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 برانمج األمم
   املتحدة للبيئة

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل  ثالثوناالجتماع ال
 ألوزونطبقة ابشأن املواد املستنفدة ل

 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5، كيتو
 **الرفيع املستوىمن جدول األعمال املؤقت للجزء  4البند 

عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد 
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل عن أعمال اللجنة 
التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة 

 للصندوق

 تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل
 إىل االجتماع الثالثني لألطراف املقدم

 مقدمة
اللجنة التنفيذية منذ االجتماع التاسع والعشرين  اضطلعت هبايغطي التقرير احلايل األنشطة اليت  -1

، ويتألف من أربعة أقسام تتناول ما يلي: مسائل السياسات املتعلقة بتعديل كيغايل؛ ومسائل ( 1)لألطراف
 واملشروعات، وتنفيذها ورصدها؛ وختطيط األعمال، واملسائل اإلدارية واملالية. السياسات األخرى؛

 18ابلتقرير، عقد االجتماع احلادي والثمانون للجنة التنفيذية يف مونرتايل من وخالل الفرتة املشمولة  -2
 األطراف املتعدد للصندوق الشبكي هذا االجتماع على املوقع (2). ويتاح تقرير2018يونيه /حزيران 22 إىل

(www.multilateralfund.org). 

 احلضور
، ولبنان واهلند، وغرينادا، الدومينيكية، واجلمهورية وبنن، األرجنتني، (3)والثمانني احلادي االجتماع حضر -3

 والنرويج، ،والياابن وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، الربوتوكول من 5 املادة من 1 لفقرةاب العاملة ألطرافل ممثلة ونيجرياي،

                                                           
 .2018أيلول/سبتمرب  21*  أعيد إصدارها ألسباب فنية يف 

  **UNEP/OzL.Pro.30/1. 
، املرفق UNEP/OzL.Pro.9/12)تتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل (  1)

 إىل مؤمتر األطراف. سنواي   تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا   أناخلامس( 
(2  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58. 
 الصادر عن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف. 29/22للمقرر وفقا   ( 3)

http://www.multilateralfund.org/
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 رأستو . الربوتوكول من 5 املادة من 1 لفقرةاب العاملة غري طرافألل ممثلة األمريكية، املتحدة والوالايت وسلوفاكيا
 للرئيس. انئبا  ( كندا) شيموين فيليب السيد وكان ،(لبنان) حسني مازن السيد االجتماع

 وحضر االجتماع احلادي والثمانني أيضا ممثلون عن الوكاالت املنفذة التالية، وهي، برانمج األمم املتحدة -4
ألطراف، ومنظمة األمم املتحدة ا للصندوق املتعددوأمانة وكالة منفذة كاإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة،  

 لربوتوكول االمتثال عدم إجراء مبوجب التنفيذ جلنةو للتنمية الصناعية والبنك الدويل؛ وممثلون عن أمانة األوزون، 

 .آخرون ومراقبون مونرتايل،
 السياسات ذات الصلة بتعديل كيغايلمسائل  - أوالا 

 لألطراف، والعشرين الثامن االجتماع عن الصادر الصلة ذي 28/2 واملقرر كيغايل  تعديل عتمادعمال  اب -5
. (4)واملهمة للجنة التنفيذية التعديل عن الناشئة املسائل والسبعني، السابع اجتماعها يف التنفيذية، اجلنة انقشت

 ملعاجلة ن،و والسبع الثامن االجتماعوهو  أايم، أربعة ملدةخاص  اجتماع بعقد مقرر اختاذ إىل اقشاتنامل تلك وأدت
 واحلادي والثمانني والسبعني التاسع االجتماعات يف املناقشات واستمرت. 28/2 املقرر عن الناشئة املسائل

 .والثمانني
 ضونغ يف القيام، التنفيذية اللجنة إىل األطراف فيها طلبت اليت ،28/2 املقرر من 11 للفقرة واستجابة -6

مركبات  وإنتاج الستهالك التدرجيي التخفيض لتمويل توجيهية مبادئ بوضع التعديل، اعتماد اتريخ من سنتني
 احلايل التقرير من األول القسم يعرض األطراف، اجتماع على التوجيهية املبادئ تلك وعرض ،الكربون اهليدروفلورية

 :كيغايل  بتعديل املتعلقة التالية املسائل حول املناقشات حالة
 األطراف املتعدد للصندوق اإلضافية املسامهات •
 مركبات الكربون اهليدروفلورية واستهالك إنتاج عن معلومات •
 املؤسسي والتعزيز التمكينية األنشطة •
 ملركبات الكربون اهليدروفلورية التدرجيي التخفيض لتمويل التوجيهية املبادئ مشروع •
ملركب الكربون  الثانوي اإلنتاج على أبنواع تكنولوجيا الرقابة الصلة ذات الرئيسية اجلوانب •

 .(HCF-23) 23-اهليدروفلوري
 األول املرفق يف اختذهتا اليت واملقررات التنفيذية اللجنة فيها نظرت اليت ابلواثئق قائمة على االطالع وميكن -7
 .احلايل تقريرلل
 للصندوق املتعدد األطرافاملسامهات اإلضافية  ‘1’
 للصندوق اإلضافية املسامهات على التقدير، مع والسبعني، السابع اجتماعها يفوافقت اللجنة التنفيذية  -8

 تنفيذللبدء السريع ل دعم لتقدمي ،(5)5ة  من البلدان غري العاملة ابملادبلدا   17 عنها اليت أعلن األطراف املتعدد
 .املاحنة اجلهات مسامهات حيل حمل ولن واحدة ملرة كان  التمويل هذا أن مالحظة مع كيغايل،  تعديل

                                                           
(4)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1. 
 أسرتاليا وأملانيا وأيرلندا وإيطاليا والدامنرك والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكندا ولكسمربغ واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى ( 5)

 .زيلندا وهولندا والوالايت املتحدة األمريكية والياابنوأيرلندا الشمالية والنرويج ونيو 
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سددت  5من البلدان غري العاملة ابملادة  16أبن  (6)ويف االجتماع احلادي والثمانني أفاد أمني الصندوق -9
دوالرات ا  من دوالر  23 410 162البالغة  املتلقاة مسامهاهتا الطوعية اإلضافية للصندوق. ومن جمموع املسامهات

لألنشطة املتعلقة ابلتخفيض التدرجيي  (8)دوالر 23 104 300 صرفت اللجنة التنفيذية ،(7)الوالايت املتحدة
ألنشطة ا  لدوالر  15 145 850 ن:وأتلف ذلك م، 5 ملادةالبلدان العاملة ابيف  ملركبات الكربون اهليدروفلورية

 ؛مثانية بلدانعداد مشروعات استثمارية يف دوالر إل 321 000؛ وبلدان 109املنفذة يف التمكينية 
مكافئ طنا  من  681 541طنا  مرتاي  ) 476,6ية للتخلص هنائيا  من ملشروعات استثمار ا  دوالر  7 537 450و

مع ختصيص مبلغ ؛ 5أربعة من البلدان العاملة ابملادة يف  ( من مركبات الكربون اهليدروفلوريةاثين أكسيد الكربون
جدوى التكلفة واالستدامة  تقييم، بواسطة خبري استشاري مستقل، خلياراتإلجراء دوالر  100 000يصل إىل 

 .22-مركب الكربون اهليدروفلوريمن مرافق إنتاج  23 -مركب الكربون اهليدروفلوريالبيئية لتدمري 

ول طلبات األنشطة التمكينية لبلدان اجملموعة ويف االجتماع احلادي والثمانني، قررت اللجنة التنفيذية أن مت -10
يف حني أن طلبات متويل املقدمة إىل ذلك االجتماع، من رصيد املسامهات الطوعية اإلضافية  5العاملة ابملادة  1

األنشطة التمكينية اليت ستقدم لالجتماعات املقبلة ألي بلد من بلدان تلك اجملموعة اليت مل تقدم بعد مثل هذا 
ستمول من التربعات اإلضافية قدر اإلمكان، ومن املسامهات العادية إىل الصندوق املتعدد األطراف إذا مل الطلب 

يتح متويلها من التربعات اإلضافية. واتفقت اللجنة أيضا  على أن أرصدة التربعات اإلضافية اليت تقدمها جمموعة 
شطة التمكينية يف االجتماع احلادي والثمانني ميكن اليت تتبقى بعد متويل األن 5البلدان غري العاملة ابملادة 

)د(. 79/45استخدامها لتمويل مشروع استثماري قائم بذاته ويتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية، وفقا للمقرر 
أما طلبات احلصول على التمويل لألنشطة التمكينية اليت تقدم إىل االجتماع احلادي والثمانني واالجتماعات 

فستمول من املسامهات العادية يف الصندوق  5من األطراف العاملة ابملادة  2ة ألي من بلدان اجملموعة املقبل
 .(81/31املتعدد األطراف )املقرر 

 معلومات عن اإلنتاج واالستهالك من مركبات الكربون اهليدروفلورية ‘2’
 من املقرر 4بعني، واستجابة للفقرة يف اجتماعيها الرابع والسبعني واخلامس والسوافقت اللجنة التنفيذية  -11
بلدان المن  بلدا   127املواد املستنفدة لألوزون يف  إجراء دراسات استقصائية عن بدائلعلى متويل  ،(9)26/9

الدراسات لنتائج  حتليال  عاما  إىل االجتماع الثمانني ، قدمت األمانة 74/53املقرر  مع . ومتاشيا   5ملادة العاملة اب
. ولدى النظر يف هذا بلدا   119املواد املستنفدة لألوزون يف  حيتوي على معلومات عن بدائل، (10)االستقصائية

والدروس  الدراسات االستقصائيةواملنفذة أن تستخدم نتائج  التقرير، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكاالت الثنائية
التمكينية، مع توجيه اهتمام خاص لتعزيز  األنشطةيف تنفيذ  5ملادة لعاملة اببلدان االد مساعدة املستفادة منها عن

                                                           
(6  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/5. 
املسامهات واجبة السداد من طرف واحد يف وقت قريب  يأنه يتوقع تلق يف االجتماع احلادي والثمانني أفاد أمني الصندوق  (7)

 .بعد اختتام االجتماع
دوالرا  لألنشطة املتعلقة مبركبات الكربون  29 856 652منذ االجتماع الثمانني، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ   (8)

دوالرا  من املسامهات  6 852 352دوالر من املسامهات الطوعية اإلضافية ومبلغ  23 004 300اهليدروفلورية مبا يف ذلك مبلغ 
دوالر إلعداد مشاريع استثمارية  321 000و بلدا ؛ 119دوالرا  لألنشطة التمكينية يف  17 178 850العادية، يتألف مما يلي: 

 بلدان. 6دوالرا  ملشاريع استثمارية يف  12 356 802و يف مثانية بلدان؛
ئية عن الطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف النظر يف توفري متويل إضايف إلجراء جرد أو دراسات استقصا ( 9)

 ، بناء على طلبها.5من املادة  1بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف بلدان األطراف الراغبة العاملة مبوجب الفقرة 
(10) UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 و Add.1 79/43عمال  ابملقرر. 
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البلدان مما يساعد ، مبركبات الكربون اهليدروفلورية وخالئط تلك املركباتعملية مجع البياانت واإلبالغ فيما يتعلق 
 (.80/75املقرر األساس اليت تستخدمها ملركبات الكربون اهليدروفلورية )يف حتديد خطوط 

 والتعزيز املؤسسي األنشطة التمكينية ‘3’

بشأن متويل  28/2من املقرر  20لدى النظر يف الفقرة التاسع والسبعني ويف اجتماع اللجنة التنفيذية  -12
مبادئ يف اللجنة التنفيذية  بتت، ملركبات الكربون اهليدروفلوريةالتدرجيي  لتخفيضفيما يتعلق اباألنشطة التمكينية 

. (79/46املقرر )األنشطة  متويل يسمح به لتلكمستوى يف أقصى و  التمكينيةتقدمي الطلبات لتمويل األنشطة 
أفضل اجلهود للتصديق على  على بذلتشري فيه إىل عزمها  املعنية خطااب   تقدم احلكومة ويشكل ذلك اشرتاط أن

شمل ت ينبغي أن معلومات تقدمها، وأن أي فعلت ذلك بعدقد  تعديل كيغايل يف أقرب وقت ممكن، إذا مل تكن
تنفيذ األنشطة التمكينية لن يؤخر تنفيذ مشروعات  من احلكومة املعنية والوكالة الثنائية/املنفذة ذات الصلة أبن بياان  

 .التخلص النهائي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ية التزامات لتلبالتمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية  ه ميكن تقدميوقررت اللجنة التنفيذية أيضا  أن -13
، على أن يكون أقرب موعد ممكن لذلك خفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةالتخفيض األولية عند الت

تلك االلتزامات مبجرد أن يصدق البلد على تعديل كيغايل، وعلى أساس املبادئ التوجيهية  قبلمخس سنوات  هو
 اليت سيتم املوافقة عليها.

دوالرا  لألنشطة التمكينية  17 178 850جنة التنفيذية على مبلغ إمجايل قدره وحىت اآلن، وافقت الل -14
. وبوجه خاص، وافقت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثمانني على 5بلدا  من البلدان العاملة ابملادة  119يف 

ون اهليدروفلورية يف دوالر لتنفيذ األنشطة التمكينية للتخفيض التدرجيي ملركبات الكرب 8 8484 900مبلغ قدره 
 68. وابإلضافة إىل ذلك أدرجت طلبات التمويل لألنشطة التمكينية يف 5بلدا  من البلدان العاملة ابملادة  59

، 2020-2018يف خطة األعمال املوحدة للصندوق املتعدد األطراف للفرتة  5بلدا  من البلدان العاملة ابملادة 
 ثمانني.اليت اعتمدهتا اللجنة يف اجتماعها ال

مصادر التمويل لألنشطة التمكينية للتخفيض التدرجيي  يفاللجنة يف اجتماعها احلادي والثمانني  وبتت -15
( ووافقت على املسامهات اإلضافية للصندوق املتعدد األطراف أيضا   أعاله انظرملركبات الكربون اهليدروفلورية )

بلدا  من البلدان العاملة  60التمكينية يف عدد إضايف قدره دوالرا  لتنفيذ األنشطة  8 329 950مبلغ إضايف قدره 
 (.81/34)املقرر  5ابملادة 

شهرا  لألنشطة التمكينية املشار إليها يف  18وانقشت اللجنة التنفيذية أيضا  فرتة تنفيذ املشاريع البالغة  -16
قة على األنشطة التمكينية، ولكن شهرا  عند املواف 12، وقررت أهنا ستحتفظ بفرتة التنفيذ البالغة 79/46املقرر 

شهرا  للموافقة على  30شهرا  إضافية )حبيث تبلغ املدة اإلمجالية  12ميكنها عند الضرورة متديد تلك الفرتة حىت 
(. ومبوجب املقرر نفسه، طلبت اللجنة إىل الوكاالت 81/32املشروع( إذا تلقت األمانة طلبا  رمسيا  للتمديد )املقرر 

نفذة أن تقدم تقريرا  هنائيا  ابألنشطة التمكينية اليت أجنزت يف غضون ستة أشهر من اتريخ إجناز املشروع، الثنائية وامل
مع إبراز الدروس املستفادة بشأن الكيفية اليت تدعم هبا أنشطة البدء السريع لإلجراءات املبكرة املتعلقة بتنفيذ 

 تعديالت كيغايل.

بشأن التعزيز املؤسسي، قررت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها  28/2 من املقرر 21وعند النظر يف الفقرة  -17
 (.78/4الثامن والسبعني أن تنظر يف زايدة التمويل من أجل التعزيز املؤسسي يف اجتماع مقبل )املقرر 
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 مشروع املبادئ التوجيهية لتكلفة متويل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ‘4’
 مبادئ توجيهية لتمويل أن تضع، قررت اللجنة التنفيذية 28/2 املقررذي كلف به العلى النحو  -18

لتقدميها إىل االجتماع الثالثني لألطراف يف  مركبات الكربون اهليدروفلوريةالتخفيض التدرجيي الستهالك وإنتاج 
ك، مع مراعاة اآلراء من املبادئ التوجيهية يف أقرب وقت ممكن بعد ذل وأن تنجز الصيغة النهائية، 2018 عام

 (.79/44املقرر )األطراف  اليت تقدمهاواملدخالت 

، واصلت اللجنة ( 13)، والثمانني( 12)، والتاسع والسبعني( 11)ويف اجتماعات اللجنة الثامن والسبعني -19
العاملة مناقشاهتا بشأن وضع املبادئ التوجيهية لتكلفة التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان 

 على النحو املفصل أدانه. 5ابملادة 
 اللجنة عملتتسم ابألمهية يف  اليت ،28/2 للمقرر التالية لعناصرفيها نصا  يتعلق اب تدرج أن وقررت -20

 :التنفيذية
والتكنولوجيا،  املرونة يف التنفيذ اليت متّكن األطراف من اختيار اسرتاتيجياهتا وأولوايهتا يف القطاعات •

 28/2من املقرر  13لفقرة مع ا متشيا  
 17مع الفقرة  التاريخ النهائي للقدرة املؤهلة، متشيا   •
 18مع الفقرة  التحويالن الثاين والثالث، متشيا   •
 19مع الفقرة  التخفيضات اإلمجالية املستدامة، متشيا   •
 (أ)15فئات التكاليف اإلضافية املؤهلة لقطاع التصنيع االستهالكي حسب الفقرة الفرعية  •
 (ب)15فئات التكاليف اإلضافية املؤهلة لقطاع اإلنتاج حسب الفقرة الفرعية  •
 (ج)15فئات التكاليف اإلضافية املؤهلة لقطاع خدمة التربيد حسب الفقرة الفرعية  •
مع  واخلاضعة إلعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية، متشيا   “واو”أهلية املواد املدرجة يف املرفق  •

 35الفقرة 

واليت أدرجت يف املبادئ التوجيهية لتكاليف  28/2وابإلضافة إىل النص املتعلق ابلعناصر أعاله من املقرر  -21
التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، حددت اللجنة التنفيذية عند اختتام االجتماع الثمانني املسائل 

 املستخدمة املنهجيةاملناقشات فيما يتعلق جبملة أمور منها  املعلقة يف بعض العناصر، واليت تتطلب إجراء املزيد من
 الطن أو/و الكربون أكسيد اثين مكافئ) سيستخدم الذي واملقياس اإلمجالية التخفيضات بداية نقطة لتحديد

الفعالية من حيث  وعتبات املؤهلة اإلضافية التكاليف ومستوايت ؛خدمات الصيانة للتربيد وقطاعات ؛(املرتي
الكلفة يف القطاعات املختلفة. ومن أجل إرشاد املناقشات اليت جتريها اللجنة التنفيذية بشأن قطاع خدمات 
الصيانة للتربيد، طلبت اللجنة إىل األمانة أن تعد وثيقة متهيدية لالجتماع الثاين والثمانني، ابلتعاون مع الوكاالت 

انب املتعلقة بقطاع خدمات الصيانة للتربيد واليت تدعم التخفيض الثنائية واملنفذة، حبيث تتناول الوثيقة مجيع اجلو 
 :املناقشة قيد 28/2املقرر  من التالية عناصرالتدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وعالوة على ذلك، ال تزال ال

 22 الفقرة مع متشيا   الطاقة، استخدام كفاءة •
 23 الفقرة مع متشيا   السالمة، مسألة ملعاجلة القدرات بناء •

                                                           
(11  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 وCorr.1. 
(12)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46  78/3عمال  ابملقرر. 
(13)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55  79/44عمال  ابملقرر. 
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 24 الفقرة مع متشيا   التخلص، •
. وابإلضافة إىل مشروع منوذج (14)ويف االجتماع احلادي والثمانني، واصلت اللجنة التنفيذية مداوالهتا -22

املبادئ التوجيهية للتكاليف من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العاملة ابملادة 
يه اللجنة، واملسائل املعلقة اليت تتطلب املزيد من املناقشة، تضمنت الوثيقة املعروضة على اللجنة الذي اتفقت عل 5

 التنفيذية نص مقرر مقرتح يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة قدمته حكومة النمسا إىل االجتماع الثمانني.
، أن تواصل استخدام مشروع وقررت اللجنة التنفيذية، يف ختام مناقشاهتا يف االجتماع احلادي والثمانني -23

منوذج املبادئ التوجيهية للتكاليف للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وقائمة العناصر املعلقة اليت 
تتطلب املزيد من املناقشة، واليت ترد يف املرفقني الثاين والثالث هلذا التقرير، على التوايل، بوصفهما من واثئق العمل 

ت اليت ستجرى يف االجتماع الثاين والثمانني واالجتماعات املقبلة، بشأن وضع املبادئ التوجيهية للمناقشا
، مع اإلشارة إىل 5للتكاليف املرتبطة ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العاملة ابملادة 

انة أن تقدم إىل االجتماع الثاين والثمانني، موجز أنه ميكن إضافة عناصر إضافية، حسب احلاجة. وطلبت إىل األم
مداوالت األطراف يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، واالجتماع 

املتعلقة الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، فيما يتعلق بتقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي بشأن املسائل 
 .29/10بكفاءة استخدام الطاقة استجابة للمقرر 

واتفقت اللجنة على أهنا يف اجتماعها الثاين والثمانني ستنظر أيضا  فيما يلي: مسألة حتديد أولوايت  -24
املساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل معاجلة مسائل السالمة املرتبطة ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة أو الصفرية 

فيما  80/76لى إحداث االحرتار العاملي جلميع القطاعات، يف ضوء الورقة اليت تعدها األمانة استجابة للمقرر ع
يتعلق جبوانب قطاع خدمات الصيانة للتربيد اليت تدعم التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛ واملسائل 

مخزوانت من املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة أو غري املرغوب املتصلة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لل
فيها، مبا يف ذلك عن طريق التدمري، على ضوء الورقة اليت تتناول التخلص من املواد املستنفدة لألوزون واليت تعدها 

 )ه(.79/18األمانة لذلك االجتماع استجابة للمقرر 
تتضمن االعتبارات الرئيسية اليت  معلومات أولية وثيقة لب إىل األمانة أن تعدويف االجتماع نفسه، ط   -25

للتخفيضات اإلمجالية املستمرة مبوجب  البدايةميكن أن تساعد اللجنة التنفيذية يف وضع منهجية لتحديد نقطة 
 املقرر)االجتماع احلادي والثمانني يف  جرتاملناقشات اليت  مراعاةتعديل كيغايل لالستهالك واإلنتاج. مع 

81/76). 
 االستهالكي التصنيعفيما يتعلق بقطاع  اجلاريةاألنشطة 

فيما يتعلق ابلتكاليف اإلضافية املؤهلة لقطاع التصنيع االستهالكي، وابإلضافة إىل املوافقة على فئات  -26
 .عتبات الفعالية من حيث الكلفة، انقشت اللجنة التنفيذية 28/2التكاليف اإلضافية املؤهلة اليت اقرتحت يف املقرر 

فعلى الرغم من أن تطبيق عتبات فعالية التكلفة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات 
لتكاليف التخفيض التدرجيي ملركبات  الكربون اهليدروكلورية فلورية سييسر املناقشات املتعلقة ابملبادئ التوجيهية

