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 لألطراف فياالجتماع الحادي والثالثون 

 بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفدة 
 لطبقة األوزون

 2019 نوفمیر/ تشرین الثاني  8إلى   4من   ،روما
 *من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفیع المستوى 4البند 

یقدمھ رئیس اللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد األطراف عرض 
لتنفیذ بروتوكول مونتریال عن أعمال اللجنة التنفیذیة وأمانة 

 الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

إلى المقدم تقریر اللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد األطراف لتنفیذ بروتوكول مونتریال 
 االجتماع الحادي والثالثین لألطراف

 مقدمة

ة ثالثویتألف من    1ین لألطراف،الثالثأجرتھا اللجنة التنفیذیة منذ االجتماع  یغطي التقریر الحالي األنشطة التي   .1
المشروعات، وتنفیذھا ورصدھا؛ وتخطیط األعمال، والمسائل اإلداریة و؛ مسائل السیاساتأقسام تتناول ما یلي: 

 والمالیة.

إلى  3في مونتریال من ن والثالث والثمانن ووالثاني والثمان اناالجتماعوخالل الفترة المشمولة بالتقریر، عقد  .2
على  نیاالجتماع انھذ 2اریریتاح تقو .، على التوالي2019مایو/أیار  31إلى  27ومن  8201دیسمبر/كانون األول  7

 ].)www.multilateralfund.org(الموقع الشبكي للصندوق المتعدد األطراف 

 الحضور

 
* UNEP/OzL.Pro.31/1 
) أن UNEP/OzL.Pro.9/12تتطلب اختصاصات اللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد األطراف لتنفیذ بروتوكول مونتریال (المرفق الخامس من الوثیقة  1

 تقدم اللجنة التنفیذیة تقریرا سنویا إلى اجتماع األطراف.
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 ، 48/83وUNEP/OzL.Pro/ExCom/ . 
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األرجنتین، وبنن، والجمھوریة الدومینیكیة، وغرینادا، والھند، ولبنان  3والثمانین ثانيالحضر االجتماع  .3
)، وبلجیكا، وكندا، 5(أطراف المادة بروتوكول المن  5من المادة  1ممثلة األطراف العاملة بموجب الفقرة ونیجیریا، 

من   1الفقرة  غیر العاملة بموجب  ان، والنرویج، وسلوفاكیا والوالیات المتحدة األمریكیة، ممثلة األطراف  بوفرنسا، والیا
نائب  )، ترأس االجتماعالسید مازن حسین (لبنانالرئیس  غیاب وفي). 5من البروتوكول (غیر أطراف المادة  5المادة 

 .ا)فیلیب شیموني (كندالسید الرئیس 

ممثلة والصین، وغرینادا، والكویت، والنیجر ورواندا، األرجنتین، وبنن،  4والثمانین ثالثالحضر االجتماع و .4
ان، والنرویج، والوالیات المتحدة بوالیاھنغاریا، و، وبلجیكا، وكندا، وفرنسا، 5املة بموجب المادة األطراف الع

، مع السیدة فیلیب شیموني (كندا)السید  . ورأس االجتماع5غیر العاملة بموجب المادة األمریكیة، ممثلة األطراف 
 نائبة للرئیس.كجولییت كابیرا (رواندا) 

برنامج الوكاالت المنفذة التالیة، وھي،  ممثلون عن  أیضا  والثمانین    ثالثالالثاني والثمانین و  ینحضر االجتماعو .5
 أمین خزانة للصندوقككوكالة منفذة و ،یونیب)الیوئندیبي)، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة (الاألمم المتحدة اإلنمائي (

، أمانة األوزونممثلون عن و ،یونیدو) والبنك الدوليال، ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (المتعدد األطراف
 ومراقبون آخرون.

 مسائل السیاسات -أوال 

مسائل السیاسات المتعلقة بالمواد  :األقسام التالیةعلى یحتوي الجزء األول بشأن مسائل السیاسات  .6
؛ ومسائل العالمیة 11-كلوروفلوروكربونالنبعاثات ة؛ ومسائل السیاسات المتعلقة باالھیدروكلوروفلوروكربونی

 بتعدیل كیغالي.السیاسات المتعلقة 

 مسائل السیاسات المتعلقة بالمواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة )1(

إن إعداد وتنفیذ خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وخطة إدارة إزالة إنتاج  .7
التركیز الرئیسي للعمل خالل الفترة المشمولة باالستعراض. ویرد في  یستمر في كونھ الھیدروكلوروفلوروكربون

المرفق األول بالتقریر الحالي خطط إزالة إدارة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وخطط إدارة إزالة إنتاج 
د على المرحلة والجمھوریة العربیة السوریة ھي البلد الوحید الذي لم یوافق بع ؛الھیدروكلوروفلوروكربون حتى اآلن

 األولى من خطتھ إلدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة.

 تمدید مواعید استكمال التقاریر

مطالبة الوكاالت الثنائیة والمنفذة، عند الحاجة إلى تمدید في االجتماع الثاني والثمانین، قررت اللجنة التنفیذیة  .8
تبریرا للحاجة إلى   لمثل ھذا التمدید یتضمن  أن تقدم طلبا  ،مواعید إنجاز  ةالتنفیذیاللجنة  التي حددت لھا  أحد المشروعات  

 ).82/50(المقرر  (ل)77/8وفقا للمقرر ، قبل ستة أشھر على األقل من تاریخ إنجاز المشروع، التمدید

الھیدروكلوروفلوروكربونیة في البلدان ذات حقق من استھالك المواد تالتقاریر السنوات الواجب إدراجھا في 
 حجم االستھالك المنخفض بموجب خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

 تقدیم  عند،  ذات الصلة  الوكاالت الثنائیة والمنفذة   أیضا إلىاللجنة التنفیذیة    طلبتفي االجتماع الثاني والثمانین،   .9
 المواد  إزالة  إدارة   خطط  التفاق الحكومة مع اللجنة على  المنخفض  االستھالك  ذات حجم   البلدان  امتثال  من  للتحقق  تقاریر

 
 .الصادر عن اجتماع األطراف التاسع والعشرین XXIX2/2 وفقا للمقرر 3
 .الصادر عن اجتماع األطراف الثالثین XXX/18 وفقا للمقرر 4
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 علی  الموافقة  منذ  السنوات  لجمیع  تغطیة تقاریر التحقق  أن تكفل  الشریحة،  طلب  من  کجزء  الھیدروکلوروفلوروکربونیة
 .)82/51(المقرر  الشریحة تلك على الموافقة سنة ذلك في بما السابقة، الشریحة

 الفریق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج

اجتمع الفریق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج على ھامش االجتماعین الثاني والثمانین والثالث والثمانین.  .10
 5وأصدر تقریرا في كل اجتماع.عدد من المسائل  حولواستأنف مداوالتھ 

لقطاع إنتاج  2017لفرعي في تقریر التحقق لعام نظر الفریق ا وفي االجتماع الثاني والثمانین، .11
عن تنفیذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2017الھیدروكلوروفلوروكربون في الصین والتقریر المرحلي لعام 

في الصین. وعلى أساس توصیات الفریق الفرعي، طلبت اللجنة التنفیذیة إلى  یةالھیدروكلوروفلوروكربونالمواد إنتاج 
لقطاع إنتاج المواد  2018لعام في تقریر التحقق السنوي من المسائل المحددة  یتحقق من عددأن ك الدولي البن

المعلومات الوطنیة عن إدارة المنتج الثانوي أن یدرج في تقاریر التحقق السنویة لدیھ والھیدروكلوروفلوروكربونیة، 
والتي  22-المواد األولیة العاملة بالھیدروكلوروفلوروكربونالمولد في جمیع خطوط إنتاج  23-الھیدروفلوروكربون

تقدیم وثیقة لنظر الفریق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج على وطلبت اللجنة التنفیذیة إلى األمانة  .2010أنشئت بعد عام 
خالل التحقق من  ھامش االجتماع الثالث والثمانین، تحتوي على استعراض للمبادئ التوجیھیة والشكل العام المستخدم 

إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون وتحلیل لجوانب المبادئ التوجیھیة والشكل العام التي یمكن إدخال تحسینات علیھما 
 ).82/87لدعم االمتثال من خالل تعزیز رصد إنتاج المواد المستنفدة لألوزون والتكالیف المرتبطة بھا (المقرر 

خطة إدارة إزالة إنتاج المواد عن تنفیذ المرحلة األولى من  2017رحلي لعام وبالعالقة إلى التقریر الم .12
 ً دوالرا أمریكیا،  133.146بأن العقوبة البالغة الھیدروكلوروفلوروكربونیة في الصین، أحاطت اللجنة التنفیذیة علما

دروكلوروفلوروكربونیة نحو إنتاج أطنان متریة من قدرة إنتاج المواد الھی  887,64المرتبطة بإعادة توجیھ كمیة قدرھا  
المواد األولیة سیتم إدراجھا في األرصدة التي یعیدھا البنك الدولي للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الرابع 

وطلبت اللجنة أیضا إلى حكومة الصین، من خالل البنك الدولي، أن تقدم (د). 80/79والثمانین، تماشیا مع المقرر 
النھائي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في االجتماع  التقریر المرحلي

 ).82/83المقرر الثالث والثمانین (

وفیما یتعلق بالمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة، أحاطت اللجنة  .13
التفسیریة إلى الفریق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج وقررت النظر في محتواھا في اجتماع التنفیذیة علما بتقدیم المذكرة 

 ).82/89الحق (المقرر 

معظم وقتھ في النظر في اقتراحات األمانة لتحدیث الفریق الفرعي استغرق وفي االجتماع الثالث والثمانین،  .14
إنتاج المواد المستنفدة لألوزون التي أعدت عمال للمقرر المبادئ التوجیھیة والشكل العام المستخدم للتحقق من 

تحدیث مشروع المبادئ التوجیھیة التوصیات من الفریق الفرعي، طلبت اللجنة إلى األمانة  . وعلى أساس(د)82/87
 األطراف،الممولة من الصندوق المتعدد  والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون

وتقدیمھما لكي تنظر فیھا اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا الرابع والثمانین وذلك مع عدد من التغییرات المحددة. وھذه 
بین الممارسات الحالیة للتحقق من المواد الخاضعة للرقابة الستخدامات المواد ت اتأن تتضمن إجراءالتغییرات ھي: 

أن تتضمن في تقریر التحقق: وصفا لآللیة التي أنشأتھا وتنفذھا الحكومة المعنیة و  رى؛األولیة واالستخدامات المعفاة األخ
لضمان عدم قیام المصانع التي تلقت تعویضات إلزالة قدرة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ال تعید توجیھ أي قدرة 

ح أن كل قدرة إنتاج المواد الخاضعة توضیو ؛إلنتاج المواد األولیة، أن وجدت، إلى االستخدامات الخاضعة للرقابة
أنھ بمجرد التحقق من أن و للرقابة ینبغي أن تدرج في التحقق من اإلنتاج، بغض النظر عن وقت إنشاء قدرة اإلنتاج؛

ال قد  وأنھ خط اإلنتاج قد تم إدراجھ في مصب اإلنتاج الذي استخدمت فیھ المادة الخاضعة للرقابة كمادة أولیة فقط،
أن تتضمن تأكیدا بأنھ بمجرد تحدید خط اإلنتاج و ر إجراء عملیات تحقق سنویة إضافیة لخط اإلنتاج ھذا؛یتطلب األم

 
5  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/71  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/47 . 
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المتكامل رأسیا، على المالك أن یحتفظ بسجالت ذلك الخط، بما في ذلك مدخالت ومخرجات العملیات وبیانات المشتریات 
التكالیف اإلضافیة للتحقق من خطوط اإلنتاج فیذیة أیضا أن  وقررت اللجنة التن  .والمبیعات، لمدة ثالث سنوات على األقل

سیتم تحدیدھا على أساس كل حالة على حدة (المقرر  اإلضافیة التي لم تنشأ عند وقت الموافقة على خطة إزالة اإلنتا
 .(ج))83/70

من خطة إدارة ونظر الفریق الفرعي أیضا في التقدم المحرز في التقریر النھائي عن تنفیذ المرحلة األولى  .15
إزالة قطاع إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للصین. وتبعا لتوصیات الفریق الفرعي ذات الصلة، طلبت اللجنة 

لتقریر النھائي عن التحقق من تطبیقات ذلك اأن تقدم موجزا تنفیذیا لالتنفیذیة إلى حكومة الصین، من خالل البنك الدولي،  
 1باللغة اإلنكلیزیة بحلول  2015و 2014وكربونیة للمواد األولیة في الصین في عامي المواد الھیدروكلوروفلور

للمواد األولیة في الصین للفترة  تحقیقا لتطبیقات المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیةوأن تجري  2019یولیھ/تموز 
ینایر/كانون الثاني  15حلول وتقدم التقریر النھائي باللغة األصلیة وموجزا تنفیذیا باللغة اإلنكلیزیة ب 2018إلى  2016
إعداد وثیقة أولیة عن تطبیقات المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للمواد . وطلبت اللجنة التنفیذیة إلى األمانة 2020

الوثائق التي ولیة في الصین لنظر الفریق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في االجتماع الرابع والثمانین، استنادا إلى األ
المقرر تقدیمھا في نھائیة لالجتماع الخامس والثمانین استنادا إلى الوثائق ووثیقة  2019یولیھ/تموز  1ستقدم بحلول 
 ).83/71(المقرر  2020الثاني ینایر/كانون 

المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الفریق الفرعي الوقت، لم یناقش  ونظرا لضیق .16
وبناء  ؛الھیدروكلوروفلوروكربونیة للصین أو المبادئ التوجیھیة لقطاع إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

 .)83/73و 83/72(المقرران  تماع مقبلإرجاء النظر في كال المسألتین إلى اجعلیھ، قررت اللجنة التنفیذیة 

 العالمیة 11-لكلوروفلوروكربونانبعاثات مسائل السیاسات المتعلقة با )2(

أعضاء اللجنة، في إطار البند "مسائل أخرى" من جدول  ىأحد تفي االجتماع الحادي والثمانین، أعرب .17
 الوارد النحو علىالعالمیة  11-الكلوروفلوروكربون انبعاثات في والثابتة المتوقعة غیر الزیادة إزاءقلھا األعمال، عن 

 إلنتاج المبلغة اإلزالة رغم  ، 2018أیار /مایو 16 عدد في  "الطبیعة"  دوریة في المنشورة العلمیة الدراسة في
 المعلومات تقدیم وبالتالي، طلبت اللجنة التنفیذیة إلى األمانة   .مونتریال بروتوكول إطار في 11-الكلوروفلوروكربون

 المتعدد بالصندوق الخاصة والمقررات والسیاسات واإلجراءات للمبادئ التوجیھیة وفقا األوزون  ألمانة الالزمة
 ).81/72(المقرر  مونتریال وبروتوكول األطراف

التي أعدتھا األمانة والتي تلخص  6وفي االجتماع الثاني والثمانین، وباستخدام العناصر ذات الصلة في الوثیقة .18
للفریق العامل المفتوح العضویة واالجتماع الثالثین لألطراف، نظرت اللجنة   مداوالت األطراف في االجتماع األربعین

تزوید أمانة األوزون العالمیة. وطلبت إلى األمانة    11-التنفیذیة مرة أخرى في الزیادة في انبعاثات الكلوروفلوروكربون
االجتماع الحادي واألربعین للفریق بمعلومات حسب الطلب وبطریقة آنیة، لتمكینھا من تزوید األطراف بنظرة عامة إلى  

بموجب البروتوكول والصندوق المتعدد بالمواد الخاضعة للرقابة  العامل المفتوح العضویة، تعرض اإلجراءات المتعلقة  
ولشروط االتفاقات التي استخدمتھا األطراف لالستعراض وضمان االمتثال المستمر اللتزامات البروتوكول األطراف 

 التوجیھیة للمبادئ وفقاالمتعدد األطراف. وكانت األمانة ستقوم بذلك  لصندوقمعنیة واللجنة التنفیذیة لبین الحكومات ال
طلبت أیضا إلى . ومونتریال وبروتوكول األطراف المتعدد بالصندوق الخاصة والمقررات والسیاسات اتءواإلجرا

الثالث والثمانین تشمل نظرة عامة على النظم الجاریة للرصد األمانة إعداد وثیقة لنظر اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا 
واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخیص والحصص، بما في ذلك شروط وممارسات النظم لإلبالغ إلى اللجنة التنفیذیة التي 

 ).82/86تم إعدادھا بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70 



UNEP/OzL.Pro.31/10 

 

5 

إلى األمانة أن وطلبت اللجنة التنفیذیة  7اللجنة التنفیذیة في تلك الوثیقة.وفي االجتماع الثالث والثمانین، نظرت  .19
ترسل الوثیقة إلى أمانة األوزون حتى یمكنھا إرفاقھا بالوثیقة المتعلقة بالنظرة العامة على اإلجراءات بموجب الصندوق 

االتفاقات بموجب الصندوق  المتعدد األطراف التي بموجبھا ستستعرض األطراف وتكفل االمتثال المستمر لشروط
ن للفریق العامل (مذكرة من أمانة الصندوق المتعدد األطراف)، وإتاحتھا لألطراف في االجتماع الحادي واألربعی

 حتى یمكنھا أن تأخذ في الحسبانمواصلة النظر في الوثیقة إلى االجتماع الرابع والثمانین،  وأجلت .المفتوح العضویة
 .)83/60(المقرر أیة مقررات قد تتخذھا األطراف في اجتماعھا الحادي والثالثین 

غیر  11-وفي االجتماع الثالث والثمانین، أجریت مناقشة مستفیضة لمسألة انبعاثات الكلوروفلوروكربون .20
ت إبالغ محددة، بما في سلسلة من التقاریر عن المشروعات التي لدیھا متطلبا  المتوقعة عندما نظرت اللجنة التنفیذیة في

اإلجراءات ورحبت اللجنة التنفیذیة بعدد من    8الرصد، واإلبالغ، والتحقق واإلنفاذ في الصین.نظم  ظم  عذلك بالعالقة إلى م
لعدم امتثال المؤسسات  زیادة وتوسیع العقوبات بالنسبة، وھي: التنظیمیة وإجراءت اإلنفاذ التي ستنفذھا حكومة الصین

تكثیف عملیات التفتیش على المؤسسات التي تستخدم حالیا المواد الخاضعة للرقابة أو و  الخاضعة للرقابة؛لقواعد المواد  
 تنفیذ خطط تفتیش على المواد الخاضعة للرقابة لمكاتب اإلیكولوجیا والبیئة؛و التي استخدمت ھذه المواد في السابق؛

ر نظام إلكتروني لتسجیل وتتبع مستخدمي المواد الخاضعة تطویو مكاتب بأدوات الدعم واإلنفاذ؛ھذه الزیادة تزوید و
تحلیل سنوي لرصید الكتلة لمكونات اإلرغاء من أجل تحدید حجم إجراء و زیادة تدریب ضباط الجمارك؛و للرقابة؛

. وأحاطت اللجنة التنفیذیة تفتیش وزیادة التواصل مع الصناعةنشر نتائج عملیات الو السوق بالنسبة لقطاع الرغاوي؛
إنشاء شبكة رصد  مع التقدیر بأن حكومة الصین ستنفذ اإلجراءات اإلضافیة التالیة لدعم إجراءاتھا لإلنفاذ:أیضا علما 

إنشاء ستة مختبرات إضافیة الختبار المواد و ؛بموجب بروتوكول مونتریال وطنیة للجو للمواد الخاضعة للرقابة
 .ات إنتاج كلورید المیثیلرصد آني لتدفقات رباعي كلورید الكربون في مؤسسو منتجات؛الخاضعة للرقابة في ال

تكمیل الرامیة إلى  المقترحات  عدد من  علما بأن حكومة الصین ستنظر في  أحاطت اللجنة  وباإلضافة إلى ذلك،   .21
لمعدات القائمة و/أو أخذ رصد سریع للجو من خالل نقل أو تعدیل ا وتعزیز إجراءاتھا التنظیمیة وإجراءات اإلنفاذ:

إعداد مؤشرات و  االتجاه المتزاید نحو اإلنفاذ على مستوى المقاطعات من جانب الحكومة الوطنیة؛و  عینات من القواریر؛
توسیع العقوبات وفرض و  لألداء ألنشطة اإلنفاذ، مثال عدد ضباط الجمارك الذین تم تدریبھم أو عملیات التفتیش المنفذة؛

 ي المواد الخاضعة للرقابة أو المنتجات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، حسب االقتضاء؛على مستھلكحظر 
اختبار عشوائي و المشاورات المنتظمة والمتكررة مع الصناعة والمؤسسات من أجل التأكد من ظروف السوق؛و

إجراء تحلیل سنوي لرصید الكتلة لسوق التبرید وتكییف الھواء و للمنتجات التي قد تحتوي على مواد خاضعة للرقابة؛
اإلبالغ عن تفاصیل أنشطة اإلنفاذ، و لتحدید حجم السوق والتحقق من استھالك الھیدروكلوروفلوروكربون المبلغ عنھ؛

شأن مشتریات بما في ذلك قدرة المفاعل، وكمیة المواد الخاضعة للرقابة الموجودة في الموقع، والسجالت ذات الصلة ب
 .المواد األولیة ومبیعاتھا، وأي عقوبات ناتجة عن إجراءات اإلنفاذ

علما كذلك بأن حكومة الصین ستنظر في تعیین خبیر استشاري من خارج الحكومة وأحاطت اللجنة التنفیذیة  .22
وف التنظیمیة واإلنفاذ إلجراء دراسة (بما في ذلك بیانات كمیة، عند توافرھا، ومعلومات نوعیة عن السوق) لتحدید الظر

 11-وكربونوالسیاسات أو ظروف السوق التي قد تؤدي إلى إنتاج واستخدام غیر مشروعین للكلوروفلور
اللجنة التنفیذیة في االجتماع الرابع والثمانین ومرة   بتقدیم تقریر إلىحكومة الصین  . وتعھدت  12-والكلوروفلوروكربون

. وقررت اللجنة عن التقدم الذي أحرزتھ في تنفیذ األنشطة الوارد وصفھا أعالهأخرى في االجتماع السادس والثمانین، 
أن تنظر في االجتماع الرابع والثمانین في األشكال الممكنة للعالج بالعالقة إلى اإلنتاج و/أو االستھالك غیر المشروع 

 ).83/41(المقرر  2018في الصین بعد عام  11-بونللكلوروفلوروكر
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أن تنظر في االجتماع الرابع والثمانین في التمویل المستمر لتنفیذیة، في ضوء ما ورد أعاله، وقررت اللجنة ا .23
من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة والمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة إنتاج  الثانیةللمرحلة 

 .)83/41(المقرر  الھیدروكلوروفلوروكربون

 متعلقة بتعدیل كیغاليالسیاسات المسائل  )3(

ذي الصلة الصادر عن االجتماع الثامن والعشرین لألطراف،   XXVIII/2تبعا العتماد تعدیل كیغالي والمقرر   .24
وأدت   9المسائل ذات الصلة باللجنة التنفیذیة الناشئة عن التعدیل.جنة التنفیذیة، في اجتماعھا السابع والسبعین، لناقشت ال
مدة أربعة أیام، االجتماع الثامن والسبعین، لمعالجة المسائل الناشئة إلى اتخاذ مقرر بعقد اجتماع خاص ل شاتتلك الماق

 .الالحقةاالجتماعات جمیع . واستمرت المناقشات في XXVIII/2المقرر عن 

لقیام، ا، التي طلبت فیھا األطراف إلى اللجنة التنفیذیة XXVIII/2من المقرر  11 و 10تین واستجابة للفقر .25
، بوضع مبادئ توجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي الستھالك وإنتاج كیغالي  تاریخ اعتماد تعدیل  في غضون سنتین من

وصاحبھ تقریر مرحلي شامل إلى االجتماع الثالثین لألطراف،  فيوإبالغ األطراف، یة، وكربونالھیدروفلور المواد
طلبت األطراف إلى اللجنة  واستجابة لذلك،. 2018قدمھ رئیس اللجنة التنفیذیة وكبیر الموظفین في عام  لھا عرض

كجزء من  ،وتقدیم تحدیث عن التقدم المحرز بشأن العناصرالمبادئ التوجیھیة التنفیذیة أن تستمر في العمل لوضع 
 10.اجتماع األطرافالسنوي إلى  ھاتقریر

 التقریر الحالي حالة المناقشات حول المسائل التالیة المتعلقة بتعدیل كیغالي:من  تاليال القسم یعرض و .26

 المساھمات اإلضافیة للصندوق المتعدد األطراف •
 األنشطة التمكینیة والتعزیز المؤسسي •
 مشروع المبادئ التوجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة •
 .23-كنولوجیات الرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربونالجوانب الرئیسیة ذات الصلة بت •

 ثانيیمكن االطالع على قائمة بالوثائق التي نظرت فیھا اللجنة التنفیذیة والمقررات التي اتخذتھا في المرفق الو .27
 بالتقریر الحالي.

 المساھمات اإلضافیة للصندوق المتعدد األطراف

للصندوق المتعدد مع التقدیر، على المساھمات اإلضافیة  في اجتماعھا السابع والسبعین، وافقت اللجنة التنفیذیة،   .28
لتقدیم دعم للبدایة السریعة لتنفیذ تعدیل كیغالي، مع مالحظة   511،بخالف بلدان المادة    بلدا  17المعلن عنھا من  األطراف  

وفي اجتماعھا الحادي والثمانین، قررت  .مساھمات الجھات المانحة لیحل محأن ھذا التمویل كان لمرة واحدة ولن 
سیتم تمویلھا من رصید المساھمات  5لمجموعة األولى من بلدان المادة لاللجنة التنفیذیة أن الطلبات لألنشطة التمكینیة 

یة یمكن كینشطة التممات الطوعیة اإلضافیة المتبقیة بعد تمویل األنھالطوعیة اإلضافیة وأن أي أرصدة من المسا
 لھیدروفلوروكربون.المتعلقة بااستخدامھا للمشروعات االستثماریة القائمة بذاتھا 

قد  5غیر العاملة بموجب المادة  17جمیع البلدان الـ أن 12أبلغ أمین الخزانةفي االجتماع الثاني والثمانین، و .29
االجتماع الثالث  وفي .دوالر أمریكي 25.513.071ومجموعھا  ،مساھماتھا الطوعیة اإلضافیة للصندوقسددت 

 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1 

 .XXX/4المقرر  10
والسوید، وسویسرا،  أسترالیا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانیا، وآیرلندا، وإیطالیا، والیابان، ولكسمبرغ، وھولندا، ونیوزیلندا، والنرویج،  11

 الشمالیة والوالیات المتحدة األمریكیة.والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا 
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دوالرا   251.138بما في ذلك  دوالر أمریكي    25.503.180عن صرف مبلغ قدره  أیضا    13أبلغ أمین الخزانةوالثمانین،  
 من التمویلدوالرا أمریكیا    18.003وفورات بمقدار    إعادة و،  من المساھمات اإلضافیة  أمریكیا في صورة فوائد مكتسبة

خیارات جدوى التكلفة واالستدامة ) بواسطة خبیر استشاري مستقل(لتقییم وافق علیھ في االجتماع التاسع والسبعین الم
 .22-من مرافق إنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون 23-البیئیة لتدمیر الھیدروفلوروكربون

متعدد األطراف وتوافر علما بتقریر أمین الخزانة عن حالة المساھمات اإلضافیة للصندوق الومع اإلحاطة  .30
أن تطلب من أمین الخزانة، أن یقدم إلى االجتماع الرابع قررت اللجنة التنفیذیة    14في االجتماع الثالث والثمانین،  الموارد

للصندوق المتعدد األطراف، بیانا مصدّقا إلیرادات ومصروفات المساھمات  2018والثمانین، كجزء من حسابات عام 
 اإلضافیة لدعم البدء السریع لتنفیذ التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة، بشكل منفصل عن المساھمات

وأن تنظر في االجتماع الرابع والثمانین في كیفیة استخدام أیة أرصدة متبقیة، مع  العادیة للصندوق المتعدد األطراف؛
التي دفعت مساھمات إضافیة للصندوق  17مراعاة المشاورات حول المسألة بین كبیر الموظفین والبلدان المانحة الــ

 .)83/4(المقرر  المتعدد األطراف

لألنشطة  15دوالر أمریكي 25.670.680ع الثالث والثمانین، صرفت اللجنة التنفیذیة مبلغا قدره وفي االجتما .31
دوالر أمریكي   16.247.950، یتألف من:  5المتعلقة بالتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في بلدان المادة  

؛ نبلدا ثمانیةشروعات استثماریة في إلعداد م اأمریكی ادوالر 321.000بلدا؛ و 116لألنشطة التمكینیة في 
من مكافئ ثاني طن  1.108.422( ةمتری انطنأ 775,37دوالر أمریكي لمشروعات استثماریة إلزالة  9.101.730و

 ةأمریكی اتدوالر 100.000؛ وحتى  5ن من بلدان المادة  بلدا  ستةأكسید الكربون) من المواد الھیدروفلوروكربونیة في  
من مرافق إنتاج  23-التكلفة واالستدامة البیئیة لتدمیر الھیدروفلوروكربون لتقییم لخیارات جدوى

 .22-الھیدروكلوروفلوروكربون

 األنشطة التمكینیة والتعزیز المؤسسي

بشأن تمویل األنشطة التمكینیة بالعالقة إلى التخفیض  XXVIII/2من المقرر  20لدى النظر في الفقرة  .32
التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة، قررت اللجنة التنفیذیة بشأن المبادئ لتقدیم الطلبات لتمویل األنشطة التمكینیة 

أیضا أن التمویل متطلبات. وقررت اللجنة التنفیذیة  ومستوى التمویل األقصى المسموح بھ لتلك األنشطة بما في ذلك عدة  
إلعداد خطط التنفیذ الوطنیة للوفاء بالتزامات الخفض األولي للتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة یمكن 
تقدیمھ، في أقرب وقت ممكن، قبل خمس سنوات من تلك االلتزامات بمجرد أن یصدّق البلد على تعدیل كیغالي، وعلى 

وفیما یتعلق بفترة تنفیذ المشروع، ستبقى الفترة األصلیة ومدتھا  16الموافقة علیھا. أساس المبادئ التوجیھیة التي سیتم 
 شھراً  30 اإلجمالیة المدة  تكون بحیث( شھراً  12 عن یزید ال بما األمر لزم  إذا الفترة  تلك تمدد وأنشھرا قائمة،  18
 المنفذة و الثنائیة الوكاالت منوطلبت  17األمانة طلبا رسمیا للتمدید. تتلقى عندما ،)المشروع على الموافقة تاریخ من

 فیھ تبین المشروع، من االنتھاء تاریخ من أشھر ستة غضون  في أنجزت التي التمكینیة األنشطة عن نھائي تقریر تقدیم 
 18.كیغالي تعدیل لتنفیذ مبكرة  إجراءات اتخاذ السریع البدء أنشطة بھا تدعم  التي الكیفیة عن المستفادة  الدروس

تم إدراج األنشطة التمكینیة للتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة وفي االجتماع الثاني والثمانین،  .33
). وفي االجتماع 82/53نشاطا من ھذه األنشطة (المقرر    13في قائمة المشروعات للموافقة الشمولیة، مع الموافقة على  
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ما في ب  لمواد الھیدروفلوروكربونیةالمتعلقة بالتنفیذ األنشطة   دوالر أمریكي  33.927.473منذ االجتماع الثمانین، وافقت الللجنة التنفیذیة على مبلغ قدره    15

  19.083.450دوالر أمریكي من المساھمات العادیة، یتألف من:  8.256.793دوالر أمریكي من المساھمات الطوعیة اإلضافیة و 25.670.680ذلك 
أمریكي   دوالر 14.383.923دوالرا أمریكیا إلعداد مشروعات استثماریة في تسعة بلدان؛ و 460.100بلدا؛ و 131دوالر أمریكي لألنشطة التمكینیة في 

 طن من مكافئ ثاني أكسید الكربون) في تسعة بلدان. 1.754.826أطنان متریة ( 1.187,60لمشروعات استثماریة إلزالة كمیة قدرھا 
 . 79/46المقرر  16
 . 81/32المقرر  17
 . 81/32المقرر  18
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مت الموافقة على أنشطة تمكینیة للتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة لبد واحد (المقرر ت الثالث والثمانین،
83/51(. 

