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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن
  ال ــول مونتريـبروتوكذ ـــلتنفي

  الثامن والسبعوناالجتمــــــاع 
 2017 أبريل / نيسان 7 - 4  ،مونتريال

  

  

  التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية يفلاتكبشأن مبادئ توجيھية  بوضع ذات صلةمعلومات 
 : األنشطة التمكينية5المادة  في بلدان

  

 خلفية

المقرر  وا، واعتمد2اعتمد األطراف في بروتوكول مونتريال تعديل كيغالي ،1الثامن والعشرين ھمفي اجتماع  -1
XXVIII/2 من المقرر  20لب األطراف في الفقرة اطو. إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةتعديل  بشأنXXVIII/2  اللجنة

  :بإزالة المواد الھيدروفلوروكربونية يتم تمويلھا فيما يتعلق التالية لكي يةتمكينالنشطة األ بإدراجالتنفيذية 

 ،في قطاعات تقديم الخدمات والتصنيع واإلنتاج الھيدروفلوروكربونلتعامل مع بدائل على ابناء القدرات والتدريب   (أ) 

 ،التعزيز المؤسسيو  (ب) 

 ،لترخيصبشأن ا ب 4المادة و  (ج) 

 ،تقديم التقاريرو  (د) 

 ،اإليضاحية والمشروعات  ) ـ(ھ

 وطنية.الستراتيجيات االضع وو  (و) 

من االجتماع الثامن الناشئة اللجنة التنفيذية بذات الصلة  المسائلجدول األعمال بشأن  من 10وفي سياق البند   -2
من األمانة مقدمة ، ناقشت اللجنة التنفيذية مذكرة 3السابع والسبعيناالجتماع في والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال 

                                                 
  .2016أكتوبر/ تشرين األول  15إلى  10كيغالي، رواندا من    1
  UNEP/OzL.Pro/28/12، المرفق األول بالوثيقة XXVIII /1المقرر    2
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ناقشت اللجنة التنفيذية أيضا و. XXVIII/2قرر مالبتنفيذ المضي قدما  بشأنعلى توجيه من اللجنة التنفيذية  بھدف الحصول
المواد  ةإزالھدف تمويل أنشطة لتنفيذ بالمانحة  البلدانضافية من مجموعة من اإلطوعية المساھمات الكيفية التعامل مع 
  .ةالھيدروفلوروكربوني

عام  أوائلفي  أيام ةأربع ته، عقد اجتماع خاص مدفي جملة أمورباإلضافة إلى المناقشة، قررت اللجنة التنفيذية،   -3
إعداد جدول بلبت اللجنة التنفيذية األمانة ا. وطXXVIII/2قرر من المتعديل كيغالي الناشئة بلمعالجة المسائل المتعلقة  2017

، من بين أمور أخرىاألمانة تحتوي على معلومات أولية عن،  ستعدھا، وثيقة ر، في جملة أموأعمال االجتماع على أساس
تدابير مراقبة بتقاريرھم واألنشطة التنظيمية فيما يتعلق بدء إعداد في  5الالزمة لمساعدة بلدان المادة  يةنشطة التمكيناأل

  )).2(ب) ( 77/59(المقرر  الھيدروفلوروكربون
 
المعلومات ذات الصلة مع األمانة في  إلى تقاسم السابع والسبعينفي االجتماع األعضاء ية اللجنة التنفيذوكذلك دعت   -4

  .4(ج)) 77/59(القرار  2016ضيق الوقت المتبقي قبل نھاية عام ل نظرا، 2017 / كانون الثانييناير 31موعد أقصاه 
 
ضافية التي أعلن عنھا عدد من اإلمساھمات ال، مع التقدير، قبول، في جملة أموروقررت اللجنة التنفيذية أيضا،   -5

مساھمات ال إتاحةتنفيذ تعديل كيغالي. وتقرر أيضا في سريع ال للبدءتقديم الدعم  من أجل 5المادة باألطراف غير العاملة 
 مھاوعقدت عز، 2022و 2020الھيدروفلوروكربون فيما بين عامي  خط أساس الستھالكالتي لديھا  5المادة  ضافية لبلداناإل

في وقت مبكر من إلزالة الھيدروفلوروكربون تدريجيا التزامات  عاتقھا على وتحملرسميا على التصديق على تعديل كيغالي 
بشأن  ب 4المادة و، الھيدروفلوروكربونالتعامل مع بدائل  على، مثل بناء القدرات والتدريب يةنشطة التمكيناألأجل دعم 

المبادئ التوجيھية ذات  - ى ذلك قتصر عليولكن ال  - االعتبار فيداد المشروع، مع األخذ لترخيص وإعداد التقارير وأنشطة إعا
لبلدان المذكورة أعاله حصول اوثيقة تصف اإلجراءات الممكنة ل بإعدادلبت اللجنة األمانة االصلة وقرارات اللجنة التنفيذية. وط

  .5))3) و (2(و) 1(د) ( 77/59المقرر (ية ألنشطة التمكينلسريع ال ءبدللضافية اإلمساھمات ال على
 
 .77/59المقرر  فيلعناصر المذكورة أعاله ل استجابةاألمانة ھذه الوثيقة  أعدت  -6
  

 نطاق الوثيقة
 
 توافقو، وضعت اللجنة التنفيذية السياسات والمبادئ التوجيھية 1991متعدد األطراف في عام المنذ إنشاء الصندوق   -7

ولكي . 5المواد الخاضعة للرقابة في بلدان المادة إزالة لدعم  XXVIII/2قرر ممن ال 20ردة في الفقرة ألنشطة الوااعلى تمويل 
األطراف واللجنة  اعتمدھاالتي التمكينية نشطة األاألمانة القرارات والمبادئ التوجيھية ذات الصلة ب استعرضتھذه الوثيقة، تعد 

في  وإنتاج الھيدروفلوروكربوناستھالك  إلزالةفعال من حيث التكلفة وناجح دام ومست إطار تكون بمثابةالتنفيذية التي يمكن أن 
يمكن  يةنشطة التمكيناأل أي من المعلومات الواردة في ھذه الوثيقة اللجنة التنفيذية في البت فيتساعد يمكن أن و. 5بلدان المادة 

 5لمادة اتنفيذ تعديل كيغالي لبلدان في  أجل البدء السريع من دوالر أمريكيمليون  27قدرھا وضافية اإل المساھماتمن  ھاليتمو
  .2022و 2020الھيدروفلوروكربون فيما بين عامي  خط أساس الستھالكالتي لديھا سنوات 

  
لنظر في المعلومات التالية المقدمة من أعضاء اللجنة في اوعند استعراض ھذه الوثيقة، قد ترغب اللجنة التنفيذية   -8

 (ج). 77/59جابة للمقرر التنفيذية است
  

                                                                                                                                                             
  .2016ديسمبر/ كانون األول  2نوفمبر/ تشرين الثاني إلى  28مونتريال، كندا من    3
ابان فقط المعلومات ألمانيا والي اوردت معلومات من حكومات األرجنتين وألمانيا واليابان والواليات المتحدة األمريكية. ومع ذلك، قدمت حكومت  4

الوثيقة بالثاني  المرفقالمتعلقة بھذه الوثيقة. ويرد النص الكامل للمعلومات الواردة من أعضاء اللجنة التنفيذية في 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/1/Add.1 .(جدول األعمال المؤقت المشروح)  

إلى  2020 الھيدروفلوروكربون من عام التي لديھا سنوات خط أساس استھالك 5بلدان المادة بيمكن االطالع على إجراءات الوثيقة ذات الصلة    5
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/10 نشطة التمكين فيألضافية اإلمساھمات اللحصول على ل 2022عام
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 اليابان
 
: (أ) بناء إلىاألولوية على وجه الخصوص إعطاء يجب  ه، تعتقد حكومة اليابان أنيةنشطة التمكينباألفيما يتعلق   -9

(ب) تعزيز و ،في قطاعات تقديم الخدمات والتصنيع واإلنتاجالھيدروفلوروكربون لتعامل مع بدائل على االقدرات والتدريب 
 .، و(ج) المشروعات اإليضاحيةتالمؤسسا

  
 ألمانيا

 
 ھمتقارير الشروع في إعدادفي  5لمساعدة بلدان المادة  كانت الزمة يةنشطة التمكيناألحكومة ألمانيا أن ذكرت   -10

، األنشطة التالية مؤھلة XXVIII/2قرر لموفقا لو. على الھيدروفلوروكربون السيطرة بإجراءات المتعلقةالتنظيمية  وأنشطتم
الجمارك إبالغ البيانات وتدريب و العامةتوعية الو الھيدروفلوروكربون إزالةللحصول على التمويل: تنفيذ استراتيجيات 

  إلدخال اآلمن للبدائل الخطرة.اوتدابير  الخدمات وبناء قدرات قطاعوتدريب  ،اإلنفاذو
 

الخفض التدريجي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  في إطاردمات قطاع الخ دمج تمويلبتوصي حكومة ألمانيا   -11
للمواد لسريع والخفض امن أجل دعم / تسھيل التصديق المبكر  بأسرع ما يمكن والمواد الھيدروفلوروكربونية

التقارير نظم لتراخيص االستيراد / التصدير والحصص، وإعداد إلى  5المادة  بلدان حاجة، وخاصة. الھيدروفلوروكربونية
ذات إمكانية إحداث لبدائل ل واإلدخال المبكرواألنظمة المعدلة وتدريب جديد للمواد القابلة لالشتعال،  والجماركوجمع البيانات 

  في ھذه األثناء.المواد ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المرتفع لحد من التحول إلى من أجل امنخفض االحترار العالمي ال
 

  :إدارة الھيدروفلوروكربون التالية في استراتيجية / خطة المسائل معالجة فيكومة ألمانيا ح ترغب  -12
 

 فيسرعة وفعالية، مع األخذ أقصى ب الھيدروفلوروكربون زيادةوالحد من  اإلزالة ستسرعاألنشطة التي   ) أ(
إدارة إزالة المواد مقرر في خطط ال على النحوواقعية الالبدائل في معدالت التسرب  تأثيراالعتبار عمر 

  )؛72/41(القرار الھيدروكلوروفلوروكربونية 
 

من  كلستھالك منھجيات لتحديد خطوط األساس ال :المواد الھيدروفلوروكربونية مخزونو  ) ب(
  لتبريد وتكييف الھواء؛افي قطاعات  الھيدروفلوروكربون والطاقة

 
بدائل  لىبناء القدرات والتدريب عتمكين: أنشطة قطاع الخدمات لالعند  التآزر والسعي إلى  (ج)  

ھيكل مؤسسي مشترك استراتيجيات وطنية ل ووضعالتصنيع واإلنتاج؛  يفي قطاعالھيدروفلوروكربون 
 بشأن ب 4؛ والمادة لدعم وإدارة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية

  ؛وتقديم التقاريرترخيص ال
 

 التي واختيار المشروعات اإليضاحيةكيفية تحديد القطاعات الفرعية الرئيسية  يضاحية:اإل والمشروعات     (د) 
والضوابط واإلنفاذ؛ ويمكن ربط التمويل الھيدروكلوروفلوروكربون والھيدروفلوروكربون إدارة  من تمكن

  الھيدروكلوروفلوروكربون، إزالةخطط إدارة ب
 

سريع" ال ءبدال" إلجراءات لھا أھمية خاصةالتي تقديم المشورة بشأن األنشطة ب البلدان مطالبة تنفيذ:وال     ) ھـ(
  .للخفض التدريجي

  
مليون  27باستخدام  تأوصقد حكومة ألمانيا أن األمانة  ذكرت، يةنشطة التمكينألوفيما يتعلق بالمبادئ التوجيھية ل  -13

ية نشطة التمكيناألتمويل أن يكون ن األمانة تتوقع أ أيضاحكومة ألمانيا  وذكرت. يةنشطة التمكينألل دوالر أمريكي
إذا كان األمر و. وضع خطط إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونلتمويل الالزم لتغطية تكاليف ل مماثال للھيدروفلوروكربون

. وينبغي يةالتمكيننشطة األ آخر غير(في حالة إدراج تكاليف الدعم) لفعل أي شيء  للغاية ةقليل عندئذ ستتبقى أموالكذلك، 
تقديم مقترحات والمنفذة باللجنة التنفيذية الوكاالت الثنائية مطالبة التنظيمية وغيرھا، مع  العوائقولوية للتغلب على األ إعطاء
 .اتقدربناء الالتمويل وإعداد مساعدة بشأن 
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 مقدمة

 
بصفتھا  XXVIII/2قرر ممن ال 20األنشطة الواردة في الفقرة  ، تم تمويلمتعدد األطرافالمنذ إنشاء الصندوق   -14

" على ھذا يةلم يتم تعريفھا بأنھا "أنشطة تمكينو لإلزالة،وطنية الخطط القطاع أو المن خطط بصفتھا عنصر أو مستقلة أنشطة 
  النحو.