وعالوة على  نطبق ابلضرورة على مركبات الكربون اهليدروفلورية.الكربون اهليدروفلورية، فهذه العتبات نفسها ال ت
ذلك، ال تتوفر لدى الصندوق سوى خربة حمدودة فيما يتعلق ابلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية 

من املواد يف بعض القطاعات، وقد ختتلف التكاليف اإلضافية املرتبطة به عن التكاليف املرتبطة ابلتخلص التدرجيي 
                                                           

(14)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53  80/76عمال  ابملقرر. 
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وبناء على ذلك رأت اللجنة أهنا حتتاج إىل معلومات إضافية متكنها من التوصل إىل قرار بشأن  اخلاضعة للرقابة.
التكاليف الرأمسالية اإلضافية وتكاليف التشغيل  اكتساب اخلربة يفالتكاليف اإلضافية املؤهلة، وأن من الضروري 

 78/3، يف املقررين وبناء عليه، اتفقت .كبات الكربون اهليدروفلوريةملر اإلضافية املرتبطة ابلتخفيض التدرجيي 
املتعلقة مبركبات الكربون االستثمارية املستقلة املشاريع عدد حمدود من يف املوافقة على على أن تنظر  79/45و

تكرار على أساس كل حالة على حدة، من حيث النضج التقين وإمكانية الاهليدروفلورية، على أن ينظر فيها 
ذات الصلة معلومات مفصلة عن التكاليف اإلضافية  املشاريع إجنازوينبغي أن تشمل تقارير . والتوزيع اجلغرايف

 وفورات ميكن حتقيقها والعوامل ذات الصلة اليت تيسر تنفيذها. املؤهلة، وأي
 االستثمارية املشاريعتقدمي طلب لتمويل  إىل جانب، كشرط مسبق للموافقة، وقررت اللجنة التنفيذية أيضا   -27

ىل عزمها على فيها إاحلكومة املعنية أن تدرج رسالة تشري  ه يتعني على، أناملتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية
، وأهنا لن توفر إذا كانت مل تفعل ذلك بعدعلى تعديل كيغايل يف أقرب وقت ممكن،  بذل أفضل اجلهود للتصديق

من مركبات  مقر األمم املتحدة، وأن أي كمية احلكومة املعنية صك التصديق يف عإىل حني إيدا  إضافيا   متويال  
يف استهالك بداية التخفيضات اإلمجالية من نقطة ست خصم  نتيجة للمشروع الكربون اهليدروفلورية جيري ختفيضها

 .مركبات الكربون اهليدروفلورية
ا  من دوالر  3 350 823مبلغ قدره  صيصعلى ختيف اجتماعها الثمانني، ووافقت اللجنة التنفيذية،  -28

 من مركبات مرتاي   ا  طن 230,6للتخلص النهائي من كمية تبلغ استثماري  تنفيذ مشروعدوالرات الوالايت املتحدة ل
يف  5ملادة العاملة اببلدان أحد اليف  (الكربون من مكافئ اثين أكسيد ا  طن 329 810الكربون اهليدروفلورية )

متويل إلعداد مشاريع استثمارية مستقلة تتعلق مبركبات الكربون مثانية طلبات ، كما وافقت على نزيلقطاع التربيد امل
 . اهليدروفلورية

. ويف ذلك االجتماع، (15)مقرتحا  إضافيا  من مقرتحات املشاريع 13وقدم إىل االجتماع احلادي والثمانني  -29
دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة إلعداد مشروع استثماري  32 100وافقت اللجنة التنفيذية كذلك على 

( ولتنفيذ ستة مشاريع استثمارية 81/37)املقرر  (16)مستقل ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع الرغاوي
طنا  من مكافئ  1 009 563ركبات الكربون اهليدروفلورية )أطنان مرتية من م 606,82للتخلص التدرجيي من 

 (17)5اثين أكسيد الكربون( يف قطاعات التربيد والتكييف املنزيل والتجاري يف مخسة من البلدان العاملة ابملادة 

(، مع التأكيد جمددا  على الشروط املسبقة 81/65، 81/64، 81/63، 81/62، 81/57، 81/54)املقررات 
من حتويل األموال إىل الوكالة املشرفة  شهرا   24وعلى أساس أن املشروع سينجز يف غضون  78/3 املقرر الواردة يف

على التنفيذ، وأنه سيقدم تقرير شامل عن اإلجناز خالل ستة أشهر من إجناز املشروع، حبيث يتضمن معلومات 
دات واملكوانت األخرى، مبا فيها تلك اليت ال مفصلة عن ما يلي: التكاليف الرأمسالية اإلضافية املؤهلة جلميع املع

متول يف إطار املشروع؛ وتكاليف التشغيل اإلضافية؛ وعن أي وفورات حمتملة حدثت أثناء التحويل والعوامل ذات 
الصلة اليت يسرت التنفيذ )مثال  ما إذا كانت املعدات أو اللوازم املشرتاة و/أو املركبة قد خضعت لعملية تقدمي 

                                                           
اإلسالمية( واجلمهورية الدومينيكية وزمبابوي  -قدمت املقرتحات حكومات األرجنتني واألردن وإكوادور وإيران )مجهورية  (15)

 .)مقرتحان( والصني وكولومبيا ولبنان ومصر واملكسيك
 (.UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/18الصني، قدمته منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف برانمج عملها ) (16)
، اجلنننننمنننننهنننننورينننننننة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/40)(، األردن Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/22األرجنننننننننننتنننننني ) (17)

واملكسننننننننننننننينننننك )مشننننننننننننننروعنننننان(  ،(UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/42)، لبننننننان (UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/31)الننننندومينيكينننننة 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/45). 
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تسعري تنافسية وتفاصيل ذلك(؛ والتغيريات يف كفاءة استخدام الطاقة للمنتجات املصنعة، وأي سياسات عطاءات/
ذات صلة ابملوضوع تتبعها احلكومة؛ واملعلومات عن تنفيذ عنصر تقدمي خدمات الصيانة يف احلاالت اليت ينطبق 

 عليها ذلك.
يؤكد أن املشاريع االستثمارية املقدمة فيما  الذي 79/45وأكدت اللجنة التنفيذية جمددا  أيضا  املقرر  -30

يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية ينبغي أن تنطوي على قابلية واسعة للتكرار داخل البلد أو املنطقة أو القطاع، 
شاريع وينبغي أن أتخذ يف االعتبار التوزيع اجلغرايف. ودعت الوكاالت الثنائية واملنفذة إىل إعداد وتقدمي مقرتحات امل

للتحول إىل بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية والرتويج ألنواع التكنولوجيا اجلديدة، من أجل تقدميها خالل الفرتة 
ها املشاريع اليت متت ياملمتدة حىت غاية االجتماع الرابع والثمانني، ال سيما يف القطاعات واملناطق اليت مل تغط

إىل هناية االجتماع احلادي والثمانني. ومسحت أيضا  إبعادة تقدمي املشاريع اليت  املوافقة عليها يف الفرتة املمتدة
ملعايري قابلية التكرار على نطاق واسع داخل البلد أو  أ عرب عن شواغل بشأهنا يف اجللسة احلادية والثمانني، وفقا  

 (.81/53شواغل احملددة )املقرر املنطقة أو القطاع، ومع مراعاة التوزيع اجلغرايف، ولكن بشرط معاجلة تلك ال

 التربيد خدمة بقطاع يتعلق فيما اجلارية األنشطة

 املقرر يف املقرتحة املؤهلة اإلضافية التكاليف فئات على املوافقة وبعد التربيد، خدمة بقطاع يتعلق فيما -31
 اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثمانني طلبت ،28/2 املقرر من 16 والفقرة (ج)15 الفرعية للفقرة وعمال   ،28/2
ملركبات الكربون  التدرجيي التخفيض تؤيد اليت ابلقطاع الصلة ذات اجلوانب مجيع عن أولية وثيقة أن تعد األمانة إىل

 الوثيقة أتخذ أن ويلزم. والثمانني الثاين االجتماع إىل لتقدميها واملنفذة، الثنائية الوكاالت مع ابلتعاون ،اهليدروفلورية
 املنفذ والعمل والتقييم، الرصد واستعراضات احلالة ودراسات السابقة السياسات واثئق منها أمور مجلة االعتبار يف
 بلدانال يف املوجودة لإلمكاانت حتليل على حتتوي أن وينبغي. التقنية واملساعدة التدريب برامج وتنفيذ وضع يف

 يف م تلك اإلمكاانتاستخدا وکيفيةاليت حصلت ابلفعل على متويل معتمد لقطاع خدمة التربيد  5 ملادةالعاملة اب
 املعلومات من األدىن احلد على أيضا   الوثيقة حتتوي أن وينبغي. ملركبات الكربون اهليدروفلورية التدرجيي التخفيض

 اجلمارك وضباط اخلدمة لفنيي ت التدريبووحدا الكفاءة على قائمةبرامج التدريب ومنح الرخص ال إلعداد الالزمة
 (.80/76 املقرر) البدائل إىل التحول أجل من
اجلوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الرقابة على املنتج الثانوي من مركب الكربون  ‘5’

 23-اهليدروفلوري
، يف (20)والثمانني ،(19)، والتاسع والسبعني(18)نظرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعاهتا الثامن والسبعني -32

-واثئق تتعلق ابجلوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الرقابة على املنتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري
)ه( و 79/47)ه( و 78/5متابعة للمقررات  ( 21). ونظرت يف اجتماعها احلادي والثمانني يف وثيقة23
 )ب(.80/77

ن حيث الكلفة واملستدامة بيئيا  إليها تقييمات اخليارات الفعالة موبعد النظر يف النتائج اليت توصلت  -33
، واليت أعدها 22-من منشآت إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوروفلوري 23-لتدمري مركب الكربون اهليدروفلوري

                                                           
(18)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 وCorr.1. 
(19 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 وCorr.1 وCorr.2 و Add.178/5 عمال  ابملقرر. 
(20 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56 وAdd.1  79/47عمال  ابملقرر. 
(21 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54. 
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ين مستشار مستقل، طلبت اللجنة إىل األمانة أن تتصل مبستشار مستقل إلعداد تقرير يعرض على االجتماع الثا
والثمانني، ويقدم املعلومات عما يلي: اخليارات وكافة التكاليف والوفورات املتعلقة ابلرقابة على انبعااثت املنتج 

-يف األرجنتني، بناء على كميات مركب الكربون اهليدروكلوروفلوري 23-الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري
منشأة التصنيع واملعلومات الواردة يف التقارير السابقة ذات  اليت تنتج يف 23-ومركب الكربون اهليدروفلوري 22

لتدمريه خارج املوقع؛  23-الصلة املقدمة إىل اللجنة التنفيذية، مبا يف ذلك خيار شحن مركب الكربون اهليدروفلوري
من مركب الكربون وتقديرات االنبعااثت اهلاربة واخليارات املتاحة للرصد وكشف التسرب والرقابة على املنتج الثانوي 

يف منشأة التصنيع؛ والتكاليف واجلدوى التقنية، واملسائل القانونية ومسائل املعامالت املرتبطة  23-اهليدروفلوري
وطلب  (.22)للتدمري خارج املوقع بواسطة تكنولوجيا من قبيل عملية الفلور 23-بشحن مركب الكربون اهليدروفلوري

إىل األمانة  إىل حكومة األرجنتني أن تقدم، على أساس طوعي، املعلومات ذات الصلة يف التقرير. وطلب أيضا  
، فيما يتعلق UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48إىل الوثيقة  أن تعد وثيقة، لالجتماع الثاين والثمانني، استنادا  

، مبا 23-املنتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري ابخليارات الفعالة من حيث الكلفة للرقابة على انبعااثت
، 22-يف ذلك املعلومات املتعلقة بتكلفة إغالق املصانع املختلطة اليت تنتج مركب الكربون اهليدروكلوروفلوري

ات وخيارات الرصد يف ضوء تقرير اخلبري االستشاري الذي قدم إىل االجتماع احلادي والثمانني وغريه من التقارير ذ
(. وابإلضافة إىل ذلك، ففي االجتماع التاسع والسبعني وجهت اللجنة التنفيذية دعوة إىل 81/68الصلة )املقرر 

الوكاالت املنفذة لكي تقدم إىل االجتماع احلادي والثمانني مقرتحات مشاريع لبيان التكنولوجيا ذات اجلدوى يف 
أو أنواع تكنولوجيا التحويل اليت تتمتع إبمكانية  23-وريالتخفيف من الناتج الثانوي ملركب الكربون اهليدروفل

 على حنو فعال من حيث الكلفة ومستدام بيئيا . 23-حتويل مركب الكربون اهليدروفلوري

 املسائل األخرى املتعلقة ابلسياسات – اثنياا 
وخطة إدارة  وريةإعداد وتنفيذ خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فل ال يزال -34

للعمل يف االجتماع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ميثالن الرتكيز األساسي إنتاج التخلص التدرجيي من 
من مركبات الكربون الرابع للتقرير احلايل خطط إدارة التخلص التدرجيي  احلادي والثمانني. وترد يف املرفق

واجلمهورية حىت اآلن؛ من تلك املركبات، واليت متت املوافقة عليها إدارة التخلص التدرجيي  ةوخطاهليدروكلورية فلورية 
التخلص رحلة األوىل من خطة إدارة العربية السورية هي البلد الوحيد الذي ال يزال يف انتظار املوافقة على امل

 .التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية له

تأخرة عن إجناز مشاريع املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون التقارير امل ‘1’
 اهليدروكلورية فلورية مع استمرار املرحلة الثانية

قررت اللجنة التنفيذية أن طلبات التمويل للشرحية الثانية أو لشرحية الحقة من املرحلة الثانية أو ملراحل  -35
لص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، اليت تعرض لكي تنظر فيها الحقة من خطة إدارة التخ

اللجنة، لن ي نظر فيها إذا كانت تقارير إجناز املشاريع متأخرة للمرحلة املنجزة السابقة، ومل تقدم هذه التقارير يف 
 (81/29رحية اجلديدة )املقرر موعد أقصاه ستة أسابيع قبل انعقاد االجتماع الذي يقدم إليه طلب متويل الش

 املوعد النهائي لتقدمي املشاريع ‘2’
قررت اللجنة التنفيذية متديد املواعيد النهائية لتقدمي مقرتحات املشاريع واملشاريع ذات الصلة مع متطلبات  -36

ذلك  (. وستنطبق التغيريات على االجتماع الثاين والثمانني، على أن ي فهم أن81/30إبالغ حمددة )املقرر 
                                                           

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54 على النحو املوصوف يف الوثيقة  (22)



UNEP/OzL.Pro/30/10 

10 

االجتماع حصرا  سيتحلى ابملرونة إزاء الوكاالت الثنائية واملنفذة اليت مل تتمكن من أن تقدم وفقا  للمواعيد النهائية 
للمواعيد النهائية املنقحة للتقدمي:  مقرتحات مشاريع حمددة أو مشاريع حمددة مع متطلبات إبالغ حمددة. ووفقا  

أسبوعا  على  16راحل اجلديدة من االتفاقات املتعددة السنوات وذلك قبل ينبغي أن تقدم إىل األمانة ابلكامل امل
األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها؛ وينبغي أن تقدم املشاريع املستقلة املتعلقة مبركبات الكربون 

سينظر فيها، بصرف النظر  أسبوعا  على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية اليت 14اهليدروفلورية بشكل كامل قبل 
عن مستوى التمويل املطلوب من الصندوق املتعدد األطراف؛ وابلنسبة ملقرتحات املشاريع اليت تكون التكلفة 

ماليني دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة، مبا يف ذلك تكاليف دعم  5اإلمجالية للمشروع فيها أكثر من 
ل املطلوب من الصندوق املتعدد األطراف، فهذه ينبغي أن تقدم، الوكاالت، وبصرف النظر عن مستوى التموي

أسبوعا  على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها؛ أما مقرتحات املشاريع  12بشكل كامل، قبل 
ينبغي ماليني دوالر، مبا يف ذلك تكاليف دعم الوكاالت، ف 5اليت تكون التكلفة اإلمجالية للمشروع فيها أقل من 

أسابيع على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها؛ وينبغي أن  10أن تقدم، بشكل كامل، قبل 
أسابيع على األقل  8تقدم برامج العمل والتعديالت ابلكامل، مبا يف ذلك طلبات جتديد التعزيز املؤسسي، قبل 

ن تقدم بشكل كامل التقارير املتعلقة بتنفيذ املشاريع اليت من اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها؛ وينبغي أ
تواجه أتخريات يف التنفيذ أو املشاريع اليت يطلب أن تعد هلا تقارير مرحلية عن احلالة واملشاريع اليت لديها بعض 

يع املشاريع نظر فيها؛ ومجيأسابيع على األقل من انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي س 8املسائل املعلقة، قبل 
أسابيع على األقل من اجتماع  10األخرى اليت لديها متطلبات إبالغ حمددة، ينبغي أن تقدم، بشكل كامل، قبل 

 .اللجنة التنفيذية الذي سينظر فيها
وشجعت اللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة على تقدمي املشاريع قبل املواعيد النهائية  -37

عليها، ووافقت على أن تستعرض املواعيد النهائية اجلديدة لتقدمي التقارير يف آخر اجتماع من اجتماعات  اليت تنطبق
 .2019اللجنة التنفيذية يف العام 

 الفريق الفرعي املعين بقطاع اإلنتاج ‘3’
ته اجتمع الفريق الفرعي املعين بقطاع اإلنتاج على هامش االجتماع احلادي والثمانني، وواصل مداوال -38

 .(23)بشأن عدد من املسائل وأصدر تقريرا  عن ذلك

ونظر الفريق الفرعي يف املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون  -39
اهليدروكلورية فلورية للصني، واليت كانت قد نقحت على أساس املناقشات اليت دارت منذ االجتماع التاسع 

تقدميها. وانقش الفريق الفرعي أيضا  مسائل الرصد والتحقق ومشروع املبادئ التوجيهية لقطاع والسبعني مث أعيد 
 إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، غري أنه مل يتوصل إىل اتفاق كامل على تلك املسائل.

 اهليدروكلورية فلورية للصنياملرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون 
بناء على توصيات الفريق الفرعي املعين بقطاع اإلنتاج، الحظت اللجنة التنفيذية أن االقرتاح املنقح الذي  -40

قدمه البنك الدويل تناول عددا  من املسائل اليت أثريت فيما يتعلق ابملقرتحات السابقة اليت قدمت إىل االجتماع 
الثمانني، ولكن عددا  من املسائل اهلامة األخرى مل يعاجل ابلكامل مبا يف ذلك حساب  التاسع والسبعني واالجتماع

األرابح الضائعة، وتوزيع التمويل على الشرائح، ومدة املرحلة الثانية واملراحل الالحقة، مبا يف ذلك املدة النهائية 

                                                           
(23 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/57. 
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قنية ووحدة إدارة املشاريع. ونتيجة ، واحتياجات التمويل ألنشطة املساعدة الت2040-2030الالحقة يف الفرتة 
 لذلك مل يتمكن الفريق الفرعي املعين بقطاع اإلنتاج من توصية اللجنة التنفيذية ابلنظر يف االقرتاح.

وعلى الرغم من ذلك، الحظت اللجنة أن حكومة الصني امتثلت ابلكامل جلميع الشروط املنصوص  -41
علق بتخفيض إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وفقا  للمرحلة عليها يف االتفاق مع اللجنة التنفيذية فيما يت

األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأنه يف آذار/مارس 
لص التدرجيي يف املائة من جمموع التمويل املعتمد للمرحلة األوىل من خطة إدارة التخ 94.2، د فعت نسبة 2018

من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل املستفيدين النهائيني. وإدراكا  حلقيقة أن التمويل الفوري لتخفيض 
اإلنتاج و/أو إغالق خطوط اإلنتاج املؤهلة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية سيساعد حكومة الصني يف التوجه 

مبوجب بروتوكول مونرتايل، وافقت اللجنة التنفيذية، بصورة استثنائية، ودون  2020عام حنو االمتثال اللتزاماهتا ل
أن يشكل ذلك سابقة فيما يتعلق ابملستوى العام لتمويل املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج 

دوالر إضافة  23 000 000لغ قدره مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وشرائح التمويل اليت تتضمنها، على مب
دوالر للبنك الدويل، وسيخص ذلك من التمويل املستقبلي  1 288 000إىل تكاليف دعم الوكاالت البالغة 

الذي سيقدم للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
 (.81/71)املقرر 

قرر على أساس موافقة حكومة الصني على أن احلد األقصى املسموح به إلنتاج مركبات وقد صدر هذا امل -42
طنا  استنفاداي ، وأنه ميكن ختفيض مبلغ التمويل املقدم  22 742سيكون  2018الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 

ملستوى املذكور أعاله. وسيتعني دوالرا  لكل كيلوغرام يف كل سنة من سنوات اإلنتاج يتم فيها جتاوز ا 1,73بقيمة 
على حكومة الصني أيضا  أن تنظم عملية لتقدمي العطاءات فيما يتعلق إبغالق اإلنتاج أو ختفيض احلصص من 

، 2018طنا  استنفاداي  من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام  1 188أجل ختفيض كمية تبلغ 
، والبدء يف معاجلة استدامة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات 2018 وإصدار احلصة مبستوى خمفض للعام

الكربون اهليدروكلورية فلورية فيما يتعلق بتقييم األثر البيئي. وعالوة على ذلك، يتعني عليها القيام مبا يلي: تقدمي 
والتحقق كل خط املساعدة التقنية اخلاصة لدعم األنشطة على مستوى املؤسسات، مبا يف ذلك مواصلة الرصد 

إنتاج يستفيد من التعويض؛ كفالة أن أي منشآت تستفيد من التعويض لن توجه الطاقة اإلنتاجية ملركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية اليت أجنز التخلص النهائي منها إىل استخدامات املواد األولية، وخيضع ذلك لغرامة قدرها 

لذي يعاد توجيه سنواي ؛ التنسيق مع اجلهات صاحبة املصلحة والسلطات دوالر لكل كيلوغرام من اإلنتاج ا 0,15
لديها لكي تبذل هذه قصارى جهودها إلدارة إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وما يرتبط هبا من إنتاج 

ات الرامية إىل تقليل املنتجات الثانوية يف منشآت إنتاج مركبات الكربون اهليدوكلورية فلورية، وفقا  ألفضل املمارس
بغية تقليل اآلاثر البيئية  2018اآلاثر املناخية املصاحبة إىل أدىن حد ممكن؛ حتسني تنفيذ األنشطة يف العام 

واملناخية إىل أدىن حد ممكن، بوسائل منها إعطاء األولوية إلغالق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
الصادر عن  19/6ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واحملددة يف املقرر  لتحقيق قيم التخفيض املستهدفة

االجتماع التاسع والعشرين لألطراف؛ والتأكد من أن األموال اليت يف حوزة مكتب التعاون االقتصادي اخلارجي 
لفوائد ستخفض من املرحلة التابع لوزارة محاية البيئة يف الصني ستعطي نسبة معقولة من الفوائد املرتاكمة وأن هذه ا

 الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
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وفيما عدا ذلك، قررت اللجنة إرجاء النظر يف املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج  -43
مي مقرتح منقح إىل االجتماع الثالث والثمانني وفقا  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأن تدعو إىل تقد

