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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 والثمانون الثامناالجتمــــــاع 

 1 2021 تشرين الثاني /رنوفمب 19 إلى 15مونتريال، من 
 

 

 

 2024-2022خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 
 

 الخلفية

، لم تتمكن األطراف في بروتوكول مونتريال من عقد 19-االستثنائي الناجم عن جائحة كوفيد نظراً للوضع 1

 ؛ وبدالً من ذلك، ُعقدت االجتماعات على شكل2حسبما كان مخططاً له في األصل 2020اجتماعات شخصية في عام 

رر بشأن تجديد موارد الصندوق عمل عبر اإلنترنت. وفي ظل هذه الظروف، لم تتمكن األطراف من اعتماد مق اجتماعات

 .2023-2021المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة 

، 3فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف، أثناء االجتماع الثاني والثالثين 2

بشأن تجديد موارد الصندوق العتماد ميزانية لفترة الثالث سنوات  2021أشارت األطراف إلى أنها ستتخذ قراراً في عام 

، بما في ذلك المساهمات العادية، كما اعتمدت ميزانية مؤقتة للصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث 2021-2023

كجزء من فترة  2021أمريكي، مع منحِ األولوية ألموال عام مليون دوالر  268بمبلغ قدره  2023-2021سنوات 

ريثما تعتمد األطراف مقرراً نهائياً بشأن التجديد، بما في ذلك ميزانية منقحة لفترة الثالث  2023-2021الثالث سنوات 

قة للصندوق سيتم تقديم الميزانية المؤقتة من المساهمات المتوقعة المستح هأن تفهم، على أساس 2023-2021سنوات 

 (.32/1)المقرر  2020-2018المتعدد األطراف ومصادر أخرى لفترة الثالث سنوات 

                                                      
 (19-كورونا )كوفيد بسبب فيروسألول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بي 1
عشر المشترك لمؤتمر  (، واالجتماع الثاني2020يوليو  17إلى  13المفتوح العضوية )مونتريال، كندا، من  االجتماع الثاني واألربعون للفريق العامل 2

ستنفدة لطبقة األوزون األطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، واالجتماع الثاني والثالثون لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد الم

 (.2020نوفمبر  27إلى  23)طشقند، أوزبكستان، 
 .2020نوفمبر  27إلى  23اجتماع عبر اإلنترنت، ُعقد في الفترة من  3

 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22 

 

 

2 

لتمكين األطراف من اتخاذ  2021فوضت األطراف أمانة األوزون بتنظيم اجتماع استثنائي لألطراف في عام  3

سمحت الظروف المتعلقة إذا  2023-2021قرار بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

 (.32/2بالجائحة العالمية بذلك )المقرر 

من االجتماع  4بالتزامن مع إعداد هذه الوثيقة، كانت األطراف في بروتوكول مونتريال تعقد الجزء التحضيري 4

ونتريال. مالثاني عشر المشترك لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع الثالث والثالثين لألطراف في بروتوكول 

 ، قدمت األطراف إلى الجزء رفيع المستوى مشاريع5وفي ختام المناقشات بشأن المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال

 المقررات الثالثة التالية:

-2021المساهمات في الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة الثالث سنوات  (أ)

تحاد األوروبي ونيوزيلندا، العتماد مستوى المساهمات اإلرشادية ، المقدمة من أستراليا واال2023

ً بشأن الميزانية المنقحة  2022لعام  6لعدد من األطراف ً ريثما تتخذ األطراف قراراً نهائيا مؤقتا

؛ وأن أي مساهمات تقدمها األطراف 2023-2021للصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

لن تخل  2023-2021بشأن الميزانية المعدلة للصندوق لفترة الثالث سنوات قبل اتخاذ قرار نهائي 

 بالمستوى العام لتجديد الموارد أو بالمستوى المتفق عليه من مساهمات األطراف؛

الميزانية المؤقتة المحدثة للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة الثالث سنوات  (ب)

-2021كندا، العتماد ميزانية مؤقتة محدثة للصندوق لفترة الثالث سنوات  ، المقدمة من2021-2023

مليون دوالر أمريكي ريثما تعتمد األطراف مقرراً نهائياً بشأن تجديد الموارد،  400بمبلغ قدره  2023