 
إدارة إزالة المواد ن خطة " للمرة األولى في إطار المرحلة األولى ميةنشطة التمكيناألتمت الموافقة على "  -15

باعتباره جزءا ال يتجزأ من للتمكين ، حيث وضعت الحكومة الصينية برنامج وطني 6لصينالھيدروكلوروفلوروكربونية ل
، التي 2015و  2013عامي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمراقبة ھداف المتثال ألمن أجل ااالستراتيجية الشاملة للصين 

المواد تعزيز الرقابة على استيراد وتصدير وفرعية ھي: بناء قدرات السلطات الوطنية والمحلية؛  رعناص ةتضم ثالث
  واستراتيجية االتصاالت. الھيدروكلوروفلوروكربونية،

 
تتعلق  XXVIII/2قرر ممن ال 20الواردة في الفقرة  يةنشطة التمكيناألإعداد ھذه الوثيقة، الحظت األمانة أن  أثناء  -16
  :مثلقرر. مھذا ال فيعدة عناصر أخرى ب
 

تقديم الخدمات  اتفي قطاع الھيدروفلوروكربون لتعامل مع بدائلعلى ابناء القدرات والتدريب يتعلق "  ) أ(
 التصنيع قطاع الستھالكلبدائل القابلة لالشتعال والسامة" لمن اآلدخال اإلتكاليف بوالتصنيع واإلنتاج: "

وتدريب الفنيين على التعامل اآلمن، والممارسات الجيدة والسالمة فيما  تماداع"برامج و))؛ 6(أ)( 15(الفقرة 
 لتحقيق))؛ و"بناء القدرات 3(ج) ( 15البدائل، بما في ذلك معدات التدريب" لقطاع الخدمات (الفقرة بيتعلق 

السالمة  مسائلوبناء القدرات لمعالجة  الفنيةتحديد أولويات المساعدة باللجنة التنفيذية  مطالبةسالمة: ال
" ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض أو التي ال تحدث احترار عالمي بدائلبالالمرتبطة 

 )؛23  (الفقرة
 
في  يالمؤسس التعزيز: توجيه اللجنة التنفيذية لزيادة دعم بتعزيز المؤسسات "التعزيز المؤسسي"ويتعلق   ) ب(

 )؛21بموجب التعديل" (الفقرة  الھيدروفلوروكربونيةبالمواد ضوء االلتزامات الجديدة المتعلقة 
 

))، 2(ج) ( 15وضع السياسات وتنفيذھا" لقطاع الخدمات (الفقرة بالترخيص": " ب بشأن 4"المادة وتتعلق     (ج)
الجمارك" تدريب ضباط وبما أن وضع وتعزيز وتشغيل نظام الترخيص (والحصص) وارد ھنا، يكون "

تدريب ضباط األھداف الرئيسية لبرامج التدريب ھو  )، الذي يعد أحد4(ج) ( 15لقطاع الخدمات (الفقرة 
استيراد / تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال؛ و  الجمارك والسلطات على عملية

 ))؛ 5(ج) ( 15" (الفقرة في المواد الھيدروفلوروكربونية"منع االتجار غير المشروع 
 

" يةنشطة التمكيناأل(ب) تحت عنوان " 20" (الفقرة يتعزيز المؤسسبالالتقارير" "إعداد "ويتعلق    (د)
وفي من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون،  7المادة  في إطار حيث يكون تقديم التقارير)، 21 والفقرة 
 إحدىانة الصندوق أمإلى مرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري (بيانات البرنامج القطري) ال تقريرال إطار

  ").يتعزيز المؤسسالمن خالل " المدعومةمسؤوليات وحدة األوزون الوطنية الرئيسية (
  

 XXVIII/2قرر مفي ال المنصوص عليهعلى النحو  يةتمكينالنشطة األ
 

 20في الفقرة  يةنشطة التمكينباأل فيما يتعلقاللجنة التنفيذية و الحالية لألطرافممارسة الو ذات الصلة قراراتترد ال  -17
  .أدناه XXVIII/2قرر ممن ال

 
                                                 

ستھالك المواد . تتضمن االتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية من أجل إزالة اUNEP/OzL.Pro/ExCom/64/29الوثيقة    6
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 في قطاعات تقديم الخدمات والتصنيع واإلنتاجالھيدروفلوروكربون لتعامل مع بدائل على ابناء القدرات والتدريب 

 اللجنة التنفيذية السابقة قرارات وممارسة
 

على التمويل الالزم لبناء القدرات والتدريب ى عل) 1991 ه/ حزيران(يونيالرابع وافقت اللجنة التنفيذية منذ االجتماع   -18
، في وخاصة المواد الھيدروفلوروكربونية والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتعامل مع بدائل المواد المستنفدة لألوزون، ا

لميثيل في تبخير بديلة الستخدام بروميد ا تكنولوجياتتمويل ألنشطة مماثلة إلدخال  اعتمادخدمات. كما تم التصنيع وال قطاعي
  للسلع والھياكل.تبخير التربة وكمادة 

 
 الثالث والعشرينحتى االجتماع  بصفتھا أنشطة مستقلة بذاتھاالقطري،  الصعيدمعظم برامج التدريب على ونفذت   -19

 ھالك ذات حجم االست خطط إدارة غازات التبريد لخمسة بلدان تمت الموافقة على)، حيث 1997 / تشرين الثاني(نوفمبر
للبلدان ذات حجم  ةالنھائي اإلزالة، خطط إدارة مثل( يةقطاعالخطط ال. ومنذ ذلك الحين، تم إدراج برامج التدريب في 7المنخفض

تناولت ھذه البرامج و. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خططو والخطط الوطنية لإلزالةاالستھالك المنخفض) 
  :الجھات المعنيةمن  لفئتينالتدريبية االحتياجات التدريبية 

 
المواد  إلزالةالقطري  الصعيدضباط الجمارك وضباط إنفاذ القانون على التشريعات واألنظمة الصادرة على   ) أ(

تصدير الستيراد / االالخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تنفيذ نظم تراخيص 
  ،نظم الحصصمن من بروتوكول مونتريال) وما يرتبط بھا  ب 4لزامية (بموجب المادة اإل
 

 غازات التبريدفنيي خدمة التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك التعامل السليم مع وتدريب   ) ب(
غازات  إلىالتبريد  ألجھزة، إلى حد أقل، التعديل التحديثي و وإعادة تدوير غازات التبريد واستردادالبديلة، 
 على المواد المستنفدة لألوزون. غير القائمة التبريد

  
  لتدريب المقدم في إطار الصندوق المتعدد األطراف:لوتشمل الخصائص األخرى   -20

 
وجيات البديلة لتحويل إلى التكنولمن أجل ااالستثمارية  اتعوالمشرمن  بصفته عنصر ممولالتدريب   ) أ(

أو  ىرغاوالالمنتجات (مثل و) أجھزة التبريد وتكييف الھواءالمستخدمة في تصنيع المعدات (مثل 
) ة على المواد المستنفذة لألوزونالقائمغير المذيبات ب، معدات التنظيف مثل)، و/ أو العمليات (اإليروسوالت

والمعدات  المدخلةتشغيل التكنولوجيا البديلة  علىالمؤسسة  صعيدحيث تم تدريب المھندسين والفنيين على 
  ،المرتبطة بھا

 
المزيد من السياسات وتدريب  بوضع، في جملة أمورالمتعلقة،  المسائلبرامج تدريب إقليمية ومعالجة و  ) ب(

تدريب الوبرامج  ،المذيباتووالتبريد  اترغوة والھالونال مثل معينةقطاعات المحدد لالعاملين والتدريب 
  ).1992 / شباط(فبراير السادسلعدد من الموضوعات التي تمت الموافقة عليھا منذ االجتماع  العالمية

  
تعزيز ال" في إطارعتبر يي ذبناء القدرات (باستثناء الدعم المالي المباشر لوحدات األوزون الوطنية، الوتم توفير   -21

اعدة على االمتثال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (األمم ") على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، من خالل برنامج المسيالمؤسس
مجموعة واسعة من  على ةالرئيسي والجھات المعنيةاألوزون  لمسؤوليالمتحدة للبيئة). ويجري تعزيز بناء القدرات 

 وتعقد). 1993 / آذار(مارس التاسعمنذ الموافقة على الشبكة اإلقليمية األولى لمسؤولي األوزون في االجتماع  الموضوعات
طالب األطراف  ، نيجتماع الثامن والعشراالفي  هأنب التذكير فيقد ترغب اللجنة التنفيذية و. ااجتماعات الشبكة اإلقليمية سنوي

وبناء  الصندوق الفنيةأو، إذا لزم األمر، زيادة مساعدة  اإلبقاء علىلنظر في بااللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
االمتثال، بھدف تحسين التعاون بين السلطات الوطنية  على لمساعدةلألمم المتحدة للبيئة امن خالل برنامج  وبخاصةالقدرات، 

  ).XXVIII/4قرر ممن ال 6المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال ولجان المعايير الوطنية واإلقليمية (الفقرة 
 

                                                 
  البھاما وجورجيا وغويانا وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو.   7
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كبدائل للمواد المستنفدة لألوزون في جميع قطاعات التصنيع  تأدخلالبديلة التي  التكنولوجياتالعديد من كانت   -22
تكلفة إضافية بصفتھا توفير المعدات المتعلقة بالسالمة تم في جميع الحاالت، ووخدمات التبريد قابلة لالشتعال و/ أو سامة. 

من  23(وفقا للفقرة بشكل تام  التكنولوجيا البديلةبالسالمة المرتبطة  مسائلبرامج بناء القدرات والتدريب وراعت مؤھلة، 
لبدائل لمن اآل باإلدخالاللجنة التنفيذية السابقة المتعلقة وممارسة قرارات وأجريت المزيد من مناقشة ). XXVIII/28قرر مال

التخفيض التدريجي للمواد تكلفة بشأن مبادئ توجيھية  بوضعمعلومات ذات الصلة عن الالقابلة لالشتعال والسامة في وثيقة 
  .9: مشروع معايير للتمويل5في بلدان المادة  لھيدروفلوروكربونيةا

 
  إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية األنشطة المحتملة لتسھيل

 
  األنشطة التالية: مراعاة، يمكن المواد الھيدروفلوروكربونية إزالة في سياق  -23

 
لتزامات بموجب تعديل كيغالي إلى تطوير اال الذي يتناولنفاذ اإلالجمارك و ضباطتدريب سوف يحتاج   ) أ(

 ؛5في برامج التدريب المنفذة في جميع بلدان المادة  وإدراجه
 
بالمقارنة  التبريد وتكييف الھواء على نطاق واسع في تطبيقات بكثرة المواد الھيدروفلوروكربونيةوتستخدم   ) ب(

المواد نسبة كبيرة من استھالك وجود المتوقع  مع العلم بأنه من، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمع 
 يد منعدلل للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتكنولوجيات البديلة و. المخلوطاتمن  الھيدروفلوروكربونية

، إلى حد ما ھي القابلة لالشتعال أو السامة 5المادة  التطبيقات التي أصبحت متاحة تجاريا في بلدان
األنظمة و/ أو المعايير  وتعديلقواعد الممارسة  وتنقيحة أو دولية) اعتماد معايير (وطني ستلزم إدخالھاوسي
 ؛ةوعيتوإنفاذ ھذه المعايير وال الفنية