 للمناقشات اليت دارت يف االجتماع الثاين والثمانني بشأن املسائل املتبقية اليت يتعني تناوهلا.
االنعكاسات على مؤسسات الصندوق املتعدد األطراف من حيث أعباء العمل املتوقعة خالل  ‘4’

تعلق بتعديل كيغايل للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون السنوات القادمة، مبا يف ذلك ما ي
 لوريةاهليدروف

نظرت اللجنة التنفيذية يف االنعكاسات على مؤسسات الصندوق املتعدد األطراف من حيث أعباء  -44
العمل املتوقعة خالل السنوات القادمة، مبا يف ذلك ما يتعلق بتعديل كيغايل للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 

أن تقدم إىل االجتماع الرابع والثمانني حتليال  جيرى . وطلبت إىل األمانة (24))و(80/34يدروفلورية عمال  ابملقرر اهل
ابلتشاور مع الوكاالت الثنائية واملنفذة، لآلاثر املرتتبة على التنفيذ املوازي مقابل التنفيذ املتكامل ألنشطة التخلص 

رية، مع مراعاة التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلو 
 5والبلدان العاملة ابملادة  الصندوقمجلة أمور منها توافر املوارد والفعالية من حيث التكلفة وقدرات مؤسسات 

وأن أتخذ يف االعتبار يف التحليل الشراكات ذات الصلة  والسيما وحدات األوزون الوطنية ووحدات إدارة الربامج؛
املؤسسات، وال سيما يف أنشطة التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون واخنراط مؤسسات الصندوق مع غريها من 

 (.81/69اهليدروفلورية، اليت يدعمها الصندوق املتعدد األطراف، متشيا  مع تعديل كيغايل )املقرر 

 11-االنبعااثت العاملية من مركب الكربون الكلوري فلوري ‘5’
مسائل ”عضاء يف سياق بند جدول األعمال يف االجتماع احلادي والثمانني للجنة، أعرب أحد األ -45

، على النحو 11-، عن قلقه من االزدايد املستمر وغري املتوقع النبعااثت مركب الكربون الكلوري فلوري“أخرى
، وذلك على الرغم من اإلبالغ عن 2018أاير/مايو  16الذي وصف يف دراسة علمية نشرهتا جملة انيتشر يف 

ولذلك طلبت اللجنة التنفيذية  .مبوجب بروتوكول مونرتايل 11-ربون الكلوري فلوريالقضاء على إنتاج مركب الك
للمبادئ التوجيهية  إىل أمانة الصندوق أن تقدم املعلومات ذات الصلة، حسب االقتضاء، إىل أمانة األوزون، وفقا  

 .(81/72قرر واإلجراءات والسياسات واملقررات للصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونرتايل )امل

 املشاريع وتنفيذها ورصدها – اثلثاا 
 إنشائهإجنازات الصندوق منذ  ‘1’

ابستثناء ) ونشاطا   مشروعا   8 058متت املوافقة على  1991ت كتابة هذا التقرير، ومنذ العام يف وق -46
من املواد املستنفدة لألوزون سيتم طن استنفادي  467 300وعلى الرغم من أن . (امللغاة واحملولة املشروعات

أطنان استنفادية من  488 910مجيع هذه املشاريع، فقد جرى ابلفعل التخلص من مبجرد تنفيذ  التخلص منها
للكميات والقطاعي  . ويبني اجلدول أدانه التوزيع اجلغرايف(تشمل االستهالك واإلنتاجاملواد املستنفدة لألوزون )

 :إنشاء الصندوقواألنشطة املوافق عليها واألموال املوافق عليها منذ  املشاريعيف مجيع اليت مت التخلص النهائي منها 

                                                           
(24 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/55. 
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عدد   
 املشاريع

الكمية املعتمدة 
من األطنان 
االستنفادية 
 لالستهالك*

الكمية املعتمدة من 
األطنان االستنفادية 
 للتخلص النهائي*

الكمية املعتمدة 
األطنان  من

االستنفادية 
 لالستهالك*

الكمية املعتمدة من 
األطنان االستنفادية 
 للتخلص النهائي*

التمويل املعتمد* 
)بدوالرات الوالايت 

 املتحدة(

       املنطقة
 316 811 206 صفر صفر 21 725 22 493 1 968 أفريقيا

آسيا ومنطقة احمليط 
 2 296 561 485 184 239 168 970 215 546 206 968 3 251 اهلادئ

 111 963 322 175 175 8 919 8 914 501 أورواب
أمريكا الالتينية ومنطقة 

 البحر الكارييب
015 2 005 40 531 38 775 19 775 19 817 127 587 

 266 088 344 صفر صفر صفر صفر 323 عاملي
       القطاع

 93 173 553 صفر صفر 27 606 27 808 203 الرذاذات )آيروسول(
 11 951 021 صفر صفر 45 45 37 التدمري

 53 500 صفر صفر صفر صفر 1 مكافحة احلرائق
 444 887 068 صفر صفر 69 759 68 890 1 299 الرغاوي

 136 459 997 صفر صفر 8 438 8 370 378 املواد املتبخرة املطهرة
 90 974 014 41 958 30 381 46 559 38 111 148 اهلالون

املتعددة األنشطة 
 2 772 673 صفر صفر 455 670 8 القطاعات

 17 381 709 صفر صفر 1 574 1 530 11 الفئات األخرى
 130 286 738 52 162 52 162 19 573 19 573 39 عوامل املعاجلة

 1 006 038 516 10 988 11 266 50 953 52 166 1 868 خطة التخلص التدرجيي
 476 092 769 99 081 95 111 صفر صفر 74 اإلنتاج
 606 157 668 صفر صفر 51 667 53 097 1 644 التربيد

 452 342 047 صفر صفر 714 753 2 125 فئات متعددة
 108 776 432 صفر صفر 7 320 7 313 219 املذيبات

 1 204 469 صفر صفر 60 55 4 املواد املعقمة

 5٧٨ 552 1٧5 2٠4 1٨٩ 1٨٨ ٩2٠ 2٨4 ٧21 2٧٨ 3٧٩ ٨ ٠5٨ اجملموع 
3 

 ال تشمل املشاريع وامللغاة واملنقولة ولكنها تشمل تكاليف دعم الوكاالت، حسب االقتضاء*  
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لتحقيق التخلص النهائي من  1991وبلغ جمموع األموال اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية منذ العام  -47
 املتحدة مبا يف ذلك مبلغدوالرا  من دوالرات الوالايت  3 578 552 175املواد املستنفدة لألوزون 

دوالرا لتكاليف دعم الوكاالت )ابستثناء املشاريع امللغاة واملنقولة(. ومن أصل إمجايل األموال  364 397 981
املعتمدة للمشاريع املعتمدة، يبني اجلدول أدانه إىل املبالغ اليت جرى ختصيصها للوكاالت الثنائية واملنفذة واألموال 

 الت:املدفوعة لتلك الوكا

 التمويل املعتمد* الوكالة
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 تكاليف دعم الوكاالت*
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

 التمويل املعتمد**
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

152 643 939 ثنائية  899 437 14  014 989 145  
787 735 214 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي  980 868 105  767 716 759  

302 422 069 برانمج األمم املتحدة للبيئة  934 386 25  869 297 252  
منظمة األمم املتحدة للتنمية 

813 734 314 الصناعية  113 697 103  366 776 749  

1 157 618 658 جمموعة البنك الدويل  056 007 115  092 891 188 1  
3 214 154 1٩4 اجملموع  ٩٨1 3٩٧ 3٦4  1٦٧ ٠٨1 ٠٩٦ 3  

 )ابستثناء املشاريع امللغاة واملنقولة( 2018آب/أغسطس  16حىت اتريخ   *
 )ابستثناء املشاريع امللغاة واملنقولة( 2016كانون األول/ديسمرب   31حىت اتريخ   **

 املشاريع واألنشطة املوافق عليها خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير ‘2’
من املشاريع واألنشطة  116خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، وافقت اللجنة التنفيذية على ما جمموعه  -48

طنا  استنفاداي  من إنتاج واستهالك  1 175, 7اإلضافية، مع التخلص التدرجيي املخطط له لكمية مقدارها 
 بون اهليدروفلورية، مببلغ إمجايل قدرهطنا  مرتاي  من مركبات الكر  321مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية و

 للجدول التايل: لتكاليف دعم الوكاالت وفقا   دوالرا   4 860 111، مبا يف ذلك دوالرا   73 930 598

 التالوكا
 التمويل املعتمد*

)بدوالرات الوالايت 
 املتحدة(

تكاليف دعم الوكاالت 
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

اجملموعة )بدوالرات 
 الوالايت املتحدة(

 2 894 312 303 411 2 590 901 ثنائية
 13 521 504 998 444 12 523 060 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 8 398 710 597 305 7 801 405 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 23 462 165 1 583 593 21 878 572 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 25 653 907 1 377 358 24 276 549 الدويلجمموعة البنك 
 ٧3 ٩3٠ 5٩٨ 4 ٨٦٠ 111 ٦٩ ٠٧٠ 4٨٧ اجملموع

 املشاريع االستثمارية
 من أصل إمجايل األموال املعتمدة يف الفرتة قيد االستعراض، خصصت اللجنة التنفيذية مبلغ -49

دوالر لتكاليف دعم الوكاالت، من أجل تنفيذ مشروع  1 288 000دوالر مبا يف ذلك  24 288 000
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني. إنتاجاستثماري إلدارة التخلص التدرجيي من 
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التدرجيي من إنتاج خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وخطط إدارة التخلص 
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، وافقت اللجنة التنفيذية على شرائح املرحلة األوىل واملرحلة الثانية من  -50
املتعددة القوميات(  -بلدا  )ألبانيا وإندونيسيا وبنن وبوروندي وبوليفيا )دولة  23خطط إدارة التخلص التدرجيي يف 

سييب وسورينام وشيلي والصني )خطط قطاع التصنيع خلدمات وترينيداد وتوابغو وجورجيا وزامبيا وسان تومي وبرين
التربيد وتكييف هواء الغرف( وغاان وغواتيماال وقريغيزستان وكابو فريدي وكولومبيا ولبنان ومدغشقر واملكسيك 
ومالوي ونيكاراغوا وهندوراس(؛ والشرائح األوىل للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي يف بلدين 

غالديش ونيجرياي( ومشروع استثمار للرغاوي يف إطار املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي يف بلد )بن
 (.81/52إىل  81/47واملقررات من  81/44إىل  81/41واحد )إكوادور( )املقررات من 

التخلص التدرجيي  وبلغ جمموع التعهدات من حيث املبدأ املرتبطة ابملرحلتني األوىل والثانية من خطط إدارة -51
بليون دوالر، مبا يف ذلك تكاليف  1,46 منذ إنشاء الصندوقمن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املعتمدة 

 دعم الوكاالت.
 يةاملشاريع ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروفلور 

وفلورية )انظر املسامهات بشأن مصدر متويل املشاريع املتصلة مبركبات الكربون اهليدر  81/31وفقا  للمقرر  -52
اإلضافية إىل الصندوق املتعدد األطراف، حتت عنوان مسائل السياسة ذات الصلة بتعديل كيغايل، أعاله(، أقرت 

 81/57و 81/54اللجنة التنفيذية ستة مشاريع استثمارية مستقلة ملركبات الكربون اهليدروفلورية )املقررات 
(؛ ليصل جمموعها 81/34شروعا  ألنشطة متكينية )املقرر م 15( و81/65و 81/64و 18/63و 81/62و

األنشطة دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة، مبا يف ذلك تكاليف دعم الوكاالت )انظر  6 852 352الكلي إىل 
اجلارية فيما يتعلق بقطاع التصنيع االستهالكي حتت عنوان مشروع املبادئ التوجيهية لتكلفة متويل التخفيض 

 (.أعاله جيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية،التدر 
 األنشطة غري االستثمارية

وبرانمج األمم  (25)نظر االجتماع احلادي والثمانون يف برامج عمل كل من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي -53
. ومتت املوافقة على طلبات مشاريع (28)والبنك الدويل (27)منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةو  (26)املتحدة للبيئة

جتديد التعزيز املؤسسي، وعلى إعداد مشروع املرحلة الثاين من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية واملساعدة التقنية لألنشطة التمكينية، وذلك كجزء من قائمة املشاريع املقدمة للموافقة الشاملة 

(. وابإلضافة إىل ذلك، وافقت اللجنة على طلب إعداد ملشروع من أجل التحويل من 81/34قرر عليها )امل
أ إىل األوليفينات اهليدروفلورية واثين أكسيد الكربون يف تكنولوجيا اللصق 134-مركب الكربون اهليدروفلوري

 (.81/37ابلصمغ لدى أحد مصنعي البوليستريين املبثق )املقرر 
نفيذية أيضا  إىل الوكاالت الثنائية املعنية والوكاالت املنفذة أن تدرج يف التعديالت اليت وطلبت اللجنة الت -54

 30 000 جتريها على برامج عمل كل منها، واليت من املقرر تقدميها إىل االجتماع الثاين والثمانني، متويال  مببلغ
                                                           

(25 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/16. 
(26 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/17. 
(27 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/18. 
(28 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/19. 
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ملرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص دوالر مضافا  إليه تكاليف دعم الوكاالت، وذلك لتقارير التحقق من ا
بلدا : ألبانيا وأوغندا وتركمانستان وجزر البهاما ومجهورية  16والبالغ عددها  5التدرجيي للبلدان التالية العاملة ابملادة 

النكا وصربيا وغامبيا وفيجي وكواب ومدغشقر  الو الدميقراطية الشعبية وسان تومي وبرينسييب وسانت لوسيا وسري
 (.81/33وي ومنغوليا والنيجر )املقرر ومال

 بياانت الربامج القطرية والتوقعات املتعلقة ابالمتثال ‘3’
يف االجتماع احلادي والثمانني نظرت اللجنة التنفيذية يف الواثئق املتعلقة ببياانت الربامج القطرية  -55

البلدان مل يقدم بعد بياانت الربانمج القطري . والحظت اللجنة مع القلق أن أحد (29)والتوقعات املتعلقة ابالمتثال
من هذه التقارير  84، وقدم 2017بلدا  عن العام  90، ولكن وردت تقارير الربامج القطرية من 2016للعام 

عن طريق النظام القائم على شبكة اإلنرتنت. وط لب إىل الوكاالت الثنائية واملنفذة أن تساعد البلدان العاملة ابملادة 
، وطلب إىل 7عاجلة حاالت االختالف بني تقارير الربامج القطرية وتقارير البياانت املقدمة مبوجب املادة يف م 5

األمانة أن تبعث رسائل إىل حكومات البلدان اليت أتخرت يف تقدمي التقارير عن بياانت براجمها القطرية للسنوات 
وعالوة على ذلك، وعمال  ابلفقرة الفرعية )د(  ، وحتثها على تقدمي التقارير على الفور.2016و 2015و 2014

(، اليت قررت اللجنة التنفيذية فيها أن تنظر يف تنقيح منوذج تقارير بياانت 2016)أاير/مايو  76/7من املقرر 
إىل نتائج الدراسات االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون  الربامج القطرية يف اجتماع مقبل، وذلك استنادا  

املناقشات بشأن اقرتاحات التعديل املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية، ط لب إىل األمانة أن تعد مشروع منوذج و 
منقح لتقارير بياانت الربامج القطرية ت درج فيه املواد الواردة يف املرفق واو، ستنظر فيه اللجنة التنفيذية يف اجتماعها 

من بروتوكول مونرتايل، ولكي  7ذج املنقحة لإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة الثالث والثمانني، مع مراعاة النما
 (.81/4ينظر فيه االجتماع الثالثني لألطراف )املقرر 

 التقييم ‘4’
يف االجتماع احلادي والثمانني، أحاطت اللجنة التنفيذية علما  ابلتقرير األويل عن املرحلة الثانية من تقييم  -56

، وطلبت إىل كبري موظفي الرصد والتقييم أن يقدم التقرير النهائي عن تقييم قطاع خدمات (30)قطاع خدمات التربيد
 (.81/5)املقرر  80/8للمقرر  التربيد إىل االجتماع الثاين والثمانني، وفقا  

على اختصاصات دراسة مكتبية لتقييم أنشطة اإلعداد خلطة إدارة التخلص  ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا   -57
 (.81/6)املقرر (31)رجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للمساعدة يف تنفيذ تعديل كيغايلالتد
وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة التنفيذية الدراسة املكتبية لتقييم تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف  -58

ة إىل أن أتخذ يف االعتبار املعلومات ، ودعت الوكاالت الثنائية واملنفذ(32)مشاريع بروتوكول مونرتايل وسياساته
الواردة فيها. وطلب إىل الوكاالت أيضا  أن تطبق السياسات اجلنسانية ملؤسساهتا يف املشاريع واألنشطة اليت أقرت 
يف إطار الصندوق املتعدد األطراف، عند االقتضاء. وطلبت اللجنة التنفيذية إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة أن 

ت األوزون الوطنية، من خالل اجتماعات الشبكة اإلقليمية، ابملناقشات املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور يبلغ وحدا
اجلنساين وابملقرر الذي اختذ يف االجتماع وأن يلتمس مسامهات تلك الوحدات فيما يتعلق ابلسياسة اجلنسانية 

                                                           
(29  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/6 وCorr.1. 
(30 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/7. 
(31 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/8/Rev.1. 
(32 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/9. 
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وثيقة مناقشة لالجتماع الثالث والثمانني، تبني احملتملة للصندوق املتعدد األطراف. مث طلب إىل األمانة أن تعد 
فيها األهداف والعناصر املمكنة للسياسة اجلنسانية احملتملة للصندوق املتعدد األطراف، مع مراعاة سياسات 
الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة واملسامهات الواردة من وحدات األوزون الوطنية عن طريق الوكاالت، وغري 

 (.81/7علومات ذات الصلة ابملوضوع )املقرر ذلك من امل
 التأخريات يف تقدمي الشرائح ‘5’

، (33)يف االجتماع احلادي والثمانني، نظرت اللجنة التنفيذية يف تقرير عن التأخريات يف تقدمي الشرائح -59
نشاطا ، واملتعلقة بشرائح خطط إدارة التخلص  87نشاطا  من أصل األنشطة البالغ عددها  44والحظت أن 

التدرجيي من مركبات الكربون اهليدوكلورية فلورية املقرر تقدميها، قدمت يف وقتها وأن الوكاالت املنفذة أشارت إىل 
رجح أن يؤثر على االمتثال، وأنه ليس هناك ما يشري أن أتخر تقدمي شرائح من تلك اخلطط لن يؤثر أو من غري امل

من البلدان املعنية ال ميتثل لتدابري الرقابة يف إطار بروتوكول مونرتايل. وطلب إىل األمانة أن ترسل رسائل  إىل أن أاي  
لشرائح )املقرر إىل احلكومات املعنية تبلغها فيها مبا اختذته اللجنة من قرارات فيما يتعلق ابلتأخريات يف تقدمي ا

81/27.) 
 التقارير املرحلية والتقارير املتعلقة ابملشاريع ذات املتطلبات احملددة ‘٦’

يف االجتماع احلادي والثمانني، نظرت اللجنة التنفيذية يف وثيقة بشأن التقارير املرحلية والتقارير املتعلقة  -60
إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  . وتتعلق هذه خبطط(34)ابملشاريع ذات متطلبات اإلبالغ احملددة

اإلسالمية( والربازيل وشيلي والصني وفييت انم وكواب وكينيا؛  -اهليدروكلورية فلورية إلندونيسيا وإيران )مجهورية 
ومشاريع البيان العملي للبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروكلورية 

حلضري؛ والتخلص التدرجيي من استهالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون يف دراسات اجلدوى للتربيد املركزي افلورية و 
دات.  اهلند؛ ومشاريع التخلص من نفاايت املواد املستنفدة لألوزون؛ واملشاريع اجلارية للمربّر

ئية واملنفذة واألمانة تنفيذ عدد من ابلتقارير، وطلبت إىل البلدان والوكاالت الثنا وأحاطت اللجنة علما   -61
 (.81/24إىل  81/8اإلجراءات )املقررات من 

فعلى سبيل املثال، فيما يتعلق خبطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  -62
لة األوىل من اخلطة طلبت إىل حكومة فرنسا تقدمي تقرير عن النفقات املتعلقة أبنشطة وحدة إدارة املشاريع للمرح

لكينيا عند تقدمي طلب للشرحية الثانية من املرحلة الثانية، وأن تدرج، على أساس استثنائي، معلومات عن نفقات 
، 79/41للمقرر  وحدة إدارة املشاريع كمسامهات يف التقرير عن وحدات إدارة املشاريع الذي ستعده األمانة، وفقا  

لثمانني. وطلب إىل حكومة شيلي، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وبرانمج األمم لتقدميه إىل االجتماع الثاين وا
املتحدة للبيئة تقدمي تقرير إجناز املشروع للمرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

)ب(؛ وطلب  76/45للمقرر  ، وفقا  2018اهليدروكلورية فلورية إىل آخر اجتماع تعقده اللجنة التنفيذية يف العام 
 دوالرا   22 742إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة أن يعيد إىل االجتماع نفسه املبلغ املتبقي من تلك اخلطة والبالغ 

دوالرا . وطلبت إىل برانمج األمم  2 956من دوالرات الوالايت املتحدة ابإلضافة إىل تكاليف دعم الوكالة البالغة 
أن يواصل مساعدة حكوميت الربازيل وكواب يف أتمني توفري أشكال التكنولوجيا البديلة ذات القدرة  املتحدة اإلمنائي

املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وأن يقدم تقارير عن التحويالت املنفذة ذات الصلة إىل كل اجتماع من 
                                                           

(33 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/13. 
(34  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/10 وCorr.1. 
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ليت اختريت يف األصل أو بتكنولوجيا غريها اجتماعات اللجنة التنفيذية إىل أن يتم األخذ الكامل ابلتكنولوجيا ا
من أنواع التكنولوجيا ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. على أن تشمل هذه التقارير معلومات 
مستكملة من املوردين عن التقدم احملرز من أجل كفالة أن أنواع التكنولوجيا املختارة مبا فيها العناصر املرتبطة هبا، 

 حة على أساس جتاري يف البلد. وطلب إىل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أيضا  أن يقدم إىل كل اجتماع تقريرا  متا
عن حالة حتويل مشاريع تكنولوجيا التربيد وتكييف اهلواء يف إندونيسيا، إىل حني تصنيعها ملعدات قائمة على 

اع الثاين والثمانني تقريرا  مرحليا  عن استخدام فورمات امليثيل التكنولوجيا البديلة املتفق عليها؛ وأن يقدم إىل االجتم
وعوامل اإلرغاء البديلة املستخدمة يف املؤسسة اليت حتصل على مساعدة الصندوق املتعدد األطراف يف ترينيداد 

 وتوابغو.
ت املنفذة، وفيما يتعلق ابملشاريع التجريبية ودراسات اجلدوى، دعت اللجنة الوكاالت الثنائية والوكاال -63

يف إعداد مشاريع مماثلة، إىل أن تضع يف احلسبان التقارير التالية: مشروع  5عند مساعدهتا للبلدان العاملة ابملادة 
يف تصنيع  22-)الربوابن( كمادة تربيد بديلة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري R-290البيان العملي للمركب 

 Industrias Thermotarة يف مؤسسة إندسرتايس ثريمواتر احملدودة بكولومبيا )أجهزة تكييف اهلواء للمحالت التجاري

Ltda  ؛ ومشروع البيان العملي للتصديق على استخدام األوليفينات اهليدروفلورية إلنتاج األلواح غري املستمرة لدى)
ا املشروع يف كولومبيا؛ ، عن طريق تطوير تركيبات فعالة من حيث التكلفة، ونفذ هذ5األطراف العاملة ابملادة 

من مركب الكربوتن اهليدروكلوري  مشروع لبيان تطبيق نظام تربيد يستخدم األمونيا/اثين أكسيد الكربون بدال  
 Premezclasوذلك ملنتج وخمزن جتاري متوسط احلجم يف مؤسسة برميثكالس إندوسرتايليس ) 22-فلوري

Industriales S.A.البدائل اخلالية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وذات  ( يف كوستاريكا؛ ومشروع لبيان
القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف نظم التربيد يف قطاع صيد األمساك يف ملديف؛ ومشروع نفذ يف 

تمرة اليت جرى جنوب أفريقيا لبيان املزااي التقنية واالقتصادية للحقن ابلتفريغ يف منشآت تصنيع األلواح غري املس
ب إىل غاز البنتان. وطلب إىل األمانة أن تستمر يف إاتحة 141-تعديلها من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

نتائج مشاريع البيان العملي املنفذة حىت اآلن عن طريق املوقع الشبكي للصندوق املتعدد األطراف، وقررت اللجنة 
على نتائج مشاريع البيان العملي، من خالل تكريس املزيد من منتجات االتصال مثل صحائف  االطالعأن تواصل 

 وقائع املشاريع.
إىل مشروع البيان العملي املذكور أعاله يف ملديف، ط لب إىل احلكومة وبرانمج األمم املتحدة  واستنادا   -64

من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات  اإلمنائي أن يدرجا، يف التقرير املرحلي عن تنفيذ املرحلة األوىل
الكربون اهليدروكلورية فلورية للبلد، معلومات مفصلة عن األنشطة املنفذة عند تعديل نظم التربيد القائمة على 

يف سفن الصيد الثالثة املختارة ومواد التربيد البديلة يف حالة التحويل  22- مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
نظم التربيد يف سفن الصيد يف ملديف، وطلب إىل الربانمج  22- لى مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالقائمة ع

اإلمنائي أن يواصل حبث البدائل األخرى ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي لقطاع مصائد 
 األمساك يف ملديف.

