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  راف ــدد األطـــتعــ دوق الم ــ ة للصن ــــذيـة التنفيــاللجن 

  ال  ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  2022تشرين الثاني  /نوفمبر 4إلى أكتوبر/تشرين األول   31 كندا، من  ،مونتريال

   للجزء الرفيع المستوى من جدول األعمال المؤقت 4البند  

  تقرير رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف  
  اللجنة التنفيذية   أعمال عنلتنفيذ بروتوكول مونتريال 

 
 
 

  تقرير اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال المقدم  
 إلى اجتماع األطراف الرابع والثالثين  

  
 

 مقدمة

والثالثين لألطراف ويتألف  1يغطي هذا التقرير األنشطة التي اضطلعت بها اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الثالث  .1
اإلدارية  من   والمسائل  األعمال  وتخطيط  وتنفيذها ورصدها؛  والمشروعات،  السياسات؛  مسائل  تتناول:  أجزاء  ثالثة 

 والمالية. 

)، ُعقدت أعمال االجتماع الثامن والثمانين عبر اإلنترنت بمزيجٍ من عمليات  19- ونظراً لجائحة كورونا (كوفيد .2
دى محمي بكلمة مرور واجتماعات رسمية عبر اإلنترنت. وأجريت  الموافقة فيما بين دورات االجتماع، وباستخدام منت
الفترة من   إلى    15عملية الموافقة فيما بين الدورات في  الثاني  ، وُعقد  2021ديسمبر/كانون األول    9نوفمبر/تشرين 

 . 2021نوفمبر/تشرين الثاني  26و  22عبر اإلنترنت يومي  االجتماع الرسمي الثامن والثمانين

  18و  16نفذت أعمال االجتماع التاسع والثمانين في جزأين. وعقد الجزء األول من االجتماع افتراضيا في   .3
في شكل هجين، أي شخصيا    2022يونيه/حزيران    18إلى    16، وعقد الجزء الثاني في الفترة من  2022مايو/أيار    20و

 
  الوثيقة UNEP/OzL.Pro.34/1 .  
1 ) مونتريال  بروتوكول  لتنفيذ  متعدد األطراف  للصندوق  التنفيذية  اللجنة  اختصاصات  اللجنة  9/12UNEP/OzL.Pro.تتطلُب  من  الخامس)  المرفق   ،

 التنفيذية تقديم تقرير سنوي إلى اجتماع األطراف.
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كن  في مونتريال،  (اإليكاو)  الدولي  المدني  الطيران  قادر على  في مقر منظمة  دا، وعبر اإلنترنت، ألي مشارك غير 
 . 19-الحضور شخصيا نتيجة للقيود المستمرة في بلدانهم األصلية بسبب جائحة كوفيد

، أيضا في شكل هجين: شخصيا في 2022يونيه/حزيران    23إلى    20وعقد االجتماع التسعون في الفترة من   .4
عل قادر  غير  مشارك  ألي  اإلنترنت،  وعبر  اإليكاو  جائحة  مقر  بسبب  المفروضة  القيود  بسبب  الحضور شخصيا  ى 

 . 19-كوفيد

 االجتماعين المذكورين أعاله متاحان على الموقع اإللكتروني للصندوق المتعدد األطراف.  2تقريرا  .5

 الحضور 

  3: 2021أدار أعمال االجتماع الثامن والثمانين أعضاء اللجنة التنفيذية التالية أسماؤهم لعام  .6

بالفقرة  األطراف غير    ) أ( المادة    1العاملة  بالمادة    5من  العاملة  (األطراف غير  البروتوكول  ):  5من 
أستراليا، وبلجيكا (الرئيس: السيد آالن ويلمارت)، والجمهورية التشيكية، واليابان وسويسرا، والمملكة 

 المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية؛ 

ال  )ب( المادة    1بالفقرة    عاملةاألطراف  بالمادة    5من  العاملة  (األطراف  البروتوكول  أرمينيا،  5من   :(

 البحرين (نائب الرئيس: السيد حسن مبارك)، والصين، وباراغواي، وجيبوتي، وسورينام وزمبابوي.

  4: 2022اؤهم لعام  أدار أعمال االجتماع التاسع والثمانين واالجتماع التسعين أعضاء اللجنة التنفيذية التالية أسم .7

بالمادة    ) أ( العاملة  (الرئيس:  5األطراف  البحرين  مبارك:  حسن  وكوبا، السيد  وتشاد،  والبرازيل،   ،(
 وغيانا، والهند؛ وزمبابوي،  

بالمادة    )ب( العاملة  اليابان، رومانيا، 5األطراف غير  إيطاليا،  فنلندا،  المتحدة    5: بلجيكا، كندا،  الواليات 
 السيد جون طومسون).  األمريكية، (نائب الرئيس:

 عمالً بالمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن:  .8

للبيئة   ) أ( المتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنمائي)  (البرنامج  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  ممثلو  شارك 

الصندوق،   خزانة  وأمين  المنفذة  الوكالة  بصفة  كالهما  للتنمية  (اليونيب)،  المتحدة  األمم  ومنظمة 

 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79 
(http://www.multilateralfund.org/88/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/
8879.pdf), UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/15 
(http://www.multilateralfund.org/89/Report%20of%20the%20eightyeighth%20meeting%20of%20the%20Executiv/1/
8915.pdf), UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16 
(http://www.multilateralfund.org/89/Report%20of%20the%20eightyeighth%20meeting%20of%20the%20Executiv/1/
8916.pdf), UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40 
(http://www.multilateralfund.org/90/Report%20of%20the%20ninetieth%20meeting%20of%20the%20Executive%20
C/1/9040.pdf). 

 لالجتماع الثاني والثالثين لألطراف.   32/9قاً للمقرر وف 3
 الصادر عن االجتماع الثالث والثالثين لألطراف.   33/11وفقاً للمقرر  4
 شارك في االجتماع التاسع والثمانين فقط. 5
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الثمانين    الصناعية (اليونيدو)، والبنك الدولي في جميع عناصر االجتماع الثامن والثمانين والتاسع و
 وفي االجتماع التسعين بصفة مراقب؛   بصفة مراقب؛

، ورئيس واألمين التنفيذي ألمانة األوزن (االجتماعات الثامن والثمانون والتاسع والثمانون والتسعون)  )ب(
لجنة التنفيذ (االجتماعات الثامن والثمانون والتاسع والثمانون والتسعون)، ونائب رئيس لجنة التنفيذ  

االقتصاد والتقييم  التكنولوجيا  فريق  وأعضاء  والثمانون)  والتاسع  والثمانون  الثامن    ي (االجتماعان 
 (االجتماعان التاسع والثمانون والتسعون)؛  

ت البيئية (االجتماعات الثامن والثمانون والتاسع والثمانون والتسعون)، ومعهد وممثلو وكالة التحقيقا   )ج(
والتسعون) ومجلس   والثمانون  والتاسع  والثمانون  الثامن  (االجتماعات  المستدامة  والتنمية  الحوكمة 

الدفاع عن الموارد الطبيعية (االجتماعان التاسع والثمانون والتسعون) ورابطة مصنعي غاز التبريد  
 ي الهند (االجتماعان التاسع والثمانون والتسعون) وحضر االجتماعات أيضا بصفة مراقب. ف

 المسائل المتعلقة بالسياسات   )1(

بالمواد   .9 المتعلقة  السياسات  مسائل  التالية:  األقسام  على  السياسة  بمسائل  المتعلق  األول  الجزء  يحتوي 
با المتعلقة  السياسات  ومسائل  للكلوروفلوروكربونالهيدروكلوروفلوروكربونية؛  العالمية  ومسائل 11-النبعاثات  ؛ 

 السياسة المتعلقة بتعديل كيغالي.

 مسائل السياسة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )2(

إنتاج   .10 على  القضاء  إدارة  وخطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطط  تنفيذ  يزال  ال 
حور التركيز الرئيسي للعمل خالل الفترة المشمولة باالستعراض. وقد وافقت اللجنة  الهيدروكلوروفلوروكربون يشكل م

بالمادة   العاملة  األطراف  من  طرف  لكل  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  على  في   5التنفيذية 
وروكربونية المعتمدة وخطة إدارة  بروتوكول مونتريال. وترد القائمة الكاملة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل

 القضاء على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في المرفق األول لهذا التقرير. 

مواصلة استخدام المبادئ الواجب تطبيقها بشأن التكاليف اإلضافية لمشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
 )74/50هيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد ال

إزالة   .11 لمشاريع  المؤهلة  اإلضافية  التكاليف  مبادئ  أن  جديد  من  التنفيذية  اللجنة  أكد  التسعين،  االجتماع  في 
التي أرسيت    6الهيدروكلوروفلوروكربون في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 ). 90/31ستستمر في التطبيق في المراحل المقبلة (المقرر  74/50في المقرر 

 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج 

لعام   .12 اإلنتاج  بقطاع  المعني  الفرعي  الفريق  اجتمع  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  في    2021خالل  واحدة  مرة 
الثاني   لالجتم2021نوفمبر/تشرين  تقريرا  والثمانين، ، وأصدر  الثامن  لعام    7اع  الفرعي  الفريق  على    2022واجتمع 

 
 . 22إلى  19، الفقرات من UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/13الوثيقة  6
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/78الوثيقة  7
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 للنظر فيه في ذلك االجتماع.  8هامش االجتماع التسعين وأصدر تقريرا 

وركز الفريق الفرعي مناقشته، في إصداره توصياته لالجتماع الثامن والثمانين، على تقريري التحقق لعامي  .13
التحقق    2020و  2019 بتقريري  علماً  التنفيذية  اللجنة  الصين. وأحاطت  في  الهيدروكلوروفلوروكربون  إنتاج  لقطاع 

وأن البنك الدولي لم يتمكن    19-في ضوء جائحة كوفيد  2021والحظت أيضاً أن عمليات التحقق قد أجريت فعلياً في عام  
(هـ). وطلبت اللجنة إلى البنك الدولي أن يقدم، في االجتماع 86/99بعد من إجراء التحقق المطلوب بموجب المقرر  

لقطاع اإلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون في   2020و  2019، إضافة إلى تقريري التحقق لعامي  2022األخير لعام  
(هـ)؛ وتحديثاً يتعلق بمؤسسة واحدة، كجزء من 86/99وعمليات التحقق لمرة واحدة المطلوبة بموجب المقرر  الصين؛

في البلد. كما ُطلب إلى البنك الدولي أيضاً أن يتحقق    2021التحقق من قطاع اإلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  
ريراً عنها إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع األخير لعام  من عدد من العناصر المحددة، عنصراً بعنصر، وأن يقدم تق

. وُطلب إلى حكومة الصين، من خالل البنك الدولي، أن تقدم في االجتماع نفسه تقريراً عن نتيجة التقييم الحكومي 2022
د المحلية المخصصة إلنتاج الموا  2020ألحد منتجي الهيدروكلوروفلوروكربون الذي ربما يكون قد تجاوز حصة عام 

المستنفدة لألوزون، بما في ذلك أي تدابير ربما تكون قد نفذت بموجب اللوائح اإلدارية في ضوء نتائج التقييم (المقرر  
88/79  .( 

عمالً  .14 الهيدروكلوروفلوروكربون،  إنتاج  لقطاع  التوجيهية  المبادئ  مشروع  بإيجاز  الفرعي  الفريق  وناقش 
ف أعضاء الفريق الفرعي لم تتغير فيما يبدو منذ المناقشة السابقة، قررت اللجنة ، ولكن نظراً ألن مواق59/ 87بالمقرر 

التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون إلى اجتماع مقبل (المقرر  
في مشروع المبادئ التوجيهية والصيغة ). وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر إلى االجتماع التاسع والثمانين  88/81

(د)،  87/57(ب)، و83/70القياسية المستخدمة للتحقق من القضاء على إنتاج المواد المستنفدة لألوزون، وفقاً للمقررات  
 ). 88/80(المقرر  87/58و

مناقش .15 إكمال  من  التسعين،  االجتماع  هامش  على  المعقودة  اجتماعاته  خالل  الفرعي،  الفريق  يتمكن  ته  ولم 
لمشروع المبادئ التوجيهية والشكل الموحد المستخدم للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون. ومن ثم، قررت  

). وأرجأت أيضاً إلى اجتماع  90/52اللجنة التنفيذية إرجاء مواصلة النظر في تلك المسائل إلى اجتماع مقبل (المقرر  
التوجيهية المبادئ  مشروع  في  النظر  (المقرر    مقبل  الهيدروكلوروفلوروكربون  إنتاج  إلى  90/53لقطاع  واستنادا   .(

توصيات الفريق الفرعي، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً باستعراض النهج الذي تتبعه حكومة الصين لإلبالغ عن إنتاج  
الكلوروفلوروميثان133-الهيدروكلوروفلوروكربون المادة  113-أ وثالثي  مونتريال، وأن من بروتوكول    7أ بموجب 

من بروتوكول   7، سيقدم البلد تقريرا بموجب المادة  2020حكومة الصين أبلغت اللجنة التنفيذية أنه اعتبارا من عام  
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون بما يتسق مع تقارير التحقق    أ 113-أ وثالثي الكلوروفلوروميثان133-مونتريال عن 

ج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد ومع النهج األكثر صرامة الذي تتبعه  المقدمة بموجب خطة إدارة إزالة إنتا
 ). 90/51الحكومة في اإلبالغ عن البيانات المتعلقة بتلك المواد (المقرر 

 ) CFC-11مسائل السياسات المتعلقة باالنبعاثات العالمية لثالثي كلورو فلورو الميثان ( )3(

ا .16 والثمانين  الحادي  االجتماع  عام  في  في  عقد  جدول  2018لذي  بند  إطار  في  اللجنة،  أعضاء  أحد  أعرب   ،
األعمال «مسائل أخرى»، عن قلقه إزاء الزيادة غير المتوقعة والمستمرة في االنبعاثات العالمية لثالثي كلورو فلورو 

، رغم اإلبالغ  2018مايو/أيار    16) على النحو الوارد في دراسة علمية نُشرت في مجلة ’نيتشر‘ في  CFC-11الميثان (
) بموجب بروتوكول مونتريال. وبناًء عليه، طلبت اللجنة  CFC-11عن القضاء على إنتاج ثالثي كلورو فلورو الميثان (

التنفيذية إلى األمانة تقديم معلومات ذات صلة، حسب الضرورة، إلى أمانة األوزون وفقاً للمبادئ التوجيهية واإلجراءات  
 ). 81/72قررات الصندوق المتعدد األطراف وبروتوكول مونتريال (المقرر والسياسات وم

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/39الوثيقة  8
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) مرة  CFC-11نظرت اللجنة التنفيذية في مسألة الزيادة في االنبعاثات العالمية لثالثي كلورو فلورو الميثان ( .17
والثمانين الذي عقد    وفي االجتماع الثالث  9، 2018) وأيضا في عام  82/86أخرى في االجتماع الثاني والثمانين (المقرر  

حيث نوقشت هذه المسألة بتعمق عندما نظرت اللجنة في سلسلة من التقارير عن مشروعات ذات    10، 2019في عام  
 11متطلبات إبالغ محددة بما في ذلك ما يخص أنظمة المراقبة واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ في الصين. 

إلى أن الحكومة   االنتباه   ووجهتستتخذها حكومة الصين،    وقد رحبت اللجنة التنفيذية بعدد من اإلجراءات التي .18
ستنظر في عدٍد من االقتراحات الرامية إلى تكملة إجراءاتها التنظيمية وإجراءات اإلنفاذ وزيادتها. كما تعهدت حكومة 

االجتماع السادس    ، وتقرير آخر في2019الصين بتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع الرابع والثمانين في عام  
، بشأن التقدم المحَرز في تنفيذ األنشطة المذكورة أعاله. وقررت اللجنة أيضاً، في االجتماع 2020والثمانين في عام  

غير   االستهالك  و/أو  باإلنتاج  يتعلق  فيما  االنتصاف  سبل  من  الممكنة  األشكال  في  ستنظر  أنها  والثمانين،  الرابع 
فلورو لثالثي كلورو  (   المشروعين  الصين بعد عام  CFC-11الميثان  ). وفي االجتماع 83/41(المقرر    2008) في 

(هـ)، قبل التقرير النهائي المزمع تقديمه في  83/41الرابع والثمانين، قدمت حكومة الصين تقريراً أولياً، عمالً بالمقرر  
 اً بالمعلومات المقدمة. االجتماع السادس والثمانين. وأجرت اللجنة مناقشة أخرى متعمقة قبل اإلحاطة علم

كوفيد .19 جائحة  تفرضها  التي  للقيود  إلى  19-ونظراً  التنفيذية  اللجنة  والثمانين، أرجأت  السادس  في االجتماع   ،
باإلضافة إلى دراسة   83/4112اجتماع مقبل النظر في التقرير بشأن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر  

مية واإلنفاذ أو ظروف السياسة أو السوق التي ربما تكون قد أدت إلى اإلنتاج واالستخدام غير  لتحديد اإلجراءات التنظي
وفي االجتماع السابع    CFC.(13-12) وثنائي كلورو فلورو الميثان (CFC-11القانوني لثالثي كلورو فلورو الميثان ( 

 الثامن والثمانين.  أرجئ النظر في هاتين المسألتين مرة أخرى إلى االجتماع  14والثمانين، 

وفي    .إلى االجتماع التسعين.  15وفي االجتماع الثامن والثمانين، أرجأت اللجنة مرة ثانية النظر في المسألتين  .20
االجتماع التسعين، وبسبب مشاركة الممثلين الرئيسيين لوفد أحد األعضاء عبر اإلنترنت، وافقت اللجنة التنفيذية على 

(هـ) والدراسة الرامية  41/ 83إرجاء النظر في التقرير المتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر  
اذية أو السياساتية أو السوقية التي ربما أدت إلى إنتاج واستخدام ثالثي كلورو  إلى تحديد الظروف التنظيمية أو اإلنف

 16(د)).83/41) (المقرر CFC-12) وثنائي كلورو فلورو الميثان ( CFC-11فلورو الميثان (

من  نظرة عامة على أنظمة الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص والحصص الحالية القابلة للتنفيذ التي ُوِضعت بدعم  
 الصندوق المتعدد األطراف 

في االجتماع الثاني والثمانين، أثناء المناقشات بشأن نقاشات األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل  .21
-CFCالمفتوح العضوية واالجتماع الثالثين لألطراف بشأن الزيادة في االنبعاثات العالمية لثالثي كلورو فلورو الميثان (

مانة إعداد وثيقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية في االجتماع الثالث والثمانين تقدم نظرة عامة على النظم  )، ُطلب إلى األ11
الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ التراخيص والحصص، بما في ذلك شروط وممارسات نظم رفع التقارير إلى 

). ونظرت اللجنة التنفيذية في تلك  82/86اف (المقرر  اللجنة التنفيذية التي وضعت بدعم من الصندوق المتعدد األطر
وطلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة إحالة الوثيقة إلى أمانة األوزون بحيث يمكن   17الوثيقة في االجتماع الثالث والثمانين. 

ا استعرضت  التي  األطراف،  المتعدد  الصندوق  برعاية  تجري  التي  اإلجراءات،  استعراض  بوثيقة  ألطراف  إرفاقها 
 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70الوثيقة  9
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38الوثيقة  10
 . 2Add.و 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.الوثيقة  11
 الرابع. ، الجزء 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Corr.، والوثيقة 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.الوثيقة  12
 ، الجزء الخامس. 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Corr.، والوثيقة 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.الوثيقة  13
 ، الجزءان الثاني والثالث.1UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9/Add.الوثيقة  14
 ، الجزءان الثاني والثالث.1UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18/Add.الوثيقة  15
 ، الجزءان األول والثاني..1Pro/ExCom/90/9/AddUNEP/OzL.الوثيقة  16
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38الوثيقة  17
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االمتثال لشروط االتفاقات بموجب الصندوق وضمنت استمرارها، مع إتاحتها إلى األطراف في    -أي الوثيقة-بموجبها  
االجتماع الحادي واألربعين للفريق العامل المفتوح العضوية. وأرجأت اللجنة مواصلة النظر في الوثيقة إلى االجتماع 

أي مقررات ذات صلة يتخذها اجتماع األطراف الحادي والثالثون (المقرر  الرابع والثمانين حتى يتسنى لها مراعاة  
). وفي أعقاب مناقشات إضافية في االجتماع الرابع والثمانين، أرجئ األمر إلى االجتماع الخامس والثمانين في  83/60

كوفيد 2020عام   جائحة  بسبب  االجتماع  وقت  على  المفروضة  للقيود  ونظراً  المسألة19-.  أُجلت  في    ،  أخرى  مرة 
وأرجئ مرة أخرى إلى االجتماع الثامن    19، والسابع والثمانين. 18االجتماعات الخامس والثمانين، والسادس والثمانين 

في الجلسة العامة وفي   21وفي االجتماع التاسع والثمانين، قررت اللجنة عقب مناقشات بشأن هذه المسألة   20والثمانين. 
فريق اتصال، إرجاء مواصلة المزيد من المناقشة للنظرة العامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ  

طراف إلى االجتماع الحادي والتسعين لتمكينها من التراخيص والحصص، التي وضعت بدعم من الصندوق المتعدد األ
لألطراف   والثالثين  الرابع  واالجتماع  العضوية  مفتوح  العامل  للفريق  واألربعين  الرابع  لالجتماع  نتائج  أي  مراعاة 

 ). 89/2(المقرر 

 مسائل السياسات المتعلقة بتعديل كيغالي  )4(

والمقرر   .22 كيغالي  تعديل  باعتماد  اجتماعها  ذي    28/2عمالً  في  التنفيذية،  اللجنة  ناقشت  عام    77الصلة،  في 
وقد أدت هذه المناقشات إلى عقد المقرر اجتماعاً    22، القضايا الناشئة عن التعديل ذات الصلة باللجنة التنفيذية. 2016

. وتواصلت  2/ 28، لمعالجة المسائل الناشئة عن المقرر  78، وهو االجتماع الـ  2017خاصاً لمدة أربعة أيام في عام  
 المناقشات في كل االجتماعات الالحقة.  

تين طلبت األطراف بموجبهما من اللجنة التنفيذية أن تضع،  ل، ال 2/ 28من المقرر    11و  10استجابة للفقرتين   .23
الهيدروفلوروكربون،   واستهالك  التدريجي إلنتاج  التخفيض  مبادئ توجيهية  كيغالي،  تعديل  اعتماد  خالل عامين من 

ير بشأن ذلك، وقُدم تقريٌر مرحلي شامل إلى االجتماع الثالثين لألطراف مشفوعاً بعرض قدمه رئيس اللجنة  وتقديم تقر
لعام   لتطوير    2018التنفيذية  عملها  مواصلة  التنفيذية  اللجنة  من  األطراف  طلبت  لذلك،  واستجابةً  الموظفين.  وكبير 

العناصر بحيث يكون جزءاً من تقريرها السنوي إلى اجتماع  المبادئ التوجيهية وتقديم تحديث بشأِن التقدم المحرز في  
 23األطراف. 

 يلخص هذا القسم من هذا التقرير حالة المناقشات بشأن المسائل التالية المتعلقة بتعديل كيغالي: .24

  المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف 
  األنشطة التمكينية والتعزيز المؤسسي 
  لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مشروع المبادئ التوجيهية 
 مشروع المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
 23-الجوانب الرئيسية للتكنولوجيات الخاصة بالرقابة على المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون 
 إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وأنشطة التخفيض التدريجي   التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة

 للهيدروفلوروكربون
   ،التأخيرات المحتملة في تنفيذ األنشطة ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الحساسة للوقت

 واألنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تتطلب تمديد تاريخ إتمامها

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/83الوثيقة  18
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/41الوثيقة  19
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/66الوثيقة  20
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/3الوثيقة  21
 . 1ExCom/77/70/Rev/UNEP/OzL.Pro.الوثيقة  22

 لألطراف  30/4المقرر  23
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االطالع على قائمة بالوثائق التي نُظر فيها، والقرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في المرفق الثاني يُمكن   .25

 لهذا التقرير. 

 قدمها الصندوق المتعدد األطراف  إضافية مساهمات 

اإلضافية   .26 المساهمات  التقدير،  مع  التنفيذية،  اللجنة  قبلت  والسبعين،  السابع  االجتماع  المتعدد  في  للصندوق 
لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي،    524طرفاً من األطراف غير العاملة بالمادة   17األطراف التي أعلن عنها  

مشيرةً إلى أن هذا التمويل يقدٌم لمرة واحدة بطبيعته، ولن يحل محل مساهمات المانحين. وفي االجتماع الحادي والثمانين،  
ل من رصيد المساهمات   5العاملة بالمادة    1نفيذية أن طلبات األنشطة التمكينية لبلدان المجموعة  قررت اللجنة الت  ستُموَّ

األنشطة   تمويل  بعد  اإلضافية،  الطوعية  المساهمات  من  متبقية  أرصدة  أي  استخدام  يمكن  وأنه  اإلضافية،  الطوعية 
الص ذات  المستقلة  االستثمارية  المشروعات  تمويل  في  الثاني  التمكينية،  االجتماع  وفي  بالهيدروفلوروكربون.  لة 

قد دفعت مساهماتها الطوعية اإلضافية    5أمين الخزانة بأن جميع السبعة عشر بلداً غير العاملة بالمادة    25والثمانين، أفاد 
 دوالرات أمريكية من 253,304دوالراً أمريكياً. وُحصل دخٌل إضافي قدره   25,513,071للصندوق، وبلغ مجموعها  

ً أمريكي اً دوالر  25,766,375الفوائد المتراكمة على المساهمات اإلضافية، ليصبح المبلغ اإلجمالي   إلعداد البرامج.  ا

بين االجتماعين التاسع والسبعين والثالث والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل للوكاالت الثنائية والمنفذة   .27
بلداً؛    116دوالراً أمريكياً لألنشطة التمكينية في    16,210,363كياً، يشمُل  دوالراً أمري  25,544,161بمبلغ يصل إلى  

دوالراً أمريكياً لمشروعات    9,101,730دوالراً أمريكياً إلعداد مشروعات استثمارية في ثمانية بلدان؛ و  232,069و
إزالة   تستهدف  (  754.5استثمارية  مترياً  ال  1,108,442طناً  أكسيد  ثاني  مكافئ  من  المواد  طناً  من  كربون) 

دوالر أمريكي  100,000؛ باإلضافة إلى ما يصل إلى 5الهيدروفلوروكربونية في ستة بلدان من البلدان العاملة بالمادة 
الناجم عن مرافق إنتاج    23-لتقييم الخيارات الفعالة من حيث التكلفة والمستدامة بيئياً للقضاء على الهيدروفلوروكربون

مبلغ  22-ونالهيدروكلوروفلوروكرب بإعادة  الخزانة  أمين  أفاد  والثمانين،  الثالث  االجتماع  وفي  دوالرات    18,003. 
 أمريكية إلى الصندوق، وهي وفورات من تمويل التقييم. 

الثالث   .28 االجتماع  في  الموارد  المساهمات اإلضافية وتوافر  تلك  الخزانة بشأن حالة  أمين  تقرير  إلى  وبالنظر 
التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين، ضمن حسابات  قررت اللجنة    26والثمانين، 

لتنفيذ    2018عام   البدء السريع  بالدخل وصرف المساهمات اإلضافية لدعم  معتمداً  للصندوق المتعدد األطراف، بياناً 
عن المساهمات العادية للصندوق والنظر    التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، على أن يكون هذا البيان منفصالً 

في االجتماع الرابع والثمانين في كيفية استخدام أي أرصدة متبقية، مع األخذ في عين االعتبار أنه من المقرر إجراء  
المشاورات بشأن هذه المسألة قبل ذلك االجتماع بين الدول المانحة السبعة عشر وكبير الموظفين الذي قدم مساهمات  

 ). 4/ 83للصندوق المتعدد األطراف (المقرر   إضافية

بعد أن أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بتقرير أمين الخزانة بشأن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد   .29
طلبت من أمين الخزانة أن يضيف إلى المساهمات العادية   27األطراف وتوافر الموارد في االجتماع الرابع والثمانين، 

ا وقدره  للصندوق  اإلضافية  المساهمات  من  المتبقي  الرصيد  إضافية،  كإيرادات  األطراف،    اً دوالر  13,698لمتعدد 
ً أمريكي ، باإلضافة إلى أي أرصدة تمويل من المساهمات اإلضافية، من المشروعات المكتملة والمشروعات المنجزة  ا

مانين، أو التي ستُعاد في االجتماعات المقبلة. ووافقت  "بقرار من اللجنة التنفيذية" والتي أعيدت في االجتماع الرابع والث

 
سرا والمملكة المتحدة  أستراليا وكندا والدانمرك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وسوي 24

 األمريكية. لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والواليات المتحدة 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5الوثيقة  25
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5الوثيقة  26
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5الوثيقة  27
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اللجنة على عدم إبالغ اللجنة التنفيذية بحالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف منفصلة عن المساهمات 
 ). 84/3العادية للصندوق اعتباراً من االجتماع الخامس والثمانين (المقرر 

جتماع الرابع والثمانين أيضاً من األمانة أن تقدم، في االجتماع الخامس والثمانين،  وطلبت اللجنة التنفيذية في اال .30
تقريراً إضافياً عن المشروعات االستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية واألنشطة التمكينية الممولة باستخدام  

وعاتها وتقديم لمحة عامة عن أهدافها وحالة التنفيذ  المساهمات اإلضافية، مع تحديد البلدان التي جرت الموافقة على مشر
التخلص منها عن طريقها عند   التي جرى  الهيدروفلوروكربون  المستفادة منها وكميات  والدروس  الرئيسية  ونتائجها 
االقتضاء، ومستوى األموال المعتمدة والمصروفة، والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات واألنشطة، على أن  

المعلومات على أساس فردي لمشروعات االستثمارية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون وعلى أساس إجمالي األنشطة    تقدم 
(ب)). وطلبت اللجنة من األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة إدراج هذه  84/12التمكينية للهيدروفلوروكربون (المقرر  

ستقبل والتقارير المرحلية المستقلة، على الترتيب، إلى حين االنتهاء  المعلومات في كل التقارير المرحلية الموحدة في الم
(ج)). وفي 84/12من جميع المشروعات االستثمارية واألنشطة التمكينية ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون (المقرر  
اال بالمشروعات  المتعلقة  بالمعلومات  علماً  التنفيذية  اللجنة  أحاطت  والثمانين،  الخامس  واألنشطة  االجتماع  ستثمارية 

 28(ب). 84/12التمكينية ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون، التي قدمتها الوكاالت الثنائية والمنفذة تماشياً مع المقرر 

 األنشطة التمكينية والتعزيز المؤسسي 

الفقرة   .31 في  النظر  المقرر    20عند  بالتخفيض    2/ 28من  المتعلقة  التمكينية  األنشطة  تمويل  التدريجي  بشأن 
) والسبعين  التاسع  االجتماع  في  التمويل  2017للهيدروفلوروكربون  طلبات  تقديم  مبادئ  التنفيذية  اللجنة  اختارت   ،(

لألنشطة التمكينية، والمستوى األقصى للتمويل المسموح به لها، بما في ذلك العديد من المتطلبات. كما قررت اللجنة 
التمويل إلع توفير  يمكن  أنه  للمواد  التنفيذية  التدريجي  للتخفيض  األولية  بااللتزامات  للوفاء  الوطنية  التنفيذ  داد خطط 

الهيدروفلوروكربونية قبل خمس سنوات من تلك االلتزامات، على أقل تقدير، بمجرد تصديق بلد ما على تعديل كيغالي  
تعلق بفترة تنفيذ المشروع، قررت  ). وفيما ي79/46وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستجري الموافقة عليها (المقرر  

اللجنة الحقاً اإلبقاء على فترة الثمانية عشر شهراً األصلية، على أن تُمدد إذا لزم األمر بمدة تصل إلى اثني عشر شهراً  
ت (بإجمالي ثالثين شهراً من تاريخ الموافقة على المشروع) إذا استلمت األمانة طلباً رسمياً بالتمديد. وطُلب من الوكاال

الثنائية والمنفذة تقديم تقرير نهائي عن األنشطة التمكينية خالل ستة أشهر من تاريخ اكتمال المشروع، مع تسليط الضوء 
 ). 81/32على الدروس المستفادة حيال كيف دعمت أنشطة البدء السريع العمل المبكر بشأن تنفيذ تعديل كيغالي (المقرر  

دوالراً أمريكياً بما    19,998,742ة التنفيذية على مبلغ إجمالي قدره  وبحلول االجتماع التسعين، وافقت اللجن .32
، الممولة من المساهمات  5بلداً من البلدان المدرجة في المادة    138في ذلك تكاليف أنشطة الدعم لألنشطة التمكينية في  

 الطوعية اإلضافية ومن المساهمات العادية.  

في االجتماع الثامن والسبعين، قررت    28/2من المقرر    21  وعن التعزيز المؤسسي، عند النظر في الفقرة  .33
(المقرر   مقبل  اجتماع  في  المؤسسي  التعزيز  تمويل  زيادة  في  النظر  التنفيذية  السادس  4/ 78اللجنة  االجتماع  وفي   .(

المقرر  والثمانين، أرجأت اللجنة التنفيذية النظر في استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي، وتشمل مستويات التمويل (
فأرجئت المسألة إلى    30إلى االجتماع السابع والثمانين، وتكرر األمر ذاته في االجتماع السابع والثمانين،   29(د))، 74/51

 أرجئ النظر في األمر إلى االجتماع التاسع والثمانين.  31االجتماع الثامن والثمانين. وفي االجتماع الثامن والثمانين، 

 
 ، القسم الخامس. UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9الوثيقة  28
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/84الوثيقة  29
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/42الوثيقة  30
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/67الوثيقة  31
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التاسع والثمانين، وبعد مناقشة المسألة في االجتماعات العامة وفي أفرقة االتصال  .34 ، طلبت  32وفي االجتماع 
للتقارير  اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تناقش مع الوكاالت الثنائية والمنفذة المسائل المتصلة باستعراض الشكل الحالي  

النهائية وطلبات تمديد تمويل التعزيز المؤسسي وباختيار مجموعة من مؤشرات األداء التي يمكن أن تستخدمها باستمرار  
وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والتسعين. وقررت إرجاء مواصلة    5جميع البلدان العاملة بالمادة  

التي   تعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل، إلى االجتماع الحادي والتسعين،النظر في استعراض مشاريع ال
(المقرر    33ستواصل فيها المناقشات على أساس نص العمل الوارد في المرفق األول لتقرير االجتماع التاسع والثمانين 

89 /3 .( 

 مشروع المبادئ التوجيهية لتمويل إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية  

الثامن والسبعين،  .35 واالجتماع    36)، 2017واالجتماع الثمانين (  35واالجتماع التاسع والسبعين،   34في االجتماع 
والثمانين،  وضع    37الحادي  التنفيذية  اللجنة  للمواد  ناقشت  التدريجي  التخفيض  لتمويل  التوجيهية  المبادئ 

، وكانت ذات صلة بعمل 2/28التالية من المقرر    كما قررت أن تدرج فيها نصاً بشأن العناصر  الهيدروفلوروكربونية،
 اللجنة التنفيذية:

   المرونة في التنفيذ التي مكنت كل طرف من اختيار استراتيجياته وأولوياته الخاصة في القطاعات
 28/2من المقرر   13والتكنولوجيات، بما يتماشى مع الفقرة 

  17الفقرة  تواريخ االنتهاء للسعة المؤهلة، بما يتماشى مع 
  18التحويل الثاني والثالث، تمشياً مع الفقرة 
  19التخفيضات الُمجمعة المستدامة بما يتماشى مع الفقرة 
  (أ)  15فئات التكلفة اإلضافية المؤهلة لقطاع التصنيع االستهالكي وفقاً للفقرة الفرعية 
  (ب) 15فئات التكلفة اإلضافية المؤهلة لقطاع اإلنتاج وفقاً للفقرة الفرعية 
  (ج) 15فئات التكلفة اإلضافية المؤهلة لقطاع خدمة التبريد وفقاً للفقرة الفرعية 
  35أهلية مواد المرفق "و" الخاضعة إلعفاءات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة، عمالً بالفقرة 

 
كما نظرت، وأحاطت علماً، بوثيقة معلومات    38واصلت اللجنة التنفيذية مداوالتها في االجتماع الثاني والثمانين. .36

، أثناء   باعتبارات رئيسية لتطوير منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة. وقررت اللجنة  39أولية 
انية  وضع المبادئ التوجيهية للتمويل، أن تنظر في كيفية التعامل مع االستخدام المؤقت لمنشأة ما للتكنولوجيا ذات اإلمك

العالية لالحترار العالمي، في مقابل التكنولوجيا المعتمدة ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة، فيما يتعلق بنقطة 
 ). 82/55(المقرر البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة للبلد في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية 

الت .37 المداوالت حول تطوير المبادئ  الثالث والثمانين، بعد مزيد من  للتكاليف في االجتماع  واصلت    40وجيهية 
والثمانين.  الرابع  االجتماع  في  مناقشاتها  التنفيذية  التصنيع    41اللجنة  لقطاع  المؤهلة  اإلضافية  بالتكاليف  يتعلق  وفيما 

ومعلومات،   تحليالً  تقدم  وثيقة  والثمانين  السادس  لالجتماع  تعد  أن  األمانة  من  طلبت  المعلومات االستهالكي،  شاملة 

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/4الوثيقة  32
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16الوثيقة  33
 . Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5الوثيقة  34

 . 78/3، عمالً بالمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46الوثيقة  35
 . 79/44بالمقرر   عمالً  ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55الوثيقة  36
 . 80/76بالمقرر   عمالً ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53الوثيقة  37
 . 1Add.و UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65و 1Add.و UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67الوثائق  38
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66الوثيقة  39
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43الوثيقة  40
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66الوثيقة  41
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الُمجمعة، على شكل جدول، بشأن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية ومدتها، وجدوى التكاليف  
المواد   ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  الفرعية  والقطاعات  التصنيع  قطاعات  في  المعتمدة  االستثمارية  المشروعات  لجميع 

منها والمواد البديلة التي أُدخلت تدريجياً. وفيما يتعلق بالتخلص، طلبت اللجنة من الخاضعة للرقابة التي جرى التخلص 
األمانة أن تعد لالجتماع الخامس والثمانين تقريراً تجميعياً يصف أفضل الممارسات والسبل التي تمكن اللجنة التنفيذية  

ائي بشأن تقييم المشروعات اإليضاحية الرائدة  ، مع مراعاة التقرير النه28/2من المقرر   24من النظر في تفعيل الفقرة  
والتقرير التجميعي بشأن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد    42للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها؛  

لألوزون؛  المواد    43المستنفدة  إزالة  إدارة  خطط  إطار  في  المنفذة  الصلة  ذات  األخرى  والمشروعات 
إلنشاء الهيدروكلوروفلورو استخدامها  يمكن  التي  القائمة  والسياسات  التحتية  البنى  من  المستفادة  والدروس  كربونية؛ 

اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد المستعملة أو غير المرغوب بها الخاضعة للرقابة؛ وفرص التمويل  
 ).84/87الخارجي وبرامج التخلص القائمة والشراكات (المقرر 

عليه، أرجأت اللجنة التنفيذية إلى االجتماع السابع والثمانين النظر في وضع المبادئ التوجيهية لتمويل  وبناء   .38
والتحليل والمعلومات المتعلقة بالتكاليف    44؛ 5التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة  

ع االستثمارية المعتمدة في قطاعات التصنيع والقطاعات الفرعية ذات  اإلضافية ومدتها وجدوى التكاليف لجميع المشاري
والتقرير التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات والطرق التي يمكن للجنة التنفيذية أن تنظر فيها في تفعيل    45الصلة، 
مرة    47في المسائل الثالث   وفي االجتماع السابع والثمانين، أرجأت اللجنة التنفيذية النظر   46. 28/2من المقرر    24الفقرة  

 أخرى إلى االجتماع الثامن والثمانين، 

وفي االجتماع الثامن والثمانين أرجأت اللجنة التنفيذية مرة أخرى، إلى االجتماع التاسع والثمانين، النظر في   .39
وتحليل    48؛ 5بالمادة    وضع المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة

المعلومات المتعلقة بالتكاليف اإلضافية ومدتها وجدوى تكاليف جميع المشروعات االستثمارية المعتمدة في قطاعات  
الصلة؛  ذات  الفرعية  والقطاعات  اللجنة    49التصنيع  لنظر  والسبل  الممارسات  أفضل  الذي يصف  التجميعي  والتقرير 

 50. 28/2المقرر  من 24التنفيذية في تفعيل الفقرة 

في وثيقة .40 اللجنة  والثمانين، نظرت  التاسع  االجتماع  مناقشة عناصر   51وفي  في  المحرز  التقدم  تتضمن حالة 
المبادئ التوجيهية للتمويل، مع إجراءات مقترحة إلحراز مزيد من التقدم. وكان معروضاً على اللجنة أيضاً وثيقة من  

تتضمن معلومات ذات صلة واعتبارات رئيسية يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية في تحديد    52االجتماع الثاني والثمانين 
منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في استهالك الهيدروفلوروكربون وإنتاجه. وعقب مناقشات  

مواص على  التسعين  االجتماع  في  التنفيذية  اللجنة  وافقت  اتصال،  فريق  في  المبادئ  جرت  وضع  بشأن  مناقشاتها  لة 
، على أساس نصوص  5التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة  

للتخفيضات   االنطالق  ونقطة  الهيدروفلوروكربونية،  المواد  من  والتخلص  التكاليف،  جدوى  بعتبات  المتعلقة  العمل 

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11الوثيقة  42
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21الوثيقة  43
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/86الوثيقة  44
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/91الوثيقة  45
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/90الوثيقة  46
 ، على الترتيب. ComUNEP/OzL.Pro/Ex/87/48و UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49و UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44الوثائق  47
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/70الوثيقة  48
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واد، والتي تتضمن مجموعة من النصوص المقترحة المقدمة من األعضاء، والتي أعدتها األمانة  المستدامة في تلك الم
 53وأُرفقت بتقرير االجتماع التاسع والثمانين. 