 
غازات لمعالجة مسألة قابلية  شامل تنقيحإلى  5المادة بلدان  برامج تدريب فنيي التبريد فيوسوف تحتاج   ) ج(

برامج التدريب لھا تأثير مباشر على الحد من  أنب مع العلم، الجاري إدخالھا تھالالشتعال و/ أو سمي التبريد
انبعاث غازات التبريد في الغالف الجوي وعلى الحد من استھالك الطاقة على أساس تحسين كفاءة الطاقة 

 المصانة والمخدومة بشكل جيد، التبريد وتكييف الھواء في معدات
 

ذات إمكانية إحداث االحترار البديلة  واعتماد و/ أو االستفادة من التكنولوجيات ويمكن أن يتجنب إدخال  ) ح(
المواد استبدال التكنولوجيات القائمة على  5المادة  مبكر في األسواق السائدة في بلدانالالمنخفض العالمي 

على المواد الھيدروفلوروكربونية ذات إمكانية إحداث  التكنولوجيات القائمةب الھيدروكلوروفلوروكربونية
  في المستقبل.المواد الھيدروفلوروكربونية ، وبالتالي تقليل استھالك وإنتاج االحترار العالمي المرتفع

  
 التعزيز المؤسسي 

 
 )، عندما1991 / تشرين الثاني (نوفمبر الخامسمنذ االجتماع  5المادة  التعزيز المؤسسي لبلدانتمت مناقشة دعم   -24

كون يقد، في بعض الحاالت،  5المادة  انبلدأحد يز المؤسسي في لتعزل، أن تقديم الدعم في جملة أموراللجنة التنفيذية،  أدركت
للتعزيز المؤسسي . وكان الھدف الرئيسي 10متعدد األطراف وبروتوكول مونتريالالعنصرا أساسيا في تحقيق أھداف الصندوق 

 إزالة لمشروعاتلسريع والفعال تعزيز آلية داخل بلدانھم لتسھيل التنفيذ امن  5توفير الموارد الالزمة لتمكين بلدان المادة  ھو
. وفي 11بين البلد المعني واللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق والوكاالت المنفذة التواصلالمواد المستنفدة لألوزون، وضمان 

 حددتي تتمويل التعزيز المؤسسي للمرة األولى على أساس وثيقة عن التعزيز المؤسسي، العلى نفسه، تمت الموافقة  االجتماع

                                                 
وبناء القدرات من أجل معالجة مسائل السالمة المتعلقة بالبدائل ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض أو التي  إيالء األولوية للمساعدة الفنية   8

  ال تحدث احترار عالمي.
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5الوثيقة    9

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16(د) في الوثيقة  28الفقرة    10
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/7/30في الوثيقة  74الفقرة    11
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دوالر أمريكي مليون  131على . ومنذ ذلك الحين، وافقت اللجنة التنفيذية 12وفئات التمويل وعناصر الدعم المالي داللية أسقفا
  .5المادة  من بلدان بلدا 145في  لمشروعات(بما في ذلك تكاليف الدعم)  تقريبا

 
من  21الفقرة  في سياقنشاط تمكين،  بصفته XXVIII/2قرر ممن ال 20في الفقرة  رغم إدراج التعزيز المؤسسي  -25
بالمواد  المتعلقةجديدة التزامات لفي ضوء اال التعزيز المؤسسياألطراف اللجنة التنفيذية لزيادة دعم  وجهقرر نفسه، مال

  بموجب ھذا التعديل." الھيدروفلوروكربونية
 

ترد لقرارات التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية، تنفيذ بروتوكول مونتريال وعدد امن أجل  التعزيز المؤسسيھمية أل نظرا  -26
وضع مبادئ ب ذات الصلةمعلومات عن الوثيقة الفي  XXVIII/2قرر مفي سياق تعديل كيغالي وال التعزيز المؤسسيمناقشة 

 .13يتعزيز المؤسسال: 5في بلدان المادة  إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةتكلفة بشأن توجيھية 
  

 من بروتوكول مونتريال (الترخيص) ب 4المادة 
 

 قرارات وممارسة اللجنة التنفيذية السابقة 
 

لترخيص استيراد وتصدير المواد  اكل طرف نظاموينفذ  ينشئمن بروتوكول مونتريال أن  ب 4المادة تشترط   -27
لف وباء وجيم وھاء من بروتوكول في المرفقات أالواردة الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرھا والمستصلحة 

 5المادة  األطراف واللجنة التنفيذية سلسلة من القرارات لتمويل أنشطة لتمكين بلدان اتخذمنذ اعتماد البروتوكول، ومونتريال. 
  ذه الوثيقة.بھ، على النحو الموجز في المرفق األول ب 4من االمتثال اللتزاماتھا المتعلقة بالمادة 

 
سوف ينشئ وينفذ : "2تعديل كيغالي النص التالي بعد الفقرة  أدرجمن بروتوكول مونتريال،  ب 4ق بالمادة وفيما يتعل  -28

 انظام -أقرب أيھما  ،أو في غضون ثالثة أشھر من تاريخ بدء نفاذ ھذه الفقرة 2019 / كانون الثانييناير 1قبل  -  كل طرف
"واو" في المرفق الواردة يدة والمستعملة والمعاد تدويرھا والمستصلحة لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجد

 ھذاوتنفيذ  إنشاءقرر أنه ليس في وضع يمكنه من ي 5من المادة  1أي طرف من األطراف العاملة بموجب الفقرة وقد يؤجل 
  ."2021 اني/ كانون الثيناير 1اتخاذ تلك اإلجراءات حتى  2019 / كانون الثانييناير 1 بحلولنظام ال
 

شمل ي استبدالھاأن  يھ للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنظام ترخيص  بوضع ذات الصلةالمعلقة  المسائل إحدى  -29
المنسق لتوصيف السلع  النظاملم تكن مدرجة في  ھانمو التجارة العالمية، ولكن يتوقعحيث  المواد الھيدروفلوروكربونية

رك التعرف على اصعب على سلطات الجممما لجمارك ، لمنظمة العالمية ال وتصونه أنشأته(النظام المنسق) الذي وترميزھا 
 لذلك. كمواد ھيدروفلوروكربونية صرح بھاإذا  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروعة الستيراد أو تصديرالطبيعة غير ال
منظمة العالمية المع  بالتواصل) أمانة األوزون 2014 / تشرين الثانياالجتماع السادس والعشرين (نوفمبرفي ألطراف الب اط
للمواد لبدائل المفلورة المتداولة األكثر شيوعا لغالبية الجمارك لدراسة إمكانية تعيين رموز النظام المنسق الفردية ل

طراف على األ وحث، 2903,39النظام المنسق  تحت رمزالمصنفة  الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية
لبدائل ذات الصلة لالدولية والنظر في وضع مدونات الجمارك المحلية  الجمركيةھذه التصنيفات  لتزكيةاتخاذ الخطوات الالزمة 

  ).XXVI /8قرر م(ال
  

 إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية األنشطة المحتملة لتسھيل
 

 والھياكل األساسية ھاتعزيز سياساتإلى  5المادة  بلدان ، قد تحتاجإزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةفي سياق   -30
تصدير الستيراد / اال)، بما في ذلك نظم تراخيص إذا لزم األمرالتنظيمية، ومراجعة وتحديث و/ أو تطوير التشريعات (

من ب  4ادة عن ھذه النظم إلى أمانة األوزون وفقا للم وتقديم تقرير، المواد الھيدروفلوروكربونيةتشمل كي والحصص ل
التي ترغب في  5بلدان المادة  ويتعين علىالتصديق على تعديل كيغالي. مبكرا ھذه السياسات سيسھل وضع البروتوكول. 

                                                 
  تمت الموافقة على مشروعات التعزيز المؤسسي لشيلي واألردن والمكسيك.   12
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/7الوثيقة    13
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إعداد التقارير الالزمة بعد ثالثة استيفاء شروط من أجل  2018إنشاء نظام التراخيص بحلول عام  2019 عام التصديق قبل
 .طرفا اأشھر من كونھ

  
 قاريرالتتقديم 

 
 قرارات وممارسة اللجنة التنفيذية السابقة 

 
بيانات عن المواد الخاضعة للرقابة و، 7المادة  في إطاراألطراف في بروتوكول مونتريال تقديم تقرير يطلب من   -31
القطاع  حسبابة بيانات عن المواد الخاضعة للرق تقديم 5إلى أمانة األوزون. وباإلضافة إلى ذلك، يطلب من بلدان المادة  اسنوي

 بشأنيعرض ھذا القسم من الوثيقة القرارات الرئيسية وألمانة الصندوق. البرنامج القطري بيانات  في إطاروالقطاع الفرعي 
إبالغ بوتتلخص القرارات األخرى ذات الصلة  المتعلقة بإزالة المواد الھيدروفلوروكربونية، البياناتعن  5بلدان المادة إبالغ 

 ھذه الوثيقة.بالبيانات في المرفق الثاني 
  

   7المادة بيانات 
 

من بروتوكول مونتريال أن يقدم كل طرف إلى أمانة األوزون، في غضون ثالثة أشھر من كونه  7المادة تشترط   -32
 هوارداتوإنتاجه  عنية) البيانات الفعل في حالة عدم توافر، بيانات إحصائية (أو أفضل تقديرات ممكنة لھذه البيانات طرفا

المستخدمة  الكمياتفي المرفقات ألف وباء وجيم وھاء بما في ذلك الواردة من المواد الخاضعة للرقابة مادة كل لوصادراته 
، والكميات المبادة باستخدام تكنولوجيات معتمدة من األطراف، والواردات والصادرات من وإلى األطراف وغير أوليةكمواد 

المستخدمة في الحجر الصحي وتطبيقات ما قبل  الكميات ،مدرجة في المرفق ھاءالمادة بخصوص الو ،التوالي األطراف على
تحديد ل وكذلكلمواد الخاضعة للرقابة، الحساب خط أساس استھالك  7البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  واستخدمتالشحن. 
  .14ألحكام البروتوكولأحد األطراف امتثال 

 
أضاف  الذيلبروتوكول مونتريال،  "واو"الثامن والعشرين المرفق  األطراف اعتماد تعديل كيغالي في اجتماعأضاف   -33
 المواد كون استھالكيمن المحتمل أن أنه  وبمامواد خاضعة للرقابة. بصفتھا  مادة ھيدروفلوروكربونية 18

اتخاذ إجراءات لوضع في البلدان تشرع من المھم أن ففي العديد من البلدان،  اكبيرالھيدروفلوروكربونية الواردة في الخلطات 
قد يتفق  هأنب مع العلم)، خلطات الھيدروفلوروكربون (بما في ذلك الھيدروفلوروكربونمنھجيات لجمع بيانات عن استھالك 

بدائل  دراسات استقصائية عن تالتي أكمل 5بلدان المادة وقد تعدل األشكال الجديدة إلعداد التقارير. على اجتماع األطراف 
الدراسات االستقصائية  فيالبيانات المستخدمة  نھج جمع، الھيدروفلوروكربونية الموادالمواد المستنفدة لألوزون، التي شملت 

  من أجل تسھيل إبالغ البيانات.
 

 بيانات البرنامج القطري 
 

استخدمت ). ومنذ ذلك الحين، 1991 / تشرين الثاني(نوفمبر الخامسفي االجتماع البرنامج القطري إبالغ بيانات بدأ   -34
واحد أو أكثر من تدابير لفي جھودھا الرامية إلى االمتثال  5تقييم آفاق بلدان المادة في ساعدت البرنامج القطري التي بيانات 

الجتھا من خالل اتخاذ إجراءات بدعم من تم معت لكيتحديد المواد المستنفدة لألوزون من أجل الرقابة في بروتوكول مونتريال، 
بمساعدة الصندوق  5المادة  واألنشطة في جميع بلدان المشروعاتدعامة لتنفيذ ھي ال تالصندوق المتعدد األطراف، وكان

  المتعدد األطراف.
  

