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، ن ف  27-23 ع اإلن اني/ن   ٢٠20ت ال
  *من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى 4البند  

األطراف عرض   المتعدد  للصندوق  التنفيذية  اللجنة  رئيس  يقدمه 
أعمال   عن  مونتريال  بروتوكول  وأمانة  لتنفيذ  التنفيذية  اللجنة 

  الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق 

 

تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
 ي والثالثين لألطرافثانإلى االجتماع ال

  مذكرة من األمانة 
 
وخالل   1. ين لألطرافالحادي والثالثأجرتها اللجنة التنفيذية منذ االجتماع  يغطي التقرير الحالي األنشطة التي   .1
مبر/كانون  سدي   20إلى    16نة التنفيذية (مونتريال من  ج فقط االجتماع الرابع والثمانين لل  د ، عقالتقريرالمشمولة بفترة  ال

عقدهما في األصل ن كان من المقرر اذل والثمانين والسادس والثمانين ال سن الخامال االجتماعتأج)، بينما  2019األول 
  12إلى    8إلى الفترة من  على التوالي،  ،  2020نوفمبر/تشرين الثاني    6إلى    2من  و  20202مايو/أيار    29إلى    25من  

نتيجة  مستفيضمشاورة  إجراء  بعد    2021مارس/آذار   التنفيذية  اللجنة  أعضاء  مع  وجوهرية  االستثنائية  ة  للظروف 
 . 19-المتعلقة بجائحة كوفيد

في    األطراف لنظر اللجنة  اجتماعمشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى  ستعد  األمانة  كانت  الظروف العادية،    فيو .2
ن  ذو الصلة. غير أنه نظرا للحالة االستثنائية، سيعقد االجتماعان الخامس والثماني  اجتماعها مباشرة قبل اجتماع األطراف

أدى )، مما  2020نوفمبر/تشرين الثاني    27إلى    23والسادس والثماني بعد االجتماع الثاني والثالثين لألطراف (من  
االجتماع الوحيد الذي يقدم تقرير عنه. وفي هذا الصدد، طلب رئيس اللجنة   سيكونأن االجتماع الرابع والثمانين    إلى

 
* UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-UNEP/OzL.Pro.32/1  
) أن UNEP/OzL.Pro.9/12تتطلب اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال (المرفق الخامس من الوثيقة  1

  تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا سنويا إلى اجتماع األطراف. 
  . 2020يوليه/تموز  22-19تم تأجيلهما الحقا إلى  2
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ى أمانة الصندوق أن تحيل إلى أمانة األوزون تقرير االجتماع الرابع  التنفيذية، بعد إجراء مشاورات مع أعضائها، إل
رفق بالمذكرة  هو مألطراف، ولعلى أنه تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثاني والثالثين  3والثمانين للجنة التنفيذية، 

 الحالية. 

من أجل ضمان استمرارية األنشطة    ن الخامس والثمانين والسادس والثمانين،يوعلى الرغم من تأجيل االجتماع .3
سابقة، على   أن يشكل ذلكوافقت اللجنة التنفيذية، على أساس استثنائي وبدون    4، 5المتعلقة باالمتثال في بلدان المادة  

سر تنفيذ   بكلمة  محميا  إلكتروني  منتدى  ذلك  في  بما  الدورات  بين  فيما  الموافقة  وتقارير    5عملية  وثائق  في  للنظر 
التنفيذية   اللجنة  طلبت  الصدد،  هذا  وفي  معينة.  تدرأيضا  ومشروعات  أن  الصندوق  أمانة  الحالية    جإلى  المذكرة  في 

الجتماعين الخامس والثمانين  ل   ترتيباتالالخامس والثمانين وملخصا لعملية الموافقة فيما بين الدورات المنشأة لالجتماع  
 ، وهي مقدمة أدناه. والسادس والثمانين 

  عملية الموافقة فيما بين الدورات

 االجتماع الخامس والثمانون 

في   .4 والثمانين  الخامس  لالجتماع  الدورات  بين  فيما  الموافقة  عملية  في    2020مايو/أيار    4بدأت    8وانتهت 
لعام  2020يونيه/حزيران   التنفيذية  اللجنة  والمنفذة    6، 2020، بمشاركة أعضاء  الثنائية  الوكاالت  فضال عن مشاركة 

 أمانة األوزون بصفة مراقبين.و

وثيقة اجتماعات، وهي التقارير عن المشروعات التي    42وعلى مدى هذه العملية، نظرت اللجنة التنفيذية في   .5
م إبالغ  متطلبات  أثناء  و  7ة؛ عينلديها  تبيّنها  تّم  التي  القضايا  على  عامة  المشروعاتنظرة  ومقترحات    8؛ استعراض 

وبموجب برامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة    9المشروعات المقدمة بموجب التعاون الثنائي 
 512بلدا من بلدان المادة    35في    11ومقترحات المشروعات   10؛ 2020لعام    األمم المتحدة للتنمية الصناعيةللبيئة ومنظمة  

التي   14وباإلضافة إلى ذلك، تم إتاحة الوثيقتين المتعلقتين بأنشطة األمانة 13المحيط الهادئ.  بلدا من بلدان جزر 21وفي 
مايو/أيار    31حالة المساهمات والمصروفات (حتى  بجرتها األمانة منذ االجتماع الرابع والثمانين، وأتصف األنشطة التي  

ي لتغطية القيمة اإلجمالية لمقترحات المشروعات المقدمة لعملية الموافقة  من أجل ضمان توافر التمويل الكاف 15) 2020
تتخذ أي قرار بشأن    م فيما بين الدورات، تم إتاحتهما على بوابة االجتماع الخامس والثمانين. غير أن اللجنة التنفيذية ل 

 هاتين الوثيقتين خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات. 

 
3 57/4UNEP/OzL.Pro/ExCom/8  
تمويل شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة المتضمنة في برامج أعمال الوكاالت  4 الثنائية    التأخير في الموافقة على 

استدامة اإلزالة المحققة بالفعل  والمنفذة لن يضع البلدان في حالة خطر عدم االمتثال، ولكنه سيؤثر على زخم المشروع ويبطئ تنفيذ األنشطة، مما يعرض 
هذا    إلى احتمال الخطر. ويمكن أن يؤثر التأخير في الموافقة على تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي على عمليات وحدات األوزون الوطنية حيث أن

  الت. التمويل مطلوبا إلشراك مسؤولي األوزون الوطنيين وموظفيهم، ولتغطية التكاليف العادية للمكتب واالتصا
  بما يسمح لألعضاء بإدخال تعليقات مكتوبة وإلتماس التوضيحات، وليس للمناقشة والتفاوض.  5
للمقرر    6 االجتماع  XXX1/14وفقا  عن  (الرئيس)    الصادر  ورواندا  والهند،  وجيبوتي،  وشيلي،  وبنغالديش،  البحرين،  لألطراف:  والثالثين  الحادي 

)، وبلجيكا (نائب الرئيس)، وكندا، وفرنسا، واليابان،  5من البروتوكول (أطراف المادة    5من المادة    1الفقرة  وسورينام، ممثلين لألطراف العاملة بموجب  
من البروتوكول (األطراف غير العاملة    5من المادة    1والنرويج، وسلوفاكيا والواليات المتحدة األمريكية، ممثلين لألطراف غير العاملة بموجب الفقرة  

  ).5بموجب المادة 
7 ExCom/85/9UNEP/OzL.Pro/  
8 13ExCom/85/UNEP/OzL.Pro/  
9 14ExCom/85/UNEP/OzL.Pro/  

10 15ExCom/85/UNEP/OzL.Pro/ 16وExCom/85/UNEP/OzL.Pro/ 17وExCom/85/UNEP/OzL.Pro/.على التوالي ،  
  . /53ExCom/85/UNEP/OzL.Proإلى  /18ExCom/85/UNEP/OzL.Proمن الوثائق  11
وغين  12 وغينيا،  وغواتيماال،  وجورجيا،  وإثيوبيا،  وإريتريا،  وإكوادور،  وكوبا،  والصين،  وشيلي،  السالم،  دار  وبروني  وألبانيا،  بيساو،    -ياأفغانستان، 

ما، وبيرو، ورواندا،  والجبل األسود، وبنوجامايكا، وقيرغيزستان، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وليسوتو، وليبريا، ومدغشقر، ومالوي، ومنغوليا،  
  يا.وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وصربيا، وسيراليون، وسري النكا، وتركمانستان، وأوغدا، وجمهؤرية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، وزامب

  ان، وتونغا، توفالو، وفانواتو. الموحدة)، وناورو، ونيوي، وباالو، وساموا، وجزر سليم  –جزر كوك، وكيريباتي، وجزر مارشال، وميكرونيزيا (واليات    13
14 2ExCom/85/UNEP/OzL.Pro/  
15 3ExCom/85/UNEP/OzL.Pro/  
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 قة فيما بين الدورات، وافقت اللجنة التنفيذية على ما يلي: ومن خالل عملية المواف .6

مليون دوالر أمريكي يشمل تكاليف دعم الوكالة لما يلي: شرائح المرحلتين األولى   35التمويل البالغ   (أ) 
  12و 5بلدا من بلدان المادة  35والثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 

من   جزر بل بلدا  الهادئ   دان  مشروعات  المحيط  وتجديدات  لـال؛  وإعداد  ابلد   14تعزيزالمؤسسي  ؛ 
بلدان؛ وتقرير    ةوفلوروكربونية لخمسرالمرحلتين الثانية والثالثة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلو

د واحد؛ وأنشطة ل التحقق للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لب
  للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ألربعة بلدان؛ التمكين  

التي    (ب) المشروعات  بالتقارير عن  المتعلقة  الوثيقة  في  المتضمنة  التقارير  إبالغ  جميع  متطلبات  لديها 
، والهالونات، ورغاوي الكلوروفلوروكربونلقطاعات إنتاج ما عدا تقارير المراجعة المالية معينة، في

عامل الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات في الصين، والتقرير المرحلي عن تنفيذ  عملية الالبوليوريثان، و
الهيدرو المواد  إدارة إزالة  الشعبية المرحلة األولى من خطة   كلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا 

  ؛ الديمقراطية

ال  (ج) على  عامة  بنظرة  المتعلقة  الوثيقة  في  وصفها  الوارد  المسائل  تبيّنها  التي    قضاياجميع  ثناء أتّم 
المتعلقة   المسألة  عدا  فيما  المشروعات،  محدود استعراض  كميات  المواد    ة باستعمال  من 

المواد   إزالة  إدارة  خطة  سياق  في  الخدمة  لغرض  الهيدركلوروفلوروكربونية 
إعداد   وطلبات  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  للمواد  التامة  لإلزالة  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ل اعمألتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة كجزء من برامج  لخطط االمشروعات  
اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  المتحدة  ج األمم  برنام
  . 2020لعام 

  بواسطةفقة فيما بين الدورات، تم صرف مستويات التمويل الموافق عليها فيما بين الدورات اوتبعا لعملية المو .7
 لوكاالت المنفذة. في الصندوق لوتسجيلها كمساهمات أمين خزانة الصندوق المتعدد األطراف للوكاالت المنفذة 

 فق عليها لعقد االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين تاإلجراءات الم

الحظت اللجنة التنفيذية أن اإلجراءات االستثنائية التي وضعت لعقد االجتماعين الخامس والثمانين والسادس   .8
أن يشكل   دونبواحدة فقط،    ة ، والمطبقة كتدبير لمر19-ئية المتعلقة بجائحة كوفيدوالثمانين كانت نتيجة للظروف االستثنا

 سابقة لعمليات اللجنة التنفيذية في المستقبل.   ذلك

السادس والثمانين في  باالقتران مع االجتماع الخامس والثمانين  التنفيذية على أن يعقد االجتماعووافقت اللجنة  .9
، مع مالحظة أن االجتماع الخامس والثمانين سيكون اجتماعا قصيرا  2021مارس/آذار    12إلى    8من    ، كندامونتريال

ساعتين)   أجل  (لمدة  المنقح،  من  المؤقت  األعمال  جدول  المساهمات وااعتماد  وحالة  األمانة  بأنشطة  علما  إلحاطة 
واعتماد مشروع تقرير االجتماع،    )،2020مايو/أيار    31المتعدد األطراف (حتى    قوالمصروفات الخاصة بالصندو

الذي سيتألف من تلك البنود الموافق عليها بموجب عملية الموافقة فيما بين الدورات المنشأة لالجتماع الخامس والثمانين؛  
وأن االجتماع السادس والثمانين سوف يبدأ مباشرة بعد اختتام االجتماع الخامس والثمانين، وسيعالج البنود المتبقية من 

دول أعمال االجتماع الخامس والثمانين (بما في ذلك تلك البنود المقدمة إلى عملية الموافقة فيما بين الدورات ولكن لم  ج
 س والثمانين. الجتماع السادابنود جدول أعمال يوافق عليها)، فضال عن جميع 

  16تماع السادس والثمانين، من ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على تنفيذ عملية الموافقة فيما بين الدورات لالج .10
عن الوكاالت الثنائية والمنفذة    ال(مع مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية فقط، فض  2020نوفمبر/تشرين الثاني    27إلى  

رير  ات؛ وتقوأمانة األوزون بصفة مراقبين)، التي ستشمل البنود التالية: أنشطة األمانة؛ وحالة المساهمات والمصروف
؛ والتقارير المرحلية حتى  2019؛ وتسوية حسابات عام  2019افر الموارد؛ والحسابات الختامية لعام  عن األرصدة وتو

التقرير المجمع عن إتمام  ؛ وتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛ و2019ديسمبر/كانون األول    31
لعام   الشرائح؛و؛  2020المشروعات  تقديم  في  عامةو  التأخيرات  استعراض    نظرة  أثناء  تبّينها  تّم  التي  القضايا  على 
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برامج    المشروعات؛ التعديالت على  الثنائي، في  التعاون  المدرجة بموجب  المشروعات  الوكاالت اعمأومقترحات  ل 
المنفذة وفي وثائق المشروعات القطرية؛ وميزانية برنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  

 الدولي.  كوالبن  برنامج األمم اإلنمائي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةكاليف الوحدات األساسية ل وت

اع اإلنتاج  طوختاما، وافقت اللجنة التنفيذية على تنظيم اجتماعات إفتراضية ألعضاء الفريق الفرعي المعني بق .11
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    جإنتاقطاع إلجراء مناقشات غير رسمية بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  

 للصين قبل االجتماع السادس والثمانين. 
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   لتنفيذ بروتوكول مونتلایرإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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ــ ذيـة التنفيــاللجن   راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــ
  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي

  الرابع والثمانوناالجتمــــــاع 
 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من    ،مونتريال

  (ب)

 للجنة التنفيذية  ثمانين والرابع تقرير االجتماع ال
 

  مقدمة

عقد االجتماع الرابع والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر  .1
  . 2019ديسمبر/كانون األول   20إلى  16منظمة الطيران المدني الدولي، في مونتريال، كندا، في الفترة من 

لالجتماع    XXX/18ممثلون عن البلدان التالية، األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  وحضر االجتماع   .2
 لألطراف في بروتوكول مونتريال: الثالثين  

ب  ) أ(   ،وكندا (الرئيس)  ،من البروتوكول: بلجيكا  5من المادة    1الفقرة  مقتضى  أطراف غير عاملة 
 تحدة األمريكية؛والواليات الم ،والنرويج ،واليابان وهنغاريا،  ،وفرنسا

ب  )ب( عاملة  المادة    1الفقرة  مقتضى  أطراف  األرجنتين  5من  البروتوكول:    والصين،   ،وبنن  ،من 
 . )الرئيس نائب ( والكويت، والنيجر ورواندا  ،وغرينادا 

التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن، حضر االجتماع كمراقبين ممثلون   اللجنةوطبقا للمقررات التي اتخذتها  .3
باعتبار كل منهما وكالة منفذة  (اليونيب)  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة  (اليوئنديبي)،  مج األمم المتحدة اإلنمائي  عن برنا

 والبنك الدولي.  (اليونيدو) وأمين خزانة الصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

األ .4 أيضا  ألالتنفيذي    مينوحضر  التنفيذي  األمين  األوزونونائب  التنفيذ    ،مانة  لجنة  رئيس  ونائب  ورئيس 
التابعة لفريق    2023-2021وأعضاء فرقة العمل المعنية بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات  

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والمدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج األمم المتحدة للبيئة. 
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البيئي  ،وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة .5 ومعهد الحوكمة   ،ووكالة التحقيق 
ورابطة منتجي    ولجنة القطاع الخاص المعنية بالدراسات في مجال التنمية المستدامة في المكسيك  ،والتنمية المستدامة

  د غازات التبريد في الهن 

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع  1البند 

افتتح االجتماع الرئيس، السيد فيليب شاموني. ورحب بالمشاركين، بما في ذلك عضو مجموعة العمل التابعة  .6
تشجيع   مع  األطراف،  المتعدد  الصندوق  موارد  بتجديد  المعنية  االقتصادي  والتقييم  التكنولوجيا  اللجنة  لفريق  أعضاء 

  ى التحدث معهم وتقديم أي أفكار قد تساعد في تيسير عملهم. التنفيذية عل

وقال إن اللجنة التنفيذية ستستمر في معالجة المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي، بما في ذلك إعداد المبادئ   .7
الجو أيضا  الطاقة. وستناقش  الهيدروفلوروكربونية وكفاءة استخدام  للمواد  التدريجي  التخفيض  لتمويل  انب  التوجيهية 

، بما في ذلك المسائل المتعلقة بإرشادات السياسة،  23-الرئيسية للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
  والنظر في مقترحي مشروعين يتعلقان بهذا األمر. 

حلية لعام  وستنظر اللجنة في بنود جدول أعمالها المعتاد لالجتماع األخير هذا العام، بما في ذلك التقارير المر .8
، والتأخيرات في تقديم الشرائح والمسائل المالية المتعلقة بالمساهمات،  2022-2020، وتخطيط األعمال للفترة  2018

وأرصدة المشروعات، والحسابات والميزانية ألمانة الصندوق. وسوف تتناول أيضا بيانات البرامج القطرية والتوقعات  
  غ عن بيانات البرنامج القطري. لالمتثال، وخصوصا الشكل المنقح لإلبال

. وباإلضافة  2020وسيكون أمام اللجنة الفرصة لتقديم إرشادات بشأن العمل المستمر في الرصد والتقييم لعام   .9
إلى ذلك، ستنظر اللجنة في التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة  

، والدراسة النظرية لتقييم إستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال، والتقرير المرحلي عن الدراسة  لألوزون وتدميرها
النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة واختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي  

  األوزون الوطنيين. 

مليون دوالر    123,4شروعات واألنشطة، التي تبلغ قيمتها حوالي  وباإلضافة إلى النظر في طلبات التمويل للم .10
أمريكي، ستتناول اللجنة المسائل ذات الصلة، مثل المواعيد النهائية لتقديم المشروعات، وتقديم مشروعات استثمارية  

قائمة بذاتها في مجال المواد الهيدروفلوروكربونية بعد االجتماع الرابع والثمانين، والطل بات ألموال إضافية إضافية 
  لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمشروعات اإليضاحية التجريبية.

وستنظر اللجنة في التقرير المقدم من حكومة الصين عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المذكورة في المقرر   .11
  . وعددا من التقارير األخرى المتعلقة بمشروعات في الصين 83/41

انة عدة ورقات سياسة، بما في ذلك بشأن ما يلي: نظم الحوافر للمستخدمين النهائيين الممولة وقد أعدت األم .12
لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ  بموجب خطط موافق عليها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتحليل  

الهيدروك المواد  إزالة  ألنشطة  المتكامل  أو  للمواد  الموازي  التدريجي  والتخفيض  لوروفلوروكربونية 
ومشروع   يدعمها  التنفيذية  سياسة  ال الهيدروفلوروكربونية؛  التي  للمشروعات  الجنساني  المنظور  تعميم  بشأن 

النظرة العامة على النظم الجارية . وباإلضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة مداوالتها بشأن  رافالصندوق المتعدد األط 
  للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف. 

المبادئ .13 مشروع  بحث  اإلنتاج  بقطاع  المعني  الفرعي  الفريق  سيتناول  االجتماع،  هامش  التوجيهية    وعلى 
المستخدم   القياسي  المواد  والنموذج  إنتاج  المستنفدة لألوزون، والمسائل المتعلقة بقطاع  المواد  إنتاج  للتحقق من إزالة 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين والمبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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الشكر مقدما إلى المشاركين على دعمهم وعلى التزامهم المستمر   وختاما، قال الرئيس إنه يرغب في توجيه .14
  األطراف. وهو على ثقة باحراز تقدم مهم من خالل الجهود المشتركة. إلنجاح إدارة الصندوق المتعدد 

  من جدول األعمال: المسائل التنظيمية  2البند 

 إقرار جدول األعمال   (أ) 

الي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال الت .15
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1 :بصيغته المعدلة شفويا ،  

 افتتاح االجتماع.  .1

 المسائل التنظيمية: .2

 إقرار جدول األعمال؛   ) أ(

 تنظيم العمل.  )ب(

 أنشطة األمانة. .3

 المسائل المالية: .4

 ؛ والمصروفات حالة المساهمات   ) أ(

 األرصدة وتوافر الموارد؛ تقرير عن    )ب(

(المقرر    (ج)  )ت( الموارد  وتوافر  األطراف  المتعدد  للصندوق  اإلضافية  المساهمات  حالة 
  (ج))؛ 83/4

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف:   (د) 

  ؛ 2018الحسابات الختامية لعام    )1(

  . 2018تسوية حسابات العام    )2(

لعامي    (هـ) عليها  الموافق  الصندوق  أمانة  لعام    2021و  2020ميزانيات  المقترحة  والميزانية 
2022 .  

 بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال.  .5

 التقييم:  .6

  ؛ 2018تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام   (أ)   ) أ(

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من    (ب)  )ب(
  المستنفدة لألوزون وتدميرها؛ المواد  
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  الدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛   (ج)  )ت(

 اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين؛  (د)   )ث(

قطاع    ) ھ(  )ج( في  الطاقة  استخدام  كفاءة  تقييم  عن  النظرية  الدراسة  عن  مرحلي  تقرير 

  الخدمة؛ 

  . 2020مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام   (و)  )ح(

 تنفيذ البرنامج:  .7

 : 2018ديسمبر/كانون األول  31التقارير المرحلية في   ) أ(

  التقرير المرحلي المجمع؛   )1(  )ب(

  الوكاالت الثنائية؛   )2(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛   )3(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة؛   )4(

  ؛ المتحدة للتنمية الصناعية منظمة األمم   )5(

 البنك الدولي؛   )6(

 تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛   )ت(

 . 2019التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام   (ج)  )ث(

 تخطيط األعمال: .8

 ؛ 2021-2019تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة    ) أ(

 يم الشرائح؛ التأخيرات في تقد   )ب(

  ؛ 2022-2020خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (ج)  )ت(

  : 2022-2020خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة   (د) 

  الوكاالت الثنائية؛   )1(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛   )2(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة؛   )3(

  ؛ المتحدة للتنمية الصناعية منظمة األمم   )4(
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 البنك الدولي.  )5(

  مقترحات المشروعات:  .9

 نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات؛  ) أ(

 التعاون الثنائي؛   )ب(

 تعديالت على برامج العمل:   (ج)  )ت(

 ؛ 2019تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام  )1(

 ؛ 2019برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام تعديالت على  )2(

 ؛ 2019تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام  )3(

  التابع لليونيب؛   2020ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام    (د)   )ث(

  ؛ 2020تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام   ) ھ(  )ج(

 المشروعات االستثمارية.  (و)  )ح(

المواد   .10 إزالة  إدارة  خطط  بموجب  الممولة  النهائيين  للمستخدمين  الحوافز  نظم  عن  تقرير 
 ).82/54الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر 

إعدادها  نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم   .11
 (ج)). 60/ 83بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

المواد   .12 إزالة  ألنشطة  المتكامل  أو  الموازي  التنفيذ  على  المترتبة  لالنعكاسات  تحليل 
 ). 69/ 81الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر  

  لى بروتوكول مونتريال: المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي ع .13

في بلدان لمواد الهيدروفلوروكربونية  للتمويل التخفيض التدريجي  إعداد المبادئ التوجيهية    (أ) 
  (ج) و(د))؛ 83/65 (المقرر : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5المادة 

  كفاءة استخدام الطاقة:  (ب)

من المقرر    2، والفقرة  XXVIII/2من المقرر    16الوسائل لتفعيل الفقرة  ورقة عن   )1(
5/XXX ؛ 62/ 83(المقرر  الجتماع األطراف( 

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد   )2(
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد  

 )؛ 83/63(المقرر   دروفلوروكربونيةالهي 
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موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة   )3(
المقرر   في  المحددة  بالمسائل  يتعلق  فيما  الطاقة  (المقرر    )ه(82/83استخدام 

  )؛ 83/64

على    (ج) الرقابة  بتكنولوجيات  الصلة  ذات  الرئيسية  الثانوي الجوانب    المنتج 
 ). 83/67و  83/66ان (المقرر 23-الهيدروفلوروكربون

الصندوق  التنفيذية  سياسة  ال مشروعً   .14 يدعمها  التي  للمشروعات  الجنساني  المنظور  تعميم  بشأن 
 )). ج(83/68(المقرر راف المتعدد األط 

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج.  .15

 مسائل أخرى.  .16

 اعتماد التقرير.  .17

 االجتماع. اختتام   .18

 
 تنظيم العمل   (ب) 

من جدول األعمال، مسائل أخرى، في المسائل المتعلقة    16اللجنة التنفيذية على النظر، في إطار البند    وافقت .16
بمواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين، والسابع والثمانين والثامن والثمانين للجنة  

  التنفيذية.

،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3ر األمانة الوثيقة  اللجنة التنفيذية أيضا على أن تصد  ووافقت .17
واستخداماته كمواد أولية    (CTC)التي تحتوي على معلومات إضافية تتعلق بالتقرير عن إنتاج رابع كلوريد الكربون  

ن جدول  (ب) م  7في الصين، التي تم استالمها بعد الموعد النهائي إلصدار الوثائق، وأن يتم النظر فيها في إطار البند  
  األعمال، تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة.

لفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي: األرجنتين  ا  اللجنة التنفيذية كذلك على إعادة إنشاء  ووافقت .18
  . يةوالصين وفرنسا وغرينادا والنيجر والنرويج والواليات المتحدة األمريك )(الميّسر وكندا

من جدول األعمال، المسائل ذات الصلة   13واقترح أحد األعضاء أنه ينبغي إعطاء األسبقية للنظر في البند   .19
بينما شدد عضو آخر على أهمية اعتماد مقرر في االجتماع الحالي وفي أقرب   ،مونتريالبتعديل كيغالي على بروتوكول  

المنتج  الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على  ) من ذلك البند،  جوقت ممكن بالعالقة إلى البند الفرعي (
  .23- الهيدروفلوروكربونالثانوي 

  
  أنشطة األمانة  جدول األعمال: من 3البند 

ير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع الحالي. وأعرب عن حزن  رحب كب .20
أجيباد، الذي قدم خدمات فائقة للصندوق المتعدد األطراف بصفته أمين الخزانة في جميع الزمالء لوفاة السيد موزيس  

وبر، المدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج . ورحب أيضا بالسيد أرنولد كريله2013إلى عام    2007الفترة من عام  
  األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، الذي يحضر اجتماع اللجنة التنفيذية ألول مرة. 
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، التي عرضت لمحة عامة عن العمل الذي أجرته  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2الوثيقة  وبعد ذلك، قدم   .21
ذلك ملخصات لالجتماعات التي حضرها موظفو األمانة والبعثات التي  األمانة منذ االجتماع الثالث والثمانين، بما في  

والتعيينات، أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية، بأنه، بعد عملية تنافسية، عيّنت السيدة    قاموا بها. وفيما يتعلق بالموظفين
طقة البحر الكاريبي، بصفتها مسؤولة ميريام فيغا، المنسقة الحالية لشبكة برنامج عمل األوزون ألمريكا الالتينية ومن

إدارة برامج. وأفاد بأن عمليات التعيينات األخرى مستمرة للمناصب الشاغرة األخرى وسوف يتم االنتهاء منها قريبا. 
إلى األمانة أن تدرج مخططا تنظيميا يبين هيكل الموظفين في األمانة وأدوار (ب)، الذي طلب  83/1وفيما يتعلق بالمقرر  

ميزانيات أمانة الصندوق ،  (هـ) من جدول األعمال4، قال إن المسألة سيتم عرضها في إطار البند  يات كل منصب ومسؤول
  . 2022  والميزانية المقترحة لعام  2021و  2020للعامين  المعتمدة 

لقة وأضاف أن األمانة تواصلت مع ممثل حكومة أوزبكستان بشأن المسائل اإلدارية والقانونية واللوجستية المتع .22
باالجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية، عقب مقرر اللجنة بعقد ذلك االجتماع مباشرة بعد االجتماع الثاني والثالثين  

  . 2020لألطراف في طشقند، في نوفمبر/تشرين الثاني 

إيجار مكتب األمانة. وأ .23 قال كبير الموظفين إن األمانة انتهت من عملية استعراض عقد  عربت  وفي الختام، 
  . 1991أمانة الصندوق عن بالغ تقديرها للضياقة والمساعدة التي تلقتها من حكومة كندا منذ إنشائها في عام 

وخالل المناقشات التالية، أعرب عدة أطراف عن تقديرهم للعمل الذي تؤديه األمانة خالل الفترة الفاصلة بين   .24
الحالي. و الوثائق لالجتماع  بما في ذلك تحضير  في  الدورات،  شدد أحد األعضاء على أهمية حضور ممثلي األمانة 

اجتماعات الشبكات اإلقليمية، مما يضيف قيمة مهمة لكل من األمانة واألطراف الحاضرة. وأعرب عضو من أمريكا 
ون  الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن تقديره للعمل الذي قامت به السيدة ميريام فيغا كمنسقة شبكة برنامج عمل األوز

  لإلقليم وهنأها على تعيينها في أمانة الصندوق. 

ورد كبير الموظفين على المسائل األخرى المختلفة التي أثيرت. وقال إن العديد من االجتماعات قد عقدت بين   .25
الصندوقين   كال  عمل  كيفية  عن  المعلومات  لتبادل  الفرصة  توفير  مع  للمناخ،  األخضر  الصندوق  وممثلي  األمانة 

لمزيد من التعاون، بما في ذلك بشأن مسألة كفاءة استخدام الطاقة. وفي اجتماع ثنائي، قدمت األمانة معلومات   واإلمكانيات
التنفيذية   اللجنة  المتعدد األطراف وحالة مناقشات  للصندوق  الشاملة  العملية  للمناخ عن  الصندوق األخضر  إلى ممثل 

الصندوق األخ  التمويل قد يكون متاحا في إطار تجديده  حول كفاءة استخدام الطاقة. وأشار ممثل  ضر للمناخ إلى أن 
  للموارد لتمويل األنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وخصوصا في قطاع التبريد. 

وفيما يتعلق بطلب مقدم من أمانة مرفق البيئة العالمية بأن تقوم أمانة الصندوق باستعراض تقديم من حكومة  .26
استخدام الطاقة لتبريد هواء المباني لذلك البلد، وجدت أمانة الصندوق عدم وجود تداخل مع الهند لمشروع بشأن كفاءة  

األنشطة والمخرجات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند التي يتم تنفيذها حاليا بمساعدة  
إيالء   أيضا  الصندوق  أمانة  واقترحت  األطراف.  المتعدد  الصندوق  باعتماد  من  الخاص  للمشروع  الواجب  االعتبار 

  تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء وفي سالسل التبريد. 

وفي الختام، فيما يتعلق بتساؤل عن زيارته لفريق برنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب في نيروبي،   .27
  كبير الموظفين قيمة مثل هذه الزيارات من أجل تبادل المعلومات عن المسائل ذات الصلة. كينيا، أبرز 

التنفيذية    وأحاطت .28 الوثيقة علمااللجنة  في  الوارد  األمانة  أنشطة  عن  بالتقرير  التقدير،  مع   ،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2 .  

  المسائل المالية  جدول األعمال: من 4البند 

  المساهمات والمصروفاتحالة   (أ) 
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الوثيقة   .29 في  الوارد  والمصروفات  المساهمات  بحالة  المتعلق  التقرير  الخزانة  أمين  قدم 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/3    وقدم معلومات محدثة عن مساهمات البلدان للصندوق المتعدد األطراف. ومنذ

تلقى   الوثيقة،  هذه  تبلغ  إصدار  إضافية  مساهمات  الخزانة  تشيكيا    3,022,812أمين  حكومات  من  أمريكي  دوالر 
التي   الى  2019والدانمرك واليونان وايسلندا. وأرسلت فواتير االستعجال في أوائل أكتوبر/ تشرين األول   األطراف 

  لديها مساهمات مستحقة. 

دوالر أمريكي وصلت جميعها   222,565,321، بلغ رصيد الصندوق  2019انون األول  ديسمبر/ ك  16وحتى   .30
في المائة، وترجع الخسارة الى آلية أسعار    87إلى    2019نقدا. وبلغت نسبة المدفوعات مقابل التعهدات اإلجمالية لعام  

دوالرا أمريكيا منذ االجتماع الثالث والثمانين. وبلغت الخسائر اإلجمالية    314,212مقدار    الصرف الثابتة حيث انخفض
  مليون دوالر أمريكي منذ إنشاء هذه اآللية. 32.5نتيجة آللية أسعار الصرف الثابتة مقدار 

 :اللجنة التنفيذية وقررت .31

أن تحيط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، الوارد في المرفق األول   ) أ(
 ؛ بالتقرير الحالي

أن تحث جميع األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب   )ب(
 وقت ممكن؛

طراف التي عليها مساهمات أن تطلب إلى كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األ  )ج(
 االجتماع الخامس والثمانين. إلىمستحقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر، وتقديم تقرير عن ذلك  

  ) 84/1(المقرر 

  

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  ب) (

  .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/4قدّم ممثل األمانة الوثيقة  .32

دوالًرا أمريكيًا من خطة قطاع    6,763,467إصدار الوثيقة، قام البنك الدولي بإعادة مبلغ إضافي قدره  وبعد   .33
إزالة  وخطة إدارة  للصين  في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    الرغاوي

من   وأرصدة  الصين  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  المشروعإنتاج  ل   اتإعداد  الثانية  من للمرحلة  كل  خطة 
الذي  ينالقطاع  المبلغ اإلجمالي  يكون  االجتماع    أعاده . وبذلك  إلى  الدولي  دوالر    7,670,501والثمانين    الرابعالبنك 

المشروعكأمريكي   الوكالة.  ك  ا أمريكي  ادوالر  488,796و    ات تكاليف  ذلك، سيوتكاليف دعم  إلى  البنك    عيد باإلضافة 
وسيتم    (د).82/88من الصين عمالً بالمقرر    تلقاها  اأمريكي  ادوالر   133,146صندوق غرامة قدرها  اللي مباشرة إلى  الدو 

من قبل اليونيب ألحد الدراسات االستقصائية  حتفظ بها  المألرصدة  ل  بدالً من ذلك، اإلعادة في االجتماع الخامس والثمانين
اليونيدو لخطة قطاع الرغاوي في إطار المرحلة األولى من خطة  من قبل  الجزائر وبدائل المواد المستنفدة لألوزون في  ل

االجتماع  فيإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية، والتي كان من المقرر إعادتها 
  الرابع والثمانين. 

دوالر أمريكي،    156,062,592  في األساسقديمه  بلغ إجمالي التمويل المطلوب في االجتماع الحالي كما تم تو .34
دوالر أمريكي    12,042,689  قيمتها  مع األخذ في االعتبار إعادة األرصدة البالغةوبما في ذلك تكاليف دعم الوكالة.  

تي  من قبل الوكاالت الثنائية، باإلضافة إلى المعلومات المحدثة ال  ا أمريكي ا دوالر  920,287من قبل الوكاالت المنفذة و 
  دوالر أمريكي.  235,661,443ح قدمها أمين الخزانة، بلغ إجمالي التمويل المتا
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رصيد غير ملتزم    اليونيب، أوضح ممثل األمانة أن لدى  اليونيب  رداً على استفسار حول مبلغ آخر يحتفظ بهو .35
ف الهواء في البلدان ذات  تكيي قطاع التبريد البديلة في غازاترتبط بمشروع تعزيز م أمريكيادوالرا  58,363 بقيمةبه 

  (ج).   83/37عمالً بالمقرر    االجتماع الخامس والثمانين،سيعاد إلى  و درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آسيا،  

  :اللجنة التنفيذية وقررت .36

 : علما بما يلي حيطأن ت  (أ)   ) أ(

الوثيقة ال (1) في  الوارد  الموارد  وتوافر  باألرصدة  المتعلق   تقرير 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4 ؛ 

يبلغ أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الرابع والثمانين   (2)
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف    438,499يتألف من  ودوالر أمريكي،    12,014,622

دوالر أمريكي،   2,088,984دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي؛ و  30,902الوكالة البالغة دعم  
تكاليف   إلى  البالغة    دعم باإلضافة  اليونيب؛    162,970الوكالة  من  أمريكيا  دوالرا 

دوالرات  83,837الوكالة البالغة    دعم دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف   1,050,133و
و اليونيدو؛  من  تكاليف    7,670,501أمريكية  إلى  باإلضافة  أمريكي،  الوكالة   دعم دوالر 

  من البنك الدولي؛  ادوالرا أمريكي  488,796البالغة 

من   ناالجتماع الرابع والثماني  في أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة   (3)
الممولة   اإلضافية  المشروعات  الطوعية  المساهمات  أموال  بلغ  من  دوالرا    28,064قد 

تكاليف    25,934:  اآلتي  يتألف منوأمريكي،   إلى  باإلضافة  أمريكيا،  الوكالة   دعم دوالرا 
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف    294و  اليوئنديبي،دوالرا أمريكيا من    1,815البالغة  

  ؛ اليونيدودوالرا أمريكياً من   21الوكالة البالغة   دعم 

الوكالة،   دعم ، بما في ذلك تكاليف  ا أمريكي  ا دوالر  56,500أن اليونيب احتفظ بأرصدة قدرها   (4)
ل واحد  ولذلك  لألوزون من  مشروع  المستنفدة  المواد  لبدائل  االستقصائية  المشروعات 

تكاليف    58,363و في ذلك  به    دعم دوالرا أمريكيا، بما  الملتزم  الرصيد غير  الوكالة، في 
 لمشروع واحد؛ 

اليونيدو احتفظت بأرصدة قدرها   (5)   دعم، بما في ذلك تكاليف  ادوالرا أمريكي  152,209أن 
دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف    8,058أنجزا منذ أكثر من سنتين، ولمشروع  الوكالة  

 لطوعية اإلضافية؛ الوكالة، لمشروع ممول من أموال المساهمات ا   دعم 

وتكاليف   (6) األموال  مستوى  صافي  إلى   دعم أن  الثنائية  الوكاالت  ستعيدها  التي  الوكاالت 
  454,087:  اآلتي  ، ويتألف منادوالرا أمريكي  920,287قد بلغ  االجتماع الرابع والثمانين  

تكاليف   إلى  باإلضافة  أمريكيا،  البالغة    دعم دوالرا  أمريك  57,518الوكالة  من  دوالرا  يا 
 2,729الوكالة البالغة    دعمدوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف    405,953حكومة فرنسا و

 اليابان؛حكومة دوالرا أمريكياً من  

 :أن تطلب إلى  (ب)  )ب(

تلغي   (1) أو  أن تصرف  والمنفذة  الثنائية  بهاالوكاالت  الملتزم  الملتزم بها وغير  غير   األموال 
الالزمة للمشروعات المنجزة والمشروعات المنجزة غير المطلوبة "بموجب مقرر صادر 

 االجتماع الخامس والثمانين؛   فياألرصدة أن تعيد و عن اللجنة التنفيذية"
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الطوعية اإلضافية إلى   اتتعيد رصيد مشروع منجز واحد ممول من المساهمأن  اليونيدو   (2)
 االجتماع الخامس والثمانين؛ 

تصرف أو تلغي االلتزامات المتعلقة بمشروع منجز واحد منذ أكثر من سنتين، أن  اليونيدو   (3)
 والثمانين؛   الخامساالجتماع   فيوتعيد األرصدة 

المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة  ألحد  يعيد األرصدة المستحقة  أن  اليونيب   (4)
االجتماع   قبل  المقررين  والثمانين   الخامسلألوزون  مع  تمشياً  " 2(ج)"80/75، 

 "؛ 3(ب)"83/3و

  920,287المبلغ  يتابع مع حكومتي فرنسا واليابان بخصوص أن تعيدا نقدا أن  أمين الخزانة   (5)
  ؛ " أعاله6دوالرا أمريكيا المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)"

أمريكيا من األموال الموافق   ادوالر  133,146أن يجري المقاصة بين مبلغ  أمين الخزانة   (6)
المتلقى من حكومة  الغرامة  مبلغ  يمثل  والثمانين،  الرابع  في االجتماع  الدولي  للبنك  عليها 

 (د). 82/88الصين وفقاً للمقرر 

 ) 84/2(المقرر 

 
  (ج))83/4حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر   ج) (

  2019ديسمبر/ كانون األول    16وقال إنه حتى    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5ة الوثيقة  قدم أمين الخزان .37
لدعم البداية السريعة    5بلدا غير بلدان المادة    17من مجموعة من    المقدمةبلغ الرصيد المتوافر من المساهمات اإلضافية  
  دوالرا أمريكيا.  13,698لتنفيذ الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون 

 التنفيذية: اللجنة وقررت .38

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر    ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5 الوارد في الوثيقةالموارد  

المساهمات و  )ب( عن  الناتجة  األرصدة  دمج  على  المانحة  البلدان  بموافقة  التقدير،  مع  علما،  اإلحاطة 
لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية    ةالسريع  البدايةاإلضافية من أجل تقديم دعم  

 ؛ إلى الصندوق المتعدد األطراف  بتقديمهامع المساهمات العادية الُمتعهَّد  

 ما يلي: مفاده توجيه طلب إلى أمين الخزانة و  )ج(

البالغ   )1( الرصيد  إلى   أمريكيا  دوالرا  13,698إضافة  اإلضافية  المساهمات  عن  الناتج 
 لصندوق المتعدد األطراف كإيراد إضافي؛ إلى ا  بتقديمهاالمساهمات العادية الُمتعهَّد 

الخاصة )2( األرصدة  و  وإضافة  المنجزة،  من كذلك  بالمشروعات  الممولة  بالمشروعات 
االجتماع الرابع والثمانين   فيالمساهمات اإلضافية بقرار يُتَّخذ في هذا الصدد، التي أعيدت  

إلى   بتقديمهااالجتماعات المقبلة، إلى المساهمات العادية الُمتعهَّد    التي سيتم إعادتها في  وأ
 كإيراد إضافي؛ لصندوق المتعدد األطراف ا
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غ، اعتبارا من االجتماع الخامس والثمانين، عن حالة بلَّ واإلحاطة علما كذلك بأن اللجنة التنفيذية لن تُ   ) د(
الُمتعهَّد   ا   بتقديمهاالمساهمات اإلضافية تبليغا منفصال عن المساهمات العادية  لصندوق المتعدد  إلى 

  . األطراف

  ) 84/3(المقرر 

  
  المتعدد األطرافحسابات الصندوق   (د)

  2018الحسابات الختامية لعام  )1(

الوثيقة   .39 الخزانة  أمين  البالغ    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6قدم  االيرادات  في  الفرق  إن  وقال 
تسجيل    32,420,968 توقيت  عن  نشأت  اليوئنديبي  بواسطة  النهائية  وتلك  المؤقتة  البيانات  بين  فيما  أمريكي  دوالر 

واليونيب   لليوئنديبي  المصروفات  في  الفرق  ويتعلق  والثمانين.  الثاني  االجتماع  عليها  وافق  التي  األموال  تحويالت 
  2019المالي المرحل وسوف تظهر التسويات في حسابات    بتسويات نهاية العام التي أجرتها الوكالتان بعد تقديم التقرير

بالصندوق   تتعلق  أي مالحظات  يبلغ عن  لم  الحسابات  لمراجعي  المتحدة  األمم  مجلس  بأن  أيضا  الخزانة  أمين  وأبلغ 
  المتعدد األطراف. 