تمدید على  ، بناء على طلبات من الحكومات المعنیة،اللجنة التنفیذیة ، وافقتوفي االجتماع الثالث والثمانین .34
على  5بلدا من بلدان المادة  51لعدد  الھیدروفلوروكربونیةتاریخ اإلنجاز لألنشطة التمكینیة للتخفیض التدریجي للمواد 

أساس أنھ لن یتم طلب أي تمدید آخر وأن تقدم الوكاالت المنفذة والثنائیة، في غضون ستة أشھر من تاریخ إنجاز 
 )83/40(المقرر  المشروع، تقریرا نھائیا

دوالر أمریكي لألنشطة   19.083.450لغ قدره  على مبوحتى االجتماع الثالث والثمانین، وافقت اللجنة التنفیذیة   .35
 ، على أن تمول من المساھمات الطوعیة اإلضافیة ومن المساھمات العادیة.5بلدا من بلدان المادة  131التمكینیة في 

في اجتماعھا الثامن  XXVIII/2من المقرر  21وفیما یتعلق بالتعزیز المؤسسي، لدى النظر في الفقرة  .36
 ).78/4نة التنفیذیة أن تنظر في زیادة التمویل للتعزیز المؤسسي في اجتماع الحق (المقرر والسبعین، قررت اللج

 مشروع المبادئ التوجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة

اللجنة  ناقشت 22والحادي والثمانین، 21والثمانین، 20والتاسع والسبعین 19في اجتماعاتھا الثامن والسبعین، .37
النص  ھاأن تدرج فیمقررة  ،لتمویل التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة التنفیذیة وضع المبادئ التوجیھیة

 ، التي كانت ذات صلة بعمل اللجنة التنفیذیة:XXVIII/2العناصر التالیة للمقرر ب المتعلق

اتھا وأولویاتھا في القطاعات المرونة في التنفیذ التي تمّكن األطراف من اختیار استراتیجی •
 XXVIII/2من المقرر  13والتكنولوجیات، تمشیا مع الفقرة 

 17النھائي للقدرة المؤھلة، تمشیا مع الفقرة التاریخ  •
 18التحویالن الثاني والثالث، تمشیا مع الفقرة  •
 19التخفیضات اإلجمالیة المستدامة، تمشیا مع الفقرة  •
 (أ)15اإلضافیة المؤھلة لقطاع التصنیع االستھالكي حسب الفقرة الفرعیة فئات التكالیف  •
 (ب)15فئات التكالیف اإلضافیة المؤھلة لقطاع اإلنتاج حسب الفقرة الفرعیة  •
 (ج)15فئات التكالیف اإلضافیة المؤھلة لقطاع خدمة التبرید حسب الفقرة الفرعیة  •
، تمشیا ة إلعفاء درجات الحرارة المحیطة العالیةوالخاضعأھلیة المواد المدرجة في المرفق "واو"  •

 .35مع الفقرة 

وفي االجتماع الثاني والثمانین، واصلت اللجنة التنفیذیة مداوالتھا. واستندت إلى المعلومات ذات الصلة بوضع  .38
الطاقة المتعلقة  وكفاءة استخدام 5المبادئ التوجیھیة للتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في بلدان المادة 

بتلك المبادئ التوجیھیة الواردة في الوثائق التي أعدتھا األمانة، بما في ذلك موجز لمداوالت األطراف في االجتماع 
 23اع الثالثین لألطراف.ماألربعین للفریق العامل المفتوح العضویة واالجت

نقطة البدایة للتخفیض وركزت اللجنة التنفیذیة على عدد من المسائل المتعلقة بوضع المبادئ التوجیھیة لتمویل   .39
والوحدات التي سیتم استخدامھا لقیاس  ؛في الھیدروفلوروكربون لقطاعي االستھالك واإلنتاج المستدام  المجمع

 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5  .والتصویب األول 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46 3/ 78للمقرر ، عمال . 
21 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55 44/ 79، عمال للمقرر . 
22 53/1UNEP/OzL.Pro/ExCom/8 ،  76/ 80عمال للمقرر . 
23 67/28UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 65/28و  ، اإلضافة األولىوUNEP/OzL.Pro/ExCom/ و اإلضافة األولى 
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قبل البت في  –والتخلص  ؛وكفاءة استخدام الطاقة ؛بریدوقطاع خدمة الت ؛یة لتحدید نقطة البدایةجالتخفیضات والمنھ
 ).82/84مواصلة المناقشات في االجتماع الثالث والثمانین (المقرر 

، تحتوي على االعتبارات الرئیسیة 24أولیةوثیقة معلومات وأحیطت علما بت أیضا مداوالتھا، نظروضمن  .40
أن تنظر، أثناء إعداد المبادئ ستدام. وقررت اللجنة أیضا عداد منھجیة لتحدید نقطة البدایة للتخفیض المجمع المإل

، في كیفیة استعمال المؤسسة للتكنولوجیا المؤقتة ذات اإلمكانیة المرتفعة لالحترار العالمي التي لم لتمویلالتوجیھیة ل
القة إلى نقطة بدایة تكن التكنولوجیا ذات اإلمكانیة المنخفضة لالحترار العالمي الموافق علیھا، ینبغي أن تعامل بالع

 .)82/55(المقرر  التخفیض المجمع المستدام في استھالك الھیدروفلوروكربون في البلد

قررت اللجنة التنفیذیة  25وضع المبادئ التوجیھیة في االجتماع الثالث والثمانین، وبعد مداوالت إضافیة بشأن .41
أن تنظر، في االجتماع الرابع والثمانین، في مسألة التخلص من المواد الخاضعة للرقابة، في ضوء التقریر النھائي عن 

المقرر تقدیمھ في ذلك تقییم المشروعات اإلیضاحیة التجریبیة المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدمیرھا  
، أدناه)، التقییم (انظر  82/10الموافق علیھ بموجب المقرر  2019قییم لعام االجتماع، وفقا لبرنامج عمل الرصد والت

مع مالحظة أن ووافقت على األساس العام لمواصلة مناقشاتھا، في االجتماع الرابع والثمانین واالجتماعات المقبلة، 
 .)83/65(المقرر  العناصر اإلضافیة یمكن إضافتھا حسب الضرورة 

 ند التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیةكفاءة استخدام الطاقة ع

التي تلخص مداوالت األطراف في االجتماع األربعین للفریق العامل المفتوح العضویة   26یقةبالتركیز على الوث .42
 واالجتماع الثالثین لألطراف بالعالقة إلى تقریر فریق التكنولوجیا والتقییم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاةء

توفیر المرونة لألطراف العاملة بموجب المادة  ، في اجتماعھا الثاني والثمانین،استخدام الطاقة، قررت اللجنة التنفیذیة
التي تشترك في األنشطة التمكینیة بالعالقة إلى تنفیذ تعدیل كیغالي، إذا رغبت في القیام بذلك، من أجل تنفیذ عدد من  5

وضع وإنفاذ السیاسات والقواعد لتجنب النفاذ وتتألف ھذه األنشطة من:  ق علیھ بالفعل.  األنشطة باستخدام التمویل المواف
والنھوض في السوق لمعدات التبرید وتكییف الھواء والمضخات الحراریة غیر المجدیة من حیث كفاءة استخدام الطاقة؛  

طاعات؛ والتدریب المستھدف بشأن بالحصول على التكنولوجیات الفعالة من حیث كفاءة استخدام الطاقة في ھذه الق
الترخیص، والسالمة والمعاییر، وزیادة التوعیة وبناء القدرات الذي یھدف إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة 

 ).82/83وتعزیزھا (المقرر 

ل إلى األمانة أیضا أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا الثالث والثمانین، تصف الوسائ وطلبت .43
، مع مراعاة معاییر ومؤشرات األداء، XXX/5من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16لتفعیل الفقرة 

وآلیات التمویل المرتبطة بخطط قطاع الخدمة في الخطط القائمة أو الجدیدة إلدارة إزالة المواد 
أن تعد ورقة أخرى وطلبت أیضا إلى األمانة الھیدروكلوروفلوروكربویة بالنسبة لبلدان استھالك الحجم المنخفض. 

م، كخطوة أولى، معلومات عن الصنادیق والمؤسسات المالیة ذات الصلة التي تقوم بحشد لالجتماع الثالث والثمانین، تقد
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي یمكن استخدامھا عند التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في إطار 

توفیر مثل ھذه الموارد إلى البلدان الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الطرائق التي تستخدمھا تلك المؤسسات ل
 .النامیة وإمكانیة تنفیذ الوكاالت المنفذة لطلبات التمویل المشترك لتلك الموسسات

موجزا لتقریر فریق  ، لالجتماع الثالث والثمانین،ن تعدیضا أودعما لھذه الماقشات، طلبت إلى األمانة أ .44
بالمبادرات المرتبطة بالحفاظ علقة بكفاءة استخدام الطاقة فیما یتعلق التكنولوجیا والتقییم االقتصادي بشأن المسائل المت

على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزیزھا لتكنولوجیات اإلحالل بإمكانیة منخفضة االحترار العالمي أو معدومة االحترار 
الیف مثل التكالیف اإلضافیة المسائل المتعلقة بالتك؛ والتبرید وتكییف الھواء والمضخات الحراریةالعالمي في قطاع 

 
24 66/28UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 
25 43/83UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 
26 65/28UNEP/OzL.Pro/ExCom/ و اإلضافة األولى 



UNEP/OzL.Pro.31/10 

 

10 

والمنافع البیئیة المحتملة، وخصوصا تلك المرتبطة بالمناخ  المرتبطة بھا، وفرص السداد وتكالیف الرصد والتحقق؛
 ).82/83(المقرر 

تقدیم مساھمة طوعیة إضافیة أخرى   5المادة    بلد من غیر بلدان  27وفي اجتماعھا الثاني والثمانین أیضا، عرض .45
. وبعد مناقشة مستفیضة، أحاطت XXX/5تعدد األطراف الستخدامھا في إیضاح كیفیة تفعیل المقرر للصندوق الم

 اللجنة التنفیذیة علما بالعرض.

المطلوبة   28وفي االجتماع الثالث والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في الثالث وثائق بشأن كفاءة استخدام الطاقة  .46
ل فریق جمیع المسائل الثالث، وتشكبشأن  ةھمة في الجلسة العاموالثمانین. وأجریت مناقشات ماني في االجتماع الث

الوسائل لتفعیل  ىاتصال لمواصلة مناقشتھا. وفي غضون الوقت المخصص، لم یتمكن فریق االتصال أن یناقش سو
أن تستمر في مناقشة التنفیذیة  . ولذلك قررت اللجنة XXX/5من المقرر    2والفقرة    XXVIII/2المقرر من    16الفقرة  

لمساعدة  ،تلك المسألة في اجتماعھا الرابع والثمانین على أساس نص قدمتھ األمانة، بناء على طلب من فریق االتصال
أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانین النظر في المسائل التي أثیرت بواسطة ) و83/62الفریق في مداوالتھ (المقرر 

الصنادیق والمؤسسات المالیة التي تحشد الموارد من أجل كفاءة استخدام الطاقة التي قد المعلومات عن  قة بالمتعلالورقة  
ملخص تقریر فریق التكنولوجیا والتقییم وبشأن  یستفاد منھا في وقت التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة

 83/63(المقرران  82/83المقرر لق بالمسائل المحددة في االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة الطاقة فیما یتع
 ).83/64و

 األنشطة الجاریة بخصوص قطاع التصنیع االستھالكي

فئات التكالیف اإلضافیة فیما یتعلق بالتكالیف اإلضافیة المؤھلة لقطاع التصنیع االستھالكي، وبعد الموافقة على   .47
عتبات فعالیة التكلفة واعتبرت أن في االجتماعات السابقة ناقشت اللجنة التنفیذیة ، XXVIII/2المقترحة في المقرر 

لتمكینھا من الوصول إلى قرار بشأن التكالیف اإلضافیة المؤھلة، وأنھ من الضروري المعلومات اإلضافیة كانت الزمة  
التخفیض التدریجي للمواد بة طاكتساب الخبرة في التكالیف الرأسمالیة اإلضافیة وتكالیف التشغیل اإلضافیة المرتب

في   29الجتماع الرابع والثمانین،، على النظر حتى ا79/45و  78/3الھیدروفلوروكربونیة. ولذلك، وافقت، في المقررین  
المتعلقة بالھیدروفلوروكربون التي تستوفي شروطا   القائمة بذاتھاالموافقة على عدد محدود من المشروعات االستثماریة  
والتوزیع الجغرافي. وینبغي ج التكنولوجیا، وإمكانیة التكرار  ضومسبقة معینة، على أساس كل حالة على حدة من حیث ن

محققة الوفورات  وال  ة عن التكالیف اإلضافیة المؤھلة،اریر إتمام المشروعات ذات الصلة معلومات تفصیلیأن تحتوي تق
 والعوامل ذات الصلة التي تیسر تنفیذھا.

فیذ نتدوالر أمریكي ل 2.027.121على مبلغ قدره وفي االجتماع الثاني والثمانین، وافقت اللجنة التنفیذیة  .48
واحد في قطاع تصنیع لبلد  ومشروع في بلدین  بذاتھما بشأن قطاع تصنیع التبرید المنزلي    مشروعین استثماریین قائمین

 .79/45و 78/3)، مع إعادة التأكید على أحكام المقررین 82/81و 82/80، و82/77(المقررات  30التبرید التجاري

الثة مشروعات إضافیة المشروعات لثنظرت اللجنة التنفیذیة في طلبات إعداد  وفي االجتماع الثالث والثمانین،   .49
 ).83/50وقررت عدم الموافقة علیھا (المقرر  31تتعلق بالمواد الھیدروفلوروكربونیة،

دوالر أمریكي   14.383.923، وافقت اللجنة التنفیذیة على مبلغ إجمالي قدره  االجتماع الثالث والثمانینوحتى   .50
أطنان متریة  1.187,60إلزالة كمیة بمقدار دروفلوروكربون لمشروعات االستثماریة المتعلقة بالھیمن ا 13عدد ل

 
27 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.3 
28 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41   42وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/ 
 . 81/53المقرر  29
 . (UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/62)، وزمبابوي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59) ، وتایلند)(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45الصین  30
31 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/17 
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، الممولة من المساھمات الطوعیة 5من بلدان المادة  نبلدا تسعةفي أطنان بمكافئ ثاني أكسید الكربون)  1.754.826(
 اإلضافیة ومن المساھمات العادیة.

 خدمة التبرید األنشطة الجاریة فیما یتعلق بقطاع

دمة التبرید، وبعد الموافقة على فئات التكالیف اإلضافیة المؤھلة المقترحة في المقرر فیما یتعلق بقطاع خ .51
2/XXVIII  2من المقرر    16(ج) والفقرة  15، وعمال للفقرة الفرعیة/XXVIII  ،في األمانة    طلبت اللجنة التنفیذیة إلى

التخفیض التدریجي  دعمبالقطاع التي تعن جمیع الجوانب ذات الصلة  ةیأول قةیوثإعداد اجتماعھا الثمانین، 
 32للھیدروفلوروكربون، بالتعاون مع الوكاالت الثنائیة والمنفذة، لتقدیمھا إلى االجتماع الثاني والثمانین.

وقبل اإلحاطة علما بتلك الوثیقة،   33،الثاني والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في مثل ھذه الوثیقة  وفي االجتماع .52
لمسائل الموجودة فیھا، بما فیھا كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبرید؛ وأوجھ التآزر بین إزالة ا ناقشت عددا من

أنشطة الھیدروكلوروفلوروكربون والتخفیض التدریجي للھیدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبرید؛ والمؤسسات 
للتكنولوجیات ذات القدرة المنخفضة والنفاذ إلى السوق    الوطنیة ومستوى ملكیتھا، بما في ذلك بالعالقة إلى تدریب الفنیین،

 على إحداث االحترار العالمي.

أن وخالل مناقشاتھا بشأن المبادئ التوجیھیة للتمویل في االجتماع الثالث والثمانین، طلبت اللجنة إلى األمانة  .53
تخفیض التدریجي للمواد تعد، لالجتماع الخامس والثمانین، وثیقة تقدم تحلیال لمستوى وطرائق تمویل ال

 ،من االجتماع الثاني والثمانینالھیدروفلوروكربونیة في قطاع خدمة التبرید، في ضوء المعلومات الواردة في الوثیقة 
في تنفیذ أنشطتھا في قطاع   5واإلرشادات التي قدمتھا اللجنة التنفیذیة، بما في ذلك المرونة التي تتمتع بھا بلدان المادة 

خدمة التبرید بما یتماشى مع ظروفھا الوطنیة واألنشطة المزمعة والجاریة في خططھا إلدارة إزالة المواد 
 ).83/65(المقرر  الھیدروكلوروفلوروكربونیة

 23-جوانب الرئیسیة ذات الصلة بتكنولوجیات الرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربونال

نظرت اللجنة  37والحادي والثمانین، 36والثمانین، 35والتاسع والسبعین 34،في اجتماعاتھا الثامن والسبعین .54
-المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون  التنفیذیة في وثائق متعلقة بالجوانب الرئیسیة ذات الصلة بتكنولوجیات الرقابة على

بشأن الخیارات الفعالة من حیث التكلفة للرقابة على انبعاثات  38؛ وفي اجتماعھا الثاني والثمانین، نظرت في وثیقة23
عن الخیارات للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي  39وتقریر 23-المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون

 .81/68ي األرجنتین، وكالھما أعدا عمال للمقرر ف 23-الھیدروفلوروكربون

دوالرا أمریكیا لیونیدو من أجل تمكین   75.000  مبلغعلى  ومع اإلحاطة علما بالوثیقتین، وافقت اللجنة التنفیذیة   .55
الخیارات التي الوكالة من تقدیم، في االجتماع الثالث والثمانین، بالنیابة عن حكومة األرجنتین، مقترح مشروع بشأن 

 .بموجب تعدیل كیغالي 23-ستمكن الحكومة من االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون
التزامات لخاصة بتمویل األنشطة المتعلقة بوستنظر اللجنة في كل خیار من خیارات مقترح المشروع وتناقش المعاییر ا

مع خبیر استشاري مستقل إلجراء ا الصدد، طلبت اللجنة إلى األمانة أن تتعاقد . وفي ھذ5االمتثال ألطراف المادة 

 
 . 80/76المقرر  32
33 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64. 
34 9UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/  والتصویب األول 
35 84UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/ ،78/5عمال للمقرر  و اإلضافة األولى والتصویبان األول والثاني و 
36 65OzL.Pro/ExCom/80/UNEP/ 79/47، عمال للمقرر  و اإلضافة األولى 
37 54/1UNEP/OzL.Pro/ExCom/8   80/77عمال للمقرر 
38 8UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6 والتصویب األول 
39 9UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6. 
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في األرجنتین من أجل تحدید تكالیف اإلغالق  22-للمصنع المزدوج إلنتاج الھیدروكلوروفلوروكربونمراجعة تقنیة 
 ).82/85(المقرر 

الوكاالت الثنائیة والمنفذة إلى تقدیم  عدم دعوة وفي اجتماعھا الثاني والثمانین أیضا، قررت اللجنة التنفیذیة  .56
 ).82/52(المقرر  23-مقترحات إلیضاح التكنولوجیا الممكنة لتحویل المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون

من ، تتألف 82/85أعدت عمال للمقرر  40وفي االجتماع الثالث والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في وثیقة، .57
في األرجنتین، إلى  23-صیل اقتراح الرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربونجزأین: الجزء األول یوفر تفا

جانب موجز للمراجعة التقنیة المستقلة التي أجراھا خبیر استشاري، وتعلیقات األمانة ذات الصلة؛ والجزء الثاني یحدد 
في األطراف العاملة بموجب  23-ونقضایا السیاسات المتعلقة بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي الھیدروفلوروكرب

أن قررت اللجنة التنفیذیة مع اإلحاطة علما بالوثیقة، و ، التي تلتمس األمانة توجیھ اللجنة التنفیذیة من أجلھا.5 المادة 
تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانین، مواصلة النظر في مقترح المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي 

 ).83/66(المقرر  في األرجنتین والمسائل السیاساتیة المرتبطة بھ والتي أثارتھا األمانة 23-الھیدروفلوروكربون

للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي  عداد مشروعإلطلب ونظرت اللجنة التنفیذیة أیضا في  .58
كان قد قدم كجزء من  في قطاع إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في المكسیك 23-الھیدروفلوروكربون

ُ للیونیدو لتمكین الوكالة من  55.000مبلغ ووافقت اللجنة على  2019.41برنامج عمل الیونیدو لعام  ُ أمریكیا دوالرا
حكومة المكسیك، إلى االجتماع الرابع والثمانین، خیارات لمقترح مشروع من شأنھا أن تمكن تقدیم، نیابة عن 

. بموجب تعدیل كیغالي 23-حكومة من االمتثال اللتزاماتھا للرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربونال
ومات بخصوص العالقة بین رقابة الیونیدو أن تدرج، في تقدیمھا إلى االجتماع الرابع والثمانین، معلوطلبت إلى 

والمساھمات المحددة على الصعید الوطني لحكومة  23-البلد على انبعاثات المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون
وثیقة تستعرض كل إلى نظر االجتماع الرابع والثمانین،  أن تقدم . وطلبت إلى األمانة  المكسیك بموجب اتفاق باریس
تناقش في االجتماع الرابع والثمانین المعاییر . وقررت اللجنة التنفیذیة أیضا أن  المقدمةمن خیارات مقترح المشروع  

فیما یتعلق بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي  5لتمویل األنشطة المتعلقة بالتزامات االمتثال لبلدان المادة 
 ).83/67(المقرر  23-الھیدروفلوروكربون

 وتنفیذھا ورصدھاالمشروعات،  -ا نیثا

 42إنجازات الصندوق منذ بدایتھ )1(

ُ  8.277على  تمت الموافقة، 1991منذ عام ، حتى االجتماع الثالث والثمانین .59 ُ  مشروعا (باستثناء  ونشاطا
 تم إزالتھاسیمن المواد المستنفدة لألوزون التي طنا  467.925ما مجموعھ بین ومن . والمحولة) ة المشروعات الملغا

(تشمل االستھالك واإلنتاج). طنا من قدرات استنفاد األوزون    490.365إزالة  بالفعل    تم   بمجرد تنفیذ ھذه المشروعات،
لإلزالة في جمیع المشروعات واألنشطة الموافق علیھا واألموال القطاعي الجغرافي والتوزیع  أدناه الجدول  بینوی

 .الموافق علیھا منذ اإلنشاء

 االستھالك عدد المشروعات 
استنفاد  اتأطنان قدر

األوزون الموافق 
 علیھا*

 االستھالك
 اتأطنان قدر

استنفاد األوزون 
 المزالة*

 اإلنتاج
 اتأطنان قدر

استنفاد األوزون 
 الموافق علیھا*

 اإلنتاج
 اتقدر أطنان

استنفاد األوزون 
 المزالة*

 األموال
 الموافق علیھا*

 )ةأمریكی ات(دوالر

 المنطقة
 322,203,066 0 0 21,937 22,544 2,046 أفریقیا

 
40 OzL.Pro/ExCom/83/44/UNEP 
41 19OzL.Pro/ExCom/83//UNEP 
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 االستھالك عدد المشروعات 
استنفاد  اتأطنان قدر

األوزون الموافق 
 علیھا*

 االستھالك
 اتأطنان قدر

استنفاد األوزون 
 المزالة*

 اإلنتاج
 اتأطنان قدر

استنفاد األوزون 
 الموافق علیھا*

 اإلنتاج
 اتقدر أطنان

استنفاد األوزون 
 المزالة*

 األموال
 الموافق علیھا*

 )ةأمریكی ات(دوالر

آسیا والمحیط 
 2,323,869,840 184,239 168,970 216,427 207,337 3,317 الھادئ

 111,989,160 175 175 9,068 8,916 515 أوروبا
أمریكا الالتینیة 
 والبحر الكاریبي

2,072 40,209 38,745 19,775 19,775 606,022,909 

 279,274,791 0 0 0 0 327 عالمیا
 القطاع

 93,173,554 0 0 27,606 27,808 203 اآلیروسوالت
 10,316,760 0 0 51 45 35 التدمیر

 53,500 0 0 0 0 1 مكافحة الحرائق
 444,655,233 0 0 69,784 68,890 1,300 الرغاوي

 136,405,740 0 0 8,451 8,369 378 غازات التبخیر
 90,974,014 41,958 30,381 46,559 38,111 148 الھالونات

 2,772,673 0 0 455 670 8 قطاعات متعددة
 17,381,709 0 0 1,574 1,530 11 قطاعات أخرى
 130,286,738 52,162 52,162 19,573 19,573 39 عوامل التصنیع

 1,049,620,262 10,988 11,266 52,364 52,778 2,016 خطة اإلزالة
 476,231,869 99,081 95,111 0 0 76 اإلنتاج
 606,115,467 0 0 51,667 53,111 1,646 التبرید
 475,391,347 0 0 714 753 2,193 متعددة

 108,776,430 0 0 7,320 7,313 219 المذیبات
 1,204,469 0 0 60 55 4 المعقمات
 3,643,359,766 204,189 188,920 286,176 279,005 8,277 المجموع

 .تكالیف دعم الوكالة، عند االقتضاء ةشامل باستثناء المشروعات الملغاة أو المحولة و* 
 

لمواد المستنفدة لألوزون التحقیق إزالة  1991بلغ إجمالي األموال التي وافقت علیھا اللجنة التنفیذیة منذ عام و .60
دوالر أمریكي لتكالیف دعم الوكالة  373.966.311بما في ذلك  ،دوالر أمریكي 3.643.359.766 مبلغا وقدره 

المبالغ   أدناه اء المشروعات الملغاة والمحولة). ومن بین مجموع أموال المشروعات الموافق علیھا، یبین الجدول  ن(باستث
 والمنفذة: حسب كل وكالة من الوكاالت الثنائیة وتوزیعھاالمخصصة، 

 األموال الموافق علیھا* الوكالة
 (دوالرات أمریكیة)

 تكالیف دعم الوكالة*
 أمریكیة)(دوالرات 

 األموال المصروفة**
 (دوالرات أمریكیة)

 171,638,593 14,896,017 156,742,576 ثنائیة
 926,196,819 109,842,283 816,354,536 الیوئندیبي

 342,156,413 26,177,150 315,979,263 الیونیب
 928,693,520 106,346,457 822,347,063 الیونیدو

 1,274,674,421 116,704,404 1,157,970,018 البنك الدولي
 3,643,359,766 373,966,311 3,269,393,455 المجموع

 (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)   2019یونیھ/حزیران  18حتى  *
 (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)  2017دیسمبر/كانون األول  31حتى  **

 

 43المشروعات واألنشطة الموافق علیھا خالل الفترة المشمولة بالتقریر )2(
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مشروعاُ ونشاطاُ إضافیاُ، مع  231خالل الفترة المشمولة بالتقریر، وافقت اللجنة التنفیذیة على ما مجموعھ  .61
المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة من أطنان قدرات استنفاد األوزون في إنتاج واستھالك  611,9إزالة مقررة لكمیة 

 10.494.615، بما في ذلك  دوالر أمریكي  74.034.988بقیمة    أطنان متریة من المواد الھیدروفلوروكربونیة،  14,5و
 :دوالر أمریكي لتكالیف دعم الوكالة حسب الجدول أدناه 

 األموال الموافق علیھا الوكالة
 (دوالرات أمریكیة)

 تكالیف دعم الوكالة
 (دوالرات أمریكیة)

 األموال المصروفة
 (دوالرات أمریكیة)

 4,963,618 499,981 4,463,637 ثنائیة
 33,432,205 4,141,773 29,290,432 الیوئندیبي

 18,915,063 1,182,503 17,732,560 الیونیب
 12,707,519 2,786,096 9,921,423 الیونیدو

 4,016,583 1,884,262 2,132,321 البنك الدولي
 74,034,988 10,494,615 63,540,373 المجموع

 
 المشروعات االستثماریة

 الھیدروكلوروفلوروكربونیة وخطط إدارة إزالة إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیةخطط إدارة إزالة المواد 

من خطط والمرحلة الثانیة لمرحلة األولى شرائح لاللجنة التنفیذیة على  ، وافقتالثاني والثمانین االجتماعفي  .62
بلدا، والشرائح األولى للمرحلة الثانیة من خطط إدارة إزالة المواد  22لـ إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

إلى  82/72، ومن 82/63إلى  82/59، ومن 82/53لبلدین (الكامیرون وتایلند) (المقررات الھیدروفلوروكربونیة 
82/76(. 