أنه سيتم تقديم الميزانية  تفهم، على أساس 2023-2021بما في ذلك ميزانية معدلة لفترة الثالث سنوات 

 لمؤقتة المحدثة من المساهمات المستحقة للصندوق والمصادر األخرى لفترة الثالث سنوات؛ وا

، المقدم من النرويج، لتفويض أمانة األوزون بتنظيم 2022االجتماع االستثنائي لألطراف في عام  (ج)

د ، بهدف تمكين األطراف من اتخاذ قرار بشأن تجديد موار2022اجتماع استثنائي لألطراف في عام 

 .2023-2021الصندوق لفترة الثالث سنوات 

 مقدمة

بدأت األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة جهودها التعاونية بشأن تخطيط األعمال للصندوق المتعدد األطراف  5

 عندما تم تقديم جداول خطة العمل األولية. 2021أغسطس  23في  2024-2022للفترة 

ف في بروتوكول مونتريال بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق نظراً لعدم وجود مقرر من جانب األطرا 6

ومشروع التوصيات المقدمة من  32/1، وفي ضوء المقرر 2023-2021المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات 

من االجتماع الثالث والثالثين لألطراف المذكورة أعاله، اعتمدت األمانة نفس  إلى الجزء رفيع المستوىاألطراف 

مليون دوالر أمريكي( عند استعراض خطط  540)أي  2020-2018ى لتجديد الموارد لفترة الثالث سنوات المستو

األعمال المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة، وأبلغت الوكاالت أنه سيتم تعديل خطط أعمالهم بمجرد اتفاق األطراف 

 .2023-2021على مستوى تجديد الموارد لفترة الثالث سنوات 

 حسبما تم تقديمها. 2024-2022القيمة اإلجمالية لجداول خطة العمل  1رض الجدول يع 7

 

  

                                                      
 .2021أكتوبر  29إلى  23عبر اإلنترنت، من  4
 .2021أكتوبر  29عبر اإلنترنت،  5
، أيرلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، ألمانيا، اليونان، المجرأستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا،  6

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا  لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، نيوزيلندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، المملكة

 الشمالية.
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 (آالف الدوالرات األمريكيةب) 2024-2022األولية للفترة  األعمالخطة ل القيم اإلجمالية. 1الجدول 

 2024 2023 2022 العنصر
 المجموع

(2022-2024) 

المجموع بعد 

2024 

 204,178 433,009 135,953 179,539 117,517 المجموع اإلجمالي

  540,000 180,000 180,000 180,000 *الميزانية اإلرشادية

  (106,991) (44,047) (461) (62,483) الفرق
 .2020-2018 في الفترةنفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف  مع افتراض* 

 

استعرضت األمانة األنشطة المقدمة في جداول خطة العمل األولية، وال سيما المرحلتان الثانية والثالثة من  8

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلتين األولى والثانية من خطط إدارة إزالة المواد 

والتكاليف، وأرسلت التعليقات إلى كل وكالة ثنائية ومنفذة بشأن الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأهلية التمويل المتبقية 

الشاملة، واألنشطة المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  البرمجةجملة أمور من ضمنها: 

المتعلقة  األنشطةلك كذ، وولكنها لم تقدم إلى االجتماع الثامن والثمانين 2021والمشروعات الواردة في خطط العمل لعام 

 بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

، تمت معالجة تعليقات األمانة بشأن التقديم األولي لخطط األعمال 19-جائحة كوفيد فرضتهانظراً للقيود التي  9

 .من خالل مناقشات ثنائية مع كل وكالة وتبادل العديد من الرسائل اإللكترونية. وتمت معالجة جميع القضايا بشكل مرض

أقسام وبالتالي، قامت الوكاالت الثنائية والمنفذة بمراجعة جداول خطة العمل الخاصة بها وأعادت تقديمها مع  10

 .2في الجدول  2022-2020. وتم تلخيص القيمة اإلجمالية لخطة العمل المنقحة للفترة السرد

 (بآالف الدوالرات األمريكيةحسبما قدمت ) 2024-2022المنقحة للفترة  األعمال خطط. إجمالي قيم 2الجدول 

 2024 2023 2022 العنصر
 المجموع 

(2022-2024) 

المجموع بعد 

2024 

 183,283 437,191 137,718 180,595 118,877 المجموع اإلجمالي

  540,000 180,000 180,000 180,000 *الميزانية اإلرشادية

  (102,809) (42,282) 595 (61,123) الفرق
 .2020-2018نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة  مع افتراض* 

 

 المحتوى

 

خطط  وتتألف من 2024-2022تعرض هذه الوثيقة خطط األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  11

المقدمة إلى  11الدوليوالبنك  ،10، واليونيدو9، واليونيب8، واليوئنديبي7للوكاالت الثنائية 2024-2022للفترة  األعمال

 االجتماع الثامن والثمانين.