 :التنفيذية اللجنة وقررت .40

كانون /ديسمبر  31عدد األطراف في  المراجعة للصندوق المتالختامية  علما بالبيانات المالية    اإلحاطة  (أ) 
المصدق  وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبيان اإليرادات والنفقات    ة المعد و  2018  األول
لمواد الهيدروفلوروكربونية ل لمساهمات اإلضافية لدعم البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي  عليه ل

بالمقرر   الوا83/4عمال  النحو  على  الوثيق (ب)  في    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6  تين رد 
 ؛ 1والتصويب  

الخزانة  مطالبة    (ب) المتعدد األطراف اأن يسجل في حسابات  بأمين  ، الفروق بين  2019  لعام  لصندوق 
الذي  على النحو    2018الختامية لعام    هاوبيانات  2018البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام  

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6ن الوثيقة م 1في الجدول  ينعكس

  ) 84/4(المقرر 

  2018وية حسابات تس )2(

جرد قاعدة  ، قائال إن جميع الفروق الموجودة بين UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7قدم ممثل األمانة الوثيقة  .41
باإليرادات، هناك بنود  قد تم شرحها. وفيما يتعلق    2018بيانات المشروعات الموافق عليها والتقارير المرحلية لعام  

دوالرا أمريكيا لليونيدو    11,093، تبلغ قيمتها  2018والحسابات لعام    2018تتطلب التسوية بين التقارير المرحلية لعام  
دوالرا أمريكيا للبنك الدولي، التي قد يتطلب شرحها في عملية التسوية القادمة. وبالعالقة إلى المصروفات،    120,198و

  دوالرا أمريكيا لليونيدو قد يتطلب شرحا بحلول عملية التسوية القادمة. 65,856قيمة هناك بند قائم ب 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .42

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7  الوثيقة الواردة في  2018 عام   تسوية حساباتب اإلحاطة علما  (أ) 

 التحويالت المستقبلية:  ما يلي من بخصم  الخزانةطالبة أمين م  (ب)
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اإليرادات    من،  أمريكيا   ادوالر  827,039المبلغ    ،لليونئديبي   )1( الفوائد  المحققة  حساب  من 
  على أساس االعتمادات بعد  تتم موازنته  لم    الذي  2018في حساباته الختامية لعام    المذكورة 
 الجديدة؛ 

من الفوائد المكتسبة المحقق  الدخل    من حساب ،  ا أمريكي  ادوالر  616,416  المبلغ  ،لليونيب   )2(
عام   في    من،  اأمريكي  ادوالر  449,123و    ،2018في  المحققة  الفوائد  من  الدخل  حساب 

من مكاسب سعر المحقق  الدخل    من حساب،  اأمريكي  ادوالر  28,906و  السنوات السابقة،
على أساس  بعد    موازنتهم تتم  لم    نيذال   2018في حساباته الختامية لعام    ينالصرف، الوارد 

 الجديدة؛  االعتمادات

 المذكورمن االستثمار  المحقق  الدخل    من حساب،  أمريكيا   ادوالر  441,943  لبنك الدولي،ل  )3(
 الجديدة؛  على أساس االعتماداتبعد   تتم موازنتهي لم ذال  2018في حساباته الختامية لعام 

 : مطالبة اليوئنديبي بما يلي  (ج)

، وهو ما يمثل 2019في تقريره المرحلي لعام  أمريكيا    ادوالر  33دره  ق  تعديال   أن يجري )1(
 ؛ ةفرق التقريب في تكاليف دعم الوكال

، وهو ما يمثل نفقات  ا أمريكيادوالر  246,281المبلغ    ،2019في حساباته لعام    يبينأن  و )2(
 ؛ 2018في حساباته الختامية لعام  ذكر بالخطأثنائية 

أمريكيا  دوالر  317,438قدره    عديالت  بأن يجري  اليونيب   مطالبة  (د)  أمريكيا  دوالر  83,383  وا  في ا 
، وهو ما يمثل فرقًا في تكاليف دعم الوكالة المتوقعة والفعلية في الحسابين  2019تقريره المرحلي لعام  

  على التوالي؛  ،2018و  2017 يين لعامختاميال

  :بما يلي اليونيدو مطالبة  (هـ)

، وهو 2019المرحلي لعام    افي تقريره  اأمريكي  ادوالر  109,825  قدره   تعديال  أن تجري )1(
لعام  ما   المسجلة في حساباتها   2019في عام  المعادة  ها  توأرصد   2018يمثل اإليرادات 

 فقط؛ 

الدخل المسجل    دوالر أمريكي في  2,083,871  المبلغ  ،2019في حساباتها لعام    أن تبين )2(
من خطة إدارة المحققة  فائدة  المثل  ما ي،  اريكيأم  ادوالر  88,547والمبلغ    ،2018في العام  

 هاولكن 2018في عام  تمت موازنتهاللصين التي  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 ؛2018في حساباتها لعام  تذكرلم  

، ما يمثل األموال المعادة من  دوالرا أمريكيا  4,813بقيمة  تعديالت    بأن يجريالبنك الدولي    مطالبة  (و)
،  أمريكيدوالر    1,102,100، وCPR/PHA/73/INV/551)(مشروع استثماري  من  المحقق  ل  الدخ

 ؛2019المرحلي لعام    ، في تقريره االجتماعين الثمانين والحادي والثمانينما يمثل األموال المعتمدة في  

أن  (ز) المنفذة    مالحظة  تحدّث  الوكاالت  سوف  التسوية  المعنية  قبل    ينالتالي  2018لعام    القائمةبنود 
  : والثمانين السادساالجتماع 

النفقاتأمريكيا    ادوالر  11,093  قدرها  الدخلفي    فروق )1(  ادوالر  65,856قدرها    وفي 
 بين التقرير المرحلي والحسابات الختامية لليونيدو؛ أمريكيا 
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لختامية  بين التقرير المرحلي والحسابات ا  اأمريكي  ادوالر  120,198  قدرها  الدخلفي    فروق )2(
 للبنك الدولي؛ 

 كما يلي: القائمةمالحظة بنود التسوية   (ح)

المحددة،    للمشروعات،  لليوئنديبي  )1( الغير   29,054  و  اأمريكي  ادوالر  68,300  لغامبفي 
 ؛ ا أمريكي ادوالر

 للبنك الدولي، للمشروعات التالية المنفذة مع وكاالت ثنائية أخرى عند االقتضاء:  )2(

اليابان    - ا الثنائي لحكومة    342,350  بقيمة،  (THA/PHA/68/TAS/158)التعاون 
 ؛ ا أمريكي ادوالر

  225,985  بقيمة،  (THA/HAL/29/TAS/120)التعاون الثنائي لحكومة السويد  و  -ب
 ؛ ا أمريكي ادوالر

األمريكية  و  -ج المتحدة  الواليات  لحكومة  الثنائي  التعاون 
(CPR/PRO/44/INV/425) ،؛أمريكي  دوالر5,375,000  بقيمة 

األمريكية و  - د المتحدة  الواليات  لحكومة  الثنائي    التعاون 
(CPR/PRO/47/INV/439) ، ؛ أمريكيدوالر  5,375,000 بقيمة 

  1,198,946  ، بقيمة(THA/REF/26/INV/104)تايلند  ل  تبريد المبانيمشروع  و  -ـه
  دوالر أمريكي.

 ) 84/5(المقرر 

  
  2022المقترحة لعام و  2021 2020و 2019ام وعالصندوق الموافق عليها ألميزانيات أمانة   (هـ)

. وأشارت الى إن تحركات الموظفين نتيجة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8قدمت ممثلة األمانة الوثيقة   .43
ظائف  للتقاعد والموظفين الجدد خالل العامين القادمين ستسفر عن تكاليف واحدة خارجة لم تدرج في الميزانية، وأن الو

الشاغرة سوف يتم شغلها. إال أن ذلك سوف يتطلب إجراء تغيير محتمل في هيكل التوظيف ولذا فقد يكون من المناسب  
  النهائية.  2019مع األخذ في االعتبار نفقات األمانة المقدمة في حسابات    2020إجراء استعراض لتكاليف الموظفين في  

عن التغييرات المحتملة في التوظيف، دعا رئيس االجماع   وردا على طلب للحصول على مزيد من المعلومات .44
  األعضاء المعنيين الى االجتماع بصورة ثنائية مع ممثلي أمانة الصندوق وإبالغ اللجنة التنفيذية عن تلك المناقشات. 

  اللجنة التنفيذية: قررتوبناء على ذلك،  .45

  : اإلحاطة علما بما يلي  ) أ(

،  2021و  2020و  2019  الصندوق الموافق عليها لألعوام بميزانيات أمانة    المعنيةالوثيقة   ) 1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8 الوثيقة الواردة في 2022لعام المقترحة  ةميزانيالو
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 2018  عام   غير المسجلة في حسابات  المصروفاتمن  أمريكيا    ادوالر   97,506المبلغ    أن ) 2(
  ؛ 2019 عام  قد أعيد تخصيصه لميزانية

ميزانية عام ن  م  أمريكي  دوالر  1,624,548(أمريكي  والر  د  1,646,463مبلغ  الإعادة   )3(
المعتمدة لبرنامج   2018من ميزانية عام    ا أمريكيادوالر   21,915المعتمدة لألمانة و  2018

 ؛ الرابع والثمانينمتعدد األطراف في االجتماع العمل الرصد والتقييم) إلى الصندوق 

 : الحالي التقريررفق الثاني بالم، على النحو الوارد في على ما يلي لموافقةا  )ب(

الترقية   )1( معاون    :وظائفهذه  (لموظف  البيانات    إلى  P2  المستوى  ) منBL 1116قاعدة 
 ومعاون،  G5  المستوى  إلى  G4  المستوى  ) منBL 1309، ومساعد الفريق (P3  المستوى
(للشئون   والميزانية  مع  G7  المستوى  إلى  G6  المستوى  ) منBL 1312المالية  إجراء ، 

 ؛ 2020عام مسميات الوظائف اعتبارا من تغيير المقابل في ال

  استنادادوالر أمريكي،    7,949,630ألمانة الصندوق بقيمة    2022  لعام   ميزانية المقترحةال )2(
، بما في ذلك اجتماعان للجنة التنفيذية في مونتلایر؛ وزيادة بنسبة  2021  عام   لى ميزانيةإ

 في المائة في تكاليف الموظفين؛  3

فياألمانة  من    وتطلب  )ج( للسنوات    االستمرار  للزيادة  المناسب  المعدل  لتقييم  موظفيها  تكاليف  رصد 
تقدم   ،المقبلة االجتماع    اتقرير  وأن  والثمانين،  إلى  مراعاة  السادس    الصندوق أمانة    مصروفاتمع 

 . 2019ية لعام ختامفي الحسابات الالمقدمة 

 ) 84/6(المقرر 

 بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال  جدول األعمال: من 5البند 

وأوضحت بأن األمانة قد تلقت منذ    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1قدمت ممثلة األمانة الوثيقة   .46
التي قدمت تقارير عن    5إصدار الوثيقة بيانات البرنامج القطري لكل من الكويت وموريتانيا مما يصل بعدد بلدان المادة  

  بلدا.  142الى   2018البيانات القطرية لعام  

سوف ينطوي عليها مشروع   وخالل المناقشات، أعرب أحد األعضاء عن شواغله إزاء تزايد أعباء اإلبالغ التي .47
االستمارة الخاصة باإلبالغ المنقحة، واقترح إعادة النظر في االستمارة لضمان سهولة تنفيذها وال تتداخل مع خطط  
من  المتوقعة  غير  االنبعاثات  ضوء  في  المفيد  من  إن  آخر  عضو  وقال  الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المواد  إزالة 

ا11-الكلوروفلوروكربون إعادة  اإلزالة  ،  سنة  الى  الوصول  بمجرد  اإلبالغ  استمارة  من  المواد  إزالة  نهج  في  لنظر 
الخاصة. وأشير الى أنه نظرا ألن اإلبالغ عن الهيدروفلوروكربون يمثل مهمة جديدة، وأن بعض البلدان قد ال تمتلك  

توقيت اإلبالغ وسعة البيانات التي   بعد النظم الكفيلة بتوفير البيانات الالزمة، ينبغي أن تكون هناك بعض المرونة بشأن
  ستدرج. 

  اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة الى فريق األعضاء المعنيين في اللجنة التنفيذية لمواصلة نظرها.  ووافقت .48

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء على ذلك،  .49

الوثيقة    أ) ( في  الواردة  االمتثال  وآفاق  القطري  البرنامج  ببيانات  المتعلقة  بالمعلومات  علما  تحاط  أن 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1:بما في ذلك ،  
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منهم باستخدام النظام القائم على    124،  2018بلداً بيانات البرنامج القطري لعام    140قدم    )1(
 شبكة االنترنت؛ 

، بيانات البرنامج القطري للسنوات من  2019ديسمبر/ كانون األول    20حتى  لم تقدم اليمن،    )2(
  ؛ 2018، ولم تقدم قطر بيانات البرنامج القطري لعام 2018إلى  2014

 إلى األمانة؛   2018 سوف تقدم حكومة جنوب أفريقيا بيانات البرنامج القطرى عن عام   )3(

وأن تطلب من األمانة إرسال رسائل إلى حكومة اليمن بشأن تقارير بيانات البرامج القطرية الذين لم    (ب)
، وإلى حكومة قطر بشأن تقرير  2018و    2017و    2016و    2015و    2014يقدموا بعد للسنوات  

ب وقت  الذي لم يقدم بعد لحثها على تقديم تلك التقارير في أقر  2018بيانات البرنامج القطري لعام  
 ممكن؛ 

ثالث    (ج) المرفق  في  الوارد  القطري  البرنامج  بيانات  لتقارير  المحدّث  المنقح  النموذج  على  توافق  أن 
ومسودة الدليل العملي لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري الواردة في المرفق الرابع بالتقرير الحالى،  

إلعداد تقارير بيانات البرنامج القطري    2020مع العلم بأن النموذج المنقح سيستخدم ابتداًء من عام  
  ؛ 2019لعام 

خلطات تحتوى على مواد المرفق واو في المرفق لإلبالغ عن بيانات بشأن تصنيع    1أن تنقح القسم باء    (د) 
بالوثيقة   الخامس    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1الثالث  االجتماع  في  فيها  للنظر 

  والثمانين؛ 

أن تعد تقريرا عن نتائج استخدام النموذج المنقح لتقارير بيانات البرنامج القطرى    أن تطلب من األمانة  (هـ)
  . 2023خالل الفترة التجريبية في أول اجتماع في عام 

 ) 84/7 (المقرر

 
 من جدول األعمال: التقييم  6البند 

 2018خطط أعمالها لعام  في ضوءتقييم أداء الوكاالت المنفذة   ) أ(

، التي تتضمن تقييما ألداء الوكاالت المنفذة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10األمانة الوثيقة    ةممثل  تقدم .50
 .2018مقابل خطط أعمالها لعام 

بعد هذه المقدمة، طلب أحد األعضاء معلومات إضافية عن سبب عدم تحقيق بعض األهداف وتساءل عما إذا  و .51
ما إذا كانت هناك أي عواقب في الحاالت التي  عاالقتضاء، و  حسبكان قد تم تحديد أو تنفيذ أي إجراءات لتحسين األداء  

 . يايكن فيها األداء مرضلم  

الوكالة المنفذة  وإن  خالل العام السابق،    وضعتستند إلى أهداف  اتحليل االتجاهات  قائلة إن  وردت ممثلة األمانة   .52
كاالت المنفذة حققت عموما تصنيفا جيدا  جميع الو غير أنعالية.  التي شملت تنبؤاتلم تحقق الهدف في بعض الحاالت 

 في الحاالت التي أخفقت فيهاعواقب  أية  لم تكن هناك  وتحقق أهدافها إال في حاالت قليلة.  تُخفق في  على األقل، ولم  
  الوكاالت المنفذة في تحقيق أهدافها.

  :التنفيذيةاللجنة  وقررت .53
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 أن تُحاط علما بما يلي:  ) أ(

  على النحو الوارد في الوثيـقة   2018أداء الوـكاالت المنـفذة مـقاـبل خطط أعـمالـها لـعام  تقييم   )1(
UNEP.OzL.Pro/ExCom/84/10؛ 

ا تقييم  أن   )2( ديـه ذة ـل االت المنـف ام  كمجميع الوـك ا لـع ة على افي    77  يبلغ  2018ي ألدائـه اـئ لـم
 ؛100 األقل من

ذة لم يأن   )3( االت المنـف ــار الى أن أداء الوـك ات أشـــ اـه ل االتـج ا في بعض تحلـي حقق تحســــــن
 ؛2017  بالمقارنة بعام  2018المؤشرات في 

مناقشات صريحة وبناءة  بالجهود التي تبذلها الوكاالت الثنائية والمنفذة لعقد  مبدية تقديرها،   )4(
ة   ة المعنـي ا أـقل من مع وـحدات األوزون الوطنـي اتـه ا ـخدـم حول المـجاالت التي اعتُبرت فيـه

 لمشاوراتها مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛المرضية    مرضية، والحصيلة

قدّم تقييماته لألداء النوعي للوكاالت الثنائية    144بلدا من بين   71أن تُحاط علما، مبدية تقديرها، بأن   )ب(
، لتشجيع وحدات األوزون 2018بلدا في عام   40والمنفذة، في معرض مساعدة حكوماته، مقارنة بــ 

 س سنوي وفي الموعد المحدد، هذه التقييمات.الوطنية على تقديم، على أسا

) 84/8المقرر (  

  
بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون   التجريبية التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإلرشادية    (ب) 

 وتدميرها 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ة كبير  تقدم .54

بشأن التخلص    التجريبيةية  يضاح ذلك، كان هناك تقدير عام لنتائج تقييم المشروعات اإلفي المناقشة التي تلت  و .55
والسياسية المتعلقة بالتخلص    واللوجستية المستنفدة لألوزون وتدميرها، التي أبرزت مختلف التحديات القانونية  من المواد  

من شأنها أن تساعد البلدان في وضع خطط في  من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، وقدمت دروساً قابلة للتكرار  
 هذا المجال. 

كانت البيانات الدقيقة حيوية  وأحد األعضاء إن التقرير أشار إلى تعقيد إدارة المواد المستنفدة لألوزون.    قالو .56
اعتمد  وزون وتعتمد الخيارات التي اتخذها البلدان في إدارة مخزونات المواد المستنفدة لألو لتجميع قوائم الجرد الوطنية.  
ظهر في  وكانت الوقاية من النفايات من األولويات،  وعلى وفورات الحجم المتاحة.    منها  اختيار استراتيجيات التخلص 

المبادئ  نتائج التقرير المناقشات حول    تنيريمكن أن  والخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة النفايات.    االتقييم أنه
 . 5للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  يض التدريجيالتوجيهية لتمويل التخف

لعينة الصغيرة من المشروعات القطرية، قد ال تنطبق جميع الدروس المستفادة  ل   ، نظراوقال أحد األعضاء إنه .57
واسع على   المزيد من   مشروعاتعلى نطاق  إن  آخر  وقال عضو  لألوزون األخرى.  المستنفدة  المواد  التخلص من 

ومات حول فعالية التكلفة سيكون مفيدًا، ال سيما في ضوء التباين في المشروعات التي تم استعراضها بين كميات  المعل
الفعلية التي تم تدميرها. وقال عضو آخر إنه ينبغي إيالء اهتمام    والكميات المواد المستنفدة لألوزون المستهدفة للتدمير  
االستهالك    ذوي حجم وائم الجرد، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان  أكبر لتحديد مستوى التمويل الالزم لتطوير ق

على   وتدميرها  النفايات  من  التخلص  مع  للتعامل  الفرص  استكشاف  ينبغي  إنه  آخر  وقال عضو    الصعيد المنخفض. 
 اإلقليمي. 
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عينة من البلدان،  موظفي الرصد والتقييم، رداً على بعض المسائل التي أثيرت، إنه عند اختيار    ة كبير  توقال .58
، أهميةأو اكتملت من أجل الحصول على المعلومات األكثر   أحرزت تقدما جيداالتي    لتلك المشروعاتأعطيت األولوية  

الجغرافي   التنوع  أن  حين  األخرىفي  أقل.    ذو  كان  واألنواع  للوثيقة  وذكرت  أولوية  تصويب  إصدار  سيتم  أنه 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11   .لتصحيح بعض البيانات 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .59

بشأن التخلص من المواد    التجريبيةية  يضاحأن تحيط علماً بالتقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإل   ) أ(
الوثيقة الوارد في  التصويب  و   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11المستنفدة لألوزون وتدميرها 

 ؛1

الثنائية والمنفذة    وأن تدعو  )ب(   استنادا إلىإلى أن تطبق، عند االقتضاء، الدروس المستفادة  الوكاالت 
بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون    التجريبيةالنتائج الرئيسية لتقييم المشروعات اإلرشادية  

   وتدميرها.

  ) 84/9 مقرر(ال

  
 لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريالنظرية دراسة   (ج)  

الوثيقة    ة كبير   تقدم .60 والتقييم  الرصد  التقرير  وذكرت  .  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12موظفي  أن 
 أوصى بإجراء مرحلة ثانية للدراسة، لكنها طلبت المشورة من اللجنة بشأن ضرورة هذا العمل اإلضافي.

، التي عززت فهم العوامل التي  النظريةخالل المناقشة التي تلت ذلك، رحب العديد من األعضاء بالدراسة  و .61
تسهم في استدامة األنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول والمجاالت التي تتطلب المزيد من العمل والتحسين. وشدد  

البروتوكول، بما في ذلك من خالل زيادة قدرة وحدات    العديد من األعضاء على أهمية التعزيز المؤسسي لتحقيق أهداف
الوطنية   تنسيق  بصفتها  األوزون  أعلى  لحشد  مراكز  أولوية  إيالء  ينبغي  إنه  أحد األعضاء  وقال  المصلحة.  أصحاب 

هذه  ستدامة األكبر لال ل  نظرا  المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون،  غازات التبريد منوإعادة تدوير  الستصالح
 األنشطة مقارنة بالتدمير. 

  11، قال بعض األعضاء إنها يمكن أن تسهم في المناقشات في إطار البند  النظريةفيما يتعلق بتطبيق الدراسة  و .62
الحالية القابلة لإلنفاذ التي  والحصص  من جدول األعمال، نظرة عامة على نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص  

 متعدد األطراف. الدوق بدعم من الصن تم تطويرها 

مرحلة ثانية من الدراسة، رأى بعض األعضاء أن ذلك ليس ضروريًا، نظًرا للنطاق الشامل  إجراء  فيما يتعلق بو .63
ستتم مناقشتها في إطار بند جدول  2020لهذه الدراسة وحقيقة أن األمور ذات الصلة ببرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  

قال بعض األعضاء اآلخرين إن المرحلة الثانية و.  2020عمل الرصد والتقييم لعام  ، مشروع برنامج  )(و  6األعمال  
من أصحاب المصلحة، بما في ذلك وحدات األوزون   كبيرة يمكن أن تكون مفيدة في الحصول على مدخالت من مجموعة  

ياً على استبيان الوطنية. وأشار بعض األعضاء إلى صعوبة استخالص دروس ذات مغزى من عدد الردود الصغير نسب
إلى جميع وحدات األوزون   الحالية.  الوطنية  أرسل  الدراسة  إليها  التي استندت  المنفذة  يمكن أن تستخدم  ووالوكاالت 

  مرحلة أخرى من الدراسة منهجية أكثر بساطة، مثل االستبيان، بدالً من الدراسة الميدانية الكاملة. 

بالدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال الواردة في    علمااللجنة التنفيذية    وأحاطت .64
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12الوثيقة 
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  لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين النظرية  اختصاصات الدراسة    (د)

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  ة كبير  تقدم .65

قال أحد  و.  النظرية  في المناقشة التي تلت ذلك، رحب العديد من األعضاء باالختصاصات المقترحة للدراسةو .66
الدراسة ستوفر معلومات مفيدة للجنة التنفيذية في وقت كانت تقوم فيه بتقييم استدامة أنشطتها، والتكيف  هذه  ن  أاألعضاء  

 تنفيذ تعديل كيغالي.  التي تواجه تحديات المع 

العديد من األعضاء االنتباه إلى مجاالت معينة من االختصاصات التي اعتبروها ذات أهمية خاصة،    واسترعى .67
قدرة الشبكات على التأثير  و  تبادل المعلومات بين الشبكاتو كات اإلقليمية للتدريب وتبادل الخبرات  بما في ذلك: دعم الشب

 ي واإلقليمي والتنسيق مع الوكاالت الثنائية والمنفذة. وطنالالصعيدين  في عمليات صنع القرار على 

على .68 االختصاصات،  نطاق  توسيع  فيها  يمكن  التي  اإلضافية  المجاالت  من  عدد  دور    واقترح  المثال:  سبيل 
إمكانية زيادة التعاون بين  والطاقة وتسعير البدائل في السوق؛  استخدام  الشبكات في معالجة المسائل التقنية مثل كفاءة  

وبينبلدان   والجنوب  مونتريال؛  كيانات  من  كبيرة  إشراك مجموعة  والجنوب؛    بلدان   الشمال  قدرة  وبروتوكول  تقييم 
معلومات عن التكنولوجيات الجديدة، بما في ذلك نقل  وعلى توفير الدعم للشبكات اإلقليمية؛    الوكاالت الثنائية والمنفذة 

عدد االجتماعات التي تعقد ومقدار الدعم المتلقى  ببين الشبكات اإلقليمية فيما يتعلق، على سبيل المثال،  والتغير  المعرفة؛  
لمرونة في طرائق االجتماعات، على سبيل المثال  ا و ،والوقت المخصص في االجتماعات لمسائل بروتوكول مونتريال

عن طريق عقد اجتماعات شبكة مشتركة تضم جميع المناطق وتأثير اإلصالحات الوطنية على تنفيذ األنشطة المضطلع  
 بها بموجب بروتوكول مونتريال.

ا مهًما من العمل  يتعلق بمنهجية الدراسة، قال أحد األعضاء إن االستبيان المقترح يمكن أن يشكل جزءً فيما  و .69
 سهلة. السريعة وال ستجابة اال التصميم ب سماح، وينبغي توخي الحذر لضمان  الوطنية لوحدات األوزون

  واضحااالستبيان    ه يجب أن يكون موظفي الرصد والتقييم على أن  ةكبير  تالتي أثيرت، وافق  للمسائلاستجابة  و .70
،  وسهل االستكمال. وقالت إنها ستتصل باألعضاء للحصول على مزيد من التوضيح بشأن كيفية تنقيح االختصاصات 

 . ستصدر لتشمل هذه التعليقات UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13وأن مراجعة للوثيقة 

كات اإلقليمية لتقييم الشباللجنة التنفيذية الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية    قررتوبناء على ذلك،   .71
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13/Rev.1لموظفي األوزون الوطنيين الواردة في الوثيقة   

  ) 84/10(المقرر 

  
  تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة   (هـ)  ) أ(

الوثيقة    ةكبير  تقدم .72 والتقييم  الرصد  التقرير    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14موظفي  تتضمن  التي 
المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة. وقد تم تحديد خبير استشاري خارجي 

الخبير االستشاري في الذي سيجريه  ل  تحليلقائمة بالوثائق ذات الصلة التي تم تجميعها ل  أُدرجتيتمتع بالخبرة الالزمة و
نظرية خالل االجتماع السادس  الخبير االستشاري في دراسة  ستُقدم النتائج التي يتوصل إليها  الثاني بالوثيقة. والملحق  

 . والثمانين

بالتقرير المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع   علمااللجنة التنفيذية    أحاطتو .73
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14في الوثيقة  الخدمة الوارد
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  2020مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   (و)

الوثيقة    ةكبير  تقدم .74 والتقييم  الرصد  مشروع    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15موظفي  تتضمن  التي 
، وهي: المرحلة الثانية  يةقترح مشروع برنامج العمل ثالثة أنشطة تقييموي.  2020عام  ل نامج عمل الرصد والتقييم ل بر

مونتريال؛   بروتوكول  إنجازات  استدامة  تقييم  عنالدراسة  ومن  األوزون    النظرية  لموظفي  اإلقليمية  الشبكات  تقييم 
 .ةالطاقة في قطاع الخدم  استخدام تقييم كفاءة النظرية عن الوطنيين؛ والدراسة 

(ج) من جدول األعمال بشأن الدراسة النظرية لتقييم  6في إطار البند    وباإلضافة إلى المناقشةبعد العرض،  و .75
حول ما إذا كانت المرحلة الثانية من تقييم  استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال، أجرى األعضاء مزيد من المناقشة  

 اوأنه ينبغي إزالته  المرحلة الثانية غير مطلوبة  بعض األعضاء أن  ورأى.  مطلوبةتريال  استدامة إنجازات بروتوكول مون
  نهجأعضاء آخرون على أهمية إجراء مرحلة ثانية من التقييم باستخدام    وشددمن مشروع برنامج العمل والميزانية.  

تضمن  ة تالمختلف  النُهج  تتوضيح بشأن ما إذا كان  وكانت هناك حاجة إلى.  يمكن أن ينطوي على زيارات ميدانية  مختلف 
 وهو ما معلومات مختلفة،    الحصول على الحصول على معلومات بطرق مختلفة على أساس نفس االختصاصات أو  

 . االختصاصاتيتطلب تعديل 

المتعلقة  للمشروعات اإليضاحية  بتقييم    االمرحلة الثانية استبداله  الذين يدعون إلى إزالةاقترح أحد األعضاء  و .76
يمكن أن تساعد    روعاتوالدروس المستفادة من هذه المش  ت التكنولوجيابالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، نظرا ألن  

الوقت نفسه    وأن توفر فيإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  ها الخاصة بالتي تستكمل خطط  5بلدان المادة  
 ية.وكربون الهيدروفلور للموادالتدريجي   التخفيضإلى معلومات مفيدة للبلدان التي تتطلع 

المرسل إلى وحدات األوزون    الرد على االستقصاءأعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزاء انخفاض مستوى  و .77
بالوطنية.   يتعلق  أوضحوفيما  النقطة،  أن    ة كبير  تهذه  والتقييم  الرصد  إلى    االستقصاءاتموظفي  موظفي الموجهة 
في هذا الصدد، طلب أحد  وعبء عملهم.  تدرك  موظفي الرصد والتقييم    ة ألن كبيرنظرا  ،  ليلة جداق  ينالوطني   األوزون

األوزون الوطنية في البلد الذي ينبغي تكليفه بملء هذه االستبيانات.  وحدة  بشأن الشخص داخل شبكة    إرشاداتاألعضاء  
  هم النظريةاألول للمعلومات أثناء الدراسات  إنه على الرغم من أن المصدر ةموظفي الرصد والتقييم قائل ة كبير  تورد

ما أنشطة بروتوكول مونتريال، وعادة  تنفيذ  في    منخرطةاستشارة كيانات أخرى    فإنه تتم ن،  والوطني  و األوزونموظف
 في مرحلة العمل الميداني.يحدث ذلك 

موظفي الرصد والتقييم لمناقشة    ة مع كبيرباألمر  بعد المناقشة، اقترح الرئيس أن يجتمع األعضاء المهتمون  و .78
إلى الجلسة العامة بشأن ما ينبغي إدراجه في  عن ذلك  ، وتقديم تقرير  التي أُبديت الشواغل المعلقة والمقترحات المختلفة  

 . 2020عام ل برنامج عمل الرصد والتقييم ل

الوثيقة   .79 في  الوارد  النحو  على  المنقح،  العمل  برنامج  إصدار  وبعد 
Rev.1/UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15   ،اللجنة التنفيذية: قررت  

لعام    ) أ( والتقييم  الرصد  عمل  برنامج  مقترح  على  الوثيقة    2020الموافقة  في  الوارد 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1    البالغة الصلة  ذات  دوالرا    36,500والميزانية 

 و من تلك الوثيقة؛  2أمريكيا على النحو المبين في الجدول 

أمريكيا للدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة   ادوالر  15,000إعادة تخصيص مبلغ    )ب(
 . 2019بعد أن كانت مخصصة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2020لميزانية عام 

  ) 84/11(المقرر 

  
 تنفيذ البرامج  من جدول األعمال: 7البند 
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   2018 ديسمبر/كانون األول 31التقارير المرحلية حتى   ) أ(

 التقرير المرحلي المجمع  )1(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16قدم ممثل األمانة الوثيقة  .80

بالمواد  المتعلقة    اتعوتعلق بما يلي: اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المشرت وعقب العرض، أثيرت نقاط   .81
بالطن    المواد الهيدروفلوروكربونيةتسجيل  والممولة باستخدام المساهمات اإلضافية للصندوق؛  الهيدروفلوروكربونية  

  ات عواإلبالغ عن إجمالي الفعالية من حيث التكلفة للمشرومكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المستقبلية؛  وبالمتري  
التي قد تكون خارج سيطرة    اتفي تنفيذ المشروع  اتتحليل أسباب التأخير  وضرورة ؛  والمادةاالستثمارية حسب القطاع  

النقاط التي أثيرت    يعالجمشروع قرار    إلصدارممثل األمانة  ع  م  المعنيوناقترح الرئيس أن يلتقي األعضاء  والبلدان.  
 تنظر فيه اللجنة التنفيذية.كي ل

  ممثل األمانة نتيجة المناقشات مع األعضاء المهتمين باألمر.وعرض  .82

  اللجنة التنفيذية:  قررتوبناء عليه،  .83

  :اإلحاطة علما  (أ) 

 2018ديسمير/كانون األول    31التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى  ب  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16الوارد في الوثيقة 

تها الجهود التى اضطلعت بها الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن أنشطبمع التقدير،    )2(
 ؛ 2018عام  في

مشروعات ذات   5بأن تبلغ الوكاالت الثنائية والمنفذة، في االجتماع الخامس والثمانين، عن   )3(
،  عنها  ضافيةإمشروعا جاريا أو شرائح موصي بتقديم تقارير حالة    65تأخيرات في التنفيذ و

 ؛ بالتقرير الحالي الخامس إلى الثامن ات في المرفق على النحو الوارد 

عاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، بتنقيح قاعدة بيانات التقرير المرحلى  بأن تقوم األمانة، بالت  )4(
قياس   الكربونالطن  بالإلدراج  أكسيد  ثانى  مكافئ  من  المرفق   مترى  في  المذكورة  للمواد 

"واو"، يحسب على أنه االستهالك أو اإلنتاج باألطنان المترية مضروبا بإمكانية االحترار  
الن  على  للمادة  مونتريال،  العالمي  بروتوكول  من  "واو"  المرفق  في  عليه  المنصوص  حو 

وفي  والثمانين  الثامن  االجتماع  إلى  المقدمة  المرحلية  التقارير  في  القيم  تلك  عن  واإلبالغ 
  جميع التقارير المرحلية المستقبلية؛ 

عات االستثمارية  مطالبة األمانة بأن تقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين، تقريرا إضافيا عن المشرو  (ب)
المساهمات  الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها باستخدام  بالمواد  التمكينية ذات الصلة  واألنشطة 

، مع تحديد البلدان التي تمت الموافقة  5طرفا من غير بلدان المادة    17اإلضافية بواسطة مجموعة من  
تنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس  على المشروعات فيها وتقديم نظرة عامة عن األهداف، وحالة ال

المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها، وعند االقتضاء، مستوى األموال 
على  واألنشطة،  المشروعات  استكمال  تواجه  التي  المحتملة  والتحديات  والمنصرفة  عليها  الموافق 

دي للمشروعات االستثمارية ذات الصلة بالمواد  أساس الفهم أن تلك المعلومات ستقدم على أساس فر
  الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس تجميعي لألنشطة التمكينية للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ 
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مطالبة األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة بأن تدرج المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية   (ج)
لية المجمعة المستقبلية والتقارير المرحلية الفردية، بالتوالي، إلى  (ب) أعاله في جميع التقارير المرح

بالمواد   الصلة  ذات  التمكينية  واألنشطة  االستثمارية  المشروعات  جميع  استكمال  حين 
  الهيدروفلوروكربونية. 

  ) 84/12(المقرر 

  الوكاالت الثنائية   )2(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17قدم ممثل األمانة الوثيقة  .84

 اللجنة التنفيذية: قررتو .85

من حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا    ةالتقارير المرحلية المقدمب  -  مع التقدير  -أن تحيط علما    ) أ(
الوارد وإسبانيا  الروسي  واالتحاد  واليابان  في   ةوإيطاليا 

  ؛   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17الوثيقة

  المرفق الخامسواردة في  المحددة   مسائل  له جاري تنفيذه ة بمشروع  على التوصية المتعلقوأن توافق    (ب)
 .الحالي  التقريرب

  ) 84/13لمقرر (ا

  اليوئنديبي) ( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   )3(

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18قدم ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة  .86

 اللجنة التنفيذية: قررتو .87

كانون   /ديسمبر  31  حتى  (اليوئنديبي)  علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيأن تحيط    (أ) 
 ؛  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18الوارد في الوثيقة  2018 األول

ذات القضايا المحددة الواردة في   تنفيذها  الجاري  اتعوعلى التوصيات المتعلقة بالمشر  وأن توافق  (ب)
 .الحالي رير التقب  المرفق السادس

  ) 84/14المقرر (

 )اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة   )(4

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19قدم ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة الوثيقة  .88

، قال إن  يةتمكينال  الهيدروفلوروكربون  استجابةً لطلب التوضيح بشأن انخفاض معدل الصرف على أنشطةو .89
تم تسجيل المبالغ الفعلية المقدمة وإنه    )،Umoja(  التقرير هو المبلغ الذي تم تسجيله في نظام أوموجافي  المذكور  المبلغ  

هو اليونيب  أن  ب  وذكر.  فقط  بعد تقديم شركاء المشروع تقارير النفقات)  Umoja(  إلى البلدان للتنفيذ في نظام أوموجا
أنشطة    مشروعاتتم إحراز تقدم جيد في جميع  يأول وكالة قدمت تقارير نهائية لمشروعين مكتملين، وأكد للجنة أنه  

 مشروعاً.  89 االبالغ عدده  يةتمكينال  الهيدروفلوروكربون
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هو بلد يغطيه برنامج وعن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى،    حديثة األعضاء معلومات    إحدى   تقدمو .90
لمتحدة للبيئة، حيث أعاق الوضع السياسي واألمني المعقد أنشطة حماية طبقة األوزون لبعض الوقت. وذكرت  األمم ا

 تنفيذ المشروع إلى المسار الصحيح. هذا الوضع تحسن وعاد   أن

 اللجنة التنفيذية: قررتو .91

 2018  األول  كانون  /ديسمبر  31  حتىحيط علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  تأن    ) أ(
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19الوارد في الوثيقة 

ذات القضايا المحددة الواردة في   تنفيذها  الجاري  اتعوعلى التوصيات المتعلقة بالمشروأن توافق    )ب(
 ؛  الحالي   التقريرب  المرفق السابع

  ه/ حزيران يوني  30إلى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تمديد خطة إدارة  وأن توافق على    )ج(
الثالثة)   2020 الشريحة  األولى،  (المرحلة  الديمقراطية  الكونغو    لجمهورية 

(DRC/PHA/80/TAS/44)استكمال أنشطة قطاع الخدمات المتبقية، مع  اليونيب من   كي يتمكن، ل
 مالحظة الوضع الصعب في البلد. 

 ) 84/15 لمقرر(ا

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)   )5(

  . 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 تين الوثيق عرض ممثل اليونيدو   .92

وردا على طلبات لمزيد من المعلومات، قال إن عدم توافر موظف وطنى لألوزون في قطر أدى إلى بطء   .93
الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة  المؤسسي ومشروع  التقدم في كل من الدعم   البلد. وفي   المواد  في ذلك 

مصر، بينما تم االنتهاء من أنشطة مشروع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة، لم تقبل السلطات الوطنية بعد المنتج  
عند تسجيل  النهائي وهناك حاجة إلى تمديد لتمكين اليونيدو من اإلفراج عن تكاليف التشغيل االضافية غير الملتزم بها  

  المنتج. 