خطة حلة الثانیة من وفي االجتماع الثالث والثمانین، وافقت اللجنة التنفیذیة على شرائح للمرحلة األولى والمر .63
). وفي ضوء 83/59إلى  83/56، ومن 83/52، و83/49(المقررات  إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

مسائل السیاسات المتعلقة بانبعاثات  انظرغیر المتوقعة ( 11-المناقشات حول انبعاثات الكلوروفلوروكربون
اللجنة التنفیذیة، إلى االجتماع الرابع والثمانین، النظر في التمویل المستمر   )، أجلتأعاله العالمیة،    11-الكلوفلوروكربون

إنتاج إدارة إزالة  ةلمرحلة الثانیة من خطوا خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیةمن للمرحلة الثانیة 
 ).83/55و 83/41الھیدروكلوروفلوروكربونیة للصین (المقرران  المواد

بلغت التعھدات من حیث المبدأ المرتبطة بالمرحلتین األولى والثانیة من في نھایة االجتماع الثالث والثمانین، و .64
دوالر   ملیار  1,36ما مجموعھ    منذ إنشاء الصندوقد الھیدروكلوروفلوروكربونیة الموافق علیھا  خطط إدارة إزالة الموا

 أمریكي، بما في ذلك تكالیف دعم الوكالة.

 المشروعات ذات الصلة بالمواد الھیدروفلوروكربونیة

للمواد  لاستثماري مستق مشروع اللجنة التنفیذیة على  ي والثمانین، وافقتثانفي االجتماع ال .65
 ، بما في ذلك تكالیف دعم الوكالةایأمریك  ادوالر  462.841بلغ قیمتھ  ت،  )82/81  (المقرر  واحدلبلد  الھیدروفلوروكربونیة  

فیما یتعلق بقطاع االستھالك التصنیعي في إطار مشروع المبادئ التوجیھیة لتمویل التخفیض األنشطة الجاریة  (انظر
 في االجتماع الثالث والثمانین. أخرىولم یتم الموافقة على مشروعات  .)أعاله  ،التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة



UNEP/OzL.Pro.31/10 

 

15 

 األنشطة غیر االستثماریة

والبنك  46والیونیدو 45والیونیب، 44لكل من الیوئندیبي، 2018تمت الموافقة على تعدیالت برامج عمل عام  .66
 ).82/53من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولیة علیھا (المقرر    كجزء  والثمانین  ثانيفي االجتماع ال  47الدولي

تجدید مشروعات التعزیز المؤسسي؛ والمساعدة التقنیة إلعداد تقاریر التحقق؛ وإعداد   :واشتملت األنشطة الموافق علیھا
األنشطة التمكینیة المشروعات لألنشطة في المرحلة الثانیة من خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة؛ و

 .79/46 عمال بالمقررالھیدروفلوروكربونیة لمواد للتخفیض التدریجي ل

في االجتماع الثالث والثمانین.   2019لعام    50والیونیدو  49والیونیب،  48وتم النظر في برامج عمل الیوئندیبي، .67
للمرحلة الثانیة وتمت الموافقة على طلبات تجدید مشروعات التعزیز المؤسسي ومعظم طلبات إعداد المشروعات 

المقدمة للحصول خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة كجزء من قائمة المشروعات  والمرحلة الثالثة من  
عداد مشروع للمرحلة ). ونظرت اللجنة على نحو إفرادي ووافقت على طلب إل83/49(المقرر  على الموافقة الشمولیة

) وطلب 83/51ة العربیة السوریة (المقرر إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للجمھوری ةالثانیة من خط
في قطاع إنتاج المواد  23-إلعداد مشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون

الجوانب الرئیسیة ذات الصلة بتكنولوجیات الرقابة على المنتج الثانوي الھیدروكلوروفلوروكربونیة في المكسیك (انظر  
 ، أعاله).23-الھیدروفلوروكربون

أن تدرج في تعدیالت برامج عمل كل منھا، المستحق وطلبت اللجنة التنفیذیة أیضا إلى الوكاالت الثنائیة والمنفذة   .68
دوالراُ أمریكیاُ، باإلضافة إلى تكالیف دعم الوكالة، لتقاریر   30.000االجتماع الرابع والثمانین، تمویال قدره    تقدیمھا في

خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لبوركینا فاسو وكمبودیا وجزر كوك  التحقق للمرحلة األولى من
الموحدة) والجبل األسود وناورو  –وغواتیماال وھندوراس وكیریباتي ولیسوتو وجزر مارشال ومیكرونیزیا (والیات 

إدارة إزالة المواد  ةخطونیوي وجنوب السودان وتوفالو وفانواتو، ولتقاریر التحقق للمرحلة الثانیة من 
 .)83/48(المقرر  الھیدروكلوروفلوروكربونیة ألنغوال وأرمینیا

 بیانات وتوقعات البرامج القطریة ألغراض االمتثال )3(

بشأن بیانات وتوقعات  ائق، نظرت اللجنة التنفیذیة في وثلثالث والثمانینوا ي والثمانینثانال االجتماعینفي  .69
من بین  122أن ، ضمن جملة أمور الحظتفي االجتماع الثالث والثمانین، و 51البرامج القطریة ألغراض االمتثال.

النظام المعتمد على یمھا باستخدام قد تم تقد 2017تقریراً المستلمة للعام  143القطریة البالغ عددھا البرامج تقاریر 
التي لدیھا تقاریر مستحقة التقدیم لبیانات البرامج القطریة،  ة البلدإلى حكوم الةاألمانة أن ترسل رس. وطلبت إلى الویب

مشروع الشكل المنقح لتقاریر في أقرب وقت ممكن. ونظرت اللجنة التنفیذیة أیضا في مع حثھا على تقدیم التقاریر، 
عضاء تقدیم تعلیقات عن الشكل بعد االجتماع حتى تتمكن ، وطلبت إلى األوما بعده   2020بیانات البرنامج القطري لعام  

، وذلك إلى االجتماع الدلیل العملي إلبالغ بیانات البرنامج القطرياألمانة من إعداد نسخة محدثة، مصحوبة بمشروع 
 ).83/6 (المقرر الرابع والثمانین

 
44 33/82UNEP/OzL.Pro/ExCom/. 
45 34/2UNEP/OzL.Pro/ExCom/8. 
46 35/2UNEP/OzL.Pro/ExCom/8. 
47 36/2UNEP/OzL.Pro/ExCom/8. 
48 7ExCom/83/1UNEP/OzL.Pro/. 
49 8UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1. 
50 9UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1. 
51 9/82UNEP/OzL.Pro/ExCom/   وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7. 
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 التقییم )4(

ُ الثمانین، أحاطت اللجنة    يثانفي االجتماع ال .70 أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالھا لعام   ییم تقب  التنفیذیة علما
. 100على مقیاس  على األقل    76قیمتھ    2017تقییم كمي ألدائھا لعام    أن جمیع الوكاالت المنفذة لدیھاحقیقة  و  2017،52
بالعالقة إلى  2017أداء الوكاالت المنفذة لم یتحسن في بعض المؤشرات في عام  أوضح أنتحلیل االتجاھات غیر أن 

تسوانا ومن الیونیدو إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدات األوزون الوطنیة لباللجنة التنفیذیة طلبت . و2016عام 
تقدم تقریرا أن و ،من المرضي ومالوي وباكستان ورواندا والصومال حول المجاالت التي استقبلت فیھا الخدمات أقل

على أساس وحدات األوزون الوطنیة على تقدیم،    ت جمیعوحث.  عن نتائج تلك المشاورات االجتماع الثالث والثمانین  في
من  40وفي مواعیدھا، تقییماتھا لألداء النوعي للوكاالت الثنائیة والمنفذة الالتي تساعد حكوماتھا، مع العلم بأن  سنوي
 ).82/8(المقرر  2017ا فقط قدموا استبیانات كاملة لعام بلد 144أصل 

 53أحاطت اللجنة التنفیذیة علما أیضا بالتقریر النھائي لتقییم قطاع خدمة التبرید  ،وفي االجتماع الثاني والثمانین .71
النتائج الرئیسیة ودعت الوكاالت الثنائیة والمنفذة الى أن تطبق، حسب مقتضى الحال، الدروس المستفادة استناداً الى 

 ).82/9لتقییم قطاع خدمة التبرید (المقرر 

، 2019لرصد والتقییم لعام ابرنامج عمل على ت اللجنة التنفیذیة في االجتماع الثاني والثمانین أیضا، وافقو .72
لیة اختصاصات المرحلة الثانیة من تقییم المشروعات التدلیودوالرا أمریكیا  136.050 بمیزانیة ذات الصلة بقیمة

وأحاطت اللجنة التنفیذیة علما  54.)82/10(المقرر  التجریبیة بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدمیرھا
بأن تمدید الدراسة النظریة لتقییم أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للمساعدة في تنفیذ 

 .2019عمل الرصد والتقییم لعام  تعدیل كیغالي قد تم إدراجھا في برنامج

من أنشطة إعداد المشروعات لتقییم وفي االجتماع الثالث والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة بالدراسة النظریة  .73
ھا. توصیاتو  ھاالثنائیة والمنفذة أن تطبق، حسب االقتضاء، نتائجودعت الوكاالت    55لمساعدة في تنفیذ تعدیل كیغاليأجل ا

األمانة، عند إعداد مشروع المبادئ التوجیھیة لتمویل إعداد مشروعات التخفیض التدریجي إلى  اللجنة التنفیذیةوطلبت 
، فضال عن أیة معلومات وس المستفادة من الدراسة النظریةلھیدروفلوروكربونیة، أن تأخذ في االعتبار الدرللمواد ا

ووافقت اللجنة التنفیذیة أیضا على اختصاصات دراسة  .)83/7(المقرر  ومقررات أخرى للجنة التنفیذیة ذات الصلة
 83/8(المقرران    57كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمةولتقییم    56نظریة لتقییم استدامة إنجازات بروتوكول مونتریال

 ).83/9و

 2017دیسمبر/كانون األول  31التقریر المرحلي حتى  )5(

ت اللجنة التنفیذیة علما بالتقریر المرحلي المجمع للصندوق المتعدد أحاط، نیي والثمانثاناالجتماع ال في .74
أن الوكاالت الثنائیّة والمنفذة سترفع تقریرھا في االجتماع والحظت    2017.58دیسمبر/كانون األول    31األطراف حتى  

یٍا أو شرائح موصى بھا مشروعا جار 84الثالث والثمانین حول المشروعات األربعة التي تعاني تأخیرات في التنفیذ و
، یجب تقدیم أي (ل)77/8 أنّھ عمالً بالمقّرربالمنفذة وتذكیر الوكاالت الثنائیّة و إلعداد تقاریر مرحلیّة إضافیّة بشأنھا،

اللجنة التنفیذیّة قبل تاریخ استكمال المشروع، مع اإلشارة إلى أّن ال إلتزامات جدیدة تُقَطع طلب تمدید للموافقة من قبل 
إعادة أرصدة المرحلة السابقة لمشروعات التعزیز  المنفذةومن الوكاالت الثنائیّة  وطلبت أیضا. اعتماد التمدید قبل

المؤسسي حیث ھناك مرحلتان جاریتان، في غضون عاَمْین كحدّ أقصى من تاریخ الموافقة على المرحلة الحالیة، عمالً 

 
52 10/82UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 
53 11UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/ 
54 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1 
55 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8 
56 9/Rev.1ExCom/83//UNEP/OzL.Pro 
57 10/Rev.1UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/ 
58 14/2UNEP/OzL.Pro/ExCom/8 
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یز تجدید مشروعات التعزطلبات لكافةً حیث لم یتّم تقدیم  بلدانحول الوإعطاء المعلومات الُمحدّثة  ؛(ط)77/8بالمقرر 
 ).82/11(المقرر  المؤسسي لعاَمْین قبل االجتماع األخیر من كل عام 

ووافقت على تمدید  59.بالتقاریر المرحلیة للوكاالت الثنائیة والمنفذة علما جنة أحاطت اللوفي نفس االجتماع،  .75
ارة إزالة إعداد أربعة مشروعات؛ وست شرائح من المرحلة األولى لخطط إدثالثة مشروعات وألغت: تاریخ إتمام 

المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة؛ وتمدید مشروعین للتعزیز المؤسسي؛ وتقریر للتحقق من تنفیذ خطة إدارة إزالة 
وعالوة وطنیة للمواد المستنفدة لألوزون.  الزالة  اإلالمواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وثالثة مشروعات في إطار خطة  

وطلبت   60التي لدیھا متطلبات إبالغ معینةاءات المتعلقة بالمشروعات الجاریة  على ذلك، وافقت على مجموعة من اإلجر
خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى لمن مشروع الشریحة األولى في ما یتعلق بإلى األمانة، 

موافقتھا على  تلتمسأن ترسل رسالة إلى حكومة الجزائر ، التي ینفذھا الیونیدوللجزائر  الھیدروكلوروفلوروكربونیة
 ).82/16إلى  82/12(المقررات من  إلغاء المشروع في االجتماع الثالث والثمانین

 التأخیرات في تقدیم الشرائح )6(

مالحظة مع    61،في االجتماع الثاني والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في تقریر عن التأخیرات في تقدیم الشرائح .76
المستحق تقدیمھا قد قدمت   إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیةبشرائح خطط    انشاطا متعلق  91من بین    40أن  

التأخیر في تقدیم شرائح خطط إدارة إزالة المواد المنفذة قد أشارت إلى أن والوكاالت الثنائیة أن وفي الوقت المقرر 
لھ أي تأثیر، أو من غیر المحتمل أن یكون لھ تأثیر، على االمتثال لبروتوكول  الھیدروكلوروفلوروكربونیة لن یكون

. مونتریال، وأنھ ال یوجد ما یشیر إلى أن أي بلد من البلدان المعنیة ال یمتثل لتدابیر الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتریال
 المتعلقة بالتأخیرات في تقدیم الشرائحاألمانة إرسال خطابات إلى الحكومات المعنیة بخصوص المقررات وطلبت إلى 

 )82/44(المقرر 

وأحاطت   62وفي االجتماع الثالث والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في تقریر عن التأخیرات في تقدیم الشرائح، .77
نشاطاً تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة المقرر  70من أصل  34تقدیم  تمعلما بأنھ 

أن تأخر تقدیم طلبات شرائح خطط إدارة إزالة المواد أشارت إلى الوكاالت الثنائیة والمنفذة وأن  تقدیمھا في مواعیدھا
تأثیر، أو ال یحتمل أن یكون لھ تأثیر، على االمتثال لبروتوكول   الھیدروكلوروفلوروكربونیة المستحق تقدیمھا لن یكون لھ

وطلبت . مونتریال، وال یوجد ما یشیر إلى عدم امتثال أي من البلدان المعنیین لتدابیر الرقابة في بروتوكول مونتریال
تأخیرات تقدیم طلبات بخصوص   تي اتخذتھا اللجنةإرسال خطابات إلى الحكومات المعنیة بشأن القرارات الإلى األمانة  

 31التقریر المرحلي حتى (انظر  82/15. وفیما یتعلق بالخطاب المرسل إلى حكومة الجزائر عمال للمقرر الشرائح
حال عدم استالم األمانة ردا من حكومة الجزائر على في  ، أعاله)، قررت اللجنة التنفیذیة2017دیسمبر/كانون األول 

، إلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة 2019أغسطس/ آب    30الخطاب بحلول  
استعراض اإلجراء الحالي إللغاء . وطلبت اللجنة التنفیذیة إلى األمانة وأن تطالب الیونیدو بإعادة أي أرصدة  للجزائر،

یة في اجتماعھا الرابع والثمانین عن كیفیة وتقدیم تقریر إلى اللجنة التنفیذ 26/2المشروع على النحو الوارد في المقرر 
 ).83/47(المقرر  تطبیق ھذا اإلجراء على االتفاقات متعددة السنوات

 ةعینتقاریر الحالة والتقاریر عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ م )7(

ن تقاریر الحالة والتقاریر عن المشروعات ع وثیقةي والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في ثانفي االجتماع ال .78
وتضمنت ھذه التقاریر المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة  63ة.عینذات متطلبات إبالغ م

 
59 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16 17والتصویب األول، وUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/   

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/19والتصویب األول وUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/18 والتصویب األول و
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72المرفقات الثالث إلى السابع بالوثیقة  60
61 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24 والتصویب األول 
62 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14 
63 20UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/ 
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ك، یاألردن، ومالیزیا، وملدیف، والمكسبھاما، وبنغالدیش، والبرازیل، وھندوراس، والھند، وإندونیسیا، وجزر اللـ
مرتفعة على ستخدام المؤقت لتكنولوجیا ذات قدرة البولیفاریة)، وفییت نام؛ واال –وقطر، وتایلند، وفنزویال (جمھوریة 

؛ وتقاریر عن مشروعات إحداث االحترار العالمي في المشروعات الموافق علیھا (لبنان، والمكسیك وترینیداد وتوباغو)
یة لبدائل المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي ودراسات إیضاح

كلورید الكربون في الھند؛ ومشروعات إزالة برومید المیثیل  يعابوإنتاج روإزالة استھالك الجدوى لتبرید المناطق؛ 
 الموادنفایات لتخلص من ل اعات في الصین؛ ومشروعاألرجنتین والصین؛ وتقاریر المراجعة المالیة لستة قطفي 

المستوى  (البرازیل، ومنطقة أفریقیا وعلى ؛ والمشروعات الجاریة لمبردات المبانيالمستنفدة لألوزون في البرازیل
 .العالمي)

من اإلجراءات من البلدان، والوكاالت الثنائیة والمنفذة  اعدد تعلما بالتقاریر وطلباللجنة التنفیذیة وأحاطت  .79
 .)82/40إلى  82/17واألمانة (المقررات من 

فعلى سبیل المثال، فیما یتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة، وافقت اللجنة التنفیذیة  .80
دن، وكالھما بشروط معینة. ووافقت أیضا على على طلبات لتمدید المرحلة األولى من ھذه الخطط لبنغالدیش واألر

تمدید موعد إتمام المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة إلندونیسیا، مع شروط معینة، 
وتاریخ إتمام المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لقطر، مع الموافقة على خطة 

من المرحلة األولى من ھذه الخطة لذلك البلد. ووافقت اللجنة التنفیذیة على إزالة  2019-2018تنفیذ الشریحة للفترة 
المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لجمھوریة رغاوي البولیوریثان من  خطة قطاع  

نولوجیا في مؤسسة في فییت نام، مع مالحظة أن المؤسسة لن تكون مؤھلة فنزویال البولیفاریة ووافقت على تغییر التك
 للحصول على تمویل إضافي من الصندوق المتعدد األطراف.

 تھدف إلىمواصلة استكشاف آلیات وتنفیذ إجراءات  التنفیذیة إلى حكومة إندونیسیا والیوئندیبي،    وطلبت اللجنة .81
، ووافقت، في البلد تكییف الھواءالتبرید و أجھزة المي في قطاع تصنیع االحترار الع إمكانیةإدخال بدائل منخفضة 

 األجھزة، إلى مساعدة تقنیة لتیسیر تصنیع أحد الشركاتن تحویل موفورات البصورة استثنائیة، على إعادة تخصیص 
من خطة البلد   األولىمساعدة في إطار المرحلة  الشركات التي حصلت على  في    32-على الھیدروفلوروكروبونالقائمة  

إلدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة. وعالوة على ذلك، طلبت إلى حكومة المكسیك والیوئندیبي والیونیدو 
إدراج معلومات محددة ومعینة في التقریر المرحلي الالحق للمرحلة األولى من خطة البلد إلدارة إزالة المواد 

 الھیدروكلوروفلوروكربونیة.

في المشروعات الموافق  للتكنولوجیا المرتفعة القدرة على االحترار العالميیما یتعلق باالستخدام المؤقت وف .82
البدیلة   ي ضمان اإلمدادات من التكنولوجیامساعدة حكومة لبنان فعلیھا، طلبت اللجنة التنفیذیة إلى الیوئندیبي أن یواصل  

كل اجتماع الى أن یتم إدخال في  المؤسستینعن حالة تحویل  قریریم تالمنخفضة القدرة على االحترار العالمي وتقد
، بجانب التكنولوجیا التي اختیرت في األصل أو تكنولوجیا أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي بصورة كاملة
لى أساس تحدیث من الموردین عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجیات المختارة كانت متوافرة في البلد ع

حالة تنفیذ التحویل بما في في  التقدم المحرز  عن  االجتماع الثالث والثمانین  بلغ  یتجاري. وطلبت أیضا إلى الیوئندیبي أن  
الجتماع الثالث في اقدم یالیوئندیبي على أن . وعالوة على ذلك، حثت التمویل على المنشئات األخرىذلك توزیع 

والثمانین تقریر حالة عن استخدام فورمات المیثیل وعامل النفخ البدیل الذي یستخدم في إطار المرحلة األولى من خطة 
. إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكروبونیة لترینیداد وتوباغو في المنشأة التي یساعدھا الصندوق المتعدد األطرافإدارة  

الجھود التي بذلتھا حكومة المكسیك والیونیدو لوقف االستخدام المؤقت ب علمااللجنة التنفیذیة  أحاطتوفي نفس الوقت، 
المنخفضة القدرة على االحترار المعتمدة للتكنولوجیا التي ترتفع فیھا القدرة على االحترار العالمي وإدخال التكنولوجیا 

المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد  ، في إطارالمستفیدة أة المنشجمیع التطبیقات في العالمي في 
 .الھیدروكلوروفلوروكربونیة للبلد
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 اإلیضاحيالمكون الذي ینفذه یونیب في المشروع  وفیما یتعلق بالمشروعات اإلیضاحیة، ألغت اللجنة التنفیذیة   .83
حترار العالمي في شرق اال إمكانیةوإدخال غازات التبرید منخفضة  االعالمي بشأن نوعیة غازات التبرید واحتواءھ

أنھ لن یتم  الفھم على أساس ،یونیدو تنفذه لمكون الذي لموعد إنجاز المشروع وقامت بتمدید ، أفریقیا والبحر الكاریبي
غاز ي العالمي إلدخال تكنولوجیا یضاحلمشروع اإللتمدید تاریخ إنجاز قامت بوعالوة على ذلك،  .طلب تمدید إضافي

أنھ لن  الفھم  ، على أساسنالذي ینفذ في األرجنتیلمحالت السوبرماركت  فوق الحرجتبرید ثاني أكسید الكربون ال
للمكون الخاص بتونس. وطلبت إلى تاریخ إنجاز المشروع . وقامت أیضا بتمدید طلب تمدید إضافي لتنفیذ المشروعیتم ُ

دعت . وعالوة على ذلك،  یر عن كفاءة استخدام الطاقة في المشروع بحلول االجتماع السادس والثمانینتقرم  یتقدالیونیدو  
تصنیع كباسات التبرید  النھائي للمشروع اإلیضاحي بشأناللجنة التنفیذیة الوكاالت الثنائیة والمنفذة إلى مراعاة التقریر 

في إعداد  5عند مساعدة البلدان العاملة بموجب المادة ة باألمونیا البُرغیة القابلة لتحویل الترددات شبھ المحكمة العامل
عن تصنیع كباسات التبرید البُرغیة القابلة لتحویل الترددات شبھ المحكمة العاملة باألمونیا في صناعة التبرید مشروعات  

 .في الصین Fujian Snowman Co. Ltdالصناعي والتجاري في شركة 

وفیما یتعلق بدراسات الجدوى لتبرید المناطق، شجعت اللجنة التنفیذیة حكومتي مصر والكویت، من خالل  .84
اجتماع قادم للجنة التنفیذیة تحدیث للمعلومات بشأن اإلجراءات التي اتخذتھا نتیجة في على أن تقدم الیونیب والیونیدو، 

التي نفذت حتى اآلن عن تبرید المنطقة  جدوىدراسات ال نتائجأن تواصل طرح جدوى وطلبت إلى األمانة لدراسات ال
من خالل موقع الصندوق المتعدد األطراف على الویب لتقاسم المزید من نتائج الدراسات من خالل نواتج اتصال نقل 

 .81/16 تماشیا والمقررمثل صفائح وثائق المشروع،  ،نشرات معلومات المشروعات

أن ت اللجنة التنفیذیة الحظ، ك وإنتاج رباعي كلورید الكربون في الھندإزالة استھالوفیما یتعلق بموضوع  .85
 رباعي استھالك إلزالةلضمان استمرار االمتثال ن كلورید الكربو باعيإنتاج واستخدام ر رصدحكومة الھند ستواصل 

اللجنة الوكاالت المنفذة إلى تقدیم . وحثت  لالستخدامات الخاضعة للرقابةن  كلورید الكربو  رباعي  إنتاجن وكلورید الكربو
 .2018تقریر إتمام المشروع بحلول نھایة عام 

تمدید تاریخ إنجاز خطة قطاع إنتاج برومید المیثیل مت اللجنة التنفیذیة باوفیما یتعلق بإزالة برومید المیثیل، ق .86
ذلك القطاع وبالخطة الوطنیة خطة  بمختلفة تتعلق  ومعلومات  ریر  اإلى حكومة الصین، من خالل یونیدو، تقدیم تق  تطلبو

 .إزالة برومید المیثیل إلدارة  للبلد

مراجعة الحسابات عن قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات وأجلت اللجنة التنفیذیة النظر في تقاریر   .87
 الثالث والثمانین.في الصین إلى االجتماع  ورغاوي البولیوریثان وعوامل العملیة الثانیة وخدمة التبرید والمذیبات

طلبت اللجنة التنفیذیة تقاریر إتمام المشروعات ذات الصلة  وفیما یتعلق بمشروعات تبرید المباني الجاریة، .88
 بتمدید تاریخ اإلنجاز لمكون األرجنتین للمشروع العالمي الستبدال مبردات المباني. وإعادة األرصدة المتبقیة وقامت

وفي االجتماع الثالث والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة أیضا في وثیقة بشأن تقاریر الحالة والتقاریر عن  .89
ات التي تعاني من تأخیرات في التنفیذ ق ھذه التقاریر بما یلي: المشروعوتتعل  64معینة.المشروعات ذات متطلبات إبالغ  

لة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لجزر البھاما، وبنغالدیش، والتي طلبت عنھا تقاریر حالة معینة؛ وخطط إدارة إزا
اإلسالمیة)، واألردن، وملدیف،  –ومصر، وغینیا االستوائیة، وھندوراس، والھند، وإندونیسیا، وإیران (جمھوریة 

ر العالمي في لتكنولوجیا عالیة القدرة على إحداث االحترا، وسورینام وتونس؛ واالستخدام المؤقت ومقدونیا الشمالیة
المشروعات الموافق علیھا (البرازیل، وكوبا، ولبنان وترینیداد وتوباغو)؛ ومشروعات إیضاحیة لبدائل التكنولوجیات 
ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة ودراسات الجدوى لتبرید 

د األنشطة نفایات المواد المستنفدة لألوزون في كوبا؛ وطلبات لتمدیالمناطق؛ ومشروع إیضاحي عن التخلص من 
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تغییر في الوكالة المنفذة لخطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة واألنشطة التمكینیة للتخفیض التمكینیة؛ و
 التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في الفلبین.