المواد المستنفدة تشمل معلومات عن جميع التي ، اسنويالبرنامج القطري تقديم بيانات  5المادة يطلب من بلدان   -35
القطاع،  حسبأفضل التقديرات لالستخدام البرنامج القطري بيانات  وتقدم. المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھالألوزون بما في

يتم والبرنامج القطري بيانات  صيغة اإلبالغ عناللجنة التنفيذية على  ووافقتالواردات من ھذه المواد.  عنمعلومات  وكذلك
المواد مطلوبة (أي  غيرستھالك لبعض المواد االبيانات  عندما تكونتم إدراج مواد جديدة أو يعندما  اعاتبتنقيحھا 

                                                 
إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حاالت  بأن يدرسوا ويعتمدوا، ممن البروتوكول بشأن عدم االمتثال األطراف، في أول اجتماع لھ 8المادة تطالب    14

  .غير الممتثليناألطراف مع  التعاملكيفية لعدم االمتثال ألحكام ھذا البروتوكول و
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 / نيسان(أبريل الثالث والستينفي االجتماع  الذي أجري)، مع التعديل األخير رابع كلوريد الكربون/  الھيدروفلوروكربونية
  )).2(ب) ( 64/4) (المقرر 2011

 
بيانات  صيغة إبالغ) النظر في تنقيح 2016 ه/ تموزأيضا (يولي اجتماعھا السادس والسبعينلتنفيذية في قررت اللجنة ا  -36

التي بدائل المواد المستنفدة لألوزون والمناقشات لفي اجتماع مقبل، على أساس نتائج الدراسات االستقصائية  البرنامج القطري
  (ج) و (د)). 76/7(المقرر  الھيدروفلوروكربون حول تعديلأجريت 

 
  إزالة الھيدروفلوروكربوناألنشطة المحتملة لتسھيل 

 
أھمية خاصة القطري  جوالبرنام 7لمادة ا لكل منإلبالغ عن البيانات ل قد يكون، إزالة الھيدروفلوروكربونفي سياق   -37
قد تتغير مع  اإلبالغمنھجية وصيغ ألن ال، بوجه خاص لتصديق المبكر على تعديل كيغاليارغب في تالتي  5المادة  لبلدانو

منظمة العالمية ال في اإلشارة إلى. وفي ھذا الصدد، قد ترغب اللجنة التنفيذية للمواد الھيدروفلوروكربونيةالمتطلبات الجديدة 
رر نظرت في طلب األطراف في المقالتي واللجنة الفرعية العلمية، المنسق ستعراض لالفرعية ال تھالجمارك، من خالل لجنل

XXVI /8  2016 / كانون األولفي ديسمبرواألكثر شيوعا.  للمواد الھيدروفلوروكربونيةتعيين رموز النظام المنسق الفردية 
 افي اجتماعھ ھاالمنسق بكاملاالستعراض نظر فيھا لجنة كي تذات الصلة ل التسمياتكان ھناك اتفاق باإلجماع على تعديل 

لجمارك، ل مجلس العالميالالتسميات الجديدة إلى سوف تحال ، عليھا وإذا تمت الموافقة. 2017 / آذارمارس 24 - 20المقبل، 
أن رموز  ورغمالموافقة النھائية.  من أجل، 2017عام  / تشرين الثانيأو نوفمبر / تشرين األولفي أكتوبر الذي يتوقع اجتماعه

في ھذه  لحكوماتأن تبدأ ا، يمكن 2022 / كانون الثانييناير 1في  النفاذدخل حيز تفي ھذه الحالة سوف  النظام المنسق الجديدة
  :كأولوياتاألنشطة التالية  اتخاذجديدة في أي وقت بعد موافقة المجلس النھائية. ويمكن عندئذ الرموز الاألثناء تطبيق 

  
الخاضعة  الھيدروفلوروكربونيةالمواد ) تاإلبالغ عن استھالك وإنتاج وانبعاثات (إن وجديجب الشروع في   ) أ(

 المنسقةجمركية الرموز ال في المنظمة العالمية للجماركه نظرت أنمع العلم بللرقابة بموجب تعديل كيغالي، 
 ،الموافقة النھائية بعد تحصل علىلھذه المواد ولكنھا لم 

 
ه لم يتم االنتھاء أنمع العلم ب، إلى مزيد من التطويرونھج اإلبالغ منھجيات وجمع البيانات والتحقق منھا سيحتاج   ) ب(

 المواد الھيدروفلوروكربونيةأن العديد من و ،بعد للمواد الھيدروفلوروكربونيةالرموز الجمركية المنسقة  من
 وربما تحتاج ،23- الھيدروفلوروكربون انبعاثات ه يجب معالجةأنو ،بدال من المواد النقية خلطاتفي  يستخدم

إبالغ بيانات  شروطوسوف تحتاج عليھا األطراف وموافقة إلى تطوير  7المادة بموجب  صيغ اإلبالغ الجديدة
 .فيھااللجنة التنفيذية  ونظر تنقيحإلى  البرنامج القطري

  
 المشروعات اإليضاحية

 
 قرارات وممارسة اللجنة التنفيذية السابقة 

 
تسھيل اعتماد و / أو االستغالل األمثل ل غالبافي الماضي،  المشروعات اإليضاحيةمتعدد األطراف الالصندوق مول   -38

أول . وتمت الموافقة على 5المادة  بلدانافعالة من حيث التكلفة في ظل الظروف المحلية السائدة في والللتكنولوجيات المتاحة 
. كربونيةالمواد الھيدروفلورو السترداد وإعادة تدوير) 1991 / تشرين الثاني(نوفمبر الخامسفي االجتماع  مشروع إيضاحي

 شاملة( مليون دوالر أمريكي 70,9بقيمة إجمالية قدرھا  إيضاحيامشروعا  136 على ومنذ ذلك الحين، وافقت اللجنة التنفيذية
  تكاليف دعم الوكالة).

 
 ومشروعاتبروميد الميثيل  إلزالة للمشروعات اإليضاحيةعلى نوافذ تمويل محددة أيضا للجنة التنفيذية ووافقت ا  -39

للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية إحداث التكنولوجيات البديلة ود وإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون، التبري
ھذه الوثيقة. ونظرا بفي المرفق الثالث  المشروعات اإليضاحية. ويرد وصف موجز لنوافذ تمويل االحترار العالمي المنخفض

ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي التكنولوجيات  للمشروعات التي توضح الھيدروفلوروكربونيةإزالة المواد ألھمية 
أدناه، مع مزيد من التفاصيل الواردة في  المشروعاتوصف لتلك  يرد، للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البديلة المنخفض

  المرفق الثالث.
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 15 المنخفضمكانية إحداث االحترار العالمي ذات إلتكنولوجيات البديلة ل إيضاحية مشروعات

 
المواد  إزالةفي سياق الشروع في  - )2008 ه/ تموز(يولياجتماعھا الخامس والخمسين في  اللجنة التنفيذية دعت  -40

إلى منفذة الو ةالوكاالت الثنائي -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  إزالةوفي إطار اعتبارات تكلفة  الھيدروكلوروفلوروكربونية
 شركات النظمبما في ذلك  الرغاوىفي قطاع  مشروعات الستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد وتقديم مقترحات 

غير  بعوامل اإلرغاء بموادالكيميائية لالستخدام  النظمتطوير وتحسين والمصادقة على من أجل المواد الكيميائية  وو/ أو مورد
الفرعية  التبريد وتكييف الھواء في قطاعات المشروعات اإليضاحية، وعدد محدود من وروكربونيةالمواد الھيدروكلوروفل

وتقييم التكاليف المرتبطة  الالزمةتحديد جميع الخطوات من أجل  للتكنولوجيات ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض
 المشروعاتھذه بقائمة  ترد( دوالر أمريكي 17,864,172بقيمة إجمالية قدرھا  إيضاحيامشروعا  14تمت الموافقة على وبھا. 

  ھذه الوثيقة).بفي المرفق الثالث 
  

بديلة من خالل تحليل الوقدم تقييم مستقل للتكنولوجيات  55/43قرار لل اوفق المشروعات اإليضاحيةتم االنتھاء من   -41
تم توثيق النتائج في التقارير النھائية المقدمة إلى اللجنة و. 5دة في بلدان المادة في ظل الظروف المحلية السائ ھاأدائھا وتكاليف

حدثت فيھا  التي ن عن الحكومة والصناعة من المناطق وعمل شارك فيھا ممثل حلقاتأيضا من خالل  تالتنفيذية، ونشر
 عندقيقة الفنية الوتسھيل جمع البيانات  التكنولوجيات البديلةعمل  يةأظھرت ھذه المقترحات كيفو. المشروعات اإليضاحية

 واقعيأو نھجھا بشكل  ھامفاھيمحيث تم وصف في مجال التكنولوجيات البديلة،  المعرفةتطبيق التكنولوجيات البديلة، وزادت 
  .وليةاألمقترحات الفي  وتبريرھا

  
  يلة:لتكنولوجيات البدل من أجل الفھم المتعمقالتالية  حددت المشروعات العوائق  -42

 
لى التكنولوجيا والتكاليف المرتبطة بھا (أي عصول حلمستخدمين كيفية الل غير واضحلقطاع الرغوة:   ) أ(

العديد من المستخدمين في لدى  المعرفة ونقصأو رسوم نقل التكنولوجيا)؛  الضرائبأو  ةممكنالتراخيص ال
وارتفاع  ،متوافقة في السوق المحليةالالبديل والمكونات عامل اإلرغاء عدم توافر و ،تطبيق التكنولوجيات

حجم (ومعظمھم من البلدان ذات  5في العديد من بلدان المادة وبعض التكنولوجيات البديلة. لتكاليف التشغيل 
توافق مع ت للتطبيقإدخال تكنولوجيا قابلة  منالمحلية  قلل عدم وجود شركات النظم ،االستھالك المنخفض)

الصغيرة والمتوسطة ومع  المشروعاتلسالمة والمتطلبات البيئية، وبخاصة في توافر والتكلفة واألداء واال
 الرش، تطبيقات رغوة

 
القابلة لالشتعال تقييم اإلجراءات المستخدمة  غازات التبريداستخدام يتطلب : التبريد وتكييف الھواء لقطاعو  ) ب(

عدم وجود معايير بشأن و يعيق . التبريد وتكييف الھواء والتخلص من أنظمة والصيانةللتخزين والنقل 
 في األسواق. على تلك التكنولوجيات القائمةألنظمة دخول االممارسات الجيدة الستخدام مواد قابلة لالشتعال 

 
إدارة إزالة المواد  في خطط المثبت جدواھا التكنولوجياتالعديد من  ت، أدرجالمشروعاتبناء على نجاح إنجاز ھذه   -43

  ، مع األمثلة التالية:بونيةالھيدروكلوروفلوروكر
 

إدخال ھذه إلى  رغوة البولي يوريثان أدى مشروع التحقق الستخدام فورمات الميثيل في العديد من تطبيقات  ) أ(
محلية ومئات المستخدمين  شركة نظم 15، التي تشمل أكثر من 5المادة من بلدان بلدا  12التكنولوجيا في 

 ،141-الھيدروكلوروفلوروكربونمن تقريبا طن متري  5000 قدرهاستھالك مجمع ب النھائيين
 

استخدام إلى (البروبان)  29016- الھيدروكربون باستخدام الغرف ھواء أجھزة تكييفأدى مشروع و  ) ب(
لصين ل الغرف في خطة قطاع أجھزة تكييف ھواء 22-للھيدروكلوروفلوروكربونكبديل  290-الھيدروكربون

                                                 
المعتمدة  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المشروعات اإليضاحيةلمحة عامة عن  بعنوان المعلومات الواردة في ھذا القسم من وثيقة استقاءتم    15

(أ))  71/51(المقرر  للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية البديلة إضافية إلثبات التكنولوجيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة لمشروعاتوخيارات 
وفقا ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض إلثبات التكنولوجيات  مشروعاتج ( والقسم)، UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40(الوثيقة 
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12) الوثيقة لمحة عامة عن القضايا التي تم تحديدھا أثناء استعراض المشروعات  ) من72/40للمقرر 
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 وفور. خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الثانية منوى األول تينفي إطار كل من المرحل
طن متري للمرحلة األولى و  7,300استھالك ب اخط 18إلى تحول  المشروعاتھذه  سوف تؤدي، إنجازھا