 إىل أن أتخذ يف االعتبار، عند االقتضاء، الدروس ودعيت الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة أيضا   -65
املستفادة من املشاريع التجريبية إلدارة نفاايت املواد املستنفدة لألوزون والتخلص منها يف تركيا والصني وكولومبيا 

ناعية أن ونيجرياي والرتكيا عند تصميم وتنفيذ مشاريع مماثلة يف املستقبل، وطلب منظمة األمم املتحدة للتنمية الص
تعيد، إىل االجتماع الثاين والثمانني، األرصدة غري املستخدمة من مشاريع التخلص من املواد املستنفدة لألوزون 

 يف لبنان.
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وابلنسبة للتخلص التدرجيي من استهالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون يف اهلند، طلب إىل األمانة أن تقدم  -66
بشأن استخدام اهلند لرابع كلوريد الكربون يف تطبيقات املواد األولية، وذلك إىل االجتماع الثاين والثمانني وثيقة 

إىل التقرير الذي قدمه برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ابلنيابة عن حكومة اهلند، والبنك الدويل، ابلتعاون مع  استنادا  
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  حكومات أملانيا وفرنسا والياابن، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وطلب إىل

 ابعتبارها وكاالت متعاونة منفذة، أن تقدم إىل االجتماع الثاين والثمانني التقرير ذي الصلة عن إجناز املشروع.
 تقارير إجناز املشاريع ‘٧’

عام الحظت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها احلادي والثمانني التقارير املوحدة إلجناز املشاريع لل -67
. وحثت اللجنة الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة على أن تقدم إىل االجتماع الثاين والثمانني تقارير (35)2018

إجناز املشاريع لالتفاقات املتعددة السنوات واملشاريع الفردية اليت حل موعد تقدميها، وإذا كانت هذه الوكاالت 
جدول زمين جديد لتقدميها؛ كما حثت الوكاالت املنفذة الرائدة  لن تقدم التقارير، أن توفر أسبااب  لذلك مع

واملتعاونة على التنسيق عن كثب عند وضع الصيغة النهائية لألجزاء اخلاصة بكل منها من تقارير إجناز املشاريع 
زمين احملدد؛ لكي تتمكن الوكالة املنفذة الرائدة من تقدمي تقرير إجناز املشروع بصيغته الكاملة ووفقا  للجدول ال

وحثت الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة على إدخال دروس مستفادة متعمقة وشاملة عند تقدمي تقاريرها عن 
إجناز املشاريع. ودعت اللجنة كذلك مجيع اجلهات املشاركة يف إعداد وتنفيذ االتفاقات املتعددة السنوات واملشاريع 

س املستفادة من تقارير إجناز املشاريع عند إعداد وتنفيذ املشاريع املستقبلية الفردية إىل أن أتخذ يف احلسبان الدرو 
 (. 81/25)املقرر 

تكاليف دعم الوكاالت وتنقيح االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات  ‘٨’
 الكربون اهليدروكلورية فلورية للصني

تكاليف دعم الوكاالت لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة  نظرت اللجنة التنفيذية يف مسائل مستوى -68
األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل املرتبطة ابلشرحية الثانية والشرائح الالحقة من خطط القطاعات 

واحتمال احلاجة املعنية للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
. وقررت أن (36)إىل تنقيح االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من تلك املركبات يف الصني

تعدل إىل سبعة يف املائة تكاليَف دعم الوكاالت املرتبطة ابلشرحية الثانية والشرائح املستقبلية جلميع اخلطط القطاعية 
طة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني، لربانمج التابعة للمرحلة الثانية من خ

األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل، وأن توافق زايدة تكاليف دعم 
من خطة قطاع رغوة البوليستريين املبثق، الوكاالت ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية من أجل الشرحية الثانية 

وللربانمج اإلمنائي من أجل الشرائح الثانية خلطط قطاعات التربيد الصناعي والتجاري وقطاع املذيبات، اليت وافق 
عليها مجيعها االجتماع الثمانون. وسينقح يف االجتماع الثاين والثماين االتفاق املربم بني حكومة الصني واللجنة 

ية لتنفيذ املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )املقرر التنفيذ
81/45.) 

                                                           
(35  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/11 وCorr.1. 
(36 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29. 
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منوذج تقدمي التقارير املالية عن النفقات السنوية لوحدة إدارة املشاريع من أجل مشاريع إدارة التخلص  ‘٩’
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومشاريع إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج تلك 

 املركبات للصني 
ة بوحدة إدارة املشاريع ألنشطة التخلص ، نظرت اللجنة يف املعلومات املتعلق80/80عمال  ابملقرر  -69

التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني، يف إطار املرحلتني األوىل والثانية من خطة إدارة 
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من 

. وقررت (37)ملركبات، ويف مشروع منوذج تقدمي التقارير املالية عن النفقات السنوية لوحدة إدارة املشاريعإنتاج تلك ا
اللجنة التنفيذية منوذج تقدمي التقارير املالية الذي يتعني استخدامه على برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ابلتعاون مع 

شاريع، وذلك يف التقارير املرحلية السنوية اليت تقدمها للشرائح الوكاالت املنفذة، من أجل نفقات وحدة إدارة امل
، وطلبت إىل الوكاالت املنفذة النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إىل تعديل االتفاقات اخلاصة 2019بدءا  من عام 

املشاريع بكل منها مع حكومة الصني من أجل كفالة أن تكون التقارير املالية اليت تقدم عن نفقات وحدة إدارة 
 (.81/46مفصلة مبا فيه الكفاية لتلبية متطلبات التقارير املالية اليت تقدمها كل منها إىل اللجنة التنفيذية )املقرر 

 التمويل احملتجز إىل حني تقدمي تقارير التحقق أو تلبية شروط حمددة ‘1٠’
املتحدة للتنمية الصناعية أن يواصال طلبت اللجنة التنفيذية إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم  -70

ألف من اتفاقها -8مساعدة حكومة اململكة العربية السعودية يف االستيفاء الكامل للشروط احملددة يف التذييل 
دوالرا  من الشرحية الرابعة للمرحلة  966 254مع اللجنة التنفيذية، لكي يتمكن البلد من تقدمي طلب ملبلغ قدره 

ارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلد، وهو املبلغ الذي أعيد األوىل من خطة إد
 (.81/28)واو(، إىل الصندوق املتعدد األطراف )املقرر 77/54للمقرر  يف االجتماع احلادي والثمانني، وفقا  

 ختطيط األعمال واملسائل املالية واإلدارية -رابعاا 
 ت واملدفوعاتحالة املسامها ‘1’

، بلغ جمموع إيرادات الصندوق املتعدد األطراف، مبا يف ذلك املدفوعات 2018حزيران/يونيه  22يف  -71
دوالرا   3 820 960 392النقدية والسندات اإلذنية واملسامهات الثنائية والفوائد املصرفية واإليرادات املتنوعة، 

دوالرا .  3 703 892 047ت مبا فيها االحتياطيات من دوالرات الوالايت املتحدة، وبلغ إمجايل املخصصا
 دوالرا  من دوالرات الوالايت املتحدة. 117 068 345بلغ الرصيد املتاح  2018حزيران/يونيه  22وابلتايل ففي 

 ويبني اجلدول الوارد أدانه التوزيع السنوي لالشرتاكات مقابل التعهدات: -72

  

                                                           
(37 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/29. 
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التربعات املعلنة غري املسددة  السنة
 )بدوالرات الوالايت املتحدة(

جمموع املدفوعات )بدوالرات 
 الوالايت املتحدة(

املتأخرات/التربعات املعلنة املستحقة 
 السداد )بدوالرات الوالايت املتحدة(

1991-1993 241 029 235  289 977 210  952 051 24  
1994-1996 347 841 424  069 465 393  278 376 31  
1997-1999 009 567 472  048 803 439  961 763 32  
2000-2002 109 263 440  071 283 429  038 980 10  
2003-2005 042 167 474  282 570 465  760 596 8  
2006-2008 731 153 368  322 897 358  410 256 9  
2009-2011 507 781 399  711 829 390  796 951 8  
2012-2014 537 073 397  364 089 388  173 984 8  
2015-2017 530 198 436  627 818 427  903 379 8  
2018 666 666 166  806 233 75  860 432 91  
3 ٨14 ٧41 ٧1٩ اجملموع  5٩٦٧ ٨٨ 5٧٩ 3  131 ٧٧4 234  

 دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة. 45 755 081مالحظة: ال تشمل أي مسامهات متنازع بشأهنا وجمموعها 

 أعاله، بلغ إمجايل اإليرادات احملصلة من املسامهات املتعهد هبا 9الفقرة وعلى النحو املذكور يف  -73

 دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة. 23 410 162
 2017-2015الفوائد اليت مجعت خالل الفرتة 

 ، وصل املستوى اإلمجايل للفوائد املسجلة يف حساابت اخلزانة إىل2018حزيران/يونيه  22يف  -74
 .2017-2015لفرتة السنوات الثالث  دوالرا   7 452 756

 آلية سعر الصرف الثابت
، بلغت اخلسائر الرتاكمية الناجتة عن فروق أسعار الصرف منذ األخذ آبلية 2018حزيران/يونيه  22يف  -75

 دوالرا من دوالرات الوالايت املتحدة. 34 552 223سعر الصرف الثابت 
 االشرتاكات غري املسددة وإعادة األرصدة

يف االجتماع احلادي والثمانني، حثت اللجنة التنفيذية مجيع األطراف على أن تدفع ابلكامل اشرتاكاهتا  -76
يف الصندوق املتعدد األطراف يف أقرب وقت ممكن، وطلبت إىل كبري املوظفني وأمني اخلزانة املتابعة مع البلدان اليت 

ث سنوات، وأن يقدما تقريرا  عن ذلك إىل اللجنة يف مل تسدد اشرتاكاهتا لفرتة واحدة أو أكثر من فرتات الثال
 (.81/1اجتماعها الثاين والثمانني )املقرر 

والحظت اللجنة التنفيذية إعادة األموال إىل االجتماع احلادي والثمانني وطلبت ما يلي: إىل برانمج  -77
ة املتبقية من املشاريع اليت اعتمدت األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أن يعيدا األرصد

على مدى العامني السابقني؛ إىل الوكاالت الثنائية واملنفذة أن تصرف أو تلغي صرف االلتزامات اليت مل تعد تلزم 



UNEP/OzL.Pro/30/10 

22 

لكي ميكن إعادة هذه األرصدة إىل الصندوق؛ وإىل “ بقرار من اللجنة التنفيذية”املشاريع املنجزة واملشاريع املنجزة 
 (.81/2بانيا وبرانمج البيئة أن يعيدا األرصدة اليت مل تعد الزمة للمشاريع املستقبلية )املقرر حكومة إس

 التعاون الثنائي ‘2’
يف االجتماع احلادي والثمانني، متت املوافقة على طلبات من حكومات كل من إسبانيا وأملانيا وإيطاليا  -78

(، وبذلك يصل املبلغ اإلمجايل يف إطار 81/35)املقرر دوالرا  2 894 312وكندا والياابن مببلغ إمجايل قدره 
دوالرا  )مبا يف ذلك رسوم الوكاالت وفيما  167 081 838التعاون الثنائي منذ إنشاء الصندوق املتعدد األطراف 

 يف املائة من األموال املعتمدة. 4.7عدا املشاريع امللغاة واملنقولة(، وهذا ميثل حنو 
 والتخطيط املايل 2٠2٠-2٠1٨ خطة األعمال للفرتة ‘3’

يف االجتماع احلادي والثمانني، أحاطت اللجنة التنفيذية علما  آبخر املعلومات عن حالة تنفيذ خطة  -79
للصندوق املتعدد األطراف وخبطط أعمال الوكاالت الثنائية اليت قدمتها حكومتا  (38)2020-2018أعمال الفرتة 

)ز(، تلقى االجتماع احلادي والثمانون طلبات بلغ 78/3للمقرر  أنه، وفقا   أملانيا وكندا. والحظت اللجنة أيضا  
دوالرات ألنشطة التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، ولكنها مل تدرج يف  11 290 807إمجاليها 

البوليوريثان  لقطاع رغاوى 2018. وابلتايل، فإن شرحية متويل العام 2020-2018خطة األعمال املوحدة للفرتة 
اجلاسئ يف املرحلة الثانية خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للصني، وشرحية 

لقطاع تصنيع وحدات تكييف هواء الغرف يف املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي  2018متويل العام 
 .2019ة يف الصني، نقلت إىل خطة األعمال املوحدة للعام من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري

، اعتمدت اللجنة خمصصات (39)2020-2018ولذلك فبالنسبة للتخطيط املايل لفرتة السنوات الثالث  -80
مليون  171، و2019مليون دوالر للعام  174.6، ومببلغ 2018مليون دوالر للعام  194.4من املوارد مببلغ 

 .2020دوالر للعام 
اللجنة الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفذة على تقدمي مجيع املشاريع واألنشطة اليت أ قرت يف خطة  وحثت -81

وقررت أهنا  2020-2018األعمال من أجل االستخدام الكامل للموارد املتاحة خالل فرتة الثالث سنوات 
يف ضوء الفوائد  2019جتماعات العام يف آخر اجتماع من ا 2020ستنظر يف التدفق النقدي املتوفر مليزانية العام 

اجملمعة؛ واألموال املسرتدة بشكل غري متوقع من األرصدة غري املستخدمة للمشاريع/االتفاقات؛ ودفع التربعات 
املعلنة من فرتات سابقة من فرتات الثالث السنوات وقبل التجديد السابق للموارد؛ وأي خسائر تنجم عن عدم 

توقعة من جتديد املوارد السابق؛ وأي خسائر أو أرابح تعزى إىل آلية سعر الصرف الثابت دفع التربعات املعلنة امل
 (.81/26)املقرر 

 برانمج املساعدة على االمتثال ‘4’
الحظت اللجنة التنفيذية التقرير النهائي عن استعراض اهليكل العام لربانمج املساعدة على االمتثال  -82

 ، وفقا  5ة االحتياجات املستجدة والتحدايت اجلديدة للبلدان العاملة ابملادة وعملياته وهيكله اإلقليمي يف معاجل
إىل برانمج األمم املتحدة للبيئة، عند تقدميه مليزانية وخطة أعمال  . وطلبت أيضا  (40)‘1’)ب(80/55للمقرر 

                                                           
(38 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/12. 
(39 ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/12. 
(40  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/20 وCorr.1. 
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اللجنة التنفيذية، وصفا  يف االجتماع الثاين والثمانني، أن يعرض لنظر  2019برانمج املساعدة على االمتثال للعام 
لعملية تفعيل التغيريات املقرتحة يف اهليكل العام لربانمج املساعدة على االمتثال، مبا يتسق مع املقررات السابقة 

 (.81/38ذات الصلة فيما يتعلق بربانمج املساعدة على االمتثال ومتويله )املقرر 
 أنشطة أمانة الصندوق  ‘5’

عمال ابملقررات اليت اختذهتا اللجنة  (41)االستعراض، اختذت أمانة الصندوق إجراءاتخالل الفرتة قيد  -83
التنفيذية يف االجتماعات السابقة؛ وأعدت الواثئق وقدمت خدمات املؤمترات؛ وواصالت تعامالهتا مع االتفاقيات 

ة الجتماعات اللجنة التنفيذية، البيئية املتعددة األطراف واملنظمات األخرى. وابإلضافة إىل الواثئق اليت تعد عاد
 أعدت األمانة أيضا  واثئق تناولت مجلة أمور منها مسائل السياسة العامة املشار إليها أعاله. 

طلبات للتمويل، وقدمت التعليقات  110ويف االجتماع احلادي والثمانني، حللت األمانة واستعرضت  -84
 دوالرا   90 076 367توى التمويل املطلوب للموافقة عليه والتوصيات لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وكان مس

 .دوالرا   72 208 552من دوالرات الوالايت املتحدة، وبلغ بعد عملية االستعراض 

 

                                                           
(41  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/2. 
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 املرفق األول
 الواثئق اليت نظرت فيها اللجنة التنفيذية واملقررات اليت اختذهتا فيما يتعلق ابملسائل الناشئة عن تعديل كيغايل

 املقررات العنوان رقم الوثيقة
ExCom/77/70/Rev.1  املسائل املتعلقة ابللجنة التنفيذية

الناشئة عن االجتماع الثامن 
والعشرين لألطراف يف بروتوكول 

 مونرتايل

وبعد تقرير قدمه منظم اجتماعات فريق االتصال، قررت اللجنة  :5٩/٧٧
 التنفيذية ما يلي:

ملعاجلة  2017أايم يف أوائل عام  4ملدة  خاصا   أن تعقد اجتماعا   )أ(
املسائل املتعلقة بتعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل الناشئة عن املقرر 

الصادر عن اجتماع األطراف، واملسامهات اإلضافية احملتملة  28/2
 إىل الصندوق املتعدد األطراف؛

أن تطلب إىل األمانة إعداد وثيقة حتتوي على معلومات أولية  )ب(
الصادر عن االجتماع الثامن  2/28استجابة للعناصر يف املقرر 

والعشرين لألطراف الذي طلب إىل اللجنة التنفيذية أن تتخذ 
 إجراءات، مع معاجلة املسائل التالية:

املعلومات املتوافرة عن استهالك وإنتاج مركبات الكربون  ‘1’
 عن الناتج الثانوي مركب الكربون اهليدروفلورية، فضال  

، مبا يف ذلك من الدراسات االستقصائية 23-اهليدروفلوري
لبدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت ميوهلا الصندوق املتعدد 

 األطراف ومصادر أخرى؛
 5األنشطة التمكينية الالزمة ملساعدة البلدان العاملة ابملادة  ‘2’

ري يف بدء أنشطتها املتعلقة ابإلبالغ والتنظيم فيما يتعلق بتداب
 الرقابة على مركبات الكربون اهليدروفلورية؛

اجلوانب الرئيسية املتعلقة أبنواع تكنولوجيا الرقابة على الناتج  ‘3’
 ؛ 23-الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري

حتديد املسائل اليت قد ترغب اللجنة التنفيذية يف النظر فيها  ‘4’
ي من مركبات فيما يتعلق ابألنشطة القائمة للتخلص التدرجي

 الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
املعلومات ذات الصلة إبعداد املبادئ التوجيهية للتكاليف  ‘5’

 واملطلوبة من اللجنة التنفيذية؛
أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية يف االجتماع السابع والسبعني إىل  )ج(

حلصر تبادل املعلومات ذات الصلة مع األمانة على سبيل املثال ال ا
أعاله، ‘ 5’إىل ‘ 1’بشأن العناصر املذكورة يف الفقرات الفرعية )ب( 

على أساس  2017 يناير /كانون الثاين  31يف موعد ال يتجاوز 
 ؛ 2016لضيق الوقت املتاح حىت هناية العام  استثنائي نظرا  

مليون دوالر أمريكي ملسامهات  27فيما يتعلق ابملبلغ املعتزم وقدره  )د(
من بعض البلدان غري العاملة ابملادة  2017السريعة يف عام البداية 

5: 
املوافقة، مع التقدير، على املسامهات اإلضافية املعلن عنها من  ‘1’

لتقدمي دعم للبداية  5عدد من البلدان غري العاملة ابملادة 
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 املقررات العنوان رقم الوثيقة
السريعة لتنفيذ تعديل كيغايل، مع مالحظة أن هذا التمويل 

 يف مسامهات اجلهات املاحنة؛كان ملرة واحدة ولن يؤثر 
‘ 1’أن املسامهات اإلضافية املذكورة يف الفقرة الفرعية )د(  ‘2’

اليت كان لديها  5أعاله ينبغي أن تتاح للبلدان العاملة ابملادة 
خط أساس استهالك سنوي من مركبات الكربون اهليدروفلورية 

عن نيتها  واليت قد أشارت رمسيا   2022و 2020بني عامي 
صديق على تعديل كيغايل واختذت التزامات مبكرة للت

للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية من أجل 
دعم أنشطتها التمكينية، مثل بناء القدرات والتدريب على 
مناولة بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية، والرتاخيص، 

ع ابء، م 4واإلبالغ وأنشطة إعداد املشروع مبوجب املادة 
مراعاة على سبيل املثال ال احلصر املبادئ التوجيهية واملقررات 

 الصادرة عن اللجنة التنفيذية؛
الطلب إىل األمانة إعداد وثيقة تصف اإلجراءات املمكنة  ‘3’

أعاله للحصول على ‘ 2’للبلدان احملددة يف الفقرة الفرعية )د( 
 ية؛املسامهات اإلضافية للبداية السريعة لألنشطة التمكين

إبالغ أمني اخلزانة البلدان املسامهة من البلدان غري العاملة  ‘4’
عن إجراءات جعل املسامهات اإلضافية متاحة  5ابملادة 

للصندوق املتعدد األطراف لغرض اختاذ اإلجراءات املبكرة فيما 
 يتعلق بتعديل كيغايل؛

ت إىل اللجنة التنفيذية عن املسامها أن تقدم األمانة تقريرا   ‘5’
اإلضافية للبداية السريعة املستلمة على حنو منفصل عن 