بت عددا من اإلجراءات من البلدان والوكاالت الثنائیة والمنفذ واألمانة وأحاطت اللجنة علما بالتقاریر وطل .90
). فعلى سبیل المثال، طلبت إلى الوكاالت الثنائیة والمنفذة أن تقدم تقریرا إلى اللجنة 83/40إلى   83/10(المقررات من  

 65عن الحالة. مشروعا یوصي بتقدیم تقاریر إضافیة 51التنفیذیة في اجتماعھا الرابع والثمانین عن 

مدة خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة، وافقت اللجنة التنفیذیة على تمدید یتعلق بوفیما  .91
لتونس؛ ووافقت أیضا على التغییر في  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة

التكنولوجیا في تحویل خمس مؤسسات في إطار المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة 
تتكبدھا، وأحاطت علما بتوقیع حكومة غینیا االستوائیة لألردن، مع مالحظة أن المؤسسات ستتحمل أیة تكالیف إضافیة  

على اتفاق لتنفیذ الشریحتین الثالثة والرابعة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  والیونیب
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة لذلك البلد.

وطلبت إلى: حكومة بنغالدیش والیوئندیبي إعادة األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  .92
د في موعد أقصاه االجتماع الرابع والثمانین؛ وحكومة الھند، من خالل الیوئندیبي، البل  الھیدروكلوروفلوروكربونیة لذلك

ینایر/كانون الثاني  1تقدیم تقییم من الحكومة إلى االجتماع الرابع والثمانین عن االلتزام بالحظر، الذي بدأ نفاذه منذ 
ة؛ وحكومة لوائح الرغاوي الممتد بواسطة مؤسسات تصنیعب 141-بشأن استخدام الھیدروكلوروفلوروكربون 2015

جمھوریة إیران اإلسالمیة، والیوئندیبي، والیونیب، والیونیدو وحكومة ألمانیا على تقدیم تقریر منقح إلتمام المشروع، 
بما في ذلك الصرف النھائي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لجمھوریة إیران 

معلومات مفصلة عن اإلجراءات التي اتخذت لضمان أي رصید سیعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف؛  اإلسالمیة،
تأكید المقرر . وأعادت تدمیر المعدات النوعیة أو مكوناتھا التي استكملت أو تحویلھا الى عدم إمكانیة استعمالھا

مویل في إطار الشریحة األخیرة من المرحلة األولى ) الذي یفید بأن اللجنة التنفیذیة لن تنظر في طلبات الت1(ج)(81/51
من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة لسورینام إال بعد أن تعالج حكومة سورینام جمیع القضایا 
 المحددة في تقریر التحقق وأن تنفذ اإلجراءات ذات الصلة لتعزیز نظم إصدار تراخیص وحصص االستیراد والتصدیر

 .الدیھ

في ضمان توفیر وإندونیسیا مصر كل من مواصلة مساعدة حكومة إلى الیوئندیبي وطلبت اللجنة التنفیذیة  .93
تكنولوجیات بدیلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، على أساس الفھم أنھ لن یتم دفع تكالیف تشغیل إضافیة 

تكنولوجیا أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بشكل حتى یتم إدخال التكنولوجیا المختارة أصال أو 
كامل، وتقدیم تقریر عن حالة تحولھا في كل اجتماع للجنة التنفیذیة حتى یتم إدخال التكنولوجیا المختارة أصال أو 

ردین بشأن تكنولوجیا أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بشكل كامل، إلى جانب تحدیث من المو
التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجیات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بھا، متاحة في البلد على أساس 

 تجاري.

المشروع اإلیضاحي للبدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار تقدیم تقریر عن حالة  وطلبت إلى الیوئندیبي   .94
وطلبت   كلوروفلوروكربونیة في التبرید في قطاع مصاید األسماك، المنفَّذ في ملدیف،العالمي الخالیة من المواد الھیدرو

الدراسة الكتشاف أفضل الخیارات المتاحة للمشروع التجریبي  أن یقدم تقریرا نھائیا محدثا عن نتائج إلى الیونیب
لى من خطة إدارة إزالة المواد لتقییمھا، ورصد وإجراء تعدیل تحدیثي لنظامي تكییف الھواء في إطار المرحلة األو

جمیع األنشطة بموجب مكونات الیونیب المرتبطة بالمرحلة األولى وعن تنفیذ    الھیدروكلوروفلوروكربونیة لجزر البھاما
 .لھندوراس من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة
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ي في المشروعات ذات القدرة المرتفعة على إحداث االحترار العالم  للتكنولوجیاوفیما یتعلق باالستخدام المؤقت   .95
في ضمان تورید وكوبا ولبنان  البرازیل    اتأن یواصل مساعدة حكومالموافق علیھا، طلبت اللجنة التنفیذیة إلى الیوئدیبي  

ة عن حالة التحویل، وأن یقدم تقاریر مختلفالتكنولوجیات البدیلة المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي، 
باإلضافة إلى تحدیث من الموردین عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجیات المختارة، بما في ذلك المكونات 

شركة التي الإبالغ وطلبت أیضا إلى حكومة ترینیداد وتوباغو، من خالل الیوئندیبي،  المتصلة بھا، تجاریا في البالد.
ب إلى فورمات المیثیل كعامل إرغاء، بأنھ یتعین 141-ل من استخدام الھیدروكلوروفلوروكربونتلقت دعماً مالیاً للتحو

علیھا توفیر نظم قائمة على التكنولوجیا المختارة فقط أو التكنولوجیات األخرى القائمة على عامل إرغاء ذو قدرة 
عن حالة إدخال التكنولوجیا المقترحة في  تقریر. وطلبت إلى الیوئندیبي تقدیم منخفضة على إحداث االحترار العالمي

 التطبیقات المشمولة في إطار قطاع الرغاوي.

 ، قررت اللجنة التنفیذیةوبعد أن الحظت التقدم الكبیر المتحقق حتى اآلنیة،  یضاحوبالعالقة إلى المشروعات اإل .96
یقدم أي طلب آخر لتمدید تنفیذ أن تمدد، على أساس استثنائي، موعد االنتھاء من المشروع على أساس الفھم بأال 

توضیح الخیارات المنخفضة التكلفة للتحول إلى التكنولوجیات غیر العاملة بالمواد المستنفدة لألوزون في ؛ والمشروع
تطویر مركز إقلیمي للتمیز في مجال التدریب واالعتماد و؛  لدى صغار المستخدمین في مصر  قطاع رغاوي البولیوریثان

مشروع و؛  منطقة أوروبا وآسیا الوسطىفي    التبرید البدیلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالميوإیضاح مواد  
إیضاحي بشأن استخدام تكنولوجیا رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحویل إلى تكنولوجیات غیر مستنفدة لألوزون في 

مشروع إیضاحي بشأن وفي المغرب؛  الحجم  قطاع تصنیع رغاوي البولیوریثان في الشركات الصغیرة والمتوسطة
الترویج لغازات التبرید القائمة على الھیدروفلوروأولیفین ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاع 

مشروع إیضاحي إلزالة وفي المملكة العربیة السعودیة؛    تكییف الھواء في درجات الحرارة المرتفعة في البیئة المحیطة
اد الھیدروكلوروفلوروكربونیة باستخدام كعامل إرغاء الھیدروفلوروأولیفین في تطبیقات رغوة الرش في درجات المو

مشروع إیضاحي للترویج لغازات التبرید البدیلة في و في المملكة العربیة السعودیة؛ الحرارة العالیة في البیئة المحیطة
في غرب آسیا. وطلبت إلى الوكاالت الثنائیة والمنفذة   رجة حرارة البیئةقطاع تكییف الھواء في البلدان التي ترتفع فیھا د

المشروع اإلیضاحي لتقییم أداء التكنولوجیا الخالیة من أن تقدم التقاریر ذات الصلة. وألغت اللجنة 
 ي الكویت.ف  الھیدروكلوروفلوروكربون وذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي في تطبیقات تكییف الھواء

 المشابھة،  في إعداد المشروعات  5لدى مساعدة بلدان المادة  ،  یذیة الوكاالت الثنائیة والمنفذة ودعت اللجنة التنف .97
للنوافذ والمجمعة عن المشروع اإلیضاحي في قطاع تصنیع أجھزة تكییف الھواء ریر االى أن تأخذ في االعتبار التق

والمشروع لى إحداث االحترار العالمي المنفذ في المملكة العربیة السعودیة،  تبرید ذات قدرة منخفضة عباستخدام غازات  
سابقة الخلط لتطبیقات رغاوي البولي یوریثان   من أجل صیاغة البولیوالتفي تایلند  في شركات النظم للرغوة  اإلیضاحي  

في  5لدى مساعدة بلدان المادة وذلك  بالرش باستخدام عامل إرغاء ذي قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي
 إعداد مشروعات رغاوي الرش بعامل إرغاء یعتمد على الھیدروفلوروأولیفین.

، حسب إلى الوكاالت الثنائیة والمنفذة، د المستنفدة لألوزونالتخلص من نفایات الموافیما یتعلق بوبالمثل،  .98
إدارة نفایات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص المتعلق بالمشروع اإلیضاحي    تطبیق نتائج وتوصیات مقتضى الحال،
ي كمیات إلى الیوئندیبي أن یقدم، في االجتماع السادس والثمانین، تحدیثا بخصوص تدمیر أوطلبت منھا في كوبا، 

 .إضافیة من نفایات المواد المستنفدة لألوزون كنتیجة للمشروع اإلیضاحي

بلدا  51بتمدید تاریخ إتمام األنشطة التمكینیة للتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة لـوقامت اللجنة  .99
 (انظر مسائل السیاسات المتعلقة بتعدیل كیغالي، أعاله). 5من بلدان المادة 

ووافقت اللجنة على الطلب المقدم من حكومة الفلبین لتغییر الوكالة المنفذة للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة  .100
 المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة واألنشطة التمكینیة للتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة.
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على  66المشروعات ذات متطلبات إبالغ معینة وتحتوي إضافتان للوثیقة بشأن تقاریر الحالة والتقاریر عن .101
ستعراض نظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالیة وفقا التفاقات خطة إدارة إزالة المواد االمسائل المتعلقة بالصین:  

تنفیذیة؛ وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة بین الحكومة واللجنة ال  الھیدروكلوروفلوروكربونیة
عن النظام الحالي لرصد استھالك عوامل اإلرغاء في الشركات التي تتم مساعدتھا في إطار المرحلة والدراسة النظریة  

تقاریر مراجعة الحسابات عن ؛ واألولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة ومنھجیة التحقق
؛ ت ورغاوي البولیوریثان وعوامل العملیة الثانیة وخدمة التبرید والمذیباتقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونا

 إلزالة إنتاج واستھالك برومید المیثیل.والخطط القطاعیة 

أن وفیما یتعلق بمشروعات برومید المیثیل في الصین، طلبت اللجنة التنفیذیة إلى حكومة الصین والیونیدو  .102
ستھالك الكمیات المستخدمة ال  82/19المطلوب بموجب المقرر    2018یثیل لعام  یدرجا في التحقق من إنتاج برومید الم

، في موعد ال للمرحلة الثانیة من خطة اإلزالة الوطنیة لبرومید المیثیل أن یقدما تقریر إتمام المشروعو برومید المیثیل؛
لوضع وتنفیذ نظام للمعلومات تحدیثا ؛ وأن یقدما في االجتماع الرابع والثمانین، یتجاوز االجتماع الرابع والثمانین

تحدیثا فیما یتعلق بنظام وسم  ادرجیأن و ،الذي ستنفذه سلطة الجماركاإلداریة وإدراجھ في برنامج الرصد واإلشراف 
 83/43(المقرران برومید المیثیل وتتبع برومید المیثیل في التقریر السنوى عن حالة تنفیذ خطة قطاع إزالة إنتاج 

 ).83/44و

غیر المتوقعة على قدر كبیر من المناقشات حول الرصد واإلبالغ  11-انبعاثات الكلوروفلوروكربون حظتو .103
مسائل السیاسات المتعلقة بانبعاثات (انظر  83/41والتحقق واإلنفاذ في الصین، مما أدى إلى المقرر 

عن إرجاء النظر في تقاریر مراجعة الحسابات وقررت اللجنة التنفیذیة ، أعاله). العالمیة 11-الكلوروفلوروكربون
 قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات ورغاوي البولیوریثان وعوامل العملیة الثانیة وخدمة التبرید والمذیبات

 ).83/42(المقرر  في الصین إلى االجتماع الرابع والثمانین

 ریبیة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزونالمشروعات التج )8(

ً ثانفي االجتماع ال .104 التجریبیة المشروعات  عن تجمیعيبالتقریر ال ي والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة علما
 .التي لدیھا متطلبات إبالغ معینة(ھـ) بشأن المشروعات 79/18عمال للمقرر  67للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون

ق، عند االقتضاء، نتائج وتوصیات التقریر التجمیعي بتطأیضا إلى الوكاالت الثنائیة والمنفذة أن    التنفیذیةوطلبت اللجنة  
 ).82/41(المقرر  عن المشروعات التجریبیة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون

 تقاریر إتمام المشروعات )9(

ً بالتقاریر المجمعة إلتمام المشروعات للعام  ي والثمانین، أحاطت اللجنةثانفي االجتماع ال .105 التنفیذیة علما
تقاریر إتمام المشروعات  ،االجتماع الثالث والثمانین فيالوكاالت الثنائیة والمنفذة على أن تقدم وحثت  2018.68

(المقرر  األسباب تقدم أن تقدمھا، تكن س، وإذا لم التقدیم متعددة السنوات والمشروعات الفردیة المستحقةالالتفاقات ل
82/42.( 

مرة و 69بالتقریر المجمع إلتمام المشروعات.علما وفي االجتماع الثالث والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة  .106
أن تقدم، في االجتماع الرابع والثمانین، تقاریر إنجاز المشروعات لالتفاقات ة على  منفذالو  یةثنائال  الوكاالت  تحثأخرى،  

 .)83/45(المقرر  والمشروعات الفردیة المستحق تقدیمھا، وتقدیم األسباب في حالة عدم تقدیمھامتعددة السنوات 

 
66 P/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1UNE وAdd.2  
67 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21. 
68 22UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/. 
69 OzL.Pro/ExCom/83/12/UNEP 
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الجزء   عند االنتھاء منالوكاالت الرئیسة والمتعاونة على تنسیق أعمالھا عن قرب  وفي كال االجتماعین، حثت   .107
تقاریر إتمام المشروعات  أن تقدمالخاص بھا من تقاریر إتمام المشروعات إلتاحة الفرصة للوكالة المنفذة الرئیسیة 

ً للجدول الزمني المستكملة واضحة ومكتوبة بشكل جید  ادروس تُدرج أن الوكاالت الثنائیة والمنفذة على تحث؛ ووفقا
جمیع المنخرطین في إعداد وتنفیذ اللجنة التنفیذیة أیضا  ودعت    .ت الخاصة بھاوشاملة عند تقدیم تقاریر إتمام المشروعا

االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردیة إلى األخذ في الحسبان الدروس المستفادة من تقاریر إتمام المشروعات 
 .عند إعداد وتنفیذ المشروعات المستقبلة

 نظم الحوافز للمستخدمین النھائیین في إطار خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروربونیة )10(

المعلومات عن نظم الحوافز للمستخدمین في االجتماع الثاني والثمانین، طلبت اللجنة التنفیذیة إلى األمانة تجمیع   .108
لتجریبیة، وبرامج الحوافز) الممولة بموجب خطط النھائیین (ویشار إلیھا أیضا بالمشروعات اإلیضاحیة، والمشروعات ا

أن تقدم إلى االجتماع الرابع والثمانین تقریرا یشمل: ، وإدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة الموافق علیھا
سیتم  معلومات عن األنشطة الموافق علیھا، مثل كمیة األطنان التي سیتم إزالتھا، والتمویل، والتمویل المشترك الذي

تقدیمھ، وعدد المستفیدین، والقطاع، والمساعدة التقنیة المرتبطة بھا؛ وحالة النظم، بما في ذلك معلومات عن التأخیرات، 
مقررات اللجنة التنفیذیة ذات الصلة بتحویالت المستخدم النھائي إذ أنھا تنطوي على نظم وإذا كان األمر یتعلق بذلك؛ 

 ).82/54(المقرر    ق علیھا بموجب خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیةحوافز المستخدم النھائي المواف

خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة  وفقا التفاقاتالرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ نظم  )11(
 جنة التنفیذیةوالل لصینوخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة بین حكومة ا

 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للصین

المتعلقة بتنفیذ  201870بالتقاریر المرحلیة لعام في االجتماع الثاني والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة علما  .109
ة من خطة  نھائیال  ائحتنفیذ الشرالھیدروكلوروفلوروكربونیة للصین، وتحدیدا  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  

خطة قطاع التبرید وتكییف و  ؛الجاسئة  خطة قطاع رغاوي البولیوریثانو  ؛المسحوبة بالضغطالبولیسترین    اويرغقطاع  
. وبرنامج التمكین الوطني خطة قطاع خدمة التبریدووخطة قطاع تكییف ھواء الغرف؛ ؛ الھواء الصناعي والتجاري

الفوائد المستحقة من حكومة    الوكاالت المنفذة مقابلالتحویالت المستقبلیة إلى  عدد من    استنزالأمین الخزانة  من  وطلبت  
المستلمة بالفعل والتمدیدات الموافق علیھا لفترة تنفیذ خطة قطاع رغاوي البولیوریثان الجاسئة، األموال  علىالصین 

على ، وبرنامج التمكین الوطني خطة قطاع خدمة التبرید؛ وتبرید وتكییف الھواء الصناعي والتجاريخطة قطاع الو
أن یعدا لالجتماع الثالث والثمانین . وطلبت إلى حكومة الصین والبنك الدولي عدم الموافقة على أّي تمدید إضافي  أساس

ي في المؤسسات التي تحصل على المساعدة في دراسة نظریة عن النظام الحالي لرصد استھالك عوامل نفخ الرغاو
عینات الومنھجیة التحقق التي تشمل أخذ  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیةإطار 

استخدامھا أو كان بطریقة عشوائیة من أجل التأكد مما إذا كانت المواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتھا بالفعل یتم 
 ).82/70إلى  82/64(المقررات من  یتم استخدامھا في تلك المؤسسات

وفي االجتماع الثالث والثمانین، تم النظر في الدراسة النظریة في إطار البند من جدول األعمال بشأن تقاریر  .110
غیر المتوقعة  11-لوروكربونالحالة والتقاریر عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ معینة. وحظت انبعاثات الكلوروف

 83/41دى إلى المقرر أالرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ في الصین، مما حول  بقدر كبیر من االھتمام في المناقشات
 ، أعاله).العالمیة 11-مسائل السیاسات المتعلقة بانبعاثات الكلوروفلوروكربون(انظر 

إلى االجتماع الرابع والثمانین، مواصلة النظر في نظام تنفیذیة وفي االجتماع الثالث والثمانین، أجلت اللجنة ال .111
إلى حكومة الصین والیونیب أن یقدما، إلى وطلبت  حوافز تكالیف التشغیل اإلضافیة لخطة قطاع تكییف ھواء الغرف

 
70 45UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/ والتصویب األول 
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، وأن ة التبریداالجتماع الرابع والثمانین، معلومات محدثة عن مستوى األموال المصروفة بموجب خطة قطاع خدم
 .)83/54و  83/53(المقرران    یعیدا أي أرصدة محتملة إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الخامس والثمانین

الھیدروكلوروفلوروكربونیة نیة من خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة الثاالخاص بااالتفاق  تعدیلتكالیف دعم الوكالة و
 للصین

 للیوئندیبي الوكالة دعم  تكالیف مستوى مسائلفي االجتماع الحادي والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في  .112
 الثانیة بالمرحلة الصلة ذات القطاعیة للخطط شرائح من یلیھا الثانیة وما بالشریحة ةالمرتبط الدولي والبنك والیونیدو

 الثانیة بالمرحلة الخاص االتفاق تعدیل الى الحاجة واحتمال الھیدروكلوروفلوروكربونیة،المواد  إزالة إدارة  خطة من
 دعم  تكالیف المائة في  7الى تعدل أنوقررت  71.للصین المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة إزالة إدارة  خطة من

 من الثانیة المرحلة من القطاعیة الخطط لجمیع في المستقبل شرائح من یلیھا وما الثانیة بالشریحة المرتبطة الوكالة
، وأن توافق الدولي والبنك والیونیدو الیوئندیبي من لكل للصین المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة إزالة إدارة خطة

 ،على تكالیف إضافیة لدعم الوكالة للیونیدو للشریحة الثانیة من خطة قطاع رغاوي البولیسترین المسحوبة بالضغط
، التي تم الموافقة علیھا كلھا في التبرید وتكییف الھواء الصناعي والتجاريیوئندیبي للشرائح الثانیة لخطة قطاع ولل

). واعتزمت اللجنة التنفیذیة في االجتماع الثاني والثمانین، تعدیل االتفاق بین حكومة  81/45االجتماع الثمانین (المقرر  
 .المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة إزالة إدارة  خطةة الثانیة من الصین واللجنة التنفیذیة لتنفیذ المرحل

أن تقدم، في االجتماع الثالث إلى حكومة الصین اللجنة التنفیذیة وفي االجتماع الثاني والثمانین، طلبت  .113
، استعراضا لنظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالیة بما یتماشي والثمانین، من خالل الوكالة المنفذة ذات الصلة

مع اتفاقاتھا مع اللجنة التنفیذیة بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وخطة إدارة إزالة إنتاج 
على المستویین الوطني ، بما في ذلك معلومات عن الھیكل التنظیمي والقدرات في البلد الھیدروكلوروفلوروكربون

والمحلي التي أظھرت كیفیة ضمان االستدامة طویلة األجل إلزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في قطاعي 
. وطلبت االستھالك واإلنتاج ومعلومات عن الجھود المبذولة في التعامل مع أي تجارة غیر مشروعة في تلك المواد

یرا مرحلیا بخصوص اإلجراءات المتخذة بھدف تعزیز التشریعات الخاصة بالمواد تقرأیضا أن تقدم في نفس االجتماع،  
في   إلى االجتماع الثالث والثمانین). وبناء علیھ، تم تأجیل النظر  82/71المستنفدة لألوزون وتنفیذھا في الصین (المقرر  

قطاع التبرید وتكییف الھواء الصناعي خطة و، المسحوبة بالضغطالبولیسترین  اويخطة قطاع رغلالشرائح الثالثة 
، وخطة قطاع المذیبات، في إطار المرحلة الثانیة من وبرنامج التمكین الوطني خطة قطاع خدمة التبریدو ،والتجاري

 خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للصین.

اإلبالغ والتحقق واإلنفاذ وفقا التفاقات الرصد ونظم  تم النظر في استعراضفي االجتماع الثالث والثمانین، و .114
خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة بین 

بتقاریر الحالة والتقاریر عن المشروعات ذات األعمال المتعلق    جدولفي إطار البند من    حكومة الصین واللجنة التنفیذیة
غیر المتوقعة بقدر كبیر من االھتمام في المناقشات   11-وحظت انبعاثات الكلوروفلوروكربون  72متطلبات إبالغ معینة.

مسائل السیاسات المتعلقة (انظر  83/41دى إلى المقرر أحول الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ في الصین، مما 
تماع الرابع والثمانین النظر في مراجعة إلى االج، أعاله) والمقرر إلرجاء العالمیة 11-بانبعاثات الكلوروفلوروكربون

االتفاق للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للصین وطلبات الشرائح الثالثة من خطة 
، وخطة قطاع التبرید وتكییف الھواء الصناعي والتجاري، وخطة قطاع بالضغطقطاع رغاوي البولیسترین المسحوبة 

 .)83/55(المقرر  في إطار الخطةتبرید وبرنامج التمكین، وخطة قطاع المذیبات خدمة ال
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 سیاسات المنظور الجنساني المحتملة للصندوق المتعدد األطراف )12(

(ھـ). وتضمنت الوثیقة 81/7أعدت عمال بالمقرر    73في االجتماع الثالث والثمانین، بحثت اللجنة التنفیذیة وثیقة .115
الحالیة للوكاالت المنفذة والتحدیات التي تواجھ معالجة القضایا الجنسانیة في   النظر في سیاسات المنظور الجنساني

والغایات واألھداف المحتملة لسیاسة المنظور الجنساني  ،المشروعات التي یدعمھا الصندوق المتعدد األطراف
إلى الوكاالت الثنائیة ة ومع اإلحاطة علما بالوثیقة، طلبت اللجنة التنفیذی والعناصر المحتملة لمثل ھذه السیاسة.

للمنظور الجنساني المؤسسیة في إعداد وتنفیذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد  سیاساتھاوالمنفذة تطبیق 
إلى األمانة أن تعد، بالتشاور مع الوكاالت الثنائیة والمنفذة، وثیقة للنظر فیھا في االجتماع الرابع   تطلبو  األطراف؛

روعً سیاسة بشأن تعمیم المنظور الجنساني للمشروعات التي یدعمھا الصندوق المتعدد والثمانین، تعرض مش
راف والكیفیة التي یمكن بھا تفعیل ھذه السیاسة، مع مراعاة المناقشة التي دارت بشأن ھذه المسألة في االجتماع األط

 .)83/68(المقرر  الثالث والثمانین
 

 ة واإلداریةتخطیط األعمال والمسائل المالی -ا ثالث
 

 حالة المساھمات والمصروفات )1(

، بلغ إجمالي دخل الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المدفوعات النقدیة، 2019مایو/أیار  27في  .116
دوالر   54.001.679.590وأذونات الخزانة المحتفظ بھا، والمساھمات الثنائیة، والفائدة المكتسبة واإلیرادات المتنوعة،  

 27یكي. وبالتالي ففي دوالر أمر 3.842.256.325أمریكي، وبلغ مجموع المخصصات، بما في ذلك االحتیاطات 
 .دوالر أمریكي 159.423.266بلغ الرصید المتاح  ،2019مایو/أیار 

 مقابل التعھدات: لالشتراكاتیوضح الجدول الوارد أدناه التوزیع السنوي و .117

 
73 45UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/ 



UNEP/OzL.Pro.31/10 

 

26 

 االشتراكات المتعھد بھا  السنة 
 ) أمریكیة(بدوالرات 

 إجمالي المدفوعات 
 ) أمریكیة(بدوالرات 

 المتأخرات/االشتراكات المتعھد  
 بھا المتأخرة 

 ) أمریكیة(بدوالرات 

1991-1993  235,029,241 210,977,289 24,051,952 

1994-1996  424,841,347 393,465,069 31,376,278 

1997-1999  472,567,009 439,803,048 32,763,961 

2000-2002  440,000,001 429,283,071 10,716,930 

2003-2005  474,000,001 465,570,282 8,429,719 

2006-2008  368,028,480 358,897,322 9,131,159 

2009-2011  399,640,706 390,829,712 8,810,995 

2012-2014  396,815,725 388,389,364 8,426,361 

2015-2017  436,198,530 428,832,114 7,366,416 

2019-2018 332,002,639 250,077,827 81,924,812 

 222,998,583 3,756,125,097 3,979,123,680 المجموع 
 دوالر أمریكي.  47.241.873بقیمة  بشأنھامتنازع ال شتراكاتاال  الجدولمالحظة: ال یشمل 

 
 25.513.071أعاله، بلغ إجمالي الدخل المستلم من المساھمات اإلضافیة المتعھد بھا    29وكما ذكرنا في الفقرة   .118

 دوالر أمریكي.

 2020-2018الثالث سنوات  ة الفوائد المجمعة خالل فتر

 223.712.913 حتى اآلن ة في حسابات أمین الخزانةمسجلبلغ مستوى الفائدة ال ،2019مایو/أیار  27في  .119
 .2020-2018 سنواتفترة الثالث دوالر أمریكي ل

 آلیة سعر الصرف الثابت

 سعرالعمل بآلیة من فروق أسعار الصرف منذ بدء المتكبدة بلغ مجموع الخسائر  ،2019مایو/أیار  27حتى  .120
 .أمریكي دوالر 32.777.234، الثابت الصرف

 المساھمات غیر المسددة وإعادة األرصدة

على سداد مساھماتھا جمیع األطراف ت اللجنة التنفیذیة حث، والثالث والثمانین الثاني والثمانین ینجتماعالفي ا .121
مواصلة وطلبت إلى كبیر الموظفین وأمین الخزانة  إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت ممكن

اللجنة التنفیذیة احدة أو أكثر وتقدیم تقریر إلى التي لدیھا مساھمات غیر مسددة لفترة ثالث سنوات و البلدانالمتابعة مع 
أیضا، مع علما وفي االجتماع الثالث والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة  .)83/2و 82/1 ان(المقررفي اجتماع الحق 

 .2019التقدیر، باستالم أول اشتراك من حكومة أوزبكستان لعام 

، وطلبت من ثمانینالوالثالث و والثمانیني ثانال ینجتماعالالى إإعادة األموال علما باللجنة التنفیذیة  أحاطتو .122
أن تصرف األرصدة الملتزم بھا أو أن تلغي االلتزامات التي ال تحتاج إلیھا للمشاریع المنجزة الوكاالت الثنائیة والمنفذة  

في االجتماع الثاني و القادم.االجتماع  فيوالمشاریع المنجزة ’’بموجب قرار‘‘ من اللجنة التنفیذیة وأن تعید األرصدة 
ة من المشروعات االستقصائیة لبدائل المواد المستنفدة إعادة األرصدة المتبقیطلبت إلى الیونیب والیونیدو والثمانین، 
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 أن یتابع معوطلبت إلى أمین الخزانة  )؛1(ج)(80/75االجتماع الثالث والثمانین، تماشیاً مع المقرر  قبللألوزون 
 ).82/2 رر(المقصدة نقدا من األموال المتبقیة، وتكالیف دعم الوكالة والفائدة المكتسبة األر بشأن إعادة حكومة فرنسا

صرف أو إلغاء االلتزامات المتعلقة بالمشروعات المنجزة وفي االجتماع الثالث والثمانین، طلبت إلى: الیونیب والیونیدو  
إلى الیونیب إعادة الرصید المستحق للدراسة و منذ أكثر من سنتین، وإعادة األرصدة إلى االجتماع الرابع والثمانین؛

إلى أمین الخزانة أن یتابع مع و ؛والثمانین رابعقبل االجتماع الواد المستنفدة لألوزون ماالستقصائیة لمشروع بدائل ال
 .)83/3رصید نقدي (المقرر حكومة فرنسا بشأن إعادة 

 التعاون الثنائي )2(

من  لتعویض األموال وألمانیا فرنسا تيحكوممن  الموافقة على طلبات ، تم ي والثمانینثانفي االجتماع ال .123
 .)82/56دوالر أمریكي (المقرر  4.963.618التي تبلغ  المشروعات الثنائیة الموافق علیھا

ونظرا للمقرر بإرجاء النظر في الطلبات المتعلقة بأمور منھا خطة قطاع خدمة التبرید وبرنامج التمكین في  .124
)، لم یكن ھناك 83/55للصین (المقرر إطار المرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة 

 أیة مبالغ لتعویضھا في االجتماع الثالث والثمانین.