اغط وضال لتصنيعباإلضافة إلى ذلك، تم تحويل ثالث شركات  ،طن متري 8,050استھالك ب آخرين اخط 20
المرحلة  في إطار أخرياتثالثة سيتم تحويل المرحلة األولى و في إطار 290-الھيدروكربونجيا لى تكنولوإ

 ،الثانية
 

إلى إدخال ھذه التكنولوجيا كبديل  3217-الھيدروفلوروكربون مشروع استخداموأدى   ) ج(
تم لصين، حيث لفي خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري  22- للھيدروكلوروفلوروكربون

. اإلزالة في المرحلة األولى من خطةتقريبا طن متري  4,143 قدره إجمالياستھالك بشركات  10تحويل 
في المرحلة الثانية من و. 32-الھيدروفلوروكربونتكنولوجيا إلى اغط وضللن احول مصنعتوباإلضافة إلى ذلك، 

في القطاع الفرعي  22-وروكربونللھيدروكلوروفلكبديل  32-الھيدروفلوروكربون، تم اختيار اإلزالة خطة
يتحول خط واحد طن متري، ومن المتوقع أن  3,150 تحقيق إزالة مقررة قدرھا وحدوي مع التكييف الھواء ل

في  32-الھيدروفلوروكربون. كما تم اختيار 32- الھيدروفلوروكربونإلى تكنولوجيا  لتصنيع الضواغط
تكييف الھواء  ألجھزةنع االتبريد وخمسة مصألجھزة مصانع ثالثة تحويل حاليا يجري إندونيسيا، حيث 

. وبالمثل، 32-الھيدروفلوروكربونإلى  22- الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  550باستخدام أكثر من 
 1,036)، وتايالند (22-الھيدروكلوروفلوروكربونطن متري من  8,3تم إدخال ھذه التكنولوجيا في الجزائر (

  ).22-وروفلوروكربونالھيدروكلطن متري من 
  

الجديدة  ةبديلالصياغات باستخدام التكنولوجيات  لتركيب لشركات النظم مشروعاتعدة على الموافقة  تتم وكذلك  -44
من فورمات الميثيل والميثيالل) و الھيدروفلوروأوليفينات (بما في ذلك ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضالناشئة و

، وكثير منھم شركات صغيرة ومتوسطة. على سبيل المثال، شملت المرحلة النھائيينعدد كبير من المستخدمين  إمداد أجل
لبرازيل والصين ومصر والھند وجمھورية إيران اإلسالمية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لاألولى من خطط 

المملوكة  شركات النظملمساعدة  مشروعاتودية وجنوب أفريقيا وتايالند نيجيريا والمملكة العربية السعوالمكسيك وماليزيا و
مساعدات  المشروعاتبعض ھذه ويشمل . ة ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضبديلصياغات محليا في إدخال 

من امايكا وترينيداد وتوباغو)، السلفادور وجو، كوستاريكا مثل، وكذلك في بلدان أخرى (ينالمحلي النھائيينمباشرة للمستخدمين 
 المخلوطة الھيدروكربونبوليوالت سوف توفر شركات النظم في حالة الصين، وتسھيل االنتقال إلى تكنولوجيات بديلة. أجل 

في و. وأمنيةفنية ومالية  ألسبابفي الموقع  ومصانع للخلط المسبق تستطيع إنشاء مخازن للھيدروكربونمسبقا للشركات التي ال 
أيضا صياغة  شركتان وطورتفورمات الميثيل،  قائمة علىصياغة واحدة  بالفعل شركات نظمأربع  تواختبرطورت ليزيا، ما

على  ات قائمةغامحلية بالفعل صي شركات نظم 10 طورت في المكسيك،. و  1233zd-قائمة على الھيدروفلوروأوليفينواحدة 
من عدد  على)، والتي يجري اختبارھا ھيدروكربونات المخلوطة مسبقاالالميثيالل و ھا قائم علىفورمات الميثيل (وبعض

إلى  شركات النظمن بدعم من ونھائي مستخدمونفي جنوب أفريقيا، تحول أول ستة ووإتاحتھا تجاريا.  النھائيين نمستخدميال
  فورمات الميثيل.

 
إدارة  الثانية من خططواألولى  تينالمرحل جزء منبصفتھا التالية  اإليضاحية اتعومشرال نفذتباإلضافة إلى ذلك،   -45

  أخرى: مشروعات، أو من خالل إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

البلدان التي لقطاعات تكييف الھواء في  غازات التبريد ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضتعزيز   ) أ(
في المائة  50ا، حيث يشكل تكييف الھواء أكثر من ارتفاع في درجة الحرارة المحيطة في غرب آسي يوجد فيھا

ة بديلغازات التبريد اللتحديات المتعلقة بتوافر ل للتصديتم تصميم ھذا المشروع ومن الطلب على الطاقة. 
المنتجات النھائية  ھاالمسائل التقنية بما فيو ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض، األجل ةطويل

تقييم معايير وقوانين كفاءة الطاقة ذات الصلة؛ وتحديد الفرص المتاحة لتسھيل نقل و، ملحقاتوالوالمكونات 
 .ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض التكنولوجيات

                                                                                                                                                             
إلى البروبان في شركة ميديا رووم لتصنيع أجھزة تكييف الھواء، الموافق عليه  22-مشروع إيضاحي فرعي للتحويل من الھيدروكلوروفلوروكربون   16

  في االجتماع الحادي والستين.
في مصنع مضخات تسخين/ تبريد  32- إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون 22-مشروع إيضاحي للتحويل من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون   17

  مصدر الھواء التجارية في شركة تسينجوا تونغ للبيئة االصطناعية المحدودة، الموافق عليه في االجتماع الستين.
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نشأ المواد المستنفدة لألوزون في ھذه البلدان. إزالة المرتبط بخطط  18المالديفوتبريد المناطق في كولومبيا و  ) ب(
لتبريد ألجھزة الإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي  اإليضاحيالمناطق في كولومبيا من المشروع  تبريد مشروع
الستبدال  الھيدروفلوروكربونخالية من الالموفرة للطاقة  التكنولوجياتالمركزي، مع التركيز على بالطرد 

/ تشرين (نوفمبر السابع واألربعينجتماع االفي  الموافق عليھا الھيدروفلوروكربونلى ع القائمة أجھزة التبريد
 أجھزة التبريدفي المائة على األقل وفورات في الطاقة بالمقارنة مع  31 تحقيق)؛ ومن المتوقع 2005 الثاني

وكان سنويا. ثاني أكسيد الكربون في المائة من انبعاثات مكافئ  35نحو  وخفضالطرد المركزي القياسية ب
الستبدال أجھزة تكييف الھواء  انھج درستدراسة جدوى عبارة عن ف في المالدي المناطق تبريدمشروع 

، امتصاص مثل(منقطعة النظير التكنولوجيات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون والھيدروفلوروكربون ب
، مثلوالمد والجزر وغيرھا من النظم)، باستخدام مختلف مصادر الطاقة ( العميقة تبريد مياه البحروبخار ال

، التي يحتمل أن تكون أكثر ارة النفايات والبخار والحرارة المباشرة والكھرباء) والتكاليف المرتبطة بھحرا
 .تكنولوجيات الھيدروفلوروكربونأقل من  يكربون أثركفاءة في استخدام الطاقة ولھا 

 
في قطاع خدمات التبريد والمستخدمين النھائيين. للھيدروكلوروفلوروكربون  ةبديلالالتكنولوجيات  إيضاح  ) ج(

 إيضاح: من أجل تجريبية مشروعات اقترحت العديد من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
المكسيك وكينيا وجورجيا و، شيلي مثل( التبريد وتكييف الھواء وتقييم أداء التكنولوجيات الناشئة في أنظمة

وضع معايير الستخدام  تيسير، نيجيريا)؛ أو مثلإنتاج البدائل ( وتيسيروتركيا)؛  (المرحلة الثانية)
المكسيك (المرحلة الثانية) والكويت وكينيا واندونيسيا وجورجيا والتكنولوجيات البديلة القابلة لالشتعال (غانا 

 :على سبيل المثالوعمان). 
 

 إليضاح الشيلي برنامجإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون المرحلة األولى من خطة شملت  )1(
عالية الكفاءة الطاقة ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض وتكنولوجيات ذات تكنولوجيات 

 22-إجمالي الھيدروكلوروفلوروكربونفي المائة من  45(الذي يستھلك  المتاجر الكبيرةفي قطاع 
نقص الخبرة وعدم توافر ب المتعلقة والتكلفةفنية ال المسائل عالجةالمستخدم في قطاع الخدمات)، وم

 العناصر الالزمة لتنفيذ ھذه التكنولوجيات؛
 

 اللمكسيك مشروعإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطة  الثانيةالمرحلة وشملت  )2(
ساس تجريبي على أ قائمة على الھيدروكربون وحدة تكييف ھواء جديدة 1000لتوزيع  إيضاحيا

استخدام الطاقة وأداء  عنلمساعدة الحكومة في جمع البيانات الالزمة  مستعدينلمستخدمين محددين 
خفض االنبعاثات وأداء الطاقة ألغراض  عنشھرا. وسوف تستخدم البيانات  12النظام خالل 

 ،مختلفة
 

 انيجيريا مشروعلإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وشملت المرحلة األولى من خطة  )3(
اإلنتاج واالستخدام  وإيضاح، غازات التبريد بالھيدروكربونات المنتجة محلياإلنشاء مرفق  إيضاحيا

الھيدروكربونات في تطبيقات خدمة التبريد، والتدريب للتأكد من أن استخدام للھيدروكربونات اآلمن 
 سيحدث بطريقة آمنة؛ 

 
 إليضاحلتركيا أنشطة ا د الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة المووشملت المرحلة األولى من خطة  )4(

إلى تكنولوجيات ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي  المتاجر الكبيرةتحويل أنظمة التبريد في 
التزامات من  الحصول على) بھدف والھيدروكربون واألمونيا ثاني أكسيد الكربون(أي،  المنخفض

  .22-استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون أكبر المستخدمين النھائيين لوقف
  

 18، وافقت اللجنة التنفيذية على 519/ 25لقرار ل استجابة، االجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعينوفي   -46
 إجمالي قدرهتمويل ب، ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفضتكنولوجيات  إليضاحإضافي  مشروع مقترح

                                                 
  اء النقي دراسة الجدوى.مول تحالف المناخ والھو   18
بھدف النظر في ما إذا كانت المشروعات مطالبة اللجنة التنفيذية بالنظر في المعلومات الواردة في تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي    19

منخفض، مع أنشطة إضافية لتعظيم فوائد المناخ اإليضاحية اإلضافية تتحقق مما إذا كانت البدائل والتكنولوجيات ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي ال
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المشروعات اإليضاحية للبدائل ھذه المقترحات اإلضافية  ودرستتكاليف دعم الوكالة).  شامال( والر أمريكيد 18,028,551
الختيار  20باستخدام معايير محددة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض

  .المشروعات
 

  ون تدريجياتخفيض الھيدروفلوروكرب أنشطة محتملة لتسھيل
 

 إليضاح المشروعات اإليضاحيةنتائج العديد من يمكن تطبيق ، للھيدروفلوروكربون التخفيض التدريجي في سياق  -47
. على سبيل الھيدروفلوروكربون على تحل محل التكنولوجيات القائمةلكي  للھيدروكلوروفلوروكربونالتكنولوجيات البديلة 

 إلنتاج الرغوة بديال فعاال من حيث التكلفة لتركيبات رغوة اتالھيدروفلوروأوليفينتركيبات تكون المثال، يمكن أن 
المشروعات اختيار  عند هأنب في اإلحاطة علما. باإلضافة إلى ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية 245fa-الھيدروفلوروكربون

المواد مستوى استھالك  ھاالمعايير، بما في من االلجنة عدد درست، إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون المناسبة اإليضاحية
استھالك قليل نسبيا ذات قطاعات وتكنولوجيات  توجدقد ف. التي سيتم إيضاحھا في التكنولوجياالھيدروكلوروفلوروكربونية 

مي المرتفع المواد الھيدروفلوروكربونية ذات إمكانية إحداث االحترار العال تستھلك ھاولكن للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ، التبريد التجاري).مثل( للمشروعات اإليضاحيةالتي قد تكون مناسبة 