وفي االجتماع نفسه، نظرت اللجنة التنفيذية في التقرير التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات والسبل التي   .41
النظر   من  التنفيذية  اللجنة  الفقرة  تمكن  تفعيل  المقرر    24في  للمقرر    54، 28/2من  استجابة  مرة  ألول  أعدت  التي 

المشروعات  84/87 من  المستفادة  للدروس  تحليالً  الوثيقة  وقدمت  والثمانين.  الخامس  االجتماع  في  فيها  للنظر  (ب) 
عين النظر فيها عند تفعيل الفقرة  التجريبية المعتمدة سابقاً بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون، والعناصر التي يت

، والخيارات التي يتعين دراستها في أنشطة تمويل إدارة مراعية للبيئة لنفايات المواد المستنفدة  28/2من المقرر    24
لألوزون وغيرها من المواد الخاضعة للرقابة. وبعد مناقشة هذه المسائل في فريق االتصال المعني بالمبادئ التوجيهية  

وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة مداوالتها في اجتماعها التسعين، على أساس نص العمل المتعلق بالتخلص    للتمويل،
 55أعاله).   40الذي أعدته األمانة بطلب من فريق االتصال، والمرفق بتقرير االجتماع التاسع والثمانين (انظر الفقرة 

أحاطت   .42 أيضاً،  والثمانين  التاسع  االجتماع  اإلضافية  وفي  الرأسمالية  التكاليف  بتحليل  علماً  التنفيذية  اللجنة 
التصنيع  قطاعات  في  المعتمدة  االستثمارية  المشروعات  جميع  تكاليف  وجدوى  ومدتها  اإلضافية  التشغيل  وتكاليف 

الفرعية ذات الصلة. اللجنة في االعتبار المعلومات الواردة في الوثيقتين أثناء مناقش  56والقطاعات  اتها بشأن  وأخذت 
 أعاله).  40وضع المبادئ التوجيهية للتمويل (انظر الفقرة  

وفي االجتماع التسعين، واصلت اللجنة التنفيذية نظرها في وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي   .43
ة من التوصل  وذلك في فريق اتصال. وقد تمكنت المجموع 57، 5للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

أدناه) وأحرزت تقدماً كبيراً بشأن مسألة عتبات جدوى    44أعاله و  41إلى اتفاق بشأن مسألة التخلص (انظر الفقرتين  
دوالرات أمريكية لكل كيلو غرام لقطاع    9.00التكاليف، بعد أن اتفقت على أساس مؤقت لعتبات جدوى التكاليف يبلغ  

دوالراً أمريكياً    13.76اعتبار خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ و  رغوة البوليوريثان الجاسئ، مع إيالء
لكل كيلو غرام لقطاع تصنيع أجهزة التبريد المحلي؛ وعلى استخدام نهج يقوم على النظر في كل حالة على حدة فيما  

تيرين المسحوبة بالضغط،  يتعلق بقطاعات رغوة البوليوريثان المرنة، والرغوات ذات األديم المندمج، ورغوة البوليس
واإليروسول، ومكافحة الحرائق، والمذيبات، وأجهزة االستنشاق المقننة الجرعات، وأجهزة تكييف الهواء المتنقلة. وفي 

تُحل  - وقت الحق، وافقت اللجنة التنفيذية على أن تواصل، في االجتماع الحادي والتسعين، النظر في المسائل التي لم 
ونقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة في -وثائق العمل المتعلقة بعتبات جدوى التكاليفعلى أسس، من بينها،  

 58استهالك وإنتاج الهيدروفلوروكربون المرفقة بتقرير االجتماع التسعين. 

وفي االجتماع نفسه، أحاطت اللجنة علماً بالتقرير التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات والسبل التي تمكن  .44
إلدخال    5وقررت إعطاء مرونة للبلدان العاملة بالمادة    259/ 28من المقرر    24نة التنفيذية من النظر في تفعيل الفقرة  اللج

الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المرغوب فيها، بما يشمل التخلص   للبيئة للمواد  أنشطة تتصل باإلدارة المراعية 
من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على أن يكون  منها، في خطط قطاع خدمة التبريد المندرجة ض

مفهوماً أن المقترحات المتعلقة باالضطالع بهذه األنشطة ستقدم إلى اللجنة التنفيذية إما في إطار مراحل جديدة من خطط  
هذه الخطط، وكذا إدخالها في   إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو شرائح الحقة من المراحل المعتمدة من

من   24إلى  19المرحلة األولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، مع مراعاة الفقرات من 
التقرير التجميعي والدروس المستفادة من مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون السابقة، بما في ذلك  

 
 الثاني والثالث والرابع على الترتيب. ، المرفقات UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16الوثيقة  53
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9الوثيقة  54
 ، المرفق الثالث. UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16الوثيقة  55
 . 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Add.والوثيقة  1UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Rev.الوثيقة  56
 . 1Add.و 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Rev.و /OzL.Pro/ExComUNEP/89/9و UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/6الوثائق  57
  24و  23المرفقين  UNEP/OzL.Pro/ExCom//4089الوثيقة  58
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9الوثيقة  59
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تكامل مع قواعد وأنظمة النفايات الخطرة. وُطلب إلى األمانة أن تضع معايير فرصة تمويل لتزويد  ما يتعلق منها بال
بالمساعدة من أجل إعداد جرد لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو غير المرغوب   5البلدان العاملة بالمادة  

إعادة تدوير هذه المواد واستصالحها وتدميرها الفعال  فيها ووضع خطة لجمعها ونقلها والتخلص منها، بما يشمل دراسة  
، وذلك لكي تنظر اللجنة التنفيذية فيها خالل اجتماعها الحادي والتسعين. وقررت اللجنة مواصلة  -من حيث التكاليف

ي للمواد  في سياق مناقشة المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريج  28/2من المقرر    24مداوالتها بشأن تفعيل الفقرة  
 ). 90/49(المقرر  5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

 كفاءة استخدام الطاقة في إطار التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

مع التركيز على الوثيقة التي تلخص مداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية  .45
من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر في مايو/أيار    5الثالثين لألطراف فيما يتعلق بالمجلد    واالجتماع

قررت    60بشأن القضايا المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في إطار التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية،   2018
المشاركة في األنشطة التمكينية   5نين، إعطاء المرونة لألطراف العاملة بالمادة  اللجنة التنفيذية، في االجتماع الثاني والثما

فيما يتعلق بتنفيذ تعديل كيغالي، إذا رغبت في ذلك، لالضطالع بعدد من األنشطة باستخدام التمويل الموافق عليه بالفعل.  
ال في  النفاذ  لتجنب  واللوائح  السياسات  وإنفاذ  تطوير  األنشطة:  تلك  الهواء وتضمنت  وتكييف  التبريد  لمعدات  سوق 

التي تفتقر إلى الكفاءة؛ وتعزيز الوصول إلى التقنيات الموفرة للطاقة في تلك القطاعات؛ والتدريب    -والمضخات الحرارية
المستهدف بشأن الترخيص، والسالمة والمعايير، وزيادة الوعي وبناء القدرات بهدف الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة  

تقديم مساهمة طوعية   5إحدى الدول غير العاملة بالمادة    61). وفي االجتماع ذاته، عرضت 82/83زها (المقرر  وتعزي
. وبعد نقاٍش مستفيض، أحاطت  30/5إضافية للصندوق المتعدد األطراف الستخدامها في توضيح كيفية تفعيل المقرر  

 اللجنة التنفيذية علماً بالعرض. 

نين، نظرت اللجنة التنفيذية في ثالث وثائق بشأن كفاءة استخدام الطاقة ُطلبت في وفي االجتماع الثالث والثما .46
 62؛30/5من المقرر    2والفقرة    28/2من المقرر    16االجتماع الثاني والثمانين، وهي: ورقة عن طرق تفعيل الفقرة  

رد لكفاءة استخدام الطاقة التي  وورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموا
وموجزاً عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم    63يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ 

وجرت    64(هـ). 82/83االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة فيما يتصل بالمسائل المحددة في المقرر  
ل فريق اتصال لمواصلة النظر فيها. غير انه لم يُتح   مناقشات مستفيضة في الجلسة العامة بشأن المسائل الثالث، وُشّكِ

من المقرر   2، والفقرة 28/2من المقرر  16لفريق االتصال خالل الوقت المخصص أن يناقش سوى طرق إنفاذ الفقرة 
ة مناقشة هذه المسألة في االجتماع الرابع والثمانين على أساس نص قدمته . وعليه، قررت اللجنة التنفيذية مواصل30/5

األمانة، بناًء على طلب فريق االتصال، لمساعدة الفريق في مداوالته، وإرجاء النظر في القضايا التي أثارتها الوثيقتان 
 األخريان إلى االجتماع الرابع والثمانين. 

اللجنة التنفيذية تشكيل فريق االتصال المعني بكفاءة استخدام الطاقة    وفي االجتماع الرابع والثمانين، أعادت .47
الذي ُشكل في االجتماع الثالث والثمانين. وبعد المناقشات في فريق االتصال، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بالمعلومات 

كفاءة   أجل  من  الموارد  تحشد  التي  الصلة  ذات  المالية  والمؤسسات  بالصناديق  يمكن المتعلقة  التي  الطاقة  استخدام 
وطلبت من األمانة أن تُعدِّ بالتشاور مع الوكاالت    65استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، 

المنفذة وثيقة لالجتماع الخامس والثمانين يمكنها أن توفر إطاراً للمشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة 
على  المتعدد    للبحث،  الصندوق  قدمها  التي  تلك  غير  إضافية  مالية  موارد  حشد  في  والتشغيلي،  اإلداري  المستويين 

 
 . 1Add.و UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65الوثيقة  60
 . 3UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/Inf.الوثيقة  61
 . /OzL.Pro/ExComUNEP/83/40الوثيقة  62
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41الوثيقة  63
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42الوثيقة  64
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68الوثيقة  65
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األطراف، بهدف الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية بغازات تبريد  
وتكييف الهواء. كما طُلب من األمانة أن تواصل التبادل    منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد

غير الرسمي للمعلومات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة، على أن يشمل ذلك إعداد تلك الوثيقة (المقرر  
ئل المتعلقة  ). وقد أحيطت اللجنة علماً بالموجز المحدث لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسا84/89

على أساس التفهم بأن األمانة لن تكون    66(هـ)، 82/83بكفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر  
من   2والفقرة    28/2من المقرر    16مطالبة بتحديث الملخص مرة أخرى، وقررت مواصلة مناقشة سبل تفعيل الفقرة  

 ). 84/88خامس والثمانين (المقرر لألطراف في االجتماع ال  567/ 30المقرر 

وفي االجتماع السادس والثمانين، نظر فريق االتصال المعاد تشكيله في الوثيقة التي أصدرتها األمانة بشأن   .48
إطار المشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة لتقصي حشد موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة  

تعزيزها أو  الطاقة  االحترار    استخدام  إمكانية  ذات  تبريد  بغازات  الهيدروفلوروكربونية  المواد  عن  االستعاضة  عند 
قطاع في  المنخفضة  (المقرر    68العالمي  الهواء  وتكييف  أن  84/89التبريد  نقاشاتها،  بعد  التنفيذية،  اللجنة  وقررت   .(

تواصل في اجتماعها السابع والثمانين النظر في إطار العمل بناًء على وثيقة العمل التي قدمها فرق االتصال في االجتماع  
 ). 86/94السادس والثمانين (المقرر 

اللجنة تشكيل فريق االتصال الذي واصل مناقشاته بناًء على وثيقة  وفي االجتماع السابع والثمانين،   .49 أعادت 
وبناًء عليه، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تعد لالجتماع    69العمل التي أعدها الفريق في االجتماع السادس والثمانين. 

المتعدد األطراف ومن خالل العمل مع  تقريراً يحدد الخيارات، داخل الصندوق    2022األول للجنة التنفيذية في عام  
المؤسسات المالية األخرى التي تمول كفاءة استخداِم الطاقة والتي قد تتوافق إجراءاتُها مع إجراءات الصندوق المتعدد  
المواد   عن  االستعاضة  عند  الطاقة  استخداِم  كفاءة  تعزيز  و/أو  على  للحفاظ  المالية  الموارد  لحشِد  األطراف، 

ربونية بالبدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة في قطاعات تصنيع الرغاوي الفرعية وقطاعات الهيدروفلوروك
التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية. كما ُطلب إلى األمانة، في إطار ذلك التقرير، تحديد اإلجراءات والشروط  

التمويل األخرى للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو   ذات الصلة بتقديم المؤسسات المالية األخرى المنح وخيارات 
 ). 87/51تعزيزها (المقرر 

وقد   70. 87/51وفي االجتماع التاسع والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة أعدتها األمانة استجابة للمقرر   .50
لتقييم االقتصادي الصادر في مايو/أيار  من تقرير فريق التكنولوجيا وا  5استعرضت األمانة المعلومات المقدمة في المجلد  

وعقدت مشاورات غير رسمية مع ممثلي مختلف المؤسسات. وعقب مناقشات جرت في الجلسة العامة وفي   2018
 .فريق اتصال، وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة مداوالتها في االجتماع التسعين.

فريق اتصال، .51 في  مداوالت  وبعد  التسعين،  االجتماع  الذي يحدد    وفي  بالتقرير  التنفيذية علماً  اللجنة  أحاطت 
خيارات، تشمل اإلجراءات والشروط ذات الصلة، لحشد الموارد المالية من أجل الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو 

المقرر  تعزيزها عند االستعاضة عن المواد الهيدروفلوروكربونية بالبدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة (
وأعربت عن تقديرها لمشاركة مؤسسات التمويل والمؤسسات المالية التي قدمت معلومات إلى األمانة بشأن    71) 87/51

هذه الخيارات. وطلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تضع معايير، كي تنظر فيها اللجنة في اجتماعها الحادي والتسعين،  
الحفاظ   إلى  في  لمشروعات تجريبية ترمي  البديلة  للتكنولوجيات والمعدات  تعزيزها  الطاقة و/أو  استخدام  على كفاءة 

سياق التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، وأن تعد، للنظر من جانب اللجنة أيضاً في اجتماعها الحادي والتسعين،  
يضطلع بها الصندوق المتعدد  إطاراً تشغيلياً لزيادة تفصيل الجوانب المؤسسية والمشروعات واألنشطة التي يمكن أن  

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69الوثيقة  66
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67الوثيقة  67
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93الوثيقة  68
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51الوثيقة  69
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12الوثيقة  70
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12الوثيقة  71



UNEP/OzL.Pro.34/7 
 
 

14 

األطراف للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها للتكنولوجيات والمعدات البديلة في قطاع التصنيع والخدمات  
عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المندرجة ضمن فئات محددة مبينة في التقرير. وُطِلب إلى األمانة  

ل مشاوراتها، مع أمانتي مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ األخضر وغيرهما من مؤسسات التمويل أيضاً أن تواص
ذات الصلة، بشأن فرص تبادل المعلومات عن السياسات والمشروعات وطرائق التمويل ذات الصلة المتعلقة بالحفاظ  

اد الهيدروفلوروكربونية، وأن ترفع تقريراً إلى  على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها أثناء التخفيض التدريجي للمو
 ). 50/ 90اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والتسعين. (المقرر 

في    5/30من المقرر    2والفقرة    2/ 28من المقرر    16وأرجئ النظر في الورقة التي تناقش طرق إنفاذ الفقرة   .52
وفي االجتماع  74جل مرة أخرى في االجتماع الثامن والثمانين. وأ 73والسابع والثمانين.  72االجتماعين السادس والثمانين 

المسألة  في  النظر  والثمانين، وعقب  اللجنة    75التاسع  أحاطت  وفي مجموعة اتصال،  العامة  الجلسة  علماً    التنفيذيةفي 
ونظرت    76(ج)). 82/83(المقرر    30/5من المقرر    2والفقرة    28/2من المقرر   16بالورقة المتعلقة بسبل تفعيل الفقرة  

المواد   إزالة  إدارة  خطط  من  والمقبلة  الحالية  المراحل  في  إلدراجها  اإلضافية  األنشطة  من  سلسلة  في  اللجنة 
االس حجم  ذات  للبلدان  للمواد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  بدائل  إلدخال  الحاجة  عند  المنخفض،  تهالك 

الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة أو المنعدمة والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة 
ث  في قطاع خدمة التبريد. وشملت هذه األنشطة مشروعات تجريبية مصممة للمستخدمين النهائيين وموجهة إليهم؛ وتحدي 

وتركيبها   المعدات  تقييم  أثناء  الطاقة  استخدام  وكفاءة  الجيدة  بالممارسات  المتعلقة  العناصر  لتعزيز  التدريبية  المواد 
وصيانتها وخدمتها؛ والتنسيق والتعاون بين الوحدات الوطنية لألوزون والسلطات والهيئات ذات الصلة من أجل إدراج  

إمكانية االحترار العالمي المنخفضة أثناء وضع خطط التبريد وكفاءة الطاقة؛  االعتبارات المالئمة لغازات التبريد ذات  
ووضع خطط إلصدار الشهادات القائمة على الكفاءة للفنيين وتعزيزها وتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بهذه األنظمة،  

المعنية   التوعية واإلرشاد. كببما في ذلك  الطاقة والسالمة؛ وبرامج  استخدام  التنفيذية مستوى  كفاءة  اللجنة  ما قررت 
التمويل اإلضافي الذي يتعين توفيره لتلبية احتياجات معينة قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع فيما يتعلق بإدخال بدائل المواد  
في قطاع خدمة  الطاقة  أو الصفري والحفاظ على كفاءة استخدام  المنخفض  التكافؤ  الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات 

خط األساس الستهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة واستند مستوى التمويل اإلضافي إلى مستوى  التبريد.  
دوالر أمريكي لالستهالك    120,000طناً مترياً، و  120دوالر أمريكي لالستهالك الذي يقل عن    100,000التبريد، وبلغ  

ً طناً مترياً.    360و  120الذي يتراوح بين   إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند تقديم طلب شريحة    وطلبت اللجنة أيضا
لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تدرج في خطة تنفيذ الشريحة اإلجراءات المحددة ومؤشرات  

شريحة التمويل  األداء والتمويل المرتبطة باألنشطة اإلضافية المحددة، وتقريراً مرحلياً عن تنفيذ تلك األنشطة في إطار  
 ). 89/6واللجنة التنفيذية (المقرر   5السابقة، واتفاقاً منقحاً بين حكومة البلد المعني العامل بالمادة  

 األنشطة الجارية فيما يتعلق بقطاع التصنيع االستهالكي 

جانب االتفاق  بالنظر إلى التكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع التصنيع االستهالكي، ناقشت اللجنة التنفيذية، إلى   .53
، عتبات جدوى التكاليف ورأت أنها بحاجة إلى معلومات  28/2على فئات التكاليف اإلضافية المؤهلة المقترحة في المقرر  

إضافية لتتمكن من الوصول إلى قرار بشأن التكاليف اإلضافية المؤهلة، وأنه من الالزم اكتساب الخبرة في التكاليف  
ا للمواد الهيدروفلوروكربونية. وعليه،  الرأسمالية اإلضافية وتكاليف  التدريجي  بالتخفيض  لتشغيل اإلضافية المرتبطة 

في الموافقة على عدد محدود من    77على النظر، حتى االجتماع الرابع والثمانين،   79/45و  78/3وافقت في المقررين  
، للنظر فيها، كل مشروع على  المشروعات االستثمارية المستقلة للهيدروفلوروكربون التي تفي بشروط مسبقة معينة

حدة، من حيث تطور التكنولوجيا وإمكانية تكرارها وتوزيعها الجغرافي. ووافقت على أن تتضمن التقارير ذات الصلة  
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عن إتمام المشروعات معلومات مفصلة عن التكاليف اإلضافية المؤهلة، وأي وفورات يُحتمل تحقيقها، والعوامل ذات  
 المشاريع.الصلة التي يسرت تنفيذ 

وفي االجتماع الرابع والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في مقترحات المشروعات االستثمارية المستقلة   .54
  79/45(ز) و78/3المرتبطة بالهيدروفلوروكربون حتى االجتماع السابع والثمانين، وفقاً للمعايير المبينة في المقررات  

لمشروعات81/53و األولوية  إعطاء  مع  المتنقل    ،  الهواء  وتكييف  التجاري  والتبريد  الثابت  الهواء  تكييف  قطاعات 
 ). 84/53(المقرر 

دوالرات أمريكية،    16,515,004وبحلول االجتماع التسعين، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على ما مجموعه   .55
طناً    1,090خلص التدريجي من كمية  مشروعاً استثمارياً مرتبطاً بالهيدروفلوروكربون للت  15شاملة تكاليف الدعم، لـ  

طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية في تسعة من البلدان العاملة   1,594,116مترياً (
 ، بتمويل من المساهمات الطوعية اإلضافية ومن المساهمات العادية على حد سواء.5بالمادة 

حليل أولي للتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية المتكبدة  ذي الصلة ت  78وقد أدرج في التحليل  .56
(ز)  78/3في إتمام المشروعات االستثمارية المرتبطة بالهيدروفلوروكربون األربعة األولى المعتمدة بموجب المقرر  

 أعاله).  42(انظر الفقرة  

 األنشطة الجارية في قطاع خدمة التبريد  

بقطاع   .57 يتعلق  في  فيما  المقترحة  المؤهلة  اإلضافية  التكاليف  فئات  على  االتفاق  إلى  باإلضافة  التبريد،  خدمة 
، طلبت اللجنة التنفيذية في االجتماع الثمانين  28/2من المقرر    16(ج) والفقرة  15، وعمالً بالفقرة الفرعية  28/2المقرر  

يقةً أوليةً عن جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع الذي يدعم  إلى األمانة أن تعد، بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، وث
  79التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، لتقديمها إلى االجتماع الثاني والثمانين. 

التنفيذية في هذه الوثيقة .58 اللجنة  الثاني والثمانين، نظرت  بها، كانت قد 80وفي االجتماع  ، وقبل اإلحاطة علماً 
ناقشت عدداً من المسائل الواردة فيها، ومنها كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد؛ وأوجه التآزر بين أنشطة  
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وأنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد؛ والمؤسسات  

إمكانية االحترار  الوطنية وم ذات  البديلة  التكنولوجيات  الفنيين؛ واختراق  بتدريب  ما يتعلق  ملكيتها، ومن ذلك  ستوى 
 العالمي المنخفضة السوق.  

وطلبت اللجنة، خالل مناقشاتها بشأن المبادئ التوجيهية للتمويل في االجتماع الثالث والثمانين، إلى األمانة أن   .59
ن، وثيقة تحلل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  تعد، لالجتماع الخامس والثماني 

في قطاع خدمة التبريد، في ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة المقدمة في االجتماع الثاني والثمانين وتوجيهات اللجنة  
بالمادة  البلدان العاملة  التي تتمتع بها  المرونة  بما يتماشى مع   5  التنفيذية، بما في ذلك  الخدمة  أنشطة قطاع  تنفيذ  في 

ظروفها الوطنية واألنشطة المخطط لها والجارية في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تطبقها 
 ).  83/65(المقرر 
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ع السابع والثمانين.  إلى االجتما  81وفي االجتماع السادس والثمانين، أرجأت اللجنة التنفيذية النظر في تلك الوثيقة .60
وفي االجتماع السابع والثمانين، أعادت اللجنة إرجاء النظر في تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد  

  82الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد إلى االجتماع الثامن والثمانين. 

تتكون من ثالثة أقسام: األول نظرة عامة   83في وثيقة وفي االجتماع الثامن والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية   .61
عن جميع طرائق التمويل المتفق عليها ومستويات التمويل التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى اآلن، فيما يتعلق بقطاع  
المواد   إزالة  بأنشطة  يتعلق  فيما  متكامل  نهج  اتباع  إمكانية  مناقشة  يعرض  والثاني  التبريد؛  خدمة 

؛  2030إلى    2021وروكربونية وإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة خالل الفترة من  الهيدروكلوروفل
التدريجي   للتخفيض  بها،  المرتبطة  التمويل  مستويات  مع  ممكنة،  طرائق  ثالثة  تحليل  الثالث  يشمل  بينما 

ي، ولكن جرى تكييفها مع الظروف  للهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة، بناًء على النُهج التي استُخدمت في الماض
الفريدة لخفض استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون في القطاع نفس في الوقت ذاته، حتى عام  

. وذكر ممثل األمانة في عرضه أن الطريقة الثالثة في الوثيقة هي األكثر عملية وسهولة من حيث التطبيق. وتم  2030
من التمويل للبلدان ذات حجم االستهالك المنخفض والبلدان األخرى غير ذات حجم االستهالك    اقتراح مستويات مختلفة

غير   اإلضافية  واألنشطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إلزالة  الحالية  التحتية  البنى  مراعاة  مع  المنخفض، 
إ  والحاجة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطط  في  حجم  المشمولة  ذات  للبلدان  التمويل  زيادة  لى 

االستهالك المنخفض. وعقب المناقشات التي جرت بشأنها في جلسة عامة وفي فريق اتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن  
تواصل، في االجتماع التاسع والثمانين، مناقشتها تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون  

 ). 76/ 88يد على أساس الوثيقة التي نُظر فيها في االجتماع الثامن والثمانين (المقرر في خدمة التبر

وبعد مناقشات جرت في فريق اتصال،    84وفي االجتماع التاسع والثمانين، واصلت اللجنة التنفيذية مداوالتها. .62
صال قبل أن توافق اللجنة التنفيذية  وجرت مناقشات إضافية في فريق ات  85طلب إلى األمانة أن تقدم مزيدا من المعلومات.
 على مواصلة مداوالتها في االجتماع التسعين. 

اللجنة عقب مداوالت  .63 نفسه، وافقت  المنوال  التسعين، على مواصلة   86وعلى  في فريق اتصال في االجتماع 
د في اجتماعها روكربون في قطاع خدمة التبري والنظر في تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للهيدروفل

 الحادي والتسعين. 

 مشروع مبادئ توجيهية لتمويل إعداد خطط التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

التخفيض   .64 خطط  إعداد  لتمويل  طريقة  إيجاد  إمكانية  التنفيذية  اللجنة  ناقشت  والثمانين،  الرابع  االجتماع  في 
على المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد  التدريجي للهيدروفلوروكربون ريثما توضع اللمسات النهائية  

توجيهية  مبادئ  والثمانين، مشروع  الخامس  تُعد، لالجتماع  أن  إلى األمانة  تطلب  أن  الهيدروفلوروكربونية. وقررت 
بالمادة   العاملة  للبلدان  للهيدروفلوروكربون  التدريجي  التخفيض  خطط  شام  5إلعداد  استراتيجية  ستتضمن  لة  والتي 

في المائة، مع األخذ في عين االعتبار الدروس المستفادة    10ومرحلة أُولى للوفاء بتجميد االستهالك و تخفيضاً بنسبة  
أثناء إعداد المبادئ التوجيهية إلعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك  

. وكان ذلك على اعتبار أن مشروع المبادئ التوجيهية سوف يعالج  56/16  القطاعات، على النحو المحدد في المقرر
لضمان فرض حدود على زيادة استهالك    5الحاجة إلى تطبيق سياسات والتزامات نيابة عن األطراف العاملة بالمادة  

ترحة إلعداد المرحلة  الهيدروفلوروكربون أو تقليله الذين كانا مستمرين عبر الزمن؛ وأنه سيشمل مستويات التمويل المق
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خطط   من  األولى  المرحلة  إلعداد  التمويل  طلبات  وأن  للهيدروفلوروكربون؛  التدريجي  التخفيض  خطط  من  األولى 
التوجيهية  المبادئ  التنفيذية على مشروع  اللجنة  فيها بمجرد موافقة  للهيدروفلوروكربون سيُنظر  التدريجي  التخفيض 

 ).  84/54(المقرر 

فيذية في االجتماع السادس والثمانين في مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض  ونظرت اللجنة التن .65
بالمادة   العاملة  للبلدان  للهيدروفلوروكربون  السابع    87، 5التدريجي  أن تقرر متابعة مداوالتها في االجتماع  قبل  وذلك 

).  93/ 86االجتماع السادس والثمانين (المقرر    والثمانين، بناًء على وثيقة العمل التي أعدها فريق االتصال المشكل في
التدريجي   التخفيض  لخطط  التحضيري  التمويل  طلبات  جميع  في  أيضاً  النظر  أُرجئ  المقرر،  بذلك  وعمالً 

 للهيدروفلوروكربون إلى االجتماع السابع والثمانين. 

هية إلعداد خطط التخفيض  وفي االجتماع السابع والثمانين، واصلت اللجنة النظر في مشروع المبادئ التوجي .66
بالمادة   العاملة  للبلدان  للهيدروفلوروكربون  االجتماع    88. 5التدريجي  في  أُنشئ  الذي  االتصال  فريق  تشكيل  وأعادت 

التدريجي  التخفيض  خطط  تعرف  أن  على  اللجنة  وافقت  االتصال،  فريق  عمل  إلى  واستناداً  والثمانين.  السادس 
فصاعداً باسم خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون. وقررت    من تلك اللحظة  -للهيدروفلوروكربون

أن تدرج في تمويل إعداد استراتيجية شاملة للمرحلة األولى من برنامج خطط تنفيذ كيغالي، المساعدة من أجل: تمديد  
تراخيص االستيراد/التصدير  التشريعات والسياسات واللوائح القائمة أو تطويرها على النحو المطلوب من أجل أنظمة  

استقصائية   دراسة  وإجراء  مونتريال؛  بروتوكول  من  (واو)  المرفق  بموجب  للرقابة  الخاضعة  للمواد  والحصص 
التصنيع   قطاعي  في  للشركات  استقصاءات  وإجراء  القطاعي،  وتوزيعها  الهيدروفلوروكربونية  المواد  الستهالك 

اس المواد الهيدروفلوروكربونية لالمتثال ومراعاة أي دراسات استقصائية  والخدمة، مع تحليل البيانات لتقدير خطوط أس
المواد   من  التدريجي  للتخلص  شاملة  استراتيجية  ووضع  إجرائها؛  تم  الهيدروفلوروكربونية  المواد  عن 

ميد  الهيدروفلوروكربونية وخطة عمل تشمل قطاع خدمة التبريد للمرحلة األولى من خطط تنفيذ كيغالي لمعالجة التج
الهيدروفلوروكربونية بنسبة   في المائة؛ والنظر في تكامل أنشطة خطة تنفيذ كيغالي مع   10وخفض استهالك المواد 

ووصف   بذلك؛  القيام  في  ترغب  التي  للبلدان  بالنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  أنشطة 
ت الصلة المرتبطة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها  للمبادرات والسياسات واللوائح والمعايير الوطنية ذا 

بالنسبة للبلدان التي ترغب في القيام بذلك،. كما قررت اللجنة أيضاً توفير التمويل للعناصر المذكورة أعاله بناًء على  
التمويل، حا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع تحديد وتوفير  البلد  لةً بحالة، إلعداد المرحلة  خط أساس استهالك 

األولى أليٍ من خطط تنفيذ كيغالي اإلقليمية وخطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون للبلدان التي 
طن من قدرات استنفاد األوزون. وقررت، عالوة    2,000يزيد استهالُكها األساسي من الهيدروكلوروفلوروكربون عن  

ن التي اختارت تنفيذ مشروعات استثمارية فردية أو خطط قطاعية خاصة بالهيدروفلوروكربون على ذلك، بالنسبة للبلدا
قبل تقديم المرحلة األولى من خطط تنفيذ كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، أن الموافقة على كل مشروع يجب  

ي خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص  أن تفضي إلى إزالة مواد هيدروفلوروكربونية مقابل االستهالك المؤهل المحدد ف
الهيدروفلوروكربون، كما يجب أن تعرض الطلبات كيفية ارتباط المشروع االستثماري بتلبية االستراتيجية الشاملة للبلد  

لديه   5ومتى ستُقدَم خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون. وسيمنح التمويل إلى أي بلد عامٍل بالمادة  
اللجنة قط لعدد شركات التصنيع التي سيجري تحويلها. ووافقت  اع تصنيع يستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً 

على حدود قصوى للتمويل المقدم إلعداد مكون االستثمار ألي بلد وفق خط األساس الخاص به. وقد طُلب إلى الوكاالت  
ط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، بالنيابة عن  الثنائية والمنفذة، عند تقديم المرحلة األولى من خط

، تضمين: التأكيد على أن البلد لديه نظاٌم وطنٌي قائم وقابل للتنفيذ إلصدار التراخيص والحصص  5البلدان العاملة بالمادة  
المقرر   مع  يتفق  بما  الهيدروفلوروكربون،  واردات/صادرات  و63/17لرصد  الحكومة  والتزام  لضمان  ؛  إجراءاتها 

اتخاذها   يمكن  التي  المبكرة  اإلجراءات  عن  عامة  ولمحة  الوقت؛  بمرور  الممولة  الهيدروفلوروكربون  إزالة  استدامة 
بالمادة   العاملة  البلدان  وقدرات  مؤسسات  أن  على  واتُفق  الهيدروفلوروكربون.  استهالك  في  ُطورت   5للتحكم  التي 
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الة المواد المستنفدة لألوزون يجب أن تستخدم بالقدر الممكن عملياً للتخفيض  بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف إلز 
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسب المالءمة. وطلبت اللجنة إلى األمانة أن تعد، بمساعدة الوكاالت الثنائية  

 ). 87/50(المقرر    5البلدان العاملة بالمادة  والمنفذة، دليالً إلعداد المرحلة األولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي لتستخدمه  

اللجنة التنفيذية على ما مجموعه   .67 دوالرا أمريكيا، بما في    12,487,280وبحلول االجتماع التسعين، وافقت 
 بلدا.   68ذلك تكاليف دعم الوكالة، إلعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون ل 

انين، إضافةً إلى أنه ُطلب من األمانة إعداد مشروع مبادئ توجيهية إلعداد خطط  وفي االجتماع الرابع والثم .68
بالمادة   العاملة  للبلدان  الهيدروفلوروكربون  من  التدريجي  االستراتيجيات  5التخلص  تناقش  وثيقة  إعداد  منها  ُطلب   ،

طة التي يمكن دمجها في المرحلة والتدابير وااللتزامات المتعلقة بالسياسات المحتملة، فضالً عن المشروعات واألنش
لضمان فرض حدود على النمو واالنخفاض    5األولى من خطط إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة بالمادة  

في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية الذي استمر مع مرور الوقت، مع مراعاة التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة 
الم (المقرر  إزالة  االقتضاء  حسب  الهيدروفلوروكربونية،  للمواد  التدريجية  واإلزالة  الهيدروكلوروفلوروكربونية  واد 

عنوان:  84/54 (انظر  التخفيض  )  وأنشطة  الهيدروكلوروفلوروكربون  إزالة  ألنشطة  المتكامل  أو  الموازي  التنفيذ 
 أدناه). التدريجي للهيدروفلوروكربون 

انين، أُرجئ النظر في الوثيقة التي تناقش االستراتيجيات والتدابير وااللتزامات وفي االجتماع السادس والثم .69
المتعلقة بالسياسات المحتملة، إلى جانب المشروعات واألنشطة التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط التخفيض  

اع السابع والثمانين. وفي االجتماع السابع  إلى االجتم  589التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة بالمادة  
من جزأين، يتعلق أحدهما باالستراتيجيات والتدابير وااللتزامات المتعلقة    90والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة

بالسياسات المحتملة للحد من تزايد استهالك الهيدروفلوروكربون التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط تنفيذ  
الهيدرو إزالة  إطار  في  األنشطة  عن  عامة  لمحة  اآلخر  الجزء  يعرض  حين  في  كيغالي،  كلوروفلوروكربون تعديل 