 الوثيقة من األقسام التالية: هذه تتألف 12

   2024-2022تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة 

  تعليقات األمانة 

   2024-2022المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  على خطة األعمالالتعديالت التي أجريت 

   األخرىالمسائل السياساتية 

 التوصيات  

                                                      
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/23الوثيقة  7
 .4UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2الوثيقة  8
 .5UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2الوثيقة  9

 .6UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2الوثيقة  10
 .7UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/2الوثيقة  11
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 2024-2022تخصيص الموارد في خطة العمل للفترة 
 

. وتقُل هذه 2024-2022للفترة  األعمال، حسب السنة، قيمة األنشطة المدرجة في خطة 3يعرض الجدول   13

 .في المائة من الميزانية اإلرشادية( 19مليون دوالر أمريكي )أي  102.81 بمقدارالقيم عن الميزانية اإلرشادية 

 (*بآالف الدوالرات األمريكيةحسبما قدمت ) 2024-2022للفترة  األعمال. تخصيص الموارد في خطة 3الجدول 

 2024 2023 2022 الوصف
 المجموع 

(2022-2024) 

المجموع بعد 

2024 

      الهيدروكلوروفلوروكربون أنشطة

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الموافق عليها

58,858 51,880 34,932 145,671 78,600 

إدارة إزالة المواد  خطط مشروعاتإعداد  

 المرحلة الثانية -الهيدروكلوروفلوروكربونية 

150.35 128.33 33.9 313 0 

إدارة إزالة المواد  ةالمرحلة الثانية من خط

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

6,260 7,249 7,800 21,309 44,671 

إدارة إزالة المواد  خطط مشروعات إعداد

 ةثالثالالمرحلة  -الهيدروكلوروفلوروكربونية 

120 513.6 0 634 0 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

8,649 43,103 58,816 110,568 40,405 

إدارة إزالة المواد  خططالتحقق من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

588.6 648.6 588.6 1,826  

المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

990 0 0 990 0 

 لألنشطةالمجموع الفرعي 

 يةالهيدروكلوروفلوروكربون

75,617 103,523 102,171 281,311 163,675 

      يةالهيدروفلوروكربون األنشطة

  214  214  التمكينيةاألنشطة  -الهيدروفلوروكربون

 – يةالهيدروفلوروكربونلمواد لكيغالي خطط تنفيذ 

 إلعداد المشروعات

8,696 3,941 0 12,637 0 

 19,577 37,340 400 36,940 0 خطط تنفيذ كيغالي

  1,356 678  678 المساعدة التقنية  -الهيدروفلوروكربون

 19,577 51,547 1,078 41,095 9,374 الهيدروفلوروكربون المجموع الفرعي ألنشطة

      األنشطة القياسية

 30 31,267 9,746 11,776 9,746 التعزيز المؤسسي

  35,323 12,124 11,771 11,428 برنامج المساعدة على االمتثال

 0 17,983 6,036 5,994 5,953 الوحدة األساسية

 تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم بدون

 تمويل الجهة النظيرة الكندية

6,260 5,936 6,063 18,259 0 

 0 1,500 500 500 500 الخزانةأمين 

 30 104,332 34,469 35,977 33,886 المجموع الفرعي لألنشطة القياسية

 183,283 437,191 137,718 180,595 118,877 اإلجمالي

  540,000 180,000 180,000 180,000 **الميزانية اإلرشادية

  (102,809) (42,282) 595 (61,123) الفرق
 .حيثما ينطبقتكاليف دعم الوكالة  بما في ذلك* 

 .2020-2018نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة  مع افتراض** 

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22 

 

 

5 

 تعليقات األمانة 

 المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان  مستوى التمويل اإلجمالييبلغ  14

دوالر  995,865مليون دوالر أمريكي )بما في ذلك  2.17دوالر أمريكي، منه  مليون 12.7المنخفض ذات االستهالك 

للمواد خط األساس من استهالك  في المائة 67.5تخفيض نسبة  لتحقيق( 2024-2022أمريكي للفترة 

الالزمة . وعالوة على ذلك، تبلغ قيمة المشاريع الخاصة بالبلدان ذات االستهالك المنخفض الهيدروكلوروفلوروكربونية

فترة مليون دوالر أمريكي لل 4.77مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك  10.53في المائة  100بنسبة  لتحقيق خفض

2022-2024. 