بمقتضي   .94 مشروعات  أن  مالحظا  عضو،  الهيدروكلوروفلوروكربونيةوتساءل  المواد  إزالة  إدارة  في   خطة 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد توقفت منذ مدة طويلة، عن السبب في محاولة تمديدها. وأجاب ممثل اليونيدو  

يدة لضمان أن أى أنشطة قد تنفذ سوف تمتثل لمقررات اللجنة التنفيذية بأن الوكالة قد نظرت في التمديد فقط كطريقة وح
ذات العالقة. والحظ ممثل األمانة أن منهج اليونيدو هو طلب تمديد قبل تاريخ االنتهاء. وفضال عن ذلك، بينما ال توجد  

من قبل مجلس أمن األمم    يةجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطجديدة حاليا عن حالة العقوبات المفروضة على    معلومات
المتحدة، فإن مستقبل هذه العقوبات غير مؤكد. ووافقت اللجنة على السماح بوقت اضافى لمشاورات ثنائية بشأن المسألة  

  على هامش االجتماع.  

 :اللجنة التنفيذية قررتعلى ذلك،  وبناء .95

ديسمبر/كانون األول   31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى    (أ) 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20الوارد في الوثيقة  2018

في    (ب) الواردة  محددة  مشاكل  من  تعاني  التي  الجارية  بالمشروعات  المتعلقة  التوصيات  على  الموافقة 
  الحالي؛  المرفق الثامن بالتقرير
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إلغاء في االجتماع الرابع والثمانين مكون تونس من المشروع اإليضاحي إلدخال تكنولوجيا التبريد    (ج)
وتونس)   (األرجنتين  ماركت  السوبر  لمحالت  الحرج  فوق  الكربون  أكسيد  بثاني 

)GLO/REF/76/DEM/335 مع مالحظة أن األرصدة ستُعاد إلى االجتماع السادس والثمانين؛ ،(  

حتى    (د)  تمديد،  على  األول    31الموافقة  المواد  2019ديسمبر/كانون  إزالة  إدارة  خطة   ،
الرابعة)   الشريحة  األولى،  (المرحلة  للكاميرون  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

)CMR/PHA/80/INV/44  مع مالحظة أنه سيتم االنتهاء من الصرف النهائي على المشتريات ،(
 ؛ 2019كانون األول واألنشطة ذات الصلة بحلول ديسمبر/

، خطة إدارة إزالة  2021ديسمبر/كانون األول    31الموافقة على تمديد، على أساس استثنائي وحتى    (هـ)
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المرحلة األولى، الشرائح  

) والثالثة)  والثانية  وDRK/PHA/73/INV/59األولى   ،DRK/PHA/73/TAS/60  ،
وDRK/PHA/75/INV/62و  ،DRK/PHA/75/TAS/63  وDRK/PHA/77/INV/64  ،(

 مع مالحظة أن المشروعات ال تتقدم بسبب أحكام العديد من قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة؛ 

الكلوروفلوروكربونية في ، إزالة استهالك المواد  2020يونيه/حزيران    30الموافقة على تمديد، حتى    (و)
) لتمكين  EGY/ARS/50/INV/92صناعة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمصر (

 االنتهاء من إعداد الموافقة التنظيمية من السلطات الصحية في البلد؛ 

حتى    (ز) تمديد،  على  األول    31الموافقة  المواد  2019ديسمبر/كانون  إزالة  إدارة  خطة   ،
الثالثة)  الهيدروكلورو الشريحة  األولى،  (المرحلة  للسودان  فلوروكربونية 

)SUD/PHA/80/INV/42  مع مالحظة أنه تم االنتهاء من األنشطة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني ،(
2019 . 

  ) 84/16(المقرر 

  

 البنك الدولي   )6(  

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة  .96

الوارد في    2018  كانون األول  /ديسمبر  31حتى  بالتقرير المرحلي للبنك الدولي    علمااللجنة التنفيذية    وأحيطت  .97
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21الوثيقة 

  متطلبات إبالغ محددة التي لديهاتقارير عن المشروعات         )(ب

. وقال إن الوثيقة قد ُصممت بطريقة مختلفة عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22قدم الرئيس الوثيقة   .98
، أو  مشكالت الماضي كجزء من نهج جديد مقترح، حيث سيتم اعتماد التوصيات المرتبطة بالتقارير التي ال توجد فيها  

المشكالت  التي فيها جميع  فيها  على نحو مرضي  عولجت  النظر  إلى  الحاجة  نهج "الموافقة  ةفرديبصفة  ، دون  ، في 
اللجنة التنفيذية المزيد من الوقت لمناقشة بنود جدول  منح  من هذا النهج هو    الهدفكان  وعلى التوصيات".  الشمولية  

الشمولية ي أدرج التقارير التي أوصى بالموافقة ذالوثيقة، ال   هذه  من 1األعمال األخرى. واسترعى االنتباه إلى الجدول 
قدم كل تقرير على حدة، إلى جانب القرارات التي اتخذتها اللجنة.  سي الرابع والثمانين  عليها، وقال إن تقرير االجتماع  

 . ةفرديبصفة وأضاف أنه إذا طلبت اللجنة مزيداً من التوضيح ألي من تلك التقارير، سيتم النظر فيها 

وقال أحد األعضاء إنه على الرغم من الترحيب بالجهود المبذولة لتحسين الكفاءة، فإن عددًا من المشروعات   .99
كان من المهم النظر في أسباب التأخير في إدخال البدائل ذات القدرة المنخفضة  وفردية.  بصفة  ستحق الدراسة  يكان  
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التحدي من  مختلفة  أنواع  بثالثة  غالبًا  مرتبطة  كانت  والتي  المعتمدة،  العالمي  االحترار  إحداث  البدائل  اتعلى  تكلفة   :
إلى بديل منخفض القدرة  التحول  التي وافقت فيها الشركات على    والحاالت  ؛ تقنية  ومشكالت  ها؛فراالباهظة أو عدم تو 

قرارها فيما بعد. واقترح استخدام النهج الجديد    غيرتعلى إحداث االحترار العالمي وأكملت عملية التحويل، ولكنها  
عضو آخر، مع    . وقالقياسيةلعرض التقارير في االجتماع الحالي، وبعد ذلك يمكن اتخاذ قرار بشأن اعتماده كممارسة  

نه سيكون من المفيد الوصول إلى المعلومات المحدثة بانتظام  إ،  اتعدد تغييرات وإلغاءات المشروعتزايد  اإلشارة إلى  
 عن أسباب هذه التغييرات واإللغاء. 

االستخدام المؤقت لتكنولوجيا  عن  : التقارير  ة فيفردي بصفة  اللجنة التنفيذية على النظر    وافقتبعد المناقشة،  و .100
خطط إدارة  عن  التقارير  وذات قدرة عالية على إحداث االحترار العالمي في المشروعات المعتمدة في كوبا ولبنان؛  

وقطر  والهند  والثانية)  األولى  (المرحلتان  والبرازيل  البهاما  لجزر  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة 
لمشروع إلظهار خيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون  وأوروغواي؛ والتقرير عن ا

 لدى صغار المستخدمين في مصر. رغوة البولي يوريثان في 

  معينة الموصى بالموافقة الشمولية عليها متطلبات إبالغ  المحدد لهاتقارير عن المشروعات  األول: الجزء 

  المواد المستنفدة لألوزوننفايات التخلص من   اتعومشر

مشروع   تجريبيالبرازيل:  (  إيضاحي  منها  والتخلص  لألوزون  المستنفدة  المواد  نفايات  إدارة  تقرير  البشأن 
  ) (اليوئنديبي) مرحلي) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائيال

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة    12إلى    8ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع في الفقرات   .101

التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد  اإليضاحي  بالتقرير المرحلي عن المشروع    علمااللجنة التنفيذية    طتيأحو .102
الوثيقة    المستنفدة  في  والوارد  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  من  المقدم  البرازيل،  في  منها  والتخلص  لألوزون 

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22 .  

  تقارير متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

األولى    ) أ( (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  النهائي)  ا  –مصر:  المرحلي  لتقرير 
  (اليوئنديببي واليونيدو)  

المعلومات   .103 الوثيقة    المتعلقة ترد  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  بخطة 
UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/49 .  

  :التنفيذية اللجنة وقررت .104

  : UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49اإلحاطة علما بما قدمه اليونيدو، الوارد في الوثيقة   ) أ(

المواد    )1( إزالة  إدارة  لخطة  األولى  المرحلة  من  الثالثة  الشريحة  تنفيذ  عن  مرحلي  تقرير 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛ 

منخفضة لصناعة    تقرير عن المشروع لتعزيز غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي  )2(
  ؛ (EGYPRA)تكييف الهواء في مصر  

النظم، و  )3( بيوت  الصغيرة والمتوسطة و  81تقرير عن حالة تحويل  الشركات  من   350من 
المستخدمين الصغار المدرجين في مشروع قطاع تصنيع الرغاوي بموجب المرحلة األولى 
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والتقري الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  استخدام من  حالة  عن  ر 
 التكنولوجيا المؤقتة؛ 

المواد    (ب)  ) أ( إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  للمرحلة  األنشطة  جميع  بأن  أيضا  علما  اإلحاطة 
، وإعادة  2019ديسمبر/ كانون األول  31الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر سيتم استكمالها بحلول 

باستثناء مكون اليونيدو في قطاع الخدمة    ،2020ديسمبر/ كانون األول  31أي أرصدة متبقية بحلول  
  ؛ 2020يونيه/ حزيران   30الذي سيستكمل بحلول 

  30الموافقة على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى    (ج)
  أعاله؛ للسماح باستكمال األنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (ب)   2020يونيه/ حزيران 

في االجتماع   EGYPRAأن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما التقرير النهائي عن مشروع    (د) 
  السادس والثمانين؛ 

أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما على أساس سنوي تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج   )ه(
المرحلة   من  النهائية  بالشريحة  المرتبط  المواد  العمل  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى 

الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حين استكمال المشروع، وتقديم تقرير إتمام المشروع في االجتماع  
  السابع والثمانين. 

  ) 84/17(المقرر 

ن  مرحلي عالتقرير  ال  -غينيا االستوائية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  
ضمان   في  المحرز  والتقدم  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهالك  الترخيص  وجود  اتجاهات  نظام 

للتشغيلوالحصص   برنامجالقابل  من  المقدمة  والمساعدة  التحقق،  تقرير  توصيات  معالجة  وفي  اليونيب    ، 
  )(اليونيب)) (برنامج األمم المتحدة للبيئة للمساعدة على االمتثال

من    74إلى    69ات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من  ترد المعلوم .105
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

ً التنفيذية    اللجنة  وأحيطت .106 الوارد  واليونيب  بالتقرير المرحلي المفصل الذي قدمته حكومة غينيا االستوائية    علما
الوثيقة   الUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في  والحصص  ذ،  الترخيص  أنظمة  وجود  أكد:  للتشغيلي  ؛  القابلة 

ن بيانات المواد  بفعالية ع اإلبالغتوصيات تقرير التحقق، مما زاد من قدرة وحدة األوزون الوطنية على   وتمت معالجة
االمتثال في دعم  على  استمرت المساعدة المقدمة من برنامج اليونيب للمساعدة  والهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛  

  لبلد. لهذا اتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

مرحلي عن تنفيذ  التقرير  ال  -بونية (المرحلة األولى هندوراس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر
  ) (اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة) (برنامج األمم المتحدة للبيئة عناصر في نطاقجميع األنشطة 

الفقرات   .107 في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  بخطة  المتعلقة  المعلومات  من   84إلى    75ترد 
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

 اللجنة التنفيذية: قررتو .108

للمرحلة األولى من اليونيب   عناصر في نطاق حيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة تأن   ) أ(
والوارد في اليونيب لهندوراس، المقدم من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة  

 ؛UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 
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أنه ال يمكن تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة  وأن تحيط علما ب  )ب(

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال بعد استيفاء الشروط التالية: 

نقطة دخول جمركية، على مراقبة  31إكمال تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ، الذي يغطي   )1(
الهيدروكلوروفلوروكربونيةواردات   على    المواد  القائمة  المواد والمعدات 

  ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

  استكمال إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين النهائيين؛ و  )2(

القابلة    لغازات التبريدإحراز تقدم كبير في تنقيح المعايير التقنية، بما في ذلك تدابير السالمة  و  )3(
  لالشتعال؛ 

المعتمدة    100صرف  و  )4( لألموال  اإلجمالي  المبلغ  من  المائة  ل   لعناصرفي  لشرائح  اليونيب 
من   والثالثة  والثانية  المواد  المرحلة  األولى  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى 

  لشريحة الرابعة؛ اليونيب من افي المائة لعنصر  70يدروكلوروفلوروكربونية؛ وصرف اله

إلى كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى تقديم الشريحة الخامسة    -   أن يواصل تقديم اليونيب  طلب من  تأن    (ج) 
ر مرحلي تقري   -واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد    اليونيب من   في نطاق عناصر عن تنفيذ جميع األنشطة  
  . الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك المصروفات

  ) 84/18 مقرر(ال

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى    ة:إيران اإلسالميجمهورية   التقرير    -خطة إدارة إزالة المواد 
 ألمانيا)حكومة واليونيدو واليوئنديبي واليونيب المرحلي السنوي) ( 

الوثيقة   .109 في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  بخطة  المتعلقة  المعلومات  ترد 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51 

  نة التنفيذية:اللج قررتو .110

  : أن تحيط علما بما يلي  ) أ(

المرحلة   )1( من  الرابعة  بالشريحة  المرتبط  العمل  برنامج  تنفيذ  عن  النهائي  المرحلي  التقرير 
لجمهورية إيران اإلسالمية،    إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة إدارة  

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51والوارد في الوثيقة اليونيب مقدم من ال

واليونيدو وحكومة ألمانيا واليوئنديبي واليونيب  قدمت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية  و  )2(
  ؛ 83/23لمقرر إعماال لتقريراً منقحاً عن إنجاز المشروع 

والثمانين  إلى  ستعيد  اليونيدو  وأن    )3( الرابع  ، يا أمريك  االردو  2,391  قدره   ارصيداالجتماع 
الوكالة   دعم  تكاليف  إلى  من اأمريكي  ادوالر  180  وقدرهاباإلضافة  الثالثة  الشريحة  من   ،

 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 
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ين، أي أرصدة متبقية  ثمانطلب من اليونيدو أن تعيد، في موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس وال تأن  و  )ب(
 األموال المعتمدة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.من 

  ) 84/19 مقرر(ال

  
  تقرير مرحلي) (اليونيدو)   –ليبيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى   ) أ(

من    111إلى    98ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات   .111
  . UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22الوثيقة 

  :التنفيذية اللجنة وقررت .112

إلى    (أ)   ) أ( تشير  المرحلي  أن  إدارة    عنالتقرير  خطة  من  األولى  المرحلة  المواد   إزالةتنفيذ 
الوثيقة الهيدروكلوروفلوروكربونية   في  والوارد  اليونيدو  من  المقدم  ليبيا،  في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ و 

  31  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  أن تمدد  (ب)  )ب(
  تفهم   الوضع األمني الصعب في البالد، على أساس  انطالقاً من إدراك  ،2021  كانون األول  /ديسمبر

،  السادس والثمانين االجتماع    في  أنه سيتم تقديم مسودة اتفاق منقح بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية
  . تنفيذ برنامج العمل وتقرير التحقق عنالتقرير المرحلي ب مشفوعة

  ) 84/20(المقرر 

للبدائل    )ت( إيضاحي  ومشروع  األولى  (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  ملديف: 
في  التبريد  في مجال  العالمي  االحترار  القدرة على إحداث  منخفضة  الهيدروكلوروفلوروكربون  الخالية من 

  تقرير مرحلي (اليوئنديبي واليونيب)   –قطاع مصايد األسماك 

من   121إلى    112المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات    ترد المعلومات .113
  . UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22الوثيقة 

  :اللجنة التنفيذية وقررت .114

تشير    (أ)   ) أ( اإليضاحي  إلى  أن  المشروع  عن  المرحلية  الخاليةالتقارير   من   للبدائل 
الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في قطاع  

الهيدروكلوروفلوروكربونية   المواد   إزالةتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  عن  د األسماك ويمصا
 ؛  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة  ينوالوارد من اليونيب   ، المقدمينملديف ل

إنجاز المشروعِ تقريراً عن    ،إلى االجتماع الخامس والثمانين  اليوئنديبي تقديم،  أن تطلب إلى  ب)(  )ب(
للبدائل االحترار    اإليضاحي  إحداث  على  القدرة  منخفضة  الهيدروكلوروفلوروكربون  من  الخالية 

  ف؛ و العالمي في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك في ملدي 

تنفيذ المرحلة األولى من خطة    عن  ةرير المرحليامواصلة تقديم التق  اليونيب  أن تطلب إلى  (ج)  )ت(
حتى االنتهاء من المرحلة  على أساس سنوي    إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف

االجتماع    أقصاه، وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد  2020  كانون األول  / ديسمبر  31األولى في  
  السابع والثمانين. 
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  ) 84/21(المقرر 

تقرير مرحلي) (اليونيدو    –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى    المكسيك:  )ث(
    )واليوئنديبي

من   136إلى    122كلوروفلوروكربونية في الفقرات  ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدرو .115
  . UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22الوثيقة 

  التنويه إلى ما يلي:  نة التنفيذيةاللج وقررت .116

لعام    (أ)   ) أ( المرحلي  إدارة    2019التقرير  خطة  من  األولى  المرحلة  تنفيذ    المواد   إزالةعن 
الوثيقة    يةالهيدروكلوروفلوروكربون في  والوارد  اليونيدو،  من  المقدم  للمكسيك 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22  ؛ 

لم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   Plasticos Espumados  شركةأن    (ب)  )ب(
  ا أمريكي  ادوالر  683,300البالغة  و   المعتمدة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك وأن األموال  

لمرحلة األولى من خطة إدارة  لالمالي    االكتمالبعد    السابع والثمانينستُعاد إلى الصندوق في االجتماع  
  ؛  كلوروفلوروكربونيةإزالة المواد الهيدرو

والرصيد    ،الخامس والثمانين  جتماع، في االاأمريكي  ادوالر  24قدره    ارصيد ستُعيد اليونيدو    (ج)  )ت(
،  اليوئنديبي واليونيدو ده ي عتمن قطاع الخدمات، س  وأي رصيد متبقٍ   ا،أمريكي  ادوالر 300,000  البالغ

لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  للمالي  ا  االكتمالعند    السابع والثمانين  جتماععلى التوالي، في اال
  ؛ و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

األخير    ستقدمان  واليونيدو  اليوئنديبيأن    (د)   )ث( إطار    عنالتقرير  في  المتبقية  األنشطة  استكمال 
المقبل المرحلي  التقرير  من  كجزء  األولى  إزالة   المرحلة  إدارة  من خطة  الثانية  بالمرحلة  المرتبط 

تقرير إنجاز المشروع في المرحلة األولى في موعد   انقدمتوس   اد الهيدروكلوروفلوروكربونية،المو
 (ج). 82/33لمقرر وفقاً ل، 2020  حزيران  /يونيو  30أقصاه 

  ) 84/22(المقرر 

للمواد   العالمي  االحترار  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  للبدائل  اإليضاحية  المشروعات 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

مستنفدة    )ج( غير  تكنولوجيات  إلى  للتحويل  التكلفة  منخفضة  البنتان  رغوة  تكنولوجيا  استخدام  إيضاح  المغرب: 
    والمتوسطة (التقرير النهائي) (اليونيدو)لألوزون في رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة 

المعلومات .117 الفقرات  الم  ترد  في  االيضاحي  بالمشروع  الوثيقة   179إلى    161تعلقة  من 
UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22  .وفي مرفق لها  

  :اللجنة التنفيذية وقررت .118

إلى  أن    (أ)   ) أ( النهائي تشير  تكنولوجيا  التقرير  استخدام  التكلفة   ت بشأن  منخفضة  البنتان  رغوة 
  الشركاتن في اللتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريث

و ال  المغرب،    متوسطةالصغيرة  الوثيقة  الفي  في  والوارد  اليونيدو  من  مقدم 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 و ؛ 
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ة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله  دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعا  (ب)  )ب(
  الشركات في  البوليوريثان    قطاع تصنيع رغاوي  روعات فيفي إعداد مش  5المادة   مساعدة بلدان  لدى

  ة. الصغيرة والمتوسط

 ) 84/23(المقرر 

باستخدام    )ت( الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إلزالة  إيضاحي  مشروع  السعودية:  العربية  المملكة 
العالية   المحيطة  الحرارة  في درجات  الرش  في تطبيقات رغوة  نفخ رغوي  كعوامل  الهيدروفلوروأوليفينات 

  (اليونيدو)  

الفقرات    المعلوماتترد   .119 في  بالمشروع  الوثيقة   183إلى    180المتعلقة   من 
UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22 .  

التنفيذية  وأشارت .120 تقرير   اللجنة  النهائي  إلى  اإليضاحي    المقدمِ   اليونيدو  المشروع  الموادعن    إلزالة 
امل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات  وكع  ات الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفين

 الخامساالجتماع  في    قدمهستستعرضه األمانة وت  والذيفي البيئة المحيطة في المملكة العربية السعودية،    العاليةالحرارة  
  والثمانين.  

التي  إقليم غرب آسيا: مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات تبريد بديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان    ) أ(
  اليونيدو)   اليونيب و (  ترتفع فيها درجة حرارة البيئة

الفقرات  ترد   .121 في  اإليضاحي  بالمشروع  المتعلقة  الوثيقة   187إلى    184المعلومات  من 
UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22 .  

اليونيب  التنفيذية  اللجنة  وأشارت .122 أن  قدمتا  واليونيدو  إلى  النهائي  ا  قد  المشروع اإليضاحي بشأن    عنلتقرير 
تبريدالترويج   في    لغازات  البلدان    قطاعبديلة  في  الهواء  البيئةتكييف  فيها درجة حرارة  ترتفع  آسيا    التي  في غرب 

)PRAHA-II ،(الخامس والثمانين.   عاالجتمافي  وتقدمه األمانة ستستعرضه والذي  

الكاريبي)وفريقيا  إ(مناطق شرق  عالمي    ) أ( التبريد،  جودة : مشروع إيضاحي بشأن  البحر    ، واحتواءها  غازات 
(التقرير المرحلي)    االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء  القدرة على إحداث  وإدخال بدائل منخفضة

  (اليونيدو) 

الفقرات   .123 في  اإليضاحي  بالمشروع  المتعلقة  المعلومات  الوثيقة   200إلى    188ترد  من 
UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22 .  

  :اللجنة التنفيذية رتوقر .124

البحر وفريقيا  إالمشروع اإليضاحي العالمي (مناطق شرق    عنالتقرير المرحلي  تشير إلى  أن    (أ)   ) أ(
االحترار    القدرة على إحداث  وإدخال بدائل منخفضة  ،واحتواءها  غازات التبريد،   جودة الكاريبي) بشأن  

الهواء،   وتكييف  التبريد  قطاع  في  اليونيدو  المقدمالعالمي  الوثيقة    من  في  والوارد 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ و 

ً   (ب)  ) ب (  اليونيدو ستقدم تقريراً نهائياً عن المشروع المذكور في الفقرة    بأن كذلك    أن تحيط علما
وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس والثمانين، وأن األرصدة غير    ، ة (أ) أعاله الفرعي 

  . السادس والثمانين   جتماع المستخدمة ستُعاد إلى اال 

  ) 84/24(المقرر   ) ت(
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  بروميد الميثيل 

  األرجنتين: إعفاءات االستخدامات الحرجة (اليونيدو)   )ث(

من الوثيقة    203إلى    201في الفقرات    االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيلبإعفاءات  ترد المعلومات المتعلقة   .125
UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22 .  

التنفيذية  وأحاطت .126 ً   اللجنة  عنه في عام    الذي تم اإلبالغأن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين  ب  علما
ً كان    2018 ً ، وفقمعدوما لالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء إعفاءات االستخدامات الحرجة التي   ا
  .األطراف في بروتوكول مونتريالاجتماع أقرها 

  تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية

طلب لتغيير الوكالة المنفذة    –السنغال: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى    ) أ(
  الرئيسية) (اليونيب واليونيدو)  

الفقرات  ترد   .127 في  بالطلب  المتعلقة  الوثيقة    208إلى    204المعلومات  من 
UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22 .  

  :يةلجنة التنفيذ ال وقررت .128

للمرحلة األولى من خطة    الرئيسيةتغيير الوكالة المنفذة  بطلب حكومة السنغال  أن تشير إلى    (أ)   ) أ(
، والوكالة المنفذة المتعاونة  اليونيبالهيدروكلوروفلوروكربونية من اليونيدو إلى    إزالة الموادإدارة  

 إلى اليونيدو؛ و   اليونيبمن 

إلى  (ب)  )ب( المنفذة    ابصفته  اليونيب،  الطلب  من    ئيسية،الر الوكالة  الثالثة  التمويل  شريحة  بتقديم 
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى جانب االتفاق المنقح  

  . والثمانيناالجتماع الخامس   أقصاه بين حكومة السنغال واللجنة التنفيذية، في موعد 

  ) 84/25(المقرر 

  
  التمكينية (يونديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولى وحكومة ألمانيا) طلبات تمديد األنشطة   )ت(

المعلومات   .129 الفقرات    المتعلقةترد  في  التمكينية  األنشطة  تمديد  الوثيقة  من    211إلى    209بطلبات 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22  

  اللجنة التنفيذية: وقررت .130

والم   ) أ( الثنائية  الوكاالت  من  المقدمة  بالطلبات  علما  تحاط  للخفض  أن  التمكينية  األنشطة  لتمديد  نفذة 
بلدان المادة    63التدريجى للهيدروفلوروكربون لعدد   الوثيقة  من    11الواردة في الجدول    5بلدا من 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ 

  30األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون حتى    اكتمال تمديد تاريخ    (ب)  ) أ(
ولغاية    2020  حزيران / يونيه  وسيشيل،  الجديدة،  غينيا  وبابوا  الثاني / يناير   31لليبريا،    كانون 

بالنسبة ألفغانستان، واألرجنتين، والبحرين، وبنغالديش، وبنن، وبوتسوانا، وتشاد، وجزر    2021
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القمر، وكوت ديفوار، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، ومصر، والسلفادور،  
وهندوراس،   وغيانا،  بيساو،  وغينيا  وجورجيا،  وإثيوبيا،  وإسواتيني،  االستوائية،  وغينيا 

يا، وجمهورية إيران اإلسالمية، والعراق، وكينيا، وكيريباتي، والكويت، وجمهورية الو  وإندونيس 
الديمقراطية الشعبية، وليبيا، ومدغشقر، ومالوي، ومالي، وجزر مارشال، وموريتانيا، وواليات  

مبيق، وميانمار، وناورو، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر،  ا ميكرونيزيا الموحدة، والمغرب، وموز 
تومي  وني  وساو  وساموا،  ونيفس،  كيتس  وسانت  وباراغواي،  وبنما،  وباكستان،  وعُمان،  وي، 

 جزر سليمان، وجنوب السودان، وسري و   وبرينسيبي، والمملكة العربية السعودية، وسيراليون، 
النكا، وتوفالو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفانواتو، وجمهورية فنزويال البوليفارية،  

س تفهم أنه لن يطلب أي تمديد إضافي وأن الوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدم، في غضون  على أسا 
ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع، تقريراً نهائياً عن األنشطة التمكينية المنجزة وفقاً للمقرر  

  (ب). 32/ 81

  ) 84/26(المقرر 

  مستقبل النهج الجديد، "الموافقة الشمولية على التوصيات" 

على مواصلة استخدام نهج "الموافقة الشمولية على التوصيات"، على أساس الفهم أن    التنفيذيةاللجنة    وافقت .131
  األمانة ستواصل لفت انتباه اللجنة إلى أية مسائل متصلة بالمشروعات قد يكون لديها تداعيات سياساتية. 

  معينة لنظر اللجنة التنفيذية على نحو إفرادي تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ    الثاني:القسم  

  االستخدام المؤقت لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة في المشروعات الموافق عليها

المهتمين،   .132 األعضاء  بين  رسمية  غير  مناقشات  مراعاة   قررت عقب  األمانة  إلى  تطلب  أن  التنفيذية  اللجنة 
ا  االجتماع  في  دارت  التي  تم  المناقشات  التي  بالشركات  قائمة  والثمانينن،  الخامس  لالجتماع  والثمانين، إلعداد  لرابع 

تمويلها في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتحويل إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار  
في السوق المحلي و/أو التكاليف  عالمي منخفضة، والتي عانت من تأخيرات في التنفيذ نتيجة لمشاكل تتعلق بالتوافر  

  المرتفعة. 

 ) 84/27(المقرر 

  
  تقرير عن حالة تحويل المنشئتين   –كوبا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  

FRIARC وIDA(اليوئنديبي) (  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة  20إلى  13األمانة االنتباه إلى الفقرات  ةممثل تاسترع  .133

استفسار    وردا .134 لتحويل    علىعلى  الزمني  إطارتين  شركالجدول  المواد    في  إزالة  إدارة  خطة 
  . 2020إنه من المتوقع االنتهاء من كليهما بحلول عام  اليوئنديبيالهيدروكلوروفلوروكربونية، قال ممثل 

  :اللجنة التنفيذية رتوقر .135

أن تحاط علما مع التقدير، بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود المبذولة لتيسير توريد التكنولوجيا    ) أ(
، الممولتان في إطار المرحلة  IDAو   FRIARCذات إمكانية احترار عالمي منخفضة إلى الشركتين 

الوثيقة  في  الوارد  لكوبا،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى 
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22 ؛  
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  منخفضة القدرة على إحداث بدائل    تأمينأن تطلب إلى اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة كوبا في    )ب(
العالمي  ا الشركتين  الحترار  تحويل  حالة  عن  تقريرا  والثمانين،  الخامس  االجتماع  في  يقدم  وأن 

تلك   بخالف  تكنولوجيا  استخدام  حالة  في  ذلك،  في  بما  أعاله،  (أ)  الفرعية  الفقرة  في  المذكورتين 
اإلضافية،    المختارة عند الموافقة على المشروع، تحليال تفصيليا عن التكاليف الرأسمالية والتشغيلية

بجانب تحديثا من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك  
  المكونات المرتبطة بها، كانت متاحة تجاريا في البلد. 

  ) 84/28(المقرر 

ات  شركيل ال تقرير عن حالة تحو  - لبنان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  
  ) (اليوئنديبي) المستفيدة المتبقية في قطاعي تصنيع الرغوة وتكييف الهواء) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة  29إلى   21ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات استرعى  .136

اليوئنديبي  ، أبلغ ممثل  ICRو    CGI Halawany  الشركتينل  يبشأن تحو  معلومات حديثةاستجابةً لطلب  و .137
و يرام،  ما  تسير على  التحويالت  بأن  بتوافر  المشاكل  تم حلاللجنة  ذات    32-الهيدروفلوروكربون  المتعلقة  ومكوناته 

لم   ذلك،  كان يوجد  الصلة. ومع  على ذلك،  وبناًء  التحويل.  لتغطية مشروعي  الحالية  الشريحة  إطار  في  كاٍف  تمويل 
الشريحة التالية مني يعمل  اليوئنديب اللبنانية لتقديم تقديم  . وأوضح أيًضا أن  2020  عام   إلى  2021  عام   مع الحكومة 

سيتيح وقتًا كافيًا    2020ب حتى نهاية عام    141  -الهيدروكلوروفلوروكربونالحظر على استيراد  فرض  تأجيل تنفيذ  
 رغوة. اللتحويل شركات 

 اللجنة التنفيذية: تقررو .138

  : علما بما يليأن تحيط   ) أ(

من    )1( المقدم  الوثيقة  اليوئنديبي  التقرير  في  الوارد  لبنان،  وحكومة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 تواجهها التي  المستمرة  التحديات  يصف  الذي   ،

ذات   البدائل  على  الحصول  في  العالمي  القدرة الحكومة  االحترار  إحداث  على   المنخفضة 
لتيسير واليوئنديبي  ، والجهود التي تبذلها الحكومة  وليفينالهيدروفلوروأالمتاحة تجارياً، مثل  

الممولة في إطار   للشركاتتوفير تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي  
  لبنان؛ إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لالمرحلة الثانية من خطة إدارة  

بفرض  و  )2( تاما  التزاما  ملتزمة  لبنان  حكومة  واردات أن  على  حظر 
 ؛  2020 ولكانون األ /ر ديسمب 31ب اعتبارا من  141 -الهيدروكلوروفلوروكربون

من  (ب)   تطلب  في  وأن  يستمر  أن  بديلة    اليوئنديبي  بتكنولوجيا  اإلمداد  تأمين  في  لبنان  حكومة  مساعدة 
، عن  االجتماع الخامس والثمانين، في  اتقرير وأن يقدم منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي  

في قطاع   بديلين  اختبار  يتم  في  نفسه و  في االجتماع  -و،  الرغاوىنتائج  ذلك حتى  كل اجتماع بعد 
أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار    تكنولوجياأصالً أو    تارة المخ   التكنولوجيا  استعمال
  Prometalو    SPEC((المستفيدة في قطاع تصنيع الرغوة    باقي الشركاتحالة تحويل  عن    -  العالمي

 ). ICRو   CGI Halawanyالصغيرة) وفي قطاع صناعة تكييف الهواء (والشركات 

 ) 84/29 مقرر(ال
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تقرير عن االستخدام    - وتوباغو: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  ترينيداد    ) أ(
  المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على إحداث االحترار العالمي) (اليوئنديبي) 

    . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة    217إلى    212استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات   .139

العديد من األعضاء االنتباه إلى تشابه الحالة الحالية مع الحالة في المرحلة   لفتالمناقشة التي تلت ذلك،  وفي   .140
  تصنيعقد شعبت ال   الشركتيناألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، حيث أن إحدى  

تسويق   طريق  المي  الصيغعن  فورمات  على  مع القائمة  العالمي  االحترار  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  ثيل 
تلبية في  على    طلب  االستمرار  على    الصيغالسوق  ممثل    الهيدروفلوروكربون.القائمة  الوكالة    اليوئنديبيوقال  إن 

 .2020ستستعرض الوضع مع الشركة المصنعة في بداية عام 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .141

إلى    (أ)   ) أ( تشير  من  أن  المقدم  المختلفة   اليوئنديبيالتقرير  التكنولوجيات  استخدام  حالة  عن 
ال  على   ناشئة والتحديات  المنخفضة  القدرة  ذات  الرغاوي  نفخ  عوامل  اعتماد  االحترار    إحداث  عند 
قُ   قِبلالعالمي من   التي  دمت لها المساعدة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  الشركات 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةا الوثيقة    لمواد  في  الوارد  وتوباغو،  لترينيداد 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ و 

إلى  (ب)  )ب( على  اليوئنديبي  الطلب  القدرة    الرقابة  ذات  الرغاوي  نفخ  عوامل  واستخدام  توافر 
وتوباغو ترينيداد  في  العالمي  االحترار  إحداث  على  اعتماد   ،المنخفضة  عن  تحديث    وتقديم 

 Seal and Iceفي قطاع الرغاوي، بما في ذلك    التي تتلقى المساعدة   الشركاتمن    تالتكنولوجيا 
Fab  ،مع طلب الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة    السادس والثمانين االجتماع   في

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو.

  ) 84/30(المقرر 

  

   المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  التقارير  )ت(

تحديث التقرير النهائي   –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى    جزر البهاما:  )ث(
تعديلي   وتحديث  ورصد  لتقييم  التجريبي  للمشروع  المتاحة  الخيارات  أفضل  الستكشاف  الدراسة  نتائج  عن 

  مين من نظم تكييف الهواء (اليونيب)  لنظا

  . UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22من الوثيقة  35إلى   30استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  .142

ورّحب أحد األعضاء بإعداد دراسة نظرية حول خيارات التكنولوجيا إلجراء تعديل تحديثي على أنظمة تكييف   .143
والقرار بإعادة تخصيص األموال التي كان ليتم استخدامها للتعديل    22-كربونالهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلورو

التبريد. وأوضح ممثل األمانة أن األموال فنيي  تدريب  إلى  لم تستخدم    لمكونالمخصصة    التحديثي  التحديثي  التعديل 
  ة. يمكن إعادة تخصيصها ألنشطة بناء القدرات في قطاع الخدمأنه  بالفعل، وبالتالي 

  :اللجنة التنفيذية وقررت .144

 تشير إلى: أن   ) أ(

)i( البهاما،   بالنيابة  اليونيب،من    المقدم ،  النظريةالدراسة  ب  المتعلق  التقرير عن حكومة جزر 
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على    المعتمدة أنظمة تكييف الهواء    إلجراء تعديل تحديثي على  تخيارات التكنولوجيا  حول
إطار  22-الهيدروكلوروفلوروكربون إدارة    في  خطة  من  األولى    المواد   إزالةالمرحلة 
لالهيدروكلوروفلوروكربون البهاما،  ية  الوثيقةالجزر  في   وارد 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ 

)ii(   تكييف الهواء   من أنظمة  نظامينل  إجراء تعديل تحديثيأن حكومة جزر البهاما قررت عدم
تعتمد على الهيدروكربون؛   تتكنولوجيا   إلى  22-على الهيدروكلوروفلوروكربون  معتمدين

  و

إلى  (ب) المواد    اليونيب  الطلب  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  للمرحلة  منقحة  عمل  خطة  تقديم 
الذي تمت الموافقة عليه أصالً    التحديثي  مكون التعديل  مع التنويه بأنالهيدروكلوروفلوروكربونية،  

من   التمويلتلك  كجزء  شريحة  طلب  مع  تنفيذه  يتم  لن  المواد    المرحلة  إزالة  إدارة  لخطة  الرابعة 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

  ) 84/31(المقرر 

  
تقرير عن االستخدام المؤقت    –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى    البرازيل:  )ب(

وتقرير مرحلي عن الفترة    U-Techفي بيت النظم    على إحداث االحترار العالمي  القدرة  منخفضة لتكنولوجيات  
    ) (اليوئنديبي وحكومة ألمانيا)2028-2019

  . UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22من الوثيقة  58إلى   36األمانة اإلنتباه إلى الفقرات استرعى ممثل  .145

خالل  القائمة على الهيدروفلوروأوليفان    الصيغختبر  يالنظم س  بيتإن    اليوئنديبي  على األسئلة، قال ممثلورداً   .146
للحصول على  و مع المورد.    للهيدروفلوروأوليفان  تمكن من التفاوض على سعر مناسبي فترة ستة أشهر، على أمل أن  

 .فني من اليوئنديبيأ، سيحتاج مع ذلك إلى استشارة خبير  134- الهيدروفلوروكربونتفاصيل حول سبب اختيار 

، في البلدان النامية على وجه الخصوص، كثيراً ما يعوقه محدودية  المشروعاتتنفيذ    عرب عن القلق من أن وأُ  .147
متاحة تصبح  التكنولوجيا و  يتم إثباتكلفتها. وشدد أحد األعضاء على أنه إلى أن  تتوافر التكنولوجيا المطلوبة وارتفاع  

 المرتفعةستخدام. وقال عضو آخر إن التكلفة  على نطاق واسع، ينبغي أن تختار البلدان الفردية التكنولوجيا المحددة لال 
التي ال يكون تأثيرها مستداًما على البلدان العاملة بموجب  و ، الشركاتللغاية للتكنولوجيا ال يمكن أن تتحملها العديد من  

اتها بعد،  التي لم يتم إثب  التكنولوجياتإلى مواصلة التفاوض مع الموردين واستخدام   الشركاتبدالً من دعوة و. 5المادة 
 ، التي كان لها بعد سياسي.للمسألةاللجنة التنفيذية إلى اتباع نهج أكثر شمولية تجاه    تحتاجربما 

  .الرئيس استئناف المناقشة حول كيفية تناول اللجنة لمسألة تكلفة التكنولوجيا وتوافرها في مرحلة الحقة  اقترحو .148

  :اللجنة التنفيذية قررتو .149

 تشير إلى: أن   (أ)   ) أ(

خطة إدارة إزالة المواد المرحلة األولى من  حول تنفيذ    2019/2018التقرير المرحلي لعام    )1(
الوثيقة   في  والوارد  اليوئنديبي،  من  المقدم  للبرازيل،  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛ 

شركة    )2( المواد   Panisolأن  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  في  تشارك    لن 
،  ا أمريكي ادوالر 301,695الهيدروكلوروفلوروكربونية، وستتم إعادة رصيد األموال البالغ  
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قدرها   البالغ  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  الصندوق  اأمريكي  ادوالر  22,627باإلضافة  إلى   ،
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  نهاية  في  األطراف  المتعدد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   Polisystemأن شركة النظم    )3(
إلى   Polisystemالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيُعاد التمويل المخصص لشركة  

المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  نهاية  في  األطراف  المتعدد    الصندوق 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

تبين أن اثنتي عشرة شركة من شركات إنتاج رغوة البوليوريثان النهائي كانت غير مؤهلة    )4(
إلى   تعاد  سوف  الشركات  لتلك  المخصصة  األموال  وأن  المشروع،  تنفيذ  أثناء  للتمويل 

الم إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  نهاية  في  األطراف  المتعدد  واد  الصندوق 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 ، بالتعاون مع حكومة البرازيل: يقوما بما يلي بأن  وحكومة ألمانيا طلب إلى اليوئنديبيأن ت  (ب)  )ب(

حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   تقديم تقرير نهائي  )1(
ا من  االنتهاء  حتى  الهيدروكلوروفلوروكربونية  إنجاز المواد  تقرير  وتقديم  لمشروع، 

 االجتماع الخامس والثمانين؛  فيالمشروع 

  ، قائمة تتألف من:أعاله  )1أن تدرج في التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)(  )2(

في    أ.  المتعدد األطراف  الصندوق  التي يساندها  النهائية  إنتاج الرغوة  كافة شركات 
المرحلة   من  إطار  تدريجياً  المخفض  باستهالكها  مرفقةً  األولى، 

األساسية  141-الهيدروكلوروفلوروكربون والمعدات  الفرعي،  وقطاعها  ب، 
 والتكنولوجيا المعتمدة؛ 

الهيدروكلوروفلوروكربون  ب. من  تدريجياً  تخلصت  التي  الرغاوي  ب  141-شركات 
ألولى إلى جانب  دون مساعدة الصندوق المتعدد األطراف أو انسحبت من المرحلة ا

 استهالكها ذي الصلة؛ 

شركات الرغاوي التي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد األطراف    ج.
 ب ذي الصلة؛ 141-واستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون

قبل    د.  من  للتمويل  مؤهلة  أنها  على  تحديدها  تم  التي  اإلضافية  الرغاوي  شركات 
طراف ولكن لم يتم التطرق لها في إطار المرحلة األولى أو  الصندوق المتعدد األ

 و  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

األرصدة المرتبطة بالتمويل الذي تمت الموافقة عليه لتحويل الشركات التي قررت    هـ.
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  االنسحاب 

لهيدروكلوروفلوروكربونية، أو تبين أنها غير مؤهلة لتلقي المساعدة من الصندوق ا
 المتعدد األطراف؛ 

إعادة األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    )3(
 في موعد أقصاه االجتماع السادس والثمانين؛ 
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مساعدة حكومة البرازيل في تأمين التقنيات البديلة منخفضة القدرة  االستمرار في  الطلب من اليوئنديبي    (ج)
، على أساس تفهم أنه لن يتم دفع أي تكاليف تشغيل  U-Techعلى إحداث االحترار العالمي إلى شركة النظم  

إحداث   على  القدرة  منخفضة  أخرى  تكنولوجيات  أو  المحددة أصالً  التكنولوجيات  إدخال  يتم  أن  إلى  إضافية 
كل اجتماع إلى حين إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو إدخال  في  رار العالمي بشكل كامل، وتقديم  االحت

تحويل مشفوعاً  العن حالة  تقرير  تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بالكامل،  
ة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بتحديث من الموردين حول التقدم المحرز لضمان توفر التكنولوجيات المحدد 

 بها، على أساس تجاري في البلد. 