دوالر  171.638.593ویعني ذلك أن مجموع التعاون الثنائي منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف بلغ  .125
في المائة   4,7والمحولة)، وھو یشكل حوالي  أمریكي (بما في ذلك تكالیف دعم الوكالة ویستثني منھ المشروعات الملغاة  

 من األموال الموافق علیھا.

 

 2020-2018خطة األعمال للفترة  )3(

تنفیذ خطة حالة المعلومات المستكملة المتعلقة باطلعت اللجنة التنفیذیة على في االجتماع الثاني والثمانین،  .126
دوالر أمریكي  4.120.570أنھ تم تقدیم مبلغ و 20،2074-2018لصندوق المتعدد األطراف للفترة لمجمعة لعمال ااأل

دوالر   2.959.457بما في ذلك  ي والثمانین،  ثانمواد الھیدروفلوروكربونیة إلى االجتماع الفیض التدریجي للخالتألنشطة  
 ).82/43(المقرر  2020-2018ولكنھ لم یدرج في خطة األعمال المجمعة للفترة أمریكي 

 2021-2019للفترة خطة األعمال  )4(

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد  علىاللجنة التنفیذیة  وافقت، أیضا ي والثمانینثانفي االجتماع ال .127
خطط إدارة إزالة المواد  2019إضافة إلى خطة أعمال المعدلة وفقا لمقترح األمانة  2021،75-2019رة تاألطراف للف

األخذ في ومع  التي تم تأجیلھا في االجتماع الثاني والثمانین 2018عام الھیدروكلوروفلوروكربونیة من خطة أعمال 
الحسبان القیم الموافق علیھا من حیث المبدأ للخطط الجدیدة إلدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة في االجتماع 

رة إزالة المواد إدراج المرحلة الثالثة من خطط إداب. وقررت اللجنة أیضا السماح الثاني والثمانین
تھا على المرحلة الثانیة من خط تم الموافقةالتي  للبلدانبالنسبة  المجمعةالھیدروكلوروفلوروكربونیة في خطة األعمال 

إدراج إعداد المشروع وب،  2020ھدف التخفیض بحلول عام    فقط لتحقیقدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة  إل
. 2020للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة للبلدان التي تجاوزت المرحلة الثانیة عام  

خطة  سنتین من نھایة المرحلة الثانیة من لن تقدم أكثر من اتأن طلبات إعداد المشروع الفھم  على أساس وكان ذلك
 ).82/45(المقرر  لھیدروكلوروفلوروكربونیةإدارة إزالة المواد ا
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ووافقت على مؤشرات   76بخطط أعمال الوكاالت الثنائیة والوكاالت المنفذة أیضا  وأحاطت اللجنة التنفیذیة علما   .128
 ).82/49إلى  82/46األداء للوكاالت المنفذة (المقررات من 

ة جمعخطة العمل المتنفیذ تحدیث لحالة لباوفي االجتماع الثالث والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة علما  .129
أن أنشطة التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة و 2021،77-2019للصندوق المتعدد األطراف للفترة 

دوالراُ أمریكیاُ  64.200دوالر أمریكي، شاملة  1.849.684االجتماع الثالث والثمانین بلغت قیمتھا  المقدمة إلى
أحاطت اللجنة التنفیذیة علما أیضا ؛ و)83/46(المقرر  2021-2019لألنشطة غیر المدرجة في خطط أعمال الفترة 

التقاریر المقدمة من الیونیدو عن المناقشات التي أجریت مع وحدات األوزون الوطنیة فیما یتعلق بنتائج تقییمات األداء ب
 .، أعاله)التقییم(انظر  (ب)82/8في المقرر النوعي، على النحو المطلوب 

 برنامج المساعدة على االمتثال )5(

لمساعدة ابرنامج ل 78المقترحة میزانیةالعمل والخطة في االجتماع الثاني والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في  .130
دوالر أمریكي، زائد تكالیف دعم  009.974.0بقیمة  79،قبل الموافقة على النسخة المعدلة ،التابع لیونیب على االمتثال

ً  دوالراً  797.920في المائة، وتبلغ  8الوكالة بنسبة  تقدیم میزانیة  لدىأیضا من الیونیب أن یواصل وطلبت  .أمریكیا
؛ العالمیةتوفیر معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فیھا األموال  في المستقبل االمتثالالمساعدة على برنامج 

الستیعاب  المساعدة على االمتثال تمدید عملیة ترتیب األولویات الخاصة بالتمویل فیما بین بنود میزانیة برنامجو
، بشأن عملیات إعادة التخصیص التي أجریت  50/26و  47/24إعماال للمقررین    ،األولویات المتغیرة، ولتوفیر تفاصیل

وخاصة فیما یتعلق  ،موظفین وإبالغ اللجنة التنفیذیة عن أي تغییرات علیھااإلبالغ عن مستویات الوظائف الحالیة للو
تقدیم میزانیة للسنة المعنیة وتقریر عن التكالیف المتكبدة في السنة السابقة للسنة ، وبأي زیادة في مخصصات المیزانیة

 ).82/57(المقرر  األخیرة 

 بنك الدوليتكالیف الوحدة األساسیة للیوئندیببي والیونیدو وال )6(

برنامج ل 201980لعام في االجتماع الثاني والثمانین، وافقت اللجنة التنفیذیة على تمویل الوحدات األساسیة  .131
منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (یونیدو) ، ودوالر أمریكي  2.083.871األمم المتحدة اإلنمائي (یوئندیبي) بقیمة  

تشغیل الوحدة ، مع مالحظة أن دوالر أمریكي 1.735.000والبنك الدولي بقیمة ، دوالر أمریكي 2.083.871بقیمة 
األرصدة غیر المستخدمة إلى الصندوق  أعاداألساسیة للبنك الدولي كان أقل من مستوى میزانیتھ مرة أخرى، وأنھ 

 ).82/58(المقرر  والثمانین الثاني المتعدد األطراف في االجتماع

 المشروعات والتكالیف المرتبطة بوحدات إدارة الواجباتاستعراض نظام التكالیف اإلداریة:  )7(

یل الواجبات والتكالیف المرتبطة تحلمتعلقة ب 81في االجتماع الثاني والثمانین، نظرت اللجنة التنفیذیة في وثیقة .132
. وطلبت إلى بوحدات إدارة المشروعات والمدى الذي یمكن للوكاالت أن تعھد فیھ بالواجبات اإلداریة لمؤسسات أخرى

األمانة أن تعد، لالجتماع الثالث والثمانین، بالتشاور مع الوكاالت المنفذة، وثیقة تقدم تحلیال مفصال حسب البلد بشأن 
رة المشروعات، ومشروعات التعزیز المؤسسي والوكاالت المنفذة، بما في ذلك بالعالقة إلى: األنشطة وحدات إدا

والتمویل في إطار برنامج المساعدة على االمتثال التابع لیونیب؛ والوحدات األساسیة لیوئندیبي، ویونیدو والبنك الدولي 
ن التحقق المستقل على المستوى الوطني. وعالوة على والعناصر األخرى من نظام التكالیف اإلداریة؛ ومعلومات ع

األدوار والمسؤولیات المحددة ذات الصلة، أن تدرج    من خالل الوكاالت الثنائیة والمنفذة   ،5من بلدان المادة  طلبت  ذلك،  
 

 0UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3إلى  /26UNEP/OzL.Pro/ExCom/82الوثائق  76
77 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13 
78 37UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/ 
 . /72UNEP/OzL.Pro/ExCom/82المرفق السابع عشر بالوثیقة  79
80 ExCom/82/38/UNEP/OzL.Pro والتصویب األول 
81 36UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/ 
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عند االنتھاء من صیاغة اتفاقھا مع اللجنة التنفیذیة  ألف – 5التذییل  فيالوطنیة األوزون وحدة و وحدة إدارة المشروعل
 ).82/82بشأن الخطط الوطنیة المتعددة السنوات إلزالة المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 

الذي یحتوي   نظام التكالیف اإلداریة  82علما باستعراض  وفي االجتماع الثالث والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة .133
لوحدات إدارة المشروعات والتعزیز المؤسسي والوكاالت المنفذة، بما في ذلك األنشطة والتمویل   حسب البلد،  على تحلیل

في إطار برنامج المساعدة على االمتثال، والوحدات األساسیة والعناصر األخرى لنظام التكالیف اإلداریة، ومعلومات 
عند تقدیم طلبات تمویل شرائح خطط   -یة والمنفذة  الوكاالت الثنائ  طلبت إلىو  .صعید الوطنيالمستقل على ال  التحققعن  

بأن تدرج: في خطة تنفیذ الشریحة، األنشطة المحددة التي ستنفذھا  -إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة 
ة المشروع وحدة إدارة المشروع والتمویل المرتبط بھا، وفي تقریر تنفیذ الشریحة السابقة، األنشطة التي نفذتھا وحدة إدار

 .)83/61(المقرر  والتمویل المرتبط بھا المصروف

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف )8(

بالبیانات المالیة النھائیة للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثاني والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة علما   .134
. وطلبت اللجنة التي أعدّت طبقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام  2017،83دیسمبر/كانون األّول  31حتى 

مالیة المؤقتة الفروق بین البیانات ال  2018أمین الخزانة أن یقّید في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  التنفیذیة من  
 ).82/4(المقرر  2017وبیاناتھا النھائیة لعام  2017للوكاالت المنفذة لعام 

، فضال 2017لعام  ةقائموبنود التسویة ال 2017،84بتسویة حسابات عام وأحاطت اللجنة التنفیذیة علما أیضا  .135
لمعنیة إجراء عدد من التسویات عن عدد من بنود التسویة الدائمة، وطلبت إلى أمین الخزانة والوكاالت المنفذة ا

إلى  2017ویشمل ذلك طلبا إلى الیونیب بتقدیم تقریر مرحلي منقح لعام  ).82/5واإلجراءات ذات الصلة (المقرر 
 .2017االجتماع الثالث والثمانین بھدف استكمال عملیة تسویة حسابات عام 

فیما یتعلق  85التنفیذیة علما بالعملیة المنقحة لتسویة الحساباتوفي االجتماع الثالث والثمانین، أحاطت اللجنة  .136
دیسمبر/كانون األول   31تقدیم الیونیب تنقیحا لتقریره المرحلى اعتبارا من  التي أعدت على أساس    2017بحسابات عام  

 ).83/5 (المقرر 2018ینفذ بعض اإلجراءات فیما یتعلق بحساباتھ لعام . وطلبت اللجنة إلى الیونیب أن 2017

 میزانیات أمانة الصندوق )9(

 لعام وافق علیھاالم 86میزانیات أمانة الصندوقفي االجتماع الثاني والثمانین، أحاطت اللجنة التنفیذیة علما ب .137
 1920 ینعاملل تینحنقالم تینالمیزانی 87. ووافقت على2021المقترحة لعام و ،2020و 2019 ة لعاميالمنقحو، 2018

اجتماعین للجنة عقد  وتشمل ،2020، على أساس المیزانیة المنقحة لعام 2021المیزانیة المقترحة لعام و ،2020و
 .)82/6(المقرر  في المائة في تكالیف الموظفین 3التنفیذیة وزیادة بنسبة 

ألمانة أن تدرج في تقریرھا عن أنشطة اطلبت اللجنة التنفیذیة إلى األمانة  وفي االجتماع الثالث والثمانین، .138
 المقدم إلى االجتماع الرابع والثمانین، مخططا تنظیمیا یبین ھیكل الموظفین في األمانة وأدوار ومسؤولیات كل منصب.

ؤولیات ظھرت مسأویتمثل الغرض من ذلك في تیسیر نظرھا في الحاجة المحتملة إلعادة تصنیف رسمي للوظائف التي  
 ) واالنعكاسات على المیزانیة.83/1للمھام المرتبطة بھا في اآلونة األخیرة (المقرر متزایدة ودرجة كبیرة من التعقد 

 
82 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/39 
83 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6 
84 7UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/ 
85 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/6 
86 8UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/ 
 /27UNEP/OzL.Pro/ExCom/82المرفق الثاني بالوثیقة  87
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 أنشطة أمانة الصندوق )10(

عمال بالمقررات التي اتخذتھا اللجنة  88خالل الفترة المشمولة باالستعراض، اتخذت أمانة الصندوق إجراءات .139
مات المؤتمرات؛ واستمرت في التواصل مع االتفاقات البیئیة وأعدت الوثائق وقدمت خد  ؛التنفیذیة في اجتماعاتھا السابقة

شبكة تقییم أداء المنظمات ، ووافقت على دعم التعاون بین األمانة وذات الصلةاألخرى المتعددة األطراف والمنظمات 
 تنفیذیة عادة . وباإلضافة إلى الوثائق التي تعدھا اللجنة الفي تقییمھا للصندوق المتعدد األطراف المتعددة األطراف

 وثائق من بینھا بشأن مسائل السیاسات المشار إلیھا أعاله.أیضا لالجتماعات، أعدت األمانة 

طلبا للتمویل وقدمت تعلیقات  251باالستعراض، قامت األمانة بتحلیل واستعراض  وخالل الفترة المشمولة .140
دوالر أمریكي المطلوب للموافقة، بعد  166.003.708وتوصیات لنظر اللجنة التنفیذیة. وكان مستوى التمویل بقیمة 

 دوالر أمریكي. 135.167.375استعراض المشروعات، قد بلغ 

 

 

 
88 2OzL.Pro/ExCom/82/UNEP/  2/3 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/8 
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 المرفق األول

خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وخطط إدارة إزالة إنتاج المواد 
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة الموافق علیھا

 

ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة األولى)
 450,672 51,847 398,825 8.26 الیونیب أفغانستان

 41,880 4,818 37,062 ألمانیا
 265,103 21,889 243,214 الیونیدو

 250,700 20,700 230,000 2.10 الیونیدو ألبانیا
 96,050 11,050 85,000 الیونیب

 2,146,062 152,731 1,993,331 14.48 الیونیدو الجزائر
 191,840 15,840 176,000 1.59 الیوئندیبي أنغوال

 51,811 5,961 45,850 0.03 الیونیب أنتیغوا وبربودا
 10,275,385 714,843 9,560,542 83.53 الیونیدو األرجنتین

 983,208 68,596 914,612 البنك الدولي
 339,000 39,000 300,000 إیطالیا

 605,051 42,213 562,838 2.23 الیوئندیبي أرمینیا
 44,070 5,070 39,000 الیونیب

 177,297 20,397 156,900 1.68 الیونیب البھاما
 165,048 13,628 151,420 الیونیدو

 531,100 61,100 470,000 23.21 الیونیب البحرین
 2,502,714 163,729 2,338,985 الیونیدو

 1,291,155 90,081 1,201,074 24.53 الیوئندیبي بنغالدیش
 401,150 46,150 355,000 الیونیب

 216,960 24,960 192,000 1.29 الیونیب بربادوس
 95,920 7,920 88,000 الیوئندیبي

 241,255 27,755 213,500 0.98 الیونیب بلیز
 72,485 5,985 66,500 الیوئندیبي

 418,100 48,100 370,000 8.33 الیونیب بنن
 279,500 19,500 260,000 الیونیدو

 318,660 36,660 282,000 0.30 الیونیب بوتان
 204,920 16,920 188,000 الیوئندیبي

 1,023,170 69,886 953,284 6.58 الیونیدو البوسنة والھرسك
 106,785 12,285 94,500 2.13 ألمانیا بولیفیا (دولة _ المتعددة القومیات)

 240,345 19,845 220,500 الیونیدو
 316,400 36,400 280,000 3.85 الیونیب بوتسوانا

 299,600 19,600 280,000 الیونیدو
 16,476,479 1,149,522 15,326,957 220.30 الیوئندیبي البرازیل

 4,550,909 460,000 4,090,909 ألمانیا
 206,790 23,790 183,000 2.14 الیونیب بروني دار السالم

 143,880 11,880 132,000 الیوئندیبي
 617,170 71,002 546,168 10.11 الیونیب بوركینا فاسو

 272,391 22,491 249,900 الیونیدو
 194,360 22,360 172,000 2.50 الیونیب بوروندي

  174,400 14,400 160,000 الیونیدو
 1,073,500 123,500 950,000 15.00 الیونیب كمبودیا

 698,750 48,750 650,000 الیوئندیبي
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ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 1,271,429 88,704 1,182,725 20.50 الیونیدو الكامیرون
 180,800 20,800 160,000 0.09 الیونیب الرأس األخضر

 84,750 9,750 75,000 4.20 الیونیب جمھوریة أفریقیا الوسطى
 134,375 9,375 125,000 الیونیدو

 367,250 42,250 325,000 5.63 الیونیب تشاد
 252,625 17,625 235,000 الیونیدو

 1,610,313 112,347 1,497,966 22.00 الیوئندیبي شیلي
 325,993 37,504 288,489 الیونیب

 65,396,900 4,396,900 61,000,000 3,385.83 الیوئندیبي تكییف الھواء الصناعي والتجاري–الصین 
 1,508,500 158,500 1,350,000 ألمانیا رغاوي البولیسترین المسحوبة بالضغط –الصین 
 52,162,360 3,512,360 48,650,000 الیونیدو رغاوي البولیسترین المسحوبة بالضغط –الصین 
 78,303,870 5,303,870 73,000,000 البنك الدولي رغاوي البولیوریتان –الصین 
 80,432,150 5,432,150 75,000,000 الیونیدو تكییف ھواء الغرف –الصین 
 5,826,400 586,400 5,240,000 الیونیب قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكین –الصین 
 452,000 52,000 400,000 الیابان قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكین –الصین 
 387,000 27,000 360,000 الیوئندیبي التنسیق الوطني –الصین 
 5,362,500 362,500 5,000,000 الیوئندیبي المذیبات -الصین 

 7,225,594 504,111 6,721,483 78.91 الیوئندیبي كولومبیا
 113,000 13,000 100,000 الیونیب

 180,800 20,800 160,000 0.05 الیونیب جزر القمر 
 197,750 22,750 175,000 3.55 الیونیب الكونغو

 190,750 15,750 175,000 الیونیدو
 111,871 12,871 99,000 0.02 الیونیب جزر كوك 
 1,240,037 86,514 1,153,523 18.93 الیوئندیبي كوستاریكا

 1,015,371 109,631 905,740 22.33 الیونیب كوت دیفوار
 986,700 66,700 920,000 الیونیدو

 936,486 65,336 871,150 8.10 الیونیدو كرواتیا
 237,300 27,300 210,000 إیطالیا

 1,878,592 131,065 1,747,527 19.26 الیوئندیبي كوبا
 896,925 58,678 838,247 20.03 الیونیدو جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة

 11,642 1,339 10,303 الیونیب
 265,550 30,550 235,000 5.80 الیونیب جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 261,600 21,600 240,000 الیوئندیبي
 185,885 21,385 164,500 0.24 الیونیب جیبوتي
 185,885 21,385 164,500 0.08 الیونیب دومینیكا

 1,769,692 123,467 1,646,225 27.14 الیوئندیبي الجمھوریة الدومینیكیة
 56,500 6,500 50,000 الیونیب

 1,984,923 138,483 1,846,440 23.18 الیونیدو إكوادور
 129,950 14,950 115,000 الیونیب

 2,499,821 174,406 2,325,415 174.00 الیونیدو مصر
 6,664,593 469,193 6,195,400 الیوئندیبي

 751,723 52,446 699,277 9.03 الیوئندیبي السلفادور
 386,700 11,700 375,000 الیونیب

 186,450 21,450 165,000 2.20 الیونیب غینیا االستوائیة
 163,500 13,500 150,000 الیونیدو

 101,700 11,700 90,000 0.38 الیونیب إریتریا
 130,800 10,800 120,000 الیونیدو

 237,300 27,300 210,000 6.19 الیونیب اسواتیني
 718,044 50,096 667,948 الیوئندیبي

 197,750 22,750 175,000 1.92 الیونیب إثیوبیا
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ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 152,600 12,600 140,000 الیونیدو
 206,555 17,055 189,500 2.02 الیوئندیبي فیجي

 141,816 16,316 125,500 الیونیب
 327,813 37,713 290,100 10.57 الیونیب غابون

 272,391 22,491 249,900 الیونیدو
 124,300 14,300 110,000 0.52 الیونیب غامبیا

 109,000 9,000 100,000 الیونیدو
 538,468 37,568 500,900 2.33 الیوئندیبي جورجیا

 1,108,659 77,348 1,031,311 26.27 الیوئندیبي غانا
 367,250 42,250 325,000 إیطالیا

 152,550 17,550 135,000 0.20 الیونیب غرینادا
 81,750 6,750 75,000 الیونیدو

 371,560 25,923 345,637 4.30 الیونیدو غواتیماال
 109,046 12,546 96,500 الیونیب

 369,510 42,510 327,000 7.91 الیونیب غینیا
 344,000 24,000 320,000 الیونیدو

 186,450 21,450 165,000 0.99 الیونیب بیساو -غینیا
 125,350 10,350 115,000 الیونیدو

 20,340 2,340 18,000 0.18 الیونیب غیانا
 52,320 4,320 48,000 الیوئندیبي

 206,656 23,775 182,881 1.26 الیونیب ھایتي
 105,860 8,741 97,119 الیوئندیبي

 408,500 28,500 380,000 6.97 الیونیدو ھندوراس
 282,500 32,500 250,000 الیونیب

 19,779,184 1,340,694 18,438,490 341.77 الیوئندیبي الھند
 966,376 104,776 861,600 الیونیب

 2,223,784 229,384 1,994,400 ألمانیا
 9,568,685 667,583 8,901,102 135.00 الیوئندیبي إندونیسیا

 339,000 39,000 300,000 أسترالیا
 2,917,751 203,564 2,714,187 البنك الدولي

 835,700 58,305 777,395 الیونیدو
 4,665,764 325,518 4,340,246 164.40 الیوئندیبي إیران ( جمھوریة _ اإلسالمیة)

 296,060 34,060 262,000 الیونیب
 2,694,248 187,971 2,506,277 الیونیدو

 3,213,255 327,440 2,885,815 ألمانیا
 742,600 82,600 660,000 14.98 الیونیب العراق

 559,000 39,000 520,000 الیونیدو
 621,834 43,384 578,450 8.10 الیوئندیبي جامایكا

 87,010 10,010 77,000 الیونیب
 2,430,041 170,824 2,259,217 25.51 الیونیدو األردن

 1,149,923 79,823 1,070,100 البنك الدولي
 1,009,000 109,000 900,000 11.63 فرنسا كینیا

 123,171 14,171 109,000 0.02 الیونیب كریباتي
 1,167,730 124,730 1,043,000 239.15 الیونیب الكویت

 9,499,682 638,005 8,861,677  الیونیدو
 57,552 4,752 52,800 1.02 الیوئندیبي قیرغیزستان

 39,776 4,576 35,200 الیونیب
 265,550 30,550 235,000 0.80 الیونیب جمھوریة الو الشعبیة الدیمقراطیة

 50,850 5,850 45,000 فرنسا
 2,682,242 187,133 2,495,109 24.51 الیوئندیبي لبنان
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ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 316,400 36,400 280,000 1.23 ألمانیا لیسوتو
 355,950 40,950 315,000 1.85 ألمانیا لیبیریا

 2,042,462 133,619 1,908,843 26.51 الیونیدو لیبیا
 339,000 39,000 300,000 6.00 الیونیب مدغشقر

 279,500 19,500 260,000 الیونیدو
 259,900 29,900 230,000 3.78 الیونیب مالوي

 130,800 10,800 120,000 الیونیدو
 10,306,530 719,060 9,587,470 111.85 الیوئندیبي مالیزیا
 768,400 88,400 680,000 3.70 الیونیب ملدیف

 451,500 31,500 420,000 الیوئندیبي
 316,400 36,400 280,000 5.20 الیونیب مالي

 301,000 21,000 280,000 الیوئندیبي
 127,690 14,690 113,000 0.08 الیونیب جزر مارشال

 341,825 39,325 302,500 4.46 الیونیب موریتانیا
 326,350 21,350 305,000 الیوئندیبي

 1,064,500 114,500 950,000 8.00 ألمانیا موریشیوس
 4,743,110 330,915 4,412,195 428.20 الیونیدو المكسیك

 14,678,067 1,024,051 13,654,016 الیوئندیبي
 126,560 14,560 112,000 0.05 الیونیب الموحدة) _میكرونیزیا (والیات 

 266,680 30,680 236,000 1.00 الیونیب منغولیا
 146,900 16,900 130,000 الیابان

 434,838 30,338 404,500 0.28 الیونیدو الجبل األسود
 1,383,246 96,506 1,286,740 16.77 الیونیدو المغرب

 186,450 21,450 165,000 2.27 الیونیب موزامبیق
 163,500 13,500 150,000 الیونیدو

 248,600 28,600 220,000 1.50 الیونیب میانمار
 65,400 5,400 60,000 الیونیدو

 1,009,000 109,000 900,000 8.40 ألمانیا نامیبیا
 83,620 9,620 74,000 0.003 الیونیب ناورو
 142,380 16,380 126,000 0.64 الیونیب نیبال

 91,560 7,560 84,000 الیوئندیبي

 122,040 14,040 108,000 2.69 الیونیب نیكاراغوا
 241,980 19,980 222,000 الیونیدو

 306,375 21,375 285,000 5.60 الیونیدو النیجر
 310,750 35,750 275,000 الیونیب

 3,224,731 224,981 2,999,750 90.10 الیوئندیبي نیجیریا
 2,084,511 145,431 1,939,080 الیونیدو

 82,490 9,490 73,000 0.003 الیونیب نیوي
 1,254,477 87,522 1,166,955 2.18 الیونیدو مقدونیا الشمالیة

 375,304 26,184 349,120 6.79 الیونیدو عمان
 96,050 11,050 85,000 الیونیب

 5,384,513 375,664 5,008,849 79.10 الیونیدو باكستان
 497,200 57,200 440,000 الیونیب

 135,600 15,600 120,000 0.06 الیونیب باالو
 285,461 19,916 265,545 4.78 الیوئندیبي بنما

 79,100 9,100 70,000 الیونیب
 1,397,500 147,500 1,250,000 3.40 ألمانیا بابوا غینیا الجدیدة

 372,900 42,900 330,000 6.28 الیونیب باراغواي
 322,500 22,500 300,000 الیوئندیبي

 253,611 20,940 232,671 3.74 الیوئندیبي بیرو
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ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 56,500 6,500 50,000 الیونیب
 259,900 29,900 230,000 45.00 الیونیب الفلبین

 1,903,449 132,799 1,770,650 الیونیدو
 358,606 41,256 317,350 الیابان

 1,856,095 129,495 1,726,600 57.86 الیونیدو قطر
 350,300 40,300 310,000 الیونیب

 322,050 37,050 285,000   الیونیب ASP إقلیمي: النھج اإلقلیمي
 95,920 7,920 88,000 0.10 الیوئندیبي جمھوریة مولدوفا

 192,100 22,100 170,000 1.44 الیونیب رواندا
 119,900 9,900 110,000 الیونیدو

 140,685 16,185 124,500 0.18 الیونیب سانت كیتس ونیفس
 43,600 3,600 40,000 الیوئندیبي

 93,395 10,745 82,650 0.38 الیونیب سانت لوسیا
 138,812 11,462 127,350 الیونیدو

 390,754 44,954 345,800 0.28 الیونیب سانت فنسنت وجزر غرینادین
 135,285 11,170 124,115 الیونیدو

 167,806 19,306 148,500 0.09 الیونیب ساموا
 180,800 20,800 160,000 0.05 الیونیب سان تومي وبرنسیبي

 13,362,377 882,206 12,480,171 703.29 الیونیدو المملكة العربیة السعودیة
 810,089 89,289 720,800 الیونیب
 248,600 28,600 220,000 الیابان

 354,750 24,750 330,000 7.34 الیونیدو السنغال
 338,887 38,887 300,000 الیونیب

 965,093 67,333 897,760 2.94 الیونیدو صربیا
 85,315 9,815 75,500 الیونیب

 676,000 76,000 600,000 1.40 ألمانیا سیشیل
 124,300 14,300 110,000 0.58 الیونیب سیرالیون