 االشرتاكات املتعهد هبا إىل الصندوق املتعدد األطراف؛ و
أن تطلب إىل األمانة إعداد جدول أعمال لالجتماع اخلاص املشار  )ه(

إىل املسائل احملددة يف الفقرات  إليه يف الفقرة الفرعية )أ( أعاله استنادا  
 ( إىل )د( أعاله.الفرعية من )ب

ExCom/78/3 
 Corr.1و

حالة املسامهات اإلضافية للصندوق 
 املتعدد األطراف

 قررت اللجنة التنفيذية: :1/٧٨
بتقرير أمني الصندوق عن حالة املسامهات اإلضافية  أن حتيط علما   )أ(

للصندوق املتعدد األطراف على النحو الوارد يف الوثيقتني 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3 وCorr.1؛ 

مع التقدير حبالة املسامهات اإلضافية املتعهد  وكذلك أن حتيط علما   )ب(
 16والبالغ عددها  5هبا املوزعة على األطراف غري العاملة ابملادة 

 طرفا  لتقدمي دعم البدء السريع يف تنفيذ تعديل كيغايل؛ و
فيذية عن أن تطلب إىل أمني الصندوق أن يقدم تقريرا  إىل اللجنة التن )ج(

املسامهات اإلضافية لدعم البدء السريع واليت وردت بشكل منفصل 
عن املسامهات األخرى املتعهد هبا للصندوق املتعدد األطراف يف 

 االجتماع التاسع والسبعني.
ExCom/78/4 

 Corr.1و
املعلومات املتاحة عن استهالك 

مركبات الكربون اهليدروفلورية 
 قررت اللجنة التنفيذية: :2/٧٨
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 العاملةوإنتاجها يف البلدان 

 5ابملادة 
أن حتيط علما  ابلتقرير عن املعلومات املتاحة عن استهالك مركبات  (أ)

، والواردة 5الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها يف البلدان العاملة ابملادة 
 ؛Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4يف الوثيقتني 

أن حتث الوكاالت الثنائية واملنفذة على العمل مع البلدان املعنية  (ب)
الستكمال وتقدمي أقصى عدد ممكن من التقارير  5العاملة ابملادة 

عن الدراسات االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون، يف موعد 
 ؛ و2017 أاير/مايو 8أقصاه 

أن تعيد إىل االجتماع احلادي  أن تطلب إىل الوكاالت الثنائية واملنفذة )ج(
والثمانني األرصدة املتبقية اليت مل تستخدم لتلك الدراسات 
االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون واليت مل تقدم إىل 

 االجتماع التاسع والسبعني أو االجتماع الثمانني للجنة التنفيذية.
ExCom/78/5 

 Corr.1و
مبادئ املعلومات ذات الصلة بوضع 

توجيهية لتكاليف التخفيض 
التدرجيي ملركبات الكربون 
اهليدروفلورية يف البلدان العاملة 

 : مشروع معايري التمويل5ابملادة 

بعد املناقشات الشاملة بشأن املعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ  :3/٧٨
توجيهية لتكاليف التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف 

 ، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:5ن العاملة ابملادة البلدا
ابملعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيهية لتكاليف  أن حتيط علما   (أ)

التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلدان 
: مشروع معايري التمويل الوارد يف الوثيقتني 5العاملة ابملادة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 وCorr.1؛ 
فيما يتعلق ابملرونة يف التنفيذ اليت متكن البلدان من اختيار اسرتاتيجياهتا 

 وأولوايهتا اخلاصة يف القطاعات وأنواع التكنولوجيا
يف الفرع ذي الصلة من مشروع  28/2من املقرر  13إدراج الفقرة  (ب)

منوذج املبادئ التوجيهية للتكاليف املتعلقة ابلتخفيض التدرجيي 
ركبات الكربون اهليدروفلورية يف املرفق األول من ]الوثيقة مل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11؛] 
 وفيما يتعلق آبخر أجل للقدرة املؤهلة للتمويل

يف الفرع ذي الصلة من مشروع  28/2من املقرر  17إدراج الفقرة  )ج(
منوذج املبادئ التوجيهية للتكاليف املتعلقة ابلتخفيض التدرجيي 
ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف املرفق األول من ]الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11؛] 
 وفيما يتعلق ابلتحويلني الثاين والثالث

يف الفرع ذي الصلة من مشروع  28/2من املقرر  18ة إدراج الفقر  )د(
منوذج املبادئ التوجيهية للتكاليف املتعلقة ابلتخفيض التدرجيي 
ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف املرفق األول من ]الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 ؛] 
م ركَّبات وفيما يتعلق ابلتخفيضات اإلمجالية املستدامة يف استهالك وإنتاج 

 الكربون اهليدروفلورية
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 أن تواصل املناقشات بشأن ما يلي: )ه(

منهجية حتديد نقطة البداية، مبا يف ذلك ما إذا كان سيتم  ‘1’
التعبري عنها مبكافئات اثين أكسيد الكربون، أو ابألطنان 

 املرتية، أو كليهما؛ 
من يف الفرع ذي الصلة  28/2من املقرر  19إدراج الفقرة  ‘2’

مشروع منوذج املبادئ التوجيهية للتكاليف املتعلقة ابلتخفيض 
 التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛

 وفيما يتعلق ابلتكاليف اإلضافية املؤهلة
 لقطاع التصنيع االستهالكي

، أن جتعل الفئات التالية من 28/2)أ( من املقرر 15وفقا  للفقرة  )و(
التكاليف مؤهلة وتدرجها يف حساب التكاليف املرتبطة ابلتخفيض 
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع التصنيع االستهالكي 

 :[UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11الوارد يف املرفق األول من ]الوثيقة  
 اليف الرأمسالية اإلضافية؛التك ‘1’
 تكاليف التشغيل اإلضافية خالل فرتة حتددها اللجنة التنفيذية؛ ‘2’
 أنشطة املساعدة التقنية؛  ‘3’
البحث والتطوير، عند االقتضاء، من أجل تكييف وحتسني  ‘4’

البدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املنخفضة 
 رتار العاملي؛أو املعدومة على إحداث االح

تكاليف براءات االخرتاع والتصاميم، والتكاليف اإلضافية  ‘5’
لعائدات حقوق امللكية، مىت كان ذلك ضروراي  وفعاال  من 

 حيث التكلفة؛ 
تكاليف األخذ املأمون ابلبدائل القابلة لالشتعال والبدائل ذات  ‘6’

 اخلصائص السمية.
املشاريع املتصلة مبركبات  النظر يف املوافقة على عدد حمدود من )ز(

الكربون اهليدروفلورية يف قطاع الصناعات التحويلية فقط دون 
املساس مبختلف أنواع التكنولوجيا، يف موعد أقصاه انعقاد أول 

، لتمكني اللجنة من اكتساب اخلربات يف 2019اجتماعات العام 
قد التكاليف الرأمسالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية اليت 

ترتبط ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان 
، على أن يفهم أن: أي بلد من البلدان العاملة 5العاملة ابملادة 

يقدم مشروعا  ينبغي أن يكون قد صدق على تعديل كيغايل  5ابملادة 
أو قدم رسالة رمسية تفيد بنية احلكومة التصديق على التعديل؛ وأنه 

يتوافر متويل إضايف إىل حني استالم صك اإليداع لدى الوديع يف لن 
مقر األمم  املتحدة يف نيويورك؛ وأي كمية من مركبات الكربون 

 اهليدروفلورية ختفض نتيجة للمشروع ستخصم من نقطة البداية؛
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النظر يف التكاليف والوفورات املتعلقة بفرص مواصلة جتنب استخدام  )ح(

يدروفلورية يف أنشطة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهل
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وكيفية معاجلتها؛ و

ابلنسبة للمسائل األخرى اليت نوقشت يف ما يتعلق ابلوثيقتني  
78/5UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 1وCorr. 
اليت  28/2أن تطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة تتضمن عناصر املقرر  )ط(

رئيس اللجنة التنفيذية يف موجزه الكتايب للمناقشات اليت  قدمها
)أ(، املعلومات ذات الصلة بوضع املبادئ 6دارت بشأن البند 

التوجيهية لتكلفة التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
، يف االجتماع الثامن والسبعني، وذلك 5يف البلدان العاملة ابملادة 

لتنفيذية النظر فيها يف اجتماعها التاسع لكي تواصل اللجنة ا
والسبعني، مبا يف ذلك موجز للمسائل املعلقة، مثل التكاليف 
اإلضافية املؤهلة )التصنيع االستهالكي، وقطاع اإلنتاج وقطاع 
خدمات التربيد، والتكاليف األخرى(، وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات 

املدرجة يف املرفق واو  ملعاجلة مسألة السالمة، والتخلص من املواد
 وأهليتها رهنا إبعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية.

ExCom/78/6  املعلومننات ذات الصنننننننننننننننلننة بوضنننننننننننننننع
مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض 
النننننتنننننننندرجيننننني ملنننننركنننننبننننننننات النننننكنننننربنننننون 
اهلينننندروفلوريننننة يف البلنننندان العنننناملننننة 

 : األنشطة التمكينية5ابملادة 

 بعد املناقشة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :4/٧٨
أن تطلب إىل األمانة إعداد وثيقة تتضمن مشروع مبادئ توجيهية  (أ)

لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية يف  بشأن األنشطة التمکينية
اجتماعها التاسع والسبعني، مع مراعاة املناقشات اليت دارت بشأن 

 هبذه املسألة يف االجتماع الثامن والسبعني؛ و
أن تنظر يف زايدة التمويل املخصص للتعزيز املؤسسي يف اجتماع  (ب)

 .28/2من املقرر  20الحق وفقا  للفقرة 
ExCom/78/7 ذات الصنننننننننننننننلننة بوضنننننننننننننننع  املعلومننات

مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض 
النننننتنننننننندرجيننننني ملنننننركنننننبننننننننات النننننكنننننربنننننون 
اهلينننندروفلوريننننة يف البلنننندان العنننناملننننة 

 : التعزيز املؤسسي5ابملادة 

 

ExCom/78/8  حتديد املسائل اليت يتعني النظر فيها
فيمنننننا يتعلق ابألنشنننننننننننننننطنننننة احلنننننالينننننة 
للتخلص التنننننننندرجيي من مركبنننننننات 

 فلوريةالكربون اهليدروكلورية 

بعد املناقشة، أحاطت اللجنة التنفيذية علما ابلوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/8  بشأن حتديد املسائل اليت يتعني النظر فيها

فيما يتعلق ابألنشطة احلالية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية.

ExCom/78/9 
 Corr.1و

أبنواع اجلواننننب الرئيسنننننننننننننننينننة املتعلقنننة 
تكنولوجينننننننا الرقنننننننابنننننننة على النننننننناتج 
النننثنننننننناننننوي منننن منننركننننننننب النننكننننربنننون 

 ؛23-اهليدروفلوري

 بعد املناقشة، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :5/٧٨
ابجلوانب الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا الرقابة على  أن حتيط علما   )أ(

، والواردة يف 23-الناتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري
 ؛Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9الوثيقتني 

أن تالحظ احلاجة امللحة الختاذ إجراء لتمكني البلدان العاملة ابملادة  )ب(
الرقابة فيما يتعلق مبركب الكربون من تلبية التزاماهتا لإلبالغ و  5

 ؛2020كانون الثاين/يناير   1حبلول  23-اهليدروفلوري
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أن تؤكنند جمننددا ، من خالل البنننك النندويل، على طلبهننا إىل حكومنة  )ج(

الصننننننننني أن تقدم إىل االجتماع التاسننننننننع والسننننننننبعني تقارير عن حالة 
تكنولوجيننننننننا حتويننننننننل/حرق مركننننننننب الكربون ” النننننننندراسنننننننننننننننتني عن

البحننث يف ختفيض الننناتج الثننانوي من ”وعن “ 23-فلورياهلينندرو 
“ ابسنننننتخدام أفضنننننل املمارسنننننات 23-مركب الكربون اهليدروفلوري

اللتننان مولتهمننا خطننة إدارة التخلص التنندرجيي من مركبننات الكربون 
 اهليدروكلورية فلورية؛ 

-أن تدعو مجيع األطراف املنتجة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري )د(
تزويد األمانة، على أساس طوعي، مبعلومات عن كميات  إىل 22

يف املرافق املنتجة ملركب الكربون  23-مركب الكربون اهليدروفلوري
، وإطالعها كذلك على خربهتا يف جمال 22-اهليدروكلوري فلوري

الرقابة والرصد النبعااثت الناتج الثانوي من مركب الكربون 
سات والقواعد التنظيمية ذات ،مبا يف ذلك السيا 23-اهليدروفلوري

أاير/مايو  15الصلة والتكاليف املتعلقة بذلك، يف موعد أقصاه 
 ؛2017

أن تطلب إىل األمانة مواصلة استكشاف ما إذا كانت توجد مرافق  )هن(
إلنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية أو مرافق أخرى منتجة ملركبات 

ف تنتج عنها انبعااثت الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى أي طر 
، وإبالغ اللجنة عن ذلك حبلول 23-مركب الكربون اهليدروفلوري

 ؛2018أاير/ مايو  31
أن تطلب إىل األمانة أن تقدم وثيقة مستكملة عن اجلوانب الرئيسية  )و(

املتعلقة أبنواع تكنولوجيا الرقابة على الناتج الثانوي من مركب 
على االجتماع التاسع والسبعني لعرضها  23-الكربون اهليدروفلوري
 للجنة، مبا يف ذلك:

املعلومات ذات الصلة بتكلفة إغالق املصانع املزدوجة إلنتاج  ‘1’
 ؛22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

وصف للسياسات والقواعد التنظيمية القائمة اليت تدعم الرقابة  ‘2’
وط وشر  23-والرصد النبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري
 ؛5استمرار تلك التدابري يف البلدان العاملة ابملادة 

حتليل إضايف لوسائل الرقابة على انبعااثت مركب الكربون  ‘3’
إىل املعلومات اإلضافية اليت يقدمها  استنادا   23-اهليدروفلوري

أعضاء اللجنة التنفيذية وإىل أي معلومات أخرى متاحة 
 دة من آلية التنمية النظيفة؛لألمانة، مبا يف ذلك املعلومات الوار 

-املستوايت احلالية إلنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ‘4’
، ومعلومات 23-وانبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري 22

عن ممارسات اإلدارة، لكل خط من خطوط اإلنتاج يف كل 
والبلدان غري العاملة ابملادة  5مرفق يف البلدان العاملة ابملادة 

مبا يف ذلك معلومات عن منهجيات الرصد املعتمدة ، 5
 مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ و
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استكشاف اخليارات املمكنة لرصد انبعااثت مركب الكربون  ‘5’

، مثل تلك اليت اعتمدت للرصد املستمر 23-اهليدروفلوري
املناخ، مبا يف مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

 ذلك التكاليف املرتبطة هبا؛ و
أن تنظر يف احلاجة إىل دراسة مكتبية وميدانية يف االجتماع التاسع  )ز(

 والسبعني.
ExCom/78/10 

 Corr.1و
مشنننننننننننننننروع اإلجراءات اليت تتخننذهننا 

اليت لديها   5البلدان العاملة ابملادة 
خط أسننننننننننناس السنننننننننننتهالك مركبات 

للسنننننننوات من الكربون اهليدروفلورية 
للحصننول على  2022إىل  2020

مسننننننننننننننامهات إضننننننننننننننافية لألنشننننننننننننننطة 
 التمكينية

ولذلك اتفقت اللجنة التنفيذية على إرجاء مواصلة النظر يف املسألة إىل 
 االجتماع التاسع والسبعني.

ExCom/79/44 
 Corr.1و

حالة املسامهات اإلضافية للصندوق 
 78/1املتعدد األطراف )املقرر 

 )ج((

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :42/٧٩
أن حتيط علمنننا  ابلتقرير النننذي قننندمنننه أمني الصننننننننننننننننننندوق عن حنننالنننة  )أ(

 78/1املسنننننننننامهات اإلضنننننننننافية للصنننننننننندوق املتعدد األطراف )املقرر 
، Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44)ج(( والوارد يف الوثيقتني 

 خالل االجتماع؛ وبصيغته املعدلة شفواي  
أن حتيط علما  كذلك مع التقدير ابملدفوعات اليت سددهتا البلدان  )ب(

لتقدمي دعم البدء السريع يف تنفيذ  5الستة غري العاملة ابملادة 
التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية: وهي آيرلندا 

 وإيطاليا والدامنرك وفنلندا ولكسمربغ ونيوزيلندا؛ و 
صندوق، يف االجتماع الثمانني، أن يقدم تقريرا  أن تطلب إىل أمني ال )ج(

إىل اللجنة التنفيذية عن حالة املسامهات اإلضافية لدعم البدء السريع 
بشكل منفصل عن املسامهات األخرى املتعهد هبا للصندوق املتعدد 

 األطراف.
ExCom/79/45 

 Corr.1و
التحليل العام لنتائج الدراسات 

املواد االستقصائية بشأن بدائل 
 (74/53املستنفدة لألوزون )املقرر 

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :43/٧٩
أن حتيط علما  ابلتحليل األويل العام لنتائج الدراسات االستقصائية  )أ(

( الواردة يف الوثيقتني 74/53لبدائل املواد املستنفدة لألوزون )املقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45 وCorr.1؛ 

ث الوكاالت الثنائية واملنفذة على العمل مع البلدان املعنية من أن حت )ب(
من أجل استكمال وتقدمي مجيع الدراسات  5البلدان العاملة ابملادة 

االستقصائية املتأخرة عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون، يف موعد 
، مع مالحظة أن األرصدة غري 2017أيلول/سبتمرب  18أقصاه 

االستقصائية اليت مل تقدَّم إىل  االجتماع الثمانني  املنفقة للدراسات
 78/2جيب أن تعاد إىل االجتماع احلادي والثمانني وفقا  للمقرر 

 )ج(؛ و
أن تطلب إىل األمانة أن تقدم إىل االجتماع الثمانني حتليال  عاما   )ج(

لنتائج الدراسات االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون، وأن 
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ل ليشمل مجيع الدراسات االستقصائية اليت قدمت إىل يستكم

 .2017أيلول/سبتمرب  18األمانة حبلول 
ExCom/79/46  وضع املبادئ التوجيهية لتكاليف

التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 
اهليدروفلورية يف البلدان العاملة 

: مشروع معايري التمويل 5ابملادة 
 (78/3)املقرر 

بعد تقرير قدمه منظم اجتماعات فريق االتصال، قررت اللجنة  :44/٧٩
 التنفيذية ما يلي:

أن تشننننننري إىل وضننننننع املبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدرجيي  )أ(
: مشننننننننروع 5ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العاملة ابملادة 

( والننننننوارد يف الننننننوثننننننيننننننقنننننننة 78/3مننننننعننننننننايننننننري الننننننتننننننمننننننويننننننننل )املننننننقننننننرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46؛ 

أن تضع املبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي من استهالك  )ب(
مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها لتقدميه إىل االجتماع الثالثني 

، وأن تضع الصيغة النهائية للمبادئ 2018لألطراف يف العام 
راء التوجيهية يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك، مع مراعاة اآل

 واإلسهامات اليت تقدمها األطراف؛
بشأن املبادئ  28/2من املقرر  11أن توافق، متشيا  مع الفقرة  )ج(

األساسية واجلداول الزمنية، على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية 
تقارير ابلنسبة للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

 وعلى النحو التايل:
ع التاسع والعشرين لألطراف، عن التقدم الذي إىل االجتما  ‘1’

حققته اللجنة التنفيذية يف وضع املبادئ التوجيهية لتمويل 
 التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛ و

وإىل االجتماعات املقبلة لألطراف، عن التقدم احملرز مبا يف  ‘2’
ذلك خبصوص احلاالت اليت أفضت فيها مداوالت اللجنة 
التنفيذية إىل تغيري يف االسرتاتيجية الوطنية أو خيار التكنولوجيا 

 الوطنية املقدم إىل اللجنة التنفيذية.
فيما يتعلق ابملعايري النظر يف املشاريع االستثمارية القائمة بذاهتا  :45/٧٩

 )ز( قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: 78/3مبوجب املقرر 
)ز( وتنظر يف املقرتحات املتصلة  78/3أن تؤكد جمددا  املقرر  )أ(

ابملشاريع االستثمارية املستقلة املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية 
 على أساس املعايري التالية:

أن املشاريع املقدمة سينظر فيها على أساس كل حالة على  ‘1’
حدة، وينبغي أن تكون لدى مؤسسات فردية تقرر التحول 

كما ينبغي أن تكون قابلة للتكرار يف إىل تكنولوجيا مكتملة،  
 البلد أو املنطقة أو القطاع، وأتخذ يف احلسبان التوزيع اجلغرايف؛

جيب أن تنفذ املشاريع ابلكامل يف غضون سنتني من وقت  ‘2’
املوافقة عليها، وينبغي أن تكون تقارير إجناز املشاريع املعنية 

الرأمسالية وتتضمن معلومات مفصلة بشأن التكاليف  شاملة
اإلضافية املؤهلة، وتكاليف التشغيل اإلضافية، وأي وفورات 
تتحقق خالل عملية التحويل والعوامل ذات الصلة اليت تيسر 
التنفيذ، وأن تعاد أي أموال متبقية إىل الصندوق املتعدد 
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األطراف يف فرتة أقصاها سنة واحدة بعد اتريخ إجناز املشروع 

 وفقا  ملقرتحات املشاريع؛
ينبغي إدراج املشاريع احملتملة يف خطط أعمال الوكاالت الثنائية  )ب(

لتقدميها يف  2020إىل العام  2018والوكاالت املنفذة من العام 
 االجتماع الثمانني أو يف خطط األعمال الالحقة، حسب االقتضاء؛

أن تنظر يف املزيد من املشاريع االستثمارية القائمة بذاهتا على أساس  )ج(
 ؛ و2019دد بعد أول اجتماع يعقد يف العام متج

أن أي مقرتح يقدم يوافق على متويله يف االجتماع الثمانني سيمول  )د(
قدر اإلمكان من املسامهات الطوعية اإلضافية اليت تقدمها األطراف 

 ، بعد إعطاء األولوية لألنشطة التمكينية.5غري العاملة ابملادة 
ExCom/79/47  التوجيهية لتكاليف وضع املبادئ

التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 
اهليدروفلورية يف البلدان العاملة 

: مشروع املبادئ التوجيهية 5ابملادة 
بشأن األنشطة التمكينية )املقرر 

 )أ((78/4

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :4٦/٧٩
أن تشري إىل وضع املبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدرجيي  )أ(

: مشروع 5ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العاملة ابملادة 
)أ(( والوارد 78/4املبادئ التوجيهية بشأن األنشطة التمكينية )املقرر 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47يف الوثيقة 
على  5مكينية لألطراف العاملة ابملادة املوافقة على األنشطة الت )ب(

 األساس التايل:
سيسمح للبلدان ابملرونة يف تنفيذ طائفة من األنشطة التمكينية  ‘1’

ملساعدة وحدات األوزون الوطنية فيها على تلبية التزاماهتا 
األولية خبصوص التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 