  ) 84/32(المقرر 

 
حالة تنفيذ المشروعات في    –البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  

في قطاع تصنيع    Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaقطاع تصنيع تكييف هواء الغرف وفي شركة  
  ة (اليونيدو، واليوئنديبي وحكوم ة  التبريد التجاري وتغيير ثالث شركات صغيرة ومتوسطة في المساعدة التقني

 )إيطالياحكومة ألمانيا و

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة من   68إلى   59استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  .150

في قطاع تصنيع    R-290وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن حالة التحول إلى   .151
والتوقعات المستقبلية لذلك التحول. وقال ممثل اليونيدو إن حكومة البرازيل وافقت على االضطالع    تكييف هواء الغرف

لمساعدة الشركات على اختيار   2020بدراسة السوق بما في ذلك البدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في عام  
وم ثالث شركات متضمنة في المرحلة الثانية من التكنولوجيا من أجل التحول. وعقدت حلقتا عمل بشأن المسألة. وستق

. وسوف  R-290باتخاذ القرار النهائي بشأن استعدادها للتحول إلى    إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ةخط
  عن هذه المسألة.   االجتماع الخامس والثمانينيبلغ اليونيدو 

  اللجنة التنفيذية : وقررت .152

 أن تشير إلى:   (أ) 

التقرير، المقدم من اليونيدو، حول حالة تنفيذ المشاريع في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء    )1(
شركة   وفي  تصنيع   Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaالغرف،  قطاع  في 

(المقرر   التجاري  الوثيقة  82/62التبريد  في  الوارد  (ج))، 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 ؛  

من   Freeart Seral Brasilشركة    أن  )2( وانسحبت  التجارية  التبريد  معدات  تُصنع  تعد  لم 
؛ وأن استهالكها ذي  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الموالد  

البالغ   (  17.00الصلة  متري  من   0.93طن  األوزون)  استنفاد  قدرات  من  طن 
مسا  22-الهيدروكلوروفلوروكربون دون  منه  التخلص  تم  المتعدد  قد  الصندوق  من  عدة 

وأن األموال المرتبطة بالمشروع ستُعاد إلى الصندوق، إال في حال حددت اليونيدو   األطراف؛
شركات إضافية مؤهلة للحصول على تمويل، لم تتم مساعدتها في إطار المرحلة األولى أو  

لتي يمكن إعادة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وا
تخصيص هذه األموال لها؛ وأنه يتعين اإلبالغ عن أي إعادة تخصيص األموال إلى اللجنة 

 التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين؛ 
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شركات    )3( تستهلك  Polifrioو  Fermaraو  CMR Refrigerationأن  التي  طن   2.06، 
) من    0.11متري  األوزون)  استنفاد  قدرات  من  قد  22-لوروفلوروكربونالهيدروكطن   ،

انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنه 
 4.16، التي بلغ إجمالي استهالكها Ingecoldو Audenو Refriacقد تم إدراج الشركات 

ي ، ف22-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون  0.23طن متري (
 المرحلة الثانية، دون تكبد أي تكلفة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف؛ 

مبلغ    (ب)  ) أ( تخصيص  إعادة  على  الشركات    198,000الموافقة  من  أمريكيا   CMRدوالرا 
Refrigeration  وFermara  وPolifrio    إلى الشركاتRefriac  وAuden  وIngecold  على ،

 ) أعاله؛  3النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ)(

الطلب إلى اليونيدو تقديم تقرير في االجتماع الخامس والثمانين عن حالة تنفيذ المشاريع في    (ج)  )ب(
  قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف. 

  ) 84/33(المقرر 

 
تحديث عن تقييم منشئات تصنيع    –الثانية    (المرحلة  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهند:  

البوليوريثان   المنشئات في قطاع تصنيع رغاوي  الحظر وقائمة  بالتزام  يتعلق  فيما  المتصلة  الرغاوي  ألواح 
 (اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة  97إلى   85استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  .153

بشأن .154 المنفذة  الوكالة  من  المعلومات  من  مزيدا  األعضاء  أحد  شركات    وطلب  تمويل  الرغاوي  أهلية  ألواح 
الثانية من  المتصل وبشأن    خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة في القطاع الفرعى بموجب المرحلة 

ب في تصنيع األلواح  141-الهيدروكلوروفلوروكربونثل لحظر استخدام  التقدم الراهن في تقييم ما إذا كانت الشركات تمت 
. وقال ممثل اليونديبي إن التقييم مطلوب للدخول في العمليات القانونية  2015يناير/كانون الثانى    1المتصلة اعتبارا من  

دم إلى اللجنة التنفيذية في والحكومية في الهند ولم يكن من الممكن أن يتم تحديد االنتهاء في الوقت الراهن. وسوف تق
  اجتماعها الخامس والثمانين مزيدا من المعلومات. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .155

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي والذي يتضمن قائمة بالشركات العاملة في قطاع    (أ)   ) أ(
الم إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  البوليوريثان  رغاوي  واد  تصنيع 

ب، بما  141-مشفوعاً باستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون  الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند،
في ذلك الشركات التي وجد أنها مؤهلة، وتلك التي وجد أنها غير مؤهلة، وكذلك التي تم توقيع مذكرات  

  اتفاق معها؛ 

  أن تطلب:   (ب)  )ب(

الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من إلى اليوئنديبي تُرفق مع طلب الحصول على    )1(  )ت(
رغاوي   بشركات  محدّثة  قائمةً  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة 

مساعدتها، والُمقرر  مساعدتها،  تتم  التي  االستخدام    البوليوريثان  حول  بمعلومات  مرفقةً 
قِبل من  العالمي  االحترار  إحداث  على  القدرة  عالية  للبدائل  لها    المؤقت  تُقدم  شركة  أي 

  المساعدة، بما في ذلك مستوى االستهالك؛  
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إلى حكومة الهند، من خالل اليوئنديبي، بحلول االجتماع الخامس والثمانين تقديَم    )2(  )ث(
تقييم حكومي بشأن ما إذا كانت شركات تصنيع األلواح الرغوية الممتدة قد التزمت بحظر  

وفقاً  ،  2015  كانون الثاني/يناير  1تباراً من  اع  ب141-استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون
 (ب) و(ج). 74/ 82للمقرر 

  ) 84/34(المقرر 

 
تقرير مرحلي وتقرير عن    –إندونيسيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى    )ج(

والبنك   واليونيدو،  (اليوئنديبي،  البوليوريثان)  رغاوي  وتحويل  الهواء  وتكييف  التبريد  شركات  تحويل  حالة 
  الدولي وحكومة أستراليا)  

  .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22من الوثيقة    241إلى    218ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  استرعى   .156

على وخالل   .157 األوسع  وتأثيره  الدراسة  قيد  المشروع  بتعقيد  عام  اعتراف  هناك  كان  ذلك،  تلت  التي  المناقشة 
معدات   تحاول تصنيع  التي  الشركات  تواجهها  التي  تبريد  التحديات  غازات  على  إحداث  قائمة  على  القدرة  منخفضة 

شركات حذرة بشأن االلتزام الكامل بتصنيع  ، كانت الالحالة الراهنةفي واالحترار العالمي، بالنظر إلى ضغوط السوق. 
قال أحد األعضاء إن اللجنة التنفيذية  والقدرة على إحداث االحترار العالمي.    القائمة على غازات تبريد منخفضةالمعدات  

قبل حثها على قبول التقنيات البديلة ويجب أن تتبنى    على الشركاتيجب أن تكون أكثر حذراً بشأن العواقب المحتملة  
 نهًجا أكثر مرونة عندما تواجه الصعوبات بسبب التدخالت المبكرة. 

عالية ومنخفضة القدرة على  القائمة على غازات تبريد  العديد من األعضاء في تأثير تصنيع المعدات    نظرو .158
ها  تقومستويات التمويل التي تل الهيدروفلوروكربون    بدايةعلى نقطة    الشركاتإحداث االحترار العالمي من جانب بعض  

تعديل نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية  ليس ثمة حاجة ل متعدد األطراف. ورأى بعض األعضاء أنه  المن الصندوق  
استهالك   في  المقرر  الهيدروفلوروكربونالمستدامة  إلى  قال أحد  وللتوجيه.    XXVIII/2، حيث أشار أحد األعضاء 

في السوق اإلندونيسية كان واعداً، على    32-  هيدروفلوروكربونال  األعضاء إن التقدم نحو إدخال المعدات القائمة على
المعدات   تصنيع  بمواصلة  الشركات  بعض  قرار  أن  من  تبريد  الرغم  غازات  على  إحداث  القائمة  على  القدرة  عالية 

تحديا    شكل،  32-  الهيدروفلوروكربونبالكامل إلى    ااالحترار العالمي لبعض قطاعات السوق، بعد تلقي التمويل لتحويله
بداية  التمويل في ظروف مماثلة. وكان لهذه المسألة أيًضا آثار على حساب نقطة تعديلللجنة التنفيذية فيما يتعلق بكيفية 

 ، والتي ينبغي تعديلها وفقًا لذلك. الهيدروفلوروكربون

 اللجنة التنفيذية:  قررتوعقب المناقشات غير الرسمية بين األعضاء المهتمين،  .159

تنفيذ المرحلة األولى   عنوالتقرير المرحلي    التكنولوجي  الشركةتحويل  ب التحديث الخاص  أن تشير إلى    (أ) 
  ،واليونيدو   اليوئنديبي،من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، المقدم من  

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22ثيقة وحكومة أستراليا، الوارد في الو  ،والبنك الدولي 

ً   (ب)   أيضا بما يلي:  اإلحاطة علما

المواد   )1( إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  االنسحاب  قررت  التالية  الشركات  أن 
بالشركات   المرتبط  التمويل  وسيعاد  إلندونيسيا،  االجتماع   فيالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الخامس والثمانين: 
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ال   أ.  قطاع  التجاري،  في  و Mentari Metal Pratamaتبريد   ،Polysari 
Citratamaو  ،Inti Tunggal  ، اأمريكي  ادوالر  375,930  مبلغ  باستعادة  ،
 ؛ و لليوئنديبي اأمريكي ادوالر  28,195تكاليف دعم الوكالة البالغة   باإلضافة إلى

التجاري،    ب. التبريد  لتجميع  الفرعي  القطاع    Sabindo Refrigerationفي 
 Aneka Frozeو  AVIS Alpin Servis Trو  Global Technicو

Triutama  وGraha Cool Technic  وUnited Refrigeration  وGaya 
Technic Supply  وIlthabi Mandiri Tech،   388,912  مبلغ  باستعادة  

  ا أمريكي ادوالر 29,168تكاليف دعم الوكالة البالغة   إلىباإلضافة ، ا أمريكي ادوالر
 ؛ ليوئنديبي ل

قررت االستعانة بمصادر خارجية لتصنيع رغاوي البوليوريثان،    Aneka Coolأن شركة    )2(
االجتماع الخامس   في  بالشركة  ذات الصلة  اأمريكي  ادوالر  60,500  مبلغ  وبالتالي، ستتم إعادة 

 ؛ والثمانين

 Sumo Elco، وFata Sarana Makmur، وGita Mandrin Teknik  شركات  أن  )3(
Mandiri  الهيدروفلوروكربون  ت لتكنولوجيا  اخطوط اإلنتاج الخاصة به  تحويل  ت قد قرر -

بتصنيع  و  32 الهيدروفلوروكربون  المعتمدة   المعدات ستقوم  العالمات   32-على  بموجب 
عالية القدرة  القائمة على غازات تبريد    ووستقوم بتصنيع مؤقتا للمعداتالتجارية لشركاتها  

 بناًء على طلبات من مصنعي المعدات األصليين؛  على إحداث االحترار العالمي

ة المصنعة للثالجات والمجمدات،  ، الشركRotaryana Primaفي    تالموافقة على تغيير التكنولوجيا   (ج)
الهيدروفلوروكربون للصندوق    إلى مركبات  32-من  تكلفة إضافية  متعدد  الالهيدروكربون دون أي 

 األطراف؛ 

المواد    (د)  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  االنتهاء  تاريخ  تمديد  على  الموافقة 
 أن:  تفهم  ، على أساس2020 انون األولك/ديسمبر 31الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا حتى 

 ؛ و والثمانيناالجتماع الخامس  البوليوريثان ستُعادُ في أرصدة متبقية من قطاع رغاويأي   )1(

الشركات   )2( لتحويل  محدثة  عمل  خطة  والثمانين،  الخامس  االجتماع  في  سيقدم  اليوئنديبي 
تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة  ) أعاله، وطلبا آخر ممكن ل3المحددة في الفقرة الفرعية ب( 

  األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

البداية   )3( نقطة  على  المحتمل  األثر  في  والثمانين  الخامس  االجتماع  في  ستنطر  اللجنة  أن 
للمقرر  وفقا  الهيدروفلوروكربون،  الستهالك  المستدامة  اإلجمالية  للتخفيضات 

  )؛ 2(ز)(82/30

أن اليوئنديبي لن يصرف تكاليف التشغيل اإلضافية إلى الشركات المذكورة في الفقرة الفرعية   )4(
   ) أعاله إلى حين اتخاذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن المسألة.3ب(

  ) 84/35(المقرر 

تقرير مرحلي نهائي) (اليونيدو   –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى قطر:   ) أ(
  واليونيب) 
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  .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22من الوثيقة    140إلى    137استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات   .160

التيوطلب   .161 الزمنية  الفترة  بشأن طول  قلقه  عن  معربًا  وعدد  ي   أحد األعضاء،  المشروع    التمديداتستغرقها 
للمشروع، مزيدًا من التوضيح من الوكالة المنفذة. وقال ممثل اليونيدو إن التغييرات في وحدة األوزون الوطنية قد أخرت  

تحديات في صرف تكاليف التشغيل اإلضافية. ومع ذلك، تم حل المشكالت وكان من المتوقع    ه تمت مواجهةالتقدم وأن
  . نتهاء من المشروع ضمن التمديد المطلوبأن يتم اال

  : اللجنة التنفيذية قررتوعقب مناقشة غير رسمية حول المسألة،  .162

إلى    (أ)   ) أ( تشير  إدارة  أن  خطة  من  األولى  المرحلة  تمديد    المواد   إزالةطلب 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر الوارد في الوثيقة 

المواد    (ب)  )ب( إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  االنتهاء  تاريخ  تمديد  على  الموافقة 
  مع اإلشارةعلى أساس استثنائي،    ،2020  يونيه/ حزيران  30  الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر حتى

  ؛ و طلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروعأنه لن يُ  إلى

إلى  (ج)  )ت( قطر  الطلب  إنجاز    واليونيب  ،واليونيدو   ،حكومة  وتقرير  نهائي  مرحلي  تقرير  تقديم 
المالي وإعادة األرصدة المتبقية بحلول   اإلكمالوالثمانين، وضمان    السادساالجتماع    فيالمشروع  

 االجتماع السابع والثمانين. 

  ) 84/36(المقرر 

 
عن التقدم المحرز  تقرير    –  ثانيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة ال   أوروغواي:

 )) (اليوئنديبيفي تنفيذ تحول شركات الرغاوي

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22من الوثيقة    147إلى    141استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات   .163

م  .164 مزيدا  األعضاء  أحد  بشأنوطلب  المنفذة  الوكالة  من  المعلومات  ممثل     ن  وقال  للمشروع.  الراهنة  الحالة 
اليونديبي إن تحديات عديدة قد تم مواجهتها بما في ذلك الوصول إلى نظم قائمة على الهيدروفلوروأوليفين في المنطقة.  

تحول إنتاجها إلى السيكلوبنتان،  ومع ذلك، التزمت الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بتقديم استثمارات اضافية ل 
واستمرت المناقشات مع مكتب تكنولوجيا يوفر نظم قائمة على الهيدروفلوروأوليفين،التى سيجرى توفيرها على أساس 

  . 2020تجريبي في عام 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .165

شركات   (أ)   ) أ( تحول  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  بشأن  اليوئنديبي  من  المقدم  التقرير  إلى  تشير  أن 
البوليوريثان المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها  الرغويات وتوافر أنظمة 
الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  الممولة 

  ؛  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22وروغواي، الوارد في الوثيقة أل

أنظمة   (ب)  )ب( إمدادات  تأمين  في  أوروغواي  حكومة  مساعدة  مواصلة  اليوئنديبي  إلى  الطلب 
البوليوريثان/المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها، أو بدائل أخرى منخفضة  

وتقديم تقرير في االجتماع الخامس والثمانين، وفي كل اجتماع  القدرة على إحداث االحترار العالمي،



UNEP/OzL.Pro.32/7 

 

45 
 

شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الرغاوي حتى يتم إدخال التكنولوجيات    21الحق، عن حالة تحويل  
  المحددة أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بشكل كامل. 

  ) 84/37(المقرر 

  
اإل  )ت( للمواد  المشروعات  العالمي  االحترار  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  للبدائل  يضاحية 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

مصر: إيضاح الخيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي 
 المستخدمين (التقرير النهائي) (اليوئنديبي) البوليوريثان عند صغار 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة من    160إلى   148استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  .166

ا و .167 بشأن  اإليضاحية  المشروعات  أن  األعضاء  أحد  االحترار  قال  إحداث  على  المنخفضة  القدرة  ذات  لبدائل 
. وتم السعى للحصول على  للغاية  وصحائف الحقائق التى توجز النتائج التى توصلت إليها األمانة كانت مفيدة العالمي  

الثانية من خطة  تنفيذ المرحلة  ايضاحات تتعلق بفهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفة منخفضة واختبارها خالل 
نديبي أن يقدم تحديثات منتظمة إلى اللجنة التنفيذية بشأن  ئمن اليووطلب    ،الهيدروكلوروفلوروكربونيةارة إزالة المواد  إد

 المسألة. 

 التنفيذية: اللجنة قررتو .168

منخفضة    (أ)   ) أ( بالخيارات  المتعلق  اإليضاحي  للمشروع  النهائي  بالتقرير  التقدير،  مع  تنوه،  أن 
التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار 
الوثيقة   في  والوارد  اليوئنديبي  من  المقدم  مصر،  في  المستخدمين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22  ؛  

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله    (ب)  )ب(
المادة   بلدان  مساعدة  الذين    5لدى  المستخدمين  لصغار  البوليوريثان  رغاوي  مشاريع  إعداد  في 

  منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي؛ بدائليستخدمون 

ي أن يضمن معلومات عن حالة المشروع اإليضاحى المشار إليه في الفقرة  أن تطلب من اليونديب   (ج)
(أ) أعاله والتركيز بشكل خاص على فهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفة منخفضة  الفرعية  

و  الصغيرة  خطة  ال للشركات  من  الثانية  المرحلة  من  الشريحة  تنفيذ  تقرير عن  كل  في  متوسطة 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر. إدارة إزالة المواد  

 ) 84/38(المقرر 

الوثيقة   .169 التنفيذية بعد ذلك الى  اللجنة  ، التي تتضمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1وانتقلت 
أجزاء،   والوثيقة    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2الوثيقة  وثالثة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3  اإل تتطلب    ضافاتوتتضمن  التي  المشروعات  عن  تقارير  الثالث 
  إبالغا محددا تتعلق بالصين. 

(اليوئنديبي واليونيب واليونيدو    41/ 83الجزء األول: تقرير عن التقدم في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر  
  ) والبنك الدولي
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)، تقوم الصين بتقديم تقرير أولي وسوف  ه(83/41قدم الرئيس البند مذكرا اللجنة التنفيذية بأنه إعماال للمقرر  .170
  تقدم التقرير النهائي في االجتماع السادس والثمانين. 

الحكومة منذ االجتماع  .171 قامت بها  باإلنفاذ  والمتعلقة  التنظيمية  الصين عددا من األنشطة  وأبرز ممثل حكومة 
لث والثمانين. فعلى سبيل المثال يجري تنقيح قواعد إدارة المواد المستنفدة لألوزون لتوسيع نطاق الرقابة على هذه  الثا 

المواد بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتعزيز متطلبات الحصص، وإنفاذ المسؤوليات القانونية، وزيادة أدوات  
فاذ، هاجمت حكومة الصين ثالثة مواقع لإلنتاج غير القانوني ودمرت خطوط  الردع القانونية. وفيما يتعلق بجانب اإلن 

التي عثر عليها. واتخذ إجراءات إنفاذ خاصة في أنحاء    11-اإلنتاج غير القانونية وجميع كميات الكلوروفلوروكربون
وهيئ والبيئة  اإليكولوجيا  مفتشين من وزارة  من  تتألف  تفتيش مشتركة  أفرقة  بها  للتحقق  البلد تضطلع  القانون  إنفاذ  ة 

مقاطعة وبلديات رئيسية. وتعتزم الوزارة أن  تضطلع في المستقبل بعملية إنفاذ مشتركة   11وللتفتيش على المرافق في 
واحدة على األقل مع هيئة إنفاذ القانون سنويا لمهاجمة األنشطة غير القانونية المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون. وعلى  

الم وزودت المستوى  عملها،  خطط  في  التفتيش  عمليات  إدراج  والبيئة  اإليكولوجيا  مكاتب  من  الوزارة  طلبت  حلي، 
جهاز رصد فورية متنقلة لضمان أن يكون لدى كل مقاطعة أو بلدية جهاز رصد من هذا النوع، ودربت    50المكاتب بعدد  

ليل تقني لهيئة إنفاذ قانون المواد المستنفدة  موظفي المكاتب على استخدام هذه األجهزة. كما بدأت الوزارة في وضع د 
لألوزون لتوجيه موظفي اإلنفاذ وترشيد عملهم. وفيما يتعلق ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول مونتريال، أنشأت ثمانية  

منح  مختبرات لالختبار وتقوم بتوسيع نطاق هيئة التفتيش في الصين وعملية اعتماد الموافقة اإللزامية في المختبرات ل
األثر القانوني الختبارات المواد المستنفدة لألوزون ونتائج التحقق في المختبرات. وسعيا الى االضطالع باإلشراف في  
المنشئات   إيفاد أفرقة عمل إشرافية الى جميع  الوزارة في  الفرعي لرباعي أكسيد الكربون، بدأت  المواقع في اإلنتاج 

تاج فرعي لرباعي أكسيد الكربون في البلد، وطالبت هذه المنشئات بتركيب نظام  الستة عشرة للكلوروميثان التي لديها إن
رصد اإلنتاج اإللكتروني لرباعي أكسيد الكربون قادرا على التحقق والتحديد الكمي. وأطلقت حكومة الصين أيضا خطة 

المبكر الفعال لديها وقدرات  النتشار شبكة لرصد المواد المستنفدة لألوزون في الغالف الجوي لتحسين نظام اإلنذار  
التقييم، ويجري تشكيل فريق من الخبراء لوضع تكنولوجيا ونهج. وأخيرا، استكملت عملية طرح العطاءات واضطلعت  
إلزالة   السوق  ظروف  أو  وسياسة  باإلنفاذ  والخاصة  التنظيمية  الظروف  لتحديد  بدراسة  حكومية  غير  منظمة 

 في الصين. 12ربونوالكلوروفلوروك 11-الكلوروفلوروكربون

وبعد العرض المقدم من ممثل حكومة الصين، أشار عدد من األعضاء مع التقدير إلى إجراءات الرصد واإلنفاذ   .172
، وخاصة االنبعاثات غير المتوقعة 41/ 83الكثيرة مع تأكيد الطابع الخطير لألوضاع التي دفعت الى إصدار المقرر  

المرحلي األولى كال من    . وأعرب أحد األعضاء11-للكلوروفلوروكربون التقرير  التي حدد بها  للطريقة  تقديره  عن 
اإلجراءات الحالية والخطوات التالية التي اتخذتها حكومة الصين. وكان هذا األمر يكتسي أهمية بالغة ألن األمر كان  

ى طرح عدد من  يتطلب ليس فقط إبراز وتسوية المشكلة القائمة بل ولتالفي حدوثها مرة أخرى. ومضى األعضاء ال
 األسئلة ذات النوعية المحددة. 

وردا على أسئلة بشأن رصد الغالف الجوي باإلجراء السريع، قال ممثل حكومة الصين إنه منذ إصدار التقرير   .173
العينات   بأخذ  المرتبطة  البيانات  محدودية  أن الحظت  بعد  قدما  بها  تمضي  التي  الطريقة  الحكومة  تدرس  المرحلي، 

ورأت   غير العشوائية.  لألنشطة  معوقات  على  للعثور  مفيدة  وسيلة  يعد  السريع  باإلجراء  الرصد  أن  الصين  حكومة 
 . 2020القانونية من خالل بيان الطابع غير العادي وسوف تستخدمه كعنصر مكمل إلجراءات اإلنفاذ في عام 

اإل .174 الموافقات  العتماد  ونظام  للصين  تفتيش  هيئة  إنشاء  كان  إذا  عما  استفسار  على  للمختبرات  وردا  لزامية 
ألغراض اختبار المختبرات يمضى على قدم وساق بحسب ما هو مقرر، ذكر ممثل حكومة الصين أن مختبرين إضافيين  

. وسيتمثل اعتماد جميع المختبرات الثمانية  83/41تم إنشاءهما مقابل المختبرات الستة األصلية المقترحة في المقرر  
 . 2020الخطوة التالية لتفعيلها في عام  

أحد   .175 أشار  الرغاوي،  لقطاع  السوق  حجم  لتحديد  الرغاوي  نفخ  كعوامل  الحجم  توازن  بتحليل  يتعلق  وفيما 
، وتساءل عن الوقت الذي أجرى فيه هذا التحليل  2017الى    2011األعضاء الى أن البيانات المقدمة تغطي الفترة من  
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فيدة للجنة التنفيذية. وتساءل عضو آخر عما إذا كانت  وما إذا كان قد تم في صورة دراسة، إذ أن المعلومات ستكون م
التحديات التي تنطوي عليها عملية تحليل توازن الحجم لقطاع التبريد وتكييف الهواء المشار إليها في التقرير المقدم من 

رغاوي حكومة الصين قد حالت دون إجراء هذا التحليل. وقال ممثل حكومة الصين إنه سيجري تحديث تحليل قطاع ال
الذي سينفذ في    2018ببيانات من عام   العمل  إلى  التبريد  2020واستنادا  لقطاع  الحجم   توازن  تحليل  بعد  . ويجري 

وتكييف الهواء لتحديد حجم السوق والتحقق من االستهالك المبلغ للهيدروفلوروكربون حيث قامت الحكومة بالتنسيق  
  ة للمضي قدما في التحليل. مع روابط الصناعة والخبراء إليجاد منهجية وطريق

، أثيرت  83/41وفيما يتعلق بمسألة األموال التي استخدمتها حكومة الصين لتنفيذ األنشطة الواردة في المقرر   .176
مسألة تتعلق بأنه في حين أنه يمكن أن تستخدم األرصدة المتبقية من مشروعات المواد المستنفدة لألوزون المنتهية في 

الغ والتحقق واإلنفاذ، كان من المتوقع أن تستخدم حكومة الصين مواردها الخاصة لتمويل  تمويل أنشطة الرصد واإلب
. وأوضح ممثل 11-الجهود المقبلة والمستدامة لضمان حل دائم لمشكلة االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون

موع األموال التي استخدمت، وأنه  حكومة الصين أن األموال من الصندوق المتعدد األطراف تشكل نسبة ضئيلة من مج
يمكن اإلبالغ عن هذه األموال للجنة التنفيذية وفقا لإلجراءات المعمول بها. وفي نفس الوقت، خصصت حكومة الصين  

  . 83/41دوالر أمريكي من أموالها الخاصة لألنشطة التي تجري إعماال للمقرر  10,000,000بالفعل مبلغ 

الغالف الجوي، قال ممثل حكومة الصين إنه كان من المقرر أن تبدأ عملية  وردا على االستفسارات عن رصد  .177
وأن يجري تقاسم البيانات مع المجتمع الدولي. وشدد أحد األعضاء على أن عملية   2022رصد الغالف الجوي في عام 

وأن من األمور ،  11-رصد الغالف الجوي قد رصدت في أول األمر االنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوروكربون
غير   انبعاثات  وجود  عدم  تبين  التي  المستقبل  في  الجوي  الغالف  من رصدات  النتائج  على  الحصول  األهمية  البالغة 

 متوقعة. 

وطلب أحد األعضاء الحصول على إيضاحات بشأن الدليل التقني لإلنفاذ القانوني للمواد المستنفدة لألوزون   .178
مثل حكومة الصين أنه قد جرى استشارة مكاتب االيكولوجية والبيئة والخبراء،  . وأكد م2019الذي سيصدر في نهاية عام  

 . 2019وأن نتائج هذه االستشارات أدرجت في الدليل الذي سيصدر في نهاية ديسمبر/ كانون األول 

والسياساتية   .179 التنظيمية  الظروف  لتحديد  المستقلة  للدراسة  الزمني  النطاق  عن  إيضاحا  آخر  عضو  وطلب 
الكلوروفلوروكربونواالنفاذ واستخدام  القانوني  غير  اإلنتاج  الى  تؤدي  قد  التي  السوق  ظروف  أو    11-ية 

، وتساءل عن الطريقة التي يمكن بها استخدام نتائج الدراسة. ورد ممثل حكومة الصين بأنه  12-والكلوروفلوروكربون
وسوف تقدم للجنة التنفيذية   2020  أغسطس/أب  20سيجري استكمال الدراسة بواسطة خبير استشاري غير حكومي قبل  

 في االجتماع السادس والثمانين.

وفي حين جرى االعتراف بأن التقرير المرحلي المقدم من ممثل حكومة الصين كان تقريرا مؤقتا، وأن بعض   .180
سوف تستغرق بعض الوقت للتطوير، طلب األعضاء معلومات إضافية عن    83/41اإلجراءات المدرجة في المقرر  

إنتاج الكلوروميثان، واختبار المنتج العشوائي، ووضع   التنظيمي، ونظام الرصد اإللكتروني في مرافق  االستعراض 
إنتاج   الى  الكربون  كلوريد  تبذل لوقف أي انحراف محتمل من رباعي  التي  أداء ألنشطة اإلنفاذ، والجهود  مؤشرات 

 وإنتاجه غير القانوني.  11- لب على الكلوروفلوروكربونوالجهود التي تبذل لعدم تشجيع الط  11-الكلوروفلوروكربون

وأبدى ممثل حكومة الصين استعداده للرد على تلك األسئلة وأي أسئلة أخرى يطرحها األعضاء بصورة ثنائية   .181
وكرر أن حكومة الصين تتمتع بموقف خال من التسامح إزاء االنتاج واالستهالك غير القانوني للمواد المستنفدة لألوزون 

 النظر الى أنها تقّوض جهود الحكومة لإلزالة خالل فترة العشرين عاما الماضية، دع جانبا مايصيب اقتصاد البلد. ب

، أوضح أن األسئلة  83/41وبعد أن أشار الرئيس الى أن أنه لم يمض سوى خمسة أشهر منذ اعتماد المقرر   .182
يمكن أن تنطوى على أولوية أكبر لحكومة الصين وأن تكون التي طرحها األعضاء كانت تهدف الى تحديد األنشطة التي  

في الغالف الجوي في الصين. كما كانت    11-األكثر فعالية في معالجة الزيادة غير المتوقعة في الكلوروفلوروكربون
 األسئلة تستهدف الحصول على مزيد من التفاصيل. 
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مقدمة من ممثل حكومة الصين بخصوص تنفيذ  بالمعلومات ال   علمااللجنة التنفيذية    أحاطتوعقب المناقشة،   .183
  . 83/41األنشطة المدرجة في المقرر 

الجزء الثاني تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان  
  ونيدو والبنك الدولي)) (اليوئنديبي واليونيب والي42/ 83وعملية العامل الثاني وخدمة التبريد والمذيبات (المقرر  

الفقرات   .184 في  الواردة  المعلومات  الى  اإلنتباه  األمانة  ممثل  الوثيقة    105الى    6استرعى  من 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1 .  

وبعد ذلك، وردا على أسئلة، قدم معلومات إضافية عن المبالغ التي مازال يتعين صرفها في قطاعات إنتاج  .185
إليها في الوثيقة الكلوروفلوروكربون ورغاوي   المبالغ المشار  التبريد والمذيبات، وأشار الى أن  البوليوريثان وخدمة 
مقابل المبالغ غير المراجعة التي أبلغت عنها الوكاالت المنفذة    2019يونيه/ حزيران    30خفضت لمراجعة األرقام حتى  

  يات صرف خالل المستقبل القريب. . ومن المتوقع أن تستكمل عمل2019في التقارير المرحلية حتى أغسطس/ آب  

وفيما يتعلق بقطاع الهالونات، أشار ممثل األمانة الى الجزء األكبر من التأخير كما سبقت اإلشارة، في تنفيذ   .186
مخزون الهالونات نشأ عن تصنيف الهالونات على أنها من النفايات الخطرة مما كان يشكل عائقا أمام نقل الهالونات  

. وبالنسبة لنشاط تخزين الهالونات اآلخر تضمن تحسين  2018بلد. ولم يتم تغيير القواعد إالّ في  عبر المقاطعات في ال
من خالل شراء سلندرات جديدة. وأضاف ممثل البنك الدولي قائال إنه وفقا للهدف األول من   1211-تخزين الهالونات

ز الوطني إلدارة الهالونات بما في ذلك إنشاء األنشطة المقررة سيتم استخدام تمويل قطاع الهالونات في إدارة المرك
  ونقلها إلى مراكز إعادة تدوير مناسبة.    1211-والهالونات  1301-محطات إعادة تدوير إضافية للهالونات لجمع الهالونات

وفيما يتعلق بعنصر الرصد والتقييم الخاص بخطة قطاع عملية العامل الثاني، أبلغ ممثل األمانة أنه قد خصص   .187
دوالرا أمريكيا لتصميم نظام لإلبالغ والمعلومات عن البيانات االلكترونية للمواد المستنفدة لألوزون    250,000لغ  له مب

الستكمال نظام معلومات اإلدارة اإللكترونية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أنشئ خالل المرحلة األولى من  
دوالرا أمريكيا للتدريب على    750,000ونية. وخصص مبلغ آخر قدره  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

دوالر    1,240,000إدارة المواد المستنفدة لألوزون وبناء القدرات لسلطات الجمارك، وتخصيص المبلغ المتبقي وقدره  
  من الوثيقة. 31أمريكي لألنشطة األخرى المشار إليها في الفقرة 

ات على التمويل الجاري لقطاعي عملية العامل الثاني والهالونات وطلب  وكان هناك أحد األعضاء لديه تحفظ .188
  إجراء مناقشات ثنائية على جانب االجتماع.

  اللجنة التنفيذية:  قررتوعقب المناقشات الثنائية،  .189

 أن تحاط علما بمايلي:   ) أ(

ورغاوي  )1( والهالونات  الكلوروفلوروكربون،  إنتاج  لقطاعات  المالية  المراجعة  تقارير 
البوليوريثان وعملية العامل الثاني، والمذيبات وخدمة التبريد في الصين الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1 ؛ 

يونيه/   30كامل حتى  أن أرصدة التمويل المتعلقة بكل قطاع من هذه القطاعات لم تصرف بال )2(
 ؛ 2019حزيران 

أن حكومة الصين أكدت أن خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان  )3(
قبل   تصرف  سوف  المتبقية  األرصدة  وأن  تستكمل  سوف  التبريد  وخدمة    31والمذيبات 

 ؛ 2019ديسمبر/ كانون األول 
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 أن تمدد:   )ب(

مع إعادة أي أرصدة متبقية   2020ديسمبر/ كانون األول    31خطة عملية العامل الثاني حتى    )1(
 في االجتماع السابع والثمانين؛ 

الهالونات حتى    )2( األول    31خطة قطاع  المقررة    2020ديسمبر/ كانون  الستكمال األنشطة 
متبقية حتى   أرصدة  أي  إعادة  مع  األول    31بالفعل  كانون  االجتماع   2020ديسمبر/  إلى 

 السابع والثمانين. 

 :المعنية  حكومة الصين، من خالل الوكالة المنفذة  ن تطلب منأ  )ج(

)i(  كانون األول  /ديسمبر  31  حتى  ةالمالي  المراجعةتقرير  والثمانين  جتماع الخامس  لال   أن تقدم 
والهالونات وعملية العامل الثاني  إنتاج الكلوروفلوروكربون  ات قطاعبالنسبة لخطط  2019

  بالنسبة  المشروع  انتهاءتقارير  وأن تقدم    التبريد   البوليوريثان والمذيبات وخدمة  ورغاوي
 ؛ وخدمة التبريد المذيبات  والبوليوريثان    ورغاويإنتاج الكلوروفلوروكربون  خطط قطاعات  ل

)ii(  أن تعيد للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الخامس والثمانين أرصدة التمويل المتوافرة
األول    31حتى   كانون  إنتاج    2019ديسمبر/  قطاعات  بخطط  والمرتبطة 

 الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد؛ 

)iii(   بما في ذلك  ة والبيئة المحلي  االيكولوجياتب  اها مكتعن نتائج جهود الرصد التي بذلأن تبلغ ،
التي   فيهاالحاالت  تقارير  11-الكلوروفلوروكربون  رصدت  في  في   ةالمالي  المراجعة، 

بموجب المشروعات المدرجة جميع األرصدة المتبقية  صرف    بمجرد االنتهاء من،  تقبل المس 
المالية، المراجعة  تقارير  في  في  اإلبالغ  تواصل  للمرحلة    وأن  السنوية  المرحلية  التقارير 

البوليوريثان   رغوة  قطاع  خطة  من  إدارة  من  الثانية  المواد  خطة  إزالة 
 ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

)iv(  الحتمالفي جميع القطاعات،    التقنية التي تمت  اتوالمساعد   للبحوث  المتبقية  تقاريرلا  أن تقدم 
 األخرى؛  5بلدان المادة   على انشره

من    ) د( تطلب  الصينأن  الدولي    -  حكومة  البنك  تقدم  –من خالل  األنشطة   أن  عن  إضافية  معلومات 
مرحلي عن تنفيذها،  التقرير  الوميزانيتها وعامل الثاني  ال  قطاع عمليةفي إطار خطة    القيام بهاالمقترح  

 .والثمانين الجتماع الخامس في ا

 ) 84/39(المقرر 

 الجزء الثالث: خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل (يونيدو) 

  106التى يرد في الفقرات من    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1ممثل األمانة الوثيقة  عرض   .190
إنتاج بروميد الميثيل في الصين. وقدم أيضا تحديثا عن مذكرة التفاهم المعلقة بين وزارة  خطة القطاع إلزالة    118إلى  

اإليكولوجيا والبيئة وسلطة الجمارك في الصين على أساس المعلومات التى قدمتها اليونيدو إلى األمانة. واجتمع ممثلو  
ق وطرائق رصد واإلشراف على البرنامج  لمناقشة نطا  2019نوفمبر/تشرين الثانى    29في    الوزارة وسلطة الجمارك

الذي ستنفذه األخيرة. ونتيجة لتغييرات في المتطلبات اإلدارية، تم االتفاق على أن تعتبر محاضر ذلك االجتماع طريقة 
للتعاون. واستجابة لطلب ايضاح بشأن هذه النقطة، أكد ممثل األمانة، وأيده ممثل اليونيدو، على أن محاضر االجتماع 
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ا  بهذه  بين  العمل  ومواصلة  عليه.  واالشراف  الميثيل  بروميد  برنامج رصد  لمواصلة  كافية  الجمارك  وسلطة  لوزارة 
  الطريقة، اعتبر طريقة كافية للقضاء على التأخيرات. 

وردا على طلب توضيح حول حالة وضع البطاقات ونظام التتبع، قدم ممثل األمانة شرحا بأن على الرغم من   .191
مازال في مرحلة مفاهيمية والمشاورات مع منتجى بروميد الميثيل واألطراف الفاعلة األخرى لم تكتمل، فإن  أن النظام 

 المشروع يتقدم إلى األمام. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .192

اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ خطة القطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين، وتحديث    ) أ(
امج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك، والتحديث المتعلق بنظام  العقد المتعلق ببرن

توصيف وتتبع بروميد الميثيل المقدم من اليونيدو، الوارد في الوثيقة  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛ 

بإدراج معلومات محدثة عن نظام توصيف وتتبع   -من خالل اليونيدو  -مطالبة حكومة الصين   )ب(
الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في بروميد 

 االجتماع السادس والثمانين،  فيالصين لكي تقدمها 

تقديم معلومات عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير ل  -من خالل اليونيدو  - دعوة حكومة الصين   )ج(
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1المشار إليه في الوثيقة  2014عام  المشروع في

 بعد إتاحة هذه المعلومات للجمهور فورا.