الفترة من   التدريجي للهيدروفلوروكربون خالل  . وبعد إجراء مناقشات، قررت إرجاء 2030إلى    2021والتخفيض 
 ). 87/49مواصلة النظر في هذه المسألة إلى االجتماع الثامن والثمانين (المقرر 

كانت في جوهرها الوثيقة نفسها التي قدمت    91وفي االجتماع الثامن والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة .70
يخص   فيما  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطط  إلعداد  التوجيهية  المبادئ  أن  ورغم  والثمانين.  السابع  االجتماع  في 
الهيدروفلوروكربون جرت الموافقة عليها في ذلك االجتماع، وَشَملت بالفعل بعض العناصر التي نوقشت في الوثيقة،  

إلى قسم التوصيات عدة مالحظات لتزيد اللجنة التنفيذية النظر فيها. وعقب مناقشات أجريت بشأن    فقد أضافت األمانة
هذه المسألة في جلسة عامة وداخل فريق اتصال، قررت اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشاتها بشأن هذه المسألة، في  

ترحه أحد األعضاء، سعى إلى تشجيع الوكاالت االجتماع التاسع والثمانين، وشملت مناقشات بشأن مشروع نص مقرر اق 
بالمادة   العاملة  والبلدان  والمنفذة  األفكار  5الثنائية  االقتضاء،  عند  االعتبار،  في  تأخذ  أن  الوطنية،  لظروفها  وفقاً   ،

لتخفيض  واالقتراحات الواردة في الوثيقة المعروضة على اللجنة في االجتماع الثامن والثمانين عند تصميم استراتيجيات ا
 ). 88/75التدريجي للهيدروفلوروكربون ووضع خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون (المقرر  

أرفق بها نص الوثيقة  92وفي االجتماع التاسع والثمانين، كان معروضاً على اللجنة التنفيذية مذكرة من األمانة .71
والثمانين  الثامن  الم93الصادرة عن االجتماع  والمنفذة  . وبعد  الثنائية  الوكاالت  التنفيذية تشجيع  اللجنة  ناقشات، قررت 

، وفقا لظروفها الوطنية، على أن تراعي، متى كان ذلك مناسبا وممكنا، األفكار واالقتراحات  5البلدان العاملة بالمادة  
الوثيقة   في  التدريUNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71الواردة  التخفيض  استراتيجيات  تصميم  أثناء  جي  ، 
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مراعاة  مع  الهيدروفلوروكربون،  يخص  فيما  كيغالي  تعديل  تنفيذ  خطط  تطوير  ذلك  في  بما  للهيدروفلوروكربون، 
العاملة  لألطراف  الزمني  الجدول  في  عليها  المتفق  للهيدروفلوروكربون  التدريجي  التخفيض  وفقا  االمتثال  التزامات 

 ). 5/ 89. (المقرر 5بالمادة 

  23-يات الخاصة بالرقابة على المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربونالجوانب الرئيسية للتكنولوج

والسبعين،  .72 الثامن  االجتماع  والسبعين،   94في  التاسع  الثمانين،   95واالجتماع  الحادي  96واالجتماع  واالجتماع 
بالرقابة على المنتج  نظرت اللجنة التنفيذية في الوثائق المتعلقة بالجوانب الرئيسية للتكنولوجيات الخاصة  97والثمانين، 

بشأن خيارات مردودية التكاليف  98؛ ونظرت في االجتماع الثاني والثمانين في الوثيقة23- الثانوي الهيدروفلوروكربون
عن خيارات مراقبة انبعاثات المنتج    99وتقرير   23-الخاصة بالرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

ا كالهما عمالً بالمقرر  23- ونالثانوي الهيدروفلوروكرب  . 81/68في األرجنتين، حيث أُعدِّ

دوالر أمريكي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية    75,000وإذ تحيط اللجنة علماً بالوثيقتين، فقد وافقت على مبلغ   .73
األرجنتين، خيارات    الصناعية (اليونيدو) لتمكين الوكالة من أن تقدم، في االجتماع الثالث والثمانين، بالنيابة عن حكومة

الثانوي   المنتج  على  بالرقابة  اللتزاماتها  االمتثال  من  الحكومة  تمكن  أن  شأنها  من  التي  المشروع  مقترح 
مقترح    23-الهيدروفلوروكربون خيارات  من  خيار  كل  في  تنظر  أن  اللجنة  على  تعين  وقد  كيغالي.  تعديل  بموجب 

. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنة  5بالتزامات االمتثال ألطراف المادة  المشروع ومناقشة معايير تمويل األنشطة المتعلقة
من األمانة أن تتعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء مراجعة تقنية للمصنع مزدوج االستخدام في األرجنتين إلنتاج 

 ). 82/85لتحديد تكلفة إغالق المصنع (المقرر  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

، وتتألف من  82/85أُعدت عمالً بالمقرر    100والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة  في االجتماع الثالث .74
في األرجنتين، فضالً    23-جزأين: قدم الجزء األول تفاصيالً عن مقترح الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 

ليقات األمانة ذات الصلة؛ وحدد الجزء الثاني  عن موجز للمراجعة التقنية التي أجراها الخبير االستشاري المستقل وتع
والتي كانت    5لدى أطراف المادة    23-القضايا السياساتية المتعلقة بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

ن ترجئ،  األمانة تسعى للحصول على توجيهات اللجنة التنفيذية بشأنها. وباإلشارة إلى الوثيقة، قررت اللجنة التنفيذية أ
في    23-إلى االجتماع الرابع والثمانين، مواصلة النظر في مقترح مشروع الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون

 ). 83/66األرجنتين والقضايا السياساتية ذات الصلة التي أثارتها األمانة (المقرر 

لمر .75 مشروعٍ  إعداد  طلب  في  أيضاً  التنفيذية  اللجنة  نظرت  ذاته،  الثانوي  واالجتماع  المنتج  انبعاثات  اقبة 
في قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المكسيك والذي قُدم كجزء من برنامج    23-الهيدروفلوروكربون

دوالر أمريكي لليونيدو لتمكين الوكالة من أن تقدم،    55,000وقد وافقت اللجنة على مبلغ    101. 2019عمل اليونيدو لعام  
رابع والثمانين بالنيابة عن حكومة المكسيك، خيارات مقترح المشروع التي من شأنها أن تمكن الحكومة إلى االجتماع ال

الهيدروفلوروكربون الثانوي  المنتج  على  الرقابة  اللتزامات  االمتثال  إلى    23-من  ُطلب  وقد  كيغالي.  تعديل  بموجب 
إلى االجتماع الرابع وال ثمانين، معلومات تخص العالقة بين رقابة البالد على  اليونيدو أن تُدرج، في تقريرها المقدم 

والمساهمات المحددة وطنياً لحكومة المكسيك بموجب اتفاق باريس.    23-انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
الُمقدمة للنظر فيها في االجتماع   كما ُطلب من األمانة إعداد وثيقة تستعرض كل خيار من خيارات مقترح المشروع 
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  5الرابع والثمانين. وقررت اللجنة التنفيذية مناقشة معايير تمويل األنشطة المتعلقة بالتزامات االمتثال ألطراف المادة  
 ). 83/67في االجتماع الرابع والثمانين (المقرر   23-فيما يتعلق بضوابط انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

نظرت  .76 والثمانين،  الرابع  االجتماع  وثيقة   في  في  التنفيذية  القضايا    102اللجنة  بشأن  أجزاء  ثالثة  من  مكونة 
السياساتية المثارة في المشروعين في األرجنتين والمكسيك، والقضايا السياساتية المثارة في المشروع في األرجنتين،  

 103روعات في األرجنتينوالقضايا السياساتية المثارة في المشروع في المكسيك. ونظرت أيضاً في وثائق فردية عن المش
 104والمكسيك. 

في   .77 نظرها  والثمانين  الخامس  االجتماع  إلى  التنفيذية  اللجنة  أرجأت  اتصال،  فريق  في  مناقشة  إجراء  بعد 
في األرجنتين والمكسيك، وطلبت من األمانة  23-مشروعات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

الخامس والثمانين أيضاً، تحليل المشروع في األرجنتين، باالستناد إلى أي معلومات إضافية  أن تواصل، خالل االجتماع  
وتمشياً مع عملية الموافقة فيما بين الدورات    )84/91و  90/ 84تقدمها حكومة األرجنتين من خالل اليونيدو (المقرران  

لمشروعين ومسائل السياسات ذات الصلة في  والتي وضعت لذلك االجتماع، قررت اللجنة التنفيذية النظر في مقترحي ا
 105.  وإرجاء النظر في مسائل السياسات األخرى إلى االجتماع السابع والثمانين االجتماع السادس والثمانين

في االجتماع السادس والثمانين، أشارت اللجنة التنفيذية إلى عدد    106بعد النظر في االقتراح الخاص بالمكسيك  .78
مبلغ   المبدأ على  من حيث  ووافقت  المكسيك،  بها حكومة  تعهدت  التي  االلتزامات  أمريكياً،    3,833,384من  دوالراً 

ال انبعاثات  على  الرقابة  اللتزامات  االمتثال  من  الحكومة  لتمكين  الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  الثانوي  باإلضافة  منتج 
بموجب تعديل كيغالي، فضالً عن الشريحة األولى من مشروع الرقابة على انبعاثات المنتج    23-الهيدروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون المقابلة    23- الثانوي  التنفيذ  بالمكسيك، وخطة  . وقد طلبت من 2022-2021وإزالتها في شركة 
وع اتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للنظر فيه في االجتماع السابع  األمانة، بالتعاون مع اليونيدو، إعداد مشر

ودعت حكومة المكسيك بعد   والثمانين، في ضوء التوجيهات التي قدمتها اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين، 
  23-ج الثانوي الهيدروفلوروكربوناالنتهاء من المشروع إلى النظر في طلب تمويل إضافي للتحقق المستقل من المنت

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الالحقة  المرحلة  إطار  في  وانبعاثه،  وتخزينه  وبيعه  وتدميره  إنشائه  بعد 
وحينها   للبلد،  للهيدروفلوروكربون  التدريجي  التخفيض  خطة  على  الموافقة  حين  إلى  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 ). 86/96لمقرر (اسيستمر التحقق بموجب تلك الخطة 

في   107في األرجنتين   23-وعقب النظر في مشروع الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون .79
االجتماع السادس والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية مواصلة مداوالتها في االجتماع السابع والثمانين، باإلشارة إلى وثيقة  

ذلك المشروع الذي نظر فيه فريق االتصال في االجتماع السادس والثمانين    العمل التي تتضمن مشروع مقرر بشأن
 ). 86/95وستقدم حكومة األرجنتين، من خالل اليونيدو، اقتراحاً مقابالً للنظر فيه في ذلك االجتماع (المقرر 

ا .80 لمقترحات  في االجتماع السابع والثمانين، وعقب تقرير فريق اتصال، الذي أُعيد تشكيله للنظر في مختلف 
الهيدروفلوروكربون الثانوي  المنتج  انبعاثات  على  الرقابة  بمشروع  في    23  -المتعلقة  منها  التدريجي  والتخلص 

الهيدروفلوروكربون  108األرجنتين،  انبعاثات  تدمير  بمشروع  المتعلق  االتفاق  إنتاج    23-ومشروع  عند  المتولدة 
ت اللجنة التنفيذية على االتفاق المبرم بين حكومة المكسيك  وافق   109في شركة بالمكسيك،   22-الهيدروكلوروفلوروكربون
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في شركة   22-المتولدة عند إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  23-واللجنة التنفيذية لتدمير انبعاثات الهيدروفلوروكربون
اللتزامات التي  ). وفيما يتعلق بالمشروع في األرجنتين، أحاطت اللجنة علماً بعدد من ا87/53كويموباسيكوس (المقرر  

دوالراً أمريكياً، باإلضافة إلى تكاليف    2,262,630تعهدت بها حكومة األرجنتين، ووافقت من حيث المبدأ على مبلغ  
- دعم الوكالة، لتمكين حكومة األرجنتين من االمتثال اللتزامات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

ى بروتوكول مونتريال، إلى جانب الشريحة األولى من مشروع الرقابة على انبعاثات المنتج  بموجب تعديل كيغالي إل  23
الهيدروفلوروكربون اليونيدو،    23-الثانوي  مع  بالتعاون  تعد،  أن  األمانة  إلى  طلبت  قد  اللجنة  وكانت  األرجنتين.  في 

للنظر    23  -لمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربونمشروع اتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة التنفيذية لمراقبة انبعاثات ا
انبعاثات   التنفيذية لتدمير  واللجنة  المكسيك  المبرم بين حكومة  باستخدام االتفاق  والثمانين،  الثامن  فيه خالل االجتماع 

الهيدروكلوروفلوروكربون  23-الهيدروفلوروكربون إنتاج  عند  (المقرر    22-المتولدة  كويموباسيكوس  شركة  في 
كنقطة انطالق ومع مراعاة اإلرشادات المقدمة من اللجنة التنفيذية في االجتماع السابع والثمانين. وقد طلبت  )  87/53

من حكومة األرجنتين، من خالل اليونيدو، أن تقدم خطة تنفيذ سنوية، وفقاً لمشروع االتفاق المرتقب، للنظر فيها في  
 ). 87/52االجتماع الثامن والثمانين (المقرر 

الثانوي  في اال .81 الناتج  مراقبة  بتكنولوجيات  المتعلقة  الرئيسية  الجوانب  مناقشة  وبعد  والثمانين،  الثامن  جتماع 
اللجنة التنفيذية على خطة التنفيذ السنوية للفترة    110)، 87/52في األرجنتين (المقرر    23-الهيدروفلوروكربون وافقت 

في شركة   22-ولدة في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونالمت  23-للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون  2021-2022
  )Frio Industrias Argentina (111   التنفيذية لمراقبة ووافقت على االتفاق المبرم بين حكومة األرجنتين واللجنة 

 Frio Industriasفي شركة (    22-المتولدة في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  23- انبعاثات الهيدروفلوروكربون
tinaArgen  112).88/77) (المقرر 

 
الثانوي   .82 الناتج  على  الرقابة  بتكنولوجيات  المتصلة  األخرى  العامة  السياسة  مسائل  مناقشة  مواصلة  أما 

في  23-الهيدروفلوروكربون أُرجئت  قد  كانت  التي  والثمانين ،  السادس  والثمانين    113االجتماع  السابع  االجتماع  إلى 
السابع    وأرجئت االجتماع  في  أخرى  في    114والثمانين مرة  من جديد  أرجاؤها  تم  فقد  والثمانين،  الثامن  إلى االجتماع 

 إلى االجتماع التاسع والثمانين.  115االجتماع الثامن والثمانين 

المتصلة  .83 الرئيسية  بالجوانب  المتعلقة  بالوثيقة  علماً  التنفيذية  اللجنة  أحاطت  والثمانين،  التاسع  االجتماع  وفي 
وأكدت تدمير المنتج الثانوي    116(د))   83/67(المقرر    23-الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون بتكنولوجيات  

عند    23-الهيدروفلوروكربون المتعدد األطراف  الصندوق  المدعومة من  المشروعات  في سياق  الممكن عملياً  بالقدر 
كيلو غرام منتجة   100لكل    23-لهيدروفلوروكربونكيلو غرام كحد أقصى من المنتج الثانوي ا  0.1انبعاث ما يصل إلى  

الثانوي   المنتج  وأن ضوابط  واو؛  المرفق  أو  األولى  المجموعة  أو  جيم  المرفق  في  المدرجة  الصلة  ذات  المواد  من 
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  23-الهيدروفلوروكربون ذي الصلة    23-ستكون مؤهلة بصرف النظر عما إذا كان 

الهي  ينتج  مصطلح    23-دروفلوروكربونالذي  وأن  التغذية؛  مواد  الستخدامات  أو  للرقابة  خاضعة  الستخدامات  هو 
التي يدعمها الصندوق   23-"اإلنتاج" في سياق مشروعات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

لمرفق جيم أو المجموعة األولى أو المرفق  المتعدد األطراف تعني الكمية اإلجمالية من المواد ذات الصلة المدرجة في ا
واو المنتجة لجميع االستخدامات، بما في ذلك االستخدامات الخاضعة للرقابة واالستخدامات كمادة أولية، بصرف النظر  
عن أي عمليات تدمير وإعادة تدوير وإعادة استخدام الحقة. وعالوة على ذلك، فعند الموافقة على مشروعات للرقابة  

الهيدروفلوروكربونعلى ان الثانوي  المنتج  الصلة    23-بعاثات  المواد ذات  إنتاج  في  التي ستستمر  من خطوط اإلنتاج 
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البلد   التنفيذية دعوة  اللجنة  المشروع، قررت  انتهاء  بعد  واو  المرفق  أو  األولى،  المجموعة  المرفق جيم،  في  الواردة 
  -لتحقق مستقل من أن المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون  إلى النظر في طلب تمويل إضافي  5المعني العامل بالمادة  

المواد    23 إزالة  إدارة  خطة  من  التالية  المرحلة  بموجب  وانبعاثه،  وتخزينه  وبيعه  تدميره  تم  قد  المتولد، 
الهيدروكلوروفلوروكربونية، حتى الموافقة على خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، وفي ذلك  

 ). 89/7ت يتواصل التحقق بموجب تلك الخطة (المقرر الوق

 التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون  
 

والثمانين تحليالً،  في االجتماع الحادي والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تقدم إلى االجتماع الرابع   .84
إزالة  المتكامل ألنشطة  أو  الموازي  التنفيذ  المترتبة على  والمنفذة، بشأن اآلثار  الثنائية  الوكاالت  بالتشاور مع  أُجري 
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، مع األخذ في عين االعتبار عدة  

، ال سيما الوحدات  5لموارد، وفعالية التكلفة، وقدرة مؤسسات الصندوق والبلدان العاملة بالمادة  أمور من بينها توافر ا
الوثيقة  في تلك  النظر  المشروعات. وبعد  إدارة  والثمانين، طلبت    117الوطنية لألوزون ووحدات  الرابع  في االجتماع 

للتحليل الذي أجرى لال جتماع السابع والثمانين، وأن تأخذ في عين االعتبار  اللجنة التنفيذية من األمانة أن تعد تحديثاً 
فرص التنفيذ المتكامل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في  

دمة قطاع خدمة التبريد عند وضع الوثيقة الخاصة بتحليل مستوى التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خ
) (انظر األنشطة الجارية فيما يتعلق بقطاع  84/86(المقرر    65/ 83التبريد المطلوب وطرائق تمويله بموجب المقرر  

 خدمة التبريد، أعاله). 

وفي االجتماع السابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى االجتماع الثامن والثمانين النظر في   .85
ت عن  المحدثة  المواد  المعلومات  إزالة  ألنشطة  المتكامل  أو  الموازي  التنفيذ  على  المترتبة  اآلثار  حليل 
مرة    119وأنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. وأرجئ النظر في التحديث   118الهيدروكلوروفلوروكربونية

 أخرى في االجتماع الثامن والثمانين إلى االجتماع التاسع والثمانين. 

على االحتياجات التشغيلية المتصلة   ي نظرت فيها اللجنة في االجتماع التاسع والثمانينالت  120وركزت الوثيقة  .86
بتنفيذ تعديل كيغالي والعبء اإلضافي الذي ستواجهه مؤسسات الصندوق في السنوات المقبلة. وإذ تحيط اللجنة علماً  

خلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون بحالة تحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة الت
والتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون على النحو الوارد في تلك الوثيقة، فقد طلبت إلى األمانة أن تعد تحليالً يتصل  

لتنظر فيه اللجنة التنفيذية  -بقدرة الصندوق المتعدد األطراف على التعامل مع التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون
 ). 89/4في اجتماعها الحادي والتسعين (المقرر 

المتعلقة  واألنشطة  للوقت  الحساسة  بالهيدروفلوروكربون  المتعلقة  األنشطة  تنفيذ  في  المحتمل  التأخير 
 بالهيدروفلوروكربون التي تتطلب تمديد تاريخ إتمامها

 
التنفيذ  .87 اللجنة  نصحت  والثمانين،  والسادس  والثمانين  الخامس  االجتماعين  والمنفذة  في  الثنائية  الوكاالت  ية 

في تنفيذ األنشطة الجارية، بصرف النظر عن تواريخ إنجازها، مع   5بمواصلة مساعدة جميع األطراف العاملة بالمادة 
، وبتقديم تقرير لالجتماع الالحق عن تلك األنشطة المحددة التي اقتضت  19-مراعاة القيود التي تفرضها جائحة كوفيد

 ). 86/50و 85/20جازها (المقرران تمديد تواريخ إن
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في االجتماع السابع والثمانين، نظرت اللجنة في تقرير عن األنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي تتطلب   .88
والبنك   واليونيدو  واليونيب  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنسا  كندا  حكومات  قدمته  تمديداً، 

مشروعاً ونشاطاً مرتبطاً على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة   60حاطت علماً، مع التقدير، بإتمام  وقد أ  121الدولي.
تنفيذ المشروعات ، ووافقت على تمديد سلسلة من األنشطة المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية،    19-كوفيد على 

، مشجعةً الوكاالت الثنائية والمنفذة على مواصلة  19-على أساس استثنائي بسبب القيود التي تسببت بها جائحة كوفيد
 ). 87/22الستكمال األنشطة في أقرب وقت ممكن (المقرر  5مساعدة البلدان العاملة بالمادة  

التنفيذية على تمديد تواريخ إنجاز األنشطة اإلضافية المتعلقة  .89 اللجنة  الثامن والثمانين، وافقت  وفي االجتماع 
عل الثنائية، بالهيدروفلوروكربون  للوكاالت  المرحلي  التقرير  في  المطلوب  النحو  المتحدة    122ى  األمم  وبرنامج 

 ). 88/16إلى  88/12(المقرران من   126والبنك الدولي 125واليونيدو   124واليونيب،  123اإلنمائي، 

الهيدروفلوروكربون إلى وفي االجتماع التسعين، مددت اللجنة التنفيذية تاريخ االنتهاء من مشروع التحول من   .90
منشأة تصنيع وحدات تكييف الهواء الكبيرة ذات السقف الوحدوي التجارية التي تصل قدرتها    ) فيR-290البروبان (

المقدمة   128)، ووافقت على أساس استثنائي على الطلبات 90/25(المقرر  127كيلووات في شركة في بلد واحد  400إلى 
من البلدان العاملة  16األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في من اليونيب لتمديد تواريخ إنجاز 

 ). 90/26، على أن يكون مفهوماً أنه لن يُطلب أي تمديد آخر (المقرر 5بالمادة 

 ً  المشروعات وتنفيذها ورصدها   -ثانيا

 129إنجازات الصندوق منذ إنشائه  )1(

التسعين،   .91 االجتماع  قدبحلول  عام    تكون  منذ  الموافقة،  (باستثناء  1991صدرت  وأنشطة  مشروعات  على   ،
. وبلغت الكمية اإلجمالية من المواد المستنفدة األوزون التي ستزال  9,200المشروعات الملغاة والمنقولة) يبلغ عددها  

  اً طن 495,011نفاد األوزون تم منها إزالة ما مجموعه من قدرات است اً طن 473,721من خالل تنفيذ هذه الوثيقة مقدار 
والقطاعي   الجغرافي  التوزيع  أدناه  الجدول  ويتضمن  واإلنتاج).  االستهالك  من  كل  (يشمل  األوزون  استنفاد  بقدرات 

 لإلزالة في جميع المشروعات واألنشطة المعتمدة واألموال المعتمدة منذ إنشاء الصندوق. 

عدد  الوصف
 المشروعات

ستهالك بأطنان  اال
قدرات استنفاد 

األوزون الموافق 
 عليها* 

االستهالك بأطنان  
قدرات استنفاد 

 األوزون المزالة* 

اإلنتاج بأطنان 
قدرات استنفاد 

األوزون 
 الموافق عليها* 

اإلنتاج بأطنان 
قدرات استنفاد 

 األوزون المزالة* 

األموال المعتمدة* 
(بالدوالر 
 األمريكي) 

 المنطقة
 371,342,357 0 0 22,099 22,805 2,379 أفريقيا 

 2,439,196,612 185,427 168,970 219,165 212,520 3,619 آسيا والمحيط الهادئ 
 120,305,449 175 175 9,084 8,945 594 أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والبحر  
 الكاريبي

2,270 40,531 39,287 19,775 19,775 638,442,613 

 317,891,475 0 0 0 0 338 عالمي
 القطاع 

 
 والمرفق السابع.  220إلى  215الفقرات من ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/9الوثيقة  121
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/13الوثيقة  122
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14الوثيقة  123
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15الوثيقة  124
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/16الوثيقة  125
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17الوثيقة  126
 . 237إلى  219، الفقرات من UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9الوثيقة  127
   .243إلى  238، الفقرات من UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9الوثيقة  128
 يشير فقط إلى المشروعات المعتمدة والممولة من المساهمات العادية.  129
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عدد  الوصف
 المشروعات

ستهالك بأطنان  اال
قدرات استنفاد 

األوزون الموافق 
 عليها* 

االستهالك بأطنان  
قدرات استنفاد 

 األوزون المزالة* 

اإلنتاج بأطنان 
قدرات استنفاد 

األوزون 
 الموافق عليها* 

اإلنتاج بأطنان 
قدرات استنفاد 

 األوزون المزالة* 

األموال المعتمدة* 
(بالدوالر 
 األمريكي) 

 93,156,591 0 0 27,606 27,808 203 األيروسول 
 10,308,393 0 0 51 45 35 التدمير 

 445,586,239 0 0 69,882 69,116 1,305 الرغاوي 
 136,445,473 0 0 8,451 8,370 378 غاز التبخير 

 90,974,014 41,958 30,381 46,559 38,111 148 الهالونات 
 12,487,280   0   0 108 تعديل كيغالي

 2,772,673 0 0 455 670 8 القطاع المتعدد 
 17,381,709 0 0 1,574 1,530 11 غير ذلك 

 130,286,738 52,162 52,162 19,573 19,573 39 عامل العملية
 1,196,215,357 10,988 11,266 55,199 57,844 2,508 خطة اإلزالة

 474,374,229 100,269 95,111 0 0 79 اإلنتاج
 613,430,921 0 0 52,192 53,616 1,659 التبريد 

 553,777,990 0 0 714 753 2,496 العديد من
 108,776,430 0 0 7,320 7,313 219 المذيبات 

 1,204,469 0 0 60 55 4 عوامل التعقيم 
 3,887,178,507 205,377 188,920 289,634 284,801 9,200 المجموع  

  * باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة وشاملة تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال. 
 

لتحقيق كمية إزالة المواد المستنفدة لألوزون    1991ويبلغ مجموع األموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية منذ   .92
مبلغ    3,887,178,507مقدار   ذلك  في  بما  أمريكية  ً   دوالراً   406,996,053دوالرات  الوكالة   أمريكيا دعم  لتكاليف 

(باستثناء المشروعات الملغاه والمحولة). ومن بين مجموع أموال المشروعات المعتمدة، يوضح الجدول أدناه المبالغ  
  وتوزيعها.المخصصة للوكاالت الثنائية وكل وكالة من الوكاالت المنفذة  

 
األموال المنصرفة** (بالدوالر  تكاليف دعم الوكالة * (بالدوالر األمريكي) األموال المعتمدة* (بالدوالر األمريكي)  الوكالة 

 األمريكي) 
 163,295,103 16,204,267 167,715,603 ثنائية 

 905,173,906 120,943,483 884,983,929 البرنامج اإلنمائي
 331,682,854 31,050,228 377,845,805 اليونيب 
 864,072,617 116,798,232 884,148,915 اليونيدو 

 1,261,547,403 121,999,843 1,165,488,203 البنك الدولي
 3,525,771,883 406,996,053 3,480,182,454 المجموع 

 (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة).  2022أغسطس/آب  23* في 
 (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة). 2020ديسمبر/كانون األول  31** في 

 المشروعات واألنشطة المعتمدة خالل الفترة المشمولة بالتقرير )2(

ما مجموعه   .93 بالتقرير، على  المشمولة  الفترة  التنفيذية، خالل  اللجنة  واألنشطة    256وافقت  المشروعات  من 
طناً من قدرات استنفاد األوزون إلنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية    3,223والتي تتضمن إزالة مقررة لما مقداره  

دوالرات أمريكية يمثل    12,265,306دوالراً أمريكياً، بما في ذلك مبلغ    95,743,763واستهالكها، بتكلفة تصل إلى  
 تكاليف دعم الوكالة، بحسب الجدول التالي: 

 المجموع (بالدوالر األمريكي)  تكاليف دعم الوكالة (بالدوالر األمريكي)  (بالدوالر األمريكي) األموال المعتمدة  الوكالة 

 4,863,382 512,682 4,350,700 ثنائية 
 28,826,754 3,876,488 24,950,266 البرنامج اإلنمائي

 24,838,849 1,905,599 22,933,250 اليونيب 
 29,395,110 3,837,475 25,557,635 اليونيدو 

 7,819,668 2,133,062 5,686,606 البنك الدولي
 95,743,763 12,265,306 83,478,457 المجموع 
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 المشروعات االستثمارية

 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط إدارة القضاء على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 
 

والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على شرائح من المرحلتين األولى والثانية من خطط إدارة  في االجتماع الثامن   .94
)، وشرائح لست  88/72إلى   88/70و 88/61و 88/40بلداً (المقررات  16إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ

وروفلوروكربونية لبلد واحد (المقررات  خطط قطاعية بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكل
المواد  69/ 88إلى    88/64 إزالة  إدارة  خطط  من  الثانية  المرحلة  من  األولى  الشريحة  على  أيضاً  اللجنة  ووافقت   .(

(المقررات   لـ88/55إلى    88/45الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المقررات    11)  بلدان  لخمسة  الثالثة  والمرحلة  بلدا 
 ). 88/60إلى  88/56

وفي االجتماع التسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على شرائح من المرحلتين األولى والثانية من خطط إدارة إزالة   .95
لـ   (المقررات    11المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )؛ والشريحة األولى من  47/ 90إلى    90/44ومن    90/32بلداً 

الهيدروكل المواد  إزالة  إدارة  خطط  من  الثانية  من  المرحلة  (المقررات  بلدان  لثمانية  إلى    35/ 90وروفلوروكربونية 
واحد  90/42 لبلد  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  من  األولى  والشريحة  )؛ 

 ). 90/43(المقرر 

األولى والثانية    وبحلول نهاية االجتماع التسعين، بلغ مجموع االلتزامات من حيث المبدأ المرتبطة بالمراحل .96
  1,164,139,017والثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها منذ إنشاء الصندوق  

 دوالراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة.  

 المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
 
اللجنة التنفيذية في طلب تمويل مشروع إيضاحي بشأن التكاليف اإلضافية  في االجتماع الثامن والثمانين، نظرت   .97

وبعد المناقشات، قررت   130في تكييف الهواء المحلي لبلد واحد.  R-290إلى  410A-للتحويل من الهيدروفلوروكربون
 ). 88/73اللجنة التنفيذية إرجاء مواصلة النظر في مقترح المشروع إلى اجتماع شخصي مقبل (المقرر 

 المشروعات غير االستثمارية 

برنامج   .98 برنامج عمل  أُدخلت على  التي  التعديالت  التنفيذية في  اللجنة  والثمانين، نظرت  الثامن  في االجتماع 
. وصدرت  2021لعام  135ووثيقة التعاون الثنائي    134والبنك الدولي   133واليونيدو  132واليونيب،   131األمم المتحدة اإلنمائي، 

تمو طلبات  على  التدريجي  الموافقة  بالتخفيض  المتعلقة  التمكينية  واألنشطة  المؤسسي،  التعزيز  تجديد  مشروعات  يل 
بالمقرر   عمالً  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  79/46للهيدروفلوروكربون  المواد  إزالة  إدارة  خطط  مراحل  وإعداد   ،

تعدي تنفيذ  خطط  وإعداد  الهيدروكلوروفلوروكربون  استهالك  عن  التحقق  تقرير  يخص  وإعداد  فيما  كيغالي  ل 
 ). 88/40الهيدروفلوروكربون كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية (المقرر 

 
 . 69إلى  45، الفقرات من UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/64الوثيقة  130
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/30الوثيقة  131
 . 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/31/Rev.يقة الوث 132
 . 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/32/Rev.الوثيقة  133
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/33الوثيقة  134
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/29الوثيقة  135
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برامج عمل عام   .99 في  النظر  المتحدة اإلنمائي،   2022تم  برنامج األمم   138واليونيدو 137واليونيب،  136لكل من 
في االجتماع التسعين. وقد حصلت على الموافقة طلبات التمويل لمشروعات تجديد  139والوثيقة المتعلقة بالتعاون الثنائي

الهيدروكلوروفلوروكربونية،   المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  تحقق  تقرير  وإلعداد  المؤسسي،  التعزيز 
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإلعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي،  وإلعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة  

 ). 90/32وذلك في إطار قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة الشاملة (المقرر 

بلداً من البلدان ذات حجم االستهالك المنخفض،    17أيضاً، وبعد النظر في عينة من    وفي االجتماع التسعين .100
ا  لغرض  أبرمتها،اختيرت  التي  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  التفاقات خطة  امتثالها  من   140لتحقق 

، المقرر تقديمها في 2022وطلبت اللجنة إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في تعديالتها على برامج عملها لعام  
ريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، من أجل تقارير  دوالر أم  30,000االجتماع الحادي والتسعين، تمويالً بمبلغ  

التحقق من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إكوادور، وأوغندا، وباراغواي،  
تنزانيا المتحدة،  المتعددة القوميات)، وتوغو، وجامايكا، وجزر القمر، وجمهورية    -وبروني دار السالم، وبوليفيا (دولة  

 ). 90/33وجورجيا، ورواندا، وزامبيا، والسلفادور، وغواتيماال، وكابو فيردي، وكوستاريكا، ومالوي، (المقرر 

 بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال  )3(

نظرت اللجنة التنفيذية في الوثائق المتعلقة ببيانات البرنامج   142والتسعين،   141في االجتماعين الثامن والثمانين .101
 القطري وآفاق االمتثال.  

بلداً    133في االجتماع الثامن والثمانين، أحاطت اللجنة علماً، في جملة أمور، أنه بحلول وقت االجتماع، كان   .102
بلداً لم تقدم    11عث برسائل إلى حكومات  . وطلبت اللجنة من األمانة أن تب2020قد قدم بيانات البرنامج القطري لعام  

تقارير عن بيانات البرنامج القطري بعد، وحثتها على تقديم التقارير في أقرب وقت ممكن. وُطلب من الوكاالت المنفذة  
ذات الصلة أن تواصل مساعدة الحكومات المعنية في توضيح أوجه التباين بين بيانات برامجها القطرية والبيانات المبلغ  

وأن تقدم تقريراً في موعد ال يتجاوز االجتماع التسعين، وُطلب إلى   2020من البروتوكول لعام    7نها بموجب المادة  ع
األمانة أن تدرج في الوثيقة المتعلقة ببيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال التي ستقدم في ذلك االجتماع، سبل تعديل  

بالتوفيق بين بيانات المواد الهيدروفلوروكربونية المبلغ عنها فيها وتلك الُمبلغ    متطلبات تقارير البرنامج القطري للسماح
 ). 88/7(المقرر  7عنها بموجب المادة  

قد قدم بيانات البرنامج    112في االجتماع التسعين، أحاطت اللجنة علما أنه بحلول وقت االجتماع، كان   .103 بلداً 
لمحدث للقسم باء من تقارير بيانات البرامج القطرية، على أن يكون  . ووافقت على النسق المنقح ا 2021القطري لعام  

أن البيانات المطلوبة في العمود المتعلق بتصنيع الخالئط سيُبلغ عنها على أساس طوعي. وُطلب إلى األمانة  مفهوماً 
ت في االجتماع التسعين،  ، بناًء على نتائج المناقشات التي دار143تحديث الدليل العملي لتبليغ بيانات البرامج القطرية 

بمعلومات عن سبل تبليغ البيانات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في تقارير البرامج القطرية من أجل تيسير مطابقة تلك  
 ). 90/3من بروتوكول مونتريال (المقرر    7البيانات بالبيانات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المبلغ عنها بموجب المادة  

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/15الوثيقة  136
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/16الوثيقة  137
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/17الوثيقة  138
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/14الوثيقة  139
 .5، الجدول UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/13الوثيقة  140
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/8الوثيقة  141
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/5الوثيقة  142
  الي: يمكن االطالع على الدليل المنقح لتبليغ بيانات البرامج القطرية باللغة اإلنجليزية على العنوان الت 143

http://www.multilateralfund.org/Our%20Work/countries/Country%20programme%20data%20reporting%20resourc
es/Forms/AllItems.aspx 
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 التقييم  )4(

جتماع الثامن والثمانين، الحظت اللجنة التنفيذية أن تقييم أداء الوكاالت المنفذة قد أُجري مقابل خطط  في اال .104
، وأن 100في المائة من    68ال يقل عن    2020وأن جميع الوكاالت لديها تقييم كمي ألدائها لعام  144،  2020أعمالها لعام  

مقارنة بعام    2020م يتحسن بالنسبة لبعض المؤشرات في عام  تحليل االتجاهات أشار إلى أن أداء الوكاالت المنفذة ل
. والحظت اللجنة التنفيذية أيضاً، مع التقدير، أن الجهود التي بذلتها الوكاالت الثنائية والمنفذة إلجراء مناقشات  2019

أنها أقل من مرضية مفتوحة وبناءة مع الوحدات الوطنية لألوزون حول المجاالت التي كان ينظر فيها إلى خدماتها على  
والنتيجة المرضية جراء مشاوراتها مع الوحدات الوطنية لألوزون المعنية. وطلبت اللجنة من اليونيدو إجراء مناقشة 
في   تقرير  وتقديم  أدائها،  تقييم  أثيرت حول  مسائل  أي  وحل  العراق،  في  الوطنية  األوزون  وحدة  مع  وبناءة  مفتوحة 

اقشة. وشجعت الوحدات الوطنية لألوزون المنظمات على أن تقدم، سنوياً وفي الوقت  االجتماع التسعين عن نتائج المن
تقييماتها لألداء النوعي للوكاالت الثنائية والمنفذة في مساعدة حكوماتها، مشيرة إلى أن   بلداً من أصل    37المناسب، 

ُطلب إلى األمانة أن تقدم، في التقييم الالحق  . و2019بلداً في عام    78  ، مقارنة بـ2020بلداً قدم هذه التقييمات لعام    144
ألداء الوكاالت المنفذة، تحليالً أكثر شموالً للنتائج، بما في ذلك معلومات إضافية عن أسباب عدم بلوغ الوكاالت أهدافها  

 ).  88/8واقتراحات بشأن سبل تحسين أدائها، حسب االقتضاء (المقرر 

التن .105 اللجنة  أحاطت  نفسه،  االجتماع  قطاع  وفي  في  الطاقة  استخدام  كفاءة  لتقييم  النظرية  بالدراسة  علماً  فيذية 
، وطلبت من األمانة أن تراعي، عند إعداد المزيد من المعلومات والتقارير المقبلة المتعلقة بكفاءة الطاقة،  145الخدمات 

 ). 9/ 88المعلومات والدروس المستفادة الواردة في الدراسة النظرية (المقرر 

، إلى  2022146اللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن والثمانين على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  ووافقت   .106
البالغة   الميزانية ذات الصلة  اللجنة أن تعيد    144,500جانب  دوالر أمريكي. وبالموافقة على برنامج العمل، قررت 

ت إيضاحية عن البدائل ذات إمكانية االحترار  دوالر أمريكي للدراسة النظرية لتقييم مشروعا  15000تخصيص مبلغ  
عام   ميزانية  من  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  للمواد  المنخفضة  عام    2020العالمي  ميزانية  (المقرر    2022إلى 

88/10 .( 

، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بالدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإليضاحية لبدائل  للتسعينوفي االجتماع   .107
الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموا بالمادة    147د  العاملة  المنخفضة، ودعت األطراف  العالمي  إمكانية االحترار    5ذات 

والوكاالت الثنائية والمنفذة واألمانة إلى أن تأخذ في الحسبان، حسب االقتضاء، النتائج التي تتوصل إليها في تصميم  
عرض بأنشطة  المتعلقة  والتقارير  والتنفيذ  التدريجي    المشروعات  بالتخفيض  المرتبطة  المستقبلية  التكنولوجيا 

). كما أحاطت علماً بتحديث حالة المرحلة الثانية من تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي  90/4للهيدروفلوروكربون (المقرر  
طة التمكينية  وإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على شروط التكليف للدراسة النظرية لتقييم األنش  148األوزون الوطنيين. 