 109,000 9,000 100,000 الیونیدو
 220,351 25,351 195,000 0.67 الیونیب جزر سلیمان

 337,050 22,050 315,000 5.75 الیونیدو الصومال
 6,990,905 457,349 6,533,556 176.72 الیونیدو جنوب أفریقیا

 135,600 15,600 120,000 0.57 الیونیب السودانجنوب 
 98,100 8,100 90,000 الیوئندیبي

 428,781 29,915 398,866 4.76 الیوئندیبي سري النكا
 281,370 32,370 249,000 الیونیب

 1,564,817 108,476 1,456,341 16.15 الیونیدو السودان
 117,520 13,520 104,000 0.69 الیونیب سورینام

 115,540 9,540 106,000 الیونیدو
 23,933,627 1,565,752 22,367,875 234.73 البنك الدولي تایلند

 342,350 39,385 302,965 الیابان
 186,337 21,437 164,900 0.05 الیونیب لیشتي -تیمور

 116,412 9,612 106,800  الیوئندیبي
 316,400 36,400 280,000 7.00 الیونیب توغو

 376,250 26,250 350,000 الیونیدو
 143,511 16,511 127,000 0.05 الیونیب تونغا

 1,572,438 109,705 1,462,733 17.90 الیوئندیبي ترینیداد وتوباغو
 1,177,209 77,014 1,100,195 10.60 الیونیدو تونس

 113,000 13,000 100,000 الیونیب
 676,000 76,000 600,000 فرنسا

 15,147,065 1,026,975 14,120,090 507.87 الیونیدو تركیا
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ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 116,899 13,449 103,450 الیونیب
 700,954 48,904 652,050 2.38 الیونیدو تركمانستان

 103,960 11,960 92,000 0.03 الیونیب توفالو
 95,485 10,985 84,500 0.07 الیونیب أوغندا

 87,200 7,200 80,000 الیونیدو
 124,300 14,300 110,000 0.59 الیونیب جمھوریة تنزانیا المتحدة

 109,000 9,000 100,000 الیونیدو
 408,504 28,500 380,004 4.18 الیوئندیبي أوروغواي

 167,806 19,306 148,500 0.10 الیونیب فانواتو
 1,904,973 132,905 1,772,068 23.16 الیونیدو فنزویال (جمھوریة _ البولیفاریة)

 138,348 15,916 122,432 الیونیب
 9,809,397 684,377 9,125,020 143.20 البنك الدولي فییت نام

 429,400 49,400 380,000 63.28 الیونیب الیمن
 438,700 28,700 410,000 الیونیدو

 197,750 22,750 175,000 1.70 الیونیب زامبیا
 152,600 12,600 140,000 الیونیدو

 1,163,088 124,270 1,038,818 12.34 ألمانیا زمبابوي
 خطط إدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة الثانیة)

 967,280 63,280 904,000 9.18 الیوئندیبي أنغوال
 3,895,944 254,874 3,641,070 115.19 الیونیدو األرجنتین

 6,473,680 423,512 6,050,168 البنك الدولي
 282,500 32,500 250,000 إیطالیا

 141,264 11,664 129,600 3.26 الیوئندیبي أرمینیا
 97,632 11,232 86,400 الیونیب

 5,730,935 374,921 5,356,014 24.01 الیوئندیبي بنغالدیش
 603,495 68,815 534,680 الیونیب

 17,943,900 1,173,900 16,770,000 464.06 الیوئندیبي البرازیل
 12,001,866 785,169 11,216,697 الیونیدو

 8,587,273 860,000 7,727,273 ألمانیا
 282,500 32,500 250,000 إیطالیا

 1,480,346 96,846 1,383,500 14.53 الیونیدو الكامیرون
 2,295,200 150,153 2,145,047 49.52 الیوئندیبي شیلي

 246,645 28,375 218,270 الیونیب
 1,102,849 72,149 1,030,700 الیونیدو

 150,702,064 9,230,854 141,471,210 8,715.83 البنك الدولي رغاوي البولیوریتان –الصین 
 118,999,668 7,298,173 111,701,495 الیونیدو رغاوي البولیسترین المسحوبة بالضغط –الصین 
 1,214,501 129,366 1,085,135 ألمانیا رغاوي البولیسترین المسحوبة بالضغط –الصین 
 95,006,053 5,861,256 89,144,797 الیوئندیبي تكییف الھواء الصناعي والتجاري–الصین 
 94,062,699 5,809,794 88,252,905 الیونیدو تكییف ھواء الغرف –الصین 
 1,000,000 108,108 891,892 إیطالیا تكییف ھواء الغرف –الصین 
 50,348,743 3,086,177 47,262,566 الیوئندیبي المذیبات -الصین 
 20,977,901 2,087,901 18,890,000 الیونیب قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكین –الصین 
 1,120,000 120,000 1,000,000 ألمانیا قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكین –الصین 
 452,000 52,000 400,000 الیابان قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكین –الصین 

 4,818,724 315,243 4,503,481 122.30 الیوئندیبي كولومبیا
 197,750 22,750 175,000 یونیبال

 612,730 69,730 543,000 ألمانیا
 1,369,127 89,569 1,279,558 15.36 الیوئندیبي الجمھوریة الدومینیكیة

 220,350 25,350 195,000 یونیبال
 6,416,620 419,779 5,996,841 146.97 الیونیدو مصر
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ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 3,954,423 258,701 3,695,722 الیوئندیبي
 1,181,049 126,049 1,055,000 یونیبال

 234,249 26,949 207,300 ألمانیا
 274,025 31,525 242,500 1.62 یونیبال غیانا

 472,406 30,906 441,500 الیوئندیبي
 41,635,261 2,723,802 38,911,459 769.49 الیوئندیبي الھند

 1,008,999 108,999 900,000 یونیبال
 5,671,000 571,000 5,100,000 ألمانیا

 4,330,290 283,290 4,047,000 84.33 الیوئندیبي إندونیسیا
 4,553,024 297,861 4,255,163 البنك الدولي

 5,248,737 343,376 4,905,361 162.37 الیوئندیبي إیران ( جمھوریة _ اإلسالمیة)
 2,250,430 147,225 2,103,205 الیونیدو

 787,000 87,000 700,000 یونیبال
 2,976,368 303,964 2,672,404 ألمانیا
 1,017,000 109,793 907,207 إیطالیا

 2,220,503 145,267 2,075,236 44.79 البنك الدولي األردن
 1,069,416 69,961 999,455 الیونیدو

 1,967,873 204,023 1,763,850 21.78 فرنسا كینیا
 428,000 28,000 400,000 3.08 الیوئندیبي قیرغیزستان

 352,560 40,560 312,000 یونیبال
 4,498,093 294,267 4,203,826 36.70 الیوئندیبي لبنان

 6,567,728 429,665 6,138,063 146.24 الیوئندیبي مالیزیا
 8,316,672 544,082 7,772,590 516.90 الیونیدو المكسیك

 731,500 81,500 650,000 ألمانیا
 517,756 59,565 458,191 إیطالیا

 90,400 10,400 80,000 الیونیب
 2,370,960 243,969 2,126,991 إسبانیا

 304,950 19,950 285,000 5.32 الیونیدو عمان
 226,000 26,000 200,000 یونیبال

 8,785,205 574,733 8,210,472 140.27 الیوئندیبي نیجیریا
 568,802 65,377 503,425 إیطالیا

 192,752 15,915 176,837 الیونیدو
 5,111,146 334,374 4,776,772 72.98 الیونیدو باكستان

 568,330 65,330 503,000 یونیبال
 774,310 50,656 723,654 9.11 الیوئندیبي بنما

 1,248,690 81,690 1,167,000 14.40 الیوئندیبي بیرو
 235,040 27,040 208,000 الیونیب

 2,942,561 192,504 2,750,057 24.59 البنك الدولي الفلبین
 133,307 11,007 122,300 0.25 الیوئندیبي جمھوریة مولدوفا

 58,986 6,786 52,200 الیونیب
 2,943,280 192,551 2,750,729 31.34 الیونیدو السودان

 4,056,452 265,375 3,791,077 51.53 البنك الدولي تایلند
 233,774 26,894 206,880 0.34 الیونیب لیشتي -تیمور

 150,333 12,413 137,920 الیوئندیبي
 1,182,518 77,361 1,105,157 11.05 الیوئندیبي أوروغواي

 2,104,844 137,700 1,967,144 22.94 الیونیدو فنزویال (جمھوریة _ البولیفاریة)
 15,419,990 1,008,786 14,411,204 130.57 البنك الدولي فییت نام

 264,002 30,372 233,630 الیابان

 الھیدروكلوروفلوروكربونیة (المرحلة األولى)خطة إدارة إزالة المواد 
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ینفذ  البلد
 بواسطة

 مجموع اإلزالة
(طن من قدرات 
 استنفاد األوزون)

 علیھ من حیث المبدأالتمویل الموافق 
 (دوالرات أمریكیة)

تكالیف  أموال المشروع
 الدعم

 المجموع

 100,320,000 5,320,000 95,000,000 3,970.00 البنك الدولي الصین
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 ثانيال المرفق

 الوثائق التي نظرت فیھا اللجنة التنفیذیة والمقررات التي اتخذتھا بالعالقة إلى المسائل الناشئة عن تعدیل كیغالي
 

 المقررات العنوان رقم الوثیقة
ExCom/77/70/Rev.1 

 
المسائل المتعلقة باللجنة التنفیذیة 

الناشئة عن االجتماع الثامن 
لألطراف في  والعشرین

 مونتریالبروتوكول 

 اللجنة التنفیذیة: قررت: وبعد تقریر منسق فریق االتصال، 77/59

لمعالجة المسائل المتعلقة بتعدیل كیغالي  2017أیام في أوائل عام  4أن تعقد اجتماعا خاصا لمدة  (أ)
الصادر عن اجتماع األطراف، والمساھمات   XXVIII/2لبروتوكول مونتریال الناشئة عن المقرر  

 اإلضافیة المحتملة إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

تحتوي على معلومات أولیة استجابة للعناصر في المقرر أن تطلب إلى األمانة إعداد وثیقة  (ب)
2/XXVIII  الصادر عن االجتماع الثامن والعشرین لألطراف الذي طلب إلى اللجنة التنفیذیة أن

 تتخذ إجراءات، مع معالجة المسائل التالیة:

عي المعلومات المتوافرة عن استھالك وإنتاج الھیدروفلوروكربون، فضال عن المنتج الفر ) 1(
، بما في ذلك من الدراسات االستقصائیة لبدائل المواد المستنفدة 23-الھیدروفلوروكربون

 لألوزون التي یمولھا الصندوق المتعدد األطراف ومصادر أخرى؛

في البدء في اإلبالغ وأنشطتھا التنظیمیة  5األنشطة التمكینیة الالزمة لمساعدة بلدان المادة  ) 2(
 قابة على الھیدروفلوروكربون؛ بالعالقة إلى تدابیر الر

- الجوانب الرئیسیة المتعلقة بتكنولوجیات الرقابة على المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون ) 3(
 ؛ 23

في النظر فیھا بالعالقة إلى األنشطة القائمة  تحدید المسائل التي قد ترغب اللجنة التفنیذیة ) 4(
 إلزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة؛

 المعلومات ذات الصلة بشأن إعداد المبادئ التوجیھیة للتكلفة المطلوبة من اللجنة التنفیذیة؛ ) 5(

ت ذات الصلة مع أن تدعو أعضاء اللجنة التنفیذیة في االجتماع السابع والسبعین إلى تبادل المعلوما (ج) 
)  5) إلى (1األمانة على سبیل المثال ال الحصر بشأن العناصر المذكورة في الفقرات الفرعیة (ب)(

على أساس استثنائي نظرا للوقت المحدود   2017ینایر/كانون الثاني    31أعاله، في موعد ال یتجاوز  
 ؛ 2016حتى نھایة عام 

ون دوالر أمریكي لمساھمات البدایة السریعة في عام ملی 27فیما یتعلق بالمبلغ المعتزم وقدره  (د)
 :5من بعض البلدان بخالف بلدان المادة   2017

الموافقة، مع التقدیر، على المساھمات اإلضافیة المعلن عنھا من عدد من البلدان بخالف  ) 1(
لتمویل لتقدیم دعم للبدایة السریعة لتنفیذ تعدیل كیغالي، مع مالحظة أن ھذا ا 5بلدان المادة 

 كان لمرة واحدة ولن یؤثر في مساھمات الجھات المانحة؛

) أعاله ینبغي أن تتاح لبلدان 1أن المساھمات اإلضافیة المذكورة في الفقرة الفرعیة (د)( ) 2(
التي كان لدیھا خط أساس استھالك سنوي من الھیدروفلوروكربون بین السنوات  5المادة 
ن نیتھا للتصدیق على تعدیل كیغالي واتخذت والتي قد أشارت رسمیا ع 2022و  2020

التزامات مبكرة إلزالة الھیدروفلوروكربون من أجل دعم أنشطتھا التمكینیة، مثل بناء 
القدرات والتدریب على مناولة بدائل الھیدروفلوروكربون، والتراخیص، واإلبالغ وأنشطة 

ال ال الحصر المبادئ باء، مع مراعاة على سبیل المث 4إعداد المشروع بموجب المادة 
 التوجیھیة والمقررات الصادرة عن اللجنة التنفیذیة؛

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثیقة تصف اإلجراءات الممكنة للبلدان المحددة في الفقرة  ) 3(
) أعاله للحصول على المساھمات اإلضافیة للبدایة السریعة لألنشطة 2الفرعیة (د)(

 التمكینیة؛

عن إجراءات جعل المساھمات   5الخزانة البلدان المساھمة بخالف بلدان المادة  أن یبلغ أمین   ) 4(
اإلضافیة متوافرة للصندوق المتعدد األطراف لغرض اإلجراء المبكر فیما یتعلق بتعدیل 

 كیغالي؛

أن تقدم األمانة تقریرا إلى اللجنة التنفیذیة عن المساھمات اإلضافیة للبدایة السریعة المستلمة  ) 5(
 نحو منفصل عن االشتراكات المتعھد بھا إلى الصندوق المتعدد األطراف؛ على

أن تطلب إلى األمانة إعداد جدول أعمال لالجتماع الخاص المشار إلیھ في الفقرة الفرعیة (أ) أعاله   (ھ)
 استنادا إلى المسائل المحددة في الفقرات الفرعیة (ب) إلى (د) أعاله.
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 المقررات العنوان رقم الوثیقة
ExCom/78/3  

 األولوالتصویب 
حالة المساھمات اإلضافیة 

 لصندوق المتعدد األطرافل
 جنة التنفیذیة:لال قررتو: 78/1

لصندوق المتعدد األطراف على لنة عن حالة المساھمات اإلضافیة  اتقریر أمین الخزب  اإلحاطة علما )أ(
 ؛1والتصویب   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3 تینالنحو الوارد في الوثیق

حالة المساھمات اإلضافیة المتعھد بھا الموزعة على غیر أطراف بمع التقدیر    كذلك اإلحاطة علماو (ب)
 في تنفیذ تعدیل كیغالي؛  یعالستة عشر لتقدیم دعم البدء السر 5المادة 

لبدء دعم الالواردة  نة بتقدیم تقریر إلى اللجنة التنفیذیة عن المساھمات اإلضافیة  اومطالبة أمین الخز (ج) 
السریع بشكل منفصل عن المساھمات المتعھد بھا األخرى للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع 

 التاسع والسبعین.

ExCom/78/4  
 األولوالتصویب 

المعلومات المتوافرة عن 
استھالك وإنتاج 

الھیدروفلوروكربون في بلدان 
 5المادة 

 اللجنة التنفیذیة: وقررت: 78/2

اإلحاطة علما بالتقریر عن المعلومات المتوافرة عن استھالك وإنتاج الھیدروفلوروكربون في بلدان  (أ)
 ؛1والتصویب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4الوارد في الوثیقتین  5المادة 

الستكمال وتقدیم أقصى ذات الصلة    5أن تحث الوكاالت الثنائیة والمنفذة على العمل مع بلدان المادة   (ب)
عدد ممكن من التقاریر عن الدراسات االستقصائیة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، في موعد 

 ؛ 2017أیار  مایو/ 8أقصاه 

منفذة أن تعید إلى االجتماع الحادي والثمانین أرصدة األموال غیر الطلب إلى الوكاالت الثنائیة وال (ج) 
المنصرفة لتلك الدراسات االستقصائیة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي لم تقدم إلى االجتماع 

 التاسع والسبعین أو االجتماع الثمانین للجنة التنفیذیة.

 

ExCom/78/5 
 األولوالتصویب 

 بوضع الصلة ذات المعلومات
 لتكالیف توجیھیة مبادئ

للمواد  التخفیض التدریجي
 بلدان في الھیدروفلوروكربونیة

: مشروع المعاییر 5 المادة
 للتمویل

التخفیض  لتكالیف توجیھیة مبادئ بوضع الصلة ذات المعلومات بشأن الشاملة المناقشات وبعد: 78/3
 :یلي ما التنفیذیة اللجنة قررت ، 5 المادة بلدان في الھیدروفلوروكربونیةللمواد  التدریجي

للمواد  التخفیض التدریجي لتكالیف توجیھیة اإلحاطة علما بالمعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ (أ)
: مشروع معاییر للتمویل الواردة في الوثیقتین 5 المادة بلدان في الھیدروفلوروكربونیة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5  والتصویب األول ؛ 

 الخاصة في وأولویاتھا استراتیجیاتھا اختیار من األطراف تمكن التي التنفیذ في بالمرونة یتعلق فیما
 والتكنولوجیات  القطاعات

 المبادئ نموذج مشروع من الصلة ذي الفرع في XXVIII/2 المقرر  من  13 الفقرة إدراج )ب(
 المرفق في الوارد للمواد الھیدروفلوروكربونیة التدریجي بالتخفیض المتعلقة للتكالیف التوجیھیة

 ؛ [UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]بالوثیقة   األول

 المؤھلة للقدرة النھائي بالتاریخ یتعلق وفیما

 المبادئ نموذج مشروع من الصلة ذي الفرع في XXVIII/2 المقرر  من  17 الفقرة إدراج ) ج(
 المرفق في الوارد للمواد الھیدروفلوروكربونیة التدریجي بالتخفیض المتعلقة للتكالیف التوجیھیة

 ؛ [UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]بالوثیقة  األول

 

 والثالث الثاني بالتحویلین یتعلق وفیما

 المبادئ نموذج مشروع من الصلة ذي الفرع في XXVIII/2 المقرر  من  18 الفقرة إدراج )د(
 المرفق في الوارد للمواد الھیدروفلوروكربونیة التدریجي بالتخفیض المتعلقة للتكالیف التوجیھیة

 ؛ [UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11] بالوثیقة األول

 الھیدروفلوروكربونیةالمواد  وإنتاج استھالك في المستدامة اإلجمالیة بالتخفیضات یتعلق وفیما

 :یلي ما بشأن المناقشات تستمر )ھ(

 أكسید ثاني بمكافئات عنھا التعبیر سیتم كان إذا ما ذلك في بما البدایة،  نقطة تحدید منھجیة ) 1(
 كلیھما؛ أو المتریة،  باألطنان أو الكربون، 

 المبادئ نموذج مشروع من الصلة ذي الفرع في XXVIII /2 المقرر من 19 الفقرة إدراج ) 2(
 للمواد الھیدروفلوروكربونیة؛ التدریجي بالتخفیض المتعلقة للتكالیف التوجیھیة

 المؤھلة اإلضافیة بالتكالیف یتعلق وفیما

 االستھالكي التصنیع لقطاع
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ً  )و(   في  وتُدرج مؤھلة التكالیف من التالیة الفئات تُجعل ، XXVIII/2 المقرر من ) أ( 15 للفقرة وفقا

 التصنیع قطاع للمواد الھیدروفلوروكربونیة في التدریجي بالتخفیض المرتبطة التكالیف حساب
 : [UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11]بالوثیقة  األول المرفق في الوارد االستھالكي

 اإلضافیة؛ الرأسمالیة التكالیف ' 1'

 التنفیذیة؛ اللجنة تحددھا لفترة اإلضافیة التشغیل تكالیف ' 2'

 التقنیة؛ المساعدة أنشطة ' 3'

المواد الھیدروفلوروكربونیة  بدائل وتحسین من أجل تكییف االقتضاء عند والتطویر البحث ' 4'
 العالمي؛ االحترار إحداث أو المعدومة على المنخفضة القدرة ذات

متى كان   لعائدات حقوق الملكیة،  اإلضافیة والتكالیف والتصامیم،  براءات االختراع تكالیف ' 5'
  التكلفة؛  ذلك ضروریاً وفعاالً من حیث

 .والبدائل ذات الخصائص السمیة لالشتعال القابلة بالبدائل المأمون األخذ تكالیف ' 6'

النظر في الموافقة على عدد محدود من المشروعات المتعلقة بالھیدروفلوروكربون في قطاع  (ز) 
ولوجیا، في موعد أقصاه االجتماع التصنیع االستھالكي فقط، دون المساس بمختلف أنواع التكن

، للسماح للجنة التنفیذیة من اكتساب الخبرات في التكالیف الرأسمالیة اإلضافیة 2019األول في عام  
وتكالیف التشغیل اإلضافیة التي قد ترتبط بالتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في 

قدم مشروعا ینبغي أن یكون قد  5بلدان المادة ، على أساس الفھم بأن: أي بلد من 5بلدان المادة 
صدق على تعدیل كیغالي أو قدم رسالة رسمیة تفید بنیة الحكومة في التصدیق على التعدیل؛ ولن 
یتوافر تمویل إضافي إلى حین استالم جھة اإلیداع في مقر األمم المتحدة في نیویورك لصك 

تیجة للمشروع سیتم خصمھا من نقطة التصدیق؛ وأي كمیة تخفض من الھیدروفلوروكربون ن
 البدایة؛

النظر في التكالیف والوفورات المتعلقة بفرص المزید من التجنب للمواد الھیدروفلوروكربونیة في  (ح) 
 أنشطة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربونیة وكیف یمكن معالجتھا؛

والتصویب   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5بالنسبة للمسائل األخرى المناقشة بالعالقة إلى الوثیقتین  
1 

التي قدمھا رئیس اللجنة  XXVIII/2مطالبة األمانة بإعداد وثیقة تحتوي على عناصر المقرر  (ط)
(أ) من جدول األعمال، والمعلومات ذات الصلة 6التنفیذیة في موجزه الكتابي للمناقشة بشأن البند 

 المادة بلدان في للمواد الھیدروفلوروكربونیة التخفیض التدریجي لتكالیف توجیھیة بوضع مبادئ
ذیة النظر فیھا في اجتماعھا التاسع ، في االجتماع الثامن والسبعین، لكي تواصل اللجنة التنفی5

والسبعین، بما في ذلك موجز للمسائل المعلقة، مثل التكالیف اإلضافیة المؤھلة (التصنیع 
االستھالكي، وقطاع اإلنتاج، وقطاع خدمة التبرید، والتكالیف األخرى)، وكفاءة استخدام الطاقة، 

 ‘واو‘أھلیة مواد المرفق ص من المواد ووبناء القدرات الالزمة لمعالجة مسألة السالمة، والتخل
 .الخاضعة إلعفاء درجات الحرارة المحیطة العالیة

ExCom/78/6  بوضع ذات صلةمعلومات 
 یفلاتكبشأن مبادئ توجیھیة 

التخفیض التدریجي للمواد 
 الھیدروفلوروكربونیة

: األنشطة 5المادة  في بلدان
 التمكینیة

 :التنفیذیة ما یلي اللجنة قررت إجراء مناقشة،  وبعد: 78/4

لكي  التمکینیة األنشطة بشأن توجیھیة مبادئ مشروع تتضمن وثیقة إعداد األمانة إلى تطلب أن )أ(
 المسألة  بھذه  المتعلقة  المناقشات  مراعاة  مع  والسبعین،   التاسع  اجتماعھا  في  التنفیذیة  اللجنة  فیھا  تنظر

 والسبعین؛ الثامن االجتماع في

ً  مقبل اجتماع في المؤسسي التعزیز تمویل زیادة في أن تنظر )ب(   من  20 للفقرة وفقا
 . XXVIII/2  المقرر

ExCom/78/7  معلومات ذات صلة بوضع
مبادئ توجیھیة بشأن تكالیف 

التخفیض التدریجي للمواد 
الھیدروفلوروكربونیة في بلدان 

 : التعزیز المؤسسي5المادة 

 

ExCom/78/8  ظرفیھا للنتحدید قضایا
بخصوص أنشطة إزالة 

الھیدروكلوروفلوروكربون 
 الموجودة

 ً بشأن تحدید   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/8بالوثیقة وبعد المناقشة، أحیطت اللجنة التنفیذیة علما
 فیھا بخصوص أنشطة إزالة الھیدروكلوروفلوروكربون الموجودة. قضایا للنظر

ExCom/78/9 
 األولوالتصویب 

لجوانب الرئیسیة المتعلقة ا
بتكنولوجیات الرقابة على المنتج 

الفرعي 
 23-الھیدروفلوروكربون

 اللجنة التنفیذیة: قررتوعقب المناقشات في فریق االتصال،  78/5
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ً بالجوانب الرئیسیة المتعلقة بتكنولوجیات الرقابة على المنتج الفرعي  (أ) اإلحاطة علما

والتصویب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9في الوثیقتین الواردة  23-الھیدروفلوروكربون
 ؛األول

من الوفاء بالتزامات اإلبالغ والرقابة  5مالحظة الحاجة الفوریة التخاذ إجراء لتمكین بلدان المادة  (ب)
 ؛ 2020ینایر/ كانون الثاني  1بحلول  23-على الھیدروكلوروفلوروكربون

إعادة التأكید، من خالل البنك الدولي، على طلبھا إلى حكومة الصین أن تقدم إلى االجتماع التاسع  (ج) 
"  23-والسبعین تقاریر عن حالة الدراسات بشأن "تكنولوجیات تحویل/حرق الھیدروفلوروكربون

باستخدام أفضل  23-وعن "التحقیق بشأن خفض معدل المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون
 ات" التي تم تمویلھما من خالل خطة إدارة إزالة إنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون؛ الممارس

إلى تزوید األمانة، على أساس  22-دعوة جمیع األطراف المنتجة للھیدروكلوروفلوروكربون (د)
في المرافق المنتجة  23-طوعي، بمعلومات عن كمیات الھیدروفلوروكربون

خبراتھا في الرقابة ورصد انبعاثات المنتج الفرعي  فضال عن 22-للھیدروكلوروفلوروكربون
، بما في ذلك السیاسات والقواعد ذات الصلة والتكالیف المتعلقة بذلك، في 23-الھیدروفلوروكربون

 ؛ 2017مایو/ أیار  15موعد أقصاه 

افق مطالبة األمانة باستمرار في استكشاف ما إذا كانت مرافق إنتاج الھیدروفلوروكربون أو المر (ھ)
األخرى المنتجة للھیدروكلوروفلوروكربون الموجودة في أي طرف من األطراف قد ولدت 

مایو/ أیار  31واإلبالغ عن ذلك إلى اللجنة التنفیذیة بحلول  23-انبعاثات الھیدروفلوروكربون
 ؛ 2018

على المنتج  مطالبة األمانة بتقدیم وثیقة محدثة للجوانب الرئیسیة المتعلقة بتكنولوجیات الرقابة (و)
 إلى االجتماع التاسع والسبعین، بما في ذلك: 23-الفرعي الھیدروفلوروكربون

- المعلومات ذات الصلة بتكلفة إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون ) 1(
 ؛ 22

وصف للسیاسات والقواعد الموجودة التي تدعم الرقابة والرصد النبعاثات  ) 2(
 ؛5والمتطلبات الستمرار تلك التدابیر في بلدان المادة  23-الھیدروفلوروكربون

استنادا إلى المعلومات   23-تحلیل إضافي لوسائل الرقابة على انبعاثات الھیدروفلوروكربون ) 3(
اإلضافیة المقدمة من أعضاء اللجنة التنفیذیة وأي معلومات أخرى متاحة لألمانة، بما في 

 من آلیة التنمیة النظیفة؛ذلك المعلومات 

- وانبعاثات الھیدروفلوروكربون 22-المستویات الحالیة إلنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون ) 4(
، ومعلومات عن ممارسات اإلدارة، لكل خط من الخطوط، في كل مرفق في بلدان المادة 23

لرصد الموافق ، بما في ذلك معلومات عن منھجیات ا5والبلدان غیر العاملة بموجب المادة    5
 علیھا في إطار اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛

، مثل تلك الموافق 23-استكشاف الخیارات الممكنة لرصد انبعاثات الھیدروفلوروكربون ) 5(
علیھا للرصد المستمر بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، بما في ذلك 

 تبطة بذلك؛التكالیف المر

 النظر في الحاجة إلى دراسة نظریة ومیدانیة في االجتماع التاسع والسبعین. (ز) 

ExCom/78/10 
 األولوالتصویب 

اإلجراءات التي تتخذھا مشروع 
التي لدیھا خط  5بلدان المادة 

أساس الستھالك المواد 
فیما بین  الھیدروفلوروكربونیة

للحصول على  2022و  2020
لألنشطة  مساھمات إضافیة

 التمكینیة
 

 التاسع االجتماع لھذه المسألة حتى المزید من المناقشة إرجاء على اتفقت اللجنة التنفیذیة ذلك،  ضوء وفي
 والسبعین.