 ) 84/40مقرر (ال

 دراسة بشأن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين 

الوثيقة    .193 إنتاج  التى تقدم    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2عرض ممثل األمانة  دراسة بشأن 
والوثيقة    الكربونرابع كلوريد   الصين  أولية في    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3واستخداماته كمادة 

  التى تحتوى على معلومات قدمت من خالل البنك الدولى عقب إصدار هذه الوثيقة.

للتقرير التقنى الذي أعدته حكومة الصين والمعلومات    تقديرهم وخالل المناقشات التالية، أعرب أعضاء عن   .194
جتماع الخامس والسبعين  ضافية التى قدمت من خالل البنك الدولى. وتم مالحظة أنه بالرغم من الدعوة األصلية في االاإل

إنتاج   من  التحقق  من  مزيد  أجل  من  القديمة  المشروعات  من  األرصدة  استخدام  سياق  الكربون في  كلوريد  رابع 
إنتاج   بشأن  المناقشات  ضوء  على  المناسب  الوقت  في  التقرير  قدم  الصين،  في  أولية  كمادة  واستخداماته 

عن كيف يمكن لحكومة الصين مواصلة أنشطة الرصد    ومقترحات  . وقدم معلومات تقنية مفيدة11-الكلوروفلوروكربون
كمادة أولية. وأكد عضو بشكل خاص على    رابع كلوريد الكربونتناول بلدان أخرى اإلفراط في  ومؤشرات عن كيفية  

منتجو   تسجيل  يطلب  لرابع  البركلوروإيثيلينمقترح  الكربون  المنتجين  في   كلوريد  يساعد  الذي  األمر  وسيط،  كمنتج 
  واستخدامه. رابع كلوريد الكربوناكتمال صورة إنتاج 

كمادة أولية واستخدامه    رابع كلوريد الكربونومع ذلك، أثيرت شواغل متعلقة باكتمال المعلومات عن إنتاج   .195
علميتين المشار إليهما في الوثائق.  في الورقتين ال  ابع كلوريد الكربونفي الصين، نظرا لالنبعاثات المهمة المرتفعة لر

وتم االقتراح باالضطالع بمزيد من التحقق لشرح ذلك الفرق مع النتائج التى سيجرى تضمينها في التقرير المحدث الذي  
  البركلوروإيثيلينأن يتضمن التقرير المحدث مزيدا من المعلومات عن مصانع    أيضاستقدمه حكومة الصين. وأقترح  

التى تعد    األوراق، إذا كان ممكنا. وحذر عضو، مالحظا العدد الكبير من  2021لتاريخ المقترح في عام  وأن تقدم قبل ا 
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بأن التقرير المحدث ينبغى أن يتجنب التداخل مع تقرير حكومة الصين بشأن أنشطتها المنتظمة للمواد المستنفدة    ،للجنة
 . 83/41نين عمال بالمقرر لألوزون وتنفيذها الذى سيقدم إلى االجتماع السادس والثما

غير رسمية لتنقيح صيغة المقرر النهائي، خاصة في ما يتعلق بمحتويات    مناقشاتاللجنة على عقد    ووافقت .196
  التقرير المحدث الذي ستقدمه حكومة الصين. 

  اللجنة التنفيذية: قررت وبناء على ذلك، .197

كلوريد    (أ)  رابع  بإنتاج  الخاص  بالتقرير  علما  تأخذ  الصين  أن  في  أولية  كمادة  واستخداماته  الكربون 
الوثيق3(ب)(75/18(المقرر   في  الوارد    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2  تين)) 

  ؛ Add.3و

الصين   (ب) حكومة  تدعو  الدولي  ،أن  البنك  إلى  من خالل  محدث  ،  تقرير  كلوريد    عنتقديم  رابع  إنتاج 
في   أولية  كمادة  واستخداماته  والثمانين،جتماع  اال  في  البلدالكربون  االعتبار    الثامن  في  األخذ  مع 

، وبما في Add.3و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2  ن الوثيقتيالمعلومات الواردة في  
  ذلك: 

تحديث للتقدم المحرز في رصد مصانع البركلوروإيثيلين التي تستخدم عملية المعالجة بالكلور   )1(
 األلكاني؛ 

ة باالختالف في االنبعاثات الوارد وصفها في التقرير المحدد أي معلومات إضافية ذات صل   )2(
في الفقرة الفرعية (أ) أعاله وانبعاثات رابع كلوريد الكربون المقدرة من الصين المدرجة في 

 ؛ 2018األوزون:   الستنفادمن التقييم العلمي  3-2-1القسم 

ثيلين المشار إليها في الفقرة الفرعية  أن حكومة الصين تدرس رصد مصانع البركلوروإيب  تأخذ علماأن    )ج(
أعاله، وأن تدعو الحكومة إلى أن تدرج في التقرير المحدث المشار إليه في الفقرة الفرعية    )1((ب)

 . هذه المسألة شأنبعن أي إجراءات اتخذت   معلومات(ب) أعاله 

 ) 84/41مقرر (ال

التقارير   .198 جميع  في  النظر  لديها  وبعد  التي  المشروعات  معينة عن  إبالغ  الحسبان  متطلبات  في  األخذ  ومع   ،
التعليقات من أحد األعضاء ومفادها أنه سيكون من المفيد الحصول بانتظام على معلومات محدثة عن أسباب التغييرات  
بتجميع   تقوم  أن  األمانة  إلى  يطلب  أن  شأنه  من  لمقرر  مقترح  في  التنفيذية  اللجنة  نظرت  وإلغائها،  المشروعات  في 

المواد  المعلو إزالة  إدارة  خطط  بموجب  تمويلها  يتم  التي  الشركات  حاالت  بشأن  سنوي،  أساس  على  مات، 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ. 

الذي قد يضعه اإلبالغ  وتم اإلعراب عن شواغل إزاء صلة بعض بنود المعلومات المدرجة في القائمة، والعبء   .199
  عن مثل هذه المعلومات على الوكاالت المنفذة واحتمال التداخل مع المعلومات المقدمة في التقارير المرحلية السنوية. 

اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد جدول بسيط، لالجتماع الخامس والثمانين، باستخدام   قررتولذلك،   .200
قارير المرحلية ذات الصلة، عن حاالت الشركات الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد  المعلومات المشتقة من الت

  الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ. 

 ) 84/42مقرر (ال

 2019التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام   (ج)   ) أ(
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  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23الوثيقة   الرصد والتقييم  موظفى ة كبير تعرض .201

 التنفيذية: اللجنة وقررت .202

لعام    ) أ( المشروعات  إنجاز  عن  المجمع  بالتقرير  علماً  الوثيقة   2019اإلحاطة  في  الوارد 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23؛ 

تقارير إنجاز    - في االجتماع الخامس والثمانين    -وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم    )ب(
تقديمها، وأن تقدم األسباب    المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواجب

 في حالة عدم تقديمها؛ 

تنسيق عملها عن كثب في االنتهاء من حصتها من    )ج( والمتعاونة على  الرئيسة  الوكاالت  وأن تحث 
المشروعات  إنجاز  تقارير  تقديم  الرئيسة  المنفذة  للوكالة  يتسنى  لكي  المشروعات  إنجاز  تقارير 

  المكتملين وفقاً للجدول الزمني؛ 

الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبة وشاملة عند تقديم تقاريرها  وأن تحث   ) د(
 عن إنجاز المشروعات؛  

وأن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى   ) ه (
عند إعداد وتنفيذ   - عند الضرورة  -مراعاة الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات  

 المشروعات المستقبلية. 

  ) 84/43(المقرر 

 

 

 تخطيط االعمال من جدول األعمال: 8البند 

 2021-2019تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24 الوثيقةممثل األمانة عرض  .203

 اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:  وقررت .204

للصندوق المتعدد األطراف    2021  -  2019التحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة    (أ) 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24على النحو الوارد في الوثيقة  

بقيمة    (ب)  ) أ( الهيدروفلوروكربونية  للمواد  التدريجي  للخفض  أنشطة  دوالر    2,539,511تقديم 
دوالر أمريكي لم تضّمن   1,101,777أمريكي إلى االجتماع الرابع والثمانين، بما فيها أنشطة بقيمة  

 . 2021 –  2019في خطط األعمال لفترة الثالث سنوات 

  ) 84/44(المقرر 

 التأخيرات في تقديم الشرائح   (ب)   ) ب(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 الوثيقة عرض ممثل األمانة  .205
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القائم  األعضحب  ر .206 اإلجراء  التى تعكس  السنوات  متعددة  االتفاقات  مكونات  بمقترح وضع سياسة إللغاء  اء 
وأشار عضو إلى أن ينبغى أن يكون اإلجراء معروفا لجميع األطراف    26/2عمال بالمقرر    بذاتهاللمشروعات القائمة  

يكون له تأثير على االمتثال لبروتوكول مونتريال،    الفاعلة. وتمت مالحظة أن إلغاء مكونات االتفاقات متعددة السنوات قد
  ولم يكن واضحا ما هى اآلثار المترتبة في حالة اعتماد تدابير وعمليات اضافية. 

 التنفيذية: اللجنة وقررت .207

  أن تحاط علما بما يلي:   ) أ(

الوثيقة  ) 1( في  والوارد  الشرائح  تقديم  في  بالتأخير  المتعلق  التقرير 
UNEP/OzL.Pro/ExCom /84/25 ؛ 

المواد   ) 2( إزالة  إدارة  بخطط  المتعلقة  الشرائح  تقديم  في  التأخير  عن  المعلومات 
التي   األمم  يالهيدروكلوروفلوروكربونية  وبرنامج  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  قدمها 

 للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ المتحدة 

أصل    43أن   ) 3( من  المواد    57نشاطا  إزالة  إدارة  خطط  بشرائح  مرتبطا  نشاطا 
 ) أصل    21الهيدروكلوروفلوروكربونية  من  االجتماع   30بلدا  إلى  تقديمه  المستحق  بلدا) 

 الرابع والثمانين قد قدم في موعده؛ 

الم ) 4( الثنائية والمنفذة  إدارة  أن الوكاالت  التأخير في تقديم شرائح خطط  أن  إلى  عنية أشارت 
عام   من  الثاني  االجتماع  في  تقديمها  المستحق  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة 

لن يؤثر على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو من   2019
ر إلى أّن أّي بلد من البلدان المعنية ال يمتثل  غير المحتمل أن يؤثر عليه؛ وأنّه ما من أمر يشي
 لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛  

أن تطلب إلى األمانة أن ترسل خطابات إلى الدول المعنية بشأن القرارات المتعلقة بالتأخير في تقديم    )ب(
 الشرائح المذكورة في المرفق التاسع بالتقرير الحالي؛ 

 لغاء مكونات االتفاقات المتعددة السنوات:وضع السياسة التالية إل  )ج(

إلغاء مكّونات اتفاق متعدد السنوات باالتفاق المتبادل بين الحكومة المعنية والوكالة المنفذة   ) 1(
الرئيسية لالتفاق المتعدد السنوات، حسب االقتضاء، على أن تقوم الوكالة المنفذة الرئيسية 

التنفيذي اللجنة  إلى  اقتراح اإللغاء  السنويبتقديم  التقارير عن   ة في تقريرها المرحلي  و/أو 
 المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛ أو

إلغاء مكّونات اتفاق متعدد السنوات وردت في التقارير المرحلية إشارة إلى أنّها تعاني من  ) 2(
 تأخير في التنفيذ مع اعتماد اإلجراءات التالية: 

مكّون االتفاق المتعدد السنوات بعد تصنيفه   في غياب اإلبالغ عن أّي تقدم في تنفيذ   . أ
في فئة المكّونات المتأخر تنفيذها، يجوز لألمانة أن تقوم بالنيابة عن اللجنة التنفيذية،  
وذلك في االجتماع التالي للتصنيف، بإبالغ الوكالة المنفذة الرئيسية المعنية والدولة  

ال  المبالغ التي  المستفيدة باحتمال إلغاء مكّون االتفاق المتعدد  سنوات، بما في ذلك 
وعند الحاجة وبعد دراسة كّل حالة على حدة، باحتمال إلغاء   ،أقرت من حيث المبدأ 

 االتفاق المتعدد السنوات بأسره؛ 
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وفي غياب اإلبالغ عن أّي تقدّم في تنفيذ مكّون االتفاق المتعدد السنوات بعد تصنيفه    .ب 
ثة اجتماعات متعاقبة للجنة التنفيذية بعد  في فئة المكّونات المتأخر تنفيذها إلى ثال 

في   األخذ  بعد  التنفيذية،  للجنة  يجوز  تنفيذها،  المتأخر  المكّونات  فئة  في  تصنيفه 
االعتبار الردّ على اإلبالغ باحتمال اإللغاء، أن تقرر إلغاء مكّون االتفاق المتعدد  

اال إلغاء  حدة،  على  حالة  كّل  دراسة  وبعد  الحاجة  وعند  المتعدد  السنوات،  تفاق 
  السنوات بأسره.

   )84/45(المقرر 

  2022-2020خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (ج)   ) أ(

االنتباه إلى مسألة اإلفراط في   واسترعت،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26األمانة الوثيقة    ةممثل  تقدم .208
مليون    43.74تجاوزت الميزانية اإلرشادية اإلجمالية بمبلغ  األعمال  قيمة األنشطة في خطة  وأشارت إلى أن  البرمجة.  

أمريكي   سنوات    لفترة دوالر  تتمو.  2022-2020الثالث  التي  التعديالت  بعد  الا حتى  مع  للجنة   مقررات شى  السابقة 
الميزانية اإلشارية بمبل قيمة األنشطة في خطة األعمال تجاوزت  فإن  كما مليون دوالر أمريكي.    14.15غ  التنفيذية، 

بتكاليف األمانة،    ةممثل  صححت الخاصة  الخزانة    ا أمريكي  ادوالر  500,000  بإزالةاألمانة األرقام  أمين  تكاليف  من 
  2021دوالر أمريكي لعام    6,508,606قيم  لتصبح التم إدراج هذه التكاليف بالفعل،  نظرا ألنه    2022و  2021لعامي  

أ  6,659,169و لعام  دوالر  في  .  2022مريكي  التغيرات  األعمال  وستنعكس  وفقا    المجمعةخطة  المعدلة  بصيغتها 
 المجمعةتطلبت بعض توصيات األمانة لتعديل خطة األعمال  واالجتماع.  هذا  اللجنة التنفيذية في    للمقررات التي ستتخذها

طة المتعلقة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  يتعلق بما يلي: إزالة األنش  فيماال سيما  وإرشادات من اللجنة التنفيذية،  
إزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد  و إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند؛  

أهداف تخفيض   لديها  التي  للبلدان  لالهيدروكلوروفلوروكربونية  بعد عام  موافق عليها  الثانية  إعادة  و  ؛2020لمرحلة 
المرتبطة   لالتحضير  باألنشطة  التدريجي  أنشطة  للتخفيض  إدراج  وتوقيت  الهيدروفلوروكربونية؛  التخفيض  لمواد 

 لمواد الهيدروفلوروكربونية في خطط األعمال المستقبلية.التدريجي ل

استجابة لطلب توضيح بشأن سبب إزالة أنشطة خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و .209
بالطلب المقدم في االجتماع السبعين للجنة التنفيذية إلجراء مراجعة   تتعلقاألصلية    المسألةلهند، أوضح ممثل لألمانة أن  ل

، التي لم  الشركة، بما في ذلك التقنيةتوافق في اآلراء بشأن المراجعة  يتم التوصل إلىلم و في الهند. اإلنتاج تقنية لقطاع 
 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالمعنية قد أنتجت    نظرا لعدم تقديم شهادة تفيد بأن الشركة،  من المصانع المتحولةتكن  

انة بإزالة األنشطة التي  ، أوصت األمظل عدم تقديم الشهادةفي  و.  االنتهاءلالستخدامات الخاضعة للرقابة قبل تاريخ  
قدم ممثل البنك الدولي معلومات جديدة تشير إلى أن حكومة الهند  ومن خطة األعمال.    ةالمذكور  الشركةتنطوي على  

، ولكن لم يتم الحصول على الشهادة.  تاريخ االنتهاءقبل    22-الهيدروكلوروفلوروكربون  المعنية أنتجت    الشركةذكرت أن  
نظرا  مناقشة هذه المسألة،  مواصلة  رغب بعض األعضاء في  ولحصول على األرقام المطلوبة.  البنك الدولي باوتعهد  

طلب  و.  من المصانع المتحولةكانت    الشركةألن دعمهم إلزالة األنشطة من خطة األعمال كان قائما على افتراض أن  
ماع إليجاد واقتراح طريق للمضي  األمانة والبنك الدولي على هامش االجتلقاء أعضاء  الرئيس من األعضاء المهتمين  

 قدما.

مسألة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يخص فيما و .210
، أشار أحد األعضاء إلى أنه من المهم  2020لتخفيض بعد عام  ل   اهدفموافق عليها وتشمل  مرحلة ثانية  التي لديها  للبلدان  

  67.5  البالغالتخفيض  هدف    الوصول إلىهدف  ب  بلدان بتقديم أنشطة المرحلة الثالثة إلدراجها في خطة األعمالالسماح لل
عام   في  المائة  المواد    تكونعندما    2025في  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  األنشطة 

افق عضو آخر على ذلك، مشيرا إلى أنه  والهيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك البلد غير كافية للوصول إلى الهدف. و
من   التأكد  الضروري  الموادإال  إدراج  عدم  من  إزالة  إدارة  خطط  من  الثالثة  بالمرحلة  المتعلقة    األنشطة 
 .2025مطلوبة لتحقيق هدف عام ال الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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خطة  إعادة أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلىمناقشة ما إذا كان ينبغي  وقد تم تأجيل   .211
لجهود  اأن الحكومة تبذل أفضل  وضح  رسالة تاألعمال بالنسبة للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت  

األعمال   خطة  في  إدراج  موعد  في  والنظر  كيغالي،  تعديل  على  إدارة  األللتصديق  بخطط  المتعلقة    التخفيض نشطة 
(أ) من 9للجنة التنفيذية فرصة لمناقشة هذه المسائل في إطار البند  تتاح، إلى ما بعد أن الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

 . اتأثناء استعراض المشروع تبينهاتم    جدول األعمال، نظرة عامة على القضايا التي

وكان هناك اتفاق عام على تعديل خطة األعمال المجمعة التى اقترحتها األمانة. وكان أحد المشروعات التى   .212
لل التقنية  للمساعدة  إقليمى  مشروع  التعديل،  من  كجزء  ذات    هيدروكلوروفلوروكربونأزيلت  تبريد  لسوائل  للترويج 

منخفضة لقطاع تكييف الهواء في البلدان ذات بيئات مرتفعة الحرارة، ذا اهتمام خاص لعضوين.  احتمالية احترار عالمى  
واقترح أن يتكلم العضوان وأى أعضاء آخرين مهتمين مع الوكاالت التنفيذية المعنية العادة تقديم المشروع إلدراجه في 

  خطة األعمال.

الهيدروكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بمسألة أنشطة إعداد خطة    وبناء على ذلك،  .213 إنتاج المواد  إدارة إزالة 
اللجنة التنفيذية باستالم رسالة إلكترونية من حكومة الهند، من خالل البنك الدولي، تؤكد أن   للهند، أبلغ ممثل األمانة 

ن  ، مصحوبة بتقرير سنوي يشير إلى أن ذلك الجزء م2007في عام    22-الشركة أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون
 في ذلك الوقت كان لغرض االستخدامات الخاضعة للرقابة. 22-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

  اللجنة التنفيذية: وقررت .214

العمل   (أ)  بخطة  علما  للفترة  الللصندوق    المجمعةاإلحاطة  األطراف  في    2022-2020متعدد  الواردة 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26الوثيقة 

الوثيقة   (ب) في  األمانة  اقترحته  الذي  النحو  على  العمل  خطة  تعديل 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26 ،  

الرابع والثمانين خالل المناقشات  ل على النحو المقترح في االجتماع مخطة الع إضافي لتعديل إجراء    )ج(
 تقديم الوكاالت الثنائية والمنفذة خطط العمل: و/أو أثناء

 2019  العمل لعام من خطة    زالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإإدارة    طبإضافة خط  )1(
 ؛ 2020لعام  العملإلى خطة  الرابع والثمانين  التي تم تأجيلها في االجتماع 

الهيدروكلوروفلوروكربونية   مراعاة القيم المعتمدة من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة الموادب  )2(
 ؛ الرابع والثمانينالجديدة في االجتماع 

وإعداد    إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطة إدارة  تشغيل  إعادة    ) د(
  المشروع للهند؛ 

بتقديم  (هـ) المواد    السماح  إزالة  إدارة  خطط  من  الثالثة  بالمرحلة  المتعلقة  األنشطة 
المواد  ثانية  مرحلة    م لديه  الذينللبلدان  الهيدروكلوروفلوروكربونية   إزالة  إدارة  خطط  من  معتمدة 
 ؛ 2025تقل عن أهداف االمتثال لعام ف تخفيض  ا هدأ لهاالهيدروكلوروفلوروكربونية 

لم    الذينلبلدان  للمواد الهيدروفلوروكربونية لللتخفيض التدريجي    يةنشطة التحضيرتشغيل األإعادة    (و)
ولكنه  واصدقي كيغالي  تعديل  حكوموضح  تنوايا    رسائل  واقدم  م على  قصارى   م تهاعزم  بذل  على 

 للتصديق على تعديل كيغالي؛ م دهوجه

المتعلقة بخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد    2022في خطة العمل لعام    نشطةتشغيل األإعادة    )ز(
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 الهيدروفلوروكربونية المقدمة من البلدان الذين صدقوا على تعديل كيغالي؛ 

، بصيغتها 2022-2020متعدد األطراف للفترة  الللصندوق    المجمعةخطة العمل    وأن تصادق على   )ح(
الرابع قررات ذات الصلة المتخذة في االجتماع  ممع مراعاة ال  ،المعدلة من األمانة واللجنة التنفيذية

أو مستويات    االمحددة فيه  اتعودل على الموافقة على المشرت   ال  هذه المصادقةأن  ب  العلم ، مع  والثمانين
 .بالطن الحمولة مستويات أو  هم تمويل

 ) 84/46(المقرر 

  2022-2020للفترة  للوكاالت الثنائية والمنفذةخطة األعمال   (د)

 الوكاالت الثنائية  )1(

مؤكدا على قيمة األنشطة في خطة أعمال   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27عرض ممثل األمانة الوثيقة   .215
.  2020-2018في المائة من المساهمات التى تعهد بها البلد لفترة الثالث سنوات    20حكومة ألمانيا على أنها تجاوزت  

في   20واقترحت حكومة ألمانيا إعادة تخصيص الشرائح الموافق عليها لالتفاقات متعددة السنوات لتظل في حدود نسبة  
ولكن كان من الممكن أن التأخيرات في الموافقة على المشروعات أن يعرض قدرتها على االلتزام الكامل لخطر  المائة،  

  ، مما يسبب عدم تقديم الشرائح األخرى. 2020في المائة لعام  20تخصيص 

إطار  .216 في  ألمانيا  حكومة  تظل  أن  لضمان  محددة  خطة  مناقشة  في  الرغبة  عن  األعضاء  بعض  وأعرب 
في المائة من المساهمات المتعهد بها، للمشروعات الثنائية. وشجع الرئيس هؤالء األعضاء على عقد    20تخصيصها،  

  مناقشات مع حكومة ألمانيا واألمانة وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية.

  اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي: قررتوبناء على ذلك،  .217

للفت  (أ)  الثنائية  الوكاالت  عمل  وألمانيا،    2022-2020رة  بخطتي  أستراليا  حكومتي  من  المقدمتين 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27الواردتين في الوثيقة 

في االجتماع الخامس والثمانين    2022- 2020بأنه ينبغي إعادة النظر في خطة عمل ألمانيا للفترة    (ب)
يكون من المفهوم    على أن  2020  -2018على ضوء تخصيص النشاط الثنائي لفترة الثالث سنوات  

  أن التمويل وأنشطة البلدان المستهلكة ألحجام منخفضة التى تدعمها حكومة ألمانيا لن تتأثر. 

 ) 84/47(المقرر 

  األمم المتحدة اإلنمائي  برنامج   )2(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28الوثيقة  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي قدم ممثل .218

 جنة التنفيذية:الل  وقررت .219

 على النحو الوارد في  2022-2020تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  أن    ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28الوثيقة 

أن تقّر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبيّن في المرفق العاشر    )ب(
  .الحالي  بالتقرير
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 ) 84/48(المقرر 

  األمم المتحدة للبيئة  برنامج )3(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29للبيئة الوثيقة برنامج األمم المتحدة  ممثلقدم  .220

 اللجنة التنفيذية: رتوقر .221

البيئة للفترة    ) أ( على النحو الوارد في    2022- 2020أن تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29الوثيقة 

المرفق الحادي    )ب( المبيّن في  للبيئة على النحو  المتحدة  أن تقّر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم 
  الحالي.  عشر بالتقرير

 ) 84/49(المقرر 

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )4(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30الوثيقة  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية قدم ممثل .222

  اللجنة التنفيذية: ررتوق .223

على النحو    2022-2020للفترة    منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةأعمال  أن تأخذ علما بخطة    ) أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30الوارد في الوثيقة 

المبيّن في المرفق  على النحو   لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالمحددة األداء  أن تقّر مؤشرات   )ب(
 الحالي.  الثاني عشر بالتقرير

  ) 84/50(المقرر 

 البنك الدولي  )5(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31البنك الدولي الوثيقة  ممثلقدم  .224

 اللجنة التنفيذية: ررتوق .225

للفترة    ) أ( الدولي  البنك  أعمال  بخطة  علما  تأخذ  الوثيقة    2022- 2020أن  في  الوارد  النحو  على 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31 ؛ 

بالتقرير   (ب) الثالث عشر  المرفق  في  المبيّن  النحو  على  الدولي  للبنك  المحددة  األداء  مؤشرات  تقّر    أن 
  .الحالي

  ) 84/51 (المقرر

 
  من جدول األعمال: مقترحات المشروعات  9البند 
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 نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات   (أ) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32استرعى الرئيس االنتباه إلى الوثيقة  .226

  )) 2(ج)(81/30مهلة تقديم المشروعات (المقرر 

  من الوثيقة.  11إلى  9النحو الوارد في الفقرات  عرض ممثل األمانة المسألة، على  .227

في اجتماعها السادس    81/30التقديم المتفق عليها بموجب المقرر  اللجنة التنفيذية أن تستعرض مهل    وقررت .228
الرابع الثمانين، باالستناد إلى تحليل ألسلوب تطبيق مهل التقديم المنقحة وما إذا كانت قد    اجتماعهاوالثمانين عوضا عن  

  . أثرت على تقديم المشاريع، تعدّه األمانة بعد استشارة الوكاالت الثنائية والمنفذة 

  ) 84/52(المقرر 

 نين الرابع والثمابعد االجتماع  للهيدروفلوروكربوناستثمارية إضافية  اتعوتقديم مشر

 من الوثيقة.  14إلى  12، على النحو الوارد في الفقرات  المسألةاألمانة ممثل  عرض .229

، مشيرين  الرابع والثمانينإلى ما بعد االجتماع    اتعواألعضاء تمديد الموعد النهائي لتقديم المشر  قبل  ،عموًماو .230
المشر عدد  قلة  المشر  اتعوإلى  هذه  من  عليها  الحصول  يمكن  التي  القيمة  والمعلومات  اآلن  حتى    ات عوالمقدمة 

إعداد   في  التوجيهيةالستخدامها  الهيدروفلوروكربونيةلتكلفة  ل  المبادئ  للمواد  التدريجي  مع  للتخفيض  هذه  ب  العلم ،  أن 
دة. ومع ذلك، أوصى أحد األعضاء  المستفي  الشركاتفي    المواد الهيدروفلوروكربونيةالمشروعات ستقلل من استهالك  

بتحديد مدة التمديد واقترح عضو آخر الحد من عدد المشروعات. واقتُرح أيضاً وتم االتفاق عموماً على ضرورة إعطاء 
ضرورة  المناطق والقطاعات الممثلة تمثيال ناقصا، على الرغم من أن أحد األعضاء شدد على    اتعواألولوية لمشر

بلدان. وأخيراً، شدد األعضاء على أهمية المشروعات االستثمارية    عدة  كان القطاع موجودا فيالنظر أيضا فيما إذا  
التدريجي  التخفيض  ، التي من شأنها أن تسهم في  في المواد الهيدروفلوروكربونيةتي تؤدي إلى تخفيضات مستدامة  الال

 ستقبل. في البلد وتقليل احتياجات التمويل في الم للمواد الهيدروفلوروكربونية

مقترحات    قررتو .231 في  تنظر  أن  التنفيذية  المتعلقة    يةاالستثمار  اتعولمشرااللجنة  بالمواد  المستقلة 
المقررات    الهيدروفلوروكربونية في  عليها  المنصوص  للمعايير  وفقاً  والثمانين،  السابع  االجتماع  (ز)  78/3حتى 

، وتحديد أولويات المشروعات في قطاعات تكييف الهواء الثابت والتبريد التجاري وتكييف الهواء  81/53و  79/45 و
 المتنقل. 

  ) 84/53(المقرر 

روعات إيضاحية تجريبية،  مشوض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  يخفت تحضير خطط ال  تمويلطلبات    ) أ(
 عمل وكالة منفذة التعديالت على برنامجفي مدرجة 

  من الوثيقة.  20إلى  16الوارد في الفقرات   النحوعرض ممثل األمانة القضية، على  .232

ذلك،  وخالل   .233 تلت  التي  خطط    أيدالمناقشة  إعداد  لتمويل  طريقة  إيجاد  للمواد  ااألعضاء  التدريجي  لخفض 
بتكاليف  الهيدروفلوروكربونية المتعلقة  التوجيهية  المبادئ  من  االنتهاء  انتظار  للمواد    في  التدريجي  الخفض 
األمانة  الهيدروفلوروكربونية إعداد  التوجيهية    لمسودة ، وأيدوا  الخطط.المبادئ  إعداد  تمويل  تم    بشأن  قد  أنه  ولوحظ 

العديد من طلبات   المشروعبالفعل تقديم  الحالي وتم    اتإعداد  طلبًا في خطة عمل   50أكثر من    إدراجإلى االجتماع 
المبادئ التوجيهية إلى اللجنة للنظر    مسودة . وكان اإلجماع العام على أنه ينبغي تقديم  2022- 2020  للفترة   الصندوق
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لبات قد يتسبب في فقدان البلدان التي  ، ال سيما وأن التأخير في المضي قدماً في الط والثمانينفي اجتماعها الخامس  افيه
  .الهيدروفلوروكربونيةبالمواد  الزخم في تنفيذ أنشطتها المتعلقة  سابقصدقت على تعديل كيغالي في وقت 

بشأن  توجيهية  ال مبادئ  الإعداد  على  لعمل  بدء ا   محتملة لمشروع مقرر يسمح   مكونات اقترح أحد األعضاء  و .234
. واقترح أن تنطبق هذه المبادئ التوجيهية في البداية  الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  تمويل إعداد خطط 

في المائة في    10تخفيض بنسبة  الو  2024لمعالجة تجميد عام    5المادة  مقتضى  على بلدان المجموعة األولى العاملة ب
  لــ،  التدريجي هذه إلى تخفيض مستدام   لتخفيضا. ومن المهم للغاية أن توضح بوضوح توقع أن تؤدي خطط  2029عام  

بشأن نوع االلتزام الحكومي الالزم لمنح    اتوتقديم التوجيه  لمواد الهيدروفلوروكربونيةاوالحد من النمو في استهالك  
استهالك   أن  في  الثقة  التنفيذية  الهيدروفلوروكربونيةاللجنة  ً   المواد  تدريجيا خفضه  تم  وبالتالي،   الذي  يستمر.    سوف 

إلى   والخيارات    مسودة باإلضافة  التحليالت  توفر  وثيقة  إعداد  األمانة  من  يُطلب  أن  اقترح  التوجيهية،  المبادئ 
التدريجي لضمان أنها    التخفيضإلدراجها في خطط    اتوتدابير السياس  اتلالستراتيجيات المحتملة وأنشطة المشروع

رح فيما بعد أن تعكس الوثيقة أيًضا تحليل األمانة لآلثار  االستهالك. وقد اقت   تحد منأو    مستدامة  تؤدي إلى تخفيضات
ض التدريجي  يخف ت ال  وأنشطة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمترتبة على التنفيذ المتوازي أو المتكامل ألنشطة  

  من جدول األعمال.  12، والتي ستناقش في إطار البند للمواد الهيدروفلوروكربونية

العديد منهم على أهمية ضمان تخفيضات  ورحب أعضاء آخرو .235 أكد  قدماً، حيث  للمضي  المقترح  بالمسار  ن 
، أن المبادئ التوجيهية يجب أن تنطبق  مؤيد الهيدروفلوروكربونية. ورأى أحدهم، رغم أنه  لمواد  امستدامة في استهالك 

  الثانية.وبلدان المجموعة  5المادة  البلدان العاملة بمقتضى على كل من

عل .236 مقرروبناء  في مشروع  التنفيذية  اللجنة  نظرت  ذلك،  المسألة  ى  هذه  مناقشة وجيزة،  و  ، بشأن  أحالت  بعد 
  المسألة إلى فريق اتصال. 

 اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد ما يلي لالجتماع الخامس والثمانين:  وقررت .237

مسودة المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة    (أ) 
وا  5 بالتجميد في االستهالك  للوفاء  شاملة ومرحلة أولى  يمكن أن تتضمن استراتيجية  لخفض  التي 

إلعداد    10بنسبة   التوجيهية  المبادئ  تحضير  خالل  المستفادة  الدروس  مراعاة  مع  المائة،  في 
المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك القطاعات المحددة  

  ، على أن يكون من المفهوم أن: 56/16في المقرر 

ستتناول الحاجة إلى سياسات والتزامات من جانب أطراف المادة  مسودة المبادئ التوجيهية    )1(
لضمان الحد من نمو أو تخفيضات في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية التي كانت    5

  مستدامة على مر الزمن؛ 

مسودة المبادئ التوجيهية ستتضمن مستويات التمويل المقترحة إلعداد المرحلة األولى من   )2(
  لتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ خطط التخفيض ا

للمواد    )3( التدريجي  التخفيض  خطط  من  األولى  المرحلة  إلعداد  التمويل  طلبات 
المبادئ  التنفيذية على مسودة  اللجنة  فيها بمجرد موافقة  النظر  الهيدروفلوروكربونية سيتم 

  التوجيهية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛ 

قش االستراتيجيات المحتملة، وتدابير السياسات وااللتزامات، وكذلك المشروعات واألنشطة  وثيقة تنا  (ب)
التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

لتي لضمان الحد من النمو والتخفيضات في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية ا  5لبلدان المادة  



UNEP/OzL.Pro.32/7 

 

60 

المواد   إزالة  ألنشطة  المتكامل  أو  الموازي  التنفيذ  مراعاة  مع  الزمن،  مر  على  مستدامة  كانت 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسب االقتضاء.

  ) 84/54(المقرر 

  المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية

على أن ترفع من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية طلبات الشريحة الثالثة    التنفيذيةاللجنة    وافقت .238
من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا والشريحة السادسة من المرحلة  

ريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة  األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا والش
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  والشريحة  لألردن،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  الثالثة  والشريحة  لماليزيا،  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

المواد  الهيدرو إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  والشريحة  لتونس،  كلوروفلوروكربونية 
  (و)من جدول األعمال، المشروعات االستثمارية. 9الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام والنظرها فيها في إطار البند  

  التنفيذية: اللجنة وقررت .239

ة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المشار إليها في  أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدم  ) أ(
بالتقرير الحالي، مع الشروط المرتبطة بالمشروعات المدرجة في وثائق تقييم    الرابع عشرالمرفق  

المشروعات والشروط التي ترتبط بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية مشيرة الى االتفاقات  
 ثها:التالية التي جرى تحدي 

)i(  المحدد األساس  خط  الى  استنادا  التنفيذية  واللجنة  دومينيكا  حكومة  بين  االتفاق 
للهيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال، على النحو الوارد في المرفق الخامس 

 عشر بالتقرير الحالي؛ 

)ii(   المحدد األساس  خط  الى  استنادا  التنفيذية  واللجنة  النيجر  حكومة  بين  االتفاق 
المنقحة، على لله الوكالة  يدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال وتكاليف دعم 

 النحو الوارد في المرفق السادس عشر بالتقرير الحالي؛ 

الموافقة    )ب( الشمولية  الموافقة  المؤسسي، تتضمن  التعزيز  بتجديد  الصلة  ذات  للمشروعات  بالنسبة  أنه 
  بالتقرير يدة على النحو الوارد في المرفق السابع عشر على المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستف 

 .الحالي

  ) 84/55(المقرر 

 التعاون الثنائي   (ب)   ) ب(

الوثيقتين   .240 الرئيس  أربع    اتضمن  اللتين،  Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/33قدم  من  طلبات 
 لخمسة بلدان.  الهيدروكلوروفلوروكربونية  بالموادمتعلقة  لمشروعاتوكاالت ثنائية 

الثنائية المتعمدة في االجتماع    المشروعاتإلى أمين الخزانة تعويض تكاليف  أن تطلب  اللجنة التنفيذية    ررتقو .241
 الرابع والثمانين على النحو التالي:

فرن(بما    اأمريكي  ادوالر  21,470  ) أ( مساهمة حكومة  مقابل رصيد  الوكالة)  دعم  تكاليف  ذلك  سا  في 
 ؛ 2019الثنائية لعام 
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دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة ألمانيا    1,400,376  )ب(
 ؛ 2020- 2018الثنائية للفترة 

دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة إيطاليا   565,000  )ج(
 ؛ 2019الثنائية لعام 

اليابان  )  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة(  دوالرا أمريكيا  185,297  ) د( مقابل رصيد مساهمة حكومة 
 . 2019الثنائية لعام 

 ) 84/56(المقرر 

  2019تعديالت على برامج العمل لعام   (ج)   ) أ(

 عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج   )1(  ) ب(

حتوي على تعديالت برنامج عمل اليوئنديبي  التي ت  UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/34قدّم الرئيس الوثيقة   .242
للمساعدة    الثةثو؛  لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي   تطلبا ستة    بما فيهم ،  نشاًطا   15  . وحددت الوثيقة  2019لعام  

إل إلعداد  عداد  التقنية  طلبات  وثالثة  التحقق؛  لتقارير  لمشروع  الثانية  المواد  لمرحلة  إزالة  إدارة  خطة 
؛  79/46التمكينية عمال للمقرر  نشطة  للمساعدة التقنية لأل مشروع  وطلب للمرحلة الثالثة؛ و  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

. وقد تم إدراج جميع الطلبات، باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونيةب  واحد لمشروع استثماري يتعلقوإعداد مشروع  
إعداد   يتعلقمشروع  طلب  استثماري  لمشروع  الهيدروفلوروكربونيةب  واحد  قائمة المواد  إطار  في  عليها  والموافقة   ،

نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنها   (أ) من جدول األعمال،9المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية بموجب البند  
  . أثناء استعراض المشروعات

المواد الهيدروفلوروكربونية  ب  ي يتعلق الذ  االستثماريمشروع  لالطلب إلعداد المشروع ل   ذلكمانة  وقدّمت األ .243
  قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر. في 

قابليةو .244 أسئلة، وأُعرب عن شكوك، بشأن  أكد ممثل  و.  وتكراره المشروع    توسيع  أثيرت  على استفسار،  رداً 
المواد الهيدروفلوروكربونية. ورداً على استفسارات أخرى،  باألمانة أن مصر لم تتلق بعد تمويالً ألي مشاريع متعلقة  

على الصعيد العالمي، قدر  وفي مصر يبدو أنه يتزايد.    227ea  -الهيدروفلوروكربون  إن استهالك  اليوئنديبيقال ممثل  
طن متري سنوياً في    10,500أن االستهالك سيصل إلى حوالي    لليونيبوالتقييم االقتصادي التابع    فريق التكنولوجيا

بدائل المواد المستنفدة لألوزون، في البلدان غير المستهلكة لحجم منخفض،  للدراسة االستقصائية لوفقاً  و.  2019عام  
  .اد الهيدروفلوروكربونيةالمو في المائة من إجمالي استهالك 1.5يمثل قطاع مكافحة الحرائق 

المناقشة،   .245 يتعلق    قررتوعقب  الطلب إلعداد مشروع لمشروع استثماري  في  النظر  إرجاء  التنفيذية  اللجنة 
بالهيدروفلوروكربون في قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر إلى اجتماع مقبل، على أن يكون من المفهوم  

مات التي طلبتها اللجنة  وأنه ينبغي أن يتحتوي على المعلو  84/54أن الطلب سيعاد تقديمه بطريقة تتسق مع المقرر  
بشأن   إلى  المشروع    توسيع  قابليةالتنفيذية  بالمقارنة  القطاع  ذلك  في  الهيدروفلوروكربون  استهالك  وبشأن  وتكراره 

  التطبيقات األخرى في البلد. 