 ). 90/5(المقرر  149للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

 2020ديسمبر/كانون األول  31التقرير المرحلي في  )5(

المتعدد   .108 للصندوق  المجمع  المرحلي  بالتقرير  علماً  التنفيذية  اللجنة  أحاطت  والثمانين،  الثامن  االجتماع  في 
األول    31األطراف حتى   اإلبالغ عن  وبالج  2020150ديسمبر/كانون  في  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  بذلتها  التي  هود 
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لعام   عن  2020أنشطتها  التسعين،  االجتماع  في  تقريراً،  ستقدم  والمنفذة  الثنائية  الوكاالت  أن  علماً  وأحاطت   .129  
ديم تقارير حالة مشروعاً جارياً أو شرائح من اتفاقات متعددة السنوات موصى بها لتق  53مشروعاً ذا تأخير في التنفيذ و 

 ). 88/11إضافية (المقرر 

الثنائية والمنفذة. .109 بالتقارير المرحلية للوكاالت  الثامن والثمانين أيضاً، أحاطت اللجنة علماً   151وفي االجتماع 
مشروعاً كما وافقت على مجموعة متنوعة من اإلجراءات المتصلة بمشروعات    12ووافقت على تمديد مواعيد إتمام  

 ). 88/16إلى   88/12محددة (المقررات  152لى مسائل جارية تنطوي ع 

 التأخيرات في تقديم الشرائح  )6(

الشرائح .110 تقديم  في  بالتأخير  المتعلق  التقرير  في  التنفيذية  اللجنة  نظرت  والثمانين،  الثامن  االجتماع   153في 
والمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من  

نشاطاً من    42حكومة ألمانيا، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونيب، واليونيدو، والبنك الدولي. والحظت اللجنة أن  
بلداً) تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان   41من أصل    20(في    70األنشطة البالغة  

من المقرر تقديمها في االجتماع الثامن والثمانين قد قدمت في الوقت المحدد، وأن الوكاالت الثنائية والمنفذة أشارت إلى 
ة التي كان من المقرر تقديمها في االجتماع  أن التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني

لن يكون لها أي تأثير أو من غير المرجح أن يكون لها تأثير على حالة امتثال األطراف لبروتوكول   2021الثاني لعام  
لب  مونتريال وأنه ال يوجد دليل على أن أياً من البلدان المعنية غير ممتثل لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال. وطُ 

من األمانة أن تبعث برسائل إلى الحكومات المعنية إلبالغ المقررات الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بتأخيرات تقديم  
 ). 33/ 88(المقرر  154الشريحة 

وفي االجتماع التسعين، نظرت اللجنة التنفيذية في تقرير عن حاالت التأخير في تقديم الشرائح ومعلومات عن  .111
بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهو تقرير مقدم من    155يم الشرائححاالت التأخير في تقد

نشاطاً من األنشطة البالغ    17برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونيب، واليونيدو والبنك الدولي. والحظت اللجنة أن  
ارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكان  بلداً)، والتي تتعلق بشرائح خطط إد  33من أصل    13(في    44عددها  

من المقرر تقديمها في االجتماع التسعين، قد قدمت في الوقت المحدد، وأن الوكاالت المنفذة ذات الصلة أشارت إلى أن  
الجتماع  التأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرر تقديمها في ا

لن يكون لها أي تأثير على حالة امتثال األطراف لبروتوكول مونتريال وأنه ال يوجد دليل على أن أي    2022األول لعام  
طرف من األطراف المعنية ال يمتثل لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال. وُطلب إلى األمانة أن تبعث بخطابات إلى  

 ). 30/ 90(المقرر  156نة بشأن التأخير في تقديم الشرائح الحكومات المعنية حول مقررات اللج 

 تقارير الحالة والتقارير المتعلقة بالمشروعات ذات االشتراطات المحددة  )7(

في االجتماع الثامن والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في القسمين األول والثالث من وثيقة تتضمن تقارير عن   .112
وأرجئ النظر في الفرع الثاني، المتعلق بالتقارير الخاصة بالمشروعات ذات    157محددة. مشروعات لها اشتراطات تبليغ  

اشتراطات اإلبالغ المحددة لتقديم التقارير لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية بشكل فردي، والذي يتضمن تقريراً عن خطة  
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 لديمقراطية، إلى اجتماع مقبل.  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية ا 

وفي الفرع األول، نظرت اللجنة في المشروعات ذات اشتراطات اإلبالغ المحددة التي ليس لها سياسة معلقة   .113
أو تكاليف أو مسائل أخرى. وتتعلق التقارير بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين، وكوت  

وإندونيسيا، وجامايكا، وكينيا، وليبيا، وموريتانيا، والمكسيك، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت    ديفوار، وغانا، وهندوراس،
العالمي  االحترار  إمكانية  ذات  البدائل  لتعزيز  ومشروعات  وتونس؛  السعودية،  العربية  والمملكة  غرينادين،  وجزر 

عودية؛ ومشروع للتخلص من نفايات المواد  المنخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مصر والمملكة العربية الس
المستنفدة لألوزون في البرازيل؛ وخطة إزالة بروميد الميثيل في األرجنتين. وأحاطت اللجنة علماً بالتقارير والمعلومات 
المقدمة، ووافقت على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على مسائل محددة، ووافقت على عدد من  

 ).  28/ 88إلى  88/17جراءات، وطلبت إجراءات أخرى من البلدان الوكاالت الثنائية والمنفذة (المقررات اإل

المواد   .114 إزالة  إدارة  خطط  إنجاز  تواريخ  تمديد  طلبات  في  اللجنة  نظرت  الثالث،  القسم  وفي 
إلى تواريخ    2021انون األول  ديسمبر/ك  31، من  5بلداً من البلدان العاملة بالمادة    16الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ  

تتجاوز   األول    31مختلفة  األنشطة  2022ديسمبر/كانون  تنفيذ  بمواصلة  استثنائي،  أساس  على  تسمح،  أن  وقررت   .
وبوتسوانا،   لبربادوس،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطط  من  األولى  بالمرحلة  الخاصة  المعلقة 

ودومي ديفوار،  وكوت  أفريقيا،  والكونغو،  وجنوب  ونيفس،  كيتس  وسانت  وجامايكا،  وموزامبيق،  وغرينادا،  نيكا، 
وسورينام، وزامبيا، وأن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم، في االجتماع التسعين، خطة تنفيذ معدلة، بما في ذلك،  

اللجنة أيضاً  المرحلة األولى. وطلبت  المتبقية في إطار  الشرائح  تنفيذ    حسب االقتضاء، طلبات  اليونيب مواصلة  إلى 
األنشطة المعلقة المتصلة بالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان  
في   لليونيب  المرحلي  التقرير  من  وآخر كجزء  التسعين  االجتماع  في  تنفيذها  حالة  عن  تقرير  وهايتي، وتقديم  ومالي 

والتسع الحادي  المواد  االجتماع  إزالة  إدارة  خطة  لتنفيذ  إضافية  تمويل  طلبات  أي  تقديم  عدم  مراعاة  مع  ين، 
الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة مشروعات المواد الهيدروفلوروكربونية قبل االنتهاء الفعلي من المرحلة األولى 

ة تنفيذ األنشطة المعلقة المتصلة  من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وطلب إلى اليونيدو مواصل
بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية فنزويال البوليفارية وتقديم خطة  

 ). 88/29(المقرر  عمل شاملة إلى االجتماع التسعين

دة المتعلقة بالصين في اإلضافة الملحقة  ونظرت اللجنة التنفيذية أيضاً في التقارير ذات اشتراطات اإلبالغ المحد .115
إنتاج    158بالوثيقة.  لقطاعات  المالية  المراجعة  بتقارير  المتعلق  اإلضافة  من  األول  الجزء  في  اللجنة  ونظرت 

الكلوروفلوروكربون والهالونات، ورغاوي البولي يوريثان، وعامل التصنيع الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات، والجزء  
ق بخطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل. وكما ذُكر في إطار الجزء الثاني من القسم األول من هذا  الخامس المتعل

)، فقد اتُفق على  CFC-11التقرير، المتعلق بمسائل السياسات المتعلقة باالنبعاثات العالمية لثالثي كلورو فلورو الميثان (
لثاني المتعلق بالتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة أن يُرجأ إلى االجتماع التسعين النظر في الجزء ا

(هـ)؛ والجزء الثالث المتعلق بالدراسة الرامية إلى تحديد الظروف التنظيمية أو اإلنفاذية أو السياساتية    83/41في المقرر
ف كلورو  لثالثي  القانونيين  واالستخدام غير  إلى اإلنتاج  أدت  التي ربما  السوقية  (أو  الميثان  وثنائي CFC-11لورو   (

(د)). وأرجأت اللجنة أيضاً، إلى االجتماع نفسه، النظر في الجزء  83/41) (المقرر  CFC-12كلورو فلورو الميثان (
 الرابع المتعلق بالتقرير المحدث عن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية.  

(ج)  87/24(ج) و  86/41المتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ المقررين    وأحاطت اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير .116
الثاني،   التصنيع  وعامل  يوريثان،  البولي  ورغاوي  الكلوروفلوروكربون،  إنتاج  مشروعات  إتمام  بتقارير  المتعلقين 

وال  المتحدة اإلنمائي،  المذيبات للصين؛ وبأن برنامج األمم  التبريد، وخطط قطاع  والبنك  والهالونات، وخدمة  يونيدو، 
الدولي يجرون تحديثاً على تقارير إتمام المشروع؛ وأن األمانة ستقدم تقريراً في االجتماع التسعين عن حالة التحديثات  
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). وأحاطت اللجنة التنفيذية علماً أيضاً بالتقرير المتعلق بحالة تنفيذ خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد  88/30(المقرر  
 الميثيل في الصين. 

في االجتماع التسعين، نظرت اللجنة التنفيذية في وثيقة عن تقارير األوضاع القائمة وتقرير عن المشروعات   .117
وفيما يتعلق بالقسم األول من الوثيقة، المتعلق بالمشروعات ذات    159ذات اشتراطات التبليغ المعينة وإضافتي التقرير. 

عن األوضاع القائمة، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بتقارير تأخير  التأخير في التنفيذ والتي ُطلبت بشأنها تقارير خاصة  
إلى   بخطابات  ستبعث  األمانة  وبأن  والمنفذة،  الثنائية  الوكاالت  من  المقدمة  القائمة  األوضاع  عن  والتقارير  التنفيذ 

الشريحة الثانية من المرحلة    الحكومات المعنية وإلى اليونيب، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسية، تتعلق بإمكانية إلغاء
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد من البلدان والشريحة الثالثة من المرحلة األولى من 
بأن الوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدم   خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد آخر. كما أحاطت علماً 

  23من المشروعات ذات التأخير في التنفيذ وحول    40اً إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع الحادي والتسعين حول  تقرير 
  2021مشروعاً موصى به لتقديم تقارير إضافية عن األوضاع القائمة في إطار التقرير المرحلي السنوي والمالي لعام  

ذلك، وافقت اللجنة على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية التي    الذي تعده الوكاالت الثنائية والمنفذة. وعالوة على
 ).  90/6(المقرر  160تنطوي على مسائل محددة

وفيما يتصل بالقسم الثاني من الوثيقة، المتعلق بالمشروعات التي لها اشتراطات تبليغ محددة، نظرت اللجنة   .118
ن هناك سياسة عامة أو تكاليف أو مسائل أخرى معلقة بشأنها. في المشروعات التي لها اشتراطات تبليغ محددة التي لم تك

وتتعلق هذه المشروعات بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين، وأوروغواي، والبحرين،  
وكولومبيا،  والبرازيل، وجامايكا، والجمهورية الدومينيكية، وسانت لوسيا، وشيلي، وعمان، والفلبين، وقيرغيزستان،  

السعودية.  العربية  المملكة  في  المنخفضة  العالمي  االحترار  إمكانية  ذات  التبريد  لغازات  للترويج  ومشروع  وكينيا، 
وأحاطت اللجنة علماً بالتقارير والمعلومات المقدمة، ووافقت على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي  

من اإلجراءات، وطلبت إجراءات أخرى من البلدان الوكاالت الثنائية والمنفذة    على مسائل محددة، ووافقت على عدد
). واستناداً إلى القسم الثاني من الوثيقة وإضافتها الثانية، تناولت اللجنة أيضاً مشروعات  90/20إلى    90/7(المقررات  

روكربونية في جمهورية كوريا الشعبية  للنظر فيها كل على حدة. ويتعلق ذلك بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو
  31التي طُلب لها التمديد، إلى ما بعد    5العاملة بالمادة    16الديمقراطية وفييت نام؛ وبحالة تنفيذ األنشطة في البلدان الـ  

األول   المواد  2022ديسمبر/كانون  إزالة  إدارة  خطط  من  والثانية  األولى  المرحلتين  إنجاز  لمواعيد   ،
(المقرر  الهيدروكلوروف فيها  في 88/29لوروكربونية  الهيدروفلوروكربونية  بالمواد  المرتبطة  وبالمشروعات  )؛ 

للهيدروفلوروكربون.   التدريجي  للتخفيض  التمكينية  األنشطة  إنجاز  مواعيد  لتمديد  وبطلبات  واألردن؛  األرجنتين 
اإل  من  عدد  على  واتفقت  المقدمة؛  والمعلومات  بالتقارير  علماً  اللجنة  على  وأحاطت  الموافقة  ذلك  في  بما  جراءات، 

مستويات التمويل المنقحة، ومواصلة األنشطة المعلقة ذات الصلة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  
وتمديد مواعيد إنجاز المشروعات، بما في ذلك ما يخص خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة  

اتخاذ  التمكيني واألمانة  والمنفذة  الثنائية  والوكاالت  البلدان  إلى  وطلبت  للهيدروفلوروكربون؛  التدريجي  للتخفيض  ة 
 ). 26/ 90إلى   90/21إجراءات منها تقديم تحديثات وخطط تنفيذ وتقارير إضافية (المقررات من 

ارير المتعلقة بالمشروعات ذات  وتضمنت اإلضافة األولى للوثيقة المتعلقة بالتقارير عن األوضاع القائمة والتق .119
أربعة تقارير عن مشروعات تتصل بالصين. ووافقت اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى    161اشتراطات التبليغ المحددة

االجتماع التالي الذي سيعقد وجها لوجه، النظر في ثالثة من التقارير، وهي تحديداً التقرير المتعلق بالتقدم المحرز في  
(هـ)؛ والدراسة الرامية إلى تحديد الظروف التنظيمية أو المتعلقة باإلنفاذ أو  83/41طة المدرجة في المقرر  تنفيذ األنش

) وثنائي  CFC-11السياسات أو السوق التي ربما أدت إلى إنتاج واستخدام غير مشروعين لثالثي كلورو فلورو الميثان (
) الميثان  فلورو  (المقرر  CFC-12كلورو  وا83/41)  الكربون  (د))؛  كلوريد  رابع  بإنتاج  المتعلق  المحدث  لتقرير 

 
 . 2Add.و 1Add.و 1Corr.و UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9الوثيقة  159
 ، المرفق السادس.UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40الوثيقة  160
 . 1UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9/Add.الوثيقة  161
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(ب) و (ج))، بسبب المشاركة اإللكترونية للممثلين الرئيسيين    84/41واستخداماته من المواد األولية في الصين (المقرر  
يد وتكييف  لوفد أحد األعضاء. وفيما يتصل بالتقرير المتعلق بصرف تكاليف التشغيل اإلضافية في إطار خطة قطاع التبر

(المقرر   الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  األولى من خطة  المرحلة  والتجاري ضمن  الصناعي  الهواء 
(ج))، أحاطت اللجنة علماً بالتقرير، ووافقت على تمديد االكتمال المالي للمرحلة األولى من خطة قطاع التبريد  88/66

، وطلبت إلى حكومة الصين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يقدما، في  الهواء الصناعي والتجاري للصين - وتكييف
االجتماع الثاني والتسعين، تقريراً عن صرف األموال لتغطية تكاليف التشغيل اإلضافية في إطار المرحلة األولى من  

 ). 27/ 90خطة ذلك القطاع (المقرر 

 تقارير إتمام المشروع  )8(

علماً،   .120 التنفيذية  اللجنة  لعام  أحاطت  المشروعات  إتمام  عن  المجمع  بالتقرير  والثمانين،  الثامن  االجتماع  في 
وفي كل مرة، حثت الوكاالت    163. 2022وفي االجتماع التسعين، بالتقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام    2021162

االتفاقات   إتمام  تقارير  الترتيب،  على  والتسعين  والحادي  التسعين  االجتماعين  بحلول  تقدم،  أن  على  والمنفذة  الثنائية 
المتعددة السنوات والمشروعات الفردية المستحق تقديمها والتي لم تقدم بعد، أو أن تقدم أسباباً لعدم القيام بذلك. وطلبت  

ى الوكاالت المنفذة الرئيسية والمتعاونة أن تنسق عملها عن كثب في وضع لمساتها النهائية على الجرز الخاص  أيضا إل
بكل منها في تقارير إتمام المشروعات لتيسير قيام الوكالة المنفذة الرئيسية بتقديم التقارير في الموعد المحدد. كما شجعت  

نات في تقديم تقارير إتمام المشروعات، على ضمان وضع معلومات ذات صلة  الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند ملء البيا
ومفيدة حول الدروس المستفادة وأسباب أي تأخير، بما يتجاوز األدلة غير الموثوقة، بهدف التمكين من صياغة توصيات  

ت الجيدة. ودعت اللجنة قابلة للتنفيذ من أجل إدخال تحسينات على تنفيذ المشروعات في المستقبل أو تكرار الممارسا
أيضاً جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية، وال سيما األمانة والوكاالت  
الثنائية والمنفذة، إلى أخذ الدروس المستفادة من تقارير إتمام المشروعات في عين االعتبار، عند االقتضاء (المقرران  

اليونيدو استكمال تحديثها لتقرير إتمام المشروع  )90/28و  88/31 إلى  . وفي االجتماع التسعين، طلبت اللجنة أيضاً 
، مشيرة إلى أن كبيرة موظفي الرصد والتقييم ستقدم تقريراً  30/ 88لقطاع خدمة التبريد في الصين تمشياً مع المقرر  

توجيه إلى كبيرة موظفي الرصد والتقييم، وأن تطلب  عن هذه المسألة في االجتماع الحادي والتسعين، وقررت تقديم ال
(ب)، استكشاف السبل والوسائل من أجل جمع بيانات أفضل، وتحسين إمكانية االطالع  89/1إليها، تمشياً مع المقرر  

على قاعدة البيانات، وتحسين الحصول على المعلومات عبر اإلنترنت من تقارير إنجاز المشروعات لالتفاقات المتعددة  
السنوات، ومن فرادى تقارير إنجاز المشروعات في إطار استراتيجية المعلومات المجددة التي ستستعرضها األمانة،  

 ). 90/28(المقرر  2023وإدراج هذه المسائل في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

 وق المتعدد األطراف  السياسة التنفيذية بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها الصند )9(

التنفيذية بشأن بتعميم   .121 السياسة  تنفيذ  في تقرير عن استعراض  التنفيذية  اللجنة  التسعين، نظرت  في االجتماع 
وإذ تحيط    164(هـ)). 84/92مراعاة المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف (المقرر  

ظور الجنساني بالنسبة إلى المشروعات وقائمة المؤشرات الجنسانية لتيسير التبليغ،  علماً بأن قائمة المراجعة لتعميم المن
، قد وفرتا إرشادات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73الواردتين في المرفقين الثاني والرابع على الترتيب بالوثيقة  

لسياسة التنفيذية لتعميم المنظور  للوكاالت الثنائية والمنفذة يمكن أن تأخذها في الحسبان على أساس طوعي عند تنفيذ ا 
اللجنة الوكاالت الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق السياسة  الجنساني للصندوق المتعدد األطراف، شجعت 

الجدول   في  المعروضة  المحددة  األنشطة  مراعاة  مع  مونتريال،  بروتوكول  مشروعات  جميع  تقرير    2على  من 
الت الثنائية والمنفذة تقديم تقرير موجز عما تحقق من نتائج رئيسية لتعميم المنظور  طلبت إلى الوكااالستعراض. كما  

 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/19الوثيقة  162
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/10الوثيقة  163
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37الوثيقة  164
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ُطِلب إلى  ، على أساس المعلومات المتاحة لها. و2023الجنساني، وذلك في إطار تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام  
يتصل بذلك من مؤشرات األداء   األمانة أن تضع اشتراطات محسنة للمشروعات، تشمل مخرجات ونتائج محددة، وما

الرئيسية من أجل التطبيق المنهجي للسياسة، كي تنظر فيها اللجنة خالل اجتماعها الثاني والتسعين. وُطِلب منها أيضاً  
أدناه)، بيان نتائج شامل   146أن تُِدرج في سجل نتائج الصندوق المتعدد األطراف المقترح، عند وضعه (انظر الفقرة  

لمنظور الجنساني على أساس التقارير المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة، وأن تواصل استعراض تنفيذ  بشأن تعميم ا
سياسة الصندوق المتعدد األطراف لتعميم المنظور الجنساني وتقدم تحديثاً بشأنه، لكي تنظر فيهما اللجنة التنفيذية في  

 ). 90/48(المقرر   2024اجتماعها األخير في عام 

 تخطيط األعمال والمسائل المالية واإلدارية   -ثالثا
 
 حالة المساهمات والمصروفات  )1(

، بلغ إجمالي إيرادات الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك المدفوعات النقدية 2022يونيه/حزيران    20في   .122
دوالراً    4,487,548,363المتنوعة،  وأذون الصرف المحتفظ بها والمساهمات الثنائية والفوائد المكتسبة واإليرادات  

دوالراً أمريكياً. ومن ثمَّ، بلغ الرصيد    4,056,098,637أمريكياً، وبلغ إجمالي المخصصات، بما في ذلك االحتياطيات،  
 دوالراً أمريكياً.  431,449,726المتاح 

 ويبين الجدول أدناه توزيع المساهمات مقابل التعهدات المعلنة:  .123

المتأخرات/التعهدات المستحقة (بالدوالر  مجموع المدفوعات (بالدوالر األمريكي)  المساهمات المتعهد بها (بالدوالر األمريكي) السنة
 األمريكي) 

1991-1993 235,029,241 210,977,289 24,051,952 
1994-1996 424,841,347 393,465,069 31,376,278 
1997-1999 472,567,009 439,803,048 32,763,961 
2000-2002 440,000,001 429,283,071 10,716,930 
2003-2005 474,000,001 465,570,282 8,429,719 
2006-2008 368,028,480 358,897,322 9,131,159 
2009-2011 399,640,706 390,829,712 8,810,995 
2012-2014 396,815,725 391,335,393 5,480,332 
2015-2017 436,198,530 432,700,242 3,498,288 
2018-2020 496,650,157 492,198,929 4,451,228 
2021-2023 217,294,949 216,633,021 661,929 

 139,372,770 4,221,693,377 4,361,066,147 المجموع 
ً أمريكي اً دوالر 49,185,684مالحظة: ال تتضمن المساهمات المتنازع عليها البالغة   .ا

 

أعاله، بلغ مجموع اإليرادات المتحصلة من المساهمات المتعهد بها اإلضافية مقدار    26أشير في الفقرة    وكما .124
 دوالرا أمريكيا.  25,513,071

 الفوائد المتحصلة 

الخزانة 2022يونيه/حزيران    20في   .125 أمين  حسابات  في  المتحصلة  للفوائد  اإلجمالي  المستوى  بلغ   ،
دوالراً أمريكياً لفترة الثالث سنوات    961,789، و2020- 2018أمريكياً لفترة الثالث سنوات  دوالراً    21,661,539

2021-2023 . 

 آلية أسعار الصرف الثابتة 

، بلغت الخسائر المتراكمة من الفروق في أسعار الصرف منذ وضع آلية أسعار  2022يونيه/حزيران    20في   .126
ً كيأمري اً دوالر  30,146,683الصرف الثابتة مقدار   . ا
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 المساهمات المستحقة وإعادة األرصدة

حالة   .127 عن  الخزانة  أمين  بتقريري  علما  التنفيذية  اللجنة  أحاطت  والتسعين،  والثمانين  الثامن  االجتماعين  في 
وفي االجتماع الثامن والثمانين، أحاطت اللجنة علماً أيضاً بوضع اللمسات النهائية على    165االشتراكات والمدفوعات. 

(د).  87/1لغ المساهمة الثنائية المقدمة من فنلندا المسجلة في الصندوق المتعدد األطراف، تمشياً مع المقرر  استعراض مبا
وفي االجتماعين الثامن والثمانين والتسعين طلبت اللجنة إلى كبير الموظفين أمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف 

ات أو أكثر، وتقديم تقرير في االجتماع التسعين واالجتماع الحادي  التي لديها اشتراكات غير مسددة لفترة ثالث سنو
 ). 1/ 90و 88/2والتسعين على التوالي (المقرران 

الثامن والثمانين واالجتماع التسعين وطلبت من   .128 اللجنة التنفيذية علماً بإعادة األموال إلى االجتماع  وأحاطت 
الملتزم بها وغير الملتزم بها أو إلغائها والتي لم تكن الزمة إلتمام    الوكاالت الثنائية والمنفذة الشروع في صرف األموال

المشروعات المنجزة والمشروعات المنجزة "بموجب مقرر" صادر عن اللجنة التنفيذية وإعادة األرصدة في االجتماع  
 ).  90/2و 90التسعين واالجتماع الحادي والتسعين، على الترتيب (المقرران 

اللجنة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن يشرع في صرف وفي   .129 االجتماع الثامن والثمانين أيضاً، طلبت 
وأن يعيد األرصدة ذات   االلتزامات المتعلقة بالمشروعات الثالثة المتبقية التي أنجزت قبل أكثر من سنتين أو إلغائها،

ت منجزة ممولة من المساهمات الطوعية اإلضافية. وُطِلب  الصلة في االجتماع التسعين إلى جانب أرصدة ثالثة مشروعا
إلى اليونيب أن يعيد في االجتماع التسعين أرصدة مشروعين أنجزا "بموجب مقرر صادر عن اللجنة التنفيذية"، تمشياً  

الثامن   ). وطُلب من أمين الخزانة أن يتابع مع حكومة أستراليا إعادة األموال إلى االجتماع1(و)(86/16مع المقرر  
 ). 88/3والثمانين (المقرر 

إلغاء  .130 أو  صرف  في  يشرع  أن  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  إلى  اللجنة  طلبت  التسعين،  االجتماع  وفي 
 بها في االجتماع   االلتزامات المتعلقة بالمشروعين المتبقيين اللذين أنجزا قبل أكثر من سنتين، وأن تعيد األرصدة المرتبطة

في الصرف أو إلغاء االلتزامات للمشروعين المتبقيين المنجزين    المضي قدما  وطلبت إلى اليونيب  الحادي والتسعين؛
قبل أكثر من عامين وإعادة األرصدة المرتبطة بها في االجتماع الحادي والتسعين؛ وطلبت إلى اليونيدو المضي قدما 

عامين وإعادة الرصيد المرتبط به في االجتماع   في الصرف أو إلغاء االلتزامات للمشروع المتبقي المنجز قبل أكثر من
 ).2/ 90الحادي والتسعين (المقرر 

 التعاون الثنائي   )2(

في االجتماعين الثامن والثمانين والتسعين، صدرت الموافقة على طلبات مقدمة من حكومات ألمانيا وإيطاليا   .131
  88/42دوالرا أمريكيا (المقرران    4,863,382والنمسا واليابان لتعويض األموال المخصصة للمشاريع الثنائية بمبلغ  

 ). 90/34و

  183,919,870ويبلغ مجموع التمويل المخصص للتعاون الثنائي منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف مقدار   .132
ً   دوالراً    4.7(بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة وباستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)، مما يمثل ما يقرب من    أمريكيا

 المائة من األموال المعتمدة.  في

 2023إلى   2021خطة أعمال الفترة من  )3(

في االجتماع الثامن والثمانين، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بالمعلومات الُمحدَّثة عن حالة تنفيذ خطة األعمال  .133
المقدمة إلى االجتماع   وأن القيمة اإلجمالية لألنشطة  2023166إلى    2021المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة من  

 
 المرفق األول، على الترتيب.  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40، المرفق األول، والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79الوثيقة  165
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بلغت   والثمانين  ذلك    77,716,860الثامن  في  (بما  أمريكياً  المتعلقة    4,111,058دوالراً  لألنشطة  أمريكياً  دوالراً 
مبلغ   ارتبط  في خطة    2,835,618بالهيدروفلوروكربون)،  مدرجة  غير  مشروعات  بمقترحات  منها  أمريكياً  دوالراً 

 . )88/32(المقرر  2021العمل لعام 

 2024إلى   2022خطة أعمال الفترة من  )4(

في االجتماع الثامن والثمانين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف من  .134
المعدلة وفقاً لمقترح األمانة، والمعدلة كذلك بإضافة مشروع استثماري للهيدروفلوروكربون إلى    167، 2024إلى    2022

، والذي كان قد أرجئ في االجتماع الثامن والثمانين، مع مراعاة القيم المعتمدة من حيث المبدأ  2022خطة العمل لعام  
وقررت اللجنة    .والجديدة في االجتماع الثامن والثمانين.في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعدلة  

السماح بتقديم األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك  
إزالة   إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  على  الموافقة  لها  صدرت  التي  للبلدان  المشروعات  إعداد  المواد  طلبات 

، وإعادة مشروع المساعدة التقنية العالمي  2024والتي ُحدد لها هدف التخفيض بعد عام    الهيدروكلوروفلوروكربونية
أهداف   لدعم  الطاقة  مجال  في  الوطنية  السياسات  وواضعي  الوطنيين  األوزون  موظفي  "توأمة  للهيدروفلوروكربون 

 ). 34/ 88تعديل كيغالي" في خطة األعمال (المقرر 

ووافقت على مؤشرات    168حاطت اللجنة التنفيذية علماً كذلك بخطط أعمال الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذةوأ .135
 ). 88/38إلى  88/35أداء الوكاالت المنفذة (المقررات من 

لفترة  في االجتماع التسعين، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بالتحديثات المتعلقة بحالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة ل  .136
وأن القيمة اإلجمالية لألنشطة المقدمة إلى االجتماع السابع والثمانين بلغت    169للصندوق المتعدد األطراف   2022-2024

ذلك    18,550,280 في  (بما  أمريكيا.  بالمواد    2,872,500دوالرا  المتعلقة  لألنشطة  أمريكي  دوالر 
مريكيا منها لمقترحات مشاريع غير مدرجة في خطة دوالرا أ  1,043,745الهيدروفلوروكربونية)، والتي تم تخصيص  

. وأحاطت أيضا مع التقدير، بالتقرير الذي أعدته اليونيدو عن نتيجة المباحثات مع السلطات العراقية  2022العمل لعام 
 ).90/29(ب) (المقرر 88/8بشأن القضايا المثارة لدى تقييم األداء النوعي، تماشيا مع المقرر 

 على االمتثال برنامج المساعدة )5(

لبرنامج    2022االجتماع الثامن والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في خطة العمل والميزانية المقترحتين لعام   .137
دوالر أمريكي، باإلضافة   9,988,900بمبلغ    171قبل الموافقة على نسخة معدلة    170اليونيب للمساعدة على االمتثال،

دوالراً أمريكياً. كما أشارت، مع التقدير، إلى أن اليونيب،    799,112ائة، البالغة  في الم  8إلى تكاليف دعم الوكالة بنسبة  
ال تزال تواجه تحديات صحية ومالية واجتماعية بسبب    5وغير العاملة بالمادة    5إدراكاً منه بأن البلدان العاملة بالمادة  

قد تأثرت بسبب األزمة المستمرة، قد    2021، وأن أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال خالل عام  19-جائحة كوفيد 
، على أساس استثنائي ودون إرساء سابقة  2021يعيد في االجتماع الثامن والثمانين، قبل االنتهاء من خطة العمل لعام  

غة  دوالراً أمريكياً، إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة البال  1,744,743يُستشهد بها، رصيد التمويل غير الملتزم به البالغ  
اليونيب مواصلة، عند تقديم طلبات ميزانية برنامج المساعدة    139,580 أمريكياً. وطلبت اللجنة التنفيذية من  دوالراً 

العالمية، وتمديد عملية   فيها األموال  التي ستستخدم  معلومات مفصلة عن األنشطة  المستقبل، تقديم  على االمتثال في 
برنامج المساعدة على االمتثال الستيعاب األولويات المتغيرة ولتوفير تفاصيل،  ترتيب أولويات التمويل بين بنود ميزانية  

للمقررين   التي أجريت، واإلبالغ عن مستويات50/26و  47/24إعماالً  التخصيص  إعادة  الوظائف    ، بشأن عمليات 
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بأي يتعلق  فيما  وخاصةً  عليها،  تطرأ  تغييرات  بأي  التنفيذية  اللجنة  وإبالغ  للموظفين  مخصصات    الحالية  في  زيادة 
 ). 88/43الميزانية، وتقديم ميزانية السنة المعنية وتقرير عن التكاليف المتكبدة في العام السابق للسنة السابقة (المقرر 

 تكاليف الوحدة الرئيسية للبرنامج اإلنمائي واليونيدو والبنك الدولي  )6(

تمو .138 على  التنفيذية  اللجنة  وافقت  والثمانين،  الثامن  االجتماع  لعام  في  الرئيسية  الوحدة  بمبلغ    2022172يل 
2,127,940   ً   1,735,000دوالراً أمريكياً لليونيدو، و  2,036,154لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و  دوالراً أمريكيا

المتحدة اإلنمائي دوالر أمريكي للبنك الدولي. وأشارت اللجنة، مع التقدير، إلى أن عمليات الوحدة الرئيسية لبرنامج األمم  
واليونيدو والبنك الدولي يقل عن مستوياتها الواردة في الميزانية وأن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيدو سيعيدان  

دوالرات أمريكية على الترتيب، وأن البنك الدولي    49,404دوالراً أمريكياً و  32,878أرصدة غير مستخدمة تبلغ قيمتها  
دوالرات أمريكية إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثامن   443,204مستخدمة بقيمة    قد أعاد أرصدة غير
 ). 88/44والثمانين (المقرر 

 تحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدة الرئيسية  )7(

ت عن ، نظرت اللجنة التنفيذية، في االجتماع الثامن والثمانين، في معلوما86/92و  84/61عمًال بالمقررين   .139
التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدة الرئيسية. بالمعلومات الواردة    173تحليل نظام  التنفيذية علماً  اللجنة  وبعد أن أحاطت 

التي   للمشروعات  الحالي  التكاليف اإلدارية  استخدام نظام  والمنفذة بأن تواصل  الثنائية  للوكاالت  السماح  فيه، قررت 
، تحليالً لنظام التكاليف  2023ب إلى األمانة أن تقدم، في االجتماع األخير لعام  ، وأن تطل2023و  2022ستقدم في عامي  

مع مراعاة  الرئيسية،  الوحدة  تلك    اإلدارية وتمويل  ذلك  في  بما  التنفيذية،  اللجنة  الصادرة عن  الصلة  المقررات ذات 
رر اللجنة ما إذا كان ينبغي االحتفاظ  ، والتي على أساسها ستق2023الصادرة عن االجتماع السابق لالجتماع األخير لعام  

إلى فترة الثالث    2023إلى    2021بنظام التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات من عام  
 ). 88/74(المقرر  2026إلى  2024سنوات من عام 

 حسابات الصندوق المتعدد األطراف )8(

التنفيذية علماً بالبيانات المالية المراجعة النهائية لصندوق المتعدد    في االجتماع الثامن والثمانين، أحاطت اللجنة .140
التي أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وطلبت  174،  2020ديسمبر/كانون األول    31األطراف حتى  

البي  2021أن يسجل في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام    من أمين الخزانة المالية المؤقتة الفروق بين  انات 
 ). 88/4(المقرر  2020وبياناتها الختامية لعام  2020للوكاالت المنفذة لعام 

وعدد من    2019وبنود التسوية المعلقة لعام    2020عام    175كما أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بتسوية حسابات  .141
الصلة إجراء عدد من الخصومات أو التعديالت  بنود التسوية الدائمة، وطلبت من أمين الخزانة والوكاالت المنفذة ذات  

 ). 88/5واإلجراءات ذات الصلة (المقرر 

 ميزانيات أمانة الصندوق  )9(

دوالراً أمريكياً إلى الصندوق    2,430,831بعودة  في االجتماع الثامن والثمانين، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً   .142
دوالراً أمريكياً من الميزانية المعتمدة لعام    2,427,831يتضمن  المتعدد األطراف في االجتماع الثامن والثمانين، والذي  

و  2020 الصندوق  لعام    3,000ألمانة  المعتمدة  الميزانية  من  أمريكي  الرصد    2020دوالر  عمل  ببرنامج  الخاصة 
اللجنة   البالغة    2022الميزانية المنقحة لعام    176على والتقييم. ووافقت  أمريكياً،  دوالراً    7,364,366ألمانة الصندوق 
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دوالر أمريكي لتغطية تكلفة عقد اجتماع إضافي واحد للجنة التنفيذية ذلك العام، والميزانية    448,600والتي تضمنت  
، وعقد اجتماعين  2023دوالراً أمريكياً، استناداً إلى الميزانية المعتمدة لعام    7,167,615البالغة    2024المقترحة لعام  

 ).  88/6في المائة في تكاليف الموظفين (المقرر   3وتحقيق زيادة بنسبة للجنة التنفيذية في مونتريال 

 أنشطة أمانة الصندوق   )10(

إعماالً للمقررات التي اتخذتها اللجنة  177اتخذت أمانة الصندوق خالل الفترة المشمولة باالستعراض إجراءات  .143
البيئية   االتفاقات  مع  التفاعل  المؤتمرات وواصلت  خدمات  وقدمت  الوثائق،  وأعدت  السابقة،  اجتماعاتها  في  التنفيذية 
المتعددة األطراف األخرى والمنظمات المعنية األخرى، بما في ذلك شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف. وفيما 

المتعلقة يت المسائل  أيضاً، ضمن جملة أمور،  التنفيذية، أعدت األمانة  اللجنة  تعد عادة الجتماعات  التي  بالوثائق  علق 
 المشار إليها أعاله.    بالسياسات

144.  ً واستعراضا تحليالً  األمانة  أجرت  باالستعراض،  المشمولة  الفترة  التمويل    274لـ    وخالل  طلبات  من  طلباً 
دوالرا أمريكيا    109,436,118لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وبلغ مستوى التمويل البالغ  وقدمت تعليقات وتوصيات  

 دوالرا أمريكيا.  96,267,140المطلوب للموافقة عليه، بعد مراجعة المشروع، 

مانة  في االجتماع الثامن والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في التقرير المعنون "مراجعة الحسابات التي أعدتها أ .145
رقم  (التكليف  مونتريال  بروتوكول  لتنفيذ  األطراف  المتعدد  للصندوق  للبيئة  المتحدة  األمم  -AA2021-220  برنامج 

بأن أمانة الصندوق    178)"، الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم المتحدة. 10 وإذ تحيط اللجنة علماً 
لجة التوصيات الستة الواردة في التقرير، طلبت اللجنة من أمانة الصندوق  وأمين الخزانة قد اتخذا إجراءات محددة لمعا

وإدراج   الداخلية  الرقابة  خدمات  مكتب  قدمها  التي  التوصيات  تنفيذ  إتمام  والمنفذة  الثنائية  والوكاالت  الخزانة  وأمين 
ب خدمات الرقابة الداخلية،  المعلومات فيما يتعلق بوثائق االجتماع ذي الصلة. وطلبت من أمانة الصندوق إبالغ مكت

عبر المدير التنفيذي لليونيب، أن اللجنة التنفيذية قد أحاطت علماً بالتوصيات الواردة في تقرير المكتب واإلجراءات التي 
اتخذتها أمانة الصندوق وأمين الخزانة، والتي ستتخذها الوكاالت الثنائية والمنفذة، لمعالجتها، وأن اللجنة ستنظر بمزيد  

التمعن في التوصيات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، والتأخر في تنفيذ المشروعات، وإتمام المشروعات  من  
في عام   التنفيذية  اللجنة  األول  العادي  في االجتماع  الصلة  ذات  األعمال  بنود جدول  إطار  في    2022واإلبالغ عنها 

أكد أن األمانة،    179ة التنفيذية علما بتحديث قدمه كبير الموظفين). وفي االجتماع التسعين، أحاط اللجن88/1(المقرر  
بمساهمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة، قدمت ردا شامال على توصيات مراجعة حسابات الصندوق المتعدد األطراف  

الرقابة   الست ألن مكتب خدمات  من التوصيات  أغلقت خمس  لذلك،  الداخلية. ونتيجة  الرقابة  الداخلية مكتب خدمات 
 اعتبرها قد نفذت. 