 ؛اهليدروفلورية مبا يتمشى مع تعديل كيغايل
ميكن أن تتألف األنشطة التمكينية مما يلي على سبيل املثال  ‘2’

 ال احلصر:
األنشطة الرامية إىل تيسري ودعم التصديق املبكر على  -أ

 تعديل كيغايل؛
، 28/2من املقرر  20األنشطة األولية احملددة يف الفقرة  -ب

مبا يف ذلك األنشطة القطرية اليت هتدف إىل البدء يف 
بات املؤسسية، والشروع يف استعراض نظم دعم الرتتي

إصدار الرتخيص، واإلبالغ عن بياانت استهالك 
مركبات الكربون اهليدروفلورية إنتاجها، وبيان األنشطة 
غري االستثمارية، مع استبعاد التعزيز املؤسسي، على 

 )ب(؛78/4النحو الوارد يف املقرر 
الواردة يف االسرتاتيجيات الوطنية اليت تتضمن األنشطة  -ج

 الفقرات الفرعية )أ( و)ب( أعاله؛
ميكن توفري التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية لتلبية  ‘3’

التزامات التخفيض األولية من أجل التخفيض التدرجيي 
ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على أقرب تقدير قبل مخس 
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سنوات من موعد تلك االلتزامات، بعد أن يصدق على تعديل 

 يغايل وعلى أساس املبادائلتوجيهية اليت ستعتمد يف املستقبل؛ك
ميكن توفري التمويل ملشاريع االستثمار األولية القائمة بذاهتا  ‘4’

 ؛79/45ألحكام املقرر  وفقا  
‘ 2’أن تقدم التمويل لألنشطة التمكينية املشار إليها يف الفقرة )أ(  )ج(

ى النحو املبني يف اجلدول أعاله قبل إعداد خطة التنفيذ الوطنية عل
أدانه، استنادا  إىل خط أساس استهالك مركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية، على أن ي فهم أنه لن يقدم املزيد من التمويل 
لألنشطة التمكينية، مبا يف ذلك لألنشطة املتعلقة مبركب الكربون 

 ، قبل إعداد خطط التنفيذ الوطنية:23-اهليدروفلوري
األقصى من التمويل لألنشطة احلد 

التمكينية )بدوالرات الوالايت 
 املتحدة(

خط األساس ملركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية )ابألطنان 

 االستنفادية(
 1أقل من  50 000
 6و 1بني  95 000
 100وحىت  6أعلى من  150 000
 100ما فوق  250 000

ينبغي أن تستويف الشروط  وأن طلبات التمويل لألنشطة التمكينية )د(
 التالية:

تصديق احلكومة اليت تقدم الطلب على تعديل كيغايل احلكومة  ‘1’
أو استالم رسالة من احلكومة املعنية تشري إىل عزمها على بذل 
قصارى جهدها للتصديق على تعديل كيغايل يف أقرب وقت 

 ممكن؛
من  إدراج وصف تفصيلي، يف مقرتحات املشاريع، لكل نشاط ‘2’

األنشطة التمكينية اليت ستنفذ، مبا يف ذلك الرتتيبات 
املؤسسية، وتوزيع التكاليف واجلدول الزمين للتنفيذ، مبا يتسق 

 مع املبادئ التوجيهية للجنة التنفيذية؛
من وقت  ، بدءا  شهرا   18ينبغي أال تزيد مدة املشروع عن  ‘3’

املتعدد  املوافقة عليه، وينبغي إعادة األرصدة إىل الصندوق
 من ذلك التاريخ؛ شهرا   12األطراف يف غضون 

ينبغي أن تدرج الوكاالت الثنائية واملنفذة أي طلبات للتمويل  ‘4’
لألنشطة التمكينية يف خطط أعماهلا، اليت ميكن تقدميها إىل 
االجتماع الثمانني أو االجتماعات الالحقة، وبعد ذلك يف 

 أعماهلا؛برامج عملها أو التعديالت على برامج 
وينبغي أن تشمل املعلومات املقدمة بياان  من البلد املعين  ‘5’

وكذلك الوكالة املعنية الثنائية أو املنفذة يفيد أبن تنفيذ األنشطة 
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التمكينية لن يؤخر تنفيذ مشاريع التخلص التدرجيي من 

 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. و 
املنفذة إىل أن تقدم، حبلول االجتماع أن تدعو الوكاالت الثنائية و  )هن(

الثمانني، طلبات متويل األنشطة التمكينية للبلدان اليت ترغب يف 
اختاذ إجراء مبكر بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية، مع أي مقرتح 
ينظر يف ذلك االجتماع يف متويله قدر اإلمكان من املسامهات 

 .5 العاملة ابملادة الطوعية اإلضافية اليت تقدمها األطراف غري
ExCom/79/48 

 Corr.2و Corr.1و
 Add.1و

اجلوانب الرئيسية املتعلقة أبنواع 
تكنولوجيا الرقابة على الناتج 

الثانوي من مركب الكربون 
 (78/5)املقرر  23-اهليدروفلوري

 بعد املناقشة يف فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :4٧/٧٩
 Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 علما  ابلواثئقأن حتيط  )أ(

بشأن اجلوانب الرئيسية املتعلقة أبنواع تكنولوجيا  Add.1و Corr.2و
 23-الرقابة على الناتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري

 (؛78/5)املقرر 
أن تالحظ مع التقدير املعلومات املتعلقة ابلناتج الثانوي من مركب  )ب(

واليت قدمتها حكومات كل من االحتاد  23-الكربون اهليدروفلورية
الروسي واألرجنتني وأملانيا ومجهورية كوراي ومجهورية كوراي الشعبية 
الدميقراطية والصني واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

د وأيرلندا الشمالية واهلند والوالايت املتحدة األمريكية والياابن؛ واالحتا
 ؛األورويب؛ وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ونية؛ ومنظمة مستقلة الفلوروكرب الكيميائية املواد منتجي وأحد
 للبحوث واخلدمات االستشارية؛ 

أن تنظر يف اخليارات املمكنة الفعالة من حيث الكلفة لتعويض  )ج(
من أجل  22-لوري فلورياملصانع املزدوجة ملركب الكربون اهليدرك

إاتحة االمتثال التزامات تعديل كيغايل املتعلقة ابلرقابة على الناتج 
 ؛23-الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري

الراغبة  5أن تطلب إىل احلكومات املعنية يف البلدان العاملة ابملادة  )د(
 22-وريةيف إغالق املصانع املزدوجة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فل

يف بلداهنا، أن تقدم البياانت األولية التالية لكي تنظر فيها اللجنة 
 التنفيذية يف اجتماعها الثمانني: 

-قائمة ابملصانع املزدوجة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ‘1’
 يف البلد: 22

 االسم؛ -أ
 املوقع؛ -ب
 ؛ 22-طاقة إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري -ج
 اجلدول الزمين لإلغالق؛  -د
 اتريخ اإلنشاء؛ -ه
 أمساء املالكني؛ -و
 امللكية؛ -ز

االنبعااثت ومعدل الناتج الثانوي من مركب الكربون  -ح
 ؛23-اهليدروفلوري
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احلد األقصى من إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري  -ط

 ؛22-فلوري
 يف السنوات 22-إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ‘2’

 الثالث األخرية يف مجيع أحناء البلد؛
لكل مصنع  22-إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ‘3’

 مزدوج؛
كمية الصادرات من كل مصنع إىل البلدان غري العاملة  ‘4’

 ؛5ابملادة 
العدد اإلمجايل للموظفني يف صناعة مركب الكربون  ‘5’

 :22-اهليدروكلوري فلوري
)العمالة املباشرة + التكاليف العامة يف قطاع اإلنتاج  -أ

 + الصيانة(؛
 يف قطاعات التعبئة؛ -ب

العدد اإلمجايل للموظفني لكل مصنع مزدوج من مصانع  ‘6’
)جدول واحد  22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

 لكل مصنع( يف السنوات الثالث األخرية:
 العمالة املباشرة؛ -أ

 التكاليف العامة؛ -ب
 املختربات؛ -ج
 الصيانة؛ -د
 التعبئة؛ -ه

مشرتايت املواد اخلام لكل مصنع مزدوج ملركب الكربون  ‘7’
 يف السنوات الثالث األخرية: 22-اهليدروكلوري فلوري

 فلوريد اهليدروجني )ابألطنان املرتية(؛ -أ
 الكلوروفورم )ابألطنان املرتية(؛ -ب

أن تطلب إىل األمانة أن تتعاقد مع خبري استشاري مستقل إلجراء  )هن(
دراسة عن اخليارات الفعالة من حيث الكلفة واملستدامة بيئيا  

الناتج عن مرافق إنتاج مركب  23-لتدمريمركب الكربون اهليدروفلوري
، وذلك لتقدمي تقرير اخلبري 22-الكربون اهليدروكلوري فلوري

ع احلادي والثمانني، وختصص ميزانية تصل االستشاري إىل االجتما 
دوالر من املسامهات اإلضافية للصندوق املتعدد  100 000إىل 

األطراف إلجراء التقييم وإعداد التقرير. وميكن أن يشمل نطاق 
 الدراسة ما يلي:

لتكاليف الرتميد يف مرفق تدمري يقع يف نفس املوقع،  تقييما   ‘1’
إىل خصائص املرفق، مبا يف ذلك قدرة التدمري،  استنادا  

الذي  23-والكميات والتواتر ملركب الكربون اهليدروفلوري
سيتم تدمريه، والعمر االفرتاضي املتبقي املتوقع، واملوقع، وغري 

 ذلك من العوامل ذات الصلة، مبا يف ذلك:
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تكاليف بدء تشغيل مرافق التدمري اليت قد تكون  -أ

 ؛مهملة حاليا  
اليف تركيب مرافق تدمري جديدة إذا مل تكن تلك تك -ب

 املرافق مركبة حاليا ؛
 تكاليف تشغيل مرفق مركب حاليا ؛ -ج

تقييما  لتكاليف الرتميد يف مرفق تدمري خارج املوقع، مبا يف  ‘2’
ذلك اجلمع والنقل والرتميد، استنادا إىل كمية مركب الكربون 

املوقع، والعوامل اليت يتعني تدمريها، و  23-اهليدروفلوري
 األخرى ذات الصلة؛

تقييما لتكاليف تدمري انبعااثت الناتج الثانوي من مركب  ‘3’
بعملية حتويل ال رجوع فيها وبغري  23-الكربون اهليدروفلوري

ذلك من أنواع التكنولوجيا اجلديدة، يف احلاالت اليت تتوافر 
إىل كمية مركب الكربون  فيها املعلومات، استنادا  

اليت سيتم تدمريها، واملوقع وغري ذلك من  23-دروفلورياهلي
 العوامل ذات الصلة؛

للتكاليف والتدابري لتنفيذ عملية إنتاج مركب الكربون  تقييما   ‘4’
على أفضل وجه ممكن من أجل تقليل  22-اهليدروفلوري

إىل أدىن حد ممكن ومجع  23معدل إنتاج الناتج الثانوي 
أكرب قدر ممكن من ذلك الناتج الثانوي لتدمريه، وذلك 

إىل خصائص املرفق، مبا يف ذلك القدرة، والكمية  استنادا  
-ناجتة من الناتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوريال

، والعمر اإلفرتاضي املتبقي املتوقع، واملوقع، وغري ذلك 23
 من العوامل ذات الصلة؛

 تقييما  لتكاليف األساليب املختلفة للرصد والتحقق؛ ‘5’
لكيفية تباين األداء والتكاليف خليارات خمتلفة من  تقييما   ‘6’

للظروف احمللية وكمية الناتج الثانوي  تدمري وفقا  تكنولوجيا ال
 اليت سيتم تدمريها؛ 23-من مركب الكربون اهليدروفلوري

واليت تنتج مركب  5أن تدعو مجيع البلدان املعنية العاملة ابملادة  )و(
إىل تزويد األمانة، على أساس  22-الكربون اهليدروكلوري فلوري

رد وصفها يف الفقرة )ه( أعاله طوعي، مبعلومات عن العناصر اليت و 
 ؛ و2017أيلول/سبتمرب  30حبلول 

أن تدعو الوكاالت املنفذة لكي تقدم إىل االجتماع احلادي والثمانني  )ز(
مقرتحات مشاريع لبيان التكنولوجيا ذات اجلدوى يف التخفيف من 

أو أنواع تكنولوجيا  23-الناتج الثانوي ملركب الكربون اهليدروفلوري
-اليت تتمتع إبمكانية حتويل مركب الكربون اهليدروفلوري التحويل

 على حنو فعال من حيث الكلفة ومستدام بيئيا . 23
ExCom/80/53  حالة املسامهات اإلضافية

للصندوق املتعدد األطراف )املقرر 
 )ج((79/42

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :٨٠/٧4
أن حتيط علما  ابلتقرير الذي قدمه أمني الصندوق عن حالة  )أ(

املسامهات اإلضافية للصندوق املتعدد األطراف والوارد يف الوثيقة 



UNEP/OzL.Pro/30/10 

37 

 املقررات العنوان رقم الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53  خالل  ، بصيغته املعدلة شفواي

 االجتماع؛
بلدا  من البلدان األطراف  11أن حتيط علما  كذلك مع التقدير أبن  )ب(

سددت مسامهاهتا الطوعية اإلضافية اليت سبق  5ابملادة  غري العاملة
التعهد هبا من أجل توفري الدعم للبدء السريع يف التخفيض التدرجيي 

 ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛ و
أن تطلب إىل أمني الصندوق أن يقدم تقريرا  إىل اللجنة التنفيذية عن  )ج(

يع واليت وردت بشكل حالة املسامهات اإلضافية لدعم البدء السر 
منفصل عن املسامهات األخرى املتعهد هبا للصندوق املتعدد 

 األطراف يف االجتماع احلادي والثمانني.
ExCom/80/54  التحليل العام لنتائج الدراسات

االستقصائية بشأن بدائل املواد 
املستنفدة لألوزون )املقرر 

 )ج((79/43

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:  :٨٠/٧5
أن حتيط علما  ابلتحليل العام لنتائج الدراسات االستقصائية لبدائل  )أ(

)ج(( الواردة يف الوثيقتني 79/43املواد املستنفدة لألوزون )املقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 وAdd.1؛ 

ج والدروس أن تطلب إىل الوكاالت الثنائية واملنفذة أن تستخدم النتائ )ب(
املستفادة من الدراسات االستقصائية لبدائل املواد املستنفدة لألوزون 
أثناء تنفيذ األنشطة التمكينية، مع توجيه اهتمام خاص إىل تعزيز 
عملية مجع البياانت واإلبالغ فيما يتعلق مبركبات الكربون 

 اهليدروفلورية وخالئط تلك املركبات؛ 
 نائية والوكاالت املنفذة ما يلي:أن تطلب إىل الوكاالت الث )ج(

أن تعيد، يف موعد أقصاه االجتماع الثاين والثمانني،  ‘1’
األرصدة املتبقية فيما يتعلق ابلدراسات االستقصائية املنجزة 

 عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون؛ و
أن تعيد، إىل االجتماع احلادي والثمانني، األرصدة املتبقية  ‘2’

املتعلقة فيما يتعلق ابلدراسات االستقصائية لبدائل املواد 
املستنفدة لألوزون اليت مل تقدم إىل االجتماع الثمانني )أي 
دراسات أنتيغوا وبربودا واجلزائر وجزر البهاما ومجهورية كوراي 

واملغرب وميامنار( وفقا  للمقرر الشعبية الدميقراطية وفيجي 
79/43. 

ExCom/80/55  وضع املبادئ التوجيهية لتكاليف
التخفيض التدرجيي ملركبات 

الكربون اهليدروفلورية يف البلدان 
: مشروع معايري 5العاملة ابملادة 

)ط( 78/3التمويل )املقرران 
 )ب((79/44و

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :٨٠/٧٦
العناصر التالية يف مشروع منوذج املبادئ التوجيهية لتكاليف  أن تدرج )أ(

التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية الواردة يف املرفق 
 الثامن والعشرين هلذا التقرير:

النص املتعلق ابلتخفيضات اإلمجالية املستدامة متشيا  مع  ‘1’
لثامن الصادر عن االجتماع ا 28/2من املقرر  19الفقرة 

 والعشرين لألطراف؛
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النص املتعلق أبهلية مواد املرفق واو اليت ختضع إلعفاءات  ‘2’

من املقرر  35مع الفقرة  درجات احلرارة احمليطة العالية، متشيا  
 ؛28/2

فيما يتعلق بقطاع اإلنتاج، فئات التكاليف يف الفقرة الفرعية  ‘3’
 ؛ و28/2)ب( من املقرر 15

خدمة التربيد، فئات التكاليف يف الفقرة  فيما يتعلق بقطاع ‘4’
 ؛28/2)ج( من املقرر  15الفرعية 

أن تواصل استخدام مشروع منوذج املبادئ التوجيهية للتكاليف  )ب(
للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وقائمة العناصر 

لثامن املعلقة اليت تتطلب املزيد من املناقشة، اللذان يردان يف املرفق ا
والعشرين واملرفق التاسع والعشرين هلذا التقرير، بوصفهما من واثئق 
العمل للمناقشات اليت ستجرى يف االجتماع احلادي والثمانني 
واالجتماعات املقبلة بشأن وضع املبادئ التوجيهية للتكاليف املرتبطة 

ة ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العامل
، مع اإلشارة إىل أنه ميكن إضافة عناصر إضافية، حسب 5ابملادة 
 احلاجة؛

أن تطلب إىل األمانة إعداد وثيقة أولية لالجتماع الثاين والثمانني،  )ج(
ابلتعاون مع الوكاالت الثنائية واملنفذة، بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة 

بات الكربون بقطاع خدمة التربيد اليت تدعم التخفيض التدرجيي ملرك
 اهليدروفلورية، مع مراعاة ما يلي:

واثئق السياسات السابقة، ودراسات احلاالت اإلفرادية،  ‘1’
واستعراضات الرصد والتقييم، والعمل الذي تقوم به الوكاالت 
الثنائية واملنفذة يف وضع وتنفيذ برامج التدريب واملساعدة 

املساعدة على  التقنية، وال سيما الشراكة اليت أنشأها برانمج
 االمتثال مع معاهد التدريب واالعتماد املعرتف هبا دوليا ؛

ابلتمويل  5حتليل للقدرات املوجودة يف البلدان العاملة ابملادة  ‘2’
املعتمد حتی اآلن لقطاع خدمة التربيد وکيفية استخدام تلك 
القدرات يف التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، 

 علق مبا يلي:فيما يت
نتائج األنشطة املمولة من أجل االسرتداد وإعادة التدوير  -أ

واالستصالح، وتوفري أدوات تقدمي اخلدمة، وما تنطوي 
 عليه من إمكاانت للتقليل من انبعااثت مواد التربيد؛

مدى مشاركة القطاع اخلاص و/أو القطاع العام )مثال   -ب
التربيد( يف استحداث موردو املعدات واملكوانت ومواد 

 واعتماد بدائل يف قطاع خدمات الصيانة؛
املعايري والربوتوكوالت واألدوات املتعلقة ابلصحة واألمان  -ج

 )مبا يف ذلك معدات الوقاية( واملتاحة للبدائل؛
 برامج التدريب وإصدار شهادات االعتماد؛ -د
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مىت وكيف عوجلت كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع  -ه

 اخلدمة/ املستخدم النهائي و
احلد األدىن من املعلومات الالزمة لوضع برامج التدريب  ‘3’

وإصدار شهادات االعتماد القائمة على الكفاءة والوحدات 
التدريبية لفنيي خدمات الصيانة وموظفي اجلمارك من أجل 

 االنتقال إىل البدائل.
ExCom/80/56 

 Add.1و
اجلوانب الرئيسية ذات الصلة 
بتكنولوجيا الرقابة على الناتج 
الثانوي من مركب الكربون 

: البياانت األولية 23-اهليدروفلوري
للمصانع املزدوجة االستخدام إلنتاج 
مركب الكربون اهليدروكلوري 

اليت تود إغالق أبواهبا  22-فلوري
 )د(( 79/47)املقرر 

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :٨٠/٧٧
لبياانت األولية اليت قدمتها حكومتا األرجنتني واهلند أن حتيط علما  اب )أ(

عن املصانع املزدوجة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري يف بلديهما 
 ؛ وAdd.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56والواردة يف الوثيقتني 

واليت تنتج مركب  5أن تدعو مجيع البلدان املعنية العاملة ابملادة  )ب(
إىل تزويد األمانة، على أساس  22-لوري فلوريالكربون اهليدروك

طوعي، مبعلومات عن العناصر اليت ورد وصفها يف الفقرة )ه( من 
 ؛2017كانون األول/ديسمرب   1حبلول  79/47املقرر 

ExCom/81/53  وضع املبادئ التوجيهية لتكاليف
التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 
اهليدروفلورية يف البلدان العاملة 

: مشروع معايري التمويل 5ابملادة 
 )ب(79/44)ط( و78/3)املقررات 

 )ب((80/76و

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :٦٧/٨1
كلفة بشأن ت UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53أن تالحظ الوثيقة  )أ(

املبادئ التوجيهية للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
 : مشروع معايري التمويل؛5يف البلدان العاملة ابملادة 

أن تطلب إىل األمانة أن تقدم إىل االجتماع الثاين والثمانني، موجز  )ب(
مداوالت األطراف يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح 

لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، واالجتماع الثالثني  العضوية
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، فيما يتعلق بتقرير فريق التقييم التقين 
واالقتصادي بشأن املسائل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة استجابة 

 ؛الصادر عن اجتماع األطراف 29/10للمقرر 
انني يف مسألة حتديد أولوايت أن تنظر يف اجتماعها الثاين والثم )ج(

املساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل معاجلة مسائل السالمة 
املرتبطة ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة أو الصفرية على إحداث 
االحرتار العاملي جلميع القطاعات، يف ضوء الورقة اليت تعدها األمانة 

خدمات الصيانة فيما يتعلق جبوانب قطاع  80/76استجابة للمقرر 
 للتربيد اليت تدعم التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛

أن تنظر يف االجتماع الثاين والثمانني يف املسائل املتصلة بتمويل  )د(
اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة للمخزوانت من املواد اخلاضعة 

عن طريق للرقابة املستخدمة أو غري املرغوب فيها، مبا يف ذلك 
التدمري، على ضوء الورقة اليت تتناول التخلص من املواد املستنفدة 
لألوزون واليت تعدها األمانة لذلك االجتماع استجابة للمقرر 

 ؛)ه(79/18
أن تطلب إىل األمانة أن تعد لالجتماع الثاين والثمانني وثيقة  )هن(

ساعد معلومات أولية تتضمن االعتبارات الرئيسية اليت ميكن أن ت
اللجنة التنفيذية يف وضع منهجية لتحديد نقطة البدء للتخفيضات 
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 املقررات العنوان رقم الوثيقة
اإلمجالية املستمرة مبوجب تعديل كيغايل لقطاعي االستهالك 
واإلنتاج، آخذة يف االعتبار املناقشات اليت دارت يف االجتماع 

 احلادي والثمانني؛
أن تواصل استخدام مشروع منوذج املبادئ التوجيهية للتكاليف  )و(

للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وقائمة العناصر 
املعلقة اليت تتطلب املزيد من املناقشة، اللذان يردان يف املرفق الثاين 
عشر والثالث عشر هلذا التقرير على التوايل، بوصفهما من واثئق 
العمل للمناقشات اليت ستجرى يف االجتماع الثاين والثمانني 