ExCom/79/44 
 األولوالتصویب 

حالة المساھمات اإلضافیة 
للصندوق المتعدد األطراف 

 (ج)) 1/ 78(المقرر 

 اللجنة التنفیذیة: قررتو: 79/42

للصندوق المتعدد األطراف  اإلضافیة المساھمات حالة عن الخزانة أمین بتقریر علما اإلحاطة (أ)
،  Corr.1و   UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44 الوثیقتین في (ج)) الوارد1/ 78(المقرر 

 ؛وعلى النحو المعدل شفویاُ خالل االجتماع
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 لتقدیم 5 المادة أطراف غیرأطراف من    6   سددتھا التي بالمدفوعات التقدیر مع كذلك علما اإلحاطة (ب)

للھیدروفلوروكربون: وھي الدانمرك، وفنلندا،  التدریجي التخفیض تنفیذ في لبدء السریعا دعم
 وآیرلندا، وإیطالیا، ولكسمبرغ ونیوزیلندا؛

البدء  لدعم اإلضافیة المساھمات حالة عن التنفیذیة اللجنة إلى تقریر بتقدیم الخزانة أمین مطالبة (ج) 
االجتماع  في األطراف المتعدد للصندوق األخرى بھا المتعھد المساھمات عن منفصل بشكل السریع
 .الثمانین

ExCom/79/45 
 األولوالتصویب 

 المسوحاتالتحلیل العام لنتائج 
الخاصة ببدائل المواد المستنفدة 

 لألوزون 
 (ح))  53/ 74(المقرر 

رت اللجنة التنفیذیة ما یلي: :79/43  وقرَّ

أن تحیط علماً بالتحلیل األولي العام لنتائج الدراسات االستقصائیة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون  (أ)
 ؛ Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45) الوارد في الوثیقتین 53/ 74(المقرر 

ذات الصلة من أجل استكمال   5أن تحث الوكاالت الثنائیة والمنفذة على العمل مع بلدان المادة  (ب)
وتقدیم جمیع الدراسات االستقصائیة الواجبة عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون، في موعد أقصاه 

للدراسات االستقصائیة التي ال ، مع مالحظة أن األرصدة غیر المنفقة 2017سبتمبر/ أیلول  18
 ً  مع المقرر تقدَّم إلى االجتماع الثمانین ال بد من إعادتھا إلى االجتماع الحادي والثمانین تمشیا

 (ج)؛ 78/2

ً لنتائج الدراسات االستقصائیة  (ج)  أن تطلب إلى األمانة أن تقدّم، إلى االجتماع الثمانین، تحلیالً عاما
المقدمة إلى األمانة  لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، وأن یتم تحدیثھ لیشمل جمیع االستقصاءات

 . 2017سبتمبر/ أیلول  18بحلول 

ExCom/79/46  وضع المبادئ التوجیھیة
للتكالیف بشأن تخفیض المواد 
الھیدروفلوروكربونیة تدریجیا 

: مشروع 5المادة  بلدان في
 ) 78/3معاییر التمویل (المقرر 

 اللجنة التنفیذیة: قررتوعقب تقریر من میسر فریق االتصال، : 79/44

اإلحاطة علما بوضع معاییر تمویل التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في بلدان  (أ)
) الوارد في الوثیقة 3/ 78: مشروع المعاییر للتمویل (المقرر 5 المادة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46؛ 

وضع مبادئ توجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي الستھالك وإنتاج المواد الھیدروفلوروكربونیة  (ب)
، واالنتھاء من المبادئ التوجیھیة في أقرب 2018لتقدیمھا إلى االجتماع الثالثین لألطراف في عام  

 وقت ممكن بعد ذلك، مع مراعاة اآلراء والمدخالت المقدمة من األطراف؛

  XXVIII/2من المقرر  11أن یقدم رئیس اللجنة التنفیذیة، بما یتماشى مع الفقرة  االتفاق على (ج) 
بشأن المبادئ األساسیة واألطر الزمنیة، تقریرا عن التخفیض التدریجي للمواد 

 الھیدروفلوروكربونیة:

إلى االجتماع التاسع والعشرین لألطراف عن التقدم الذي أحرزتھ اللجنة التنفیذیة في وضع  ) 1(
 مبادئ توجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة؛ 

إلى اجتماعات األطراف المستقبلیة عن التقدم المحرز، بما في ذلك عن الحاالت التي أدت  ) 2(
لتنفیذیة إلى تغییر في استراتیجیة وطنیة أو خیار وطني بشأن فیھا مداوالت اللجنة ا

 التكنولوجیا مقدم إلى اللجنة التنفیذیة.

(ز)،  78/3وبالعالقة إلى المعاییر للنظر في المشروعات االستثماریة الفردیة عمال بالمقرر : 79/45
 اللجنة التنفیذیة: قررت

رحات للمشروعات االستثماریة الفردیة المتعلقة (ز) والنظر في المقت78/3إعادة تأكید المقرر  (أ)
 بالمواد الھیدروفلوروكربونیة استنادا إلى المعاییر التالیة:

أن یتم النظر في المشروعات المقدمة على أساس كل حالة على حدة، وینبغي أن تكون لدى  ) 1(
د أو مؤسسات فردیة تقرر التحول إلى تكنولوجیات ناضجة، وأن یمكن تكرارھا في البل

 المنطقة أو القطاع، وینبغي أن تأخذ في الحسبان التوزیع الجغرافي؛

یجب أن یتم تنفیذ المشروعات بالكامل في غضون سنتین من وقت الموافقة علیھا، وینبغي  ) 2(
أن تكون تقاریر إنجاز المشروعات ذات الصلة شاملة مع معلومات مفصلة بشأن التكالیف 

، وتكالیف التشغیل اإلضافیة، وأي وفورات تتحقق خالل عملیة الرأسمالیة اإلضافیة المؤھلة
التحویل والعوامل ذات الصلة التي تیسر التنفیذ، وأن أي أموال متبقیة سیتم إعادتھا إلى 
الصندوق المتعدد األطراف في غضون سنة واحدة بعد تاریخ إنجاز المشروع حسب 

 مقترحات المشروعات؛

إلى  2018محتملة في خطط أعمال الوكاالت الثنائیة والمنفذة للفترة ینبغي إدراج المشروعات ال (ب)
 لتقدیمھا إلى االجتماع الثمانین أو خطط األعمال الالحقة، حسب االقتضاء؛ 2020
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النظر في المزید من المشروعات االستثماریة الفردیة على أساس مستمر بعد أول اجتماع في عام  (ج) 

 ؛ 2019

وافق على تمویلھ في االجتماع الثمانین سیتم تمویلھ، إلى أقصى حد ممكن، أن أي مقترح مقدم وم (د)
، بعد إعطاء 5من المساھمات الطوعیة اإلضافیة المقدمة من أطراف غیر عاملة بموجب المادة 

 األولیة لألنشطة التمكینیة.

ExCom/79/47  وضع المبادئ التوجیھیة
للتكالیف بشأن تخفیض المواد 
الھیدروفلوروكربونیة تدریجیا 

: مشروع 5في بلدان المادة 
مبادئ توجیھیة بشأن أنشطة 

 التمكین

 اللجنة التنفیذیة ما یلي: وقررت: 79/46

لدان اإلحاطة علما بوضع معاییر تمویل التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في ب (أ)
(أ)) الوارد في الوثیقة 78/4: مشروع المبادئ التوجیھیة بشأن األنشطة التمكینیة (المقرر 5 المادة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47؛ 

 على األساس التالي: 5الموافقة على األنشطة التمكینیة ألطراف المادة  (ب)

نیة لمساعدة وحداتھا سیسمح للبلدان بالمرونة في االضطالع بطائفة من األنشطة التمكی ) 1(
الوطنیة لألوزون في الوفاء بالتزاماتھا األولیة بخصوص التخفیض التدریجي للمواد 

 الھیدروفلوروكربونیة بما یتمشى مع تعدیل كیغالي؛

 یمكن أن تتألف األنشطة التمكینیة مما یلي على سبیل المثال ال الحصر: ) 2(

 عدیل كیغالي؛األنشطة لتیسیر ودعم التصدیق المبكر على ت أ.

، بما في ذلك XXVIII/2 من المقرر  20األنشطة األولیة المحددة في الفقرة  ب.
األنشطة القطریة التي تھدف إلى البدء في دعم الترتیبات المؤسسیة، واستعراض نظم 
إصدار التراخیص، واإلبالغ عن بیانات استھالك وإنتاج الھیدروفلوروكربون، وبیان 

ریة، مع استبعاد التعزیز المؤسسي، على النحو الذي تناولھ األنشطة غیر االستثما
 (ب)؛ 78/4المقرر 

االستراتیجیات الوطنیة التي تحتوي على األنشطة في الفقرتین الفرعیتین أ. و ب.  ج.
 أعاله؛

یمكن تقدیم التمویل إلعداد خطط التنفیذ الوطنیة للوفاء بااللتزامات األولیة للخفض من أجل  ) 3(
تدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة، في أقرب وقت ممكن، ویكون ذلك قبل التخفیض ال

خمس سنوات من تلك االلتزامات، بعد أن یكون البلد قد صدق على تعدیل كیغالي وعلى 
 أساس المبادئ التوجیھیة التي ستعتمد في المستقبل؛

 ؛ 79/45ألحكام المقرر  یمكن تقدیم التمویل للمشروعات االستثماریة األولیة الفردیة وفقا ) 4(

) أعاله قبل إعداد خطة التنفیذ الوطنیة 2تقدیم التمویل لألنشطة التمكینیة المشار إلیھا في الفقرة (أ)( (ج) 
على النحو المحدد في الجدول أدناه، استنادا إلى خط أساس استھالك الھیدروكلوروفلوروكربون 

ما في ذلك األنشطة في البلد، على أساس الفھم بأنھ لن یقدم أي تمویل إضافي لألنشطة التمكینیة، ب
 ، قبل إعداد خطط التنفیذ الوطنیة؛23-للھیدروفلوروكربون

 خط أساس الھیدروكلوروفلوروكربون
 (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

 الحد األقصى من التمویل لألنشطة التمكینیة 
 (دوالرات أمریكیة)

 50,000 1أقل من 
 95,000 6و  1بین 

 150,000 100وحتى  6أعلى من 
 250,000 100أعلى من 

 
 أن طلبات التمویل لألنشطة التمكینیة ینبغي أن تستوفى الشروط التالیة: (د)

التصدیق على تعدیل كیغالي من الحكومة التي تقدم طلبا أو استالم رسالة من الحكومة المعنیة  ) 1(
 كیغالي في أقرب وقت ممكن؛ تشیر إلى عزمھا على بذل أفضل الجھود للتصدیق على تعدیل  

إدراج األوصاف التفصیلیة في مقترحات المشروعات، لكل نشاط من األنشطة التمكینیة التي  ) 2(
سیتم تنفیذھا، بما في ذلك الترتیبات المؤسسیة، وتوزیع للتكالیف والجدول الزمني للتنفیذ، 

 بما یتسق مع المبادئ التوجیھیة للجنة التنفیذیة؛

شھرا، بدءا من وقت الموافقة علیھ، وینبغي إعادة  18أال تزید مدة المشروع عن ینبغي  ) 3(
 شھرا من ذلك التاریخ؛  12األرصدة إلى الصندوق المتعدد األطراف في غضون 
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ینبغي أن تدرج الوكاالت الثنائیة والمنفذة أي طلبات للتمویل لألنشطة التمكینیة في خطط  ) 4(

لى االجتماع الثمانین أو االجتماعات الالحقة، وبعد ذلك في أعمالھا، التي یمكن تقدیمھا إ
 برامج عملھا أو التعدیالت على برامج أعمالھا؛

ینبغي أن یشمل أي تقدیم أیضا بیانا من البلد المعني والوكالة الثنائیة/ المنفذة المعنیة بأن تنفیذ  ) 5(
 دروكلوروفلوروكربونیة؛األنشطة التمكینیة لن یؤخر تنفیذ مشروعات إزالة المواد الھی

أن تدعو الوكاالت الثنائیة والمنفذة إلى تقدیم، بحلول االجتماع الثمانین، طلبات تمویل لألنشطة  (ھ)
التمكینیة للبلدان التي رغبت في اتخاذ إجراء مبكر بشأن المواد الھیدروفلوروكربونیة، مع أي 

تم تمویلھ إلى أقصى حد ممكن من مقترح ینظر فیھ لغرض التمویل في ذلك االجتماع على أن ی
 .5المساھمات الطوعیة اإلضافیة المقدمة من األطراف غیر عاملة بموجب المادة 

ExCom/79/48 
 و والتصویبان األول

 األولى، واإلضافة الثاني

الجوانب الرئیسیة ذات الصلة 
بتكنولوجیات الرقابة على 

كمنتج  23-الھیدروفلوروكربون
 ) 78/5فرعي (المقرر 

 

 اللجنة التنفیذیة ما یلي: قررتوعقب المناقشات في فریق االتصال،  :79/47

 2والتصویب  1والتصویب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48اإلحاطة علما بالوثائق  (أ)
  23-بشأن الجوانب الرئیسیة ذات الصلة بتكنولوجیات الرقابة على الھیدروفلوروكربون Add.1و

 )؛ 78/5كمنتج فرعي (المقرر 

المقدمة من    23-اإلحاطة علما مع التقدیر بالمعلومات المتعلقة بالمنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون (ب)
حكومات األرجنتین، والصین، وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، وألمانیا، والھند، والیابان، 

ى وآیرلندا والمكسیك، وجمھوریة كوریا، واالتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبریطانیا العظم
الشمالیة، والوالیات المتحدة األمریكیة؛ واالتحاد األوروبي؛ وأمانة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 

 بشأن تغیر المناخ؛ وأحد منتجي المواد الكیمیائیة المفلورة؛ ومنظمة مستقلة للبحوث والمشاورة؛

المصانع المزدوجة النظر في الخیارات الممكنة الخاصة بفاعلیة التكلفة لتعویض  (ج) 
لتمكین االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج الفرعي  22-للھیدروكلوروفلوروكربون

 في تعدیل كیغالي؛ 23-الھیدروفلوروكربون

التي ترغب في إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج  5مطالبة الحكومات المعنیة في بلدان المادة  (د)
تقدیم البیانات األولیة التالیة لكي تنظر فیھا اللجنة التنفیذیة   فیھا إلى  22-الھیدروكلوروفلوروكربون

 في اجتماعھا الثمانین:

 في البلد: 22-قائمة بالمصانع المزدوجة للھیدروكلوروفلوروكربون ) 1(

 االسم؛ أ.

 الموقع؛ ب.

 ؛ 22-قدرة إنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون ج.

 الجدول الزمني للغلق؛ د.

 تاریخ اإلنشاء؛ ھ.

 اسم الُمالّك؛ و.

 الملكیة؛ ز.

 ؛ 23-االنبعاثات ومعدل المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون ح.

 ؛ 22-الحد األقصى من إنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون ط.

 في السنوات الثالث األخیرة على مستوى البلد؛ 22-إنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون ) 2(

ات الثالث األخیرة لكل مصنع من المصانع في السنو 22-إنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون ) 3(
 المزدوجة؛

 ؛5كمیة صادرات كل مصنع إلى البلدان غیر العاملة بموجب المادة  ) 4(

 

 : 22-العدد اإلجمالي للموظفین في صناعة الھیدروكلوروفلوروكربون ) 5(

 في قطاع اإلنتاج (العمالة المباشرة + الزیادات + الصیانة)؛ أ.

 التعبئة؛في قطاعات  ب.

(جدول  22-العدد اإلجمالي للموظفین في كل مصنع مزدوج للھیدروكلوروفلوروكربون ) 6(
 :واحد لكل مصنع) للسنوات الثالث األخیرة
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 العمالة المباشرة؛ أ.

 الزیادات؛ ب.

 المختبرات؛ ج.

 الصیانة؛ د.

 التعبئة؛ ھ.

في السنوات  22-بونمشتریات المواد الخام لكل مصنع مزدوج للھیدروكلوروفلوروكر ) 7(
 الثالث األخیرة:

 فلورید الھیدروجین (أطنان متریة)؛ أ.

 الكلوروفوروم (أطنان متریة)؛ ب.

مطالبة األمانة بالتعاقد مع خبیر استشاري مستقل إلجراء دراسة نظریة عن الخیارات المجدیة من  (ھ)
افق إنتاج من مر 23-حیث التكالیف والمستدامة بیئیا لتدمیر الھیدروفلوروكربون

، لتقدیم تقریر الخبیر االستشاري إلى االجتماع الحادي والثمانین، 22-الھیدروكلوروفلوروكربون
دوالر أمریكي من المساھمات اإلضافیة للصندوق المتعدد   100,000وتخصیص میزانیة تصل إلى  

 األطراف إلجراء التقییم وإعداد التقریر. ویمكن أن یشمل نطاق الدراسة ما یلي:

تقییما لتكالیف اإلحراق في موقع مرفق التدمیر، استنادا إلى خصائص المرفق، بما في ذلك  ) 1(
الذي سیتم تدمیره، والعمر  23-قدرة التدمیر، وكمیة ووتیرة الھیدروفلوروكربون

 اإلفتراضي المتبقي المتوقع، والموقع، وغیر ذلك من العوامل ذات الصلة، بما في ذلك:

 لمرافق التدمیر التي قد تكون حالیا غیر مشغلة؛تكالیف البدء  أ.

 التكالیف لتركیب مرفق تدمیر جدید إذا لم یتم إنشاء مرفق في الوقت الحالي؛ ب.

 التكالیف لتشغیل مرفق مركب حالیا؛ ج.

تقییما لتكالیف اإلحراق في مرفق تدمیر خارج الموقع، بما في ذلك الجمع والنقل واإلحراق،  ) 2(
التي سیتم تدمیرھا، والموقع وغیر ذلك من   23-استنادا إلى كمیة الھیدروفلوروكربون

 العوامل ذات الصلة؛

من خالل عملیة  23-تقییما لتكالیف تدمیر انبعاثات المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون ) 3(
استنادا   التحویل الدائم وتكنولوجیات جدیدة أخرى، في الحاالت التي تتوافر فیھا المعلومات، 

التي سیتم تدمیرھا، والموقع وغیر ذلك من العوامل ذات   23-إلى كمیة الھیدروفلوروكربون
 الصلة؛

من أجل   22-تقییما للتكالیف والتدابیر لعملیة اإلنتاج األمثل للھیدروكلوروفلوروكربون ) 4(
م جمع وتعظی 23-التقلیل إلى أدنى حد من معدل تولید المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون

من أجل التدمیر استنادا إلى خصائص المرفق، بما   23-المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون
التي تم تولیدھا، والعمر  23-في ذلك القدرة، وكمیة المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون

 اإلفتراضي المتبقي المتوقع، والموقع، وغیر ذلك من العوامل ذات الصلة؛

 ف طرائق الرصد والتحقق؛تقییما لتكالیف مختل ) 5(

تقییما لكیفیة تباین األداء والتكالیف لخیارات مختلفة من تكنولوجیا التدمیر وفقا للظروف  ) 6(
 التي سیتم تدمیرھا؛ 23-المحلیة وكمیة المنتج الفرعي الھیدروفلوروكربون

إلى تزوید األمانة،  22-المعنیة التي تنتج الھیدروكلوروفلوروكربون 5أن تدعو جمیع بلدان المادة  (و)
سبتمبر/   30على أساس طوعي، بمعلومات عن العناصر الوارد وصفھا في الفقرة (ھ) أعاله بحلول  

 ؛ 2017أیلول 

أن تدعو الوكاالت المنفذة إلى تقدیم مقترحات إلى االجتماع الحادي والثمانین حول التوضیح المجدي  (ز) 
أو تحویلھ  23-نتج الفرعي الھیدروفلوروكربونللتكنولوجیا من أجل تكنولوجیات التخفیف من الم

 . 23-مع إمكانیة التحویل المجدي من حیث التكلفة والمستدام بیئیا للھیدروفلوروكربون

ExCom/80/53  حالة المساھمات اإلضافیة
للصندوق المتعدد األطراف 

 (ج)) 42/ 79(المقرر 

 اللجنة التنفیذیة: قررتو: 80/74

بتقریر أمین الخزانة عن حالة المساھمات اإلضافیة للصندوق المتعدد األطراف اإلحاطة علما  (أ)
المعدلة شفویا خالل  ا، بصیغتھUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53في الوثیقة  ةالوارد

 االجتماع؛
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قد سددت  5بلدا من البلدان غیر العاملة بموجب المادة  11مع التقدیر أن كذلك  اإلحاطة علما (ب)

التخفیض التدریجي للمواد دعم سریع لبدء  لتوفیر الطوعیة المتعھد بھاضافیة مساھماتھا اإل
 ؛الھیدروفلوروكربونیة

 میالواردة لتقد  ةیمرة أخرى عن حالة المساھمات اإلضاف  ةیذیالخزانة بإبالغ اللجنة التنف  نیمطالبة أم (ج) 
لمتعدد األطراف في بشكل منفصل عن المساھمات األخرى المتعھد بھا للصندوق ا عیالدعم السر
 .الحادي والثمانیناالجتماع 

ExCom/80/54  التحلیل الشامل لنتائج الدراسات
االستقصائیة لبدائل المواد 

المستنفدة لألوزون (المقرر 
 (ج)) 79/43

 اللجنة التنفیذیة: وقررت: 80/75

(ج))  79/43المستنفدة لألوزون (المقرر  أن تحاط علما بالتحلیل العام لنتائج مسوحات بدائل المواد   (أ)
 واإلضافة األولى؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54الوارد في الوثیقتین 

أن تطلب من الوكاالت الثنائیة والمنفذة أن تستخدم نتائج المسوحات والدروس البارزة في تحلیل  (ب)
نتائج مسوحات بدائل المواد المستنفدة لألوزون، مقترنة بإجراء أنشطة تمكینیة، مع توجیھ اھتمام 

وخالئط خاص لتعزیز عملیة جمع البیانات واإلبالغ فیما یتعلق بالمواد الھیدروفلوروكربونیة 
 الھیدروفلوروكربون؛

 أن تطلب من الوكاالت الثنائیة والمنفذة: (ج) 

أن تعید، في موعد أقصاه االجتماع الثاني والثمانین، األرصدة المتعلقة بالمسوحات  ) 1(
 المستكملة لبدائل المواد المستنفدة لألوزون؛ 

سوحات بدائل المواد المستنفدة أن تعید، إلى االجتماع الحادي والثمانین، األرصدة المتعلقة بم ) 2(
لألوزون التي لم تقدم إلى االجتماع الثمانین (من الجزائر، وأنتیغوا وبربودا، وجزر البھاما، 
وجمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة، وفیجي، والمغرب ومیانمار)، إعماال للمقرر 

79/43 . 

ExCom/80/55  وضع المبادئ التوجیھیة
لمواد للتكالیف بشأن تخفیض ا

الھیدروفلوروكربونیة تدریجیا 
: مشروع 5المادة  بلدان في

(المقرران معاییر التمویل 
 (ب)) 44/ 79) و1(78/3

 اللجنة التنفیذیة: وقررت: 80/76

أن تدرج في مشروع نموذج المبادئ التوجیھیة للتخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة  (أ)
 الوارد في المرفق الثامن والعشرین بالتقریر الحالي:

 XXVIII/2من المقرر    19النص المتعلق بالتخفیضات اإلجمالیة المستدامة تمشیا مع الفقرة   ) 1(
 عشرین؛الصادر عن اجتماع األطراف الثامن وال

النص المتعلق بأھلیة مواد المرفق "واو" التي تخضع إلعفاءات درجات الحرارة المحیطة  ) 2(
 ؛ XXVIII/2من المقرر   35العالیة، تمشیا مع الفقرة 

(ب) من المقرر  15فیما یتعلق بقطاع اإلنتاج، فئات التكالیف في الفقرة الفرعیة  ) 3(
2/XXVIII ؛ 

(ج) من المقرر  15فیما یتعلق بقطاع خدمة التبرید، فئات التكالیف في الفقرة الفرعیة  ) 4(
2/XXVIII ؛ 

للمواد  االستمرار في استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجیھیة لتكالیف التخفیض التدریجي (ب)
الھیدروفلوروكربونیة وقائمة العناصر المعلقة للمنافشة، الواردة في المرفقین الثامن والعشرین 
والتاسع والعشرین بالتقریر الحالي، وذلك كورقات عمل للمناقشات التي ستجري في االجتماع 

خفیض التدریجي الحادي والثمانین واالجتماعات المقبلة، بشأن وضع المبادئ التوجیھیة لتكالیف الت
، مع مالحظة إمكانیة إدراج عناصر إضافیة، حسب 5للمواد الھیدروفلوروكربونیة في بلدان المادة  

 الضرورة؛

والثمانین، بالتعاون مع الوكاالت الثنائیة لالجتماع الثاني  ةیأول قةیإعداد وثباألمانة  ومطالبة (ج) 
برید التي تدعم التخفیض التدریجي للمواد والمنفذة، عن جمیع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة الت

 الھیدروفلوروكربونیة، مع األخذ في االعتبار:

 تؤدیھوالعمل الذي    ، وثائق السیاسات السابقة ودراسات الحالة واستعراضات الرصد والتقییم ) 1(
وخاصة ، التقنیةالوكاالت الثنائیة والمنفذة في وضع وتنفیذ برامج التدریب والمساعدة 

المعترف واالعتماد التدریب  الشراكة التي أنشأھا برنامج المساعدة على االمتثال مع معاھد
 ؛عالمیا ابھ

خدمة التبرید بالتمویل المعتمد حتی اآلن لقطاع    5تحلیل اإلمكانات الموجودة في بلدان المادة   ) 2(
 وکیفیة استخدامھا في التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة بالعالقة إلى مایلي:

نتائج أنشطة االسترداد وإعادة التدویر واالستصالح الممولة وتوفیر أدوات الخدمة،  أ.
 وإمكانیتھا لخفض انبعاثات غازات التبرید؛
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مثل موردو المعدات والمكونات وغازات مدى مشاركة القطاع الخاص و/أو العام ( ب.

 التبرید) في إدخال واعتماد بدائل في قطاع الخدمة؛

معاییر الصحة والسالمة، والبروتوكوالت والمعدات (بما في ذلك المعدات الواقیة)  ج.
 المتوافرة للبدائل؛

 برامج التدریب والترخیص؛ د.

 ع الخدمة/ المستخدم النھائي؛متى وكیف تم معالجة كفاءة استخدام الطاقة في قطا ھ.

الحد األدنى من المعلومات الالزمة إلعداد وتدریب برامج الترخیص القائمة على الكفاءة و ) 3(
 .والوحدات لفنیي الخدمة وضباط الجمارك من أجل التحول إلى البدائل

ExCom/80/56 
 واإلضافة األولى

الجوانب الرئیسیة ذات الصلة 
الرقابة على المنتج بتكنولوجیات 

-الثانوي الھیدروفلوروكربون
: البیانات األولیة للمصانع 23

المزدوجة االستخدام إلنتاج 
  22-الھیدروكلوروفلوروكربون

 التي ترغب في الغلق
 (د)) 47/ 79(المقرر 

 اللجنة التنفیذیة: وقررت: 80/77

یة بشأن المصنع المزدوج االستخدام اإلحاطة علما بتقدیم حكومتي األرجنتین والھند للبیانات األول (أ)
الوارد في الوثیقتین في بلد كل منھما،  22-إلنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56  ؛1واإلضافة 

إلى تزوید األمانة، على  22-التي تنتج الھیدروكلوروفلوروكربون 5أن تدعو جمیع بلدان المادة  (ب)
، وذلك  79/47عناصر الوارد وصفھا في الفقرة (ھ) من المقرر أساس طوعي، بمعلومات عن ال

 . 2017دیسمبر/ كانون األول  1بحلول 

ExCom/81/53  لتمویل إعداد المبادئ التوجیھیة
لمواد لالتخفیض التدریجي 

في بلدان الھیدروفلوروكربونیة 
: مشروع المعاییر 5المادة 

 ات(المقرر الخاصة بالتمویل
(ب)  79/44و )(ط78/3

 (ب)) 80/76و

 اللجنة التنفیذیة: قررت : 81/67

المعنیة بإعداد المبادئ التوجیھیة لتمویل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53اإلحاطة بالوثیقة  (أ)
 : مشروع معاییر التمویل؛5التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في بلدان المادة 

ً لمداوالت األطراف في االجتماع مطالبة األمانة بأن تقدم إلى ا (ب) الجتماع الثاني والثمانین ملخصا
األربعین للفریق العامل المفتوح العضویة لألطراف في بروتوكول مونتریال واالجتماع الثالثین 
لألطراف في بروتوكول مونتریال فیما یتعلق بتقریر فریق التكنولوجیا والتقییم االقتصادي عن 

 ؛10/29ستخدام الطاقة استجابة لمقرر اجتماع األطراف المسائل ذات الصلة في ا

أن تنظر، في االجتماع الثاني والثمانین، في مسألة تحدید أولویات المساعدة التقنیة وبناء القدرات  (ج) 
لمعالجة المسائل المتعلقة بالبدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي 

بخصوص  80/76في ضوء الورقة التي تعدھا األمانة استجابة إلى المقرر لجمیع القطاعات و
 جوانب قطاع خدمة التبرید التي دعمت التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة؛

أن تنظر ، في االجتماع الثاني والثمانین، في المسائل المتعلقة بتمویل اإلدارة الفعالة من حیث التكلفة  (د)
التدمیر،   من خاللن المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غیر المرغوبة، بما في ذلك  للمخزونات م

في ضوء الورقة المعنیة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي تعدھا األمانة لذلك االجتماع، 
 (ھ)؛ 79/18استجابة للمقرر 

ني والثمانین، تحتوي على االعتبارات مطالبة األمانة بإعداد وثیقة معلومات أولیة لالجتماع الثا (ھ)
الرئیسیة التي یمكن أن تساعد اللجنة التنفیذیة في وضع منھجیة لتحدید نقطة البدایة للتخفیض 
اإلجمالي المستدام بموجب تعدیل كیغالي لقطاعي االستھالك واإلنتاج، مع مراعاة المناقشات التي 

 أجریت في االجتماع الحادي والثمانین؛

مواصلة استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجیھیة لتكالیف التخفیض التدریجي للمواد  )و(
الھیدروفلوروكربونیة وقائمة العناصر المعلقة للمناقشة المستفیضة، الواردین في المرفقین الثاني 
عشر و الثالث عشر، على التوالي، بالوثیقة الحالیة، كوثائق عمل للمناقشة في االجتماع الثاني 
والثمانین وفي االجتماعات المقبلة بشأن إعداد المبادئ التوجیھیة لتكالیف التخفیض التدریجي للمواد 

، مع مالحظة أنھ یمكن إضافة عناصر إضافیة، حسب 5الھیدروفلوروكربونیة في بلدان المادة 
 الضرورة.