الخمسة   .146 الرئيسية  التحسين  بمجاالت  المتعلق  بالتقرير  علماً  اللجنة  أحاطت  والثمانين،  الثامن  االجتماع  وفي 
لعام   األطراف  المتعدد  الصندوق  أداء  تقييم  في  المتعددة    2019المحددة  المنظمات  أداء  تقييم  شبكة  أجرته  الذي 

التاسع والثمانين،    ). وفي االجتماع1/ 88فيه إلى االجتماع التاسع والثمانين (المقرر  ولكنها أرجأت النظر    180األطراف، 
مستكملة بشأن مالحظات األمانة واقتراحاتها فيما يتعلق بتقييم شبكة التقييم، تعكس المناقشة    181نظرت اللجنة في وثيقة 

ت لالجتماع الثامن والثمانين. وبعد أن أحاطت  والتعليقات التي أبداها األعضاء خالل عملية الموافقة فيما بين الدورا
اللجنة إلى كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن تدرج في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   اللجنة علما بالوثيقة، طلبت 

لى ، لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والتسعين، سلسلة من اإلجراءات لتعزيز وظيفة التقييم ع2023
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وطلبت أيضا إلى األمانة أن تضع إطارا للنتائج وسجال للنتائج يتالءمان   182النحو المبين في الوثيقة التي أعدتها األمانة. 
مع عمليات الصندوق المتعدد األطراف لكي تنظر فيهما اللجنة في اجتماعها الثاني والتسعين؛ وأن تستكمل االستراتيجية  

األط المتعدد  الصندوق  الموقع  اإلعالمية  ومتطلبات  والمعارف،  المعلومات  إلدارة  مفصلة  خطة  يتضمن  وأن  راف، 
الشبكي/تكنولوجيا المعلومات، والموارد الالزمة، والجداول الزمنية الواضحة للتنفيذ، وأن يقدم االستراتيجية إلى اللجنة  

الضوء على كيفية استدامة األنشطة    للنظر فيها في اجتماعها الحادي والتسعين؛ الستكشاف الفرص المتاحة لزيادة تسليط
الشركاء   قدرات  في  النظر  كيفية  التوضيح  زيادة  طريق  عن  ذلك  في  بما  األطراف،  المتعدد  الصندوق  تدعمها  التي 
والمخاطر واالفتراضات الحاسمة في الوثائق المقدمة من األمانة، وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي  

للصندوق    2019شبكة التقييم فيما يتعلق بتقييمها لعام    إعداد مشروع رد إداري من اللجنة التنفيذية إلى أمانةوالتسعين؛ و
 ). 1/ 89المتعدد األطراف، لكي تنظر فيها اللجنة في اجتماعها الحادي والتسعين (المقرر 

 تعيين كبير الموظفين الرابع 

أحاطت   .147 والثمانين،  الثامن  االجتماع  المقرر  في  بموجب  المنشأ  االختيار  فريق  بأن  علماً  التنفيذية  اللجنة 
(ب) قد قدم، من خالل رئيس اللجنة التنفيذية، تقريراً عن التقدم المحرز في اختيار كبير الموظفين الرابع ألمانة  88/54

ن يرصد التقدم المحرز  وطلبت من رئيس اللجنة التنفيذية أ  (د). 87/54الصندوق المتعدد األطراف، تمشياً مع المقرر  
).  88/78في اختيار كبير الموظفين الرابع وأن يقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة في اجتماعها التاسع والثمانين (المقرر  

، تلقى رئيس اللجنة التنفيذية رسالة من المديرة التنفيذيية لليونيب، السيدة  2021ديسمبر/كانون األول    6وبعد ذلك، في  
تعلن فيها أن األمين العام لألمم المتحدة قد أيد اختيار السيدة تينا بيرمبيلي لمنصب كبير الموظفين الرابع إنغر أندرسن، 

، أحال الرئيس الرسالة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية.  2021ديسمبر/كانون األول    8للصندوق المتعدد األطراف. وفي  
يرمبيلي على تعيينها وأكد لها الدعم الكامل من جميع أعضاء اللجنة  وبالنيابة عن اللجنة التنفيذية، هنأ الرئيس السيدة ب

 التنفيذية في أداء واجباتها في أمانة الصندوق. 
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 المرفق األول 
 

 خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الموافق عليها وخطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 
 
 

اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى)
 450,672 51,847 398,825 8.26 اليونيب  أفغانستان

 41,880 4,818 37,062 ألمانيا 
 265,103 21,889 243,214 اليونيدو 

 250,700 20,700 230,000 2.10 اليونيدو  ألبانيا 
 96,050 11,050 85,000 اليونيب 

 2,146,062 152,731 1,993,331 14.48 اليونيدو  الجزائر 
 191,840 15,840 176,000 1.59 البرنامج اإلنمائي  أنغوال 

 51,811 5,961 45,850 0.03 اليونيب  أنتيغوا وبربودا 
 10,275,385 714,843 9,560,542 83.53 اليونيدو  األرجنتين

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

 605,051 42,213 562,838 2.23 البرنامج اإلنمائي  أرمينيا 
 44,070 5,070 39,000 اليونيب 

 177,297 397 20 900 156 1.68 اليونيب  البهاما 
 165,048 628 13 420 151 اليونيدو 

 502,850 57,850 445,000 18.03 اليونيب  البحرين 
 587,917 38,462 549,455 اليونيدو 

 1,291,155 90,081 1,201,074 24.53 البرنامج اإلنمائي  بنغالديش 
 401,150 46,150 355,000 اليونيب 

 216,960 24,960 192,000 1.29 اليونيب  بربادوس 
 95,920 7,920 88,000 البرنامج اإلنمائي 

 241,255 27,755 213,500 0.98 اليونيب  بليز 
 72,485 5,985 66,500 البرنامج اإلنمائي 

 418,100 48,100 370,000 8.33 اليونيب  بنن 
 279,500 19,500 260,000 اليونيدو 

 318,660 36,660 282,000 0.30 اليونيب  بوتان 
 204,920 16,920 188,000 البرنامج اإلنمائي 

 1,023,170 69,886 953,284 6.58 اليونيدو  البوسنة والهرسك 
 106,785 12,285 94,500 2.13 ألمانيا  المتعددة القوميات)  -بوليفيا (دولة 

 240,345 19,845 220,500 اليونيدو 
 316,400 36,400 280,000 3.85 اليونيب  بوتسوانا 

 299,600 19,600 280,000 اليونيدو 
 16,476,479 1,149,522 15,326,957 220.30 البرنامج اإلنمائي  البرازيل 

 4,550,909 460,000 4,090,909 ألمانيا 
 206,790 23,790 183,000 2.14 اليونيب  بروني دار السالم 

 143,880 11,880 132,000 البرنامج اإلنمائي 
 440,700 50,700 390,000 6.30 اليونيب  بوركينا فاسو 

 261,600 21,600 240,000 اليونيدو 
 194,360 22,360 172,000 0.73 اليونيب  بوروندي 

 174,400 14,400 160,000 اليونيدو 
 1,073,500 123,500 950,000 15.00 اليونيب  كمبوديا 

 698,750 48,750 650,000 البرنامج اإلنمائي 
 1,271,429 88,704 1,182,725 20.50 اليونيدو  الكاميرون

 180,800 20,800 160,000 0.09 اليونيب  كابو فيردي 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 84,750 9,750 75,000 4.20 اليونيب  جمهورية أفريقيا الوسطى 
 134,375 9,375 125,000 اليونيدو 

 367,250 42,250 325,000 5.63 اليونيب  تشاد 
 252,625 17,625 235,000 اليونيدو 

 1,610,313 112,347 1,497,966 22.00 البرنامج اإلنمائي  شيلي 
 325,993 37,504 288,489 اليونيب 

 65,396,900 4,396,900 61,000,000 3,385.83 البرنامج اإلنمائي  تكييف الهواء الصناعي والتجاري–الصين 
 1,508,500 158,500 1,350,000 ألمانيا  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  –الصين 
 52,162,360 3,512,360 48,650,000 اليونيدو  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  –الصين 
 78,303,870 5,303,870 73,000,000 البنك الدولي  رغاوي البوليوريتان  –الصين 
 80,432,150 5,432,150 75,000,000 اليونيدو  تكييف هواء الغرف  –الصين 
 5,826,400 586,400 5,240,000 اليونيب  قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 452,000 52,000 400,000 اليابان  قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 387,000 27,000 360,000 البرنامج اإلنمائي  التنسيق الوطني  –الصين 
 5,362,500 362,500 5,000,000 البرنامج اإلنمائي  المذيبات  -الصين 

 7,225,594 504,111 6,721,483 78.91 البرنامج اإلنمائي  كولومبيا 
 113,000 13,000 100,000 اليونيب 

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

 190,750 15,750 175,000 اليونيدو 
 111,871 12,871 99,000 0.02 اليونيب  جزر كوك 
 1,240,037 86,514 1,153,523 18.93 البرنامج اإلنمائي  كوستاريكا 

 1,015,371 109,631 905,740 22.33 اليونيب  كوت ديفوار 
 986,700 66,700 920,000 اليونيدو 

 936,486 65,336 871,150 8.10 اليونيدو  كرواتيا 
 237,300 27,300 210,000 إيطاليا 

 1,878,592 131,065 1,747,527 19.26 البرنامج اإلنمائي  كوبا
 896,925 58,678 838,247 20.03 اليونيدو  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

 11,642 1,339 10,303 اليونيب 
 265,550 30,550 235,000 5.80 اليونيب  جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 261,600 21,600 240,000 البرنامج اإلنمائي 
 185,885 21 385 164 500 0.24 اليونيب  جيبوتي 
 185,885 21 385 164 500 0.08 اليونيب  دومينيكا 

 1,769,692 123,467 1,646,225 27.14 البرنامج اإلنمائي  الجمهورية الدومينيكية 
 56,500 6,500 50,000 اليونيب 

 2,457,562 169,403 2,288,159 28.03 اليونيدو  إكوادور
 118,650 13,650 105,000 اليونيب 

 2,499,821 174,406 2,325,415 174.00 اليونيدو  مصر
 6,664,593 469,193 6,195,400 البرنامج اإلنمائي 

 751,723 52,446 699,277 9.03 البرنامج اإلنمائي  السلفادور 
 386,700 11,700 375,000 اليونيب 

 163,850 18,850 145,000 0.87 اليونيب  غينيا االستوائية 
 147,150 12,150 135,000 اليونيدو 

 101,700 11,700 90,000 0.38 اليونيب  إريتريا 
 130,800 10,800 120,000 اليونيدو 

 237,300 27,300 210,000 6,19 اليونيب  (مملكة) إسواتيني 
 718,044 50,096 667,948 البرنامج اإلنمائي 

 197,750 22,750 175,000 1.92 اليونيب  إثيوبيا 
 152,600 12,600 140,000 اليونيدو 

 206,555 17,055 189,500 2.02 البرنامج اإلنمائي  فيجي 



UNEP/OzL.Pro.34/7 
 
 

40 

اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

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

 272,391 22,491 249,900 اليونيدو 
 124,300 14,300 110,000 0.52 اليونيب  غامبيا 

 109,000 9,000 100,000 اليونيدو 
 538,468 37,568 500,900 2.33 البرنامج اإلنمائي  جورجيا 

 1,108,659 77,348 1,031,311 26.27 البرنامج اإلنمائي  غانا
 367,250 42,250 325,000 إيطاليا 

 152,550 17,550 135,000 0.20 اليونيب  غرينادا 
 81,750 6,750 75,000 اليونيدو 

 371,560 25,923 345,637 4.30 اليونيدو  غواتيماال 
 109,046 12,546 96,500 اليونيب 

 276,850 31,850 245,000 2.63 اليونيب  غينيا 
 305,750 20,750 285,000 اليونيدو 

 186,450 21,450 165,000 0.99 اليونيب  بيساو  -غينيا
 125,350 10,350 115,000 اليونيدو 

 20,340 2,340 18,000 0.18 اليونيب  غيانا 
 52,320 4,320 48,000 البرنامج اإلنمائي 

 206,656 23,775 182,881 1.26 اليونيب  هايتي 
 105,860 8,741 97,119 البرنامج اإلنمائي 

 408,500 28,500 380,000 6.97 اليونيدو  هندوراس 
 282,500 32,500 250,000 اليونيب 

 19,779,184 1,340,694 18,438,490 341.77 البرنامج اإلنمائي  الهند 
 966,376 104,776 861,600 اليونيب 

 2,223,784 229,384 1,994,400 ألمانيا 
 9,568,685 667,583 8,901,102 135.00 البرنامج اإلنمائي  إندونيسيا 

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

 835,700 58,305 777,395 اليونيدو 
 4,665,764 325,518 4,340,246 164.40 البرنامج اإلنمائي  اإلسالمية)  -إيران ( جمهورية 

 296,060 34,060 262,000 اليونيب 
 2,694,248 187,971 2,506,277 اليونيدو 

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

 559,000 39,000 520,000 اليونيدو 
 621,834 43,384 578,450 8.10 البرنامج اإلنمائي  جامايكا 

 87,010 10,010 77,000 اليونيب 
 2,430,041 170,824 2,259,217 25.51 اليونيدو  األردن

 1,149,923 79,823 1,070,100 البنك الدولي 
 1,009,000 109,000 900,000 11.63 فرنسا  كينيا 
 123,171 14,171 109,000 0.02 اليونيب  س كريبا

 1,167,730 124,730 1,043,000 239.15 اليونيب  الكويت 
 9,499,682 638,005 8,861,677 اليونيدو 

 57,552 4,752 52,800 1,02 البرنامج اإلنمائي  قيرغيزستان 
 39,776 4,576 35,200 اليونيب 

 265,550 30,550 235,000 0.80 اليونيب  جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 
 50,850 5 850 45,000 فرنسا 

 2,682,242 187,133 2,495,109 24.51 البرنامج اإلنمائي  لبنان 
 316,400 36,400 280,000 1.23 ألمانيا  ليسوتو 
 355,950 40,950 315,000 1.85 ألمانيا  ليبريا 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 2,042,462 133,619 1,908,843 26.51 اليونيدو  ليبيا 
 339,000 39,000 300,000 6.00 اليونيب  مدغشقر

 279,500 19,500 260,000 اليونيدو 
 259,900 29,900 230,000 3.78 اليونيب  مالوي

 130,800 10,800 120,000 اليونيدو 
 10,306,530 719,060 9,587,470 111.85 البرنامج اإلنمائي  ماليزيا 
 768,400 88,400 680,000 3.70 اليونيب  ملديف 

 451,500 31,500 420,000 البرنامج اإلنمائي 
 316,400 36,400 280,000 5.20 اليونيب  مالي

 301,000 21,000 280,000 البرنامج اإلنمائي 
 127,690 14,690 113,000 0.08 اليونيب  جزر مارشال

 341,825 39,325 302,500 4.46 اليونيب  موريتانيا 
 326,350 21,350 305,000 اليونيدو 

 1,064,500 114,500 950,000 8.00 ألمانيا  موريشيوس 
 4,743,110 330,915 4,412,195 428.20 اليونيدو  المكسيك 

 14,678,067 1,024,051 13,654,016 البرنامج اإلنمائي 
 126,560 14,560 112,000 0.05 اليونيب  الموحدة)  -ميكرونيزيا (واليات 

 266,680 30,680 236,000 1.00 اليونيب  منغوليا 
 146,900 16,900 130,000 اليابان 

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

 194,925 22,425 172,500 3.04 اليونيب  موزامبيق 
 174,400 14,400 160,000 اليونيدو 

 248,600 28,600 220,000 1.50 اليونيب  ميانمار
 65,400 5,400 60,000 اليونيدو 

 1,009,000 109,000 900,000 8.40 ألمانيا  ناميبيا 
 83,620 9,620 74,000 0.003 اليونيب  ناورو
 142,380 16,380 126,000 0.64 اليونيب  نيبال 

 91,560 7,560 84,000 البرنامج اإلنمائي 
 122,040 14,040 108,000 2.69 اليونيب  نيكاراغوا 

 241,980 19,980 222,000 اليونيدو 
 305,825 20,825 285,000 5.60 اليونيدو  النيجر 

 310,750 35,750 275,000 اليونيب 
 3,224,731 224,981 2,999,750 90.10 البرنامج اإلنمائي  نيجيريا 

 2,084,511 145,431 1,939,080 اليونيدو 
 82,490 9,490 73,000 0.003 اليونيب  نيوي 

 1,222,227 85,272 1,136,955 2.18 اليونيدو  مقدونيا الشمالية 
 375,304 26,184 349,120 6.79 اليونيدو  ُعمان

 96,050 11,050 85,000 اليونيب 
 5,384,513 375,664 5,008,849 79.10 اليونيدو  باكستان 

 497,200 57,200 440,000 اليونيب 
 135,600 15,600 120,000 0.06 اليونيب  باالو 
 285,461 19,916 265,545 4.78 البرنامج اإلنمائي  بنما 

 79,100 9 100 70,000 اليونيب 
 1,397,500 147,500 1,250,000 3.40 ألمانيا  غينيا الجديدة بابوا 

 372,900 42,900 330,000 6.28 اليونيب  باراغواي 
 322,500 22,500 300,000 البرنامج اإلنمائي 

 253,611 20,940 232,671 3.74 البرنامج اإلنمائي  بيرو
 56,500 6,500 50,000 اليونيب 

 233,910 26,910 207,000 45.00 اليونيب  الفلبين 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 1,903,449 132,799 1,770,650 اليونيدو 
 358,606 41,256 317,350 اليابان 

 1,124,350 78,443 1,045,907 57.86 اليونيدو  قطر
 118,650 13,650 105,000 اليونيب 

 322,050 37,050 285,000   اليونيب  ASPإقليمي: النهج اإلقليمي 
 95,920 7,920 88,000 0.10 البرنامج اإلنمائي  مولدوفا جمهورية 

 192,100 22,100 170,000 1.44 اليونيب  رواندا 
 119,900 9,900 110,000 اليونيدو 

 140,685 16,185 124,500 0.18 اليونيب  سانت كيتس ونيفس 
 43,600 3,600 40,000 البرنامج اإلنمائي 

 93,395 10,745 82,650 0.38 اليونيب  سانت لوسيا 
 138,812 11,462 127,350 اليونيدو 

 390,754 44,954 345,800 0.28 اليونيب  سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 135,285 11,170 124,115 اليونيدو 

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

 10,523,043 696,455 9,826,588 703.29 اليونيدو  المملكة العربية السعودية 
 607,791 66,991 540,800 اليونيب 
 248,600 28,600 220,000 اليابان 

 354,750 24,750 330,000 7.34 اليونيدو  السنغال 
 338,887 38,887 300,000 اليونيب 

 965,093 67,333 897,760 2.94 اليونيدو  صربيا 
 85,315 9,815 75,500 اليونيب 

 676,000 76,000 600,000 1.40 ألمانيا  سيشيل 
 124,300 14,300 110,000 0.58 اليونيب  سيراليون 

 109,000 9,000 100,000 اليونيدو 
 220,351 25,351 195,000 0.67 اليونيب  جزر سليمان

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

 135,600 15,600 120,000 0.57 اليونيب  جنوب السودان 
 98,100 8,100 90,000 البرنامج اإلنمائي 

 428,781 29,915 398,866 4.76 البرنامج اإلنمائي  سري النكا 
 281,370 32,370 249,000 اليونيب 

 1,564,817 108,476 1,456,341 16.15 اليونيدو  السودان 
 117,520 13,520 104,000 0.69 اليونيب  سورينام 

 115,540 9,540 106,000 اليونيدو 
 1,352,296 143,020 1,209,276 29.86 اليونيب  الجمهورية العربية السورية 

 1,951,484 134,515 1,816,969 اليونيدو 
 19,052,062 1,246,397 17,805,665 234.73 البنك الدولي  تايلند 

 342,350 39,385 302,965 اليابان 
 186,337 21,437 164,900 0.05 اليونيب  ليشتي  -تيمور

 116,412 9,612 106,800 البرنامج اإلنمائي 
 316,400 36,400 280,000 7.00 اليونيب  توغو

 376,250 26 250 350,000 اليونيدو 
 143,511 16,511 127,000 0.05 اليونيب  تونغا 

 1,572,438 109,705 1,462,733 17.90 البرنامج اإلنمائي  ترينيداد وتوباغو 
 540,840 35,382 505,458 10.60 اليونيدو  تونس 

 113,000 13,000 100,000 اليونيب 
 107,350 12,350 95,000 فرنسا 

 15,147,065 1,026,975 14,120,090 644.93 اليونيدو  التركية 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 116,899 13,449 103,450 اليونيب 
 700,954 48,904 652,050 2.38 اليونيدو  تركمانستان 

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

 87,200 7,200 80,000 اليونيدو 
 124,300 14,300 110,000 0.59 اليونيب  جمهورية تنزانيا المتحدة 

 109,000 9,000 100,000 اليونيدو 
 408,504 28,500 380,004 4.18 البرنامج اإلنمائي  أوروغواي

 167,806 19,306 148,500 0.10 اليونيب  فانواتو 
 1,904,973 132,905 1,772,068 23.16 اليونيدو  البوليفارية)  -فنزويال (جمهورية 

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

 242,950 27,950 215,000 63.28 اليونيب  اليمن 
 438,700 28,700 410,000 اليونيدو 

 197,750 22,750 175,000 1.70 اليونيب  زامبيا 
 152,600 12,600 140,000 اليونيدو 

 1,163,088 124,270 1,038,818 12.34 ألمانيا  زمبابوي 
 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

 529,481 60,914 468,567 7.67 اليونيب  أفغانستان
 218,888 18,073 200,815 اليونيدو 

 222,906 18,406 204,500 1.95 اليونيدو  ألبانيا 
 99,440 11,440 88,000 اليونيب 

 967,280 63,280 904,000 9.18 البرنامج اإلنمائي  أنغوال 
 10,369,625 678,387 9,691,238 115.19 اليونيدو  األرجنتين

 282,500 32,500 250,000 إيطاليا 
 141,264 11,664 129,600 3.26 اإلنمائي البرنامج  أرمينيا 

 97,632 11,232 86,400 اليونيب 
 408,608 47,008 361,600 3.13 اليونيب  البهاما 

 250,787 20,707 230,080 اليونيدو 
 433,920 49,920 384,000 40.61 اليونيب  البحرين 

 298,529 19,530 278,999 اليونيدو 
 5,730,935 374,921 5,356,014 24.01 اإلنمائي البرنامج  بنغالديش 

 603,495 68,815 534,680 اليونيب 
 438,441 50,441 388,000 1.74 اليونيب  بليز 

 143,880 11,880 132,000 البرنامج اإلنمائي 
 787,000 87,000 700,000 15.47 اليونيب  بنن 

 502,900 32,900 470,000 اليونيدو 
 542,200 35,471 506,729 4.57 اليونيدو  المتعددة القوميات)  -(دولة بوليفيا 

 90,965 10,465 80,500 اليونيب 
 507,110 33,176 473,934 1.59 اليونيدو  البوسنة والهرسك 

 720,400 80,400 640,000 7.15 اليونيب  بوتسوانا 
 428,000 28,000 400,000 اليونيدو 

 17,943,900 1,173,900 16,770,000 464.06 البرنامج اإلنمائي  البرازيل 
 4,247,074 277,846 3,969,228 اليونيدو 

 8,587,273 860,000 7,727,273 ألمانيا 
 282,500 32,500 250,000 إيطاليا 

 396,630 45,630 351,000 3.96 اليونيب  بروني دار السالم 
 255,060 21,060 234,000 البرنامج اإلنمائي 

 1,480,346 96,846 1,383,500 14.53 اليونيدو  الكاميرون
 483,075 55,575 427,500 0.16 اليونيب  كابو فيردي 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 719,290 80,290 639,000 10.47 اليونيب  تشاد 
 429,070 28,070 401,000 اليونيدو 

 2,295,200 150,153 2,145,047 49.52 البرنامج اإلنمائي  شيلي 
 246,645 28,375 218,270 اليونيب 
 1,102,849 72,149 1,030,700 اليونيدو 

 30,293,882 1,981,843 28,312,039 11,556.44 البنك الدولي  رغاوي البوليوريتان  –الصين 
 47,157,646 3,085,080 44,072,566 اليونيدو  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  –الصين 
 972,798 105,412 867,386 ألمانيا  رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط  –الصين 
 72,929,317 4,771,076 68,158,241 البرنامج اإلنمائي  تكييف الهواء الصناعي والتجاري–الصين 
 62,543,842 4,091,653 58,452,189 اليونيدو  تكييف هواء الغرف  –الصين 
 1  000 000 108,108 891,892 إيطاليا  تكييف هواء الغرف  –الصين 
 1,175,500 125,500 1,050,000 النمسا  تكييف هواء الغرف  –الصين 
 27,359,194 1,789,854 25,569,340 البرنامج اإلنمائي  المذيبات  -الصين 
 20,574,123 2,047,886 18,526,237 اليونيب  قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 1,253,200 133,200 1,120,000 ألمانيا  قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 
 452,000 52,000 400,000 اليابان  قطاع الخدمة، بما في ذلك التمكين –الصين 

 4,818,724 315,243 4,503,481 122.30 البرنامج اإلنمائي  كولومبيا 
 197,750 22,750 175,000 اليونيب 

 612,730 69,730 543,000 ألمانيا 
 322,389 37,089 285,300 0.03 اليونيب  جزر كوك 

 676,000 76,000 600,000 11.20 اليونيب  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 561,750 36,750 525,000 البرنامج اإلنمائي 

 1,176,119 76,942 1,099,177 9.46 البرنامج اإلنمائي  كوستاريكا 
 1,112,800 72,800 1,040,000 10.97 البرنامج اإلنمائي  كوبا

 1,369,127 89,569 1,279,558 15.36 البرنامج اإلنمائي  الجمهورية الدومينيكية 
 220,350 25,350 195,000 اليونيب 

 1,251,900 81,900 1,170,000 15.26 اليونيدو  إكوادور
 18,108,106 1,184,642 16,923,464 212.41 اليونيدو  مصر

 3,954,423 258,701 3,695,722 البرنامج اإلنمائي 
 1,181,049 126,049 1,055,000 اليونيب 

 234,249 26,949 207,300 ألمانيا 
 645,210 42,210 603,000 7.59 البرنامج اإلنمائي  السلفادور 

 53,110 6,110 47,000 اليونيب 
 395,500 45 500 350,000 1,11 اليونيب  (مملكة) إسواتيني 

 207,100 17,100 190,000 البرنامج اإلنمائي 
 449,740 51,740 398,000 3.58 اليونيب  إثيوبيا 

 203,830 16,830 187,000 اليونيدو 
 375,570 24,570 351,000 3.72 البرنامج اإلنمائي  فيجي 

 264,420 30,420 234,000 اليونيب 
 395,500 45 500 350,000 0.98 اليونيب  غامبيا 

 207,100 17,100 190,000 اليونيدو 
 625,950 40,950 585,000 2.97 البرنامج اإلنمائي  جورجيا 

 1,241,168 81,198 1,159,970 31.03 البرنامج اإلنمائي  غانا
 518,339 59,632 458,707 اليونيب 

 255,945 29,445 226,500 0.38 اليونيب  غرينادا 
 164,590 13,590 151,000 اليونيدو 

 494,875 32,375 462,500 5.40 اليونيدو  غواتيماال 
 175,150 20,150 155,000 اليونيب 

 274,025 31 525 242 500 1.62 اليونيب  غيانا 
 472,406 30,906 441 500 البرنامج اإلنمائي 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 1,064,115 69,615 994,500 11.71 اليونيدو  هندوراس 
 198,315 22,815 175,500 اليونيب 

 41,635,261 2,723,802 38,911,459 769.49 البرنامج اإلنمائي  الهند 
 1,008,999 108,999 900,000 اليونيب 

 5,671,000 571,000 5,100,000 ألمانيا 
 4,330,290 283,290 4,047,000 84.33 اإلنمائي البرنامج  إندونيسيا 

 4,553,024 297,861 4,255,163 البنك الدولي 
 5,248,736 343,375 4,905,361 162.37 البرنامج اإلنمائي  اإلسالمية)  -إيران ( جمهورية 

 2,250,429 147,224 2,103,205 اليونيدو 
 787,000 87,000 700,000 اليونيب 

 2,976,368 303,964 2,672,404 ألمانيا 
 1,017,000 109,793 907,207 إيطاليا 

 2,052,400 212,400 1,840,000 32.79 اليونيب  العراق 
 973,700 63,700 910,000 اليونيدو 

 417,300 27,300 390,000 2.48 البرنامج اإلنمائي  جامايكا 
 2,220,503 145,267 2,075,236 44.79 البنك الدولي  األردن

 1,069,416 69,961 999,455 اليونيدو 
 1,967,873 204,023 1,763,850 21.78 فرنسا  كينيا 
 438,271 50,421 387,850 0.03 اليونيب  س كريبا

 2,177,608 224,808 1,952,800 95.78 اليونيب  الكويت 
 639,004 41,804 597,200 اليونيدو 

 428,000 28,000 400,000 3.08 البرنامج اإلنمائي  قيرغيزستان 
 352,560 40,560 312,000 اليونيب 

 375,612 43,212 332,400 1.50 اليونيب  جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 
 204,484 16,884 187,600 البرنامج اإلنمائي 

 4,498,094 294,268 4,203,826 36.70 البرنامج اإلنمائي  لبنان 
 531,100 61,100 470,000 1.00 ألمانيا  ليسوتو 
 382,519 44,007 338,512 3.45 اليونيب  ليبريا 

 268,672 22,184 246,488 اليونيدو 
 2,322,187 151,919 2,170,268 24.87 اليونيدو  ليبيا 

 713,185 79,685 633,500 11.10 اليونيب  مدغشقر
 434,955 28,455 406,500 اليونيدو 

 508,500 58,500 450,000 7.02 اليونيب  مالوي
 218,000 18,000 200,000 اليونيدو 

 6,567,728 429,665 6,138,063 146.24 البرنامج اإلنمائي  ماليزيا 
 207,299 23,849 183,450 0.14 اليونيب  جزر مارشال

 8,316,672 544,082 7,772,590 516.90 اليونيدو  المكسيك 
 731,500 81,500 650,000 ألمانيا 
 517,756 59,565 458,191 إيطاليا 

 90,400 10,400 80,000 اليونيب 
 2,370,960 243,969 2,126,991 إسبانيا 

 478,386 55,036 423,350 0.09 اليونيب  الموحدة)  -ميكرونيزيا (واليات 
 418,100 48,100 370,000 0.40 اليونيب  منغوليا 

 192,100 22,100 170,000 اليابان 
 679,985 44,485 635,500 0.52 اليونيدو  الجبل األسود 

 806,814 52,782 754,032 8.64 اليونيدو  المغرب
 133,001 15,301 117,700 0.007 اليونيب  ناورو
 366,120 42,120 324,000 0.63 اليونيب  نيبال 

 235,440 19,440 216,000 البرنامج اإلنمائي 
 105,599 12,149 93,450 0.006 اليونيب  نيوي 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 304,950 19,950 285,000 5.32 اليونيدو  ُعمان
 226,000 26,000 200,000 اليونيب 

 206,712 23,781 182,931 4.36 اليونيب  نيكاراغوا 
 430,214 28,145 402,069 اليونيدو 

 743,650 48,650 695,000 10.38 اليونيدو  النيجر 
 389,850 44,850 345,000 اليونيب 

 8,785,205 574,733 8,210,472 140.27 البرنامج اإلنمائي  نيجيريا 
 568,802 65,377 503,425 إيطاليا 

 192,752 15,915 176,837 اليونيدو 
 521,626 34,126 487,500 1.17 اليونيدو  مقدونيا الشمالية 

 5,469,123 357,793 5,111,330 77.66 اليونيدو  باكستان 
 568,330 65,330 503,000 اليونيب 

 300,863 34,613 266,250 0.11 اليونيب  باالو 
 774,310 50,656 723,654 9.11 البرنامج اإلنمائي  بنما 

 546,118 62,828 483,290 13.03 اليونيب  باراغواي 
 734,780 48,070 686,710 البرنامج اإلنمائي 

 1,248,690 81,690 1,167,000 14.40 البرنامج اإلنمائي  بيرو
 235,040 27,040 208,000 اليونيب 

 868,573 56,823 811,750 24.59 اليونيدو  الفلبين 
 390,550 25,550 365,000 14.22 اليونيدو  قطر

 398,890 45,890 353,000   اليونيب 
 881,346 96,346 785,000   اليونيب  ASPإقليمي: النهج اإلقليمي 

 576,100 66,100 510,000 أستراليا 
 133,307 11,007 122,300 0.25 البرنامج اإلنمائي  جمهورية مولدوفا 

 58,986 6,786 52,200 اليونيب 
 395,500 45 500 350,000 2.66 اليونيب  رواندا 

 185,300 15,300 170,000 اليونيدو 
 359,340 41,340 318,000 0.71 اليونيب  سانت لوسيا 

 241,980 19,980 222,000 اليونيدو 
 377,646 43,446 334,200 0.16 اليونيب  ساموا

 449,740 51,740 398,000 6.81 اليونيب  السنغال 
 203,830 16,830 187,000 اليونيدو 

 270,865 22,365 248,500 2.70 اليونيدو  صربيا 
 49 720 5,720 44,000 اليونيب 

 398,890 45,890 353,000 1.09 اليونيب  سيراليون 
 203,830 16,830 187,000 اليونيدو 

 561,610 64,610 497,000 1.25 اليونيب  جزر سليمان
 668,750 43,750 625,000 9.14 البرنامج اإلنمائي  سري النكا 

 468,950 53,950 415,000 اليونيب 
 2,943,280 192,551 2,750,729 31.34 اليونيدو  السودان 

 418,100 48,100 370,000 1,11 اليونيب  جمهورية تنزانيا المتحدة 
 185,300 15,300 170,000 اليونيدو 

 4,056,452 265,375 3,791,077 51.53 البنك الدولي  تايلند 
 233,774 26,894 206,880 0.34 اليونيب  ليشتي  -تيمور

 150,333 12,413 137,920 البرنامج اإلنمائي 
 382,279 43,979 338,300 0.09 اليونيب  تونغا 

 1,778,896 116,376 1,662,520 28.30 البرنامج اإلنمائي  ترينيداد وتوباغو 
 1,460,492 95,546 1,364,946 21.89 اليونيدو  تونس 

 226,000 26,000 200,000 اليونيب 
 330,095 21,595 308,500 2,21 اليونيدو  تركمانستان 
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اإلزالة  مجموع  ينفذه البلد 
(طن من قدرات  
 استنفاد األوزون) 

 التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ 
 المجموع  تكاليف الدعم  أموال المشروع 

 158,991 18,291 140,700 0.06 اليونيب  توفالو 
 293,800 33,800 260,000 0.13 اليونيب  أوغندا 

 177,670 14,670 163,000 اليونيدو 
 1,182,518 77,361 1,105,157 11.05 البرنامج اإلنمائي  أوروغواي

 481,211 55,361 425,850 0.18 اليونيب  فانواتو 
 2,104,844 137,700 1,967,144 22.94 اليونيدو  البوليفارية)  -فنزويال (جمهورية 

 15,320,095 1,002,249 14,317,846 130.57 البنك الدولي  فييت نام 
 264,002 30,372 233,630 اليابان 

 447,480 51,480 396,000 3.25 اليونيب  زامبيا 
 206,010 17,010 189,000 اليونيدو 

 720,400 80,400 640,000 11.57 اليونيب  زمبابوي 
 428,000 28,000 400,000 البرنامج اإلنمائي 

 خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة) 
 1,063,045 69,545 993,500 15.98 اليونيدو  شيلي 