  
 وطنيةالستراتيجيات االوضع 

 
 قرارات وممارسة اللجنة التنفيذية السابقة 

 
شيء  المواد المستنفدة لألوزون، مع أول وأھم إزالةفي  5لمادة اساس لمساعدة بلدان ھي األاالستراتيجيات الوطنية   -48
حجم ذات ذات الصلة خطط إدارة غازات التبريد للبلدان األخرى البرنامج القطري. وتشمل االستراتيجيات الوطنية  وھو

ھدف في نھاية فترة و حجم االستھالك المنخفض أيضا.ذات تليھا خطة ادارة االزالة النھائية للبلدان واالستھالك المنخفض، 
على أساس األداء للبلدان غير ذات حجم  اإلزالة، تمت الموافقة على خطط الھيدروفلوروكربونيةللمواد  2010 في عام االمتثال

في قطاع خدمات التبريد  غالبا المستخدمالمتبقي،  المواد الھيدروفلوروكربونيةاستھالك  من أجل معالجةاالستھالك المنخفض 
 بشأن  XIX/6قررملا وبعد). التصنيعستھالك المتبقي في قطاع اال أن العديد من الخطط الوطنية لإلزالة شملت(على الرغم من 

إدارة إزالة المواد  من خالل خطط 5المادة  في بلدان اإلزالةأنشطة  عولجت، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تسريع
ن التفاصيل الواردة في المرفق . ويرد تحليل مختصر لتلك االستراتيجيات الوطنية أدناه، مع مزيد مالھيدروكلوروفلوروكربونية

  ھذه الوثيقة.بالرابع 
 
  

  البرنامج القطري
 

اآللية المالية المؤقتة في االجتماع  إنشاءالمواد المستنفدة لألوزون منذ بداية  إزالةالبرامج القطرية جزء من آلية تمويل   -49
أن ت اللجنة التنفيذية التي اعتمدھا األطراف اختصاصاشملت على وجه التحديد، و). 1990 ه/ حزيرانالثاني لألطراف (يوني

                                                                                                                                                             
التي تعمل على تقليل التأثير البيئي إلزالة المواد  5في قطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ستكون مفيدة في مساعدة بلدان المادة 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أدنى حد.   
ذات إمكانية إحداث مشروع: وفر المشروع زيادة كبيرة في المعرفة الحالية فيما يخص التكنولوجيا البديلة طبقت المعايير التالية عند اختيار ال   20

، ويمثل خطوة تقدم تكنولوجي ھائلة، ويجب وصف التكنولوجيا 5االحترار العالمي المنخفض، والمفھوم أو النھج أو تطبيقاته والممارسة في بلدان المادة 
واقعي، وربطه باألنشطة األخرى في أحد البلدان ويتمتع بإمكانية تكراره في المستقبل المتوسط في كمية ھائلة من األنشطة في والمفھوم والنھج بشكل 

أوضح نفس القطاع الفرعي، وفيما يخص مشروعات التحويل، تم تحديد شركة مؤھلة ترغب في إجراء تحويل عملية التصنيع إلى التكنولوجيا الجديدة و
في وضع يسمح بالتوقف عن استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد التحويل، ويجب أن يحدد المشروع أولويات قطاع التبريد  ما إذا كانت

ولة القطاعات األخرى، ويجب أن يھدفوا إلى فترة تنفيذ قصيرة لكي تعظم الفرص للنتائج لكي تتم االستفادة منھا لألنشطة المم يوتكييف الھواء، وال يستثن
من الصندوق بصفتھا جزء من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ويجب أن تعزز مقترحات المشروعات 

مقترحات لدراسات يم تحسينات كفاءة الطاقة، حيثما كان ذلك مناسبا، وتعالج التأثيرات البيئية األخرى. ودعت اللجنة أيضا الوكاالت الثنائية والمنفذة لتقد
االقتصادية  الجدوى، بما في ذلك حاالت تجارية لتبريد المناطق، ويجب أن تقيم الدراسات الناتجة المشروعات الممكنة، وتأثيرھا على المناخ، والجدوى

  ).       72/40التجاري كالمعتاد (المقرر  وخيارات لتمويل التنفيذ، ويجب أن تعين الدراسة الجھات المعنية على فھم المميزات والتحديات بالمقارنة بالعمل
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 االمتثال للبروتوكول، وفي سياق ھذه البرامج القطرية، تقيم من أجلالبرامج القطرية توافق على  –الضرورة عند  - و تدرس"
تتجاوز التكاليف  عندما المشروعاتمن مقترحات  فئاتأو  المشروعاتمقترحات  جميععلى  توافق، الضرورة، عند و

  ".دوالر أمريكي 500,000 عليھا اإلضافية المتفق
 

 واردات وتطبيقات واستخدام المنتجينوإنتاج حدث على استعراض ألالبرامج القطرية ومن المتوقع أن تحتوي   -50
إلشارة إلى االمفيد  تكون المعلومات متاحة سيكون من عندمالمواد الخاضعة للرقابة (لوالمستخدمين والمستھلكين  الرئيسيين
، مثلوصف لإلطار المؤسسي الذي يحكم المواد الخاضعة للرقابة (و ،الجنسيات) يأو المستخدمين متعدد للمنتجينوصالت 

وصف إلطار والمستھلكين والجمعيات الصناعية)؛  وجماعاتالمنظمات غير الحكومية المتعاونة والوكاالت الحكومية 
بيان استراتيجي لتنفيذ ولبروتوكول؛ ل استجابةوصف ألنشطة الحكومة والصناعة و ،فزالسياسات ونظم التنظيم والحوا

خطة عمل تشمل و؛ الداعمة الوكاالت المتعددة األطراف والثنائيةوكل من الحكومة المحددة ل األدوار يبينالبروتوكول 
جدول زمني لكل و الزم،لسياسات ل ضافيإ دراسات ما قبل االستثمار، وأي تحليلوواالستثمار،  الفنيةالمساعدة  مشروعات

  برنامج تمويل لألنشطة المذكورة أعاله.ميزانية وخطة العمل؛ و واستعراضنشاط، 
 

ليس  ھو؛ المنفذةكاالت الوو الطرفمشروع ومزيد من التعاون بين الساس إلعداد بمثابة األالبرنامج القطري يعمل   -51
المواد المستنفدة  إلزالة اتخاذھا في 5المادة  انبلديرغب أحد بيان لالستراتيجية الشاملة التي  ھوبل  في حد ذاته،وثيقة تمويل 

، في بعض الحاالت، المشروعاتشرطا للموافقة على مقترحات  كانت أن الموافقة على البرنامج القطري ورغملألوزون. 
  إعداد البرامج القطرية. أثناءالمستنفدة لألوزون المواد  إلزالةوأنشطة  على مشروعاتوافقت اللجنة التنفيذية أيضا 

  
  النھائيةخطط إدارة التبريد / خطط إدارة اإلزالة 

 
من خالل تقديم تتحقق المواد المستنفدة لألوزون كانت إزالة )، 1997 / أيار(مايو الثاني والعشرينحتى االجتماع   -52

برامج قطرية  التي لديھاات البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض عند النظر في احتياجواستثمارية قائمة بذاتھا.  مشروعات
تقديم خطط إدارة باللجنة التنفيذية  ھملبتا، طالھيدروفلوروكربون تجميد لتحقيقالمدى قريبة تخاذ إجراءات ال موافق عليھا
  .23/15استنادا إلى مشروع المبادئ التوجيھية الوارد في القرار  21غازات التبريد

 
 ھاالظروف الخاصة بكل بلد وجميع القطاعات ذات الصلة بما في غازات التبريدخطط إدارة أن تعالج من المتوقع كان   -53

، وشملت كل المواد الھيدروفلوروكربونيةستخدم المواد المستنفدة لألوزون، وبخاصة يزال يي كان ال ذالقطاع غير الرسمي ال
 ،الجمارك لضباطبرنامج تدريب وتدوير؛ الوإعادة  االسترداد نظامو ،لفنيي التبريدأو بعض من العناصر التالية: برنامج تدريب 

  التبريد المستنفدة لألوزون.غازات لجمع ورصد ومراقبة استھالك  محسن نظامو
 

لدان اللجنة التنفيذية العديد من القرارات أيضا في االجتماعات الالحقة لكي تكون أكثر استجابة الحتياجات البواتخذت   -54
غير ذات حجم االستھالك المنخفض فيما يتعلق باألنشطة في قطاع خدمات  البلدانذات حجم االستھالك المنخفض، وغيرھا من 

األنشطة في القطاعات المتبقية األخرى، وكذلك إلعادة توجيه النھج تجاه  بھا الطبيعة التي تطورتب، والتبريد وتكييف الھواء
ھيل االمتثال بشكل أفضل. ويمكن االطالع على النص الكامل للقرار ذي الصلة في المرفق خطط إدارة غازات التبريد لتس

  ھذه الوثيقة.بالرابع 
 

، التي كان النھائية ةخطة إدارة اإلزال إدارة غازات التبريد إلى ةوكان من نتائج ھذه القرارات التحول من وضع خط  -55
، ة للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتام اإلزالةلتنفيذ  5المادة  انبلدإليھا أحد  احتاجاألنشطة المتبقية التي  تشملمن المتوقع أن 
التزام الحكومة و، وجود نظام للترخيص، مثلقبل أن تنظر فيھا اللجنة التنفيذية (يجب أن يستوفيھا محددة  بشروط وأحكام

  د األنشطة).، والتقارير السنوية ورصللمواد الھيدروفلوروكربونية التامة ةباإلزال
 

                                                 
الغرض من خطة إدارة غازات التبريد ھو وضع وتخطيط استراتيجية ستدير استخدام وإزالة غازات التبريد بالھيدروفلوروكربون لخدمة أجھزة    21

إلى السلس  التبريد وتكييف الھواء. وخطة إدارة غازات التبريد ھي أداة إدارة في غاية األھمية للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض من أجل التحول
زمة، ووصف غازات التبريد غير المواد المستنفذة لألوزون، وسوف تساھم في إزالة البلد للمواد المستنفذة لألوزون عن طريق تحديد جميع األنشطة الال

  جميع التدابير الحكومية التي ستكون ضرورية لضمان نجاح المشروعات وتخطيط كيفية تنفيذ جميع ھذه األنشطة مع مرور الوقت.  
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وثيقة تتضمن خالصة وافية من في اللجنة التنفيذية ، نظرت )2006 ه/ تموز(يوليفي اجتماعھا التاسع واألربعين   -56
في البلدان غير ذات حجم االستھالك الخطط الوطنية لإلزالة و غازات التبريدتقييم خطط إدارة بالتوصيات ذات الصلة 

وخطط  غازات التبريدتقييم خطط إدارة  وأدى. 48/1023لرصد والتقييم وفقا للمقرر ا التي أعدھا كبير مسؤولي، 22المنخفض
حدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة بشأن االعتبارات الواجب وإجراءات وإرشادات إضافية لإلى  النھائيةإدارة اإلزالة 

. وشملت النھائيةأو خطط إدارة اإلزالة  لإلزالةغازات التبريد أو الخطط الوطنية وتنفيذ خطط إدارة  وضععند  مراعاتھا
مقرر ومراعاة الشھادة إلزامية من الفنيين،  وطلبالتشريعية،  التدابير وتحديثالتعاون مع وكاالت حكومية أخرى داخل البلد، 

أخرى. وفيما يتعلق بالتدريب، تناول  ومسائل، في الخطط الوطنية لإلزالةدوير التوإعادة  للجزء الخاص باالسترداد 41/100
خفض كبير في من أجل تحقيق الممارسات الجيدة  بتطبيق المتعلقةشمل أحدث المعلومات كي يتحديث التدريب ل ضرورةقرار ال

أو  مةالالزتعديالت إجراء الجوانب السالمة وباستخدام البدائل، واالھتمام الكامل  وتعزيزاستخدام المواد المستنفدة لألوزون، 
لبت اللجنة التنفيذية االقرار، ط فيواستخدام الھيدروكربونات.  على تدريبفيھا التم  التياستبدال المكونات الكھربائية في البلدان 