 53.28للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  مستوى التمويل اإلجمالييبلغ  15

 المواد قدرات استنفاد األوزون منمن طن  435.6 بإزالة مرتبطة بها تبلغمليون دوالر أمريكي 

 142.2 إلزالة كمية قدرها 2024-2022ر أمريكي للفترة مليون دوال 15.54الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك 

توزيع التمويل حسب القطاع في  ويردالهيدروكلوروفلوروكربونية. المواد من قدرات استنفاد األوزون من طن 

 .4  الجدول

 البلدان ذاتير غ . توزيع التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان4الجدول 

 (بآالف الدوالرات األمريكيةاالستهالك المنخفض حسب القطاع )

 المجموع  2024بعد  2024-2022 القطاع
من المجموع النسبة 

)%( 

 1.8 976 91 885 الجسائةالرغوة 

 53.9 28,713 23,994 4,719 التصنيع في مجال التبريد

 44.3 23,592 13,653 9,939 خدمات التبريد

 100.0 53,281 37,738 15,543 المجموع اإلجمالي

 

 المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

مليون دوالر أمريكي في خطة العمل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة  150.97تم تضمين ما مجموعه  16

)األرجنتين، أرمينيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، الهند، إندونيسيا، دولة  18المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ 

مان، باكستان، الفلبين، جمهورية مولدوفا، جمهورية إيران اإلسالمية، األردن، لبنان، ماليزيا، المكسيك، نيجيريا، عُ 

المرحلة الثالثة من خطط . يُسمح بإدراج 2024-2022مليون دوالر أمريكي للفترة  110.57السودان(، بما في ذلك 

إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل فقط لتلك البلدان التي تتمتُع بأهداف خفض أقل من أهداف 

 )هـ((.84/46)المقرر  2025االمتثال لعام 

 التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

 18افتراض أنه سيتم إعداد  مع، 12دوالر أمريكي سنوياً لتقارير التحقق 600,588 اً قدرهأدرجت األمانة مبلغ 17

(. كما أدرجت ألمانيا 2024-2022مليون دوالر أمريكي للفترة  1.77دوالر أمريكي ) 32,700 تكلفة كل منهاتقريراً 

 60,000بوا غينيا الجديدة( بقيمة التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين )موريشيوس وبا

 .2023دوالر أمريكي في عام 

                                                      
ها إلدارة إزالة المواد لمنخفض التي لديها خطط موافق عليفي المائة من البلدان ذات االستهالك ا 20)ج( تقارير التحقق لعينة من 61/46يشترط المقرر  12

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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 المساعدة الفنية للمشاريع اإلقليمية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تشمل خطة العمل المساعدة الفنية لمشروعين إقليميين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "تعزيز  18

 فيهاترتفع  التيإحداث االحترار العالمي لقطاعات تكييف الهواء في البلدان  مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على

. تم 2022دوالر أمريكي في عام  000>990("، التي تبلغ قيمتها PRAHA-IIIدرجات الحرارة في البيئة المحيطة )

إلعادة له عن دعمهم النظر في هذه المشاريع في االجتماع السادس والثمانين الذي أعرب عدد قليل من األعضاء خال

تمويل لمشروعات المساعدة التقنية هذه وأن العمل المطلوب  مواردالمشروع؛ غير أنه أشير أيضاً إلى عدم وجود  تفعيل

. 13الصادر عن األطراف 28/2تم إيجازها في المقرر  بيِن المنخفضة إلى الصفرية قدلمعالجة البدائل المتراوحِة ما 

 .2024 2022خطة العمل  فيالمشروع  عيلإعادة تفوبالتالي، لم تتم 

 األنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

 