 437,819 50,369 387,450 اليونيب 
 1,801,489 117,854 1,683,635 23.59 البرنامج اإلنمائي  كولومبيا 

 446,350 51,350 395,000   ألمانيا 
 2,580,861 168,841 2,412,020 28.21 البرنامج اإلنمائي  الجمهورية الدومينيكية 

 314,027 36,127 277,900 اليونيب 
 835,106 54,634 780,472 20.46 اليونيدو  ُعمان

 705,264 78,900 626,364 اليونيب 
 4,134,569 270,486 3,864,083 65.10 اليونيدو  باكستان 

 2,275,137 234,473 2,040,664 اليونيب 
 1,382,975 90,475 1,292,500 13.39 البرنامج اإلنمائي  بنما 

 365,405 23,905 341,500 0.65 البرنامج اإلنمائي  جمهورية مولدوفا 
 164,980 18,980 146,000 اليونيب 

 290,417 18,999 271,418 3.11 اليونيدو  السودان 
 1,379,412 90,242 1,289,170 13.43 البرنامج اإلنمائي  أوروغواي

 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 
 100,320,000 5,320,000 95,000,000 3,970.00 البنك الدولي  الصين 

 خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
  70,752,000 3,752,000 67,000,000 16,100.00 البنك الدولي  الصين 
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 المرفق الثاني  
 

 الوثائق التي نظرت فيها اللجنة التنفيذية والمقررات التي اتخذتها بالعالقة إلى المسائل الناشئة عن تعديل كيغالي 
 

 المقرر   العنوان  رقم الوثيقة
ExCom/77/70/Rev.1  المسائل المتعلقة باللجنة التنفيذية

الناشئة عن االجتماع الثامن  
لألطراف في بروتوكول  والعشرين 
 مونتريال 

 اللجنة التنفيذية: قررت : بعد تقرير منسق فريق االتصال، 77/59

لمعالجة المسائل   2017أيام في أوائل عام  4أن تعقد اجتماعا خاصا لمدة   )أ(
  2/28المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الناشئة عن المقرر 

والمساهمات اإلضافية المحتملة إلى الصندوق الصادر عن اجتماع األطراف، 
 المتعدد األطراف؛

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة تحتوي على معلومات أولية استجابة   )ب(
الصادر عن االجتماع الثامن والعشرين لألطراف  2/28للعناصر في المقرر 

 الية: الذي طلب إلى اللجنة التنفيذية أن تتخذ إجراءات، مع معالجة المسائل الت

المعلومات المتوافرة عن استهالك وإنتاج الهيدروفلوروكربون، فضال   ) 1(
، بما في ذلك من 23-عن المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون 

الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي يمولها  
 الصندوق المتعدد األطراف ومصادر أخرى؛ 

في البدء  5البلدان العاملة بالمادة  األنشطة التمكينية الالزمة لمساعدة ) 2(
في اإلبالغ وأنشطتها التنظيمية بالعالقة إلى تدابير الرقابة على 

 الهيدروفلوروكربون؛

الجوانب الرئيسية للتكنولوجيات الخاصة بالرقابة على المنتج الثانوي  ) 3(
  23-للهيدروفلوروكربون

في النظر فيها بالعالقة  التنفيذيةتحديد المسائل التي قد ترغب اللجنة  ) 4(
 إلى األنشطة القائمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

وجيهية للتكلفة المطلوبة  المعلومات ذات الصلة بشأن إعداد المبادئ الت ) 5(
 من اللجنة التنفيذية؛

أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية في االجتماع السابع والسبعين إلى تبادل   (ج) 
المعلومات ذات الصلة مع األمانة على سبيل المثال ال الحصر بشأن  

) أعاله، في موعد 5) إلى (1العناصر المذكورة في الفقرات الفرعية (ب)(
على أساس استثنائي نظراً إلى   2017يناير/كانون الثاني  31ال يتجاوز 

 ؛ 2016الوقت المحدود حتى نهاية عام 

مليون دوالر أمريكي لمساهمات البداية  27فيما يتعلق بالمبلغ المعتزم وقدره   (د)
 : 5من بعض البلدان بخالف البلدان العاملة بالمادة  2017السريعة في عام 

ر، على المساهمات اإلضافية المعلن عنها من عدد الموافقة، مع التقدي  ) 1(
لتقديم دعم للبداية السريعة   5من البلدان بخالف البلدان العاملة بالمادة 

لتنفيذ تعديل كيغالي، مع مالحظة أن هذا التمويل كان لمرة واحدة ولن  
 يؤثر في مساهمات الجهات المانحة؛  

) أعاله  1ة الفرعية (د)(أن المساهمات اإلضافية المذكورة في الفقر  ) 2(
التي كان لديها خط أساس   5ينبغي أن تتاح للبلدان العاملة بالمادة 

  2022و 2020استهالك سنوي من الهيدروفلوروكربون بين عامي 
والتي قد أشارت رسميا عن نيتها للتصديق على تعديل كيغالي  

واتخذت التزامات مبكرة إلزالة الهيدروفلوروكربون من أجل دعم 
طتها التمكينية، مثل بناء القدرات والتدريب على مناولة بدائل  أنش

الهيدروفلوروكربون، والتراخيص، واإلبالغ وأنشطة إعداد المشروع  
باء، مع مراعاة على سبيل المثال ال الحصر المبادئ  4بموجب المادة 

 التوجيهية والمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية؛

عداد وثيقة تصف اإلجراءات الممكنة للبلدان أن تطلب إلى األمانة إ  ) 3(
) أعاله للحصول على المساهمات 2المحددة في الفقرة الفرعية (د)(

 اإلضافية للبداية السريعة لألنشطة التمكينية؛ 

 5أن يبلغ أمين الخزانة البلدان المساهمة بخالف البلدان العاملة بالمادة   ) 4(



UNEP/OzL.Pro.34/7 
 

 

49 
 

 المقرر   العنوان  رقم الوثيقة
وافرة للصندوق المتعدد عن إجراءات جعل المساهمات اإلضافية مت

 األطراف لغرض اإلجراء المبكر فيما يتعلق بتعديل كيغالي؛  

أن تقدم األمانة تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن المساهمات اإلضافية    ) 5(
للبداية السريعة المستلمة على نحو منفصل عن االشتراكات المتعهد  

 بها إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

تطلب إلى األمانة إعداد جدول أعمال لالجتماع الخاص المشار إليه في  أن   (هـ)
الفقرة الفرعية (أ) أعاله استنادا إلى المسائل المحددة في الفقرات الفرعية  

 (ب) إلى (د) أعاله.

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق     
 المتعدد األطراف 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 78/1

ً   )أ( بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق   أن تحيط علما
المتعدد األطراف على النحو الوارد في الوثيقتين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3  وCorr.1 ؛ 

ً وكذلك   )ب( مع التقدير بحالة المساهمات اإلضافية المتعهد بها  أن تحيط علما
الستة عشر لتقديم دعم البدء السريع في  5الموزعة على غير أطراف المادة 

  تنفيذ تعديل كيغالي؛

ومطالبة أمين الخزانة بتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن المساهمات    ) ج(
ن المساهمات المتعهد  اإلضافية الواردة لدعم البدء السريع بشكل منفصل ع

 بها األخرى للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع التاسع والسبعين. 

ExCom/78/4   و
Corr.1  

المعلومات المتوافرة عن استهالك  
وإنتاج الهيدروفلوروكربون في 

 5البلدان العاملة بالمادة 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 78/2

ً   )أ( بالتقرير عن المعلومات المتوافرة عن استهالك وإنتاج   أن تحيط علما
الوارد في الوثيقتين  5الهيدروفلوروكربون في البلدان العاملة بالمادة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4  وCorr.1 ؛ 

 5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع البلدان العاملة بالمادة   )ب(
قصى عدد ممكن من التقارير عن الدراسات ذات الصلة الستكمال وتقديم أ

مايو/ أيار  8االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، في موعد أقصاه 
 ؛ 2017

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تعيد إلى االجتماع الحادي   أن تطلب إلى  ) ج(
والثمانين أرصدة األموال غير المنصرفة لتلك الدراسات االستقصائية لبدائل  

المواد المستنفدة لألوزون التي لم تقدم إلى االجتماع التاسع والسبعين أو  
 االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية.

ExCom/78/5  
  Corr.1و

معلومات ذات صلة بوضع مبادئ 
توجيهية بشأن تكاليف التخفيض  

التدريجي للمواد  
الهيدروفلوروكربونية في البلدان  

ايير  : مشروع المع5العاملة بالمادة 
 للتمويل 

: بعد المناقشات الشاملة بشأن المعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيهية 78/3
لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت، 5

ً   (أ) بالمعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيهية لتكاليف   أن تحيط علما
:  5التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

مشروع معايير للتمويل الواردة في الوثيقتين 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5  وCorr.1  ؛ 

ر استراتيجياتها  فيما يتعلق بالمرونة في التنفيذ التي تمكن األطراف من اختيا
 وأولوياتها الخاصة في القطاعات والتكنولوجيات 

في الفرع ذي الصلة من مشروع نموذج   28/2من المقرر   13إدراج الفقرة    (ب)
المبادئ التوجيهية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد 

الهيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق األول بالوثيقة  
]UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 ؛[ 

 وفيما يتعلق بالتاريخ النهائي للقدرة المؤهلة 

في الفرع ذي الصلة من مشروع نموذج   28/2من المقرر   17إدراج الفقرة     (ج)
المبادئ التوجيهية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد 

الهيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق األول بالوثيقة  
]UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 ؛[ 

 وفيما يتعلق بالتحويلين الثاني والثالث 
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في الفرع ذي الصلة من مشروع نموذج   28/2من المقرر   18إدراج الفقرة   (د)

المبادئ التوجيهية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد 
الهيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق األول بالوثيقة  

]UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 ؛[ 

وفيما يتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استهالك وإنتاج المواد  
 الهيدروفلوروكربونية 

 تستمر المناقشات بشأن ما يلي:    (هـ)

منهجية تحديد نقطة البداية، بما في ذلك ما إذا كان سيتم التعبير عنها    ) 1(
 بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، أو باألطنان المترية، أو كليهما؛  

في الفرع ذي الصلة من مشروع   28/2من المقرر   19إدراج الفقرة   ) 2(
د نموذج المبادئ التوجيهية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للموا 

 الهيدروفلوروكربونية؛

 وفيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة 

 لقطاع التصنيع االستهالكي 

، تُجعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة  28/2(أ) من المقرر  15وفقاً للفقرة     (و)
وتُدرج في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع االستهالكي الوارد في المرفق األول  
 ]: UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11بالوثيقة [

  التكاليف الرأسمالية اإلضافية؛  ) 1(

 تكاليف التشغيل اإلضافية خالل فترة تحددها اللجنة التنفيذية؛) 2(

 أنشطة المساعدة التقنية؛  ) 3(

والتطوير عند االقتضاء من أجل تكييف وتحسين بدائل المواد  البحث ) 4(
الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث  

 االحترار العالمي؛

تكاليف براءات االختراع والتصاميم، والتكاليف اإلضافية لعائدات  ) 5(
 ؛  حقوق الملكية، متى كان ذلك ضرورياً وفعاالً من حيث التكلفة

تكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لالشتعال والبدائل ذات الخصائص  ) 6(
 السمية. 

النظر في الموافقة على عدد محدود من المشروعات المتعلقة   (ز) 
بالهيدروفلوروكربون في قطاع التصنيع االستهالكي فقط، دون المساس 

، 2019ل في عام بمختلف أنواع التكنولوجيا، في موعد أقصاه االجتماع األو
للسماح للجنة التنفيذية من اكتساب الخبرات في التكاليف الرأسمالية اإلضافية  

وتكاليف التشغيل اإلضافية التي قد ترتبط بالتخفيض التدريجي للمواد  
، على أساس الفهم بأن: أي  5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

قدم مشروعا ينبغي أن يكون قد صدق على  5بلد من البلدان العاملة بالمادة 
تعديل كيغالي أو قدم رسالة رسمية تفيد بنية الحكومة في التصديق على  

التعديل؛ ولن يتوافر تمويل إضافي إلى حين استالم جهة اإليداع في مقر األمم 
المتحدة في نيويورك لصك التصديق؛ وأي كمية تخفض من 

 سيتم خصمها من نقطة البداية؛الهيدروفلوروكربون نتيجة للمشروع 

النظر في التكاليف والوفورات المتعلقة بفرص المزيد من التجنب للمواد      (ح)
الهيدروفلوروكربونية في أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 وكيف يمكن معالجتها؛

بالنسبة للمسائل األخرى التي نوقشت في سياق الوثيقتين 
78/5/UNEP/OzL.Pro/ExCom  1.وCorr 

التي قدمها  2/28مطالبة األمانة بإعداد وثيقة تحتوي على عناصر المقرر   (ط)
(أ) من جدول 6رئيس اللجنة التنفيذية في موجزه الكتابي للمناقشة بشأن البند 

األعمال، والمعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض  
، في  5ة في البلدان العاملة بالمادة التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربوني

االجتماع الثامن والسبعين، لكي تواصل اللجنة التنفيذية النظر فيها في  
اجتماعها التاسع والسبعين، بما في ذلك موجز للمسائل المعلقة، مثل التكاليف  
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اإلضافية المؤهلة (التصنيع االستهالكي، وقطاع اإلنتاج، وقطاع خدمة 

األخرى)، وكفاءة استخدام الطاقة، وبناء القدرات الالزمة   التبريد، والتكاليف
لمعالجة مسألة السالمة، والتخلص من المواد وأهلية مواد المرفق ‘واو‘  

 الخاضعة إلعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية. 

ExCom/78/6  معلومات ذات صلة بوضع مبادئ
توجيهية بشأن تكاليف التخفيض  

التدريجي للمواد  
الهيدروفلوروكربونية في البلدان  

 : األنشطة التمكينية 5العاملة بالمادة 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت : وبعد إجراء مناقشة، 78/4

بشأن    ةيهيتتضمن مشروع مبادئ توج قةيأن تطلب إلى األمانة إعداد وث    (أ)
في اجتماعها التاسع   ةيذي اللجنة التنف هايلكي تنظر ف ةي نياألنشطة التمك

مع مراعاة المناقشات المتعلقة بهذه المسألة في االجتماع الثامن   ن، يوالسبع
 ؛ن يوالسبع

 20أن تنظر في زيادة تمويل التعزيز المؤسسي في اجتماع مقبل وفقاً للفقرة   (ب)
 . 28/2 من المقرر

ExCom/78/7  معلومات ذات صلة بوضع مبادئ
التخفيض  توجيهية بشأن تكاليف 

التدريجي للمواد  
الهيدروفلوروكربونية في البلدان  

 : التعزيز المؤسسي 5العاملة بالمادة 
ExCom/78/8   تحديد قضايا للنظرفيها بخصوص

أنشطة إزالة  
الهيدروكلوروفلوروكربون 

 الموجودة 

  وبعد المناقشة، أحيطت اللجنة التنفيذية علماً بالوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/8  بشأن تحديد قضايا للنظر فيها بخصوص

 أنشطة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الموجودة. 

ExCom/78/9  
 Corr.1و

الجوانب الرئيسية المتعلقة  
بتكنولوجيات الرقابة على المنتج  

 23-الفرعي الهيدروفلوروكربون

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت عقب مناقشة لفريق االتصال،  78/5

ً أن تحي  (أ) بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج   ط علما
الواردة في الوثيقتين   23-الفرعي الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9  وCorr.1 ؛ 

من  5مالحظة الحاجة الفورية التخاذ إجراء لتمكين البلدان العاملة بالمادة   (ب)
بحلول  23-والرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربونالوفاء بالتزامات اإلبالغ 

 ؛ 2020يناير/ كانون الثاني  1

إعادة التأكيد، من خالل البنك الدولي، على طلبها إلى حكومة الصين أن تقدم      (ج)
إلى االجتماع التاسع والسبعين تقارير عن حالة الدراسات بشأن "تكنولوجيات  

التحقيق بشأن خفض معدل  " وعن "23-تحويل/حرق الهيدروفلوروكربون
باستخدام أفضل الممارسات" التي تم   23-المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

 تمويلهما من خالل خطة إدارة إزالة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون؛  

إلى تزويد  22-دعوة جميع األطراف المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون  (د)
  23-كميات الهيدروفلوروكربوناألمانة، على أساس طوعي، بمعلومات عن 

فضال عن خبراتها في  22-في المرافق المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون
، بما في ذلك  23-الرقابة ورصد انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

 15السياسات والقواعد ذات الصلة والتكاليف المتعلقة بذلك، في موعد أقصاه 
 ؛ 2017مايو/ أيار 

لبة األمانة باستمرار في استكشاف ما إذا كانت مرافق إنتاج مطا  (هـ)
الهيدروفلوروكربون أو المرافق األخرى المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون  

الموجودة في أي طرف من األطراف قد ولدت انبعاثات  
 31واإلبالغ عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية بحلول  23-الهيدروفلوروكربون

 ؛ 2018مايو/ أيار 

مطالبة األمانة بتقديم وثيقة محدثة للجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات      )(و
إلى االجتماع التاسع   23-الرقابة على المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

 والسبعين، بما في ذلك: 

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

وصف للسياسات والقواعد الموجودة التي تدعم الرقابة والرصد    ) 2(
والمتطلبات الستمرار تلك التدابير  23-النبعاثات الهيدروفلوروكربون

 ؛5في البلدان العاملة بالمادة 

  23-تحليل إضافي لوسائل الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون  ) 3(
أعضاء اللجنة التنفيذية   استنادا إلى المعلومات اإلضافية المقدمة من
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وأي معلومات أخرى متاحة لألمانة، بما في ذلك المعلومات من آلية 

 التنمية النظيفة؛

وانبعاثات   22-المستويات الحالية إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  ) 4(
، ومعلومات عن ممارسات اإلدارة، لكل خط  23-الهيدروفلوروكربون

والبلدان غير   5ن العاملة بالمادة من الخطوط، في كل مرفق في البلدا
، بما في ذلك معلومات عن منهجيات الرصد الموافق 5العاملة بالمادة 

 عليها في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

، 23-استكشاف الخيارات الممكنة لرصد انبعاثات الهيدروفلوروكربون  ) 5(
تمر بموجب اتفاقية األمم المتحدة  مثل تلك الموافق عليها للرصد المس 

 اإلطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بذلك؛

 النظر في الحاجة إلى دراسة نظرية وميدانية في االجتماع التاسع والسبعين.   (ز) 

ExCom/78/10  
 Corr.1و

مشروع اإلجراءات التي تتخذها  
لديها  التي  5البلدان العاملة بالمادة 

خط أساس الستهالك المواد  
الهيدروفلوروكربونية فيما بين 

للحصول على  2022و  2020
 مساهمات إضافية لألنشطة التمكينية 

اللجنة التنفيذية على إرجاء مواصلة مناقشة هذه المسألة وافقت وفي ضوء ذلك، 
 حتى االجتماع التاسع والسبعين. 

ExCom/79/44  
 Corr.1و

المساهمات اإلضافية للصندوق  حالة 
المتعدد األطراف (المقرر 

 (ج)) 78/1

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت :79/42

ً   ) أ( بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق   أن تحيط علما
(ج)) الوارد في الوثيقتين  78/1المتعدد األطراف (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44 وCorr.1  وعلى النحو المعدل ،
 شفوياُ خالل االجتماع؛ 

ً   ) ب( أطراف من غير  6كذلك مع التقدير بالمدفوعات التي سددتها  أن تحيط علما
لتقديم دعم البدء السريع في تنفيذ التخفيض التدريجي   5ف المادة أطرا

للهيدروفلوروكربون: وهي الدانمرك، وفنلندا، وآيرلندا، وإيطاليا، ولكسمبرغ  
 ونيوزيلندا؛  

مطالبة أمين الخزانة بتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن حالة المساهمات    )ج(
ن المساهمات المتعهد بها  اإلضافية لدعم البدء السريع بشكل منفصل ع

 األخرى للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثمانين.

ExCom/79/45  
 Corr.1و

التحليل العام لنتائج المسوحات 
الخاصة ببدائل المواد المستنفدة  

 ) 74/53لألوزون (المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 79/43

أن تحيط علماً بالتحليل األولي العام لنتائج الدراسات االستقصائية لبدائل المواد    ) أ(
) الوارد في الوثيقتين  74/53المستنفدة لألوزون (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45 وCorr.1 ؛ 

ذات   5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع البلدان العاملة بالمادة   ) ب(
أجل استكمال وتقديم جميع الدراسات االستقصائية الواجبة عن الصلة من 

، 2017سبتمبر/ أيلول  18بدائل المواد المستنفدة لألوزون، في موعد أقصاه 
مع مالحظة أن األرصدة غير المنفقة للدراسات االستقصائية التي ال تقدَّم إلى  

ثمانين تمشياً مع  االجتماع الثمانين ال بد من إعادتها إلى االجتماع الحادي وال 
 (ج)؛ 78/2المقرر 

أن تطلب إلى األمانة أن تقدّم، إلى االجتماع الثمانين، تحليالً عاماً لنتائج    )ج(
الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، وأن يتم تحديثه  

سبتمبر/ أيلول   18ليشمل جميع االستقصاءات المقدمة إلى األمانة بحلول 
2017 . 

ExCom/79/46   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع معايير  5العاملة بالمادة 

 ) 78/3التمويل (المقرر 

 اللجنة التنفيذية: قررت : وعقب تقرير من ميسر فريق االتصال، 79/44

ً   (أ) بوضع معايير تمويل التخفيض التدريجي للمواد   أن تحيط علما
: مشروع المعايير للتمويل  5 الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46) الوارد في الوثيقة 3/ 78(المقرر 

وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي الستهالك وإنتاج المواد     (ب)
كربونية لتقديمها إلى االجتماع الثالثين لألطراف في عام  الهيدروفلورو

، واالنتهاء من المبادئ التوجيهية في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، مع  2018
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 مراعاة اآلراء والمدخالت المقدمة من األطراف؛

من   11االتفاق على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية، بما يتماشى مع الفقرة   (ج) 
لمبادئ األساسية واألطر الزمنية، تقريرا عن التخفيض  بشأن ا 2/28المقرر 

 التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية: 

إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف عن التقدم الذي أحرزته    ) 1(
اللجنة التنفيذية في وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي 

 الهيدروفلوروكربونية؛للمواد 

إلى اجتماعات األطراف المستقبلية عن التقدم المحرز، بما في ذلك عن   ) 2(
الحاالت التي أدت فيها مداوالت اللجنة التنفيذية إلى تغيير في  

استراتيجية وطنية أو خيار وطني بشأن التكنولوجيا مقدم إلى اللجنة 
 التنفيذية. 

ظر في المشروعات االستثمارية الفردية عمال : وبالعالقة إلى المعايير للن79/45
 (ز)، قررت اللجنة التنفيذية: 78/3بالمقرر 

(ز) والنظر في المقترحات للمشروعات االستثمارية  78/3إعادة تأكيد المقرر   (أ)
 الفردية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية استنادا إلى المعايير التالية: 

المشروعات المقدمة على أساس كل حالة على حدة،  أن يتم النظر في   ) 1(
وينبغي أن تكون لدى مؤسسات فردية تقرر التحول إلى تكنولوجيات 

ناضجة، وأن يمكن تكرارها في البلد أو المنطقة أو القطاع، وينبغي أن  
 تأخذ في الحسبان التوزيع الجغرافي؛

ن وقت  يجب أن يتم تنفيذ المشروعات بالكامل في غضون سنتين م  ) 2(
الموافقة عليها، وينبغي أن تكون تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة  

شاملة مع معلومات مفصلة بشأن التكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلة،  
وتكاليف التشغيل اإلضافية، وأي وفورات تتحقق خالل عملية التحويل  

سيتم والعوامل ذات الصلة التي تيسر التنفيذ، وأن أي أموال متبقية 
إعادتها إلى الصندوق المتعدد األطراف في غضون سنة واحدة بعد  

 تاريخ إنجاز المشروع حسب مقترحات المشروعات؛

ينبغي إدراج المشروعات المحتملة في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة    (ب)
لتقديمها إلى االجتماع الثمانين أو خطط األعمال   2020إلى  2018للفترة من 

 قة، حسب االقتضاء؛الالح

النظر في المزيد من المشروعات االستثمارية الفردية على أساس مستمر بعد    (ج) 
 ؛ 2019أول اجتماع في عام 

أن أي مقترح مقدم وموافق على تمويله في االجتماع الثمانين سيتم تمويله،    (د)
إلى أقصى حد ممكن، من المساهمات الطوعية اإلضافية المقدمة من أطراف  

 ، بعد إعطاء األولية لألنشطة التمكينية. 5عاملة بالمادة غير 

ExCom/79/47   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع مبادئ  5العاملة بالمادة 

توجيهية بشأن أنشطة التمكين 
 (أ)) 4/ 78(المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 79/46

ً   (أ) بوضع معايير تمويل التخفيض التدريجي للمواد   أن تحيط علما
: مشروع المبادئ التوجيهية  5 الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة

(أ)) الوارد في الوثيقة  78/4بشأن األنشطة التمكينية (المقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47؛ 

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

سيسمح للبلدان بالمرونة في االضطالع بطائفة من األنشطة التمكينية    ) 1(
لمساعدة وحداتها الوطنية لألوزون في الوفاء بالتزاماتها األولية 

بخصوص التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بما يتمشى  
 كيغالي؛مع تعديل 

 ن تتألف األنشطة التمكينية مما يلي على سبيل المثال ال الحصر: يمكن أ  ) 2(

 األنشطة لتيسير ودعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي؛  .أ

، بما في 2/ 28 من المقرر 20نشطة األولية المحددة في الفقرة األ  .ب
ذلك األنشطة القطرية التي تهدف إلى البدء في دعم الترتيبات 
المؤسسية، واستعراض نظم إصدار التراخيص، واإلبالغ عن 

بيانات استهالك وإنتاج الهيدروفلوروكربون، وبيان األنشطة غير  
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االستثمارية، مع استبعاد التعزيز المؤسسي، على النحو الذي تناوله  

 (ب)؛ 78/4المقرر 

الفرعيتين  االستراتيجيات الوطنية المتضمنة األنشطة في الفقرتين   .ت
 (أ) و(ب) أعاله.

يمكن تقديم التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بااللتزامات      )3(
األولية للخفض من أجل التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت ممكن، ويكون ذلك قبل خمس  
ل  سنوات من تلك االلتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعدي
 كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية التي ستعتمد في المستقبل؛

يمكن تقديم التمويل للمشروعات االستثمارية األولية الفردية وفقا ألحكام    ) 5(
 ؛ 79/45المقرر 

) أعاله قبل  2تقديم التمويل لألنشطة التمكينية المشار إليها في الفقرة (أ)(  (ج) 
لنحو المحدد في الجدول أدناه، استنادا إلى  إعداد خطة التنفيذ الوطنية على ا 

خط أساس استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في البلد، على أساس الفهم 
بأنه لن يقدم أي تمويل إضافي لألنشطة التمكينية، بما في ذلك األنشطة  

 ، قبل إعداد خطط التنفيذ الوطنية: 23-للهيدروفلوروكربون

الحد األقصى من التمويل لألنشطة   (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 
 التمكينية (دوالرات أمريكية) 

 50,000 1أقل من 
 95,000 6و 1بين 

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

    
 

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

بواسطة الحكومة التي تقدم طلب أو تلقي التصديق على تعديل كيجالي   ) 1(
رسالة من الحكومة المعنية يشير الى عزمها على أن تبذل أقصى  

 جهودها للتصديق على تعديل كيجالي في أقرب فرصة ممكنة؛

إدراج األوصاف التفصيلية في مقترحات المشروعات، لكل نشاط من   ) 2(
الترتيبات المؤسسية،  األنشطة التمكينية التي سيتم تنفيذها، بما في ذلك 

وتوزيع للتكاليف والجدول الزمني للتنفيذ، بما يتسق مع المبادئ  
 التوجيهية للجنة التنفيذية؛

شهرا بدءا من وقت الموافقة عليه  18ضرورية أالّ تتجاوز فترة المروع   ) 3(
مع إعادة األرصدة المتبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف في غضوت  

 النتهاء؛شهرا من تاريخ ا 12

ينبغي أن تدرج الوكاالت الثنائية والمنفذة أي طلبات للتمويل لألنشطة    ) 4(
التمكينية في خطط أعمالها، التي يمكن تقديمها إلى االجتماع الثمانين أو  

االجتماعات الالحقة، وبعد ذلك في برامج عملها أو التعديالت على  
 برامج أعمالها؛  

بيانا من البلد المعني والوكالة الثنائية/    ينبغي أن يشمل أي تقديم أيضا  ) 5(
المنفذة المعنية بأن تنفيذ األنشطة التمكينية لن يؤخر تنفيذ مشروعات  

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم، بحلول االجتماع الثمانين،    (هـ)
لدان التي رغبت في اتخاذ إجراء مبكر طلبات تمويل لألنشطة التمكينية للب

بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية، مع أي مقترح ينظر فيه لغرض التمويل  
في ذلك االجتماع على أن يتم تمويله إلى أقصى حد ممكن من المساهمات  

 .5الطوعية اإلضافية المقدمة من األطراف غير عاملة بالمادة 

ExCom/79/48  
  Corrs.1و Corrs.1و
 Add.1، وCorrs.2و

الجوانب الرئيسية ذات الصلة  
بتكنولوجيات الرقابة على  

كمنتج  23-الهيدروفلوروكربون
 ) 78/5فرعي (المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت : وعقب المناقشات في فريق االتصال،  79/47

ً    (أ)   Corr.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48بالوثائق  أن تحيط علما
بشأن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات  Add.1و 2والتصويب 
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 )؛ 5/ 78كمنتج فرعي (المقرر  23-الرقابة على الهيدروفلوروكربون

ً   (ب) مع التقدير بالمعلومات المتعلقة بالمنتج الفرعي  أن تحيط علما
المقدمة من حكومات األرجنتين، والصين،  23-الهيدروفلوروكربون

يا الشعبية الديمقراطية، وألمانيا، والهند، واليابان، والمكسيك،  وجمهورية كور
وجمهورية كوريا، واالتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  

وآيرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية؛ واالتحاد األوروبي؛ وأمانة  
منتجي المواد   اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ وأحد

 الكيميائية المفلورة؛ ومنظمة مستقلة للبحوث والمشاورة؛  

النظر في الخيارات الممكنة الخاصة بفاعلية التكلفة لتعويض المصانع    (ج) 
لتمكين االمتثال اللتزامات الرقابة  22-المزدوجة للهيدروكلوروفلوروكربون

 الي؛في تعديل كيغ 23-على المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

التي ترغب في إغالق   5مطالبة الحكومات المعنية في البلدان العاملة بالمادة   (د)
فيها إلى تقديم   22-المصانع المزدوجة إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

 البيانات األولية التالية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثمانين: 

 في البلد:  22-فلوروكربونقائمة بالمصانع المزدوجة للهيدروكلورو  ) 1(

 االسم؛  .أ

 الموقع؛    .ب

 ؛ 22- قدرة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  .ت

 الجدول الزمني للغلق؛    .ث

 تاريخ اإلنشاء؛    .ج

 اسم الُمالّك؛   .ح

 الملكية؛  .خ

 ؛ 23-االنبعاثات ومعدل المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون  .د

 ؛ 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالحد األقصى من إنتاج   .ذ

في السنوات الثالث األخيرة على   22-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  ) 2(
 مستوى البلد؛

في السنوات الثالث األخيرة لكل   22-إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  ) 3(
 مصنع من المصانع المزدوجة؛

 ؛5بالمادة كمية صادرات كل مصنع إلى البلدان غير العاملة   ) 4(

 : 22-العدد اإلجمالي للموظفين في صناعة الهيدروكلوروفلوروكربون  ) 5(

 في قطاع اإلنتاج (العمالة المباشرة + الزيادات + الصيانة)؛  .أ

 في قطاعات التعبئة؛  .ب

العدد اإلجمالي للموظفين في كل مصنع مزدوج    ) 6(
(جدول واحد لكل مصنع) للسنوات   22-للهيدروكلوروفلوروكربون

 ث األخيرة: الثال

 العمالة المباشرة؛  أ.

 الزيادات؛  ب.

 المختبرات؛  ج.

 الصيانة؛  د.

 التعبئة؛  .ه

-مشتريات المواد الخام لكل مصنع مزدوج للهيدروكلوروفلوروكربون  ) 7(
 في السنوات الثالث األخيرة:  22

 فلوريد الهيدروجين (أطنان مترية)؛  أ.

 الكلوروفوروم (أطنان مترية)؛  ب.

مطالبة األمانة بالتعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء دراسة نظرية عن   (هـ)
لتدمير   بيئيا  والمستدامة  التكاليف  حيث  من  المجدية  الخيارات 

الهيدروكلوروفلوروكربون  23-الهيدروفلوروكربون إنتاج  مرافق  ، 22-من 
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والثمانين، وتخصيص   الحادي  االجتماع  إلى  الخبير االستشاري  لتقديم تقرير 

إلى   تصل  اإلضافية    100,000ميزانية  المساهمات  من  أمريكي  دوالر 
أن يشمل   ويمكن  التقرير.  وإعداد  التقييم  األطراف إلجراء  المتعدد  للصندوق 

 نطاق الدراسة ما يلي: 

تقييما لتكاليف اإلحراق في موقع مرفق التدمير، استنادا إلى خصائص      )1( 
-التدمير، وكمية ووتيرة الهيدروفلوروكربونالمرفق، بما في ذلك قدرة 

الذي سيتم تدميره، والعمر اإلفتراضي المتبقي المتوقع، والموقع،   23
 وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، بما في ذلك: 

 تكاليف البدء لمرافق التدمير التي قد تكون حاليا غير مشغلة؛  أ.

شاء مرفق في  التكاليف لتركيب مرفق تدمير جديد إذا لم يتم إن   ب.
 الوقت الحالي؛

 التكاليف لتشغيل مرفق مركب حاليا؛  ج.

تقييما لتكاليف اإلحراق في مرفق تدمير خارج الموقع، بما في ذلك الجمع    ) 2(
التي سيتم    23-والنقل واإلحراق، استنادا إلى كمية الهيدروفلوروكربون

 تدميرها، والموقع وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛

الهيدروفلوروكربون  تقييما  ) 3( الفرعي  المنتج  انبعاثات  تدمير    23-لتكاليف 
من خالل عملية التحويل الدائم وتكنولوجيات جديدة أخرى، في الحاالت  

  23-التي تتوافر فيها المعلومات، استنادا إلى كمية الهيدروفلوروكربون
 التي سيتم تدميرها، والموقع وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛

األمثل  تقييم  ) 4( اإلنتاج  لعملية  والتدابير  للتكاليف  ا 
من أجل التقليل إلى أدنى حد من معدل    22-للهيدروكلوروفلوروكربون

الهيدروفلوروكربون الفرعي  المنتج  المنتج    23-توليد  جمع  وتعظيم 
من أجل التدمير استنادا إلى خصائص   23-الفرعي الهيدروفلوروكربون

-المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون  المرفق، بما في ذلك القدرة، وكمية
المتبقي المتوقع، والموقع، وغير   االفتراضيالتي تم توليدها، والعمر    23

 ذلك من العوامل ذات الصلة؛

 تقييما لتكاليف مختلف طرائق الرصد والتحقق؛  ) 5(

تقييما لكيفية تباين األداء والتكاليف لخيارات مختلفة من تكنولوجيا التدمير    ) 6(
ل الهيدروفلوروكربونوفقا  الفرعي  المنتج  وكمية  المحلية    23-لظروف 

 التي سيتم تدميرها؛

المعنية التي تنتج   5أن تدعو جميع البلدان العاملة بالمادة   (و)
إلى تزويد األمانة، على أساس طوعي،  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 30بحلول ) أعاله هبمعلومات عن العناصر الوارد وصفها في الفقرة (
 ؛ 2017سبتمبر/أيلول 

أن تدعو الوكاالت المنفذة إلى تقديم مقترحات إلى االجتماع الحادي والثمانين   (ز) 
حول التوضيح المجدي للتكنولوجيا من أجل تكنولوجيات التخفيف من المنتج  

أو تحويله مع إمكانية التحويل المجدي من  23-الفرعي الهيدروفلوروكربون
 . 23-التكلفة والمستدام بيئيا للهيدروفلوروكربونحيث 

ExCom/80/53   حالة المساهمات اإلضافية للصندوق
المتعدد األطراف (المقرر 

 (ج)) 79/42

  اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 80/74

ً   (أ) بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق   أن تحيط علما
دة في الوثيقة  المتعدد األطراف الوار

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53  بصيغتها المعدلة شفويا خالل ،
 االجتماع؛

ً   (ب)  5بلدا من البلدان غير العاملة بالمادة  11كذلك مع التقدير أن  أن تحيط علما
قد سددت مساهماتها اإلضافية الطوعية المتعهد بها لتوفير دعم سريع لبدء  

 وروكربونية؛التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفل

مطالبة أمين الخزانة بإبالغ اللجنة التنفيذية مرة أخرى عن حالة المساهمات    (ج) 
اإلضافية الواردة لتقديم الدعم السريع بشكل منفصل عن المساهمات األخرى  

 المتعهد بها للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الحادي والثمانين. 