لمعدات المناسبة للفئات الرئيسية لرشادية اإللقوائم لوضع توصيات ب - بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة - األمانة أيضا 
يمكن االطالع على ) (6/ 49(المقرر  5، بما في ذلك من بلدان المادة المنافسين الموردين عنالمعلومات  وتقاسمة المستھدف

  ھذه الوثيقة).بالرابع  المرفقالنص الكامل للقرار في 
  

 على األداء ةالقائم اإلزالةخطط 
 

ذية سياسات التمويل المعدلة للصندوق المتعدد )، اعتمدت اللجنة التنفي2001(ديسمبر  في اجتماعھا الخامس والثالثين  -57
المشروعات المثبت أھمية  وكذلك على، لإلزالةوطنية البرامج الحكومة الكبرى عن إدارة العلى مسؤولية  ت، وشدد24األطراف
محددة التي يفرضھا التدابير الرقابة  وتحقيقبين األنشطة الممولة  الرابط القابل للقياس - إن وجد - مباشرة، وبال المعرفة جدواھا

من بروتوكول مونتريال. كما طلبت اللجنة من األمانة العمل مع أعضاء اللجنة التنفيذية والوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة 
والشاملة لجميع المواد األداء الوطنية لإلزالة القائمة على تفاقات االمشروع مبادئ توجيھية إلعداد وتنفيذ وإدارة  أجل وضع

  (أ) و (ب)). 35/56رار (الق
 

 ه من المفروض أن يتحولفكرة أنھي أحد العناصر الرئيسية لسياسات التمويل المعدلة للصندوق المتعدد األطراف   -58
تعديل إجراء  مما يستلزم، بفترة زمنيةمحددة اللتنفيذ أھداف االمتثال  5المادة فردية من بلدان  ھدف الصندوق نحو مساعدة بلدان

، 25المتثالمن أجل ا المشروعات المثبت جدواھاعلى أھمية ھذه األكبر  إلى التشديد يةالفرد المشروعات على تأثير دالتشدي عم
مستدامة في االستھالك واإلنتاج، حسبما يكون مناسبا." إجمالية تحقيق تخفيضات ب البلدالتزام  إلى"يجب أن يستند التمويل  ألنه

على  ةالقائم اإلزالةن لتنفيذ سياسة التمويل المعدلة: تمويل اتفاقات اطريقت تمعني، اقترحتفضيل واستعداد البلد ال وبناء على
وطنية الستراتيجيات االعلى أساس إزالة مستقلة للقطاع فردية أو خطط  مشروعاتوتمويل  والشاملة لجميع الفئات،األداء 
  ھذا التقرير.بفي المرفق الرابع  الطريقتان ھاتان. وترد لإلزالة

 
خطط القطاع والخطط ، وافقت اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيھية إلعداد وتنفيذ وإدارة 35/56لقرار ل وفقا  -59

، على أن يكون مفھوما أن الغرض من المبادئ التوجيھية ھو توفير الوطنية إلزالة المواد المستنفذة لألوزون القائمة على األداء
 وأن؛ خطط إزالة المواد المستنفذة لألوزون القائمة على األداءوضع وتنفيذ  عندينبغي اتباعھا المبادئ واإلجراءات العامة التي 

 خطط القطاع والخطط الوطنية إلزالة المواد المستنفذة لألوزون القائمة على األداءنطبق على تالمبادئ التوجيھية ال ھذه 
  .26)38/65بالفعل (القرار الموافق عليھا 

  
   

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/7الوثيقة    22
لبلدان غير ذات أشارت اللجنة التنفيذية مع التقدير إلى التقرير النھائي عن التقييم المتوسط لخطط إدارة غازات التبريد والخطط الوطنية لإلزالة في ا   23

، وطالبت كبير UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/12الوثيقة حجم االستھالك المنخفض المستھلكة مع التركيز على قطاع خدمات التبريد الوارد في 
شامل ومصنف ذو صلة  بھذا التقييم، والتمييز بين التوصيات الجديدة وتلك التي وافقت عليھا  مسؤولي الرصد والتقييم بوضع موجز وافي للتوصيات

  اللجنة التنفيذية.
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67المرفق السادس عشر بالوثيقة    24
  تعرف بالمباشرة، وحيثما ينطبق، رابط قياسي بين األنشطة الممولة وھدف االمتثال المحدد في بروتوكول مونتريال الواجب تحقيقه.      25
  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/57/Rev.1ترد المبادئ التوجيھية في الوثيقة    26
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 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إدارة إزالة خطط
 

 الثالث والخمسيناللجنة التنفيذية في اجتماعھا نظرت ، إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنتيجة لتسريع   -60
 وإنتاجاستھالك نشطة إزالة "خيارات لتقييم وتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة أل عنوثيقة في )، 2007 / تشرين الثاني(نوفمبر

 عمليتينمتعدد األطراف قد مول الحيث لوحظ أن الصندوق 28)"52/427قرار لل متابعة( المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
دراسات ال، ووضع مبادئ توجيھية لكل منھما. وكانت الخطط الوطنية لإلزالةقطاع / ال خطط وإعداد ةالقطري البرمجة: مماثلتين

جرت عملية ولعمليات التخطيط.  اواقعي اوتوفر أساس الممارساتھذه  جميعتجزأ من وطنية دائما جزءا ال يالستقصائية اال
وقبل  انبلدأحد الفي  إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةالبرمجة القطرية لمعظم البلدان في المراحل المبكرة من تمويل أنشطة 

العمل  في بناء توافق في اآلراء بشأن خطة بلدانالعملية وساعدت ھذه ال. للمواد الھيدروفلوروكربونيةتحديد خط األساس 
  .الوطنية لإلزالة

 
، حيث اقترح إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األساس لوضع مبادئ توجيھية إلعداد خطط ھذا شكلو  -61

أول  بتنفيذ الواقعيةقترحات مللعن طريق السماح  أوال، ةالتام اإلزالةنھج مرحلي لتمكين البلدان من وضع خطة شاملة لتحقيق 
ح اقترباللبلدان  السماح، بينما في الوقت نفسه 2015و  2013في عامي  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمراقبة ل تدبيرين

النص الكامل للمبادئ  ومرفق. إزالتھم للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  من أجلمرحلة الحقة، أو مراحل إذا لزم األمر، 
  ھذه الوثيقة.بالتوجيھية في المرفق الرابع 

 
 تمت مطابقة ھذه المبادئ التوجيھية، أقرت اللجنة التنفيذية أھمية التمويل القائم على األداء حيثفي وفي وقت البت   -62

، مع لتحقيق الخفضسنوية خطيطية تخطوات اتخاذ يمكن تمويله في كل بلد، مع الذي الحد األقصى لسقف االستھالك بااللتزام 
إلزالة أيضا إلى أھمية التوقيت، حيث كان التخطيط  تمن حيث المبدأ من الصندوق. وأشار الموافق عليهالتمويل بلتزام اال

 وعلى األرجح قبل وضع اإلزالةفي بداية برنامج  حدثلعملية البرمجة القطرية، ألنه  مماثال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
قائمة  إزالةاختيار استراتيجية وبالتالي توافر البدائل ومعرفة تكاليفھا،  أيضا الشكوك في كل منأقرت اللجنة واألساس. خط 
 وتكونالبديلة أكثر تقدما  تكون فيھا التكنولوجياتالقطاعات التي في االعتبار نھج التنفيذ على مراحل، مع األخذ  على

  .متوفرةالتكنولوجيات الجديدة 
 

 إزالة الھيدروفلوروكربون األنشطة المحتملة لتسھيل
 

اإلعداد المبكر لالستراتيجيات الوطنية ساعد أنه في الماضي، ب ومع العلم، إزالة الھيدروفلوروكربونوفي سياق   -63
يمكن تقديم المساعدة للشروع في جمع البيانات وباالمتثال،  االتزاماتھ لتحقيقوضع خطة شاملة في  5المادة لبلدان الشاملة 

  .وطنية إلزالة الھيدروفلوروكربون إلى وضع استراتيجيات تؤديالمشاورات التي إجراء وضع ترتيبات مؤسسية وو
 

إلزالة أكثر مالئمة  5المادة  استراتيجية وطنية لبلدان لوضعفعالة الطريقة في التنظر اللجنة التنفيذية أيضا قد   -64
  تتم مراجعة مبادئ توجيھية بشأن التكلفة. حيث يدروفلوروكربونالھ
 
 األخرى التي تم تمويلھا يةنشطة التمكيناأل
 

 ،التصديق على اتفاقية فيينا من أجل 5المادة  مباشرة إلى بلدانالمساعدة الصندوق المتعدد األطراف  رغم عدم توفير  -65
وغيرھا من  يتعزيز المؤسسال وخاصة يةنشطة التمكيناألروتوكول مونتريال وبروتوكول مونتريال والتعديالت األربعة لبساعد 

  ، جھود التصديق بشكل غير مباشر وبالتالي مكن التصديق العالمي.وبناء القدرات أنشطة التوعية
  

في  5المادة  في بلدان ية السليمةنشطة التمكيناألتنفيذ سيسمح لصندوق المتعدد األطراف، ا عملعاما من  25 بناء على  -66
المادة بلدان في الستھالك وإنتاج الھيدروفلوروكربون اجحة نعالة من حيث التكلفة ووف بتحقيق إزالة مستدامةأقرب وقت ممكن 

خالل سنة األساس على النحو المتفق عليه في تعديل كيغالي في الھيدروفلوروكربونية  المواد الطلب على ينخفض، وربما 5

                                                 
  إلضافية المؤھلة ألنشطة إزالة استھالك وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  طلب من األمانة إعداد وثيقة عن خيارات لتقييم وتحديد التكاليف ا   27
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60الوثيقة    28
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تنفيذ أنشطة التمكين في البلدان العاملة في  واسعة النطاقاھمت مساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة سوبروتوكول مونتريال. 
  برنامج المساعدة على االمتثال لألمم المتحدة للبيئة. المساعدات المقدمة من خالل  وخاصة، 5المادة ب
 

  الھيدروفلوروكربون تدريجيا ل تخفيض األنشطة المحتملة لتسھي
 

مناسبة في األجزاء السابقة من ھذه الوثيقة، يمكن أن تكون األنشطة التالية  الموصوفة يةنشطة التمكيناألضافة إلى باإل  -67
  :إلزالة الھيدروفلوروكربون

 
في سياق التصديق على تعديل كيغالي، وااللتزامات  5المادة بلدان تقييم اإلطار التنظيمي الحالي في   ) أ(

تقديم  بشأن 7الترخيص، والمادة  بشأن ب 4، المادة مثلمونتريال (المنصوص عليھا في بروتوكول 
 ،التقارير)

 
ة بديلالتكنولوجيات الوإدخال  إزالة المواد الھيدروفلوروكربونيةالوطنية لتسھيل  والنظمالنظر في السياسات و  ) ب(

حظر على احتمال فرض ال، جملة أمور في، من خاللذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض 
أثناء عدم توافر المعدات  القائمة على المواد الھيدروفلوروكربونية التبريد وتكييف الھواء استيراد معدات

وضع معايير السالمة للتعامل وتجاريا؛  القائمة على المواد ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المنخفض
 الطاقة لمعدات استخدام ؛ ووضع معايير دنيا لكفاءةاالحق ھاوإنفاذ القابلة لالشتعال والسامة غازات التبريدمع 

  التبريد وتكييف الھواء،
 

مشاورات مع السلطات الحكومية المسؤولة عن تغير المناخ  الترتيبات المؤسسية لتنفيذ األنشطة، مثل إجراءو  ) ج(
 ية،إلزالة المواد الھيدروفلوروكربونضمان اتباع نھج مبسط من أجل الطاقة،  استخدام وكفاءة

 
ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي لتكنولوجيات البديلة لمبكر ال التحسينو/ أو  والتعديل واإلدخال  ) د(

المواد تجنب استبدال التكنولوجيات القائمة على من أجل عندما تكون متاحة، المنخفض 
، وبالتالي تقليل تفعبالتكنولوجيات ذات إمكانية إحداث االحترار العالمي المر الھيدروكلوروفلوروكربونية
 ،في المستقبل المواد الھيدروفلوروكربونية

