطة  م معروضة على اللجنة التنفيذية للنظر فيها. ومرفق بهذه الوثيقة  

2023  . 

  

 
 (19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب  1
للتنمية األمم المتحدة    منظمة  العمل األولية المقدمة من قبلتمت معالجة تعليقات األمانة العامة على خطة  ،  19-نظًرا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد  2

 . جميع القضايا بشكل مرض معالجة تمن خالل المناقشات الثنائية والتبادالت العديدة للرسائل اإللكترونية. تم   2023-2021للفترة  الصناعية
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 2023-2021األنشطة المخطط لتنفيذها خالل الفترة  

 

 اليونيدو.   عمل، حسب السنة، قيمة األنشطة المدرجة في خطة 1يحدد الجدول  .2

 

 بالصيغة الُمقدَّمة )بآالف الدوالرات األمريكية(*  2023-2021اليونيدو للفترة   عمل: تخصيص الموارد في خطة 1الجدول 

 المجموع   2023 2022 2021  

(2021–2023 ) 

عام    المجموع بعد

2023 

 كربون بالهيدروكلوروفلورواألنشطة المتعلقة  

خطط إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة

25 746 6 825 15 085 47 656 31 580 

مشروعات خطة إدارة إزالة  إعداد 

  -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثانية 

0 76 0 76 0 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

10 997 2 537 10 000 23 535 37 362 

إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة  

  -الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  

 المرحلة الثالثة 

268 96 43 407 0 

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

3 376 10 699 4 391 18 467 32 633 

المساعدة التقنية في مجال 

 الهيدروكلوروفلوروكربون

482 0 0 482 0 

شطة المتعلقة  المجموع الفرعي لألن 

 كربون بالهيدروكلوروفلورو

40 869 20 234 29 519 90 622 101 574 

 كربون األنشطة المتعلقة بالهيدروفلورو

 0  531 3 0 0 531 3 االستثمار –كربون الهيدروفلورو

لمواد  إعداد خطط الخفض التدريجي ل

 الهيدروفلوروكربونية  

2 009 1 148 0 3 157  0 

المجموع الفرعي لألنشطة المتعلقة   

 بالهيدروفلوروكربون 

5 540 1 148 0 6 688 0 

 القياسية األنشطة 

 0  514 3 848 819 1 848 التعزيز المؤسسي 

 0  429 6 158 2 143 2 128 2 الوحدة الرئيسية 

 0 943 9 006 3 962 3 976 2 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية  

 574 101 253 107 525 32 343 25 385 49 الكلي المجموع  

 عند االقتضاء.  دعم الوكالة،*بما في ذلك تكاليف 

 

 تعليقات األمانة  

 من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الثانيةالمرحلة 

 

المواد   .3 إزالة  إدارة  خطط  من  الثانية  المرحلة  تمويل  مستويات  إجمالي  في يبلغ  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

المنخفض االستهالك  ذات حجم  ذلك    3.83  البلدان  في  )بما  أمريكي  دوالر  للفترة    3.1مليون  أمريكي  دوالر  مليون 

في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.    67.5المحدد بنسبة    الخفضلتحقيق هدف  (  2021-2023
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( لتحقيق  2023  –  2021دوالرا أمريكيا للفترة   257  902دوالر أمريكي )بما فيه ن  مليو 588  479ويضاف إليه مبلغ  

 .في المائة 100بنسبة  الخفضهدف 

لبلدان ذات حجم  لويرد توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   .4

 . 2المنخفض حسب القطاع في الجدول  غير االستهالك

  غير   : توزيع تمويل المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات حجم االستهالك 2ل  الجدو 

 المنخفض حسب القطاع )بآالف الدوالرات األمريكية( 

في المائة من المجموع   المجموع  2023ما بعد عام  2023–2021 القطاع 

 )٪( 

 5.6 141 3 605 536 2 الرغوة الصلبة 

 3.1 739 1 0 739 1 التبريد وتكييف الهواء 

 1.5 840 0 840 تجميع أجهزة التبريد 

 54.5 755 30 738 25 017 5 تصنيع أجهزة التبريد 

 35.4 002 20 962 9 040 10 خدمة أجهزة التبريد 

 100.0 477 56 305 36 172 20 المجموع 

 

 المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

قدره   .5 مبلغ  خطة    51.1أُدرج  في  أمريكي  دوالر  المواد    عمل مليون  إزالة  إدارة  خطط  من  الثالثة  المرحلة 

بلدًا الهيدروكلوروفلوروكربونية   عشر  و   إلحدى  والبرازيل  )أرمينيا  ونيجيريا    وشيلي األرجنتين  والمكسيك  واألردن 

وباكستان ذلك  والسودانوالفلبين    وعمان  في  )بما  للفترة    مليون  18.47(  أمريكي  يُسمح   (.2023-2021دوالر  وال 

إال للبلدان التي حصلت    العملبإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة  

دون    خفض   وتتضمن أهدافرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  على الموافقة على الم

 (. (ه ) 84/46)المقرر  2025أهداف االمتثال لعام 

 المشروع اإلقليمي للمساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون 

 

مشروعً  .6 اليونيدو  إقليميً أدرجت  "الترويج  ا  أجل  من  الهيدروكلوروفلوروكربون  مجال  في  التقنية  للمساعدة  ا 

التبريد ذات احتمالية االحترار العالمي المنخفضة الستخدامها في قطاعات تكييف الهواء في البلدان ذات درجات    لغازات

. وال توجد فرصة  2021دوالر أمريكي في عام    481  500الحرارة المرتفعة في البيئة المحيطة"، حيث تبلغ قيمته  

  تمويل لهذا المشروع التدليلي.