ات املقبلة بشأن وضع املبادئ التوجيهية لتكاليف واالجتماع
التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العاملة 

، مع اإلشارة إىل أنه ميكن إضافة عناصر إضافية، حسب 5ابملادة 
 .احلاجة

ExCom/81/54  لة اجلواننب الرئيسنننننننننننننننينة ذات الصننننننننننننننن
بتكنولوجيننننننا الرقننننننابننننننة على الننننننناتج 

منننن منننركننننننننب النننكننننربنننون  النننثنننننننناننننوي
: البياانت األولية 23-اهليدروفلوري

للمصنننننننننننننننانع املزدوجة االسنننننننننننننننتخدام 
إلنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري 

اليت تود إغالق أبواهبنننا  22-فلوري
 79/47)ه( و78/5)املننننننقننننننررات 

 )ب((80/77)ه( و

 قررت اللجنة التنفيذية ما يلي: :٦٨/٨1
اجلوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا أن حتيط علما  ابلتقرير عن  )أ(

  23-الرقابة على الناتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري
)ه(  79/47)ب( و79/17)ه( و78/5)املقررات 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54)ب(( الواردة يف الوثيقة 80/77و
أن تطلب إىل األمانة التعاقد مع خبري استشاري مستقل إلعداد  )ب(

رير يقدم إىل االجتماع الثاين والثمانني، ويوفر املعلومات التالية عن تق
 ما يلي:

اخليارات ومجيع التكاليف والوفورات املتعلقة ابلرقابة على  ‘1’
 23-انبعااثت الناتج الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري

يف األرجنتني، استنادا  إىل كميات مركب الكربون اهليدروكلوري 
املنتجة يف  23-ومركب الكربون اهليدروفلوري 22-فلوري

املصنع واملعلومات الواردة يف التقارير السابقة ذات الصلة للجنة 
التنفيذية، مبا يف ذلك اخليار املتعلق بشحن مركب الكربون 

 للتدمري خارج املواقع؛  23-اهليدروفلوري
ناتج تقديرات االنبعااثت اهلاربة واخليارات املتاحة لرصد ال ‘2’

وكشف حاالت  23-الثانوي مركب الكربون اهليدروفلوري
 تسربه والرقابة عليه من يف منشأة التصنيع؛

التكاليف واجلدوى التقنية، واملسائل القانونية ومسائل  ‘3’
 23-املعامالت املرتبطة بشحن مركب الكربون اهليدروفلوري

فلور للتدمري خارج املوقع بواسطة تكنولوجيا من قبيل عملية ال
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54املوصوفة يف الوثيقة 

أن تطلب إىل حكومة األرجنتني أن تقدم، على أساس طوعي،  )ج(
املعلومات ذات الصلة للتقرير املشار إليه يف الفقرة الفرعية )ب( 

 أعاله؛
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 املقررات العنوان رقم الوثيقة
دوالر من  25 000أن ختصص من املوارد املوجودة لدى األمانة،  )د(

تحدة للتعاقد مع اخلبري االستشاري املستقل دوالرات الوالايت امل
 املشار إليه يف الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛ و

أن تطلب إىل األمانة أن تعد وثيقة، لالجتماع الثاين والثمانني،  )هن(
، فيما يتعلق UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48استنادا إىل الوثيقة 

ااثت املنتج ابخليارات الفعالة من حيث الكلفة للرقابة على انبع
، مبا يف ذلك املعلومات 23-الثانوي من مركب الكربون اهليدروفلوري

املتعلقة بتكلفة إغالق املصانع املختلطة اليت تنتج مركب الكربون 
، وخيارات الرصد يف ضوء تقرير اخلبري 22-اهليدروكلوروفلوري

االستشاري الذي قدم إىل االجتماع احلادي والثمانني وغريه من 
 ير ذات الصلة.التقار 
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 املرفق الثاين
 مشروع منوذج املبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية

 عليها حىت االجتماع احلادي والثمانني()بصيغتها املوافق 
 معلومات أساسية

يتضمن هذا املرفق مشروع املبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية استنادا  إىل العناصر  -1
وي مشروع املبادئ التوجيهية هذه واليت وافقت عليها األطراف يف االجتماع الثامن والعشرين. وحيت 28/2ذات الصلة من املقرر 

رى يف  على العناصر املوافق عليها يف االجتماعني الثامن والسبعني والثمانني وسيتم حتديثها وفقا   للمناقشات اإلضافية اليت جت 
 االجتماع الثاين والثمانني واالجتماعات القادمة للجنة التنفيذية.

 املبادئ التوجيهية
 كن األطراف من اختيار اسرتاتيجياهتا وأولوايهتا يف القطاعات والتكنولوجيااملرونة يف التنفيذ اليت مت

املرونة من أجل وضع أولوايت ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وحتديد القطاعات، واختيار  5ستتاح للبلدان العاملة ابملادة  -2
زامات املتفق عليها بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية، وذلك أنواع التكنولوجيا والبدائل، ووضع وتنفيذ اسرتاتيجياهتا لتلبية االلت
 على أساس احتياجاهتا احملددة وظروفها الوطنية وفقا  لنهج قطري.

 التاريخ النهائي للقدرة املؤهَّلة
 2020اس هلا من ابلنسبة لألطراف اليت متتد فرتة خط األس 2020كانون الثاين/يناير   1التاريخ النهائي للقدرة املؤهَّلة هو  -3

 .2026إىل  2024ابلنسبة لألطراف اليت متتد فرتة خط األساس هلا من  2024كانون الثاين/يناير   1، و2022إىل 
 التحويالن الثاين والثالث

 تطبق املبادئ التالية ملشاريع التحويلني الثاين والثالث: -4
ت عرَّف عمليات التحويل األوىل، يف سياق التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، أبهنا عمليات حتويل  )أ(

املؤسسات اليت مل حتصل من قبل على دعم مباشر أو غري مباشر، جزئيا  أو كليا ، من الصندوق املتعدد األطراف، 
إحداث االحرتار العاملي، مبا يف ذلك املؤسسات اليت إىل استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على 

 حتولت إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ابالعتماد على مواردها اخلاصة؛ 
املؤسسات اليت حتولت ابلفعل إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق التخلص التدرجيي من استخدام  )ب(

ة فلورية و/أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ستكون مؤهلة للحصول على التمويل مركبات الكربون الكلوري
من الصندوق املتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها بنفس الطريقة املتبعة للمؤسسات املؤهلة 

 للتحويل األول.
كلورية فلورية إىل استخدام مركبات كربون هيدروفلورية املؤسسات اليت تتحول عن استخدام مركبات الكربون اهليدرو  )ج(

ذات قدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي، بعد اتريخ اعتماد التعديل املتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية، 
للجنة يف إطار خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت سبق أن وافقت عليها ا

التنفيذية، ستكون مؤهلة للحصول على متويل من الصندوق املتعدد األطراف فيما خيص عمليات التحويل الالحقة 
إىل استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحرتار العاملي لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق 

 ؤهلة لعمليات التحويل األول.عليها بنفس الطريقة املتبعة فيما خيص املؤسسات امل
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املؤسسات اليت تتحول عن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل استخدام مركبات الكربون  )د(
 2025اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي ابالعتماد على مواردها اخلاصة قبل عام 

حصول على متويل من الصندوق املتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية مبوجب التعديل ستكون مؤهلة لل
 املتفق عليها بنفس الطريقة املتبعة فيما خيص املؤسسات املؤهلة لعمليات التحويل األول؛ و

ذات قدرة أقل  املؤسسات اليت تتحول عن استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل مركبات كربون هيدروفلورية )ه(
على إحداث االحرتار العاملي بدعم من الصندوق املتعدد األطراف عند عدم توفر بدائل أخرى، ستكون مؤهلة 
للحصول على متويل من الصندوق املتعدد األطراف فيما خيص عمليات التحول الالحقة إىل بدائل ذات قدرة 

ى إحداث االحرتار العاملي، عند الضرورة، إلجناز اخلطوة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي أو عدمية القدرة عل
 النهائية للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية.

 التخفيضات اإلمجالية املستدامة
دَّد حجم االستهالك املتبقي املؤهل للتمويل على أساس نقطة بداية االستهالك اإلمجايل الوطين مطروحا   -5 منه الكمية  حي 
يف مناذج االتفاق املتعدد السنوات يف املستقبل فيما خيص خطط التخفيض التدرجيي ملركبات  مولة من املشاريع املعتمدة سابقا  امل

 الكربون اهليدروفلورية.
 التكاليف اإلضافية املؤهلة

 قطاع التصنيع االستهالكي
املرتبطة ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها يف حساب التكاليف  -6

 اهليدروفلورية يف قطاع التصنيع االستهالكي:
 التكاليف الرأمسالية اإلضافية؛ )أ(

 تكاليف التشغيل اإلضافية خالل فرتة حتددها اللجنة التنفيذية؛ )ب(
 أنشطة املساعدة التقنية؛  )ج(
ف وحتسني البدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة البحث والتطوير، عند االقتضاء، من أجل تكيي )د(

 املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي؛
تكاليف براءات االخرتاع والتصاميم، والتكاليف اإلضافية لعائدات حقوق امللكية، مىت كان ذلك ضروراي  وفعاال   )ه(

 من حيث التكلفة؛ 
 ابلبدائل القابلة لالشتعال والبدائل ذات اخلصائص السمية.تكاليف األخذ املأمون  )و(

 قطاع اإلنتاج
جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها يف حساب التكاليف املرتبطة ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  -7

 اهليدروفلورية يف قطاع اإلنتاج:
 افق اإلنتاج، فضال  عن ختفيض اإلنتاج؛األرابح الضائعة نتيجة إليقاف تشغيل/إغالق مر  )أ(

 التعويضات املقدمة للعاملني املسرَّحني؛ )ب(
 ؛تفكيك مرافق اإلنتاج )ج(
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 أنشطة املساعدة التقنية؛ )د(
البحث والتطوير فيما يتعلق إبنتاج البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي ملركبات  )ه(

 الكربون اهليدروفلورية، وذلك هبدف حتفيض تكاليف البدائل؛ 
 تكاليف براءات االخرتاع والتصاميم أو التكلفة اإلضافية لعائدات حقوق امللكية؛ )و(
ويل مرافق اإلنتاج لكي تنتج بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة تكاليف حت )ز(

 على إحداث االحرتار العاملي عندما يكون ذلك جمداي  من الناحية التقنية وفعاال  من حيث التكلفة؛
اثنوي لعملية إنتاج مركب الكربون ، وهو منتج 23-تكاليف التقليل من انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري )ح(

، عن طريق التقليل من معدل انبعاثه يف العملية، أو تدمريه من البقااي الغازية املطلقة، أو 22-اهليدروكلوري فلوري
عن طريق مجعه وحتويله إىل مواد كيميائية أخرى مأمونة بيئيا . وينبغي متويل هذه التكاليف من الصندوق املتعدد 

 احملددة يف التعديل؛ 5ية التزامات األطراف العاملة ابملادة األطراف لتلب
 قطاع خدمات صيانة أجهزة التربيد

جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها يف حساب التكاليف املرتبطة ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  -8
 اهليدروفلورية يف قطاع خدمات صيانة أجهزة التربيد:

 ة توعية اجلمهور؛أنشط )أ(
 وضع السياسات وتنفيذها؛ )ب(
برامج إصدار الشهادات وتدريب التقنيني يف جماالت املناولة املأمونة واملمارسات اجليدة والسالمة فيما يتعلق  )ج(

 ابلبدائل، مبا يف ذلك معدات التدريب؛
 تدريب موظفي اجلمارك؛ )د(
 بون اهليدروفلوريةمنع التجارة غري القانونية يف مركبات الكر  )ه(
 أدوات الصيانة؛ )و(
 معدات اختبار مواد التربيد لقطاع التربيد وتكييف اهلواء؛ )ز(
 إعادة تدوير مركبات الكربون اهليدروفلورية واستعادهتا )ح(

 كفاءة الطاقة
 بناء القدرات الالزمة ملعاجلة مسألة السالمة

 عمليات التخلص
 اخلاضعة إلعفاءات درجات احلرارة احمليطة العالية أهلية املواد املدرجة يف املرفق واو

أن كميات املواد الواردة يف املرفق واو واخلاضعة إلعفاءات درجات احلرارة احمليطة العالية غري مؤهلة للحصول على متويل  -9
 يف إطار الصندوق املتعدد األطراف طاملا كانت معفاة لذلك الطرف.
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 املرفق الثالث
املسائل املعلقة اليت تتطلب املزيد من املناقشة من اللجنة التنفيذية فيما يتعلق ابملبادئ التوجيهية 

 لتكاليف التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية
 االجتماع احلادي والثمانني()بصيغتها املوافق عليها حىت 

 فيما يتعلق ابملبادئ التوجيهية للتكاليف -أوالا 
 التخفيضات اإلمجالية املستدامة

استخدام املنهجية التالية ]ستقرتحها اللجنة التنفيذية[ لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلمجالية املستمرة  )أ(
وإنتاجها، مع مالحظة أن نقطة البداية ينبغي التعبري عنها يف استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية 

 ]مبكافئ اثين أكسيد الكربون و/أو ]ابألطنان املرتية[[
 ]يضاف النص عن اإلنتاج[ )ب(

 التكاليف اإلضافية املؤهلة
 قطاع خدمات صيانة أجهزة التربيد

اظ على كفاءة استخدام الطاقة يف ، ]مبا يف ذلك النظر يف احلف28/2من املقرر  16]النظر يف الفقرة  )ج(
 قطاع خدمات الصيانة/املستخدم النهائي[[

 كفاءة الطاقة
]مواصلة مناقشة الكيفية اليت ترغب هبا يف وضع توجيهات التكاليف املرتبطة ابحلفاظ على كفاءة استخدام  )د(

ة أو املعدومة على إحداث الطاقة و/أو تعزيزها ألنواع التكنولوجيا واملعدات البديلة ذات القدرة املنخفض
االحرتار العاملي، عند التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، ]مبا يف ذلك يف قطاع خدمات 
الصيانة و]قطاع املستعمل النهائي[،[ بعد استعراض املعلومات اإلضافية ذات الصلة، مبا يف ذلك املعلومات 

صادي يف تقييمه لكفاءة استخدام الطاقة يف االجتماع األربعني للفريق اليت يقدمها فريق التقييم التقين واالقت
 العامل املفتوح العضوية؛[ 

 بناء القدرات الالزمة ملعاجلة مسألة السالمة
 عمليات التخلص

 (42)األعمال اإلضافية اليت ستطلب من األمانة -اثنياا 
 ابلنسبة لقطاع التصنيع االستهالكي

تنظر يف جلسة مقبلة يف توجيه طلب إىل األمانة للقيام أبعمال إضافية، مبا  ]قررت اللجنة التنفيذية أن (أ)
يف ذلك حتديد عتبات فعالية التكلفة وعتبات التكاليف التشغيلية اإلضافية ألنشطة التخفيض التدرجيي 

ع ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع التصنيع االستهالكي عندما يتحقق التقدم يف تنفيذ املشاري
 االستثمارية ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛[

                                                           
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55 من الوثيقة 46ترد يف الفقرة  ( 42)
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 وفيما يتعلق ابلكفاءة يف استخدام الطاقة
 ]توجيه طلب إىل األمانة للتعاقد مع خبري استشاري مستقل للقيام مبا يلي: (ب)

إعداد وثيقة ]لالجتماع الثاين والثمانني[ بشأن املسائل املتعلقة ابحلفاظ على كفاءة استخدام  ‘1’
و تعزيزها ألنواع التكنولوجيا واملعدات البديلة ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على الطاقة و/أ

إحداث االحرتار العاملي عند التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك ما 
 يلي:

ة التكاليف اإلضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف تصنيع وصيان -أ
 معدات التربيد وتكييف اهلواء، مبا يف ذلك التصنيع يف املوقع؛ 

فرتات اسرتداد رأس املال واملنافع االقتصادية املرتبطة بتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف  -ب
 قطاع التربيد وتكييف اهلواء؛ 

ؤسسات الطرائق املمكنة للتمويل، مبا يف ذلك الطرائق التشغيلية للتمويل املشرتك مع امل -ج
األخرى على الصعيدين الوطين والعاملي، من أجل احلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة 

 و/أو تعزيزها ومعاجلة التحدايت املرتبطة هبا يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء؛ 
متطلبات حتديد املعايري الدنيا لكفاءة استخدام الطاقة، مبا يف ذلك اختبار كفاءة  -د

 تحقق منها يف املعدات؛ استخدام الطاقة وال
من أجل دعم ورصد  5اإلطار املؤسسي والتنظيمي الالزم يف البلدان العاملة ابملادة  -ه

التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة، مبا يف ذلك يف قطاع خدمات الصيانة للتربيد 
 وتكييف اهلواء؛ 

، مثل التوجيهات األربعة الصادرة عن النظر، عند إعداد الوثيقة، يف املعايري والتوجيهات املناسبة ‘2’
االحتاد األورويب لتقليل انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف أورواب واملتعلقة بكفاءة استخدام 
الطاقة، والتصميم البيئي، وأداء املباين يف جمال الطاقة واالنبعااثت الصناعية، بغرض حتديد 

 أفضل أشكال التكنولوجيا املتاحة؛ 
عند إعداد الوثيقة، يف ورقة غرفة االجتماعات اليت قدمتها حكومة النمسا إىل االجتماع  النظر، ‘3’

 الثمانني )تذييل هذا املرفق(؛
 دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة إلعداد الدراسة.[ XXXختصيص مبلغ قدره  )ج(

 (43)وفلوريةمسائل عامة أخرى تتعلق ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدر  -اثلثاا 
املوافقة على الشروط املسبقة التالية حلصول بلد من البلدان العاملة ابملادة على التمويل من الصندوق  (أ)

املتعدد األطراف ألغراض غري األنشطة التمكينية للتخفيض التدرجيي من استهالك مركبات الكربون 
 اهليدروفلورية وإنتاجها:

 أو االنضمام إليه؛ التصديق على تعديل كيغايل أو قبوله ‘1’
                                                           

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55 من الوثيقة 43على النحو الذي وردت به يف الفقرة   (43)
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حتديد نقطة بداية يتفق عليها للتخفيضات اإلمجالية املستمرة الستهالك مركبات الكربون  ‘2’
اهليدروفلورية وإنتاجها، على أساس أن أي ختفيض تدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ينجم 

 ة البداية احملددة للبلد؛عن أي مشروع قد توافق عليه اللجنة التنفيذية املذكورة سيقتطع من نقط
واليت تتم تنميتها مبساعدة الصندوق  5]املوافقة على أن املؤسسات والقدرات يف البلدان العاملة ابملادة  (ب)

املتعدد األطراف من أجل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون ينبغي أن تستخدم قدر اإلمكان 
 روفلورية[؛للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليد

]املوافقة على أن السياسات واملبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف ]يف احلاالت اليت تنطبق  )ج(
فيها[ لتمويل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون ستنطبق على متويل التخفيض التدرجيي 

ذلك[ ]طاملا اتفق عليها[ من اللجنة التنفيذية ]على ملركبات الكربون اهليدروفلورية ]ما مل يتقرر خالف 
 [.[28/2أن يؤخذ يف االعتبار بوجه خاص املقرر 
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 التذييل

 النص املطروح للمناقشة فيما يتعلق بوضع املبادئ التوجيهية لتكلفة التخفيض التدرجيي
 : مشروع املعايري للتمويل5الكربون اهليدروفلورية يف البلدان العاملة ابملادة  ملركبات

 )ب((٧٩/44و )ط(٧٨/3)املقرران 

 )ورقة غرفة اجتماعات قدمتها حكومة النمسا إىل االجتماع الثمانني(

 كفاءة استخدام الطاقة

األمانة إجناز أعمال إضافية بشأن كفاءة استخدام قد تود اللجنة التنفيذية أن تنظر يف العناصر التالية عندما تطلب إىل  - 1
 :إىل الوثيقة املوجزة اليت أعدها الرئيس يف االجتماع الثامن والسبعني الطاقة على النحو الذي اقرتحته حكومة النمسا استنادا  

ام الطاقة و/أو إعداد وثيقة ]لالجتماع احلادي والثمانني[، بشأن املسائل املتصلة ابحملافظة على كفاءة استخد )أ(
تعزيزها ألنواع التكنولوجيا أو املعدات البديلة ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي 

 عند التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك ما يلي:

و/أو متويلها من مرفق البيئة العاملية جرد لألنشطة املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة اليت سبق تنفيذها  ‘1’
والصندوق األخضر للمناخ والوكاالت املنفذة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 
وقطاعات اإلنتاج؛ ويشمل ذلك املستوى النموذجي للتمويل، وفرتات االسرتداد امللتزم هبا للتمويل 

ابلكفاءة يف استخدام الطاقة وتقدير أو نطاق الفعالية من حيث املشرتك، واملنافع االقتصادية املرتبطة 
 التكلفة؛

توجيهات التكلفة، واملنهجيات وعمليات الرصد وأنشطة التحقق املرتبطة بتدخالت الكفاءة يف استخدام  ‘2’
 الطاقة للمؤسسات األخرى، وال سيما مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ؛

ف احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف قطاع التصنيع ويف جمال خدمات حتديد تكالي ‘3’
 الصيانة ملعدات التربيد وتكييف اهلواء مبا يف ذلك التصنيع يف املوقع؛

الطرائق املمكنة للتمويل، مبا يف ذلك الطرائق التشغيلية للتمويل املشرتك و/أو التعاون/التنسيق مع  ‘4’
خرى على الصعيدين الوطين والعاملي، من أجل احلفاظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة املؤسسات األ

و/أو تعزيزها ومعاجلة التحدايت ذات الصلة هبذا املوضوع، ومعاجلة التحدايت املرتبطة هبا يف قطاع 
 اإلنتاج ويف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء؛

ا، مبا يف ذلك شروط هبأمثلة على املعايري الدنيا للكفاءة يف استخدام الطاقة ووضع العالمات املتعلقة  ‘5’
 حتديدها وكفالة اختبار كفاءة الطاقة والتحقق منها يف املعدات؛

من أجل دعم ورصد التحسينات يف جمال  5اإلطار املؤسسي والتنظيمي الالزم يف البلدان العاملة ابملادة  ‘6’
 فاءة استخدام الطاقة، مبا يف ذلك يف قطاع خدمات الصيانة للتربيد وتكييف اهلواء؛ وك

النظر، لدى إعداد الوثيقة، يف املعايري املناسبة، مثل الرايدة يف جمال تصميم املراعي للبيئة وطريقة التقييم البيئي  )ب(
ألربعة الرامية إىل تقليل انبعااثت غازات االحتباس ملؤسسة حبوث البناء، واألوامر التوجيهية مثل األوامر التوجيهية ا

احلراري والصادرة عن االحتاد األورويب فيما يتعلق ابلكفاءة يف استخدام الطاقة، والتصميم اإليكولوجي وأداء 
 استهالك الطاقة يف املباين واالنبعااثت الصناعية، وذلك من أجل حتديد أفضل أشكال التكنولوجيا املتاحة.
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 الرابعاملرفق 
 اخلطط املعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 وإلدارة التخلص التدرجيي من إنتاج تلك املركبات