دوالر أمريكي في  214,000إلى  تشمل األنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية أنشطة تمكينية تصل 19

 75لـ  14خطة تنفيذ كيغاليفريقيا الوسطى(؛ وأنشطة إعداد مشروع إلبلدين )أنتيغوا وبربودا وجمهورية  2023عام 

مليون  56.92دولة بقيمة  33لـ  15؛ وخطط تنفيذ كيغالي2023و 2022مليون دوالر أمريكي في  12.64دولة بقيمة 

ً واحداً للمساعدة الفنية بقيمة 2024-2022مليون دوالر أمريكي في  37.34دوالر أمريكي )بما في ذلك  (؛ ونشاطا

 .2024-2022مليون دوالر أمريكي للفترة  1.36

ة إلى عزمهما على بذل قدم كال البلدين الرسالة المطلوبة من حكومتهما لإلشار التمكينية،فيما يتعلق باألنشطة  20

 )د()ط(.79/46على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، تمشياً مع المقرر  للمصادقةقصارى جهدهما 

دولة مدرجة في خطة العمل الخاصة بأنشطة إعداد مشروع تنفيذ خطط كيغالي، لم  75دولة من بين  40 21

بلدان الرسالة المطلوبة من حكومتها لإلشارة إلى نيتها على تعديل كيغالي. ومن بين هذه البلدان، لم تقدم ثالثة  تصادق

 على تعديل كيغالي وتمت إزالتها من خطة العمل. للمصادقةبذل قصارى جهدها 

دولة مدرجة، على تعديل كيغالي وتمت إزالتهما  33دولتان، من بين  تصادقفيما يتعلق بخطط تنفيذ كيغالي لم  22

 من خطط األعمال المعنية.

بالمواد الهيدروفلوروكربونية، توأمة مسؤولي األوزون وواضعي  الفنية الخاصةلمي للمساعدة المشروع العا 23

 سياسات الطاقة الوطنية لدعم أهداف تعديل كيغالي، غير مؤهل للتمويل.

 2024-2022المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  األعمالالتعديالت على خطة 

 

إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وقد تكون  2024-2022ة للفترة استندت تعديالت خطة العمل الموحد 24

هناك حاجة إلى مزيد من التعديالت ريثما تتخذ األطراف قراراً بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف 

 .202316-2021لفترة الثالث سنوات 

                                                      
 .182، الفقرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100الوثيقة  13
قبل خمس سنوات قرب وقت أيمكن توفير التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض األولية إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، في  14

((. 3)ب()79/46قبل )المقرر من تلك االلتزامات، بعد أن يصادق بلد ما على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستتم الموافقة عليها في المست

ى تعديل كيغالي ولكنها ن التي لم تصادق علعالوة على ذلك، يمكن إدراج األنشطة التحضيرية إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في خطة األعمال للبلدا

التوجيهية إلعداد  )و((. تمت الموافقة على المبادئ84/46قدمت رسالة تشير إلى نية حكومتها بذل قصارى جهدها للمصادقة على تعديل كيغالي )المقرر 

 (.87/50خطط تنفيذ كيغالي في االجتماع السابع والثمانين )المقرر 
 )ز((. 84/46نفيذ كيغالي في خطة األعمال فقط للبلدان التي صادقت على تعديل كيغالي )المقرر يسمح بإدراج خطط ت 15
المقرر  ، وفي ضوء2023 2021في ظل عدم وجود مقرر من األطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات  16

-2018توى تجديد الموارد لفترة الثالث سنوات بنفس مس 2023-2021لموارد لخطة العمل للفترة ، تم افتراض الميزانية اإلرشادية لتخصيص ا32/1

 (.UNEP / OzL.Pro / ExCom / 86/22للصندوق المتعدد األطراف ) 2024-2022. تمت مناقشة هذه المسألة في خطة العمل الموحدة 2020
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، لوحظ أن التعديالت المدرجة في 2024-2022ومع ذلك، عند استعراض خطط األعمال المنقحة للفترة  25

 أدناه لم تؤخذ في االعتبار: 5الجدول 

رات بآالف الدوال) 2024 2022المجمعة للصندوق المتعدد األطراف لعام  األعمال على خطة أخرى. تعديالت 5الجدول 

 (األمريكية
 2014بعد  2024-2022 التعديل

لموافق عليها االمبالغ الفعلية لتعبر عن  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد قيم خطط إدارة 