  ) 84/57(المقرر 

  برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة   )2(

تعديالت برنامج عمل اليونيب    لىالتي تحتوي ع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/35لوثيقة  قدّم الرئيس ا .246
للمساعدة    مشروعا  11و؛  لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسيطلبا    22  ، بما فيهمنشاًطا  51  . وحددت الوثيقة2019لعام  
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إل وعداد  التقنية  التحقق؛  إلعداد    16تقارير  لطلبا  ل مشروع  الثانية  المواد  لمرحلة  إزالة  إدارة  خطة 
. وسيجري النظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من وطلبين للمرحلة الثالثة  ،دروكلوروفلوروكربونيةالهي 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركبونية للبحرين في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة للبحرين  
  (و)، المشروعات االستثمارية.  9في إطار البند 

للمرحلة الثانية من خطة    اتعداد المشروعاليونيب إل  لموافقة على طلباللجنة التنفيذية ا   قررت ونتيجة لذلك،   .247
 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  زائد ، ا أمريكي  ادوالر  42,000 بقيمةلبحرين  ل إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ا. أمريكي ادوالر  5,460

  ) 84/58(المقرر 

  مج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية برنا  )3(

التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل اليونيدو    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/36الوثيقة  قدّم الرئيس   .248
طلبات    الثةثو ؛  لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي  تطلباأربعة    بما فيهم  ،انشاطً   23. وحددت الوثيقة  2019لعام  

إلللمساعدة   وعداد  التقنية  التحقق؛  إلعداد    14تقارير  ل طلبا  لمشروع  الثانية  المواد  لمرحلة  إزالة  إدارة  خطة 
، تشمل طلبات لتمويل إعداد المشروعات لألنشطة االستثمارية في قطاعي التبريد وتكييف  الهيدروكلوروفلوروكربونية

للمساعدة التقنية   ؛ وطلبااد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المووطلبا للمرحلة الثالثة ل  الهواء والرغاوي،
لنظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة  . وسيجري ا 79/46التمكينية عمال للمقرر  نشطة  لأل

ار  للبحرين في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة للبحرين في إطالهيدروكلوروفلوروركبونية إزالة المواد 
  (و)، المشروعات االستثمارية. 9البند  

للمرحلة الثانية من خطة   اتعداد المشروعاليونيدو إل  لموافقة على طلب اللجنة التنفيذية ا  قررتونتيجة لذلك،   .249
 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  زائد ، ا أمريكي  ادوالر  18,000 بقيمةلبحرين  ل إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

للمشروعات االستثمارية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أمريكي  ادوالر   1,260 ا، وإعداد المشروعات 
  دوالرا أمريكيا.   5,600دوالرا امريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  80,000قطاع الرغاوي بقيمة 

  ) 84/59(المقرر 

  التابع لليونيب   2020المساعدة على االمتثال لعام    ميزانية برنامج  (د)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37األمانة الوثيقة  ممثلعرض  .250

بموجب برنامج المساعدة على االمتثال، مع تشديد    5وأعرب عن التقدير للخدمات المقدمة إلى بلدان المادة   .251
ل ينبغي أن تكون كافية لضمان التقديم المستمر لتلك  العديد من األعضاء على أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثا

الخدمات. غير أن أحد األعضاء، مشيرا إلى أن اليونيب أعاد بانتظام أرصدة كبيرة إلى الصندوق المتعدد األطراف،  
 وذلك أساسا بسبب الوظائف الشاغرة للموظفين، وأن لديه في الوقت الراهن عددا من الوظائف الشاغرة التي ال يمكن 

، اقترح أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ينبغي اعتمادها على  2020ملئها في أقرب وقت ممكن حتى عام  
في ضوء الجهود التي تبذلها اليونيب    2020، على أساس الفهم بأن الحالة سيتم استعراضها في عام  2019مستوى عام  

لتأكد من أن الموارد المتوافرة ألنشطة برنامج المساعدة على  في التعيين. واقترح عضو آخر أنه ينبغي إجراء تقييم ل
في  التأخيرات  المشروعات، وبذلك تجنب  متابعة  يضمن  مما  اإلقليمية،  الشبكات  تشغيل  لتغطية  كافية  كانت  االمتثال 

المهم ضمان  ، قال أحد األعضاء إنه من  2020تنفيذها. وفيما يتعلق ببرنامج عمل برنامج المساعدة على االمتثال لعام  
الهيدروكلوروفلوروكربونية   المواد  إزالة  إدارة  خطط  وتنفيذ  االمتثال  على  المساعدة  برنامج  أنشطة  بين  التمييز 
ومشروعات التعزيز المؤسسي، التي يتم تمويلها على نحو مستقل بموجب الصندوق المتعدد األطراف، وعلى نحو أعم،  

  في برامج العمل المستقبلية.  أن تكون هناك دقة أكبر عند وصف تلك األنشطة
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  اللجنة التنفيذية: وقررت .252

والميزانية المقترحة    2020لعام  لليونيب  االمتثال    علىلمساعدة  برنامج ااإلحاطة علما بخطة عمل    (أ) 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37في الوثيقة الواردة 

  9,974,000بمبلغ    2020عام  لميزانية  الو لليونيب  االمتثال    علىلمساعدة  برنامج االموافقة على أنشطة    (ب)
الوكالة   دعم  تكاليف  إلى  باإلضافة  أمريكي،  المائة    8  بنسبةدوالر    ا دوالر  797,920  والبالغةفي 

 ؛ ا، على النحو الوارد في المرفق الثامن عشر بالتقرير الحاليأمريكي

برنامج المساعدة على  بشأن ميزانية  مقبلة  ال  طلباته  أيضا أن يواصل ما يلي عند تقديم   اليونيب  مطالبة  (ج)
 االمتثال: 

 توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالمية؛   )1(

تمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على    )2(
،  26/ 50و  24/ 47ولتوفير تفاصيل، إعماال بالمقررين  االمتثال الستيعاب األولويات المتغيرة  

 بشأن عمليات إعادة التخصيص التي أجريت؛ 

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغييرات تطرأ    )3(
 مخصصات الميزانية؛في زيادة أي فيما يتعلق ب وخاصةعليها، 

،  للسنة األخيرةعنية، وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة  ميزانية للسنة الم  تقديم   )4(
 ) أعاله. 3) و(ج)(2مع اإلشارة إلى الفقرتين الفرعيتين (ج)(

  ) 84/60(المقرر 

  2020تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام   هـ)(

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .253

  اللجنة التنفيذية: توقرر .254

 أن تأخذ علما بما يلي:   (أ)   ) أ(

لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي   2020التقرير المتعلق بتكاليف الوحدات األساسية لعام   )1(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38على النحو الوارد في الوثيقة  

ن عمليات الوحدات األساسية لليونيدو والبنك الدولي تقل عن المستويات الواردة  مع التقدير، أ )2(
البالغة  المستخدمة  يعيدان األرصدة غير  الدولي سوف  والبنك  اليونيدو  في ميزانيتها، وأن 

و  7,931 أمريكيا  المتعدد    6,940دوالرا  الصندوق  الى  التوالي،  على  أمريكيا،  دوالرا 
 ابع والثمانين؛ األطراف في االجتماع الر

 المطلوبة لكل من: 2020أن توافق على ميزانيات الوحدات األساسية لعام   (ب)  ) ب(

 دوالر أمريكي؛   2,098,458اليوئنديبي بمبلغ  )1(

 دوالر أمريكي؛ 2,098,458اليونيدو بمبلغ  )2(
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 دوالر أمريكي؛  1,735,000البنك الدولي بمبلغ   )3(

تقدم    إلىطلب  تأن    (ج)  ) ت( أن  ااألمانة  والثمانينالجتماع  في  التكاليف   السادس  نظام  تحليل  نتائج 
اللجنة التنفيذية،    الصادرة عنذات الصلة    المقرراتاألساسية، مع مراعاة    اتاإلدارية وتمويل الوحد 

  تقرر علىسالتي  و،  الرابع والثمانين والخامس والثمانين   في اجتماعيها  المقررات الصادرةبما في ذلك  
متعدد األطراف لفترة  الاللجنة ما إذا كان يمكن الحفاظ على نظام التكاليف اإلدارية للصندوق    هاأساس

 . 2023-2021لفترة الثالث سنوات  2020-2018سنوات   الثالث

 ) 84/61(المقرر 

  المشروعات االستثمارية  (و)

  المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الثانية  ك (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  األولى)   -وستاريكا:    الشريحة 
  (اليوئنديبي)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45الوثيقة   األمانةقدم ممثل  .255

  :التنفيذية اللجنة وقررت .256

عــلــى    ) أ( الــمــبــدأ،  ــث  حــي مــن  تــوافــق،  الــمــواد أن  إزالــة  إدارة  خــطــة  مــن  ــانــيــة  الــث الــمــرحــلــة 
ـــتاريـكا للفترة من  اله ــتهالك المواد    2030إلى    2019ـيدروكلوروفلوروكربونـية لكوســ لتخفيض اســ

دوالر   1,099,177في المائة من خط أســاس البلد، بمبلغ    97.5بنســبة    الهيدروكلوروفلوروكربونية
الـغة   ة الـب اـل اليف دعم الوـك د تـك ا لليوئـنديبي، على أـنه من المتفق    76,942أمريكي، زاـئ دوالرا أمريكـي

ــة   إلزال األطراف  ــدد  المتع ــدوق  ــن الصــ من  ــل  التموي من  ــد  المزي توفير  يتم  لن  ــه  أن ــه  المواد  علي
 نية؛الهيدروكلوروفلوروكربو

 أن تأخذ علماً بالتزام حكومة كوستاريكا بما يلي:  )ب(

في المئة من خط أسـاس   97.5المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسـبة    تخفيض اسـتهالك )1(
 ، وفق جدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال؛2030البلد بحلول عام  

ب المتضمن في البوليوالت  141-أن تصدر حظرا على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون )2(
  0.69إلزالة   Refrigeracion Omegaالســابقة الخلط ما أن تكتمل عملية تحويل شــركة 

ــتنـفاد األوزون من الهـيدروكلوروفلوروكربون ــمن في 141-طن من ـقدرات اســ ب المتضــ
 البوليوالت السابقة الخلط؛

ــم    )ج( اد األوزون من المواد    9.46أن تخصــ ــتنـف درات اســ ة من طن من ـق دروكلوروفلوروكربونـي الهـي
 الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛استهالك  

المواد    أن توافق  ) د( ــتهالك  اســ لتخفيض  التنفيــذيــة  ــتــاريكــا واللجنــة  االتفــاق بين حكومــة كوســ على 
مـواد   اـل إزالــة  إدارة  خـطــة  مـن  يــة  ثــاـن اـل مـرحـلــة  ـل ـل وفـقــاً  يــة  وـن ــدروكـلـوروفـلـوروكـرـب هـي اـل

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق التاسع عشر بالتقرير الحالي؛ و
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ن    (هـ) ـم ى  األوـل حــة  الشـــــرـي ى  عــل ق  واـف ـت واد  أن  ـم اـل إزالــة  إدارة  خـطــة  ن  ـم يــة  ــاـن ث اـل رحـلــة  ـم اـل
دوالر   187,777الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوســتاريكا، وخطة تنفيذ الشــريحة المقابلة لها بمبلغ  

 دوالر أمريكي لليوئنديبي.  13,144  أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة

  ) 84/62(المقرر 

  
الهيدروكل المواد  إزالة  إدارة  الثانية  تونس: خطة  (المرحلة  األولى)  –وروفلوروكربونية  (اليونيدو    الشريحة 

  واليونيب) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60الوثيقة    األمانةقدم ممثل  .257

، والذي تضمن إشارة إلى  الحالي   في إطار المشروع  اللوائحو  اتالسياسوضع  حالة    عنعلى استفسار    رداو .258
المواد  الهيدروفلوروكربونيةالمواد   إزالة  إدارة  من خطة  الثانية  للمرحلة  التنظيمي  المكون  أن  األمانة  ممثل  أوضح   ،

اللوائح الحالية    بالمواد الهيدروفلوروكربونية إلى جانبيشمل وضع سياسات ولوائح متعلقة    الهيدروكلوروفلوروكربونية
أجبالمواد  المتعلقة   من  تنفيذها  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  الجاري  األنشطة  بين  التكامل  تحقيق  للمواد  ل 

  . والمواد الهيدروفلوروكربونيةالهيدروكلوروفلوروكربونية 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .259

ت  ) أ( المواد  أن  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  على  المبدأ،  حيث  من  وافق، 
من  في    الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة  المواد     2025إلى     2020تونس  استهالك  لتخفيض 
قدره     67.5بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية إجمالي  بمبلغ  األساس،  خط  من  المائة  في 

دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم    1,364,946من  يتألف  دوالر أمريكي،    1,686,492
، باإلضافة إلى تكاليف  ا أمريكي  ادوالر  200,000دوالرا أمريكيا لليونيدو، و   95,546الوكالة البالغة

  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛  اأمريكي ادوالر 26,000دعم الوكالة البالغة 

علما  (ب)   تحيط  استيراد  ب  أن  بحظر  تونس  حكومة  نقي الب  141-الهيدروكلوروفلوروكربونالتزام 
، وفي موعد ال يتجاوز  الشركاتضمن في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة، بعد اكتمال تحويل  توالم

 ؛ 2023 كانون الثاني/يناير  1

من قدرات استنفاد األوزون   اطن   22.22قدرهامن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  كمية    خصم أن ت  )ج(
 المتبقي المؤهل للتمويل؛  من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ت  (د)  المواد  أن  استهالك  لخفض  التنفيذية  واللجنة  تونس  حكومة  بين  االتفاق  على  وافق 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  وفقا  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 ؛  العشرين بالتقرير الحالي فلوروكربونية، الوارد في المرفق الهيدروكلورو
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ت  (هـ) المواد  أن  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  األولى  الشريحة  على  وافق 
بمبلغ المقابلة،  الشريحة  تنفيذ  وخطط  لتونس،  دوالر     1,004,267الهيدروكلوروفلوروكربونية 

   60,081، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغةةيدوالرات أمريك  858,306تألف من  ي   ،أمريكي
  9,880باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    ا،أمريكي  ادوالر  76,000لليونيدو، و  أمريكيا  دوالرا
   .لليونيب  اأمريكي ادوالر

  ) 63/ 84(المقرر (

  
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طلبات شرائح المرحلة األولى/ المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة 

الثانية (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  الثانية)  - األرجنتين:     الشريحة 
  (اليونيدو وحكومة إيطاليا) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39قدم ممثل األمانة الوثيقة  .260

  اللجنة التنفيذية: وقررت .261

بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة أن تأخذ علما    )أ(
إلى   المرحلة األولى من الخطة    31المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين وطلب تمديد 

 ؛ 2020ديسمبر/ كانون األول 

اد الهيدروكلوروفلوروكربونية توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الموأن    ) ب(
 على أساس أنه لن تتم الموافقة على أي تمديد إضافي؛  2020ديسمبر/ كانون األول    31إلى 

أن تطلب إلى يونيدو وحكومة األرجنتين تقديم تقرير مرحلي على أساس سنوي بشأن تنفيذ برنامج    ) ج(
كلوروفلوروكربونية حتى استكمال العمل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو
 المشروع، وتقرير انتهاء المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛ 

 تطلب إلى يونيدو: أن   )د(

أن تقدم طلب الشريحة الثالثة والقائمة المحدثة لمؤسسات الرغاوي الالحقة والتي يساعدها   )1(
إ ذلك  في  بما  الثانية،  المرحلة  إطار  في  األطراف  المتعدد  استهالكها الصندوق  زالة 

والتكنولوجيا  141-للهيدروكلوروفلوروكربون األساس  خط  ومعدات  الفرعي  والقطاع  ب 
 المعتمدة؛ 

والقرار    Celpackأن تقدم في االجتماع الخامس والثمانين تحديثا عن القدرة المالية لمؤسسة   )2(
على   الخاص بإذا ما كانت المؤسسة ستتم مساعدتها من جانب الصندوق المتعدد األطراف، 

ستتم إعادتها للصندوق المتعدد األطراف في    Celpackأساس أن أموال التحويل لمؤسسة  
 حالة استبعاد المؤسسة من المشروع؛ 

أن تبلغ األمانة مسبقا بالحاالت التي تقرر فيها المؤسسة أن تتحول إلى تكنولوجيا مختلفة  )3(
الب التنفيذية، نظرا لآلثار  اللجنة  الموافق عليها في  المترتبة  عن تلك  بالكلفة  يئية والخاصة 

 على ذلك بحيث يمكن عرض تلك التكنولوجيا الجديدة على اللجنة التنفيذية لدراستها؛ و 
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المواد    (هـ) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  على  توافق  أن 
للفترة   المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة  لألرجنتين،  بمبلغ    2020-2022الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 دوالرا أمريكيا ليونيدو.  229,656دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة   3,280,793

  ) 84/64 (المقرر

 
) الشريحتان الثالثة والرابعة –(المرحلة األولى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البحرين: 

  (يونيب ويونيدو) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40ممثل األمانة الوثيقة   عرض  .262

واالعتماد المحتمل    أوال الخليج للتصنيع  وأعرب بعض األعضاء عن األسف إللغاء مشروع التحول لشركة .263
االحترار العالمى. وتساءل عضو عن حالة خطة التحول في الشركة. وقال ممثل اليونيدو   إمكانية مرتفعة علىلبديل له 

طالما هناك طلب عليه في السوق، ولكن في النهاية سيتحول    22-الهيدروكلوروفلوروكربونإن الشركة ستواصل إنتاج  
التغيير المهم في  االحترار العالمى إذا طلب السوق ذلك.    إمكانية مرتفعة علىله  إلى بديل   خطة إدارة إزالة  ويتطلب 

  بعض التعديل في االلتزام باإلزالة وتاريخ االنتهاء من الخطة ومستوى التمويل.  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

  :التنفيذيةاللجنة  وقررت .264

  أن تحاط علماً:   ) أ(

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشـريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  لبحرين؛لالهيدروكلوروفلوروكربونية  

تصــنيع واحد ألجهزة تكييف الهواء في شــركة أوال  المخصــص لتحويل خط  مكونبإلغاء ال )2(
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم    1,789,530الخليج للتصـنيع، والتمويل المرتبط به البالغ  

وبأن الشـــركة التزمت بإزالة اســـتهالك  لليونيدو،    اأمريكي ادوالر  125,267الوكالة البالغة  
254.90  ) ري  ـمـت ـمن    14.02ـطن  األوزون)  فــاد  ـن اســـــت قــدرات  ـمن  ـهالك  ـطن  اســـــت

 مرتبط بالتحويل، بتمويلها الخاص؛ال  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ة   )3( اء المكون الوارد في الفقرة الفرعـي ة إللـغ أن نتيـج ة 2((أ)ـب ل التزام حكوـم دـي ) أعاله، تم تـع
ة األولى من   ة  البحرين بموـجب المرحـل خـطة إدارة إزاـلة المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـي

 39من نسـبة    2020الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام بالنسـبة لخفض اسـتهالكها من 
ــ خـطة إدارة  في الـماـئة؛ وتم خفض فترة تنفـيذ المرحـلة األولى من    35ـبة  في الـماـئة إلى نســ

الـهيــدروكـلوروفـلوروكربونيــة الـمواد  وأن 2020-2012إلى    2023-2012من    إزالــة  ؛ 
ه من   ل الموافق علـي ثمجموع التموـي دأ للفترة    حـي ه من   2020إلى    2012المـب ديـل د تم تـع ـق

  ا دوالر  470,000مريكي يـتالف من دوالر أ  1,119,017دوالر أمريكي إلى    3,033,814
البــالغــة    اأمريكيــ الوكــالــة  تكــاليف دعم  و مبلغ   اأمريكيــ  ادوالر  61,100زائــدا  لليونيــب 

 اأمريكيـ  ادوالر  38,462زائـدا تكـاليف دعم الوكـالـة البـالغـة    اأمريكيـ  ادوالر  549,455
 لليونيدو؛

ــندوق قامت بتنقيح االتفاق بين حكومة البحرين وال )4( لجنة التنفيذية، على النحو  بأّن أمانة الصـ
ــرين ـبالتقرير الـحاليالوارد في المرفق   ــوص الفقرة  الـحادي والعشــ  1، وعلى وـجه الخصــ

ــام  -2والــتــذيــيــل   لــع الــمــنــقــح  الــهــدف  إلــى  ــاداً  ــتــن اســـ الــمــواد    2020ألــف،  إلزالــة 
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ة،   دروكلوروفلوروكربونـي ل  الهـي ــتوى التموـي دأ  ومســ ث المـب ه من حـي والتوزيع  الموافق علـي
)  2المكون المذكور في الفقرة الفرعية (أ)(ومدة التنفيذ، بسبب إلغاء ل الشرائح  المعدل لتموي

 فيلإلـشارة إلى أن االتفاق المحدث يحّل محّل ذلك الذي تم التوصـل إليه   16والفقرة  أعاله؛  
 االجتماع الثمانين؛  

ن من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  ين الثالثة والرابعة المجمعتيالموافقة على الشــريحت  (ب)
ة للبحرين،   ــريحتالهـيدروكلوروفلوروكربونـي ذ الشــ ا   2020  -2019ن للفترة  يوخـطة تنفـي ة لـه ابـل المـق

 لليونيب. اأمريكي  ادوالر  23,400زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة   اأمريكي  ادوالر  180,000بمبلغ  

 ) 84/65(المقرر 

 
 التقارير المرحلية السنوية)  –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  

 (اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42الوثيقة   األمانةقدم ممثل  .265

الفوائد  على أساس  ويالت في المستقبل  حأمين الخزانة أن يخصم من الت  إلىاللجنة التنفيذية أن تطلب    قررتو .266
عن األموال التي سبق تحويلها لتنفيذ الخطط  ،  2018  كانون األول/ديسمبر  31، حتى  المتحصلة من جانب حكومة الصين 

المقررين   بحسب  للصين  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  بموجب    69/24القطاعية 
  ي:، على النحو التال) 3(ب)(77/49و

بموجب   خطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغطدوالرا أمريكيا لليونيدو ل  5,293مبلغ    (أ) 
  المرحلتين األولى والثانية؛ 

أمريكية  8,004مبلغ    (ب) للصين    دوالرات  البوليوريثان  رغاوي  قطاع  لخطة  الدولي  بموجب للبنك 
  المرحلة األولى؛ 

الصناعي والتجاري  وتكييف الهواء  خطة قطاع التبريد  دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ل  99,480مبلغ    (ج)
  ؛ للصين بموجب المرحلتين األولى والثانية

بموجب المرحلتين األولى الغرف    تكييف هواء  خطة قطاعدوالرا أمريكيا لليونيدو ل  53,142مبلغ    (د) 
  ؛ والثانية

طة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني بموجب خدوالرا أمريكيا لليونيب ل  5,674مبلغ    (هـ)
  ؛ المرحلتين األولى والثانية

  . بموجب المرحلة الثانيةالمذيبات   لخطة قطاع دوالرا أمريكيا لليوئنديبي  2,373مبلغ   (و)

  ) 84/66(المقرر 
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التقارير المرحلية السنوية)     –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  
 ) (البنك الدولي)قطاع رغاوي البوليوريثان(

  التنفيذية اإلحاطة علما بما يلي:   اللجنة قررت .267

عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان    2019التقرير المرحلي لعام    ) أ(  ) أ(
للصين   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  المرحلة األولى من خطة  الجاسئة في إطار 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42المقدم من البنك الدولي ويرد في الوثيقة 

دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم    2,560,576ي إلى هذا االجتماع  إعادة البنك الدول  (ب)  )ب(
البالغة   من    179,240الوكالة  بأرصدة  والمتعلقة  أمريكيا  البوليوريثان  دوالرا  رغاوي  قطاع  خطة 

 الجاسئة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. 

  ) 84/67(المقرر   ) ت(

  
التقارير المرحلية السنوية)     –الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  

 (اليوئنديبي) )قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري(

التنفيذية    أحاطت .268 لعام  بالتقرير    علمااللجنة  الهواء    2019المرحلي  وتكييف  التبريد  قطاع  خطة  تنفيذ  عن 
الصناعي والتجاري بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين المقدم من  

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42اليوئنديبي والوارد في الوثيقة 

التقارير المرحلية السنوية)     –كلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو
  (اليونيدو)   )قطاع تكييف هواء الغرف(

العاملة    المنفصلة  ألجهزة تكييف الهواء السوق    تقبّلواجه تحديات كبيرة في  يالغرف    تكييف هواءبأن قطاع    أقر .269
 . لها السوقتقبّل وأن حكومة الصين قد بذلت جهودا كبيرة لتشجيع   R-290 بالغاز

تغييرات على نظام حوافز تكاليف  واقترحوا  طلب بعض األعضاء توضيحات بشأن تكاليف التشغيل اإلضافية  و .270
التكاليف    توزيع  ولن يتم إالأكد ممثل األمانة أن مبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية المقدم لن يتغير؛  والتشغيل اإلضافية.  

 بشكل مختلف. 

وتكاليف التشغيل اإلضافية الموزعة   R-290ردا على سؤال حول طاقة اإلنتاج السنوية للخطوط المحولة إلى  و .271
إذا استمر بيع   إنه  قال ممثل األمانة  الهواءلكل وحدة،  بالغاز  المنفصلة  أجهزة تكييف  الوتيرة    R-290  العاملة  بنفس 

ت، سيتم استخدام جميع تكاليف التشغيل اإلضافية بعد تصنيع حوالي مليون وحدة، أي  باستخدام نفس المزيج من المنتجا
-R  القائمة على الغاز  لوحداتل كان التصنيع المحدود  و.  R-290المحولة إلى    الطاقةفي المائة من    14ما يقرب من  

إل يمكن أن يكون له عواقب على استدامة التحويل.    نظرا ألنهقلق،  لل  امصدر  290 أن معدل توزيع تكاليف    ىوأشير 
 التشغيل اإلضافية سيعتمد على معدل تصنيع الوحدات المحولة.

آخر    وأشار .272 فعالة،  إلى  عضو  تبدو  التشغيل اإلضافية  فهم  وأن خطة حوافز تكاليف  إنه يرغب في  قال  لكنه 
أنه وفقا لخطة الحوافز،    العالقة بين األرصدة المتبقية في المشروع وتكاليف التشغيل اإلضافية. وأوضح ممثل األمانة

سينخفض مستوى تكاليف  والطاقة في الوحدات المباعة.  استخدام  كفاءة  على أساس  سيتم توفير تكاليف التشغيل اإلضافية  
أرصدة التمويل    وترتبطالتشغيل اإلضافية ببطء مع مرور الوقت من أجل تعزيز استيعاب التكنولوجيا بشكل مستدام.  

بدفع   يتم تحويله    يةرأسمال الكاليف  تالالمتبقية جزئيا  لم  واحد  إنتاج  بتكاليف  حتى اآلناإلضافية لخط  ، وترتبط جزئيا 
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قد تلقت الحافز أم    5كان هناك سؤال حول ما إذا كانت الوحدات المحولة المصدرة إلى بلدان المادة  والتشغيل اإلضافية.  
 ال.

، على حد علم أحد  كانت  اإلضافية بشكل أفضل، والتيوافز تكاليف التشغيل  حكانت هناك رغبة في فهم خطة  و .273
على وكفاءة استخدام الطاقة.  من حيث  درجات أعلى  معدات ذات  إنتاج  بربط الزيادات في الحوافز  خطة تاألعضاء، أول  

ألعضاء  اقترح الرئيس أن يلتقي اومراعاتها.    ينبغيية  اتالرغم من أن هذا النهج قد يكون إيجابيا، فقد يكون له آثار سياس
 تقريرا إلى اللجنة التنفيذية.  وأن يقدموا بعد ذلكبممثل األمانة  باألمر المهتمون

وعقب المناقشات مع األمانة، أعرب أحد األعضاء عن رغبته في إبراز نظام حوافر تكلفة التشغيل اإلضافية  .274
، إذ أنه يمكن أن يشكل مرجعا مفيدا  الذي يعزز التقبّل للمعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في التوصية المقترحة 

لكل من اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف. وقال عضو آخر إنه يتطلع إلى رؤية كيف يمكن لنظام الحوافز أن يزيد من 
مبيعات وحدات المعدات ذات الكفاءة األعلى في استخدام الطاقة وبالتالي طلب أن يدرج المشروع تحديدا في التقارير  

 المستقبلية. المرحلية 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .275

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المنقح بشأن تنفيذ خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء    (أ)   ) أ(
الغرف من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين المقدمة  

 من اليونيدو؛ 

تك  (ب)  )ب( حوافز  بنظام  علما  تحاط  الغرف  أن  هواء  تكييف  قطاع  لخطة  اإلضافية  التشغيل  اليف 
  كمرجع ممكن لنظم الحوافز في المستقبل؛ 

أن توافق على تمديد تنفيذ قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة    (ج)  )ت(
م بأنه  على أساس الفه  2020ديسمبر/ كانون األول    31إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  

 لن يطلب أي تمديد آخر بعد ذلك؛ 

  أن تطلب من حكومة الصين واليونيدو:   (ج)  )ث(

أن يقدما تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية لخطة    )1(  )ج(
قطاع تكييف هواء الغرف على أساس سنوي إلى حين االنتهاء من المشروع، وتقديم تقرير 

جتماع السابع والثمانين، وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع انتهاء المشروع الى اال
  الثامن والثمانين؛ 

اإلضافية    )2(  )ح( التشغيل  تكاليف  حوافز  نظام  انعاكاسات  عن  السوق    تقبّل في  اإلبالغ 
  ، كجزء من تقاريرها المرحلية. R-290 العاملة بالغاز المنفصلة ألجهزة تكييف الهواء

 ) 84/68(المقرر   )خ(

 
(اليوئنديبي واليونيب    الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الشاملة)

  واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان) 

المسحوبة   البوليسترين  رغاوي  قطاع  لخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  الصين: 
  ) (اليونيدو وحكومة ألمانيا) الشريحة الثالثة  –ط (المرحلة الثانية بالضغ
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الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان (المرحلة الثانية  
  ) (البنك الدولي)الشريحة الثانية –

لخ الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  الصناعي الصين: خطة  الهواء  التبريد وتكييف  قطاع  طة 
  (اليوئنديبي)  الشريحة الثالثة) –والتجاري (المرحلة الثانية 

التمكين   وبرنامج  التبريد  خدمة  قطاع  لخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  الصين: 
  ومة اليابان) (اليوئنديبي وحكومة ألمانيا وحك الشريحة الثالثة)  –(المرحلة الثانية 

الشريحة   -الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع المذيبات (المرحلة الثانية  
  ) (اليوئنديبي) الثالثة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42قدم ممثل األمانة الوثيقة  .276

واء الصناعي والتجاري، أبدى أحد  فيما يتعلق بتغيير التكنولوجيا المقترح في خطة قطاع التبريد وتكييف الهو .277
األعضاء تعليقا مفاده بأنه باإلضافة الى المنشئات التي أصبحت مؤهلة للتمويل في المستقبل، سوف تخصم كميات المواد  

   .المستنفدة لألوزون المرتبطة بها من نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة

 اللجنة التنفيذية: قررتوبناء على ذلك،  .278

فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الموافق عليها   (أ) 
  في االجتماع السابع والسبعين: 

في   )1( تقدم  أن  الصين،  بالنيابة عن حكومة  المعنية،  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  إلى  أن تطلب 
تمويل طلبات  والثمانين،  الخامس  عام    االجتماع  رغاوي   2020شرائح  قطاعات  لخطط 

والتجاري،  الصناعي  والتبريد  بالضغط،  المسحوبة  البوليسترين  ورغاوي  البوليوريثان، 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  المذيبات  قطاع  وخطة 

  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

في االتفاق بين حكومة الصين    ألف المنقح، "األهداف والتمويل"،-2أن توافق على التذييل    )2(
الهيدروكلوروفلوروكربونية   المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  التنفيذية  واللجنة 
الموافق عليها في االجتماع التاسع والسبعين، على النحو الوارد في المرفق الثاني والعشرين 

الحد األقصى لالستهالك   إلى تحديث  الحالي، لإلشارة  به من  بالتقرير  المسموح  اإلجمالي 
وتحديث مجموع األموال في الصفوف    2-1المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصف  

  وتمويل القطاع وتكاليف الدعم؛  3-3و 2-3و 3-1

أن تطلب من حكومة الصين، من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية، أن تقدم خطة عمل    )3(
ثمانية أقصاه  في موعد  والثمانين، تتضمن األنشطة   منقحة،  السادس  قبل االجتماع  أسابيع 

لتمديد   بها  المرتبطة  التمويل  وشرائح  المختارة،  التكنولوجيا  عن  الصلة  ذات  والمعلومات 
والتجاري،  الصناعي  والتبريد  الغرف،  هواء  تكييف  خدمة  قطاعات  من  الثانية  المرحلة 

، وبالنسبة لخطط قطاعي التبريد  2026ام  والتبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين لغاية ع
الصناعي والتجاري، أقصى مستويات استهالك القطاع المسموح  الهواء والتبريد  وتكييف 

-3- 1و  1-3- 1بها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد وصفه في الصفين  
  ؛ 4
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المنفذة المعنية، أن تقدم في أن تطلب أيضا من حكومة الصين، من خالل الوكاالت الثنائية و  )4(
  ألف لما يلي: -2االجتماع السادس والثمانين، أرقام للمراجعات المحتملة للتذييل 

المواد  لتحديد    2-1الصف    أ.  من  به  المسموح  االستهالك  إلجمالي  األقصى  الحد 
لإلشارة إلى المعلومات في   2026- 2021الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  

  ) أعاله؛ 3لفرعية (أ)(إطار الفقرة ا 

ورغاوي   ب. بالضغط،  المسحوبة  البوليسترين  رغاوي  قطاعات  تمويل  شرائح 
للفترة   والمذيبات  الصفوف    2026-2021البوليوريثان  ،  4-2-2إلى    1-2-2في 

  ، على التوالي؛ 2-6-2إلى   1- 6-2و 2-3-2إلى  1-3-2و

لإلشارة إلى المعلومات في الفقرة    3-6-4إلى    1-1-4الكميات المرتبطة بالصفوف    ج.
  ) أعاله؛ 3الفرعية (أ) (

أن تطلب كذلك إلى حكومة الصين تحديث المعلومات عن المراجعات الضرورية لإلشارة   )5(
إلى المقرر الحالي لخطط القطاعات الموافق عليها لرغاوي البولسيترين المسحوبة بالضغط  

  ورغاوي البوليوريثان والمذيبات؛ 

  120,000دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة    1,000,000قة على مبلغ  المواف  )6(
دوالرا أمريكيا لليونيب، من أجل قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين، بما 

  ) أعاله؛ 2ألف المنقح المشار إليه في القثرة الفرعية (أ)(-2يتسق مع التذييل 

ي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة لخطة إدارة  أن تطلب إلى اليوئنديب  )7(
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالنيابة عن حكومة الصين، أن يقدم في االجتماع 
السادس والثمانين، مشروع اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لإلشارة فقط إلى  

الصلة   ذات  المتعلقة النتائج  النتائج  تلك  أو  والثمانين  الرابع  االجتماع  في  عليها  الموافق 
)، أعاله، وخطة العمل المنقحة لقطاعات خدمة تكييف  4) و(أ)(3بالفقرتين الفرعيتين (أ)( 

التمكين   وبرنامج  الهواء  وتكييف  والتبريد  والتجاري،  الصناعي  والتبريد  الغرف،  هواء 
  ع السادس والثمانين؛ الواجب تقديمها أيضا في االجتما

السادس    (ب) االجتماع  في  منقح  مقترح  تقديم  الصين،  بالنيابة عن حكومة  الدولي،  البنك  إلى  تطلب  أن 
  والثمانين للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد. 

  ) 84/69(المقرر 

إزالة المواد   الثالثةالهيدروكولومبيا: خطة إدارة  الثانية، الشريحة  يوئنديبي  ) (كلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  ويونيب وحكومة ألمانيا) 

، مشيرا إلى أن طلب الشريحة الثالثة من المرحلة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43الوثيقة     عرض الرئيس .279
لكولومبيا حظيت بالنظر فيها على نحو انفرادى عقب إزالتها من   الهيدروكلوروفلوروكربونخطة إدارة إزالة  الثانية من  

(أ)، نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّنها أثناء استعراض    9المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة بموجب البند  قائمة
 المشروعات. 

باألنشطة المقترحة. وبالنسبة  وقدم ممثل اليونديبي وممثل األمانة معلومات إضافية ردا على األسئلة المتعلقة   .280
للسبب المنطقى لدراسة الجدوى لتطوير آلة استرداد ذات تكلفة منخفضة، شرح ممثل اليونديبي أن في كولومبيا تعتبر  
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وحدات االسترداد غالية الثمن وتتاح فقط لعدد صغير من التقنيين في القطاع الرسمى. ولذا فإن هدف الدراسة هو التعاون 
حلى لتطوير نموذج آللة ذات تكلفة منخفضة يمكن إنتاجها في البلد. وسؤل عن معلومات اضافية بشأن  مع المنتج الم 

مشروع تجريبي لم يختار بعد، قال إن هدف المشروع لم يكن وضع مخطط لحوافز المستعمل النهائي، ولكن توفير  
احتمالية احترار  حترار عالمى منخفضة والمساعدة التقنية، التى تتألف من معلومات عن تكنولوجيات ذات احتمالية ا 

صفر، للمستعملين النهائيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء، من المحتمل في سلسلة المتاجر الكبيرة وتيسير    عالمى
  االنتقال إلى هذه التكنولوجيات في المستقبل. 

التشغيل االضافية لقطاع الرغاوى. مالحظا أن وتناول ممثل األمانة مسألة عدم كفاية المعلومات لتقدير تكاليف   .281
في البلد من أجل إجراء    الهيدروفلوروأوليفين، قال بينما يتاح  المسألة تنطبق على التحوالت إلى الهيدروفلوروأوليفين

التشغيل   تكاليف  أن  وبما  اآلن.  تحول حتى  عمليات   تحدث  ولم  تجاريا  محدود  فهو  التكنولوجيا،  مكاتب  في  تجارب 
الشريحة  االضا الفعلية مع طلب  التكاليف  المعلومات عن  تقدم  أن  اقترحت األمانة  المحلية،  فية ستعتمد على األسعار 

  ). 4(ب)(75/44التالية، وذلك تمشيا مع المقرر  

تقرير عن نظم الحوافز  من جدول األعمال،   10والحظ عضو أنها تنوى إثارة أسئلة خالل المناقشة تحت البند  .282
، التى يمكن ئيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها للمستخدمين النها

اللجنة على استئناف النظر في الطلب بمجرد حدوث النقاش    ووافقتأن يكون لها آثار على طلب الشريحة لكولومبيا،  
  من جدول األعمال. 10تحت البند 

  فيذية:اللجنة التن قررتعلى ذلك،  وبناء .283

من    ) أ( األولى  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  بتنفيذ  علما  تحاط  إزالة أن  إدارة  خطة 
 ية لكولومبيا؛ الهيدروكلوروفلوروكربون

الهيدروكلوروفلوروكربونية  من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  أن توافق على الشريحة الثالثة    )ب(
دوالرا أمريكيا يتالف    736,751عند مبلغ    2021-2019وخطة تنفيذ الشريحة في الفقرة    لكولومبيا
مبلغ   البالغة  أمريكي  ادوالر  635,749من  الوكالة  دعم  تكاليف  زائدا  ا  أمريكي  ا دوالر  44,502ا 

ا  أمريكي  ادوالر  500,6ا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  أمريكي  ادوالر  000,50لليوئنديبي ومبلغ  
لليونيب، على أن يكون من المفهوم أن اليوئنديبي سوف يبلغ عن تكاليف التشغيل اإلضافية الفعلية  

التحول لخفض صيغ   الشريحة    الهيدروفلوروأوليفينالمتكبدة خالل  الرغاوى عند طلب  في قطاع 
إذا كانت  ، والهيدروكلوروفلوروكربونيةمن خطة إدارة إزالة    الثانيةمن المرحلة  الرابعة واألخيرة  

كيلوجرام، ستقوم حكومة كولومبيا بإعادة  /دوالر أمريكي  12.13تكاليف التشغيل االضافية أقل من  
 (أ). 81/34)  و4(ب)(75/44األموال إلى الصندوق المتعدد األطراف تمشيا مع المقررين  

 ) 84/70(المقرر 

 
األولى   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  ديفوار:  الثالثة)   –كوت    الشريحة 

  (اليونيب واليونيدو) 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46قدم ممثل األمانة الوثيقة  .284

  :اللجنة التنفيذية وقررت .285

ــريـحة  أن تأخذ علـماً بالتقرير    ) أ( خـطة إدارة إزالة   الـثانـية من المرحـلة األولى منالمرحلي عن تنفـيذ الشــ
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار؛  المواد
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ة األولى من خـطة    )ب( دة المرحـل د ـم دـي ة الموادأن توافق على تـم ة    إدارة إزاـل دروكلوروفلوروكربونـي الهـي
 ؛2021ألول ديسمبر/كانون ا  31إلى  2020ديسمبر/كانون األول  31من 

ة    )ج( اـمت بتنقيح االتـفاق المـحدث بين حكوـمة كوت ديفوار واللجـن ـــندوق ـق ة الصــ اـن اً أّن أـم أـخذ علـم أن ـت
ــرين ـبالتقرير الـحالي، وعلى وـجه التـحدـيد الـتذيـيل   ألف  -2التنفـيذـية، الوارد في المرفق الـثاـلث والعشــ

ــ ذي جمع الشــ ل المنقح اـل ة األولى وـجدول التموـي دة المرحـل د ـم دـي ار تـم ة (إلظـه الـث ة الـث )  2016ريـح
، وأنه تمت إـضافة فقرة  2021) وغيّر جدول الـشريحة الخامـسة حتى عام  2018والـشريحة الرابعة (

الخامس  االجتماع  في  الذي تم التوصل إليه  ذلكيحّل محّل لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث   16جديدة  
 والسبعين؛

ا  ) د( ة والرابـعة المجموعـت الـث ــريحتين الـث ة  أن توافق على الشــ ة األولى من خـطة إدارة إزاـل ن من المرحـل
ام   ــريـحة لـع ذ الشــ ة لكوت ديفوار، وخـطة تنفـي ا   2020المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـي ة لـه ابـل المـق

ألف من    806,091بمبلغ   ا، يـت ة   280,000دوالرا أمريكـي اـل اليف دعم الوـك د تـك ا زاـئ دوالرا أمريكـي
ة   الـغ ب و    33,891الـب ا لليونـي ة   460,000دوالرا أمريكـي اـل اليف دعم الوـك د تـك ا زاـئ دوالرا أمريكـي
 دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ و  32,200البالغة  

أن تطلب من حكومة كوت ديفوار واليونيب تنفيذ التدابير الموصــى بها في تقرير التحقق، وأن تفيد،    (هـ)
لتنظيم  رات  بواســطة اليونيب، االجتماع الســادس والثمانين، باعتماد المرســوم المشــترك بين الوزا

، وغيرها من المواد المســتنفدة لألوزون  وتجارة عمليات اســتيراد وتصــدير وعبور وإعادة تصــدير  
ـمواد   اـل ر  ــدـي وتصــــ راد  ـي بــاســـــت قــة  ـل ـع ـت ـم اـل ةاإلـبالغ  ــد  اـلرصــــ ـنـظم  ـعزـيز  ـت ــأن  بشــــ ـير  تــداـب اـل

 الهيدوروكلوروفلوروكربونية.