 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )املرحلة األوىل(

 450 672 51 847 398 825 8,26 برانمج األمم املتحدة للبيئة أفغانستان
 41 880 4 818 37 062 أملانيا

 265 103 21 889 243 214 للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتحدة 
 250 700 20 700 230 000 2,10 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ألبانيا

 96 050 11 050 85 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 2 146 062 152 731 1 993 331 14,48 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية اجلزائر
 191 840 15 840 176 000 1,59 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أنغوال

 58 421 6 721 51 700 0,03 برانمج األمم املتحدة للبيئة أنتيغوا وبربودا
 10 275 385 714 843 9 560 542 83,53 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية األرجنتني

 983 208 68 596 914 612 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري
 339 000 39 000 300 000 إيطاليا

 605 051 42 213 562 838 2,23 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أرمينيا
 44 070 5 070 39 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 177 297 20 397 156 900 1,68 برانمج األمم املتحدة للبيئة جزر البهاما
 165 048 13 628 151 420 للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتحدة 

 531 100 61 100 470 000 23,21 برانمج األمم املتحدة للبيئة البحرين
 2 502 714 163 729 2 338 985 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 1 291 155 90 081 1 201 074 24,53 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بنغالديش
 401 150 46 150 355 000 األمم املتحدة للبيئة برانمج

 216 960 24 960 192 000 1,29 برانمج األمم املتحدة للبيئة برابدوس
 95 920 7 920 88 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 241 255 27 755 213 500 0,98 برانمج األمم املتحدة للبيئة بليز
 72 485 5 985 66 500 اإلمنائيبرانمج األمم املتحدة 

 418 100 48 100 370 000 8,33 برانمج األمم املتحدة للبيئة بنن
 279 500 19 500 260 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 318 660 36 660 282 000 0,30 برانمج األمم املتحدة للبيئة بواتن
 204 920 16 920 188 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 1 023 170 69 886 953 284 6,58 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية البوسنة واهلرسك
 106 785 12 285 94 500 2,13 أملانيا بوليفيا

 240 345 19 845 220 500 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 316 400 36 400 280 000 3,85 برانمج األمم املتحدة للبيئة بوتسواان

 299 600 19 600 280 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 16 476 479 1 149 522 15 326 957 220,30 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي الربازيل

 4 550 909 460 000 4 090 909 أملانيا
 206 790 23 790 183 000 2,14 برانمج األمم املتحدة للبيئة بروين دار السالم

 143 880 11 880 132 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 440 700 50 700 390 000 6,30 برانمج األمم املتحدة للبيئة بوركينا فاسو
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 261 600 21 600 240 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 194 360 22 360 172 000 0,73 برانمج األمم املتحدة للبيئة بوروندي
 174 400 14 400 160 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 1 073 500 123 500 950 000 15,00 برانمج األمم املتحدة للبيئة كمبوداي
 698 750 48 750 650 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 1 271 429 88 704 1 182 725 20,50 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية الكامريون
 180 800 20 800 160 000 0,09 برانمج األمم املتحدة للبيئة كابو فريدي

 350 300 40 300 310 000 4,20 برانمج األمم املتحدة للبيئة مجهورية أفريقيا الوسطى
 268 750 18 750 250 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 367 250 42 250 325 000 5,63 األمم املتحدة للبيئة برانمج تشاد
 252 625 17 625 235 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 1 610 313 112 347 1 497 966 22,00 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي شيلي
 325 993 37 504 288 489 برانمج األمم املتحدة للبيئة

القطاع  -الصني 
الصناعي والتجاري 

 وتكييف اهلواء

 65 396 900 4 396 900 61 000 000 3 385,83 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

رغاوي  -الصني 
 البوليستريين املبثق

 1 508 500 158 500 1 350 000 أملانيا

رغاوي  -الصني 
 البوليستريين املبثق

 52 162 360 3 512 360 48 650 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

رغاوي  -الصني 
 البوليوريتان

 78 303 870 5 303 870 73 000 000 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

تكييف هواء  -الصني 
 الغرف

 80 432 150 5 432 150 75 000 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

قطاع  -الصني 
اخلدمات، مبا يف ذلك 

 التمكني

 5 826 400 586 400 5 240 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

قطاع  -الصني 
اخلدمات، مبا يف ذلك 

 التمكني

 452 000 52 000 400 000 الياابن

 387 000 27 000 360 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي التنسيق الوطين -الصني 
 5 362 500 362 500 5 000 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي املذيبات -الصني 

 7 225 594 504 111 6 721 483 78,91 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي كولومبيا
 113 000 13 000 100 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 180 800 20 800 160 000 0,05 برانمج األمم املتحدة للبيئة جزر القمر
 197 750 22 750 175 000 3,55 للبيئةبرانمج األمم املتحدة  الكونغو

 190 750 15 750 175 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية
 265 550 30 550 235 000 5,80 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 261 600 21 600 240 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 111 871 12 871 99 000 0,02 األمم املتحدة للبيئةبرانمج  جزر كوك

 1 240 037 86 514 1 153 523 18,93 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي كوستاريكا
 1 015 371 109 631 905 740 22,33 برانمج األمم املتحدة للبيئة كوت ديفوار

 986 700 66 700 920 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 936 486 65 336 871 150 8,10 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية كرواتيا
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 237 300 27 300 210 000 إيطاليا

 1 878 592 131 065 1 747 527 19,26 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي كواب
 185 885 21 385 164 500 0,24 برانمج األمم املتحدة للبيئة جيبويت

 185 885 21 385 164 500 0,08 برانمج األمم املتحدة للبيئة دومينيكا
 1 769 692 123 467 1 646 225 27,14 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اجلمهورية الدومينيكية

 56 500 6 500 50 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 2 446 862 168 703 2 278 159 28,03 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إكوادور

 129 950 14 950 115 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 2 499 821 174 406 2 325 415 174,00 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مصر

 6 664 593 469 193 6 195 400 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 751 723 52 446 699 277 9,03 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي السلفادور

 386 700 11 700 375 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 186 450 21 450 165 000 2,20 برانمج األمم املتحدة للبيئة غينيا االستوائية

 163 500 13 500 150 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 101 700 11 700 90 000 0,38 برانمج األمم املتحدة للبيئة إريرتاي

 130 800 10 800 120 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 197 750 22 750 175 000 1,92 برانمج األمم املتحدة للبيئة إثيوبيا

 152 600 12 600 140 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 206 555 17 055 189 500 2,02 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي فيجي

 141 816 16 316 125 500 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 327 813 37 713 290 100 10,57 برانمج األمم املتحدة للبيئة غابون

 272 391 22 491 249 900 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 124 300 14 300 110 000 0,52 برانمج األمم املتحدة للبيئة غامبيا

 109 000 9 000 100 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 538 468 37 568 500 900 2,33 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي جورجيا

 1 108 659 77 348 1 031 311 26,27 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي غاان
 367 250 42 250 325 000 إيطاليا

 152 550 17 550 135 000 0,20 برانمج األمم املتحدة للبيئة غرينادا
 81 750 6 750 75 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 371 560 25 923 345 637 4,30 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية غواتيماال
 109 046 12 546 96 500 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 369 510 42 510 327 000 7,91 برانمج األمم املتحدة للبيئة غينيا
 344 000 24 000 320 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 186 450 21 450 165 000 0,99 برانمج األمم املتحدة للبيئة بيساو -غينيا 
 125 350 10 350 115 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 20 340 2 340 18 000 0,18 برانمج األمم املتحدة للبيئة غياان
 52 320 4 320 48 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 206 656 23 775 182 881 1,26 برانمج األمم املتحدة للبيئة هاييت
 105 860 8 741 97 119 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 408 500 28 500 380 000 6,97 املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم  هندوراس
 282 500 32 500 250 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 19 779 184 1 340 694 18 438 490 341,77 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اهلند
 966 376 104 776 861 600 برانمج األمم املتحدة للبيئة
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 2 223 784 229 384 1 994 400 أملانيا

 9 568 685 667 583 8 901 102 135,00 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إندونيسيا
 339 000 39 000 300 000 أسرتاليا

 2 917 751 203 564 2 714 187 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري
 835 700 58 305 777 395 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 4 665 764 325 518 4 340 246 164,40 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إيران
 296 060 34 060 262 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 2 694 248 187 971 2 506 277 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 3 213 255 327 440 2 885 815 أملانيا

 742 600 82 600 660 000 14,98 املتحدة للبيئةبرانمج األمم  العراق
 559 000 39 000 520 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 621 834 43 384 578 450 8,10 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي جامايكا
 87 010 10 010 77 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 2 430 041 170 824 2 259 217 25,51 للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتحدة  األردن
 1 149 923 79 823 1 070 100 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

 1 009 000 109 000 900 000 11,63 فرنسا كينيا
 123 171 14 171 109 000 0,02 برانمج األمم املتحدة للبيئة كرييباس

مجهورية كوراي الشعبية 
 الدميقراطية

 896 925 58 678 838 247 20,03 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 11 642 1 339 10 303 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 1 167 730 124 730 1 043 000 239,15 برانمج األمم املتحدة للبيئة الكويت
 9 499 682 638 005 8 861 677 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 57 552 4 752 52 800 1,02 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي قريغيزستان
 39 776 4 576 35 200 برانمج األمم املتحدة للبيئة

مجهورية الو الدميقراطية 
 الشعبية

 265 550 30 550 235 000 0,80 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 50 850 5 850 45 000 فرنسا

 2 682 242 187 133 2 495 109 24,51 املتحدة اإلمنائيبرانمج األمم  لبنان
 316 400 36 400 280 000 1,23 أملانيا ليسوتو

 355 950 40 950 315 000 1,85 أملانيا ليرباي
 2 042 462 133 619 1 908 843 26,51 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ليبيا

 -مقدونيا )مجهورية 
 السابقة(اليوغوسالفية 

 1 254 477 87 522 1 166 955 2,18 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 339 000 39 000 300 000 6,00 برانمج األمم املتحدة للبيئة مدغشقر
 279 500 19 500 260 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 259 900 29 900 230 000 3,78 برانمج األمم املتحدة للبيئة مالوي
 130 800 10 800 120 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 10 306 530 719 060 9 587 470 111,85 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ماليزاي
 768 400 88 400 680 000 3,70 برانمج األمم املتحدة للبيئة ملديف

 451 500 31 500 420 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 316 400 36 400 280 000 5,20 برانمج األمم املتحدة للبيئة مايل

 301 000 21 000 280 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 127 690 14 690 113 000 0,08 برانمج األمم املتحدة للبيئة جزر مارشال

 341 825 39 325 302 500 4,46 برانمج األمم املتحدة للبيئة موريتانيا
 326 350 21 350 305 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 1 064 500 114 500 950 000 8,00 أملانيا موريشيوس
 4 743 110 330 915 4 412 195 428,20 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية املكسيك

 14 678 067 1 024 051 13 654 016 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 126 560 14 560 112 000 0,05 برانمج األمم املتحدة للبيئة ميكرونيزاي

 95 920 7 920 88 000 0,10 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مجهورية مولدوفا
 266 680 30 680 236 000 1,00 برانمج األمم املتحدة للبيئة منغوليا

 146 900 16 900 130 000 الياابن
 434 838 30 338 404 500 0,28 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية األسوداجلبل 
 1 383 246 96 506 1 286 740 16,77 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية املغرب

 186 450 21 450 165 000 2,27 برانمج األمم املتحدة للبيئة موزامبيق
 163 500 13 500 150 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 248 600 28 600 220 000 1,50 برانمج األمم املتحدة للبيئة ميامنار
 65 400 5 400 60 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 1 009 000 109 000 900 000 8,40 أملانيا انميبيا
 83 620 9 620 74 000 0,003 برانمج األمم املتحدة للبيئة انورو
 142 380 16 380 126 000 0,64 برانمج األمم املتحدة للبيئة نيبال

 91 560 7 560 84 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 122 040 14 040 108 000 2,69 برانمج األمم املتحدة للبيئة نيكاراغوا

 241 980 19 980 222 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 306 375 21 375 285 000 5,60 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية النيجر

 310 750 35 750 275 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 3 224 731 224 981 2 999 750 90,10 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي نيجرياي

 2 084 511 145 431 1 939 080 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 82 490 9 490 73 000 0,003 برانمج األمم املتحدة للبيئة نيوي
 375 304 26 184 349 120 6,79 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عمان

 96 050 11 050 85 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 5 384 513 375 664 5 008 849 79,10 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ابكستان

 497 200 57 200 440 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 135 600 15 600 120 000 0,06 برانمج األمم املتحدة للبيئة ابالو
 285 461 19 916 265 545 4,78 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بنما

 79 100 9 100 70 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 1 397 500 147 500 1 250 000 3,40 أملانيا غينيا اجلديدةاببوا 

 372 900 42 900 330 000 6,28 برانمج األمم املتحدة للبيئة ابراغواي
 322 500 22 500 300 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 253 611 20 940 232 671 3,74 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بريو
 56 500 6 500 50 000 املتحدة للبيئةبرانمج األمم 

 259 900 29 900 230 000 45,00 برانمج األمم املتحدة للبيئة الفلبني
 1 903 449 132 799 1 770 650 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 358 606 41 256 317 350 الياابن
 1 856 095 129 495 1 726 600 57,86 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية قطر

 350 300 40 300 310 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 322 050 37 050 285 000   برانمج األمم املتحدة للبيئة ASPاملنطقة: 

 192 100 22 100 170 000 1,44 برانمج األمم املتحدة للبيئة رواندا
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 119 900 9 900 110 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 140 685 16 185 124 500 0,18 برانمج األمم املتحدة للبيئة سانت كيتس ونيفس
 43 600 3 600 40 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 93 395 10 745 82 650 0,38 برانمج األمم املتحدة للبيئة سانت لوسيا
 138 812 11 462 127 350 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

سانت فنسنت وجزر 
 غرينادين

 390 754 44 954 345 800 0,28 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 135 285 11 170 124 115 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 167 806 19 306 148 500 0,09 برانمج األمم املتحدة للبيئة ساموا
 180 800 20 800 160 000 0,05 املتحدة للبيئةبرانمج األمم  سان تومي وبرينسييب

 13 362 377 882 206 12 480 171 703,29 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية اململكة العربية السعودية
 810 089 89 289 720 800 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 248 600 28 600 220 000 الياابن
 354 750 24 750 330 000 7,34 املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم  السنغال

 338 887 38 887 300 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 965 093 67 333 897 760 2,94 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية صربيا

 85 315 9 815 75 500 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 676 000 76 000 600 000 1,40 أملانيا سيشيل

 124 300 14 300 110 000 0,58 برانمج األمم املتحدة للبيئة سرياليون
 109 000 9 000 100 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 220 351 25 351 195 000 0,67 برانمج األمم املتحدة للبيئة جزر سليمان
 337 050 22 050 315 000 5,75 الصناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية  الصومال

 6 990 905 457 349 6 533 556 176,72 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جنوب أفريقيا
 135 600 15 600 120 000 0,57 برانمج األمم املتحدة للبيئة جنوب السودان

 98 100 8 100 90 000 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 428 781 29 915 398 866 4,76 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي سري النكا

 281 370 32 370 249 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 1 564 817 108 476 1 456 341 16,15 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية السودان
 117 520 13 520 104 000 0,69 برانمج األمم املتحدة للبيئة سورينام

 115 540 9 540 106 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 237 300 27 300 210 000 6,19 برانمج األمم املتحدة للبيئة سوازيلند

 718 044 50 096 667 948 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 124 300 14 300 110 000 0,59 برانمج األمم املتحدة للبيئة تنزانيا

 109 000 9 000 100 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 19 052 062 1 246 397 17 805 665 234,73 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري اتيلند

 342 350 39 385 302 965 الياابن
 186 337 21 437 164 900 0,05 برانمج األمم املتحدة للبيئة ليشيت -تيمور 

 116 412 9 612 106 800 املتحدة اإلمنائي برانمج األمم
 316 400 36 400 280 000 7,00 برانمج األمم املتحدة للبيئة توغو

 376 250 26 250 350 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 143 511 16 511 127 000 0,05 برانمج األمم املتحدة للبيئة تونغا

 1 572 438 109 705 1 462 733 17,90 األمم املتحدة اإلمنائيبرانمج  ترينيداد وتوابغو
 1 177 209 77 014 1 100 195 10,60 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تونس

 113 000 13 000 100 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 676 000 76 000 600 000 فرنسا

 15 147 065 1 026 975 14 120 090 507,87 الصناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية  تركيا
 116 899 13 449 103 450 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 700 954 48 904 652 050 2,38 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تركمانستان
 103 960 11 960 92 000 0,03 برانمج األمم املتحدة للبيئة توفالو
 95 485 10 985 84 500 0,07 األمم املتحدة للبيئة برانمج أوغندا

 87 200 7 200 80 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 408 504 28 500 380 004 4,18 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أوروغواي

 167 806 19 306 148 500 0,10 برانمج األمم املتحدة للبيئة فانواتو
 1 904 973 132 905 1 772 068 23,16 األمم املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة  فنزويال

 138 348 15 916 122 432 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 9 809 397 684 377 9 125 020 143,20 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري فييت انم

 429 400 49 400 380 000 63,28 برانمج األمم املتحدة للبيئة اليمن
 438 700 28 700 410 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 197 750 22 750 175 000 1,70 برانمج األمم املتحدة للبيئة زامبيا
 152 600 12 600 140 000 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 1 163 088 124 270 1 038 818 12,34 أملانيا زمبابوي
 التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )املرحلة الثانية( خطة التخلص

 967 280 63 280 904 000 9,18 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أنغوال
 10 369 625 678 387 9 691 238 115,19 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية األرجنتني

 282 500 32 500 250 000 إيطاليا
 141 264 11 664 129 600 3,26 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أرمينيا

 97 632 11 232 86 400 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 5 730 935 374 921 5 356 014 24,01 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بنغالديش

 603 495 68 815 534 680 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 17 943 900 1 173 900 16 770 000 464,06 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي الربازيل

 12 001 866 785 169 11 216 697 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 8 587 273 860 000 7 727 273 أملانيا

 282 500 32 500 250 000 إيطاليا
 2 295 200 150 153 2 145 047 49,52 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي شيلي

 246 645 28 375 218 270 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 1 102 849 72 149 1 030 700 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 702 064 9 230 854 141 471 210 8 715,83 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري رغاوي البوليوريتان -الصني 
150 

رغاوي البوليستريين  -الصني 
 املبثق

 999 668 7 298 173 111 701 495 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
118 

رغاوي البوليستريين  -الصني 
 املبثق

 1 214 501 129 366 1 085 135 أملانيا

القطاع الصناعي  -الصني 
 والتجاري وتكييف اهلواء

 95 006 053 5 861 256 89 144 797 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

تكييف هواء  -الصني 
 الغرف

 94 062 699 5 809 794 88 252 905 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

تكييف هواء  -الصني 
 الغرف

 1 000 000 108 108 891 892 إيطاليا
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 50 348 743 3 086 177 47 262 566 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي املذيبات -الصني 
قطاع اخلدمات، مبا  -الصني 

 يف ذلك التمكني
 20 977 901 2 087 901 18 890 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

قطاع اخلدمات، مبا  -الصني 
 يف ذلك التمكني

 1 120 000 120 000 1 000 000 أملانيا

قطاع اخلدمات، مبا  -الصني 
 يف ذلك التمكني

 452 000 52 000 400 000 الياابن

 4 818 724 315 243 4 503 481 122,30 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي كولومبيا
 197 750 22 750 175 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 612 730 69 730 543 000 أملانيا
 1 369 127 89 569 1 279 558 15,36 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اجلمهورية الدومينيكية

 220 350 25 350 195 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 6 416 620 419 779 5 996 841 146,97 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مصر

 3 954 423 258 701 3 695 722 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 1 181 049 126 049 1 055 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 234 249 26 949 207 300 أملانيا
 274 025 31 525 242 500 1,62 برانمج األمم املتحدة للبيئة غياان

 472 406 30 906 441 500 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 41 635 261 2 723 802 38 911 459 769,49 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي اهلند

 1 008 999 108 999 900 000 املتحدة للبيئةبرانمج األمم 
 5 671 000 571 000 5 100 000 أملانيا

 4 330 290 283 290 4 047 000 84,33 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إندونيسيا
 4 553 024 297 861 4 255 163 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

 5 248 737 343 376 4 905 361 162,37 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي إيران
 2 250 430 147 225 2 103 205 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 787 000 87 000 700 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 2 976 368 303 964 2 672 404 أملانيا

 1 017 000 109 793 907 207 إيطاليا
 2 220 503 145 267 2 075 236 44,79 لإلنشاء والتعمريالبنك الدويل  األردن

 1 069 416 69 961 999 455 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 1 967 873 204 023 1 763 850 21,78 فرنسا كينيا

 428 000 28 000 400 000 3,08 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي قريغيزستان
 352 560 40 560 312 000 للبيئةبرانمج األمم املتحدة 

 4 498 093 294 267 4 203 826 36,70 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي لبنان
 6 567 728 429 665 6 138 063 146,24 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ماليزاي

 8 316 672 544 082 7 772 590 516,90 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية املكسيك
 731 500 81 500 650 000 أملانيا

 517 756 59 565 458 191 إيطاليا
 90 400 10 400 80 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 2 370 960 243 969 2 126 991 إسبانيا
 133 307 11 007 122 300 0,25 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مجهورية مولدوفا

 58 986 6 786 52 200 املتحدة للبيئةبرانمج األمم 
 304 950 19 950 285 000 5,32 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية عمان
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 من املقرر تنفيذها من البلد
إمجايل التخلص 
النهائي مقدراا 

 ابألطنان االستنفادية

 التمويل املعتمد من حيث املبدأ
 املتحدة()بدوالرات الوالايت 

 اجملموع تكاليف الدعم أموال املشاريع
 226 000 26 000 200 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة

 8 785 205 574 733 8 210 472 140,27 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي نيجرياي
 568 802 65 377 503 425 إيطاليا

 192 752 15 915 176 837 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 5 111 146 334 374 4 776 772 72,98 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ابكستان

 568 330 65 330 503 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 774 310 50 656 723 654 9,11 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بنما
 1 248 690 81 690 1 167 000 14,40 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي بريو

 235 040 27 040 208 000 برانمج األمم املتحدة للبيئة
 2 942 561 192 504 2 750 057 24,59 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري الفلبني

 2 943 280 192 551 2 750 729 31,34 الصناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنمية  السودان
 233 774 26 894 206 880 0,34 برانمج األمم املتحدة للبيئة ليشيت -تيمور 

 150 333 12 413 137 920 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي
 1 182 518 77 361 1 105 157 11,05 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أوروغواي

 2 104 844 137 700 1 967 144 64,41 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية فنزويال
 1 419 269 92 849 1 326 420 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي

 15 419 990 1 008 786 14 411 204 130,57 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري فييت انم
 264 002 30 372 233 630 الياابن

 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )املرحلة األوىل(إنتاج 
 100 320 000 5 320 000 95 000 000 3 970,00 البنك الدويل لإلنشاء والتعمري الصني

___________ 