قدم إلى تلكنها لم التي كانت واجبة التقديم وخطط هذه ال، بما في ذلك شرائح بموجب االتفاقات

 والثمانين الثامناالجتماع 

  

ة إلى االجتماع المقدم االتفاقات التي تعكسإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  خططقيم 

 الثامن والثمانين
  

 ربونيةمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكال مشروعاتإعداد 

 إلى االجتماع الثامن والثمانين ةالمقدم

(24) 0 

 0 (60) خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتحقق من 

 0 (990) الهيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بالموادالمساعدة الفنية 

 0 (947) 87/50عمالً بالمقرر  خطط تنفيذ كيغالي مشروعاتإعداد 

 (412) (375) )ز(84/46عمالً بالمقرر  خطط تنفيذ كيغالي

 0 (1,356) المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

إلى االجتماع  التي تم تقديمها التي تمت إزالتها أو المشاريع 2024بعد عام  التعزيز المؤسسي قيم

ً ولكن تم سحبها الحق الثامن والثمانين  ا
204 (30) 

 0 (333) ب.(3))ج(80/34قراطية عمالً بالمقرر مشروع التعزيز المؤسسي لجمهورية كوريا الشعبية الديم

 

. وتقل القيُم عن 2024 2022المجمعة لعام لى خطة األعمال عنتائج التعديالت المقترحة  6يعرض الجدول   26

 المائة من الميزانية اإلرشادية(.في  19.1مليون دوالر أمريكي )أي  103.28الميزانية اإلرشادية بمقدار 

 (*بآالف الدوالرات األمريكية) 2024-2022للفترة  األعمالتخصيص الموارد المعدل لخطة  -6الجدول 

 2024 2023 2022 الوصف 
-2022المجموع )

2024) 

المجموع بعد 

2024 

      أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الموافق عليها

     

المواد إدارة إزالِة  خطط مشروعاتإعداد 

 لثانيةالمرحلة ا –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

     

إدارة إزالة المواد  خططمن  الثانيةالمرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

     

إدارة إزالِة المواد  خطط مشروعاتإعداد 

 الثالثةالمرحلة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

     

إدارة إزالة المواد  خططمن  الثالثةالمرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

     

إدارة إزالة المواد  خططالتحقق من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

588.6 588.6 588.6 1,766 0 

المساعدة الفنية المتعلقة بالمواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

0 0 0 0 0 

 163,268 283,644 102,268 105,432 75,944 المجموع الفرعي ألنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

      أنشطة الهيدروفلوروكربون

 0 214 0 214 0 األنشطة التمكينية –الهيدروفلوروكربون 

 0  0   تنفيذ كيغالي خطط -مشروعات إعداد

 19,165 36,966 300 36,666 0 يغاليكخطط تنفيذ 

  0 0  0  الفنية المساعدة -الهيدروفلوروكربون

 19,165 48,869 300 40,596 7,973 المجموع الفرعي ألنشطة الهيدروفلوروكربون

      األنشطة القياسية

 0 31,139 9,783 11,572 9,783 التعزيز المؤسسي

 0 35,323 12,124 11,771 11,428 برنامج المساعد على االمتثال

 0 17,983 6,036 5,994 5,953 الوحدة الرئيسية
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 2024 2023 2022 الوصف 
-2022المجموع )

2024) 

المجموع بعد 

2024 

م بدون تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقيي

 تمويل الجهة النظيرة الكندية

6,260 5,936 6,063 18,259 0 

 0 1,500 500 500 500 الخزانةأمين 

 0 104,204 34,507 35,773 33,924 المجموع الكلي لألنشطة القياسية

 182,433 436,717 137,075 181,801 117,841 المجموع الكلي

  540,000 180,000 180,000 180,000 **الميزانية اإلرشادية

  (103,283) (42,925) 1,801 (62,159) الفرق

 .حيثما ينطبقتكاليف دعم الوكالة  بما في ذلك* 

 .2020-2018نفس مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة  مع افتراض** 

 

 المسائل السياساتية األخرى

 األنشطة المقدمة إلى االجتماع الثامن والثمانين

 

ولكنها لم تقدم إلى االجتماع الثامن  2021الوكاالت الثنائية والمنفذة لعام  أعمالاألنشطة المدرجة في خطط  27