  ) 84/71(المقرر 

الهيدروكلوروفلوروكرب المواد  إزالة  إدارة  خطة  الثانية  مصر:  (المرحلة  المشروع   -ونية  الثانية)  الشريحة 
  (اليونيدو واليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا)  االستثماري في قطاع تكييف هواء الغرف

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49قدم ممثل األمانة الوثيقة  .286

وأشار أحد األعضاء الى الحاجة الى أن ينعكس في التوصية أن الشركات الخمس المشاركة في مشروع تحويل  .287
التصنيع لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل في المستقبل من الصندوق المتعدد األطراف. وأعرب نفس العضو عن  

للسوق المحلية لضمان تقبّل السوق    R-410Aرغبته في تحديد إطار زمني محدد إلزالة تصنيع األجهزة المعتمدة على  
  للمعدات المعتمدة على تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار العالمي. 

 اللجنة التنفيذية:   قررتوعقب مناقشات غير رسمية بين األعضاء المهتمين،  .288

الثانية لخطة إدارة إزالة المواد  اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة    (أ) 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛ 

من    (ب) إير  ويونيون  وباور  وميراكو  وفريش  العربي  شركات  لتحويل  المشروع  على  الموافقة 
الهيدروفلوروكربون  22-الهيدروكلوروفلوروكربون بمجرد  32-إلى  ذلك  الشركات  قررت  وإذا   ،

التكنولوجيا،   المستخ R-454Bتوافر  بقيمة ،  المنزلي  الهواء  تكييف  وحدات  تصنيع  في  دم 
  دوالرا أمريكيا لليونيدو؛  764,864دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  10,926,623
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من    22-طنا من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون  65.44خصم كمية قدرها    (ج)
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من 

بنسبة    (د)  بخفض  مصر  حكومة  بتعهد  علما  أساس    70اإلحاطة  خط  في  المائة  في 
بحلول   فيها  الثاني    1الهيدروكلوروفلوروكربون  يبلغ    2025يناير/كانون  مستدام  مستوى  يمثل   ،

  طنا من قدرات استنفاد األوزون؛  115.54

  اإلحاطة علما بما يلي:   )ه(

  د حكومة مصر بما يلي: تعه  )1(

على    أ.  القائمة  المنزلي  الهواء  تكييف  معدات  وتصنيع  استيراد  على  استيراد  حظر 
  ؛ 2023يناير/كانون الثاني   1بحلول  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

-R و  R-410Aكفالة الرقابة الكاملة على معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على    ب.
407Cودة في السوق المحلي؛ ، المستوردة أو الموج  

، وإذا قررت الشركات ذلك بمجرد توافر  32-ضمان استعمال الهيدروفلوروكربون  ج.
  بواسطة السوق المحلي؛  R-454Bالتكنولوجيا، تكنولوجيا 

تقديم تحديث عن التدابير التنظيمية المزمع إدخالها أو المدخلة وجدول زمني مخطط    د. 
المحل للسوق  للتصنيع حصريا  الهيدروفلوروكربونللشركات  باستخدام  أو    32-ي 

، كجزء من تقديم الشريحة الثالثة في  منخفض القدرة على االحترار العالميبديل  
  ؛ 2021عام 

تعهد شركات العربي، وفريش وميراكو، وباور، ويونيون إير بالمشاركة بنشاط في الجهود   )2(
المبذولة لتعزيز قبول السوق لمعدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على التكنولوجيا المتفق  

القائمة على   للمعدات  ينخفض    R-410Aعليها، وضمان تصنيعها  المحلي  السوق  لغرض 
تقوم  أن  إلى  المتفق   تدريجيا  بالتكنولوجيا  المحلي  للسوق  المعدات  بتصنيع  فقط  الشركات 

عليها، أو تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي أقل، على أن يكون من المفهوم أن الشركات  
  ؛ R-410Aستستمر في تصدير المعدات القائمة على 

يل في المستقبل  لن تكون شركات العربي وفريش وميراكو وباور ويونيون إير مؤهلة لتمو  )3(
من الصندوق المتعدد األطراف للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في تكييف  

  الهواء المنزلي بموجب تعديل كيغالي؛

ألف في االتفاق بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية، على -2أن األمانة قامت بتحديث التذييل    )4(
ن بالتقرير الحالي، استنادا إلى الموافقة على مقترح النحو الوارد في المرفق الرابع والعشري

المواد   أطنان  كمية  وخفض  أعاله،  (ب)  الفرعية  الفقرة  في  إليه  المشار  المشروع 
الهدف  وتحديث  أعاله،  (ج)  الفرعية  الفقرة  في  إليه  المشار  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الفقرة   تنفاد األوزون، وإضافة طن من قدرات اس  115.54إلى    1لالستعمال المراقب في 
جديدة   في   17فقرة  إليه  توصل  الذي  االتفاق  محل  يحل  المحدث  االتفاق  أن  إلى  لإلشارة 

  االجتماع التاسع والسبعين؛ 
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المواد    (و) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  على  الموافقة 
ال الشريحة  تنفيذ  وخطة  لمصر،  للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  بقيمة  2022-2019مقابلة   ،

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة   4,668,214دوالر أمريكي، تتألف من    7,507,455
ليونيدو؛ و  326,775 أمريكياً  دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة   1,836,750دوالراً 
ليوئنديبي؛ و  128,573 أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة دوال  279,500دوالراً أمريكياً  راً 

و  33,394 ليونيب؛  أمريكياً  بقيمة   207,300دوالراً  الوكالة  دعم  تكاليف  زائد  أمريكياً،  دوالراً 
 دوالراً أمريكياً لحكومة ألمانيا.   26,949

  ) 84/72(المقرر 

(يوئنديبي    )الشريحة السادسة  –ى  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األول:  غانا
 وحكومة إيطاليا) 

، مشيرا إلى أن الطلب للشريحة السادسة من المرحلة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40قدم الرئيس الوثيقة   .289
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا تم النظر فيه على نحو إفرادي بعد أن أزيلت من  

ى تم تبيّنها نظرة عامة على القضايا التمن جدول األعمال،    9قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية في إطار البند  
 أثناء استعراض المشروعات. 

من جدول األعمال،   10وأشارت إحدى العضوات إلى أنها تنوي إثارة تساؤالت خالل المناقشة في إطار البند  .290
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   إدارة إزالة  الممولة بموجب خطط  النهائيين  للمستخدمين  الحوافز  تقرير عن نظم 

ن أن يكون لها انعكاسات على طلب الشريحة لغانا، ووافقت اللجنة على استئناف نظرها في الطلب  الموافق عليها، يمك
 . 10بمجرد أن تتم المناقشة في إطار البند  

النهائي   .291 ذلك مع حكومة غانا على هامش االجتماع. وقرروا أن مكون حوافز المستعمل  بعد  العضو  وناقش 
 ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.  R-290ية لدعم إدخال تكنولوجيا المزمع سيعاد برمجته إلى المساعدة التقن

  التنفيذية: اللجنة وقررت .292

  أن تحاط علما:  ) أ(

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية في غانا؛ 

: لتدريب التقنيين  الحوافز للمستعملين النهائيين يمكن أن يستخدمبأن التمويل المخطط لبرنامج   )2(
؛ توفير أدوات الخدمة لتناول   R-290على تركيب وخدمة وحدات تكييف الهواء القائمة على  

القائمة على   القابلة لالشتعال؛ رصد استخدام أجهزة تكييف الهواء  التبريد   R-290سوائل 
ا عن  المعلومات  نشر  السالمة؛  عالمى لضمان  احترار  احتمالية  ذات  تكنولوجيا  ستخدام 

 منخفضة؛ 

أن تطلب إلى غانا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة إيطاليا أن تقدم تقارير مرحلية سنوية    )ب(
عن تنفيذ برنامج العمل المتصل بالشريحة األخيرة إلى حين استكمال المشروع وتقارير التحقق إلى  

 وتقرير إنتهاء المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛  حين إقرار المرحلة الثانية

ال  )ج( من  واألخيرة  السادسة  الشريحة  على  من  الموافقة  األولى  المواد  مرحلة  إزالة  إدارة  خطة 
لفترة    الهيدروكلوروفلوروكربونية الشريحة  تنفيذ  مبلغ    2021-2019لغانا وخطة    121,311عند 
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ا لليوئنديبي، على أن يكون من  أمريكي  ادوالر  9,098  تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائدا  اأمريكي  ادوالر
على  القائمة  الهواء  تكييف  وحدات  تهيئة  إعادة  تنفذ  غانا  حكومة  أن  المفهوم 

إلى الهيدروكربون، وتقوم بذلك طبقا للمعايير والبروتوكوالت ذات    22-الهيدروكلوروفلوروكربون
  ع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بها.الصلة وأنها ستضطلع بجمي

 ) 84/73(المقرر 

  
الشريحة    -جمهورية إيران اإلسالمية: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  

 اليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا)( الثانية)

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51 الوثيقةقدم ممثل األمانة   .293

الشركات التي لم تعد جزًءا من خطة إدارة إزالة بأحد األعضاء عن السبب في إعادة األموال المرتبطة    وسأل .294
ال تعاد  متعدد األطراف، ولكن  الإلى الصندوق  على حسابها الخاص  حّولت  ت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنها  

أغلقت.  التي    الهيدروكلوروفلوروكربونيةالشركات التي لم تعد جزًءا من خطة إدارة إزالة المواد  بموال المرتبطة  األ
لم تعد بحاجة إلى األموال، ولم تعد تمثل االستهالك  على حسابها الخاص  حولت  تأوضح ممثل األمانة أن الشركات التي  

ي حالة الشركات التي أفلست، أعيد توزيع أنشطتها واستهالكها بين فوالمؤهل ألنها تحولت بالفعل إلى السيكلوبنتان.  
في البلد،  المتقلب السائد  الشركات الباقية. وقد أدى هذا، باإلضافة إلى صعوبة الوصول إلى المواد الخام بسبب الوضع  

ل  السوقية  اإلى حدوث اختالفات في الحصة  الشركات الصغيرة ولشركات.  لعديد من  بينما   نما استهالك بعض  سابقًا، 
سابقًا.   الكبيرة  الشركات  بعض  استهالك  المقترحة  وانخفض  التغييرات  المواد  لتعني  إزالة  إدارة  خطة 

لـ   الالزمة  المساعدة  لتوفير  األموال  تخصيص  إعادة  يمكن  أنه  من شركة    15الهيدروكلوروفلوروكربونية  تتحول 
سبقًا. وأشار ممثل األمانة إلى أن المبلغ المعاد تخصيصه وقدره  إلى السيكلوبنتان المخلوط م  اإلرغاء بالمياه تكنولوجيا  
، ألن تكنولوجيا السيكلوبنتان تتطلب تدابير إضافية للسالمة  بالكامل  لن يغطي تكلفة التحويلأمريكيا    ادوالر  348,006

  ستشترك الشركات في تمويلها. 

ضاء عن تقديره لإلنذار المسبق المقدم إلى  فيما يتعلق بمسألة التغيير التكنولوجي المقترح، أعرب أحد األعو .295
اإلرغاء بالمياه  اللجنة التنفيذية، الذي كان في غاية األهمية. ومضى العضو ليشير إلى أن سبب التغيير هو أن تكنولوجيا  

عن   لؤتساال  وأدى ذلك إلىفي جمهورية إيران اإلسالمية.  رغوة البولي يوريثان  لم تكن بديالً مناسبًا ألحد تطبيقات  
 ممثل اليونيدو أن االختيار قد تم ألسباب تتعلق بالميزانية في المقام األول. أوضح    اإلرغاء بالمياه  سبب اختيار تكنولوجيا

أيًضا مرتبطة بتوفر المواد الخام والقائمة    ووجدت مشكالتهي الخيار األقل تكلفة.    اإلرغاء بالمياه   ، ألن تكنولوجياأساسا 
التكنولوجيا إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا بعد إجراء مزيد من  هذه  تحويلها. وقد تقرر تغيير  األولية للشركات المراد  

في عام    للجهات المعنية برغوة البولي يوريثانبدائل  الحلقة عمل بشأن    اليونيدو  نظمتالتحليل للتكنولوجيات المتاحة و
2018 .  

  من حيث  الفعالية  إجمالي   بقىيلمشروع، س لمقترحة  العضو التأكيد على أنه، مع كل التغييرات ال  طلبكذلك  و .296
دوالر أمريكي سيكون لهما تأثير على     375,701  شركات وإعادة ثالث  حذف  أوضح ممثل األمانة أن  و.  ولتكلفة كما ها
التكلفة؛ ومع ذلك، قد تتغير هذه القيمة، وستواصل األمانة الرصد في جميع أنحاء المشروع لضمان من حيث  فعالية  ال

رداد أي انحراف في فعالية التكلفة عن المستوى المعتمد من األموال المخصصة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة است
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

السائدة  كان هناك سؤال للمتابعة فيما يتعلق باحتمالية انخفاض االستهالك الكلي بسبب الظروف االقتصادية  و .297
التي أفلست، بشكل مختلف داخل خطة إدارة  بالشركات  الحالة، قد يتعين استخدام األموال المرتبطة  في البلد، وفي هذه  

ممثل  المؤهل. والحظ  االستهالك  تناول  حاليًا  العاملة  الشركات  تكن  لم  إذا  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة 
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تي توقفت عن أنشطتها وأنه سيتم رصد الوضع الالشركات  استهالك  استهلكت شركات أخرى  اليونيدو أنه حتى اآلن،  
 .قرب عن

لظروف السائدة في البلد، وأن األمانة قد حاولت إيجاد أفضل طريقة ممكنة نظرا ل وإذ يدرك أن االقتراح معقد  .298
المعني  عضو  اللضمان استمرار األنشطة في خطة قطاع رغوة البولي يوريثان، فقد تقرر إجراء مزيد من المناقشة بين 

 . اليونيدو وممثل األمانة وممثل

 اللجنة التنفيذية: وقررت .299

  تأخذ علما بما يلي:   (أ) 

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية؛ 

 39.00باستهالك    Tara Sanat Barfinو    Hanzadديتين  أنه قد تم إغالق مؤسستين فر  )2(
ب 141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون  4.29طن متري (

  دوالرا أمريكيا واستبعدت من المرحلة الثانية؛  348,006والتمويل المقابل وقدره 

  5.61طن متري (  51.00أن يونيدو سوف تنقل مؤسستين من التحويل الفردي باستهالك    )3(
الهيدروكلوروفلوروكربون من  األوزون)  استنفاد  قدرات  من  مشروع 141-طن  إلى  ب 

باستهالك   الجماعي  التحويل  مشروع  في  مؤسسات  الجماعي، وثالث  طن    97.7التحويل 
الهيدروكلوروفلوروكربون  طن من قدرات استنفاد األوزون)  10.75متري ( ب 141-من 

  إلى التحويل الفردي؛ 

 66.00باستهالك قدره    Yoosh Electricو    Forouzanو    Aysan Sanatأن مؤسسات    )4(
ب  141-طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلورفلوروكربون  7.27طن متري (

عدت من المرحلة الثانية، قامت بالتحول من مواردها الخاصة قبل بداية المشروع وقد استب
 26,299دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة    375,701والتمويل المقابل وقدره  

  دوالر أمريكي سيتم خصمه من الموافقة على الشريحة الثالثة ليونيدو؛ 

  14,393دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة    126,545أنه سيتم خصم مبلغ    )5(
  (ج)؛  80/21والرا أمريكيا من الموافقة الخاصة بحكومة ألمانيا، وفقا للمقرر د

  توافق على ما يلي:  (ب)

مؤسسة صغيرة    15تغيير التكنولوجيا من قائمة على المياه إلى السيكلوبنتان سابق الخلط للـ  )1(
تكاليف  ومتوسطة في قطاع الرغاوي التي تتم مساعدتها في المشروع الجماعي، دون أي  

  إضافية يتكبدها الصندوق المتعدد األطراف؛ 

على أساس استثنائي ومع أخذ الحالة االقتصادية القائمة في البلد، إعادة تخصيص الرصيد    )2(
الفقرة الفرعية (أ) (   348,006البالغ   إليهما في  المشار  )  2دوالر أمريكي من المؤسستين 

) 3(  سبب التغيرات في الفقرتين الفرعيتين (أ)أعاله، لتغطية التكاليف اإلضافية التي حدثت ب 
  ) أعاله؛ 1و (ب) (

  تطلب إلى يونيدو ويوئنديبي وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا:   (ج)
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أن يقدموا مع كل طلب تمويل شريحة تقريرا تفصيليا بشأن حالة تحويل كل من مشروعات   )1(
القدرة   الثانية، شامل  المرحلة  تغطيها  التي  استهالك الرغاوي  ومستوى  المالية  االستمرارية 

ب الحالي، والتكنولوجيا البديلة المختارة وإجمالي التكلفة من 141-الهيدروكلوروفلوروكربون
  الصندوق المتعدد األطراف ومستوى التمويل المشترك حسب الحالة؛ 

أهليتها  أن يستمروا في توفير معلومات فور إتاحتها بشأن مؤسسات الرغاوي التي ثبت عدم    )2(
الهيدروكلوروفلوروكربون أزالت  قد  التي  أو  الصندوق 141-للتمويل  من  مساعدة  دون  ب 

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  انسحبت  أو  األطراف،  المتعدد 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى استهالكها المقابل أو التمويل الموافق عليه؛ 

غ مقدما عن أي تغيير في التكنولوجيا لكي تدرسه اللجنة التنفيذية وفقا للفقرة  أن يقوموا باإلبال  )3(
  ) من االتفاق بين جمهورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية؛  5( (أ) 7

الثانية    )4( المرحلة  خالل  للتحويل  تمويل  على  حصلت  التي  للمؤسسات  بالنسبة  أنه  تضمن  أن 
التحويل يتم نقل المعدات المقابلة الستخدامها في مؤسسات أخرى مؤهلة وأغلقت قبل استكمال  

المتعدد   الصندوق  إلى  إعادته  تتم  صرفه  يتم  لم  رصيد  أي  وأن  المساعدة،  على  للحصول 
  األطراف دون المساس بأي مؤسسة أخرى مؤهلة؛ 

نجاعة   ضمان أنه عندما يتم التحقق من كافة المؤسسات وتخصيص الموارد، فأي خروج عن   )5(
دوالر أمريكي/كغم)    6.79التكاليف الموافق عليها لقطاع رغاوي البوليوريتان للمرحلة الثانية (

ينبغي إبالغ اللجنة التنفيذية به وتتم تغطيته من األموال المتبقية من المرحلة الثانية من خطة 
  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و  

ا  (د)  على  أيضا  توافق  المواد  أن  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  لشريحة 
- 2020لجمهورية إيران اإلسالمية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة    ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة   1,593,980دوالر أمريكي يشمل    4,275,180بمبلغ    2022
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة   1,047,035ر أمريكي ليوئنديبي، و دوال 111,579البالغة  
و    119,092البالغة   ألمانيا،  لحكومة  أمريكي  دعم    584,000دوالر  تكاليف  زائد  أمريكي  دوالر 

دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة   504,004دوالر أمريكي ليونيدو، و    40,880الوكالة البالغة  
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة   190,000دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا و    60,996البالغة  
  دوالر أمريكي ليونيب.   24,857البالغة 

  ) 84/74(المقرر 

    ) أ(

الثالثة)  )ب( الشريحة  األولى،  (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة    العراق: 
 واليونيدو)  (اليونيب

    .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/52األمانة الوثيقة   ممثلقدّم   .300

  اللجنة التنفيذية: وقررت .301

تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشــــأن تنفيذ الشــــريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة    (أ)
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعراق؛
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إدارة إزاـلة المواد الهـيدروكلوروفلوروكربونـية إلى  توافق على تـمدـيد فترة المرحـلة األولى من خـطة    (ب)
  ؛2020ديسمبر/كانون األول  31

ذـية، على النحو الوارد في    (ج) ة التنفـي ة ـقد ـحدـثت االتـفاق بين حكوـمة العراق واللجـن اـن أن األـم ا ـب أـخذ علـم ـت
التمويل المنقح  ألف ليبين جدول  -2المرفق الخامس والعـشرين بالتقرير الحالي، وبـصفة خاـصة التذييل  

لإلشارة إلى أن االتفاق المعدل يّجب االتفاق الذي تم التوصل   16وتمديد فترة المرحلة األولى، والفقرة  
  إليه في االجتماع الرابع والسبعين؛

  تطلب إلى حكومة العراق ويونيب ويونيدو أن يقدموا ما يلي:  (د)

  نين؛تقرير استكمال المشروع في االجتماع السابع والثما  )1(

وذلك مع طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد    2019تقرير تحقق مســـتقل لعام    )2(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

اـلـمواد    (هـ) إزالــة  إدارة  ـخطــة  ـمن  األوـلى  اـلـمرـحلــة  ـمن  واألـخـيرة  اـلثــاـلثــة  ــرـيحــة  الشــ ـعـلى  ـتواـفق 
ــريـحة ال   473,384بمبلغ    2020مـقابـلة لـعام  الهـيدروكلوروفلوروكربونـية للعراق، وخـطة تنفـيذ الشــ

ــمل   دوالر أمريكي   27,634دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة    220,000دوالر أمريكي يشـ
  دوالر أمريكي ليونيدو.  15,750دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة    210,000 ليونيب، و

  ) 84/75(المقرر 

  (البنك الدولي  الشريحة الثانية)  -لوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  األردن: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروك
 اليونيدو) و

الواردة  ، أن بيانات االستهالك  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53  للوثيقة  تقديمه  عندممثل األمانة،    أوضح .302
التحقق لعامي   المادة    تختلف  2017و  2016في تقرير  المبلغ عنها بموجب  البيانات  من بروتوكول مونتريال   7عن 

 2016المنقحة لعامي    7، قدمت حكومة األردن بيانات المادة  2019  كانون األول  /في أوائل ديسمبرو.  لهاتين السنتين
 . 2017و 2016نتائج تقرير التحقق لعامي  التي تتسق مع 2017و

 اللجنة التنفيذية: قررتو .303

ما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  عل اإلحاطة  ) أ(
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األردن؛ 

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد    )ب(
 1,663,211 بقيمةالمقابلة،  2021-2020الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة تنفيذ شريحة 

دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1,013,554دوالرا أمريكيا، وتتألف من 
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف   540,849، وللبنك الدولي را أمريكيادوال 70,949البالغة 

دوالرا أمريكيا لليونيدو، على أساس أن البنك الدولي سيقدم تحديثا في   37,859دعم الوكالة البالغة 
حالة تنفيذ األنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   عن السادس والثمانيناالجتماع 

 هيدروكلوروفلوروكربونية. ال

  ) 84/76 المقرر(
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  (اليوئندييي)  الشريحة الثانية)  –ماليزيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية 

، وأشار الى أن طلب الشريحة الثانية من المرحلة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54قدم الرئيس الوثيقة   .304
من قائمة   بعد حذفه  ةفرديبصفة  يجري النظر فيه  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا  الثانية  

البند   تحت  الشمولية  للموافقة  المقدمة  ا(أ)،    9المشروعات  أثناء  تبيّنها  تم  التى  القضايا  على  عامة  ستعراض  نظرة 
  . المشروعات

  اللجنة التنفيذية: توقرر .305

 أن تحاط علما:  )أ(

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا؛ 

السيكلوبنتان التي يشكل  أن منشأة سقف آسيا قد غيرت على أساس استثنائي تكنولوجيتها الى   )2(
تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار العالمي دون أي تكاليف إضافية على الصندوق  

 المتعدد األطراف؛ 

المواد    ) ب( إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  على  توافق  أن 
بمبلغ قدره    2021-2019للفترة  الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة  

دوالرا أمريكيا لليوئنديبي   173,266دوالرا أمريكيا  زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة    2,475,225
 على أساس الفهم بمايلي: 

)i(   منشئات تقرير  أن  حالة  ، Allied Foam  ،Astino،Century  ،Gai Hinفي 
Hewgant، Insulated Box or Roto    تغيير التنفيذ  من خالل  التكنولوجيا 

الهيدروفلوروأولفين الى السيكلوبنتان السابقة الخلط، سيكون لديها المرونة في عمل ذلك على 
 أساس الفهم بأن عمليات التحويل لن تتأخر، وأن تكاليف إضافية سوف تتحملها المنشئات؛ 

المنشئات في الفقرة الفرعية أن تقدم اليوئنديبي تقريرا عن تنفيذ التكنولوجيات المختارة في    )2(
العاملة 1(ب)( الهواء  وتكييف  التبريد  أجهزة  استيراد  على  الحظر  حالة  عن  أعاله،   (

بالهيدروكلوروفلوروكربون وفي التصنيع والتركيبات الجديدة ألجهزة التبريد وتكييف الهواء  
ة من خطة إدارة  العاملة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدى تقديم طلب الشريحة الثالث

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

 ) 84/77(المقرر 

  
خطة إدارة إزالة  في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (  الهيدروكلوروفلوروكربونباكستان: إزالة  

 (يونيدو) ، المرحلة الثانية)المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57  الوثيقةممثل األمانة  قدم  .306

 :التنفيذية اللجنة وقررت .307
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تعتمــد مشـــــروع تحويــل شـــــركــة    ) أ( الهيــدروكلوروفلوروكربون  Symbol Industriesأن  - من 
ــيد الكربون/ثنائي ميثيل    إلى  22-ب/الهيدروكلوروفلوروكربون142 الهيدروفلوروأوليفان/ثاني أكسـ

دوالر  619,938اإليثر المـستخدم في ـصناعة ألواح رغاوي البوليـسترين المـسحوبة بالـضغط بمبلغ  
  دوالر أمريكي لليونيدو؛   43,396أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  

رات اســــتنفاد األوزون من طن من قد 1.69طن من قدرات اســــتنفاد األوزون ( 4.68أن تحســــم    )ب(
مــن   2.99و    22-الــهــيـــدروكــلــوروفــلــوروكــربــون األوزون  ــنــفـــاد  اســــــت قـــدرات  مــن  طــن 

المتبقي  142-الهيــدروكلوروفلوروكربون الهيــدروكلوروفلوروكربونيــة  المواد  من اســـــتهالك  ب) 
 المؤهل للتمويل؛

  أن تحاط علماً بما يلي:  )ج(

الهيــدروكلور ) 1( من  متبقي  اســـــتهالك  لن يكون هنــاك  ــه  المؤهــل 142-وفلوروكربونأن ب 
  للتمويل؛  

ــتيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ) 2( ــتان بفرض حظر على اســ ب  142-التزام حكومة باكســ
داًء من   اني    1ابـت اير/ كـانون الـث وحظر على تصـــــنيع رغـاوي البوليســـــترين    2023يـن

الهيدروكلوروفلوروكربونية ما أن يتم االنتهاء من المســحوبة بالضــغط القائمة على المواد  
  مشروع التحويل؛

أنه سيتم تنقيح االتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة  ) 3(
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحيث يشمل الموافقة على مقترح المشروع المشار  

عية (أ) أعاله، وحسم أطنان المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في الفقرة الفر
إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله، وسيتم تقديمه جنباً إلى جنب مع طلب تمويل الشريحة 

  الثالثة في االجتماع الخامس والثمانين. 

  ) 84/78(المقرر 

 
الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  إزالة  إدارة  خطة  األولى    صربيا:  الرابعة)   - (المرحلة  الشريحة 

  ) اليونيب/ (اليونيدو

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59األمانة الوثيقة قدم ممثل  .308

  اللجنة التنفيذية: قررتو .309

  اإلحاطة علما بما يلي:   ) أ(

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا؛ 

وأن األمانة قد حدّثت االتفاق المبرم بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد    )2(
ال المرفق  الفقرة  سادفي  وتحديداً:  الحالي،  بالتقرير  والعشرين  ألف،    -2والتذييل    14س 

والشريحة   2020كانون األول    / ديسمبر  31لتوضيح أن تلك المرحلة األولى ستكتمل بحلول  
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، لإلشارة إلى أن االتفاق المنقح المحدث يحل  16؛ والفقرة  2019الرابعة المطلوبة في عام  
  محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الحادي والسبعين؛ 

تبط   وتطلب من حكومة صربيا واليونيدو واليونيب تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المر  )ب(
 بالشريحة النهائية وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛  

المواد    )ج( إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  واألخيرة  الرابعة  الشريحة  على  والموافقة 
، بمبلغ قدره  2020  -2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  

بقيمة   دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  25,700دوالر أمريكي، يتألف من    36,159
دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة   7,550دوالر أمريكي لليونيدو و    1,928

 .دوالر أمريكي لليونيب 981

  ) 84/79(المقرر 

  
األولى   (المرحلة  الهيدروکلوروفلوروکربونية  المواد  إزالة  إدارة  الثالثة  –تونس: خطة    )واألخيرة   الشريحة 

 (اليونيدو/حكومة فرنسا/اليونيب)

الوثيقة   .310 الرئيس  واألخيرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60قدم  الثالثة  للشريحة  الطلب  أن  إلى  مشيرا   ،
  بعد حذفه  ةفرديبصفة  يجري النظر فيه  للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس  

البند   تحت  الشمولية  للموافقة  المقدمة  المشروعات  قائمة  تبي (أ)،    9من  تم  التى  القضايا  على  عامة  أثناء ◌ّ نظرة  نها 
 .استعراض المشروعات

وأشار أحد األعضاء إلى أنه، خالل المناقشات التي أجريت مع األمانة والوكالة المنفذة الرئيسية، تم توضيح   .311
(د) من الوثيقة كان مشروعا للمساعدة التقنية وبموجبه لم  20عدات المذكورة في الفقرة  أن برنامج الحوافز الستبدال الم

  يحصل المستخدمون النهائيون على أي أموال. 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .312

ً   ) أ(  بما يلي:  أن تحيط علما

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  ) 1(
 ؛ دروكلوروفلوروكربونية لتونسالهي 

ب 141-والتزام الحكومة بوضع ضوابط صارمة على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون ) 2(
 للتطبيقات المتعلقة بالمذيبات؛ 

تونس  )ب( إلى حكومة  تطلب  تقارير    ،أن  تقديم  فرنسا  وحكومة  للبيئة  المتحدة  األمم  وبرنامج  واليونيدو 
ة إلى حين االنتهاء من خيرمرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة األ

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  على  الموافقة  حين  إلى  التحقق  وتقارير  المشروع، 
 الثامن والثمانين؛ روكربونية، وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الهيدروكلوروفلو

المواد    )ج( إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  واألخيرة  الثالثة  الشريحة  على  الموافقة 
دوالرا    99,945بقيمة    المقابلة،  2020  عام   الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس وخطة تنفيذ شريحة

دوالرا أمريكيا    4,025دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة    57,500أمريكيا، تتألف من  
دوالرا أمريكيا لليونيب،   1,950دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة    15,000لليونيدو، و
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دوالرا أمريكيا لحكومة فرنسا،    2,470دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة    19,000و
أ بموجب  على  المعدات  الستبدال  النهائيين  للمستخدمين  أخرى  أموال  أى  يقدم  لن  بأنه  الفهم  ساس 

 .المساعدة التقنية

  ) 84/80(المقرر 

  
األولى   (المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  الثالثة)  –تركيا:   الشريحة 

  (اليونيدو/اليونيب) 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61قدم ممثل األمانة الوثيقة  .313

  اللجنة التنفيذية: وقررت .314

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة    ) أ(
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا؛ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق  أن توافق على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ب(
الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول   التامة للمواد  الثاني    1اإلزالة  ، على شرط 2025يناير/ كانون 

 عدم الموافقة على أّي تمديد إضافي؛ 

من طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من    137.06أن تخصم    )ج(
 ؛ هيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويلاستهالك المواد ال

أن تحيط علما بأن األمانة حدثت االتفاق المبرم بين حكومة تركيا واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد    ) د(
ألف، لإلشارة إلى تمديد  -2والتذييل    1في المرفق السابع والعشرين بالتقرير الحالي، وال سيما الفقرة  

وا األولى  الفقرة  المرحلة  إضافة  عن  فضال  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  للمواد  الكاملة    16إلزالة 
 لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحّل محّل ذاك الذي أبرم في االجتماع الثامن والستين؛ 

المواد   (هـ)  إزالة  إدارة  خطة  من  األولى  المرحلة  من  الثالثة  الشريحة  على  توافق  أن 
الفترة  الهيدروكلوروفلوروكربوني شريحة  تنفيذ  وخطة  لتركيا  بقيمة    2020-2019ة  المقابلة 

الوكالة البالغة    1,598,850 باإلضافة إلى تكاليف دعم  دوالرا أمريكيا    111,920دوالر أمريكي، 
لليونيدو، مع العلم أنّه إذا اختارت تركيا أن تقوم بإعادة تهيئة أجهزة التبريد وتكييف الهواء المصممة  

بمواد غير قابلة لالشتعال حتى تستهلك غازات التبريد السامة والقابلة لالشتعال وأن أصال للتشغيل  
تقدّم الخدمة التالية إلعادة التهيئة هذه، فإنها تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المتصلة بخيارها هذا  

  على أن تتّم هذه العملية وفقا للمعاير والبروتوكوالت ذات الصلة. 

 ) 84/81(المقرر 

 

) (البنك الدولي  الشريحة الثانية  - ييت نام: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  ف
  حكومة اليابان) و

أن طلب الحصول على الشريحة الثانية من وذكر  ،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62قدم الرئيس الوثيقة   .315
بعد    ةفرديبصفة  نام يجري النظر فيه    تيالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفيالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  
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(أ) من جدول األعمال، نظرة    9في إطار البند  الشمولية  لموافقة  لحصول على االمقدمة ل  اتعوحذفه من قائمة المشر
 .اتأثناء استعراض المشروعالتي تم تبيّنها عامة على القضايا 

التكاليف  تعديل  اء  إزشواغل  تم اإلعراب عن  و .316 التمويل وموازنة  المقدمة من األمانة بجعل تحويل  التوصية 
  2018و    2017و    2016  في السنوات  ستهالكاال ، بأن  2020  كانون الثاني   / يناير  15استالم التأكيد، بحلول    شريطة

االستهالك  كي تبين  ل لمن بروتوكول مونتريا  7على النحو الوارد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة  
كن حالة عدم امتثال، وقال إنه ال يبدو أن هناك سابقة أو  تلم    اأحد األعضاء أنه وذكرالذي تم التحقق منه لتلك السنوات.  

هذه التوصية، التي، إذا تمت الموافقة عليها، قد تعيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  لمبرر  
البيانات المستقبلية المبلغ  توضيح  أنه سيتعاون مع البلد لضمان  ذكر  ذلك، قال ممثل األمانة إن البنك الدولي  ورداً على  

  ه قد تم تعديل األمانة بعد تأكيدًا بأنتستلم  لم  والمبينة في تصاريح االستيراد.  الكميات  لواردات الفعلية، بدالً من  لعنها  
الوكاالت المنفذة  . وأض2018و    2017و    2016بيانات األعوام   اف كبير الموظفين أن األمانة أخطرت على الفور 

الرئيسية بأي تباينات بين مجموعات البيانات، وفي كثير من الحاالت، قدمت تفسيراً لسبب وجود تباين فيها. ونظراً  
لبحث. وردا على سؤال  لألهمية الكبيرة لوجود بيانات متسقة، فقد رأت أنه ينبغي اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالطلب قيد ا 

عما إذا كانت هناك حاالت مماثلة في الماضي، أجاب ممثل األمانة بأن عدة بلدان كان عليها في السابق تقديم بيانات  
في    1منقحة. ورداً على سؤال آخر، قال ممثل البنك الدولي إن حكومة فييت نام اعترفت بهذا التباين، الذي كان أقل من  

 ر بعملية داخلية لتغيير البيانات. المائة، وعليها أن تم

  اللجنة التنفيذية على عدم تحديد موعد نهائي الستالم تأكيد تعديل البيانات.  وافقت، المناقشةبعد و .317

 اللجنة التنفيذية: قررتو .318

إزالة  أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة    ) أ(
 فييت نام؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

التفاق المبرم بين حكومة فييت نام  من األف    - 2التذييل  حدثت  أن األمانة قد  بأيضاً    وأن تحيط علما  )ب(
على أساس إعادة    الوارد في المرفق الثامن والعشرين بالتقرير الحالي،  ، على النحو واللجنة التنفيذية

أن االتفاق  كي تبين  جديدة لال   17وأنه تمت إضافة فقرة  الثاني والثمانين  في االجتماع  المعتمدة  األموال  
 ؛ االجتماع السادس والسبعينفي  الذي تم التوصل إليه  المحدث حل محل

توافق  )ج( الثانية    وأن  الشريحة  المواد  على  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من 
للفترة   المقابلة  الشريحة  تنفيذ  نام، وخطة  بقيمة ،  2020  -2019الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت 

من  أمريكيدوالر    2,517,034 تتألف  دعم  أمريكي  دوالر  2,179,193،  تكاليف  إلى  باإلضافة   ،
باإلضافة إلى    163,980الدولي، و    للبنكدوالر أمريكي    152,544بقيمة  الوكالة   دوالر أمريكي، 

الوكالة   دعم  الخزانة    21,317بقيمة  تكاليف  أمين  أن  أساس  على  اليابان،  لحكومة  أمريكي  دوالر 
الثنائي من جانب حكومة اليابان  بالعنصر  التكاليف المرتبطة  ويوازن  التمويل إلى البنك الدولي  سيحول  
حسبما   2018 و  2017و    2016  في السنوات  ستهالكاال  ه تم تعديل على تأكيد من األمانة بأنفقط بناءً 

االستهالك  لكي يبين  من بروتوكول مونتريال    7ورد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة  
 الذي تم التحقق منه لتلك السنوات.

  ) 84/82قرر م(ال

 للهيدروفلوروكربون المشروعات االستثمارية 

الهيدروفلوروكربون استخدام  من  التحويل  (134-كوبا:  البروبان  الى  تبريد  R-290أ  معدات  تصنيع  في    (
  (اليوئنديبي) المباني في فريوكليما
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  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/47قدم ممثل األمانة الوثيقة  .319

وأعرب الكثير من األعضاء عن تأييدهم للمشروع مشيرين على وجه الخصوص الى الوفورات في الطاقة  .320
التي يمكن أن يسفر عنها هذا التحويل. وأكد العديد من األعضاء االلتزام بتقديم تقرير يتضمن تحليال مقارنا مع استهالك  

أ الذي كانت  134-المباني المعتمد على الهيدروفلوروكربونوتبريد    R-290الكهرباء لتبريد المباني الجديد المعتمد على  
األمانة قد طلبته ولكن لم يمكن تحقيقه إالّ أن ذلك سوف يمثل مدخال مفيدا في نظر المشروع. وتضمنت الجوانب اإليجابية 

أ في المستقبل،  134-التي أبرزت التمويل المشترك المقدم من المنشأة وااللتزام بعدم العودة الى الهيدروفلوروكربون
والدعم التقني الذي سيقدمه االتحاد األوروبي وحقيقة أن التكنولوجيا كانت تستخدم على نطاق واسع في البلدان غير  

  والمعروف بمستوى كفاءتها العالي وأدائها الجيد.  5العاملة بالمادة 

المشروع وضعف مردو .321 تكرار  القدرة على  عدم  إزاء  أن  وأعرب أحد األعضاء عن شواغله  إالّ  تكلفته  دية 
أعضاء آخرين أشاروا الى أن هناك معلومات مفيدة يمكن اكتسابها حيث أنه ال تتوافر حتى اآلن إالّ خبرات ضئيلة بمثل 
هذه المشروعات في اإلقليم. وأضاف أحد األعضاء أن ضعف مردودية التكاليف نشأت عن صغر حجم المنشأة ومن  

  ر، وقال إن المشروع ينطوي على أهمية كبيرة للبلدان المجاورة. هنا كان انخفاض اقتصاد الحجم الكبي

  اللجنة على إجراء مناقشات غير رسمية بشأن هذه المسألة.  ووافقت .322

وبناء على ذلك، أفاد ممثل األمانة أنه على الرغم من المناقشات المستفيضة، لم يتم التوصل إلى توافق في   .323
 اآلراء. 

أ  134-افقة على مقترح المشروع للتحول من استخدام الهيدروفلوروكربوناللجنة التنفيذية عدم المو  وقررت .324
 .في كوبا  إلى البروبان في تصنيع معدات تبريد المباني في فريوكليما

  ) 84/83قرر م(ال

 

تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد       :من جدول األعمال  10البند  
  )82/54الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر 

، مسلطا الضوء على بعض النتائج المحققة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63عرض ممثل األمانة الوثيقة   .325
في تقييم مرونة التوسع في تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة    الصعوبةأثناء تحضير التقرير، بما فيها:  

تم الترويج لها في نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ ومدى توافر المعدات أو البدائل في السوق؛ وإمكانية التدابير  التي  
التنظيمية وغيرها من التدابير في زيادة أثر نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ واألثر المحدود للتمويل المشترك من  

تخدام أوسع للتكنولوجيات البديلة؛ وتنفيذ التدريب للفنيين وأنشطة بناء القدرات  جانب المنتفعين من نظم الحوافز على اس
 22-لدعم تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛ والخفض الكبير في تسربات الهيدروكلوروفلوروكربون

  رماركت.المحققة من خالل نظام واحد معين للمستخدم النهائي يركز على خفض التسربات في السوب

وعقب العرض، أدلى عدد من األعضاء بتعليقات على التقرير والنتائج، قائلين إنه على الرغم من أن المسألة  .326
كانت معقدة، فإن النهج الصحيح لنظم الحوافز للمستخدمين النهائيين يمكن أن ينتج عنه نتائج مفيدة على مدى تنفيذ خطط  

نية وتطبيق التكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. كما سلط  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربو
التنظيمي  واإلطار  الصحيحة  السياسات  في  النهائيين  للمستخدمين  الحوافز  نظم  إدراج  أهمية  على  الضوء  األعضاء 

  الصحيح. 