 كربوناألنشطة المتعلقة بالهيدروفلورو

 

الهيدروفلورو .7 أنشطة  استثمارية  كربون  تشمل  أنشطة  قيمته  ثالث  عام    3.53تبلغ  في  أمريكي  دوالر  مليون 

بلدا بقيمة   25لـ    3روكربونالتدريجي للهيدروفلو  الخفض( وأنشطة إعداد  مصر والهند والسودان)  لثالثة بلدان  2021

 .  2022و 2021دوالرا أمريكيا في عامي   مليون 3.16

 
أقرب    على ،  للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي    الخفض توفير 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    للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي    إعداد الخفضدراج أنشطة  )و( بإ84/46((. 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 
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اال .8 المشاريع  إدراج  الهيدروفلورو  ةستثماريوتم  مجال  في خطة    كربونفي  والسودان  وفقًا    العملفي مصر 

إن المشروع االستثماري    )ز(؛ وتم تقديم طلب إعداد المشروع للسودان إلى االجتماع السادس والثمانين. 78/3للمقرر  

 )ز(. 78/3في الهند ليس لقطاع التصنيع، وبالتالي فهو غير مؤهل وفقًا للمقرر  في مجال الهيدروفلوروكربون 

أصل   .9 من  بلدًا  عشر  سبعة  يصدق  أُدرجت    25لم  للمواد  التدريجي    الخفض  إعدادأنشطة  بلدًا 

  الذي تعرب فيه عن  حكومتهامن المطلوب    الخطاب   قدّمت  الهيدروفلوروكربونية الخاصة بها على تعديل كيغالي، لكنها

 . كيغاليعلى تعديل  أفضل الجهود للتصديقذل في ب نيتها 

 تكاليف الوحدة الرئيسية 

مقارنةً بمستوى تمويل عام  في المائة    5.2  نسبة  ب  2021في عام    4الوحدة الرئيسية   تكلفةمن المتوقع أن تزداد   .10

 في المائة.  0.7، وهذا المعدل أعلى من مستوى الزيادة المتفق عليه البالغ 2020

 التعديالت المقترحة من األمانة

نة  إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن اللج  2023-2021للفترة    اليونيدو  عمل استندت التعديالت على خطة   .11

ا بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق قرارً   التنفيذية. وقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التعديالت ريثما تتخذ األطراف

 5. 2023-2021 متعدد األطراف لفترة السنوات الثالث

استعراض خطة   .12 للفترة    عمل وعند  المنقحة  لم  2023- 2021اليونيدو  التالية  التعديالت  أن  ، الحظت األمانة 

 تُدرج:  

 )بآالف الدوالرات األمريكية(  2023-2021اليونيدو للفترة   عمل: التعديالت المدخلة على خطة 3الجدول 

ما بعد عام     2022–2020 التعديل 

2022 

للمرحلة   مشروعات  المواد    الثالثةإعداد  إزالة  إدارة  خطط  من 

 0 ( 34) )ه( 46/ 84أو  71/42الهيدروكلوروفلوروكربونية عمالً بالمقرر 

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان  

الحد    ذات حجم االستهالك غير المنخفض التي لديها قطاع تصنيع تبريد على أساس

 ( 575) ( 236) 6دوالر أمريكي/كجم 8.40األقصى للجدوى االقتصادية البالغة 

 0 ( 482) المساعدة التقنية في مجال الهيدروكلوروفلوروكربون  

 0 ( 070 1) )ز( 78/3المشاريع االستثمارية في مجال الهيدروفلوروكربون وفقًا للمقرر 

 0 ( 324) )ج( 56/16كربون عمالً بالمقرر  التدريجي للهيدروفلورو  للخفض إعداد مشروعات  

في المائة مقارنة بمستوى تمويل عام    0.7الزيادة بنسبة    رالوحدة األساسية إلظها

2020 

(277 ) 0 

 

الجدول   .13 على خطة    4ويعرض  إدخالها  األمانة  اقترحت  التي  التعديالت  للفترة    عمل نتائج  - 2021اليونيدو 

 7. 2023-2021المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  األعمالا في سياق خطة ، والتي جرى تناولها أيضً 0232

 