ExCom/81/54  الجوانب الرئیسیة ذات الصلة
المنتج بتكنولوجیات الرقابة على 

 23-الھیدروفلوروكربونالثانوي 
(ھ)  78/5 ات(المقرر

 ) (ب)80/77(ھ) و 79/47و

 اللجنة التنفیذیة: قررت : 81/68

اإلحاطة علما بالتقریر عن الجوانب الرئیسیة ذات الصلة بتكنولوجیات الرقابة على المنتج الثانوي  (أ)
، الوارد (ب))80/77(ھ) و 79/47(ب) و79/17(ھ) و78/5(المقررات  23-روفلوروكربونالھید

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54في الوثیقة 
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وأن تطلب من األمانة االتصال بخبیر استشاري مستقل إلعداد تقریر لالجتماع الثاني والثمانین،  (ب)

 یقدم معلومات عن ما یلي:

الخیارات وجمیع التكالیف والوفورات المتعلقة برقابة انبعاثات المنتج الثانوي  ) 1(
  22-وروكربونفي األرجنتین، استنادا إلى كمیة الھیدروفلوروكل  23-الھیدروفلوروكربون

المنتجة في المصنع والمعلومات المدرجة في التقاریر السابقة  23-والھیدروفلوروكربون
ذات الصلة المقدمة إلى الجنة التنفیذیة، بما في ذلك خیارات بشأن شحن 

 لتدمیره خارج الموقع؛ 23-الھیدروفلوروكربون

تسرب والسیطرة على المنتج تقدیرات االنبعاثات الھاربة وخیارات للرصد والكشف عن ال ) 2(
  في المصنع؛   23-الثانوي الھیدروفلوروكربون

التكالیف والجدوى التقنیة والمسائل اللوجستیة والقانونیة والمتعلقة بالمعامالت المرتبطة  ) 3(
لتدمیره خارج الموقع بواسطة التكنولوجیا مثل عملیة  23-بشحن الھیدروفلوروكربون
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54 ةالفلور الموصوفة في الوثیق

وأن تطلب من حكومة األرجنتین أن تقدم، طوعیا، المعلومات ذات الصلة بالتقریر المذكور في  (ج) 
 الفقرة الفرعیة (ب) أعاله؛

دوالر أمریكي للتعاقد مع الخبیر  25,000وتخصص، من موارد األمانة الحالیة، ما یصل إلى  (د)
 ؛الفقرة الفرعیة  (ب) أعاله المذكور في االستشاري المستقل

وأن تطلب من األمانة إعداد وثیقة لالجتماع الثاني والثمانین، استنادا إلى الوثیقة  (ھـ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48 معنیة بالخیارات الفعالة من حیث التكالیف لرقابة ،

الصلة بتكالیف ، بما في ذلك المعلومات ذات 23-المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربونانبعاثات 
، وخیارات للرصد في 22-الھیدروفلوروكلوروكربونإغالق المصانع مزدوجة االستعمال إلنتاج 

ضوء التقریر الذي أعده الخبیر االستشاري المقدم إلى االجتماع الحادي والثمانین والتقاریر األخرى 
 ذات الصلة.

ExCom/82/64  المتعلقة بقطاع  المسائلجمیع
خدمة التبرید التي تدعم 

للمواد لتدریجي ض ایخفالت
(المقرر  الھیدروفلوروكربونیة

 (ج))   80/76

بالوثیقة األولیة عن جمیع الجوانب ذات الصلة بقطاع خدمة التبرید التي  علمااللجنة التنفیذیة  وأحاطت
(ج)) الواردة في الوثیقة  80/76تدعم التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64. 

ExCom/82/65  موجز لمداوالت األطراف خالل
االجتماع األربعین للفریق العامل 

المفتوح العضویة لألطراف في 
بروتوكول مونتریال واالجتماع 

الثالثین لألطراف في بروتوكول 
مونتریال بشأن تقریر فریق 

االقتصادي  التكنولوجیا والتقییم
عن المسائل المتعلقة بكفاءة 

استخدام الطاقة (المقرر 
 (ب)) 81/67

 اللجنة التنفیذیة: وقررت: 82/83
اإلحاطة علما بموجز مداوالت األطراف خالل االجتماع األربعین للفریق العامل المفتوح العضویة  (أ)

بروتوكول مونتریال بشأن لألطراف في بروتوكول مونتریال واالجتماع الثالثین لألطراف في 
تقریر فریق التكنولوجیا والتقییم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 

 ؛ Add.1والضمیمة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65(ب))، الوارد في الوثیقتین81/67

ة التمكینیة بالعالقة إلى التي تشترك في األنشط 5توفیر المرونة لألطراف العاملة بموجب المادة  (ب)
تنفیذ تعدیل كیغالي، إذا رغبت في القیام بذلك، من أجل تنفیذ األنشطة التالیة باستخدام التمویل 

 الموافق علیھ بالفعل:

وضع وإنفاذ السیاسات والقواعد لتجنب النفاذ في السوق لمعدات التبرید وتكییف الھواء  ) 1(
 ث كفاءة استخدام الطاقة؛والمضخات الحراریة غیر المجدیة من حی

النھوض بالحصول على التكنولوجیات الفعالة من حیث كفاءة استخدام الطاقة في ھذه  ) 2(
 القطاعات؛

التدریب المستھدف بشأن الترخیص، والسالمة والمعاییر، وزیادة التوعیة وبناء القدرات  ) 3(
 الذي یھدف إلى الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة وتعزیزھا؛

أن تطلب إلى األمانة أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا الثالث والثمانین، تصف  (ج) 
، مع مراعاة XXX/5من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعیل الفقرة 

معاییر ومؤشرات األداء، وآلیات التمویل المرتبطة بخطط قطاع الخدمة في الخطط القائمة أو 
 لجدیدة إلدارة إزالة المواد الھیدروكلوروفلوروكربویة بالنسبة لبلدان استھالك الحجم المنخفض؛ا

أن تطلب كذلك إلى اللجنة التنفیذیة أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا الثالث والثمانین،  (د)
التي تقوم بحشد الموارد   تقدم، كخطوة أولى، معلومات عن الصنادیق والمؤسسات المالیة ذات الصلة

لكفاءة استخدام الطاقة التي یمكن استخدامھا عند التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة 
في إطار الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الطرائق التي تستخدمھا تلك المؤسسات لتوفیر 
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الت المنفذة لطلبات التمویل المشترك لتلك مثل ھذه الموارد إلى البلدان النامیة وإمكانیة تنفیذ الوكا

 الموسسات؛

، والفقرة XXVIII/2من المقرر    22أن تناقش، في اجتماعھا الثالث والثمانین، وسائل تفعیل الفقرة   (ھ)
 ، بما في ذلك:XXX/5من المقرر   5

اإلحالل المبادرات المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزیزھا لتكنولوجیات   ) 1(
بإمكانیة منخفضة االحترار العالمي أو معدومة االحترار العالمي في قطاع التبرید وتكییف 

 الھواء والمضخات الحراریة؛ مثل:

 منھجیات لتحدید حجم التغییرات في كفاءة استخدام الطاقة؛ أ.

 التدخالت التقنیة المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزیزھا؛ ب.

المسائل المتعلقة بالتكالیف مثل التكالیف اإلضافیة المرتبطة بھا، وفرص السداد وتكالیف  ) 2(
 الرصد والتحقق؛

 المنافع البیئیة المحتملة، وخصوصا تلك المرتبطة بالمناخ؛ ) 3(

 أن تطلب إلى األمانة أن تعد، لنظر اللجنة التنفیذیة في اجتماعھا الثالث والثمانین، موجزا لتقریر (و)
فریق التكنولوجیا والتقییم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة فیما یتعلق 

 أعاله. (ھ)بالمسائل المحددة في الفقرة الفرعیة 

ExCom/82/66  االعتبارات الرئیسیة إلعداد
منھجیة لتحدید نقطة البدایة 

للتخفیض اإلجمالي المستدام 
واإلنتاج لقطاعي االستھالك 

بموجب تعدیل كیغالي (المقرر 
 (ھ)) 81/67

باالعتبارات الرئیسیة لوضع منھجیة لتحدید نقطة البدایة للتخفیضات  علمااللجنة التنفیذیة  وأحاطت
)) الواردة في ھ(81/67المجمعة المستدامة لقطاعي االستھالك واإلنتاج بموجب تعدیل كیغالي (المقرر 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66الوثیقة 

ExCom/82/67  
 األولىواإلضافة 

لتمویل إعداد المبادئ التوجیھیة 
لمواد لالتخفیض التدریجي 

في بلدان الھیدروفلوروكربونیة 
: مشروع المعاییر 5المادة 

 الخاصة بالتمویل
 (و)) 67/ 81 (المقرر

اللجنة التنفیذیة أن تواصل مناقشة المبادئ التوجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي للمواد  قررت : 82/84
: مشروع المعاییر الخاصة بالتمویل، في اجتماعھا الثالث 5الھیدروفلوروكربونیة في بلدان المادة 

 والثمانین.

ExCom/82/68  
 األولوالتصویب 

 لتکلفةامن حیث  فعالة راتخیا
المنتج  تنبعاثااعلى  للرقابة
  23-الھیدروفلوروکربون الثانوي

 ) 68/ 81 مقررال(

 اللجنة التنفیذیة: قررت: 82/85

اإلحاطة علما بالتقریر عن خیارات جدوى تكلفة الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي  (أ)
الواردة في الوثیقتین  (ھ)81/68، عمال بالمقرر 23-الھیدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68   ؛1والتصویب 

اإلحاطة علما كذلك بالتقریر عن خیارات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي  (ب)
في األرجنتین، الواردة في الوثیقة  23-الھیدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69؛ 

دوالرا أمریكیا لیونیدو من أجل تمكین الوكالة من تقدیم، في االجتماع  75.000 مبلغالموافقة على  (ج) 
الث والثمانین، بالنیابة عن حكومة األرجنتین، مقترح مشروع بشأن الخیارات التي ستمكن الث

  23-حكومة األرجنتین من االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون
بموجب تعدیل كیغالي، مع مراعاة المعلومات الواردة في الوثیقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69 في ذلك البیانات المتعلقة بالتكالیف والمنافع وتغطیة ، بما
المرونة التقنیة، والرؤیة االقتصادیة والمسائل اللوجستیة والقانونیة والمسائل المتعلقة بالمبادالت 

 بالعالقة إلى ما یلي:

إلنتاج  FIASAإعادة تشغیل محطة الترمید في الموقع في المصنع المزدوج  ) 1(
، على أساس التقدیرات المستقلة الثالثة لتكالیف القیام 22-بونفلوروكرروالھیدروكلو

بذلك، بما في ذلك تكالیف تشغیل محطة الترمید، واالمتثال للنفایات الخطرة، وتكلفة الرصد 
 ؛ 23-والتحقق من تدمیر المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون

  22-وروفلوروكربونإلنتاج الھیدروكل  FIASSAالتعویض عن إغالق المصنع المزدوج   ) 2(
أو عند تصدیق حكومة األرجنتین على تعدیل كیغالي،   2020ینایر/ كانون الثاني    1بحلول  

 أیھما أقرب؛
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الدائم من خالل التحویل  23-تدمیر المنتج الثانوي الھیدروكلوروفلوروكربون ) 3(

- ونوتكنولوجیات التحویل الجدیدة األخرى وخیارات التحزین إلدارة الھیدروفلوروكرب
 ؛ 23

للتدمیر خارج الموقع عن طریق تكنولوجیا معتمدة من  23-شحن الھیدروفلوروكربون ) 4(
 اجتماع األطراف؛

النظر في كل خیار من خیارات مقترح المشروع، بما في ذلك البیانات المقدمة حسب الفقرة الفرعیة  (د)
أعاله، ومناقشة المعاییر الخاصة بتمویل األنشطة المتعلقة بالتزامات االمتثال ألطراف  )ج(

 ؛5 المادة

 FIASSAأن تطلب إلى األمانة التعاقد مع خبیر استشاري مستقل إلجراء مراجعة تقنیة لمصنع  (ھ)
 من أجل تحدید تكالیف اإلغالق؛

لتمكین األمانة من إجراء المراجعة التقنیة المشار   دوالرا أمریكیا  50.000الموافقة على مبلغ قدره   (و)
 أعاله؛ و (ھ)إلیھا في الفقرة الفرعیة 

النظر في تطبیق اإلجراءات المحددة في المقرر الحالي، والمعاییر الخاصة بتمویل األنشطة المتعلقة  (ز) 
- لھیدروفلوروكربون، عند االتفاق علیھا، فیما یتعلق بضوابط ا5بالتزامات االمتثال ألطراف المادة  

 األخرى. 5في أطراف المادة  23

ExCom/83/40  تفعیل الفقرة لورقة عن الوسائل
، XXVIII/2من المقرر  16

  XXX/5من المقرر  2والفقرة 
 (ج)) 82/83لألطراف (المقرر 

  XXVIII/2من المقرر  16اللجنة التنفیذیة أن تواصل مناقشة طرق تفعیل الفقرة  وقررت: 83/62
(ج)) في اجتماعھا الرابع والثمانین وأن 82/83لألطراف (المقرر  XXX/5من المقرر  2والفقرة 

 تستعمل النص الوارد في المرفق الثاني عشر بالتقریر الحالي كأساس لتلك المناقشة.

ExCom/83/41 ن المعلومات عن ورقة بشأ
الصنادیق والمؤسسات المالیة 

ذات الصلة التي تقوم بحشد 
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة 

التي یمكن استخدامھا عند 
التخفیض التدریجي للمواد 

 الھیدروفلوروكربونیة
 (د)) 83/ 82(المقرر 

اللجنة التنفیذیة أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانین النظر في المسائل التي أثیرت  وقررت : 83/36
المتعلقة بالصنادیق والمؤسسات المالیة التي تحشد الموارد من أجل كفاءة استخدام الطاقة بواسطة الورقة 

(د))،   82/83قرر التي قد یستفاد منھا في وقت التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة (الم
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41الواردة في الوثیقة 

ExCom/83/42  موجز لتقریر فریق التكنولوجیا
والتقییم االقتصادي بشأن 

المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام 
الطاقة فیما یتعلق بالمسائل 

) ھ(83/82المحددة في المقرر 
 (و))   و

ملخص تقریر فریق  اللجنة التنفیذیة أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانین النظر في وقررت :83/46
التكنولوجیا والتقییم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة الطاقة فیما یتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42، الوارد في الوثیقة (و)) 83/ 82(ھـ) (المقرر 82/83
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ExCom/83/43  إعداد المبادئ التوجیھیة لتمویل

التخفیض التدریجي للمواد 
الھیدروفلوروكربونیة في بلدان 

: مشروع المعاییر 5 المادة
(المقرر  الخاصة بالتمویل

82/84 ( 

 اللجنة التنفیذیة: وقررت :83/56

بشأن وضع المبادئ التوجیھیة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43اإلحاطة علما بالوثیقة  (أ)
: مشروع  5لتمویل التخفیض التدریجي للمواد الھیدروفلوروكربونیة في البلدان العاملة بالمادة 

 المعاییر الخاصة بالتمویل؛

أن تطلب إلى األمانة أن تعد، لالجتماع الخامس والثمانین، وثیقة تقدم تحلیال لمستوى وطرائق  (ب)
لمواد الھیدروفلوروكربونیة في قطاع خدمة التبرید، في ضوء تمویل التخفیض التدریجي ل

، واإلرشادات التي قدمتھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64المعلومات الواردة في الوثیقة 
في تنفیذ أنشطتھا في قطاع خدمة   5اللجنة التنفیذیة، بما في ذلك المرونة التي تتمتع بھا بلدان المادة  

ھا الوطنیة واألنشطة المزمعة والجاریة في خططھا إلدارة إزالة المواد التبرید بما یتماشى مع ظروف
 الھیدروكلوروفلوروكربونیة؛

أن تنظر، في االجتماع الرابع والثمانین، في مسألة التخلص من المواد الخاضعة للرقابة، في ضوء  (ج) 
من المواد المستنفدة  التقریر النھائي عن تقییم المشروعات اإلیضاحیة التجریبیة المتعلقة بالتخلص

 لألوزون وتدمیرھا الذي ستقدمھ كبیرة موظفي الرصد والتقییم؛

أن تواصل استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي للمواد  (د)
الھیدروفلوروكربونیة وقائمة العناصر المعلقة لمزید من المناقشة، الواردین في المرفق الثالث عشر 

رفق الرابع عشر، على التوالي، بالتقریر الحالي، كوثائق عمل للمناقشات، في االجتماع الرابع والم
والثمانین واالجتماعات المقبلة، المتعلقة بوضع مبادئ توجیھیة لتمویل التخفیض التدریجي للمواد 

ھا حسب ، مع مالحظة أن العناصر اإلضافیة یمكن إضافت5الھیدروفلوروكربونیة في بلدان المادة 
 الضرورة.

ExCom/83/44  ذات الصلة الجوانب الرئیسیة
بتكنولوجیات الرقابة على المنتج 

 23-الثانوي الھیدروفلوروكربون
 ) 85/ 82(المقرر 

 اللجنة التنفیذیة: وقررت :83/66

المتعلقة بالجوانب الرئیسیة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44بالوثیقة أن تحاط علما  (أ)
 )؛ 85/ 82(المقرر   23-لتكنولوجیات الرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون

أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانین، مواصلة النظر في مقترح المشروع للرقابة على  (ب)
السیاساتیة المرتبطة في األرجنتین والمسائل  23-المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربونانبعاثات 

 بھ والتي أثارتھا األمانة، المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (أ) أعاله).

واردة في الوثیقة 
ExCom/83/19 

طلب إعداد مشروع للرقابة 
على انبعاثات المنتج الثانوي 

في  23-الھیدروفلوروكربون
قطاع إنتاج المواد 

الھیدروكلوروفلوروكربونیة 
 في المكسیك

 اللجنة التنفیذیة: وقررت: 83/67
دوالراُ  3.850دوالراُ أمریكیاُ، زائد تكالیف دعم الوكالة بقیمة  55.000أن توافق على مبلغ  (أ)

ُ للیونیدو لتمكین الوكالة من تقدیم، نیابة عن حكومة المكسیك، إلى االجتماع الرابع أمری كیا
والثمانین، خیارات لمقترح مشروع من شأنھا أن تمكن حكومة المكسیك من االمتثال 

بموجب تعدیل كیغالي، بما  23-اللتزاماتھا للرقابة على المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون
بالتكالیف والمنافع وتغطي الجدوى التقنیة، واالستمرار االقتصادي،  في ذلك ما یتعلق

واالئتمانات ذات الصلة التي قد تكون منطقبة في البلد في المستقبل، والمسائل اللوجستیة 
 والقانونیة ومسائل التعامالت بالعالقة إلى ما یلي:

المتكامل في الموقع وغیر المتكامل في الموقع في مصنع إعادة تشغیل موقد الحرق  )1(
كیموباسیكوز، على أساس   22-اإلنتاج المزدوج االستخدام للھیدروكلوروفلوروكربون

التقدیرات المستقلة الثالثة للتكالیف/المنافع للقیام بذلك حتى الوقت الحاضر، بما في 
یر إدارة النفایات الخطرة، ذلك بالعالقة إلى تشغیل موقد الحرق، واالمتثال لمعای

 ؛23-والرصد والتحقق من تدمیر المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون

لتلبیة الطلب في السوق المحلي، بما في ذلك  22-استیراد الھیدروكلوروفلوروكربون )2(
 مقارنة أسعار التورید المحلیة والدولیة؛

ل التحویل الدائم وتكنولوجیات من خال  23-تدمیر المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون )3(
 ؛23-التحویل الجدیدة األخرى وخیارات التخزین إلدارة الھیدروفلوروكربون

للتدمیر خارج الموقع بواسطة تكنولوجیا موافق علیھا  23-شحن الھیدروفلوروكربون )4(
 من اجتماع األطراف؛

لخفض تولید المنتج الثانوي  22-للھیدروكلوروفلوروكربونتحقیق اإلنتاج األمثل  )5(
 ؛23-الھیدروفلوروكربون

لالستخدام كمواد أولیة أو مواءمة المصنع حتى یمكنھ  23-بیع الھیدروفلوروكربون )6(
 ؛22-من أجل إنتاج الھیدروكلوروفلوروكربون 23-استخدام الھیدروفلوروكربون
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 المقررات العنوان رقم الوثیقة
ي تقدیمھا إلى االجتماع الرابع والثمانین، معلومات أن تطلب إلى الیونیدو أن تدرج، ف (ب)

 23-بخصوص العالقة بین رقابة البلد على انبعاثات المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربون
 والمساھمات المحددة على الصعید الوطني لحكومة المكسیك بموجب اتفاق باریس؛

والثمانین تستعرض كل من خیارات  أن تطلب إلى األمانة أن تقدم وثیقة إلى االجتماع الرابع (ج)
 المقدمة عمال بالفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) أعاله؛ مقترح المشروع المقدمة، بما في ذلك البیانات 

أن تناقش في االجتماع الرابع والثمانین المعاییر لتمویل األنشطة المتعلقة بالتزامات االمتثال  (د)
 ؛23-ثات المنتج الثانوي الھیدروفلوروكربونفیما یتعلق بضوابط انبعا 5لبلدان المادة 

أن تطلب إلى الیونیدو إعادة أیة أرصدة متبقیة من التمویل الموافق علیھ في الفقرة الفرعیة  (ھـ)
 (أ) أعاله إلى الصندوق المتعدد األطراف بحلول االجتماع السادس والثمانین.
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	البند 4 من جدول الأعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى0F*
	77/59: وبعد تقرير منسق فريق الاتصال، قررت اللجنة التنفيذية:
	(أ) أن تعقد اجتماعا خاصا لمدة 4 أيام في أوائل عام 2017 لمعالجة المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الناشئة عن المقرر 2/XXVIII الصادر عن اجتماع الأطراف، والمساهمات الإضافية المحتملة إلى الصندوق المتعدد الأطراف؛
	(ب) أن تطلب إلى الأمانة إعداد وثيقة تحتوي على معلومات أولية استجابة للعناصر في المقرر 2/XXVIII الصادر عن الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف الذي طلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتخذ إجراءات، مع معالجة المسائل التالية:
	(1) المعلومات المتوافرة عن استهلاك وإنتاج الهيدروفلوروكربون، فضلا عن المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23، بما في ذلك من الدراسات الاستقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف ومصادر أخرى؛
	(2) الأنشطة التمكينية اللازمة لمساعدة بلدان المادة 5 في البدء في الإبلاغ وأنشطتها التنظيمية بالعلاقة إلى تدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون؛
	(3) الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون-23؛
	(4) تحديد المسائل التي قد ترغب اللجنة التفنيذية في النظر فيها بالعلاقة إلى الأنشطة القائمة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
	(5) المعلومات ذات الصلة بشأن إعداد المبادئ التوجيهية للتكلفة المطلوبة من اللجنة التنفيذية؛
	(ج) أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية في الاجتماع السابع والسبعين إلى تبادل المعلومات ذات الصلة مع الأمانة على سبيل المثال لا الحصر بشأن العناصر المذكورة في الفقرات الفرعية (ب)(1) إلى (5) أعلاه، في موعد لا يتجاوز 31 يناير/كانون الثاني 2017 على أساس استثنائي نظرا للوقت المحدود حتى نهاية عام 2016؛
	(د) فيما يتعلق بالمبلغ المعتزم وقدره 27 مليون دولار أمريكي لمساهمات البداية السريعة في عام 2017 من بعض البلدان بخلاف بلدان المادة 5:
	(1) الموافقة، مع التقدير، على المساهمات الإضافية المعلن عنها من عدد من البلدان بخلاف بلدان المادة 5 لتقديم دعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي، مع ملاحظة أن هذا التمويل كان لمرة واحدة ولن يؤثر في مساهمات الجهات المانحة؛
	(2) أن المساهمات الإضافية المذكورة في الفقرة الفرعية (د)(1) أعلاه ينبغي أن تتاح لبلدان المادة 5 التي كان لديها خط أساس استهلاك سنوي من الهيدروفلوروكربون بين السنوات 2020 و2022 والتي قد أشارت رسميا عن نيتها للتصديق على تعديل كيغالي واتخذت التزامات مبكرة لإزالة الهيدروفلوروكربون من أجل دعم أنشطتها التمكينية، مثل بناء القدرات والتدريب على مناولة بدائل الهيدروفلوروكربون، والتراخيص، والإبلاغ وأنشطة إعداد المشروع بموجب المادة 4 باء، مع مراعاة على سبيل المثال لا الحصر المبادئ التوجيهية والمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية؛
	(3) أن تطلب إلى الأمانة إعداد وثيقة تصف الإجراءات الممكنة للبلدان المحددة في الفقرة الفرعية (د)(2) أعلاه للحصول على المساهمات الإضافية للبداية السريعة للأنشطة التمكينية؛
	(4) أن يبلغ أمين الخزانة البلدان المساهمة بخلاف بلدان المادة 5 عن إجراءات جعل المساهمات الإضافية متوافرة للصندوق المتعدد الأطراف لغرض الإجراء المبكر فيما يتعلق بتعديل كيغالي؛
	(5) أن تقدم الأمانة تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن المساهمات الإضافية للبداية السريعة المستلمة على نحو منفصل عن الاشتراكات المتعهد بها إلى الصندوق المتعدد الأطراف؛
	(ﻫ) أن تطلب إلى الأمانة إعداد جدول أعمال للاجتماع الخاص المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه استنادا إلى المسائل المحددة في الفقرات الفرعية (ب) إلى (د) أعلاه.
	(أ) الإحاطة علما بالتقرير عن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 (المقررات 78/5(ﻫ) و79/17(ب) و79/47(ﻫ) و80/77(ب))، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54؛
	(ب) وأن تطلب من الأمانة الاتصال بخبير استشاري مستقل لإعداد تقرير للاجتماع الثاني والثمانين، يقدم معلومات عن ما يلي:
	(1) الخيارات وجميع التكاليف والوفورات المتعلقة برقابة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 في الأرجنتين، استنادا إلى كمية الهيدروفلوروكلوروكربون-22 والهيدروفلوروكربون-23 المنتجة في المصنع والمعلومات المدرجة في التقارير السابقة ذات الصلة المقدمة إلى الجنة التنفيذية، بما في ذلك خيارات بشأن شحن الهيدروفلوروكربون-23 لتدميره خارج الموقع؛
	(2) تقديرات الانبعاثات الهاربة وخيارات للرصد والكشف عن التسرب والسيطرة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23  في المصنع؛ 
	(3) التكاليف والجدوى التقنية والمسائل اللوجستية والقانونية والمتعلقة بالمعاملات المرتبطة بشحن الهيدروفلوروكربون-23 لتدميره خارج الموقع بواسطة التكنولوجيا مثل عملية الفلور الموصوفة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54؛

	(ج) وأن تطلب من حكومة الأرجنتين أن تقدم، طوعيا، المعلومات ذات الصلة بالتقرير المذكور في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
	(د) وتخصص، من موارد الأمانة الحالية، ما يصل إلى 25,000 دولار أمريكي للتعاقد مع الخبير الاستشاري المستقل المذكور في الفقرة الفرعية  (ب) أعلاه؛
	(هـ) وأن تطلب من الأمانة إعداد وثيقة للاجتماع الثاني والثمانين، استنادا إلى الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48، معنية بالخيارات الفعالة من حيث التكاليف لرقابة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بتكاليف إغلاق المصانع مزدوجة الاستعمال لإنتاج الهيدروفلوروكلوروكربون-22، وخيارات للرصد في ضوء التقرير الذي أعده الخبير الاستشاري المقدم إلى الاجتماع الحادي والثمانين والتقارير الأخرى ذات الصلة.

	(أ) الإحاطة علما بموجز مداولات الأطراف خلال الاجتماع الأربعين للفريق العامل المفتوح العضوية للأطراف في بروتوكول مونتريال والاجتماع الثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 81/67(ب))، الوارد في الوثيقتينUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65  والضميمة Add.1؛
	إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 5: مشروع المعايير الخاصة بالتمويل
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