ExCom/80/54  اللجنة التنفيذية ما يلي:   قررت: 80/75لنتائج الدراسات  التحليل الشامل 
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االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة  

 (ج)) 79/43لألوزون (المقرر 
أن تحيط علما بالتحليل العام لنتائج مسوحات بدائل المواد المستنفدة لألوزون (د) 

(ج)) الوارد في الوثيقتين 43/ 79(المقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54 وAdd.1 ؛ 

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تستخدم نتائج المسوحات والدروس    (هـ)
المواد المستنفدة لألوزون، مقترنة  البارزة في تحليل نتائج مسوحات بدائل  

بإجراء أنشطة تمكينية، مع توجيه اهتمام خاص لتعزيز عملية جمع البيانات  
واإلبالغ فيما يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية وخالئط  

 الهيدروفلوروكربون؛  

 أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة:   (و)

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

المتعلقة بمسوحات     )2( الحادي والثمانين، األرصدة  أن تعيد، إلى االجتماع 
بدائل المواد المستنفدة لألوزون التي لم تقدم إلى االجتماع الثمانين (من 

و وبربودا،  وأنتيغوا  الشعبية  الجزائر،  كوريا  وجمهورية  البهاما،  جزر 
 . 79/43الديمقراطية، وفيجي، والمغرب وميانمار)، إعماال للمقرر 

ExCom/80/55   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع معايير  5العاملة بالمادة 

)  1(78/3التمويل (المقرران 
 (ب)) 79/44و

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 80/76

أن تدرج في مشروع نموذج المبادئ التوجيهية للتخفيض التدريجي للمواد    (أ)
 الهيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق الثامن والعشرين بهذا التقرير: 

من  19النص المتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة تمشيا مع الفقرة   ) 1(
 الصادر عن اجتماع األطراف الثامن والعشرين؛   2/28المقرر 

النص المتعلق بأهلية مواد المرفق "واو" التي تخضع إلعفاءات درجات   ) 2(
 ؛ 2/28من المقرر  35الحرارة المحيطة العالية، تمشيا مع الفقرة 

(ب) من  15يتعلق بقطاع اإلنتاج، فئات التكاليف في الفقرة الفرعية  فيما  ) 3(
 ؛ 2/28المقرر 

(ج) 15فيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد، فئات التكاليف في الفقرة الفرعية   ) 4(
 ؛ 2/28من المقرر 

االستمرار في استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض    (ب)
دروفلوروكربونية وقائمة العناصر المعلقة للمناقشة،  التدريجي للمواد الهي

الواردة في المرفقين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين بهذا التقرير، وذلك  
كورقات عمل للمناقشات التي ستجري في االجتماع الحادي والثمانين 

واالجتماعات المقبلة، بشأن وضع المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض  
، مع  5لمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة التدريجي ل 

 مالحظة إمكانية إدراج عناصر إضافية، حسب الضرورة؛  

  مع بالتعاون والثمانين،  الثاني لالجتماع ةي أول قةيومطالبة األمانة بإعداد وث  (ج) 
  التبريد خدمة بقطاع المتعلقة الجوانب جميع عن والمنفذة،  الثنائية الوكاالت

  في األخذ مع الهيدروفلوروكربونية،   للمواد التدريجي التخفيض تدعم التي
 : االعتبار

وثائق السياسات السابقة ودراسات الحالة واستعراضات الرصد   ) 1(
والتقييم، والعمل الذي تؤديه الوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع  

الشراكة التي  وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة التقنية، وخاصة  
أنشأها برنامج المساعدة على االمتثال مع معاهد التدريب واالعتماد  

 المعترف بها عالميا؛

بالتمويل   5تحليل اإلمكانات الموجودة في البلدان العاملة بالمادة   ) 2(
  في استخدامها ةيفيوک ديالمعتمد حتى اآلن لقطاع خدمة التبر

  ما إلى بالعالقة ربونيةالهيدروفلوروك  للمواد التدريجي التخفيض
 : يلي

نتائج أنشطة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح الممولة     أ.
وتوفير أدوات الخدمة، وإمكانيتها لخفض انبعاثات غازات  

 التبريد؛  

مدى مشاركة القطاع الخاص و/أو العام (مثل موردو المعدات   ب.
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في قطاع   والمكونات وغازات التبريد) في إدخال واعتماد بدائل

 الخدمة؛  

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

 برامج التدريب والترخيص؛  د.

متى وكيف تم معالجة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة/    .ه
 المستخدم النهائي؛

المعلومات الالزمة إلعداد وتدريب برامج  والحد األدنى من   )  3(
الترخيص القائمة على الكفاءة والوحدات لفنيي الخدمة وضباط  

 الجمارك من أجل التحول إلى البدائل. 

ExCom/80/56  
 Add.1و

الجوانب الرئيسية المتعلقة  
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
األولية للمصانع المزدوجة  البيانات 

االستخدام إلنتاج  
التي  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
ترغب في الغلق (المقرر 

 (د)) 79/47

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 80/77

ً   (أ) بتقديم حكومتي األرجنتين والهند للبيانات األولية بشأن المصنع   أن تحيط علما
في بلد كل منهما،  22-وفلوروكربونالمزدوج االستخدام إلنتاج الهيدروكلور 

 ؛ Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56الوارد في الوثيقتين 

-التي تنتج الهيدروكلوروفلوروكربون 5أن تدعو جميع البلدان العاملة بالمادة   (ب)
إلى تزويد األمانة، على أساس طوعي، بمعلومات عن العناصر الوارد   22

ديسمبر/ كانون  1، وذلك بحلول 79/47المقرر ) من هوصفها في الفقرة (
 . 2017األول 

ExCom/81/53   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع المعايير  5العاملة بالمادة 

الخاصة بالتمويل (المقررات  
(ب)  79/44(ط) و78/3

 (ب)) 80/76و

 جنة التنفيذية ما يلي: الل قررت: 81/67

المعنية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53بالوثيقة تحيط علميا   أن  )أ(
بإعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد  

 : مشروع معايير التمويل؛ 5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

طلب إلى األمانة أن تقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين موجزا لمداوالت  تأن   )ب(
مفتوح العضوية لألطراف  األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل ال

في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول  
مونتريال بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المسائل  

الصادر عن اجتماع  10/ 29المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة استجابةً للمقرر 
 األطراف؛

والثمانين، في مسألة تحديد أولويات المساعدة  أن تنظر، في االجتماع الثاني   ) ج(
التقنية وبناء القدرات لمعالجة المسائل المتعلقة بالبدائل ذات القدرة المنخفضة  

أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي لجميع القطاعات وفي ضوء  
بخصوص جوانب   80/76الورقة التي تعدها األمانة استجابة إلى المقرر 

تبريد التي دعمت التخفيض التدريجي للمواد  قطاع خدمة ال
 الهيدروفلوروكربونية؛

أن تنظر، في االجتماع الثاني والثمانين، في المسائل المتعلقة بتمويل اإلدارة    )د(
الفعالة من حيث التكلفة للمخزونات من المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو  

الورقة المعنية  غير المرغوبة، بما في ذلك من خالل التدمير، في ضوء 
بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي تعدها األمانة لذلك االجتماع،  

 )؛ ه(79/18استجابة للمقرر 

األمانة إعداد وثيقة معلومات أولية لالجتماع الثاني والثمانين،  تطلب إلى  أن  )ه(
التنفيذية في  تحتوي على االعتبارات الرئيسية التي يمكن أن تساعد اللجنة 

وضع منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي المستدام بموجب تعديل  
كيغالي لقطاعي االستهالك واإلنتاج، مع مراعاة المناقشات التي أجريت في 

 االجتماع الحادي والثمانين؛

استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض   تواصل أن  )و(
الهيدروفلوروكربونية وقائمة العناصر المعلقة للمناقشة التدريجي للمواد 

المستفيضة، الواردين في المرفقين الثاني عشر والثالث عشر، على التوالي،  
بالوثيقة الحالية، كوثائق عمل للمناقشة في االجتماع الثاني والثمانين وفي  

التدريجي  االجتماعات المقبلة بشأن إعداد المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض 
، مع مالحظة أنه 5للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 
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 يمكن إضافة عناصر إضافية، حسب الضرورة.

ExCom/81/54   الجوانب الرئيسية ذات الصلة
بتكنولوجيات الرقابة على المنتج  

: 23-الثانوي الهيدروفلوروكربون
المزدوجة  البيانات األولية للمصانع 

االستخدام إلنتاج  
التي  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ترغب في الغلق (المقررات 
)  ه(79/47) وه(78/5

 (ب)) 80/77و

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 81/68

ً   (أ) بالتقرير عن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات  أن تحيط علما
)  ه(78/5(المقررات   23-الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

(ب))، الوارد في الوثيقة  80/77) وه(79/47(ب) و 79/17و
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54؛ 

ير وأن تطلب من األمانة االتصال بخبير استشاري مستقل إلعداد تقر  (ب)
 لالجتماع الثاني والثمانين، يقدم معلومات عن ما يلي:

الخيارات وكافة التكاليف والوفورات المتعلقة برقابة انبعاثات المنتج    ) 1(
في األرجنتين على أساس كميات   23-الثانوي الهيدروفلوروكربون
المنتجة في  23-والهيدروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

ت المدرجة في التقارير السابقة ذات الصلة المقدمة إلى المصنع والمعلوما
  23-اللجنة التنفيذية، بما في ذلك خيار إرسال الهيدروفلوروكربون

 للتدمير خارج الموقع؛  

تقديرات االنبعاثات الهاربة وخيارات للرصد والكشف عن التسرب    ) 2(
 في المصنع؛ 23-والسيطرة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

التكاليف والجدوى التقنية والمسائل اللوجستية والقانونية والخاصة    ) 3(
للتدمير خارج  23-بالتعامالت والمتعلقة بإرسال الهيدروفلوروكربون

الموقع بوسائل تكنولوجية مثل عملية المعالجة بالفلور كما شرحت في  
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/54الوثيقة 

تقدم، طوعيا، المعلومات ذات الصلة  وأن تطلب من حكومة األرجنتين أن  (ج) 
 بالتقرير المذكور في الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛  

دوالر   25,000تخصص، من موارد األمانة الحالية، ما يصل إلى  أنو  (د)
أمريكي للتعاقد مع الخبير االستشاري المستقل المذكور في الفقرة الفرعية  

 (ب) أعاله؛

وثيقة لالجتماع الثاني والثمانين، استنادا إلى  وأن تطلب من األمانة إعداد   (هـ)
، معنية بالخيارات الفعالة من  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48الوثيقة 

، بما 23-حيث التكاليف لرقابة انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
في ذلك المعلومات ذات الصلة بتكاليف إغالق المصانع مزدوجة االستعمال  

، وخيارات للرصد في ضوء التقرير  23-فلوروكلوروكربونإلنتاج الهيدرو
الذي أعده الخبير االستشاري المقدم إلى االجتماع الحادي والثمانين والتقارير  

 األخرى ذات الصلة. 

ExCom/82/64   جميع المسائل المتعلقة بقطاع خدمة
التبريد التي تدعم التخفيض  

التدريجي للمواد  
الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

 (ج))   80/76

أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالوثيقة األولية عن جميع الجوانب ذات الصلة بقطاع 
خدمة التبريد التي تدعم التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64(ج)) الواردة في الوثيقة   80/76

ExCom/82/65   موجز لمداوالت األطراف خالل
األربعين للفريق العامل   االجتماع

المفتوح العضوية لألطراف في  
بروتوكول مونتريال واالجتماع 

الثالثين لألطراف في بروتوكول  
مونتريال بشأن تقرير فريق  

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن  
المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام  

 (ب)) 81/67الطاقة (المقرر 

 يلي: اللجنة التنفيذية ما  قررت: 82/83

ً   (أ) بموجز مداوالت األطراف خالل االجتماع األربعين للفريق   أن تحيط علما
العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع  

الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن تقرير فريق التكنولوجيا  
الطاقة (المقرر  والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65(ب))، الوارد في الوثيقتين 81/67
 ؛  Add.1و

التي تشترك في األنشطة التمكينية  5توفير المرونة لألطراف العاملة بالمادة    (ب)
بالعالقة إلى تنفيذ تعديل كيغالي، إذا رغبت في القيام بذلك، من أجل تنفيذ 

 مويل الموافق عليه بالفعل: األنشطة التالية باستخدام الت

وضع وإنفاذ السياسات والقواعد الالزمة لتجنب تغلغل أجهزة التبريد    ) 1(
 وتكييف الهواء التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة في األسواق؛

تشجيع الحصول على التكنولوجيات الفعالة من حيث كفاءة استخدام    ) 2(
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 الطاقة في هذه القطاعات؛ 

التدريب المستهدف بشأن الترخيص، والسالمة والمعايير، وزيادة    ) 3(
التوعية وبناء القدرات الذي يهدف إلى الحفاظ على كفاءة استخدام  

 الطاقة وتعزيزها؛

رقة لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث أن تطلب إلى األمانة أن تعد و  (ج) 
من   2، والفقرة 2/ 28من المقرر  16والثمانين، تصف الوسائل لتفعيل الفقرة  

، مع مراعاة معايير ومؤشرات األداء، وآليات التمويل 5/30المقرر 
المرتبطة بخطط قطاع الخدمة في الخطط القائمة أو الجديدة إلدارة إزالة  

 كلوروفلوروكربوية بالنسبة لبلدان استهالك الحجم المنخفض؛المواد الهيدرو

أن تطلب كذلك إلى اللجنة التنفيذية أن تعد ورقة لنظر اللجنة التنفيذية في    (د)
اجتماعها الثالث والثمانين، تقدم، كخطوة أولى، معلومات عن الصناديق  

خدام  والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد لكفاءة است
الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك  
الطرائق التي تستخدمها تلك المؤسسات لتوفير مثل هذه الموارد إلى البلدان  

لتلك   النامية وإمكانية تنفيذ الوكاالت المنفذة لطلبات التمويل المشترك
 المؤسسات؛

من  22أن تناقش، في اجتماعها الثالث والثمانين، وسائل تفعيل الفقرة   (هـ)
 ، بما في ذلك: 30/ 5من المقرر  5، والفقرة 2/28المقرر 

المبادرات المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها   ) 1(
مي أو معدومة  لتكنولوجيات اإلحالل بإمكانية منخفضة االحترار العال

االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء والمضخات  
 الحرارية؛ مثل: 

 منهجيات لتحديد حجم التغييرات في كفاءة استخدام الطاقة؛  أ.

التدخالت التقنية المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة    ب.
 و/أو تعزيزها؛

كاليف اإلضافية المصاحبة وفرص  والمشاكل المتعلقة بالتكاليف مثل الت  ) 2(
 االسترداد وتكاليف الرصد والتحقق؛  

 والفوائد البيئية المحتملة، خاصة تلك المرتبطة بالمناخ؛  ) 3(

أن تطلب إلى األمانة أن تعد، لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث    (و)
االقتصادي بشأن والثمانين، موجزا لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم 

المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في  
 الفقرة الفرعية (ه) أعاله. 

ExCom/82/66   االعتبارات الرئيسية إلعداد منهجية
لتحديد نقطة البداية للتخفيض  

اإلجمالي المستدام لقطاعي  
االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل 

 (ه)) 81/67(المقرر كيغالي 

وأحاطت اللجنة التنفيذية علما باالعتبارات الرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة  
البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل 

(ه)) الواردة في الوثيقة  81/67كيغالي (المقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66. 

ExCom/82/67  
 Add.1و

وضع المبادئ التوجيهية الخاصة  
بتكاليف التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع المعايير  5العاملة بالمادة 

الخاصة بالتمويل (المقرر 
 (و)) 81/67

: قررت اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشة المبادئ التوجيهية لتمويل  82/84
:  5هيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة التخفيض التدريجي للمواد ال

 مشروع المعايير الخاصة بالتمويل، في اجتماعها الثالث والثمانين. 

ExCom/82/68  
 Corr.1و

  لتکلفةمن حيث ا فعالةرات خيا
ت المنتج الثانوي  نبعاثا للرقابة على ا 

(المقرر   23-ونبرکوروفلدرولهيا
81/68 ( 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 82/85

ً    (أ) بالتقرير عن خيارات جدوى تكلفة الرقابة على انبعاثات المنتج   أن تحيط علما
الهيدروفلوروكربون بالمقرر  23-الثانوي  عمال  في 81/68،  الواردة  (ه) 

 ؛1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68الوثيقتين 
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ً    (ب) كذلك بالتقرير عن خيارات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي    أن تحيط علما

الوثيقة   23-لوروفلوروكربونالهيدروك في  الواردة  األرجنتين،  في 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69؛ 

دوالرا أمريكيا لليونيدو من أجل تمكين الوكالة    75,000الموافقة على مبلغ      (ج)
األرجنتين،   حكومة  عن  بالنيابة  والثمانين،  الثالث  االجتماع  في  تقديم،  من 

ن حكومة األرجنتين من االمتثال  مقترح مشروع بشأن الخيارات التي ستمك
بموجب تعديل   23-اللتزامات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

الوثيقة   في  الواردة  المعلومات  مراعاة  مع  كيغالي، 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69  المتعلقة البيانات  ذلك  في  بما   ،

اال  والرؤية  التقنية،  المرونة  وتغطية  والمنافع  والمسائل بالتكاليف  قتصادية 
 اللوجستية والقانونية والمسائل المتعلقة بالمبادالت بالعالقة إلى ما يلي: 

  FIASAإعادة تشغيل محطة الترميد في الموقع في المصنع المزدوج  ) 1(
، على أساس التقديرات المستقلة 22-إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

تشغيل محطة الترميد،  الثالثة لتكاليف القيام بذلك، بما في ذلك تكاليف 
واالمتثال للنفايات الخطرة، وتكلفة الرصد والتحقق من تدمير المنتج  

 ؛ 23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

إلنتاج   FIASAالتعويض عن إغالق المصنع المزدوج   ) 2(
  2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ل كيغالي، أيهما أقرب؛  أو عند تصديق حكومة األرجنتين على تعدي

من خالل   23-تدمير المنتج الثانوي الهيدروكلوروفلوروكربون ) 3(
التحويل الدائم وتكنولوجيات التحويل الجديدة األخرى وخيارات  

 ؛ 23-التحزين إلدارة الهيدروفلوروكربون

للتدمير خارج الموقع عن طريق   23-شحن الهيدروفلوروكربون ) 4(
 طراف؛تكنولوجيا معتمدة من اجتماع األ

النظر في كل خيار من خيارات مقترح المشروع، بما في ذلك البيانات المقدمة      (د)
حسب الفقرة الفرعية (ج) أعاله، ومناقشة المعايير الخاصة بتمويل األنشطة  

 ؛5 المتعلقة بالتزامات االمتثال ألطراف المادة

اء مراجعة تقنية  أن تطلب إلى األمانة التعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجر   (هـ)
 من أجل تحديد تكاليف اإلغالق؛ FIASSAلمصنع  

أمريكيا لتمكين األمانة من إجراء   50,000الموافقة على مبلغ قدره      (و) دوالرا 
 المراجعة التقنية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ه) أعاله؛ و 

والمعايير الخاصة  النظر في تطبيق اإلجراءات المحددة في المقرر الحالي،      (ز)
المادة   بالتزامات االمتثال ألطراف  المتعلقة  ، عند االتفاق  5بتمويل األنشطة 

الهيدروفلوروكربون بضوابط  يتعلق  فيما  المادة    23-عليها،  أطراف    5في 
 األخرى.

ExCom/83/40  16ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة 
من   2، والفقرة 2/28من المقرر 

لألطراف (المقرر   5/30المقرر 
 (ج)) 82/83

من  16اللجنة التنفيذية أن تواصل مناقشة طرق تفعيل الفقرة قررت : 83/62
(ج)) في  82/83لألطراف (المقرر  5/30من المقرر  2والفقرة  2/28المقرر 

اجتماعها الرابع والثمانين وأن تستعمل النص الوارد في المرفق الثاني عشر 
 المناقشة. بالتقرير الحالي كأساس لتلك

ExCom/83/41   ورقة بشأن المعلومات عن
الصناديق والمؤسسات المالية ذات 

الصلة التي تقوم بحشد الموارد 
لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن 

استخدامها عند التخفيض التدريجي  
للمواد الهيدروفلوروكربونية  

 (د)) 83/ 82(المقرر 

االجتماع الرابع والثمانين النظر في  : وقررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى83/63
المسائل التي أثيرت بواسطة الورقة المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية التي 

تحشد الموارد من أجل كفاءة استخدام الطاقة التي قد يستفاد منها في وقت التخفيض 
ثيقة  (د))، الواردة في الو82/83التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41. 

ExCom/83/42   موجز لتقرير فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي بشأن المسائل  

المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة فيما  
يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

ع والثمانين النظر في : قررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى االجتماع الراب 83/64
ملخص تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المسائل المتعلقة بكفاءة 

(و))، 82/83(هـ) (المقرر  83/ 82الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 
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 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42الوارد في الوثيقة  (و)) 82/83(ه) (المقرر 83/82

ExCom/83/43   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع المعايير  5العاملة بالمادة 

 ) 82/84الخاصة بالتمويل (المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 83/65

ً   (أ) المتعلقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43بالوثيقة  أن تحيط علما
بوضع المبادئ التوجيهية لتكلفة التخفيض التدريجي للمواد  

: مشروع المعايير الخاصة  5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 
 بالتمويل؛

أن تطلب إلى األمانة أن تعد، لالجتماع الخامس والثمانين، وثيقة تقدم تحليال   (ب)
يجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  لمستوى وطرائق تمويل التخفيض التدر 

في قطاع خدمة التبريد، في ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64  واإلرشادات التي قدمتها اللجنة ،

في   5التنفيذية، بما في ذلك المرونة التي تتمتع بها البلدان العاملة بالمادة 
ا يتماشى مع ظروفها الوطنية  تنفيذ أنشطتها في قطاع خدمة التبريد بم

واألنشطة المزمعة والجارية في خططها إلدارة إزالة المواد  
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تنظر، في االجتماع الرابع والثمانين، في مسألة التخلص من المواد    (ج) 
الخاضعة للرقابة، في ضوء التقرير النهائي عن تقييم المشروعات  

المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون اإليضاحية التجريبية 
 وتدميرها الذي ستقدمه كبيرة موظفي الرصد والتقييم؛

أن تواصل استخدام مشروع نموذج المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض    (د)
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وقائمة العناصر المعلقة لمزيد من  

الثالث عشر والمرفق الرابع عشر، على   المناقشة، الواردين في المرفق
التوالي، بالتقرير الحالي، كوثائق عمل للمناقشات، في االجتماع الرابع  
والثمانين واالجتماعات المقبلة، المتعلقة بوضع مبادئ توجيهية لتمويل 

التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة  
 العناصر اإلضافية يمكن إضافتها حسب الضرورة. ، مع مالحظة أن 5

ExCom/83/44   الجوانب الرئيسية ذات الصلة
بتكنولوجيات الرقابة على المنتج  

 23-الثانوي الهيدروفلوروكربون
 ) 85/ 82(المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 83/66

المتعلقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44أن تحيط علما بالوثيقة   (أ)
الجوانب الرئيسية لتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي  ب

 )؛ 82/85(المقرر  23-الهيدروفلوروكربون

أن تؤجل إلى االجتماع الرابع والثمانين، مواصلة النظر في مقترح   (ب)
في  23-المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

المرتبطة به والتي أثارتها األمانة، المشار  األرجنتين والمسائل السياساتية 
 إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله).

واردة في الوثيقة  
ExCom/83/19 

طلب إعداد مشروع للرقابة على 
انبعاثات المنتج الثانوي  

في قطاع   23-الهيدروفلوروكربون
إنتاج المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية في  
 المكسيك 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 83/67

دوالراً أمريكياً، زائد تكاليف دعم الوكالة   55,000أن توافق على مبلغ   (أ)
دوالراً أمريكياً لليونيدو لتمكين الوكالة من تقديم، نيابة عن  3,850بقيمة 

حكومة المكسيك، إلى االجتماع الرابع والثمانين، خيارات لمقترح مشروع 
ة المكسيك من االمتثال اللتزاماتها للرقابة على من شأنها أن تمكن حكوم

بموجب تعديل كيغالي، بما في ذلك   23-المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
ما يتعلق بالتكاليف والمنافع وتغطي الجدوى التقنية، واالستمرار  

االقتصادي، واالئتمانات ذات الصلة التي قد تكون منطبقة في البلد في 
ل اللوجستية والقانونية ومسائل التعامالت بالعالقة إلى ما  المستقبل، والمسائ

 يلي:  

إعادة تشغيل موقد الحرق المتكامل في الموقع وغير المتكامل في    ) 1(
الموقع في مصنع اإلنتاج المزدوج االستخدام  

كيموباسيكوز، على أساس التقديرات   22-للهيدروكلوروفلوروكربون
ع للقيام بذلك حتى الوقت الحاضر، بما  المستقلة الثالثة للتكاليف/المناف

في ذلك بالعالقة إلى تشغيل موقد الحرق، واالمتثال لمعايير إدارة  
النفايات الخطرة، والرصد والتحقق من تدمير المنتج الثانوي  

 ؛ 23-الهيدروفلوروكربون

لتلبية الطلب في السوق  22-استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون  ) 2(
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 ذلك مقارنة أسعار التوريد المحلية والدولية؛المحلي، بما في 

من خالل التحويل   23-تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون  ) 3(
الدائم وتكنولوجيات التحويل الجديدة األخرى، وخيارات التخزين  

 ؛ 23-إلدارة الهيدروفلوروكربون

للتدمير خارج الموقع بواسطة   23-شحن الهيدروفلوروكربون  ) 4(
 جيا معتمدة من قِبل اجتماع األطراف؛ تكنولو

لتخفيض توليد   22-تحقيق اإلنتاج األمثل للهيدروكلوروفلوروكربون  ) 5(
 23-المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

لالستخدام كمواد أولية أو مواءمة  23-بيع الهيدروفلوروكربون  ) 6(
 من أجل إنتاج 23-المصنع بحيث يمكنه استخدام الهيدروفلوروكربون

 ؛ 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

أن تطلب إلى اليونيدو أن تدرج، في تقديمها إلى االجتماع الرابع والثمانين،    (ب)
معلومات بخصوص العالقة بين رقابة البلد على انبعاثات المنتج الثانوي  

والمساهمات المحددة على الصعيد الوطني   23-الهيدروفلوروكربون
 اريس؛لحكومة المكسيك بموجب اتفاق ب

أن تطلب إلى األمانة تقديم وثيقة إلى االجتماع الرابع والثمانين تستعرض    (ج) 
فيها كٍل من خيارات مقترح المشروع المقدمة، بما في ذلك البيانات المقدمة 

 عمالً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعاله؛  

لمتعلقة  أن تناقش في االجتماع الرابع والثمانين معايير تمويل األنشطة ا  (د)
فيما يتعلق بضوابط انبعاث  5بالتزامات امتثال البلدان المشمولة بالمادة 

 ؛23-المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

أن تطلب إلى اليونيدو إعادة أي أرصدة متبقية من التمويل الُمعتمد في الفقرة    (هـ)
ادس  الفرعية (أ) أعاله إلى الصندوق المتعدد األطراف بحلول االجتماع الس

 والثمانين.

ExCom/84/65  تحليل لالنعكاسات المترتبة على
التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة  

إزالة المواد  
الهيدروكلوروفلوروكربونية 
والتخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية (المقرر 
81/69 ( 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 84/86

أن تحيط علما بالتحليل المتعلق بانعكاسات التنفيذ الموازي أو المتكامل    (أ)
إلزالة المواد الهيدووكلوووفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد 

الهيدووفلوروكربونية الوارد في الوثيقة  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65؛ 

يه في الفقرة  ) أن تعد تحديثا للتحليل المشار إل 1أن تطلب إلى األمانة: (  (ب)
) في ضوء الوثيقة  2الفرعية (أ) أعاله لالجتماع السابع والثمانين؛ (

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65 أن تأخذ في االعتبار الفرص ،
المتاحة للتنفيذ المتكامل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

يد  والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبر
عند إعداد الوثيقة المتعلقة بتحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض  

التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد على النحو  
 . 83/65المطلوب بموجب المقرر 

ExCom/84/66   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

ن  الهيدروفلوروكربونية في البلدا
: مشروع المعايير  5العاملة بالمادة 

الخاصة بالتمويل (المقرر 
 (ج) و(د)) 83/65

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 84/87

فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع الصناعات االستهالكية، أن   (أ)
تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة، لالجتماع السادس والثمانين، تقدم تحليال  

علومات، بما في ذلك معلومات مجمعة في شكل جدول، عن التكاليف  وم
الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية ومدتها، والفاعلية من حيث  
التكلفة لجميع المشروعات االستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع  

بة التي تم  ذات الصلة والقطاعات الفرعية، بما في ذلك المواد الخاضعة للرقا
 إزالتها والمواد البديلة التي تم إدخالها؛

فيما يتعلق بالتخلص، أن تطلب إلى األمانة إعداد تقرير مجمع لالجتماع    (ب)
الخامس والثمانين، يصف أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر  

 ، مع مراعاة ما يلي: 2/28من المقرر  85في تفعيل الفقرة 

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن    ) 1(
التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، الوارد في الوثيقة  
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UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11 والتقرير المجمع عن ،

المشروعات التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21الوارد في الوثيقة 

المشروعات األخرى ذات الصلة المنفذة في خطط إدارة إزالة المواد    ) 2(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

الدروس المستفادة من البنية التحتية والسياسات القائمة التي يمكن أن   ) 3(
تستخدم إلنشاء اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد  

 الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوبة؛

 فرص التمويل الخارجي وبرامج التخلص القائمة والشراكات.   ) 4(

ExCom/84/67  16ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة 
من   2، والفقرة 2/28من المقرر 

لألطراف (المقرر   5/30المقرر 
83/62 ( 

ناقشة حول الوسائل لتفعيل  : قررت اللجنة التنفيذية إرجاء ومواصلة الم 84/88
لألطراف (المقرر  5/30من المقرر   2، والفقرة 2/28من المقرر   16الفقرة 

) إلى اجتماعها الخامس والثمانين واستخدام النص الوارد في المرفق التاسع  83/62
 والعشرين بهذا التقرير كأساس لتلك المناقشة. 

ExCom/84/68   ورقة عن معلومات عن الصناديق
سسات المالية ذات الصلة التي  والمؤ

تقوم بحشد الموارد لكفاءة استخدام 
الطاقة التي يمكن استخدامها عند  

التخفيض التدريجي للمواد  
الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

83/63 ( 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت : عقب مناقشة لفريق االتصال، 84/89

أن نحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية ذات    (أ)
الصلة التي تقوم بحشد الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها  
عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، والواردة في الوثيقة  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68؛ 

 أن تطلب من األمانة:   (ب)

أن تعد، بالتشاور مع الوكاالت المنفذة، وثيقة لالجتماع الخامس    ) 1(
والثمانين، يمكن أن توفر إطارا للتشاور مع الصناديق والمؤسسات  

المالية ذات الصلة الستكشاف إمكانية حشد الموارد المالية، على  
المستويين اإلداري والتشغيلي، تكون إضافة لتلك المقدمة من  

ألطراف للحفاظ على كفاءة الطاقة أو تعزيزها عند  الصندوق المتعدد ا
الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بغازات تبريد ذات  
 احتمالية احترار عالمي منخفضة في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛

أن تواصل التبادل غير الرسمي للمعلومات مع الصناديق والمؤسسات    ) 2(
لك إلعداد الوثيقة المشار إليها في الفقرة  المالية ذات الصلة، بما في ذ

 الفرعية (ب)(ا) أعاله.

ExCom/84/71   الجوانب الرئيسية المتعلقة
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
مشروع األرجنتين (المقرر  

83/66 ( 

 : عقب المناقشة في فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية: 84/90

أن تؤجل نظرها في المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي    (أ)
 في األرجنتين إلى االجتماع الخامس والثمانين؛ 23-الهردووفلرووكربون

أن تطلب إلى األمانة تقديم تحليل إضافي للمشروع المشار إليه في الفقرة    (ب)
دا إلى أية معلومات الفرعية (أ) أعاله إلى االجتماع الخامس والثمانين، استنا

 إضافية تقدمها حكومة األرجنتين من خالل اليونيدو. 

ExCom/84/72   الجوانب الرئيسية المتعلقة
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
 ) 83/67مشروع المكسيك (المقرر 

جاء نظرها في عقب المناقشة في فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية إر :84/91
في   23 -المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربونللرقابة على انبعاثات المشروع 
 الخامس والثمانين. إلى االجتماع المكسيك 

ExCom/86/88   مسودة المبادئ التوجيهية إلعداد
خطط التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة 
 (أ)) 84/54(المقرر  5بالمادة 

المبادئ التوجيهية النظر في مشروع : قررت اللجنة التنفيذية مواصلة 86/93
إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة بالمادة 

في اجتماعها السابع والثمانين، على أساس وثيقة العمل الصادرة عن فريق   5
جتماع السادس والثمانين، على النحو الوارد في  االتصال الذي تم تشكيله في اال 

 المرفق السابع واألربعين بهذا التقرير. 

ExCom/86/93   إطار للتشاور مع الصناديق
والمؤسسات المالية ذات الصلة 

الستكشاف حشد موارد مالية 
إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام  

الطاقة أو تعزيزها عند استبدال  
الهيدروفلوروكربونية بمواد  المواد 

: قررت اللجنة التنفيذية أن تواصل، في اجتماعها السابع والثمانين، النظر 86/94
تكشاف حشد في إطار المشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الس

موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال  
المواد الهيدروفلوروكربونية بمواد تبريد ذات قدرة منحفضة على إحداث االحترار 

العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء، على أساس وثيقة العمل الصادرة عن 
في االجتماع السادس والثمانين، على النحو الوارد  فريق االتصال الذي تم تشكيله
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تبريد ذات قدرة منخفضة على  

إحداث االحترار العالمي في قطاع 
التبريد وتكييف الهواء (المقرر 

84/89 ( 

 في المرفق الثامن واألربعين بهذا التقرير.

ExCom/86/95   الجوانب الرئيسية المتعلقة
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
 ) 84/90األرجنتين (المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 86/95

اصلة النظر في مشروع مراقبة انبعاثات النواتج الثانوية  مو  (أ)
في شركة فريو إندسترياس األرجنتينية في   23-الهيدروفلوروكربون

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95األرجنتين، الوارد في الوثيقة 
والجوانب الرئيسية المتصلة بتكنولوجيات مراقبة المنتجات الثانوية  

)، في االجتماع السابع  84/90جنتين (المقرر : األر23-الهيدروفلوروكربون
 والثمانين؛

اإلحاطة بوثيقة العمل التي تحتوي على مشروع قرار بشأن المشروع    (ب)
المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعاله التي نظر فيها فريق االتصال في  

االجتماع السادس والثمانين، على النحو الوارد في المرفق الخمسين بهذا 
، وأن حكومة األرجنتين ستقدم، من خالل اليونيدو، اقتراحا مضادا  التقرير

 للنظر فيه في االجتماع السابع والثمانين. 

ExCom/86/96   الجوانب الرئيسية المتعلقة
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
 ) 84/91المكسيك (المقرر 

 : يليما  وقررت اللجنة التنفيذية :86/96

ً   (أ) بخيارات مقترحات مشروعات للرقابة على انبعاثات   أن تحيط علما
الوارد في  Quimobásicosوإزالتها في شركة  23-الهيدروفلوروكربون

، الجوانب الرئيسة ذات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96الوثيقة 
:  23-للهيدروفلوروكربونالصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي 

 )؛ 84/91المكسيك (المقرر 

دوالر أمريكي، زائدا  3 833 384الموافقة، من حيث المبدأ، على مبلغ   (ب)
دوالر أمريكي لليونيدو، لتمكين   268 337تكاليف دعم الوكـالة البـالـغة 

حكومة المكسيك من االمتثال اللتزامات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي  
بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، على   23 -لهيدروفلوروكربونل

 أن يكون من المفهوم:

، 2022يناير/ كانون الثاني  1أن تضمن حكومة المكسيك أنه بحلول   ) 1(
  23 -وما بعد ذلك، تدمير انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

تثاالً لبروتوكول  ام 22 -من خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون
  0.1مونتريال، بحيث تكون االنبعاثات لكال الخطين عند أو أقل من 

كيلوجرام من   100لكل  23-كيلوجرام من الهيدروفلوروكربون
 ؛ 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

أن تتمتع حكومة المكسيك بالمرونة في استخدام التمويل الموافق عليه    ) 2(
لفقرة الفرعية (ب) المذكورة أعاله  من حيث المبدأ المشار إليه في ا

لتجديد أي من وحدتي تدمير قوس البالزما أو كليهما المركبتين في  
، الواردة في الوثيقة  Quimobásicosشركة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65 على أن يكون من المفهوم ،
 ؛Quimobásicosأن أي تمويل إضافي يطلب ستقوم بتغطيته شركة 

دوالراً أمريكياً، من إجمالي التمويل   2,995,047مبلغ أقصى قدره   ) 3(
المعتمد، كان مرتبطاً بتكاليف التشغيل اإلضافية وسيتم تقسيمه إلى  

شرائح سنوية تُقدم إلى المكسيك عند التحقق من كمية المنتج الثانوي  
 المدمر؛  23 -الهيدروفلوروكربون

ضرب عدد  تُحسب تكاليف التشغيل اإلضافية في كل شريحة سنوية ب  ) 4(
دوالر   3,28المدمر بقيمة   23 -كيلوغرامات الهيدروفلوروكربون

 أمريكي/ كجم؛  

 ؛ 2031يناير/ كانون الثاني  1سيتم إنجاز المشروع بحلول   ) 5(

التزمت حكومة المكسيك بضمان عدم وجود تمويل اضافى من   ) 6(
مصادر أخرى، بما في ذلك أرصدة أو تعويضات  

حكم في انبعاثات المنتج الثانوى  للت 23-الهيدروفلوروكربون
من خطوط اإلنتاج المعنية، أثناء أو بعد   23-الهيدروفلوروكربون
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 إنجاز المشروع. 

 أن تحيط علما بما يلي:   (ج) 

بتعليق إنتاج   Quimobásicosالتزام شركة   ) 1(
لمدة تصل إلى أسبوعين للسماح   22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

ما، حسب االقتضاء، إذا ما اختارت بإصالح وحدة تدمير قوس البالز
ألف في الوثيقة  1حكومة المكسيك الخيار 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65 ؛ 

التزام حكومة المكسيك بضمان استمرار مراقبة انبعاثات المنتج    ) 2(
من انتاج  23 -الثانوي للهيدروفلوروكربون
  Quimobásicosمن قبل شركة  22 -الهيدروكلوروفلوروكربون

ق منها بنفس الطريقة بعد إنجاز المشروع، بما في ذلك عن  والتحق
 طريق السياسات والتشريعات؛  

أن التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية   ) 3(
(ب) أعاله هو إجمالي التمويل الذي سيتاح لحكومة المكسيك من 

الثانوي  الصندوق المتعدد األطراف للرقابة على انبعاثات المنتج 
 ؛ 23 -للهيدروفلوروكربون

 5ويعكس التمويل المقدم التخفيضات في الملكية غير العاملة بالمادة   ) 4(
 ؛  5والصادرات إلى األطراف غير العاملة بالمادة 

أقرت التكاليف المتفق عليها للمشروع حسب الظروف الخاصة    ) 5(
تعلق بالمشروع في المكسيك ولم تشكل سابقة ألى مشروعات أخرى ت

 ؛ 23-بمراقبة انبعاثات المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون

أن تطلب من األمانة، أن تعد بالتعاون مع اليونيدو، مشروع اتفاق بين    (د)
حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي  

في ضوء  لنظر فيه في االجتماع السابع والثمانين،   23 -الهيدروفلوروكربون
 التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين؛  

تدعو حكومة الكسيك، بعد إنجاز المشروع، إلى طلب تمويل اضافى للقيام    (هـ)
المتولد والمدمر والمباع والمخزن  23-بتحقق مستقل عن المنتج الثانوى

ة إزالة  والمنبعث، في إطار المرحلة التالية من خطة إدار 
الهيدروكلوروفلوروكربون، حتى الموافقة على خطة إدارة إزالة  

 الهيدروفلوروكربون، على أن يتواصل التحقق بناء على الخطة األخيرة؛  

(و) وتوافق على الشريحة األولى من مشروع التحكم في انبعاثات المنتج    (و)
يك،  في شركة كويموباسيكوس، المكس 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
دوالًرا   483,058، بالمبلغ 2022-2021وخطة التنفيذ المقابلة للفترة 

دوالرا أمريكيا  33,814أمريكيًا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 
 لليونيدو. 