خطط إدارة إزالة المواد  إضافة إلى أن. 2024-2022للفترة  األعمالبالفعل في خطة  قد أدرجت والثمانين

سيتم نة ولكن تم تأجيلها االجتماع الثامن والثمانين بعد المراجعة من قبل األما إلىالهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة 

 .2024-2022للفترة  األعمالفي خطة  إدراجها

 الميزانية

 

مليون  103.28بمقدار  العامةعن الميزانية اإلرشادية  األعمالبعد إجراء التعديالت، تقُل قيم األنشطة في خطة  28

ليون دوالر أمريكي، أي م 540ميزانية قدرها  مع افتراض أن، 2024-2022 لفترة السنوات الثالثدوالر أمريكي 

 117.84المعدلة البالغة  األعمال. عالوة على ذلك، تقل قيمة خطة 2020-2018بنفس مستوى تجديد الموارد للفترة 

نفس المستوى  على افتراضمليون دوالر أمريكي ) 180عن الميزانية السنوية البالغة  2022مليون دوالر أمريكي لعام 

 (.2020-2018لتجديد الموارد للفترة 

 تعديل إضافي بعد االجتماع الثامن والثمانين

 

الجديدة من  المراحل تمويلمستويات  استناداً إلى 2024-2022 أعمال الفترةخطة  إدخال تعديالت علىيمكن  29

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي ستتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في االجتماع الثامن 

مستوى األموال لخطط  استناداً إلى 2024 -2022 أعمال الفترةمانين. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في تعديل خطة والث

 من حيث المبدأ في االجتماع الثامن والثمانين. الموافق عليهاإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

بما يتماشى  2024-2022 أعمال الفترةت على خطة قد ترغب اللجنة التنفيذية في إجراء المزيد من التعديال 30

مع المقرر الذي ستتخذه أطراف بروتوكول مونتريال بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة 

 .2023-2021السنوات الثالث 

ة بما في ذلك إعداد في المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني المسائل السياساتية

 المشروع

تطلب اليونيب توجيهات من اللجنة التنفيذية بشأن توقيت تقديم أنشطة إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط  31

ً مع المقرر  )هـ(، أزالت األمانة جميع األنشطة المتعلقة 84/46إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. تمشيا

خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذاِت هدف التخفيض المعتمد للمرحلة  بالمرحلة الثالثة من

 .2024-2022 للفترة من خطة األعمال 2024 عام الثانية إلى ما بعد
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ة تود األمانة أن تطلب التوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن التوقيت الذي يمكن فيه إدراج األنشطة المتعلقة بالمرحل 32

الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إعداد المشروع للبلدان ذات هدف التخفيض 

 في خطط األعمال المستقبلية. 2024بعد عام 

 التوصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  33

ً اإلحاطة  (أ) الواردة في  2024-2022بخطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة علما

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22الوثيقة 

 :ينبغيما إذا كان البت في (ب)

على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة  األعمالتعديل خطة  (1)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22 ؛ 

 :األعمالعلى خطة  أخرى تعديالت إدخال (2)

إدارة إزالة المواد  خطط 2022إلى خطة أعمال فة إضا .أ

 التي تم تأجيلها في االجتماع الثامن والثمانين؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

خطط إدارة إزالة المواد لمن حيث المبدأ  الموافق عليهاالقيم  األخذ في الحسبان .ب

 الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة في االجتماع الثامن والثمانين؛

اعاة مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات مر .ج

 بمجرد اعتماده من قبل األطراف في بروتوكول مونتريال؛ 2021-2023

الذي يمكن فيه تقديم األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد  الوقتالنظر في   (ج)

ذلك إعداد المشاريع للبلدان ذات المرحلة الثانية المعتمدة من الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في 

 ؛ و2024خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع هدف التخفيض إلى ما بعد عام 

، بصيغتها المعدلة من 2024-2022المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  األعمالخطة  اعتماد (د)

تنفيذية[ مع مراعاة القرارات ذات الصلة المتخذة في االجتماع الثامن والثمانين، قبل األمانة ]واللجنة ال

أو  امستويات تمويلهعلى على الموافقة على المشروعات المحددة فيه أو  يدلال  االعتمادمع العلم بأن 

 .كمياتها

 

     

 