ستخدمين النهائيين  وأثار األعضاء عددا من النقاط األخرى التي ينبغي النظر فيها عند تصميم نظم الحوافز للم  .327
المستقبلية. وسلط أحد األعضاء الضوء على مرونة التوسع المحدودة و جدوى تكلفة نظم الحوافز وشدد على الحاجة  
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إلى تحديد البارامترات في هذين المجالين من أجل تحسين النتائج. فتقييم القيمة وجدوى التكلفة على األجل الطويل لنظم  
التأخيرات وتحديد أسباب تلك التأخيرات. ولذلك، ينبغي تصميم منهجية لتقييم نظم الحوافز،  الحوافز قد ينطوي على رصد  

وينبغي المطالبة بتقديم تقارير مرحلية. وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من المناقشة حول كيفية مالءمة كل عنصر من 
وكربونية، فيما يتعلق بالعمل مع الفنيين،  نظام حوافز معين في الخطة الشاملة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور

القابلة لالشتعال. وتناول العضو مسألة كيفية تشكيل نظم   البدائل  المتعلقة بالسالمة في حالة  القدرات والجوانب  وبناء 
أو   اإليضاحية  المشروعات  مثل  أكبر،  نحو  على  زمنيا  ومحددة  واحدة،  لمرة  مشروعات  كانت  إنها  قائال  الحوافز، 

مشروعات  التجريب بأنها  الحوافز  نظم  تسمية  اقترح  ولذلك،  جديدة.  ممارسة  أو  تكنولوجيا  بدء  إلى  تهدف  التي  ية 
"إيضاحية" أو "تجريبية" موجهة إلى المستعملين النهائيين، وبالتالي سلط الضوء أيضا على مدتها المحدودة. ومن المهم  

التي يمكن أن تكون أكثر فائدة فيها، مثل بلدان االستهالك    فهم وتحديد كيفية عمل هذه المشروعات، والظروف أو البلدان
المنخفض حيث يمكن أال تكون أساسا للتصنيع. وخلص أحد األعضاء قائال إن المشروعات الموجهة إلى المستعملين  
دراسته الستخالص   يمكن  األمانة  ممثل  ذكره  الذي  التسربات  برنامج خفض  مثل  كبيرا  نجحت نجاحا  التي  النهائيين 

  العناصر التي يمكن أن تقدم مثاال تحتذي به البلدان األخرى. 

وأقرّت عضوة أخرى بأن هناك تحديات تواجه ضمان النتائج الناجحة لنظم الحوافز، ولكن الخبرة واألسواق   .328
،  المتغيرة يمكن أن تقود إلى نتائج إيجابية. ورحبت بفكرة وجود شروط مسبقة لنظم الحوافز، مثل القواعد والسياسات 

وزيادة التوعية، وبناء القدرات، وتنفيذ الممارسات الجيدة. ومن الضروري أيضا ضمان أن مثل هذه الظروف التمكينية  
أن   ضمان  المهم  من  ذلك،  على  وعالوة  النهائيين.  المستخدمين  نظم  منافع  من  االستفادة  يتم  حتى  مبكرا  موجودة 

  دمة أو منخفضة فقط تشكل أهدافا لنظم الحوافز. التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية احترار عالمي منع

وأشار عضو آخر إلى أن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين تتمتع بنجاح مختلط ألن غرضها يمكن أن يتفاوت   .329
على نحو كبير من بلد إلى آخر. فقد استخدمت بعض البلدان نظم الحوافز للتشجيع على تطبيق تكنولوجيات جديدة، بينما  
استخدمتها بلدان أخرى من أجل عدم التشجيع على التسربات أو للوفاء بتدابير االمتثال. ولذك من المهم تجنب إنشاء  

، على النحو الذي  28/44و  26/38نظم حوافز لغرض واحد يمكن أن تقيّد البلدان. واقترح العضو االستعانة بالمقررين  
ئ التوجيهية والشروط المسبقة الواردة فيهما، إذ أنهما يغطيان مسائل  اقترحته األمانة، من أجل استعراض وتحديث المباد

  مثل الحاجة إلى ضوابط سليمة، والحاجة إلى التركيز على االستهالك في قطاع الخدمة، على سبيل المثال. 

وباإلشارة إلى أن عددا من األعضاء قد أعربوا عن رغبتهم في إضافة صياغة محددة إلى التوصية، اقترح أن   .330
يجتمع األعضاء المهتمين باألمر مع ممثل األمانة على هامش االجتماع. وأعرب عن القلق بأن الوقت قد ال يكون كافيا  
في االجتماع الحالي الستكمال عملية المشاورة والصياغة، وفي هذه الحالة يمكن تحديد عملية لجمع التقديمات وتجميعها 

  الحوافز للمستخدمين النهائيين لعرضها في االجتماع الخامس والثمانين.   من األعضاء حتى يمكن تحديث التقرير عن نظم 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .331

أن تحاط علما بالتقرير عن نظم حوافز المستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد    (أ) 
(المقرر   الوثيقة  82/54الهيدروكلوروفلوروكربونية  في  الوارد   (

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63 ؛ 

دة الموجهة أن تنظر في المشروعات المحددة زمنيا والمشروعات اإليضاحية والتجريبية لمرة واح   (ب)
و/أو خفض    البدائل إمكانية احترار عالمي منعدمة أو منخفضةإلى المستخدمين النهائيين للتحول إلى  

المواد   إزالة  إدارة  لخطط  المستقبلية  أو  القائمة  المراحل  بموجب  للرقابة  الخاضعة  المواد  استخدام 
بلدان   في  األنشطة  تلك  أولوية  تحديد  مع  على  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المنخفض،  االستهالك 

أساس كل حالة على حدة، مع األخذ في الحسبان أن الظروف التالية ينبغي أن تكون سائدة قبل أن  
توجه المشروعات اإليضاحية والتجريبية إلى المستخدمين النهائيين، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية  

  : 28/44تمدة في المقرر لتحويل المستخدم النهائي في قطاع التبريد التجاري المع
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إنتاج واستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات أن يكون لدى البلد رقابة على    )1(
التي تعمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن تكون هذه الرقابة قائمة ومطبقة فعال، 

  ؛ومقيدة النتشار مكونات جديدة تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون

ينبغي أن يكون االستهالك المتبقي الرئيسي للبلد إنما هو استهالك لقطاع خدمة معدات التبريد    )2(
  تكييف الهواء؛ و

  ينبغي تحديد بيانات شاملة عن جميع االستهالك المتبقي وإتاحة هذه البيانات للجنة التنفيذية؛   )3(

بأن يفي بالتزاماته الخاصة بالرقابة ينبغي أال تكون هناك أية أنشطة أخرى ممكنة تسمح للبلد    )4(
المواد  لمستهلكي  المقارن  السعر  يكون  أن  أو  الهيدروكلوروفلوروكربون،  على 

أشهر على    9الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالقياس إلى مواد التبريد البديلة، سعرا عاليا لمدة  
 األقل وأن يكون من المتوقع استمراره في االرتفاع؛ 

ال  (ج) من  تطلب  والتجريبية  أن  اإليضاحية  المشروعات  وتقديم  تصميم  لدى  والمنفذة  الثنائية  وكاالت 
 الموجهة إلى المستخدمين النهائيين على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله: 

)i(   أن تقدم معلومات عن كيفية تنفيذ البلد إلطار السياسة المحلية لدعم واستدامة إدخال واستيعاب
 الجديدة و/أو الممارسة الجديدة؛   التكنولوجيا

)ii(   أن تقدم معلومات عن عدد الشركات في ذلك البلد أو اإلقليم التي يمكن أن تكون مهتمة في
التحول نتيجة للبرنامج الجاري تنفيذه، وعن إزالة المواد الخاضعة للرقابة وإدخال غازات 

  التبريد البديلة؛ 

)iii( التوسع لتقدير مرونة  المنهجية  الممارسة   أن توضح وتقدم  أو  البديلة  للتكنولوجيا  المتوقعة 
 المقترحة في ضوء ظروف السوق المحلي؛ 

)iv(  في للمساعدة  المعنيين  المصلحة  أصحاب  إلى  المشروع  نتائج  إليصال  خطة  تدرج  أن 
 استيعابهم بدون استخدام موارد الصندوق المتعدد األطراف؛ 

)v( ن أن يسهم المشروع في تسريع  أن تحدد أولويات تطبيقات التبريد وتكييف الهواء حيث يمك
 إزالة المواد الخاضعة للرقابة؛ 

)vi(  أن تتبع نهجا متدرجا لضمان التنفيذ المبكر للظروف التمكينية التي يمكن أن تزيد من منافع
 مثل هذه المشروعات؛ 

)vii(  أن تفسر كيف يمكن تنفيذ المشروعات وربطها باألنشطة األخرى لخطط إدارة إزالة المواد
روكربونية مثل التدريب، وبناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل اعتماد  الهيدروكلوروفلو

 التكنولوجيا البديلة المقترحة بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛ 

)viii(  المستخدمين جانب جميع  من  المشترك  للتمويل  التقديري  المستوى  عن  معلومات  تقدم  أن 
الحوافز، ووصف نظام  في  والمشاركين  المستفيدين  سيتخذونها   النهائيين  التي  اإلجراءات 

 للترويج العتماد التكنولوجيا المقترحة؛ 

)ix(   أن تضمن أنه إذا كان البلد المشارك في إعادة تهيئة معدات التبريد وتكييف الهواء العاملة
يرتبط بها من  قابلة لالشتعال وما  أو  إلى غازات تبريد سامة  بالهيدروكلوروفلوروكربون 
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اس الفهم أنهم سيتولون جميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة قد قام بذلك على أسالخدمات،  
بما  الصلة،  ذات  والبروتوكوالت  للمعايير  وفقا  فقط  المعدات ستتم  تهيئة  إعادة  وأن  بذلك، 

 ؛ 73/34و  72/17يتماشي مع المقررين 

مشروعات    (د)  نتائج  عن  مفصلة  تقارير  تقديم  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  إلى  تطلب  المستخدمين  أن 
النهائيين القائمة والمستقبلية بمجرد استكمال هذه المشروعات، للسماح لألمانة بإعداد صحائف حقائق  

  إلرشاد المشروعات المستقبلية؛ 

في   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63أن تطلب إلى األمانة تقديم تحديث للتقرير الوارد في الوثيقة    (هـ)
لعام   إلى   2023أول اجتماع  الموجهة  المشروعات اإليضاحية والتجريبية  فعالية  تقييم مدى  إلعادة 

المستخدمين النهائيين، بما في ذلك النتائج المحدثة من المشروعات، وتحليل فعالية التكلفة، والمناقشة  
 حول كيفية تأثير المقرر الحالي على مثل هذه المشروعات، ومالحظات أخرى. 

  ) 84/84قرر م(ال

 

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص    : من جدول األعمال  11البند  
  (ج)) 83/60التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

للمناقشات حول ، التي تحتوي على ملخص  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64عرض ممثل األمانة الوثيقة   .332
مسألة نظم الرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص أعدته اللجنة التنفيذية، في االجتماع الثالث والثمانين،  
والثالثين   الحادي  االجتماع  وفي  العضوية  المفتوحة  العمل  لمجموعة  واألربعين  الحادي  االجتماع  في  واألطراف، 

  لألطراف. 

االجتماع الثالث والثمانين، لوحظ أن بعض التوصيات في الوثيقة ذات الصلة يمكن   وأشار األعضاء إلى أنه في .333
معالجتها على نحو أفضل بواسطة اجتماع األطراف، ولكن رأى أعضاء آخرون، وخصوصا ذوي الصلة بالصندوق،  

والثالثين لألطراف، على  أن اللجنة التنفيذية يمكن أن تتناولها. واقترح أنه نظرا لغياب إرشادات من االجتماع الحادي  
  اللجنة أن تقرر أي توصيات تقع ضمن نطاق اختصاصها وتتناول كيفية العمل بشأنها. 

أن تقترن طلبات تجديد التعزيز  وأشار أحد األعضاء إلى أن وفده كان قد اقترح في االجتماع الثالث والثمانين   .334
البلد   فيها  يعرب  برسالة  يجريالمؤسسي  المستد   الذي  انتهاء امة  التخفيضات  بعد  للرقابة  الخاضعة  المواد  إلزالة 

المشروعات واالتفاقات التي وافق عليها الصندوق، وطلب أن يضاف اقتراحة إلى التوصيات التي سيتم النظر فيها. 
  واقترح أيضا إعداد مجموعة من األسئلة للنظر فيها عند استعراض المشروعات. 

 ي فريق غير رسمي في االجتماع الحالي إذا سمح الوقت بذلك. األعضاء على مناقشة أخرى للمسائل ف ووافق .335

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64اللجنة بعد ذلك على إرجاء النظر في الوثيقة    وافقتونظرا لضيق الوقت،   .336
 إلى اجتماعها الخامس والثمانين.

  ) 84/85قرر م(ال

 
المواد  تحليل لالنعكاسات المترتبة على  :  من جدول األعمال   12البند   إزالة  المتكامل ألنشطة  أو  الموازي  التنفيذ 

  ) 81/69الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 
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 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65الوثيقة   األمانةقدم ممثل  .337

للتحليل، الذي   .338 اللجنة في المستقبل  س وأعرب األعضاء عن تقديرهم  التكلفة في عمل  الفعالية من حيث  يدعم 
خطط   وضع  في  خاص  بشكل  فائدته  الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي    التخفيضويثبت  وجه للمواد  على  وأبرزوا   .

في   التآزر  إمكانية  الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةالخصوص  للمواد  التدريجي    خفيضوالت   المواد 
هواء أجهزة تكييف  الفرص المتاحة في قطاعات الرغاوي و  مالحظةالتبريد، مع    ةفي قطاع خدم  الهيدروفلوروكربونية

المبردات.   التجاري وصناعة  والتبريد  أيضاالغرف  التي  وباالحتياجات اإلدارية،    وأُقر  المناقشات  ال سيما في ضوء 
المساعدة على االمتثال، والمؤسسي التعزيز    ستُعقد في اجتماعات مقبلة بشأن المشبرنامج  إدارة  ،  روعات ، ووحدات 

د األعضاء إعداد تحديث  على المؤسسات، أيّ   باألثرفي ضوء حالة عدم اليقين المحيطة  وووحدات األوزون الوطنية.  
المعلومات   من  مزيد  لتقديم  والثمانين  السابع  االجتماع  إلى  لتقديمه  أعربوا عن    اإلنتاج  عنللتحليل  كما  واالستهالك. 

  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ألنشطة إزالةمناقشة طرق دعم اتباع نهج فعال من حيث التكلفة  بمواصلة  اهتمامهم  
  .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي   والتخفيض

  التنفيذية: اللجنة وقررت .339

المواد    (أ)  إلزالة  المتكامل  أو  الموازي  التنفيذ  بانعكاسات  المتعلق  بالتحليل  علما  تحاط  أن 
الوثيقة  في  الوارد  الهيدروفلوروكربونية  للمواد  التدريجي  والتخفيض  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65 ؛  

  وأن تطلب إلى األمانة:  (ب)

  ؛ لالجتماع السابع والثمانين أعاله أن تعد تحديثا للتحليل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)    )1(

الوثيقة    )2( ضوء  الفرص UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65في  االعتبار  في  تأخذ  أن   ،
التدريجي  والتخفيض  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إلزالة  المتكامل  للتنفيذ  المتاحة 

تحليل مستوى المتعلقة ب الوثيقة    إعدادفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد عند  للمواد الهيدرو
في قطاع خدمة التبريد على   وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

  . 83/65النحو المطلوب بموجب المقرر 

 ) 84/86(المقرر 

 
 بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال المسائل ذات الصلة   : من جدول األعمال   13البند 

التوجيهية    (أ)  المبادئ  الهيدروفلوروكربونية  إعداد  للمواد  التدريجي  التخفيض  المادةلتمويل  بلدان  :  5 في 
  (ج) و(د))83/65مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر 

  .  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66 األمانة الوثيقةعرض ممثل  .340

اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال بشأن وضع    وافقتلذي اعتمد في اجتماعات سابقة،  ا   واتباعا للمنهج .341
، مع نفس الميسر (بلجيكا)  5 في بلدان المادةالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  مبادئ توجيهية لتكاليف  
  لمزيد من مناقشة األمر.

 اللجنة التنفيذية:  قررتوبناء عليه،  .342



UNEP/OzL.Pro.32/7 

 

91 
 

بالتكاليف اإلضافية المؤهلة    ) أ( ، أن تطلب إلى األمانة إعداد  لقطاع الصناعات االستهالكيةفيما يتعلق 
مجمعة في شكل وثيقة، لالجتماع السادس والثمانين، تقدم تحليال ومعلومات، بما في ذلك معلومات  

حيث   من  والفاعلية  ومدتها،  اإلضافية  التشغيل  وتكاليف  اإلضافية  الرأسمالية  التكاليف  عن  جدول، 
قطاعات التصنيع ذات الصلة والقطاعات    التكلفة لجميع المشروعات االستثمارية الموافق عليها في

  الفرعية، بما في ذلك المواد الخاضعة للرقابة التي تم إزالتها والمواد البديلة التي تم إدخالها؛ 

فيما يتعلق بالتخلص، أن تطلب إلى األمانة إعداد تقرير مجمع لالجتماع الخامس والثمانين، يصف    (ب)
، مع  XXVIII/2من المقرر    24ذية للنظر في تفعيل الفقرة  أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفي

  مراعاة ما يلي: 

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون    )1(
الوثيقة   في  الوارد  المجمع عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11وتدميرها،  والتقرير   ،

الوثيقة  في  الوارد  لألوزون  المستنقدة  المواد  من  التخلص  مشروعات 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21؛  

المواد    )2( إزالة  إدارة  خطط  في  المنفذة  الصلة  ذات  األخرى  المشروعات 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

التي يمكن أن تستخدم إلنشاء اإلدارة الدروس المستفادة من البنية التحتية والسياسات القائمة   )3(
  الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوبة؛ 

  فرص التمويل الخارجي وبرامج التخلص القائمة والشراكات.   )4(

 ) 84/87(المقرر 

  كفاءة استخدام الطاقة   (ب) 

فر  اللجنة    وافقت .343 إنشاء  إعادة  على  الثالث  التنفيذية  االجتماع  في  تشكل  الذي  الطاقة  كفاءة  بشأن  اتصال  يق 
 والثمانين. 

عن   )1( الفقرة  ورقة  لتفعيل  المقرر    16الوسائل  والفقرة  XXVIII/2من  المقرر    2،    XXX/5من 
  ) 83/62(المقرر  لألطراف

   .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67عرض ممثل األمانة الوثيقة  .344

لمواصلة المناقشة التى بدأت   تصال بشأن كفاءة الطاقةالفريق اعلى إحالة المسألة إلى  التنفيذيةاللجنة  ووافقت .345
  في االجتماع الثالث والثمانين. 

وبعد ذلك، أبلغ ميسر فريق االتصال بأن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج بخصوص الجدول بشأن   .346
 االجتماع القادم. التمويل اإلضافي، واقترح أن يتم دراسة المسألة في 

،  XXVIII/2من المقرر    16الوسائل لتفعيل الفقرة  اللجنة التنفيذية إرجاء ومواصلة المناقشة حول    وقررت .347
إلى اجتماعها الخامس والثمانين واستخدام النص الوارد في    ) 62/ 83(المقرر    لألطراف   XXX/5من المقرر    2والفقرة  

 ساس لتلك المناقشة.المرفق التاسع والعشرين بالتقرير الحالي كأ

 ) 84/88(المقرر 
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ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد لكفاءة   )2(
(المقرر   استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

83/63 ( 

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68 عرض ممثل األمانة الوثيقة .348

  . فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة إلى المسألة إحالةاللجنة التنفيذية على  فقتواو .349

  اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررتفريق االتصال، مناقشة ل وعقب  .350

الموارد    بحشدحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم  تأن    (أ) 
الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية،  استخدام  كفاءة  ل
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68الواردة في الوثيقة و

 األمانة:  إلىطلب تأن   (ب)

بالتشاور مع الوكاالت المنفذة، وثيقة لالجتماع الخامس    )1( يمكن أن توفر   والثمانين،أن تعد، 
الموارد    إمكانية حشد إطارا للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف  

متعدد  التلك المقدمة من الصندوق  تكون إضافة لالمالية، على المستويين اإلداري والتشغيلي، 
كفاءة  للحفاظ  طراف،  األ المواد استخدام  على  استبدال  عند  تعزيزها  أو  الطاقة 

ب تبريد الهيدروفلوروكربونية  التبريد إمكانية  منخفضة    غازات  قطاع  في  العالمي  االحترار 
 وتكييف الهواء؛ 

التبادل غير الرسمي للمعلومات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة،   أن تواصل  )2(
 أعاله.  )1(عداد الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)إلبما في ذلك 

  ) 84/89 المقرر(

  

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة   )3(
  ) 83/64(المقرر   )ه(82/83ما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر في

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69الوثيقة األمانة  ممثلعرض  .351

 فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة. اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى  ووافقت .352

لتقرير فريق التكنولوجيا  بالموجز المحدث    علمااللجنة التنفيذية    أحيطتفريق االتصال،    تقرير من ميسرعقب  و .353
المقرر   في  المحددة  بالمسائل  المتعلق  الطاقة  استخدام  بكفاءة  المتعلقة  المسائل  بشأن  االقتصادي  (هـ)  82/83والتقييم 

على أن يكون من المفهوم أن األمانة لن    UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69الوثيقة  في    الوارد  )64/ 83(المقرر  
  تطلب تحديثا للموجز. 

الهيدروفلوروكربون  (ج)   ) أ( الثانوي  المنتج   على  الرقابة  بتكنولوجيات  المتعلقة  الرئيسية    23-الجوانب 

  ) 83/67و 66/ 83(المقرران 
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الوثيقة   .354 األمانة  ممثل  عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70عرض  أجزاء  ثالثة  على  تشتمل  التي   ،
قضايا السياساتية التي أثيرت في مشروعى  األرجنتين والمكسيك، والقضايا السياساتية التي أثيرت في المشروع عن ال

  األرجنتين، والقضايا السياساتية التي أثيرت في مشروع  المكسيك. 

كومتي وشدد األعضاء على أهمية معالجة القضايا السياساتية في االجتماع الحالي والسيما بالنظر الى أن ح .355

يناير/    1األرجنتين والمكسيك قد صدقا  على تعديل كيغالي وكانتا في حالة امتثال لاللتزامات التي تحققها اعتبارا من  
الثاني   أكبر  2020كانون  خيار  الى  المالي  الدعم  مستوى  إسناد  أهمية  بينها  من  االعتبارات  من  عدد  إبراز  وجرى   .

للرقابة بالفعل؛    23-ضع فيها انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربونمردودية للتكاليف في األوضاع التي لم تخ
قبل الفترة السابقة بدال من االعتماد عليها  22-واعتماد تكاليف التشغيل اإلضافية على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

د بمرور الوقت؛ وضمان استدامة  للسنوات القادمة مع مراعاة تحسينات عملية اإلنتاج التي قد تخفض من معدالت التولي 
؛ ومراعاة الدور الذي تضطلع به السياسات والقواعد الداخلية في ضمان التدمير  23-إزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون

؛ ومراعاة أهلية نظم التدعيم إذا كانت هناك حاجة إليها على اإلطالق. ولوحظ أيضا  23-المستدام للهيدروفلوروكربون
عل الرقابة  الهيدروفلوروكربونأن  انبعاثات  الهيدروكلوروفلوروكربون  23-ى  إنتاج  عبر  يجري    22-الناشئة  الذي 

  تثير شواغل جديدة تتطلب اهتماما دقيقا.  5تصديره الى بلدان غير عاملة بالمادة 

من بروتوكول مونتريال.   21من المادة    6وأعرب العديد من األعضاء أيضا عن شواغل تتعلق بفهم الفقرة   .356

ؤى أن الفهم الوارد في الوثيقة يمكن أن يؤول على أنه يعني أنه  يتعين على األطراف أن تقوم ببساطة باإلبالغ عن  ور
الهيدروفلوروكربون الثانوي  المنتج  موافق    23-انبعاثات  تكنولوجيات  باستخدام  الجهود لخفضها  أقصى  بذل  من  بدال 

ي نفس الوقت، أدرك األعضاء إن اللجنة التنفيذية ال تملك صالحية . وف21من المادة    7عليها بحسب ما دعت اليه الفقرة  
  أن تقرر ما يشكل امتثاال للفقرة المعنية. 

الثانوي    ووافقت .357 المنتج  على  بالرقابة  الصلة  ذات  القضايا  لمناقشة  اتصال  فريق  إنشاء  على  اللجنة 
التي أثيرت في الوثيقة. غير أن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء. وأعرب    23-الهيدروفلوروكربون

التقدم  اللجنة لم تحرز  المطلوب لتمكين األطراف في تعديل    أحد األعضاء، بتأييد من عضوين آخرين، عن قلقه بأن 
. ووافقت اللجنة على عقد مناقشات إضافية في 2020يناير/كانون الثاني    1كيغالي من االمتثال لتدبير الرقابة المؤرخ  

فريق االتصال. وبناء عليه، أفاد ميسر فريق االتصال أنه على الرغم من المناقشات المهمة، لم يتمكن الفريق مرة أخرى  
  ية المشاكل.من تسو

  ) 83/66مشروع األرجنتين (المقرر 

ممثل   .358 الوثيقة  عرض  للرقابة  ،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71األمانة  لمشروع  مقترحا  قدمت  التي 
الهيدروفلوروكربون الثانوي  المنتج  انبعاثات  قد    23- واإلزالة بشأن  للصناعات في األرجنتين. وكان  في شركة فريو 

اليونيدو تقديمه وفقا للمقرر  سبقت مناقشة مقترح   الثالث والثمانين وأعادت  (ب). كما 83/66المشروع في االجتماع 
المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  الثانية  الشريحة  في  النظر  سيجري  أنه  الى  أشار 

االستثمارية؛ وفي حالة  (و) من جدول األعمال، المشروعات  9الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين في إطار البند  
أن ثبتت اللجنة في خيار غلق المنشأة، أن يعاد رصيد األموال التي ووفق عليها بالفعل لرصد اإلنتاج في المرفق في 

  إطار المرحلة الثانية الى الصندوق، وتعديل االتفاق مع اللجنة التنفيذية. 
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الرق  ووافقت .359 بشأن  االتصال  فريق  الى  المسألة  إحالة  على  الثانوي  اللجنة  المنتج  انبعاثات  على  ابة 
  . 23-الهيدروفلوروكربون

 اللجنة التنفيذية:   قررتوعقب المناقشة في فريق االتصال،  .360

الهيدروفلوروكربون  (أ)  الثانوي  المنتج  انبعاثات  على  للرقابة  المشروع  في  نظرها  تؤجل  في   23-أن 

  األرجنتين إلى االجتماع الخامس والثمانين؛ 

إلى    (ب) تطلب  إلى  أن  أعاله  (أ)  الفرعية  الفقرة  في  إليه  المشار  للمشروع  إضافي  تحليل  تقديم  األمانة 

معلومات إضافية تقدمها حكومة األرجنتين من خالل   أية  إلى  استنادا  والثمانين،  الخامس  االجتماع 
  اليونيدو.

  ) 84/90 المقرر(

  

 )66/ 83مشروع المكسيك (المقرر  

مقترح المشروع  ل، التي قدمت خيارات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72الوثيقة    األمانةممثل    عرض .361
 والتخلص التدريجي منها في كويموباسيكوس، المكسيك.   23 -الهيدروفلوروكربونالثانوي  للتحكم في انبعاثات المنتج

إضافية رداً على أسئلة من األعضاء. وأوضح أنه على الرغم من عدم    معلوماتوقدم ممثل اليونيدو بعد ذلك   .362

في وحدة تدمير قوس البالزما الثانية لهذا السبب على وجه التحديد.  الشركة  وجود نظام احتياطي في البداية، استثمرت  
ليس منذ ذلك الحين؛    ، ولكن2015ي في عام  يضاحتم استخدام الوحدة الثانية لتدمير الغاز المفلور كجزء من مشروع إو

. وانتقل إلى سؤال يتعلق  وجودها  توقعي تدمير المواد المستنفدة لألوزون، ولم  لال يوجد حالياً سوق للنفايات الخطرة أو  
  اتعوهذه األرباح في مشر  ه تم استثمارمن خالل آلية التنمية النظيفة، فأبلغ اللجنة أنالشركة  باإليرادات التي حققتها  

تفضيل  صناعية ومشروعا على سؤال حول  إن تجديد  الشركة  ت خضراء. ورداً  قال  الموقع،  في  للتدمير  والحكومة 
  خارج  تدميربال للوائح المحلية ومخاطر النقل المرتبطة  نظرا  وحدتي تدمير قوس البالزما في الموقع يعتبر أفضل نهج  

عندما ووالتخلص منها عبر الحدود. وأخيراً،  الموقع، وكذلك أحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة  
الشركة ، قال إن  أكثر   على جدية  22  -الهيدروكلوروفلوروكربونسئل لماذا لم يتم النظر في خيار تحسين عملية إنتاج  

  23  -الهيدروفلوروكربونعملت على تحسين العملية على مر السنين، وتمكنت من خفض معدل توليد المنتج الثانوي  
 في المائة، وأن الوثيقة أوضحت التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة خفض معدالت االنبعاثات.  2 إلى أقل من

فيما بعد، أعرب أحد األعضاء عن قلقه فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بآلية التنمية النظيفة، قائالً إنها آلية قانونية  و .363
، مثل أي تبادل تجاري. ومع ذلك، أكد عضو آخر  شركةللاستثماًرا لتحقيق ربح  األرصدة وينبغي اعتبار الدخل من بيع 

المتولدة  المهم معرفة اإليرادات  الثانوي  على أنه من  المنتج  انبعاثات  الممكن استخدامها لزيادة خفض  ، ألنه كان من 
 . 23 -الهيدروفلوروكربون

على    وافقتو .364 ب  مواصلةاللجنة  المعني  االتصال  فريق  في  المكسيك  مشروع  المنتج  الرقامناقشة  انبعاثات  بة 
 .23  -الهيدروفلوروكربونالثانوي 
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انبعاثات  التنفيذية إرجاء نظرها في المشروع للرقابة على    اللجنة  قررت وعقب المناقشة في فريق االتصال،   .365
  في المكسيك إلى االجتماع الخامس والثمانين.  23 -الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي  

  ) 84/91 المقرر(

بإنجازاته، من   .366 بالرغم من تاريخ بروتوكول مونتريال يفخر  إنه  قائال  ببيان  أدلى أحد األعضاء  وبناء عليه، 

التي تنتج    5المرجح أن االجتماع الحالي سيتم ذكره على أنه فشل لآللية في إيجاد حل من شأنه أن يمكن بلدان المادة  
من البروتوكول    10. فالمادة  23-من االمتثال لتدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

، ولكن اللجنة التنفيذية فشلت في هذا الصدد. ويشكل ذلك  5لبلدان المادة  تحتوي على االلتزام بتقديم المساعدة المالية  
. وبالتالي،  5، بل أيضا لجميع بلدان المادة  22-التي أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون  5مشكلة ليس فحسب لبلدان المادة  

 لعضوية. سيكون على البلد أن يثير تلك المسألة مع لجنة التنفيذ ومع الفريق العامل المفتوح ا 

ية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني للمشروعات  عملمشروع السياسة ال:  من جدول األعمال   14البند  
 (ج))  68/ 83قرر مالمدعومة من الصندوق المتعدد األطراف (ال

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73قدم ممثل األمانة الوثيقة  .367

لية  عمأعرب العديد من األعضاء عن تقديرهم لعمل األمانة في إعداد الوثيقة وأكدوا على أهمية وجود سياسة  و .368
متعدد األطراف. والحظ بعض األعضاء  البشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات التي يدعمها الصندوق  

في  أيضا  اعاة المنظور الجنساني فحسب، بل المساهمة  أن الهدف من السياسة ال ينبغي أن يتمثل في تعزيز تعميم مر
يمكن    لكي،  بانتظام تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وذُكر أيضا أنه ينبغي رصد تنفيذ السياسة ومراجعتها  

 وإجراء تعديالت إذا لزم األمر. المستفادة الدروساستنباط  

  السياسيات تضم عناصر  مستقلة  التنفيذية اعتماد وثيقة سياسة    إنه سيكون من المفيد للجنة  عضواتال  إحدى  تقالو .369

الوثيقة   كمرفق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73من  إضافتها  ويمكن  وفدها  والوثيقة.    بتلك،  بعد  مسودة أعد   ،
اآلخرين، سيتم   لتعميم  ضرورة  كورقة غرفة اجتماعات. وأكدت على  عرضها  التشاور مع األعضاء  إدراج تعريف 

قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة    منصوص عليه فيأن ذلك  وذكرت  ظور الجنساني  مراعاة المن
" بدالً من "النهج المراعي لالعتبارات الجنسانية . واقترحت أيًضا أن تشير الوثيقة الناتجة إلى "النهج المراعي  1997/2

كان من الضروري جمع البيانات  والجنساني.  منظورالم سياسة تعميتنفيذ  وتقييم كما أثيرت أهمية ". للمنظور الجنساني
على  ليس فحسب  عالوة على ذلك، ينبغي تحديد نقاط الدخول  وفة حسب الجنس واإلبالغ عنها كلما أمكن ذلك.  المصنّ 

 .خبراتها في تنفيذ السياسات الخاصة بهاعلى  السياسات المطبقة في الوكاالت، بل أيضاأساس 

 . مستقلة اء اآلخرين عن تأييدهم العتماد وثيقة سياسةأعرب العديد من األعضو .370

 اللجنة التنفيذية:  قررتوبناء عليه،  .371

أن تحاط علما بمشروع السياسة العملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق المتعدد    (أ) 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73األطراف الوارد في الوثيقة 
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المتعدد    (ب) الصندوق  من  المعانة  للمشروعات  الجنسانية  تعميم  عن  العملية  السياسة  على  توافق  أن 
 فق الثالثين بالتقرير الحالي؛ األطراف الواردة في المر

  أن تؤكد أهمية تعميم المنظور الجنساني  في المشروعات المعانة من الصندوق المتعدد األطراف؛   (ج)

 أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة:   (د) 

)i(   أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله على
دورة   الخامس مدى  االجتماع  في  فيها  للنظر  المقترحة  بالمشروعات  بدءا  المشروع، 

 والثمانين؛ 

)ii(  بالمنظور الجنساني، عند إتاحتها، في التقارير بشأن المشروعات أن تقدم معلومات تتعلق 
 الجاري تنفيذها والموافق عليها قبل االجتماع الخامس والثمانين؛ 

تنفي  (هـ) أن تستعرض  األمانة  إلى  الفقرة  أن تطلب  في  المذكورة  الجنسانية  تعميم  العملية عن  السياسة  ذ 
  الفرعية (ب) أعاله، وإعداد تقرير لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثمانين. 

  ) 84/92 المقرر(

 الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  الفريقمن جدول األعمال: تقرير   15البند 

، التي تحتوي على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/74قدم ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة   .372

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، الذي اجتمع ثالث مرات على هامش االجتماع الحالي. وتضمن التقرير  
لوروفلوروكربونية في الصين، وتحديدا بشأن تقرير  توصيات لنظر اللجنة التنفيذية بشأن قطاع إنتاج المواد الهيدروك

لعام   الهيدروكلوروفلوروكربون  إنتاج  قطاع  من  المواد    2018التحقق  إنتاج  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  والمرحلة 
التوجيهية   المبادئ  مناقشة مشروع  الفرعي من  الفريق  يتمكن  لم  الوقت،  لضيق  ونظرا  الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

المستخدم أثناء التحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون، والوثيقة األولية بشأن التحقق من  العام    والشكل
في الصين، ومشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد  تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية  

  إلى اجتماع مقبل.   ائل المس   تلك في  وأوصى بإرجاء النظر  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  

 2018تقرير التحقق من قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 

 اللجنة التنفيذية:  قررت .373

  في الصين؛  2018اإلحاطة علما بتقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام   ) أ(

إلى    )ب( يقدم،  أن  الدولي  البنك  إلى  لعام  أن تطلب  المحدث  التحقق  تقرير  والثمانين،  الخامس  االجتماع 
في    22-عن طريق إضافة تحقق لمرة واحدة يؤكد أن خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  2018

  سوكيان كاييان كان مدمجا رأسيا مع اإلنتاج في المرفق الالحق.

  ) 84/93 المقرر(
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ا  المواد  إنتاج  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  (المقررات  المرحلة  للصين    81/71لهيدروكلوروفلوروكربونية 
  ) 83/72و 82/89و

 اللجنة التنفيذية:  قررت .374

مليون دوالر أمريكي الموافق   23اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة بموجب مبلغ    ) أ(

المقرر   بموجب  المواد  71/ 81عليه  إنتاج  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  وتقديم  (ب) 
 هيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛ ال

تقريرا مرحليا عن األنشطة    )ب( والثمانين،  السادس  االجتماع  في  يقدم،  أن  الدولي  البنك  إلى  أن تطلب 
  (ب). 81/71مليون دوالر أمريكي الموافق عليه بموجب المقرر   23المنفذة باستخدام المبلغ 

  ) 84/94 المقرر(

الم العام  والشكل  التوجيهية  المبادئ  لألوزونمشروع  المستنفدة  المواد  إنتاج  إزالة  من  التحقق  أثناء    ستخدم 

  (ب)) 83/70(المقرر 

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من    قررت .375

  إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.

  ) 84/95 المقرر(

في  ةيولاأل  الوثيقة األولية  للمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  تطبيقات  من  التحقق  الصين    عن 
  (ج)) 83/71 (المقرر

في    قررت .376 النظر  إرجاء  التنفيذية  المواد    ةيولاأل  الوثيقةاللجنة  تطبيقات  من  التحقق  عن 
  إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.  الصين الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في

  ) 84/96 المقرر(

  المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

إلى  لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ا   اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج  قررت .377
  اجتماع مقبل للجنة التنفيذية. 

  ) 84/97 المقرر(

 مسائل أخرى :  : من جدول األعمال   16 البند

تواريخ وأماكن االجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين و السابع و الثمانين و الثامن    ) أ(
 و الثمانين للجنة التنفيذية 
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  .  UNEP/OzL.Pro.ExCom/83/Inf.2األمانة الوثيقة قدّمت ممثلة  .378

لم يكن   السادس والثمانينبما أن المكان المقترح لالجتماع    ،83/74، وفقا للمقرر  إنهورداً على سؤال، قالت   .379

سيتم تحديث هذا  و.  اأمريكي  ادوالر  70,000مركز عمل تابع لألمم المتحدة، فسيكون هناك فرق في التكلفة قدّر بمبلغ  
السفر ومعدل بدل اإلقامة اليومي. وكانت المناقشات بشأن المسألة    تذاكربمجرد حساب تكاليف    2020التقدير في عام  

  شيا مع إجراءات األمم المتحدة. بين حكومة أوزبكستان واألمانة جارية تم

وأشار أحد األعضاء إلى أن تواريخ االجتماع السادس والثمانين تتعارض مع تواريخ الدورة السادسة والعشرين   .380

من   عقدها  مقررا  كان  التي  المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف    19إلى    9لمؤتمر 
الثاني   و2020نوفمبر/تشرين  من  .  الفترة  في  االجتماع  عقد  في  تمثل  البديل  الخيار  أن  إلى  الرئيس    6إلى    2أشار 

  في مونتريال. 2020نوفمبر/تشرين الثاني  

لمؤتمر  .381 عشر  الخامس  االجتماع  أن  إلى  أشير  والثمانين،  السابع  لالجتماع  المقترحة  بالتواريخ  يتعلق  وفيما 

مر األطراف في اتفاقية روتردام واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف  األطراف في اتفاقية بازل، واالجتماع العاشر لمؤت
  .2021مايو/ أيار  28إلى  17في اتفاقية ستكهولم كان من المقرر عقدها بالتعاقب في الفترة من 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .382

في  2020أيار   مايو/ 29إلى  25التأكيد على قرارها بعقد اجتماعها الخامس والثمانين في الفترة من   (أ) 

  مونتريال، كندا، في مكان يتم تحديده الحقا؛ 

في مونتريال،    2020نوفمبر/تشرين الثاني    6إلى    2في الفترة من  والثمانين    دسأن تعقد اجتماعها السا   (ب)

عليهما  المتفق  والمكان  التواريخ  تغيير  مع  (إيكاو)،  الدولي  المدني  الطيران  منظمة  مقر  في  كندا، 
  ؛ 83/74بموجب المقرر 

، في 2021يوليه/ تموز    2يونيه/ حزيران إلى    28أن تعقد اجتماعها السابع والثمانين في الفترة من    (ج)
  مونتريال، كندا، في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)؛

من    (د)  الفترة  في  والثمانين  الثامن  اجتماعها  تعقد  الثاني    19إلى    15أن  تشرين  في  2021نوفمبر/   ،
 مونتريال، كندا، في مكان يتم تحديده الحقا. 

  ) 84/98 المقرر(

  من جدول األعمال: اعتماد التقرير   17البند 

التنفيذية   .383 اللجنة  الوثيقة   الحالي   تقرير الاعتمدت  في  الوارد  التقرير  مشروع  أساس    على 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/L.1.  

 اختتام االجتماع  : من جدول األعمال   18 البند
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الساعة   .384 في  االجتماع  اختتم  للمجامالت،  المعتاد  التبادل  الجمعة،   5:30عقب  ديسمبر/    20الموافق    مساء 
  . 2019كانون األول 
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   لتنفيذ بروتوكول مونتلایرإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

 
 األول  المرفق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
  