ExCom/87/45   االستراتيجيات المحتملة وتدابير
السياسات وااللتزامات وكذلك 

المشروعات واألنشطة التي يمكن  
إدراجها ضمن المرحلة األولى من 

خطط التخفيض التدريجي للمواد  
الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة 

 (ب) 84/54(المقرر  5بالمادة 

قررت اللجنة التنفيذية أن تؤجل إلى االجتماع الثامن والثمانين النظر في  :87/49
االستراتيجيات المحتملة وتدابير السياسات وااللتزامات، وكذلك المشروعات  

واألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي 
، لضمان قيود على النمو  5دة للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة بالما

والتخفيضات المستدامة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45(ب))، الواردة في الوثيقة 84/54

ExCom/87/46   مشروع مبادئ توجيهية إلعداد
خطط التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة 
 ) 86/93(المقرر  5لمادة با

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت: 87/50

اإلحاطةَ بمشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط إزالة المواد    (أ)
، الواردة في الوثيقة  5الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة بالمادة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/46؛ 

استراتيجية شاملة للمرحلة األولى من خطة إزالة  أن تدرج في تمويل إعداد   (ب)
المواد الهيدروفلوروكربونية، المشار إليها من اآلن فصاعداً باسم خطة تنفيذ  

 )، المساعدة من أجل: KIPكيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (

توسيع التشريعات والسياسات واللوائح القائمة أو تطويرها على النحو    ) 1(
تراخيص االستيراد/التصدير وحصص المواد  المطلوب لنظم 
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الخاضعة للرقابة بموجب المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)  

 لبروتوكول مونتريال؛

إجراء دراسة استقصائية الستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية    ) 2(
وتوزيعها القطاعي، ودراسات استقصائية للشركات في قطاعي  

ليل البيانات لتقدير خطوط أساس االمتثاِل  التصنيع والخدمة، مع تح 
للمواد الهيدروفلوروكربونية، وأخذ أي دراسات استقصائية يتم  
 إجراؤها بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية في عين االعتبار؛

وضع استراتيجية شاملة إلزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وخطة    ) 3(
لة األولى من خطط  عمل تشمل قطاع خدمة صيانة التبريد للمرح

التنفيذ وفقا لتعديل كيغالي لمعالجة التجميد وخفض استهالك المواد  
 في المئة؛ 10الهيدروفلوروكربونية بنسبة 

النظر في دمج أنشطة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية مع أنشطة   ) 4(
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة للبلدان 

 ب القيام بذلك؛التي ترغ

وصف للمبادرات والسياسات واللوائح والمعايير الوطنية ذات الصلة   ) 5(
المعنية بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها بالنسبة  

 للبلدان التي ترغب القيام بذلك؛

)  5) إلى (1توفير التمويل للعناصر الموصوفة في الفقرات الفرعية (ب)(  (ج) 
حو المحدد في الجدول أدناه، بناًء على خط أساس استهالك  أعاله، على الن

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل بلد: 

التمويل إلعداد المرحلة األولى من   (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 
 خطط تنفيذ كيغالي (دوالر أمريكي)

 100,000  1أقل من 
 130,000 6و 1بين 

 170,000   20وحتى  6أعلى من 
 190,000 100وحتى  20أعلى من 
 220,000 1,000وحتى  100أعلى من 
 230,000 2,000وحتى  1,000أعلى من 
 كل حالة على حدى  2,000أعلى من 

 
تحديد وتوفير التمويل، على أساس كل حالة على حدا، إلعداد المرحلة    (د)

كيغالي اإلقليمية والبلدان التي يتجاوز خط  األولى من أيٍ من خطط تنفيذ 
طن من   2,000أساس استهالكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 قدرات استنفاد األوزون؛

أنه، بالنسبة للبلدان التي اختارت تنفيذ مشاريع استثمارية أو خطط قطاعية    (هـ)
حلة األولى من فردية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قبل تقديم المر

خطط تنفيذ كيغالي، ينبغي أن تؤدي الموافقة على كل مشروع إلى التخلص 
التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية بما يتالءم مع االستهالك المؤهل  

المحدد في خطط تنفيذ كيغالي ويجب أن تشير إلى كيفية ارتباط المشروع  
لد ومتى سيتم تقديم خطط تنفيذ  االستثماري بتلبية االستراتيجية الشاملة للب

 كيغالي؛

لديه قطاع تصنيع يستخدم المواد   5توفير التمويل ألي بلد مدرج في المادة    (و)
الهيدروفلوروكربونية وفقاً لعدد مؤسسات التصنيع التي يتعين تحويلها تمشياً  

 (د) و(و)، على النحو التالي:   56/16مع المقرر 

دوالر   30,000ي قطاع التصنيع: شركة واحدة سيتم تحويلها ف  ) 1(
 أمريكي؛ 

 دوالر أمريكي؛  60,000شركتان سيتم تحويلهما في قطاع التصنيع:   ) 2(

  80,000شركة سيتم تحويلها في قطاع التصنيع:  14من ثالث إلى   ) 3(
 دوالر أمريكي؛

خمسة عشر شركة أو أكثر سيتم تحويلها في قطاع التصنيع:    ) 4(
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 دوالر أمريكي؛  150,000

حصر الحد األقصى للتمويل المقدم إلعداد العنصر االستثماري ألي    ) 5(
 دولة حسب الجدول أدناه: 

 حد التمويل (دوالر أمريكي) (أطنان من قدرات استنفاد األوزون) 

 100,000   100حتى 

101 -300   200,000 

301 -500 250,000 

501 -1,000   300,000 

 400,000 وما فوق 1,001

 

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند تقديم المرحلة األولى من خطط تنفيذ    (ز) 
 ، بإدراج: 5كيغالي بالنيابة عن البلدان العاملة بالمادة 

تأكيد على أن البلد يتمتع بنظام ترخيص وحصص وطني راسخ وقابل   ) 1(
للتنفيذ لرصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية، بما  

 ؛ 63/17يتفق مع المقرر 

التزام الحكومة وإجراءاتها لضمان استمرار اإلزالة الممولة للمواد    ) 2(
 الهيدروفلوروكربونية بمرور الوقت؛

عامة عن أي إجراءات مبكرة لرصد استهالك المواد  لمحة   ) 3(
 الهيدروفلوروكربونية؛

الموافقة على أنه ينبغي استخدام المؤسسات والقدرات في البلدان المدرجة    (ح) 
التي تم تطويرها من خالل مساعدة الصندوق المتعدد األطراف   5في المادة 

ياً إلزالة المواد  إلزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى الحد الممكن عمل
 الهيدروفلوروكربونية حسب االقتضاء؛ و

أن تطلب من األمانة تجهيز، بمساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة، دليٍل    ) 1(
إلعداد المرحلة األولى من خطط تنفيذ كيغالي يمكن استخدامه من قبل  

 .5البلدان المدرجة في المادة 

ExCom/87/51 ق  إطار للمشاورات مع الصنادي
والمؤسسات المالية ذات الصلة 

الستكشاف حشد موارد مالية 
إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام  

الطاقة أو تعزيزها عند استبدال  
المواد الهيدروفلوروكربونية بمواد  

تبريد ذات قدرة منخفضة على  
إحداث االحترار العالمي في قطاع 

التبريد وتكييف الهواء (المقرر 
86/94 ( 

 وبناء عليه، قررت اللجنة التنفيذية:  :87/51

اإلشارة إلى إطار المشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة    (أ)
الستكشاف مصادر حشد موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام  

الطاقة أو تعزيزها عند استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية بغازات تبريد 
إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف   منخفضة القدرة على

) الواردة في الوثيقة 86/94الهواء (المقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51؛ 

، 2022أن تطلب إلى األمانة أن تُعد، لالجتماع األول للجنة التنفيذية في عام   (ب)
ل  تقريراً يحدد الخيارات، داخل الصندوق المتعدد األطراف ومن خالل العم

مع المؤسسات المالية األخرى التي تمول كفاءة استخدام الطاقة والتي يمكن 
أن تكون إجراءاتها متوافقة مع تلك الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف  
لحشد الموارد المالية للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عند  

درة على إحداث  استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية ببدائل منخفضة الق
االحترار العالمي في القطاعات الفرعية لتصنيع الرغاوى وقطاعات التبريد  

 وتكييف الهواء والمضخات الحرارية؛ و 

أن تطلب إلى األمانة، في إطار التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)    (ج) 
  أعاله، تحديد اإلجراءات والشروط ذات الصلة فيما يتعلق بتقديم المنح

وخيارات التمويل األخرى من قبل المؤسسات المالية األخرى للحفاظ على 
 و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة. 

ExCom/87/53   الجوانب الرئيسية المتعلقة
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
 ) 86/95األرجنتين (المقرر 

 : يليما  وقررت اللجنة التنفيذية :87/52

ً   (أ) بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج   أن تحيط علما
) الوارد في  86/95: األرجنتين (المقرر 23-الثانوي الهيدروفلوروكربون
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 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/53الوثيقة 

دوالر أمريكي،   2,262,630أن توافق، من حيث المبدأ، على مبلغ   (ب)
دوالر أمريكي لليونيدو،  158,384دعم الوكالة البالغة باإلضافة تكاليف 

لتمكين حكومة األرجنتين من االمتثال اللتزامات مراقبة انبعاثات المنتج  
بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول   23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

 مونتريال، على أساس الفهم أن: 

يناير/ كانون الثاني   1حكومة األرجنتين ستضمن أنه سيتم، بحلول   ) 1(
  -وما بعده، تدمير انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 2022

امتثاالً  22 -المتولد من خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23
لبروتوكول مونتريال، مع ضمان أن تكون االنبعاثات المتولدة من  

  23 -ونكجم من انبعاثات الهيدروفلوروكرب 0,1خطها عند أو أقل من 
 المتولد؛  22 -كجم من الهيدروكلوروفلوروكربون 100لكل 

دوالر أمريكي، من أصل التمويل   502 766مبلغ أقصى قدره   ) 2(
اإلجمالي المعتمد، مرتبط بتكاليف التشغيل اإلضافية، وسيتم تقسيمه  

إلى شرائح سنوية تُقدم إلى األرجنتين بعد التحقق من كمية المنتج 
 المدمرة؛ 23 -وروكربونالثانوي الهيدروفل

سيتم حساب مبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية في كل شريحة سنوية   ) 3(
المدمرة باألطنان المترية بـ    23 -بضرب كمية الهيدروفلوروكربون

 دوالر أمريكي/ كجم؛  1.40

أن تتمتع حكومة األرجنتين بالمرونة في استخدام التمويل المعتمد من   ) 4(
حيث المبدأ المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله لتعويض مصنع  

اإلنتاج، "فريو إندوسترياس أرجنتيناس"، إلغالق إنتاجها من 
في حال قرر المصنع إغالق خط   22-الهيدروكلوروفلوروكربون

، 2024يناير  1بشكل دائم قبل  22-وروكربونإنتاج الهيدروكلوروفل
باستثناء أي أموال تمت الموافقة عليها للتحقق المستقل للسنوات  

الالحقة لسنة اإلغالق، والتي ينبغي إعادتها إلى الصندوق المتعدد  
األطراف وأن أي إنتاج ألي مادة أخرى مدرجة في الملحق "ج" أو  

 لن يكون مؤهالً للتمويل؛   "و" لبروتوكول مونتريال في هذا الملحق

 ؛ 2031يناير/ كانون الثاني  1سيتم إنجاز المشروع بحلول   ) 5(

تتعهد حكومة األرجنتين بعدم وجود تمويل إضافي من مصادر أخرى   ) 6(
في   23 -للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

Frio Industrias Argentinas ع، بما  أثناء أو بعد إنجاز المشرو
 ؛ 23 -في ذلك أرصدة أو تعويضات الهيدروفلوروكربون

 أن تحيط علما بما يلي:   (ج) 

أن التمويل المعتمد من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية (ب)    ) 1(
أعاله هو إجمالي التمويل الذي سيتاح لحكومة األرجنتين من  

وي  الصندوق المتعدد األطراف للتحكم في انبعاثات المنتج الثان
 ؛  23 -الهيدروفلوروكربون

التكاليف المتفق عليها لهذا المشروع تعترف بالظروف الخاصة    ) 2(
للمشروع في األرجنتين وال تشكل سابقة الحتساب التكاليف ألي  

مشروعات أخرى للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي  
 ؛ 23 -الهيدروفلوروكربون

اليونيدو، مشروع اتفاق بين   أن تطلب من األمانة تجهيز، بالتعاون مع  (د)
حكومة األرجنتين واللجنة التنفيذية للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي  

للنظر فيه في االجتماع الثامن والثمانين، وفق   23 -الهيدروفلوروكربون
االتفاق المبرم بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لتدمير انبعاثات  

  22-ة من إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونالمتولد 88-الهيدروفلوروكربون
) كنقطة انطالق وفي ضوء  87/53(المقرر  Quimobásicosفي شركة 

 التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية في االجتماع السابع والثمانين؛ 

) وتوافق على الشريحة األولى من المشروع للتحكم في انبعاثات المنتج ه(  (هـ)
  1 527 851لألرجنتين بمبلغ قدره  23 -ربونالثانوي الهيدروفلوروك
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دوالر   106 950دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 

 أمريكي لليونيدو؛

أن تطلب من حكومة األرجنتين، من خالل اليونيدو، أن تقدم خطة تنفيذ    (و)
أعاله  سنوية تستند إلى مشروع االتفاق المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) 

 للنظر فيها في االجتماع الثامن والثمانين.

ExCom/87/54   الجوانب الرئيسية المتعلقة
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
 (د)) 86/96المكسيك (المقرر 

االتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة الموافقة على قررت اللجنة التنفيذية  :87/53
المتولدة عن إنتاج   23-التنفيذية لتدمير انبعاثات الهيدروفلوروكربون

في شركة كيموباسيكوس، على النحو الوارد في   22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 المرفق السادس والعشرين من هذا التقرير.

ExCom/88/69   تحديث تحليل انعكاسات التنفيذ
المتوازي أو المتكامل ألنشطة إزالة 

وروفلوروكربون وأنشطة  الهيدروكل
التخفيض التدريجي  

للهيدروفلوروكربون (المقرر 
 )) 1(ب)( 84/86

اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى االجتماع التاسع والثمانين النظر في  وافقت 
معلومات محدثة عن تحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة  

وروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد إزالة المواد الهيدروكلوروفل
)) الواردة في الوثيقة  1(ب)(84/86الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/69. 

ExCom/88/70   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع معايير  5العاملة بالمادة 

 (د))  83/65مويل (المقرر الت

اللجنة التنفيذية على أن ترجى إلى االجتماع التاسع والثمانين النظر في وضع  وافقت 
المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 

(د)) الوارد في   83/65: مشروع معايير التمويل (المقرر 5البلدان العاملة بالمادة 
 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/70الوثيقة 

ExCom/88/71  االستراتيجيات والتدابير
وااللتزامات السياساتية المحتملة، 
فضالً عن المشروعات واألنشطة 

التي يمكن دمجها في المرحلة  
األولى من خطط إزالة المواد  
الهيدروفلوروكربونية للبلدان  

لضمان حدود   5المدرجة في المادة 
النمو والتخفيضات المستدامة في  

استهالك المواد  
الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

 )؛ 87/49

اللجنة التنفيذية أن تواصل، في االجتماع التاسع والثمانين،  قررت  :88/75
حول  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71مناقشاتها بشأن الوثيقة 

االستراتيجيات وتدابير السياسات وااللتزامات المحتملة، فضالً عن المشاريع  
المرحلة األولى من خطط إزالة المواد  واألنشطة التي يمكن دمجها في 

لضمان حدود النمو والتخفيضات  5الهيدروفلوروكربونية للبلدان العاملة بالمادة 
المستدامة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية وبشأن نص مشروع القرار 

الذي اقترحه أحد األعضاء والذي سعى إلى حِث الوكاالت الثنائية والتنفيذية  
، وفقاً لظروفها الوطنية لتأخذ في عين االعتبار، عند 5ان المدرجة في المادة والبلد

االقتضاء، األفكار واالقتراحات الواردة في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71   عند تصميم استراتيجيات إزالة المواد

 الهيدروفلوروكربونية ووضع خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

ExCom/88/72   تحليل مستوى وطرائق تمويل
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في قطاع  
خدمة التبريد (المقرران 

 ))؛ 2(ب)(84/86(ب) و 83/65

اللجنة التنفيذية أن تواصل، في االجتماع التاسع والثمانين، مناقشتها  قررت  :88/76
يدروفلوروكربونية في قطاع خدمة لتحليل مستوى وطرائق تمويل إزالة المواد اله

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/72التبريد على أساس الوثيقة 

ExCom/88/73   تقرير تجميعي يصف أفضل
الممارسات وسبل النظر في تفعيل  

  28/2من المقرر   24الفقرة 
 (ب))؛ 87/ 84(المقرر 

لنظر في  اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى االجتماع التاسع والثمانين اوافقت 
التقرير التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات وسبل نظر اللجنة التنفيذية في  

(ب)) الوارد في الوثيقة 2(المقرر  87/ 84من المقرر 89تفعيل الفقرة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/73. 

ExCom/88/74   تحليل ومعلومات عن التكاليف
اإلضافية ومدتها، والفاعلية من 

لمشروعات  حيث التكلفة لجميع ا
االستثمارية الموافق عليها في  
قطاعات التصنيع ذات الصلة  
والقطاعات الفرعية (المقرر 

 (أ))؛ 84/87

اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى االجتماع التاسع والثمانين النظر في تحليل  وافقت 
ومعلومات عن التكاليف اإلضافية ومدتها، والفاعلية من حيث التكلفة لجميع  

المشروعات االستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع ذات الصلة  
ثيقة (أ)) الوارد في الو84/87والقطاعات الفرعية (المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/74. 

ExCom/88/75  16ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة 
من   2، والفقرة 2/28من المقرر 

لألطراف (المقرر   5/30المقرر 
84/88 ( 

وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى االجتماع التاسع والثمانين النظر في ورقة 
لألطراف   5/ 30من المقرر  2والفقرة  28/2من المقرر  16عن سبل تفعيل الفقرة 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/75) الواردة في الوثيقة 88/ 84(المقرر 

ExCom/88/76   المسائل السياساتية المتعلقة
بالتكنولوجيات الخاصة بالرقابة  

اللجنة التنفيذية على أن ترجئ إلى االجتماع التاسع والثمانين النظر في  وافقت 
المسائل السياساتية المتعلقة بالتكنولوجيات الخاصة بالرقابة على المنتج الثانوي  
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على المنتج الثانوي  
(المقرر   23-الهيدروفلوروكربون

  (د)) 83/67

(د)) الواردة في الوثيقة   83/67(المقرر  23-الهيدروفلوروكربون
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/76. 

ExCom/88/77  سية المتعلقة  الجوانب الرئي
بتكنولوجيات التحكم في المنتج  

: 23 -الثانوي الهيدروفلوروكربون
 ) 87/52األرجنتين (المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت :88/77

ً   (أ) بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج   أن تحيط علما
) الوارد في  87/52 : األرجنتين (المقرر23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/77الوثيقة 

للتحكم في انبعاثات  2022-2021الموافقة على خطة التنفيذ السنوية للفترة   (ب)
  22-الناتجة عن إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 23-الهيدروفلوروكربون

) الواردة في الوثيقة  FIASAفي شركة فريو إندسترياس األرجنتينية (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/77 ؛ و 

الموافقة أيضا على االتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة التنفيذية للتحكم في    (ج) 
المتولدة عن إنتاج   23-انبعاثات الهيدروفلوروكربون

 36، الوارد في المرفق FIASAفي شركة  22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 ]. UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79لوثيقة للوثيقة الحالية. [ا

ExCom/89/5   تحديث تحليل انعكاسات التنفيذ
المتوازي أو المتكامل ألنشطة إزالة 
الهيدروكلوروفلوروكربون وأنشطة  

التخفيض التدريجي  
للهيدروفلوروكربون (المقرر 

 )) 1(ب)( 84/86
 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت :89/4

أن تحيط علما بالتحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو    (أ)
المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض 

التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الوارد في الوثيقة  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/5 ؛ و 

أن تطلب إلى األمانة أن تعد تحليال لقدرة مؤسسات الصندوق المتعدد    )ب(
األطراف على معالجة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  

 .ExCom/89/6للنظر فيه في االجتماع الحادي والتسعين للجنة التنفيذية 

ExCom/89/6   إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل
اد  التخفيض التدريجي للمو

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع معايير  5العاملة بالمادة 

 (د))  83/65التمويل (المقرر 

اللجنة التنفيذية على مواصلة المناقشات بشأن هذا البند في وافقت وفي وقت الحق، 
االجتماع التسعين، على أساس نصوص العمل المتعلقة بعتبات الفعالية من حيث 

نطالق والتخلص إلجراء تخفيضات مستدامة في المواد التكلفة، ونقطة اال
الهيدروفلوروكربونية، الذي يتضمن تجميعا للمقترحات النصية التي قدمها 

األعضاء، والتي أعدتها األمانة والواردة في المرفق الثاني المرفق الثالث والمرفق  
الرابع، على التوالي، من هذا التقرير [الوثيقة  

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16.[ 

ExCom/89/7  االستراتيجيات والتدابير
وااللتزامات السياساتية المحتملة، 
فضالً عن المشروعات واألنشطة 

التي يمكن دمجها في المرحلة  
األولى من خطط التخفيض  

التدريجي للهيدروفلوروكربون  
لضمان   5للبلدان العاملة بالمادة 

حدود النمو والتخفيضات المستدامة  
استهالك الهيدروفلوروكربون في 

 ) 75/ 88(المقرر 
 

اللجنة التنفيذية تشجيع الوكاالت الثنائية والمنفذة البلدان العاملة  قررت و 89/5
، وفقا لظروفها الوطنية، على أن تراعي، متى كان ذلك مناسبا وممكنا، 5بالمادة 

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/71األفكار واالقتراحات الواردة في الوثيقة  
روكربون، بما في ذلك أثناء تصميم استراتيجيات التخفيض التدريجي للهيدروفلو

تطوير خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون، مع مراعاة  
التزامات االمتثال وفقا التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون المتفق عليها في 

 . 5الجدول الزمني لألطراف العاملة بالمادة 

ExCom/89/8  
 Add.1و

تحليل مستوى تمويل التخفيض  
للهيدروفلوروكربون،  التدريجي 

وطرائقه، في قطاع خدمة التبريد  
 ) 76/ 88(المقرر 

اللجنة التنفيذية على مواصلة النظر في الفقرة وافقت وعقب تقرير فريق اتصال، 
، المتعلقة بجملة أمور منها كفاءة الطاقة، كل على حدة، في 2/ 28من المقرر  16

(و) من جدول األعمال المؤقت للجزء الثاني من االجتماع التاسع   7إطار البند 
يعية والثمانين، وعلى مواصلة مناقشة تحليل مستوى وطرائق تمويل الموارد الطب

للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في خدمة التبريد القطاع في االجتماع 
نفسه، على أساس كل من مناقشة ونتائج فريق اتصال بشأن هذه المسألة في هذا  
الجزء األول من االجتماع التاسع والثمانين والمعلومات اإلضافية التي ستقدمها  

لتاسع والثمانين عمال بالمقترحات المبينة في األمانة في الجزء الثاني من االجتماع ا
(ب) و(ج) أعاله [الوثيقة   43الفقرتين الفرعيتين 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/15.[ 
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اللجنة التنفيذية على مواصلة المناقشات بشأن هذا البند في اجتماعها  ووافقت 
 .  التسعين

ExCom/89/9   تقرير تجميعي يصف أفضل
تفعيل  الممارسات وسبل النظر في 

  28/2من المقرر   24الفقرة 
 (ب))؛ 87/ 84(المقرر 

اللجنة التنفيذية على مواصلة المناقشات بشأن هذا البند في وافقت وفي وقت الحق، 
اجتماعها التسعين، على أساس نص عمل تداوله األعضاء في فريق اتصال، وألحق 

أعاله) [الوثيقة   47بهذا التقرير (انظر الفقرة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/16.[ 

ExCom/89/10/Rev.1  
 Add.1و

تحليل ومعلومات عن التكاليف  
اإلضافية ومدتها، والفاعلية من 

حيث التكلفة لجميع المشروعات  
االستثمارية الموافق عليها في  
قطاعات التصنيع ذات الصلة  
والقطاعات الفرعية (المقرر 

 (أ))؛ 84/87

علقة بتحليل التكاليف الرأسمالية اإلضافية  بالوثيقة المت علماوأحاطت اللجنة التنفيذية 
وتكاليف التشغيل اإلضافية ومدتها، وفعالية تكاليف جميع المشاريع االستثمارية  

المعتمدة في قطاعات الصناعة التحويلية والقطاعات الفرعية ذات الصلة، الواردة 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Rev.1في الوثيقتين 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/10/Add.1و

اللجنة التنفيذية كذلك على مراعاة المعلومات الواردة في الوثيقتين أثناء  ووافقت 
مناقشة وضع المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد  

في فريق االتصال في إطار البند   5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 
 ال. (أ) من جدول األعم 7

ExCom/89/11  من  16ورقة عن سبل تفعيل الفقرة
 2والفقرة  28/2المقرر 

لألطراف (المقرر  30/5من المقرر 
84/88 ( 

 اللجنة التنفيذية ما يلي:  قررت :89/6

  2/ 28من المقرر 16أن تحيط علما بالورقة المتعلقة بالوسائل لتفعيل الفقرة   (أ)
(ج))، الواردة في 82/83لألطراف (المقرر  30/5من المقرر  2والفقرة 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40الوثيقة 

أن تنظر لألنشطة اإلضافية التالية لـإلدراج في الخطط الحالية والمستقبلية    )ب(
لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان التي ينخفض فيها  إلدارة إزالة ا

حجم االستهالك، عند الحاجة إلى إدخال بدائل منخفضة أو منعدمة القدرة  
على االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللحفاظ على  

 كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد: 

ة وموجهة نحو المستخدمين النهائيين،  مشروعات تجريبية مصمم  ) 1(
وتتعلق في المقام األول بمعدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات  

الحرارية صغيرة السعة وذات الكفاءة في استخدام الطاقة والتي 
تستخدم تكنولوجيات بديلة منخفضة القدرة على إحداث االحترار  

 السوق؛العالمي لمواجهة التحديات المتعلقة بقبولها في 

تحديث مواد التدريب لتعزيز المكونات ذات الصلة بالممارسات الجيدة   ) 2(
وكفاءة استخدام الطاقة أثناء تجميع وتركيب وصيانة وخدمة أجهزة 

التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة، بما في ذلك اعتبارات 
السالمة عند تناول غازات تبريد بخصائص تشغيل مختلفة فيما يتعلق  

 قابلية على االشتعال والسمية والضغط؛بال

التنسيق والتعاون بين وحدات األوزون الوطنية والسلطات والهيئات    ) 3(
ذات الصلة إلدراج االعتبارات المالئمة لغازات التبريد منخفضة 

القدرة على إحداث االحترار العالمي أثناء وضع خطط التبريد  
تشمل، من بين أمور أخرى،  والكفاءة في استخدام الطاقة، والتي 

المعايير الدنيا ألداء الطاقة، وحسب االقتضاء برامج مناسبة للتوسيم 
واالختبار ومعايير لمعدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات  

 الحرارية؛

وضع وتنفيذ خطط إلصدار الشهادات على أساس الكفاءة للتقنيين    ) 4(
ي ذلك للكفاءة في استخدام  وتعزيز المؤسسات الوطنية لهذه النظم بما ف

 الطاقة والسالمة؛

برامج التوعية واإلرشاد للترويج إلدخال معايير دنيا ألداء الطاقة    ) 5(
وبرامج التوسيم؛ واالعتماد اإللزامي للفنيين؛ وإدخال أجهزة التبريد  
وتكييف الهواء ومضخات الحرارة التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة  

يد منخفضة أو منعدمة القدرة على االحترار والتي تعمل بغازات تبر
 العالمي؛

أن تقدم التمويل التالي، عند اللزوم، بالعالقة إلى األنشطة المحددة في الفقرة    ) ج(
ستتمتع   5الفرعية (ب) أعاله، على أساس أن البلدان العاملة بالمادة 
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تي قد  بالمرونة في استخدام التمويل اإلضافي لمعالجة االحتياجات الخاصة ال 

تنشأ أثناء تنفيذ المشروع المتعلقة بإدخال البدائل المنخفضة أو المنعدمة  
القدرة على االحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وللحفاظ  

 على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد: 

التمويل اإلضافي (دوالر   االستهالك (طن متري)*
 أمريكي)**

 100,000 120أقل من 
120 -360 120,000 

 *مستوى خط أساس استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند تقديم طلب شريحة لخطة إدارة    )د(
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تدرج في خطة تنفيذ الشريحة،  

دة، ومؤشرات األداء والتمويل المرتبطة باألنشطة المشار  اإلجراءات المحد
إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله، وتقرير مرحلي عن تنفيذ تلك األنشطة  

بموجب شريحة التمويل السابقة. واتفاقا منقحا بين حكومة البلد المعني  
 واللجنة التنفيذية. 5العامل بالمادة 

ExCom/89/12  الخيارات بما في ذلك  تقرير تحديد
اإلجراءات ذات الصلة والشروط 
الخاصة بتعبئة الموارد لمواصلة  
و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة  

لدى االستعاضة عن المواد  
الهيدروفلوروكربونية بالبدائل 

المحتملة المنخفضة القدرة على  
 ) 87/51االحترار العالمي (المقرر 

على مواصلة المناقشات بشأن هذا البند في   اللجنة التنفيذيةوافقت وبالتالي، 
 اجتماعها التسعين.

ExCom/89/13   الجوانب الرئيسية ذات الصلة
بتكنولوجيات الرقابة على المنتج  

 23-الفرعي هيدروفلوروكربون
 (د)) 67/ 83(المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت وعقب ذلك،  :89/7

متعلقة بتكنولوجيات رقابة المنتج الثانوي  أن تحيط علما بالجوانب الرئيسية ال  )أ(
(د)) الواردة في الوثيقة  83/67(المقرر  23-الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/13؛ 

 أن تؤكد:  )ب(

قد تم تدميره بالقدر الممكن   23-أن المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون  ) 1(
المتعدد األطراف بحد  عمليا في سياق المشاريع التي يدعمها الصندوق  

المنبعث في   23-كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون 0.1أقصي يبلغ 
كيلوغرام من المرفق (ج)، المجموعة األولى، أو المرفق   100كل 

 (ف) عن المادة المنتجة؛

ستكون مؤهلة   23-أن ضوابط المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون  ) 2(
لصلة الذي يولد ذي ا بصرف النظر عما إذا كانت اإلنتاج

الستخدامات مواد   هو ألغراض الرقابة أو 23-الهيدروفلوروكربون
 التغذية؛  

أن مصطلح "اإلنتاج" في سياق مشروعات رقابة انبعاثات المنتج   ) 3(
المدعومة من الصندوق المتعدد   23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

مجموعة  األطراف يعني الكمية اإلجمالية الواردة في المرفق (ج)، ال
األولى، أو المرفق (ف) عن المادة المنتجة لجميع االستخدامات، بما  
في ذلك االستخدامات الخاضعة للرقابة ومواد التغذية، بغض النظر 

 عن أي تدمير الحق، أو إعادة تدوير، أو إعادة استخدام؛ 

  23-الهيدروفلوروكربونعند الموافقة على مشروعات الرقابة على انبعاثات   ) ج(
من خطوط اإلنتاج التي ستواصل إنتاج ما ورد في المرفق (ج)، المجموعة 
األولى، أو المرفق (ف) عن المادة المنتجة بعد انتهاء المشروع، تدعو بلد  

إلى طلب تمويل إضافي لتحقق مستقل من   5من البلد المعني العامل بالمادة 
المتولد، قد تم تدميره وبيعه  23 -ونأن المنتج الثانوي الهيدروفلوروكرب

وتخزينه وانبعاثه، بموجب المرحلة التالية من خطة إدارة إزالة المواد  
الهيدروكلوروفلوروكربونية، حتى الموافقة على خطة تنفيذ تعديل كيغالي  

فيما يخص الهيدروفلوروكربون، وفي ذلك الوقت يتواصل التحقق بموجب  
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 تلك الخطة. 

ExCom/89/6  
 و   ExCom/89/9و

ExCom/89/10  
 Add.1و
 

إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل  
التخفيض التدريجي للمواد  

الهيدروفلوروكربونية في البلدان  
: مشروع معايير  5العاملة بالمادة 

للتمويل، بما في ذلك النظر في 
  28/2من المقرر  24تفعيل الفقرة 

 ؛لألطراف 

اللجنة التنفيذية على مواصلة النظر في المسائل التي لم  وافقت وفي وقت الحق، 
تحل فيما يتعلق بوضع المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي المواد  

استناداً إلى جملة أمور منها وثيقتا   5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 
نقطة االنطالق للتخفيضات  العمل المتعلقتان بعتبات الفعالية من حيث التكلفة و 

اإلجمالية المستدامة في استهالك وإنتاج الهيدروفلوروكربون، الواردتين في المرفق 
الثالث والعشرين والمرفق الرابع والعشرين، على التوالي، بهذا التقرير [الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40 .في اجتماعها الحادي والتسعين ،[ 

 اللجنة التنفيذية أيضا ما يلي:  قررت و :90/49

أن تحيط علما بالتقرير التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات والوسائل    )أ(
، الوارد في 2/28من المقرر   24للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الفقرة 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9الوثيقة 

الخطط التالية  كي تدرج في 5أن توفر المرونة للبلدان العاملة بالمادة    )ب(
األنشطة المتصلة باإلدارة السليمة بيئيا للمواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو  

إلى  19غير المرغوب فيها، بما في ذلك إزالتها، مع مراعاة الفقرات من 
والدروس المستفادة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/9من الوثيقة  24

، بما في ذلك ما يتعلق   من مشاريع التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
 بالتكامل مع قواعد وأنظمة النفايات الخطرة:  

خطط قطاع خدمات التبريد ضمن خطط إدارة التخلص التدريجي من    ) 1(
الهيدروكلوروفلوروكربون (خطط إدارة إزالة المواد  

الهيدروكلوروفلوروكربونية)، على أن يكون مفهوماً أن المقترحات 
األنشطة ستقدم إلى اللجنة التنفيذية، إما في   المتعلقة باالضطالع بهذه

إطار مراحل جديدة من خطط إدارة إزالة المواد  
الهيدروكلوروفلوروكربونية أو شرائح الحقة من مراحل خطط إدارة  

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة؛  

المرحلة األولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص   ) 2(
 فلوروكربون؛الهيدرو

أن تطلب إلى األمانة وضع معايير فرصة تمويل لتزويد البلدان العاملة    ) ج(
بالمساعدة من أجل إعداد جرد لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة  5بالمادة 

المستعملة أو غير المرغوب فيها ووضع خطة لجمعها ونقلها والتخلص منها  
استصالحها وتدميرها الفعال من (بما يشمل دراسة إعادة تدوير هذه المواد و

حيث التكاليف)، لكي تنظر اللجنة التنفيذية فيها خالل اجتماعها الحادي 
 والتسعين. 

الصادر عن  2/ 28من المقرر  24أن تواصل مداوالتها بشأن تفعيل الفقرة    )د(
االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، بما في ذلك تنفيذ الفقرة الفرعية (ج) 

ياق مناقشة المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد  أعاله، في س 
 . 5الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالمادة 

ExCom/89/8  
 Add.1و

تحليل مستوى وطرائق تمويل  
التخفيض التدريجي  

للهيدروفلوروكربون في قطاع  
 خدمة التبريد 

اللجنة التنفيذية على مواصلة النظر في تحليل مستوى وطرائق تمويل  وافقت
التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد في اجتماعها  

 .الحادي والتسعين.

ExCom/89/12   ،تقرير عن الوقوف على خيارات
شاملة اإلجراءات والشروط ذات  

للحفاظ لحشد الموارد المالية  الصلة
على كفاءة الطاقة و/أو تعزيزها عند  

االستعاضة عن المواد  
الهيدروفلوروكربونية بالبدائل ذات  

القدرة المنخفضة على إحداث  
 االحترار العالمي 

ما وعقب المداوالت التي جرت في فريق االتصال، قررت اللجنة التنفيذية  :90/50
 : يلي

 أن تحيط علما بما يلي:   )أ(

التقرير الذي يحدد الخيارات، بما فيها اإلجراءات والشروط ذات    ) 1(
الصلة لتعبئة الموارد المالية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو 

تعزيزها عند استبدال المواد الهيدروفلوروكربونية ببدائل ذات القدرة  
) الوارد في  51/ 87المنخفضة على إحداث االحترار العالمي (المقرر 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12 الوثيقة

مع التقدير، مشاركة مؤسسات التمويل والمؤسسات المالية التي قدمت    ) 2(
معلومات إلى األمانة في إطار عملية جمع البيانات التي اضطلعت بها  
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 ' أعاله؛1من أجل التقرير المحدد في الفقرة الفرعية (أ)' 

 أن تطلب من األمانة:   )ب(

أن تضع معايير للمشروعات التجريبية الرامية إلى الحفاظ على و/أو    ) 1(
تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة في  

إطار التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، لكي تنظر فيها اللجنة  
 التنفيذية في اجتماعها الحادي والتسعين؛ 

جنة في اجتماعها الحادي والتسعين، إطاراً  أن تعد، للنظر من جانب الل  ) 2(
تشغيلياً لزيادة تفصيل الجوانب المؤسسية والمشروعات واألنشطة 
التي يمكن أن يضطلع بها الصندوق المتعدد األطراف للحفاظ على 

كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها للتكنولوجيات والمعدات البديلة في  
ض التدريجي للمواد  قطاع التصنيع والخدمات عند التخفي

الهيدروفلوروكربونية المندرجة ضمن فئات محددة مبينة في الوثيقة  
UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12 1، في إطار تنفيذ الخيارات  

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/12من الوثيقة  3في الجدول  2و
مع مراعاة التعليقات التي أبدتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها التاسع  

   انين والتسعين؛ والثم

أن تواصل مشاوراتها مع أمانتي مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ    ) 3(
األخضر وغيرهما من مؤسسات التمويل ذات الصلة بشأن فرص  

تبادل المعلومات عن السياسات والمشروعات وطرائق التمويل ذات  
ناء  الصلة المتعلقة بالحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها أث 

التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وأن ترفع تقريراً  
 إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والتسعين. 
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