 
لعام    4 لليونيدو  األساسية  الوحدة  على  الموافقة  عمل  2021تمت  والثمانين  في  السادس  لالجتماع  الدورات  بين  الموافقة  ية 

(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  2023-2021للفترة    العملافتراض الميزانية اإلرشادية لتخصيص الموارد لخطة  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25الوثيقة مناقشة هذه المسألة في 
 كما تمت الموافقة عليه في االجتماع التنسيقي بين الوكاالت.   6
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25الوثيقة  7



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 

 

 

5 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(*  2023-2021اليونيدو المعدلة للفترة  عمل: تخصيص الموارد في خطة 4الجدول 

 الوصف  

المجموع   2023 2022 2021

(2021 -

2023 ) 

  المجموع بعد

 2023عام 

 كربون شطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلورواألن

خطط إدارة إزالة المواد  

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
25 746 6 825 15 085 47 656 31 580 

إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة  

  -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثانية 

0 76 0 76 0 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
10 997 2 537 10 000 23 535 37 362 

إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة  

  -المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة 

256 96 21 374 0 

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة  

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  
3 376 10 463 4 391 18 231 32 058 

المساعدة التقنية في مجال 

 الهيدروكلوروفلوروكربون
0 0 0 0 0 

شطة المتعلقة  المجموع الفرعي لألن 

 كربون بالهيدروكلوروفلورو
40 375 19 998 29 498 89 871 100 999 

 كربون األنشطة المتعلقة بالهيدروفلورو

 0 461 2 0 0 461 2 االستثمار –كربون الهيدروفلورو

لمواد  إعداد خطط الخفض التدريجي ل

 الهيدروفلوروكربونية  
1 818 1 015 0 2 833 0 

نشطة المتعلقة  المجموع الفرعي لأل  

 كربون بالهيدروفلورو
4 279 1 015 0 5 294 0 

 القياسية األنشطة 

 0 514 3 848 819 1 848 التعزيز المؤسسي 

 0 151 6 065 2 050 2 036 2 الوحدة الرئيسية 

 0 666 9 913 2 869 3 884 2 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية  

 999 100 831 104 410 32 882 24 538 47 المجموع الكلي 

 عند االقتضاء.  دعم الوكالة،*بما في ذلك تكاليف 

 

 مؤشرات األداء  

بالمقرر   .14 . وأبلغت األمانة اليونيدو  عملهاسرد خطة  مفي إطار    71/28قدمت اليونيدو مؤشرات األداء عمالً 

 .5المبينة في الجدول  باألهداف 
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 2021: مؤشرات األداء لليونيدو لعام 5الجدول 

 2021عام   هدف الحساب  العنوان المختصر   نوع المؤشر  

  - تخطيط 

 اعتماد  

 52 عدد الشرائح المعتمدة مقابل الشرائح المخطط لها*  المعتمدةالشرائح  

  - تخطيط 

 اعتماد  

المشروعات/األنشطة  

 المعتمدة

عدد المشروعات/األنشطة المعتمدة مقابل  

المشروعات/األنشطة المخطط لها )بما في ذلك  

 أنشطة إعداد المشروعات(** 

30 

المنصرف المقدر في التقرير  بناًء على المبلغ   المصروفة األموال  تنفيذ  

 المرحلي 

24 801 519  

 دوالرا أمريكيا

إزالة المواد المستنفدة   تنفيذ 

 لألوزون

إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة المنفذة عند  

اعتماد الشريحة التالية مقابل الشريحة المخطط لها  

 العملفي خطط 

طن    767.70

قدرات استنفاد 

 أوزون 

إتمام المشروعات مقابل   تنفيذ  

 األنشطة 

إتمام المشروعات مقابل المشروعات المخطط لها 

األنشطة )باستثناء إعداد  في التقارير المرحلية لجميع  

 المشروعات( 

107 

شهرا من    12مدى اكتمال المشروعات ماليا بعد  سرعة اإلنجاز المالي  إداري 

 اكتمال المشروعات 

ا بعد  شهرً  12

 إنجاز التشغيل

إتمام  تقديم تقارير  إداري  

في الوقت   المشروعات

 المحدد 

تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد  

 مقابل المتفق عليه

في الوقت المحدد  

(1 ) 

تقديم التقارير المرحلية   إداري  

 في الوقت المحدد 

  والردود في العملتقديم التقارير المرحلية وخطط 

 الوقت المحدد، ما لم يتفق على خالف ذلك 

 في الوقت المحدد 

 ، إذا وافقت على ذلك تلك الوكالة. رئيسية أخرىللوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو    الهدف المحددخفَّض  يُ *  

 ** ال ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويله. 

 

 التوصية 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:  .15

بخطة   ( أ) علماً  تحيط  للفترة    عملأن  الوثيقة 2023-2021اليونيدو  في  الواردة   ،

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 ؛ 

الجدول   (ب) في  الوارد  النحو  على  لليونيدو  األداء  مؤشرات  تعتمد  الوثيقة    5أن  من 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 . 

 