 
 23-تسرب الھيدروفلوروكربونلحظر  ونظمسياسات  وضع، الھيدروفلوروكربونفيما يتعلق بقطاع إنتاج و   ) ـ(ھ

لعملية التحسين ومراقبة التسرب؛  الفنيةالمساعدة و ،23-الھيدروفلوروكربون انبعاثات عنواإلبالغ اإللزامي 
  .23- الھيدروفلوروكربونالتحكم في انبعاثات  عننشر معلومات والتوعية أنشطة و

  
 توصية األمانة

 
  :في قد ترغب اللجنة التنفيذية  -68

 
مبادئ توجيھية  بوضع المتعلقةمعلومات ال عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6 الوثيقةبعلما اإلحاطة   ) أ(

 ؛يةنشطة التمكيناأل: 5المادة بلدان في  فيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتختكلفة بشان 
 

التخفيض تكلفة بشأن م التوجيه إلى األمانة بشأن كيفية اعتبار ھذه األنشطة جزء من المبادئ التوجيھية يتقدو  ) ب(
 التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية،

 
في إطار المساھمة تمويل للحصول على  إدراجھا التمكينية يمكننشطة أي من األالتوجيه بشأن  وتقديم  ) ج(

إجراءات  بشأنوثيقة الرد في اوال على النحو، دوالر أمريكيمليون  27 اإلضافية من البلدان المانحة وقدرھا
  2022حتى عام  2020الھيدروفلوروكربون من عام  ستھالكال أساسيةالتي لديھا سنوات  5المادة لبلدان 

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/10ألنشطة التمكين ( ةمساھمات إضافيعلى صول حلل
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 المرفق األول
 

 باء من بروتوكول مونتريال  4أنشطة التمكين: المادة 
 
اتخذت األطراف واللجنة التنفيذية، منذ اعتماد بروتوكول مونتريال، سلسلة من المقررات لتمويل األنشطة  .1

 باء على النحو الموجز فيمايلي: 4من تنفيذ التزاماتھا المتعلقة بالمادة  5لتمكين بلدان المادة 

 )، اعتمدت األطراف تعديل مونتريال على بروتوكول1997ل االجتماع التاسع (سبتمبر/ أيلول فخال .2
، تنفيذ نظام لتراخيص الصادرات ضمن جملة أموروباعتماد ھذا التعديل أصبح يتعين على األطراف،  مونتريال،

 7بات اإلبالغ بموجب المادة ، على جمع معلومات كافية لتيسير االمتثال لمتطلضمن جملة أموروالواردات يساعد، 
من البروتوكول، ومساعدة األطراف في تالفي المرور غير القانوني للمواد الخاضعة للرقابة، والحظت األطراف في 
ذلك االجتماع أيضا ضرورة أن يوفر الصندوق المتعدد األطراف التمويل اإلضافي المالئم لھذا الغرض (المقرر 

9/8.( 

لتراخيص للرقابة على الصادرات والواردات من المواد الخاضعة للرقابة، اتخذ وعقب اعتماد شرط نظام ا .3
 العديد من المقررات ذات الصلة بھذه المسألة على النحو الموجز فيمايلي:

) عدم إنفاق أي أموال 1999قررت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع السابع والعشرين (مارس/ آذار  )أ (
ارك إلى أن يتم وضع التشريعات ذات الصلة أو تحقيق تقدم على مشروعات تدريب موظفي الجم

كبير صوب سن ھذه التشريعات. وطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم معلومات بالنسبة للبلدان التي 
تعكف على عملية إعداد ھذه التشريعات، عن قضايا المواد المستنفدة لألوزون ذات الصلة بسلطات 

(أ)  27/19المدخالت المستنيرة في عملية إعداد التشريعات (المقرر الجمارك لكي تتمكن من توفير 
 و(ب))؛

) قررت اللجنة التنفيذية لدى الموافقة على 2001وخالل االجتماع الثالث والثالثين (مارس/ آذار  )ب (
مواصلة تمويل عملية تدريب موظفي الجمارك لكل بلد، أن تطلب من اليونيب السعي للحصول على 

يات تدريب موظفي الجمارك على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي (المقرر فرص لتنفيذ عمل
 )؛33/51

)، قررت اللجنة التنفيذية إمكانية 2002وخالل االجتماع الثامن والثالثين (نوفمبر/ تشرين الثاني  )ج (
النظر في طلبات تمويل عمليات تدريب موظفي الجمارك على أساس كل حالة على حدة بشرط أن 

نظام تراخيص عامل وسن أو تحسين التشريعات إلزالة  ضمن جملة أموربلد المعني لديه يكون ال
 (أ)؛38/64الستھالك المواد المستنفدة لألوزون (المقرر 

)، طلبت اللجنة التنفيذية من 2005وخالل االجتماع السابع واألربعين (نوفمبر/ تشرين الثاني  )د (
ي إعداد وتنفيذ خطط إدارة اإلزالة النھائية الجديدة لضمان الوكاالت الثنائية المنفذة تقديم مساعدات ف

أن تتضمن أنشطة المشروع في حدود المستويات الموافق عليھا للتمويل، ودعما لوضع وتنفيذ نظم 
التراخيص أو دعم الرقابة على بروميد الميثيل، ورباعي كلوريد الكربون و/أو ميثيل كلوروفورم 

يھا خطوط أساس لواحد أو أكثر من ھذه المواد إالّ أن تتوافر مخاطر في الحاالت التي ال تتوافر ف
 )؛47/10بشأن االستھالك المستقبلي (المقرر 

) نظرت اللجنة التنفيذية تقريرا عن تقييم 2005وخالل االجتماع الخامس واألربعين (أبريل/ نيسان  .4
رصد والتقييم والتي تحدد نظم التراخيص أعده كبير موظفي ال 1مشروعات تدريب موظفي الجمارك ونظام التراخيص
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التي أقيمت في البلدان التي تمت زيارتھا، وإجراءات الجمارك، والواردات غير القانونية التي رصدت والدورات 
التدريبية التي أقيمت في البلدان التي تمت وزيارتھا، وأجھزة التعرف على غازات التبريد التي جرى تسليمھا، 

غ عنھا، والتحسينات المقترحة. وقدمت اللجنة التقرير المنقح لالجتماع الخامس والعشرين للفريق والخبرات التي أبل
). وناقش الفريق العامل التقرير واقترح أن يناقش 45/10) (والمقرر 2005العامل المفتوح العضوية (يونيه/ حزيران 

ك نظر االجتماع السابع عشر لألطراف (ديسمبر/ . وبعد ذل2حسب مقتضى الحال في المداوالت القادمة للجنة التنفيذية
) المسألة مرة أخرى في سياق المناقشات المتعلقة بتالفي التجارة غير القانونية بالمواد المستنفدة 2005كانون األول 

في لألوزون الخاضعة للرقابة، وطلب من اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجتماعھا الثامن واألربعين التوصيات الواردة 
التقرير المشار إليه أعاله بشأن تقييم مشروعات تدريب موظفي الجمارك ونظم التراخيص وخاصة فيما تتعلق 
بتدريب موظفي الجمارك وغير ذلك من عناصر بناء القدرات الضرورية لمكافحة التجارة غير القانونية بالمواد 

 ).17/16المستنفدة لألوزون الخاضعة للرقابة (المقرر 

ضمن ) 48/11) قررت اللجنة التنفيذية (المقرر 2006جتماع الثامن واألربعين (أبريل/ نيسان وخالل اال .5
تقديم التوصيات التالية الواردة في الوثيقة المتعلقة بتقييم مشروعات تدريب موظفي الجمارك ونظم  جملة أمور

 )8، الفقرة 17/16ة (كمتابعة للمقرر التراخيص المقدمة لالجتماع الخامس والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوي
ألمانة األوزون في سياق الواردات والمناقشات الجارية بشأن أفضل الطرق للتعامل مع التجارة غير القانونية  3

بالمواد المستنفدة لألوزون وطلبت من الوكاالت الثنائية والمنفذة إعداد وتنفيذ خطط إزالة، وخطط إدارة اإلزالة 
 ة تتضمن تنفيذ ھذه التوصيات قدر المستطاع: النھائية بطريق

ينبغي أن تنظر وحدة األوزون الوطنية (بالتعاون مع الوزارات/ الوكاالت المعنية) في إدخال قواعد  )أ (
تتعلق بصادرات المواد المستنفدة لألوزون، ونظم التراخيص لجميع الواردات من المواد المستنفدة 

المستنفدة لألوزون للشركات غير المرخصة، وفرض  لألوزون وفرض حظر على مبيعات المواد
قيود على أجھزة التبريد وتكييف الھواء المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون، وتعيين موظفي 
الجمارك للمشاركة في لجان األوزون، وتوقيع مذكرة تفاھم بين إدارة الجمارك ووحدة األوزون 

ال الجمارك مع الوصول إلى المستوى األعلى من الھيكل وإنشاء نقاط اتصال معنية بالبيئة في مج
اإلداري للجمارك، وإشراك معاھد اعتماد الشھادات واألسس المعتادة في تحديد المواد المستنفدة 
لألوزون في حالة وجود نقص في مرافق المختبرات المجھزة بصورة كافية في مكاتب الجمارك، 

ة أرقام إلى المدونات لضمان التفريق بين جميع المواد والتوسع في تفاصيل رموز الجمارك بإضاف
المستنفدة لألوزون إعماال لتوصية منظمة الجمارك العالمية، مواءمة نظم التسجيل الجمركي لكي 
يمكن ربط الرقم المرخص بالرمز الجمركي للمادة المستنفدة لألوزون، وإبالغ البلدان المستوردة 

أن العمالء مسجلين على قائمة المستوردين المرخصين التي عن الشحنات المرخصة والتأكد من 
 ستقدمھا البلدان المستوردة على أساس منتظم؛

ينبغي على الوكاالت الثنائية والمنفذة التي تنظم برامج تدريب لموظفي الجمارك أن تدعو، بالتعاون  )ب (
ك واإلدارات مع وحدات األوزون الوطنية، الموظفين من المستوى العالي من إدارات الجمار

الحكومية األخرى لضمان الدعم رفيع المستوى لتصحيح نظم التراخيص وتحديد الواردات من 
المواد المستنفدة لألوزون، وضمان أن يشارك بالدرجة األولى موظفو الجمارك الذين يضطلعون 

إدارة بعمليات التفتيش ودعوة الوكاالت التجارية أو السماسرة المھنيين المسؤولين عموما عن 
التصريح للشحنات، وإحضار الشخص المسؤول كمرجع موظف جمارك أو إنفاذ من بلد آخر الذي 
أنشأ نظم الرقابة على تجارة المواد المستنفدة لألوزون، وضمان أن تنفذ المرحلة األولى (تدريب 

دة بيانات المدربين) والمرحلة الثانية (تدريب موظفي الجمارك) بالتوالي السريع، وضمان إقامة قاع
للمدربين العاملين والمتدربين، اإلسراع بإرسال أجھزة التعرف على غازات التبريد المقدمة من 

                                                      
 ..UNEP/OzL.Pro.WG.1/25/9من الوثيقة  160الفقرة    2
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/13الوثيقة   3
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 إدارات الجمارك تعليمات التشغيل وتوضيح الجوانب القانونية المرتبطة بذلك؛

ينبغي أن ينظر اليونيب في إطار برنامج المساعدة على االمتثال في تنظيم ندوات بشأن التعاون  )ج (
إلقليمي بين موظفي الجارك والسيما اتحادات الجمارك اإلقليمية، ودعم التجانس بين التشريعات ا

واإلجراءات الجمركية، وتعديل كتيبات التدريب الخاصة بموظفي الجمارك بإضافة معلومات عن 
ون، أعمال الرقابة الجمركية، ورصد التجارة غير القانونية ببروميد الميثيل ورباعي كلوريد الكرب

وميثيل كلوروفلورم، وتقييم وضع أجھزة الفحص السريعة (مثل أدوات المراجعة السريعة الجمركية 
 .5والملصقات وقائم المراجعة وقواعد البيانات) وضمان توزيعھا على نطاق واسع بين بلدان المادة 

، أن تنظر ن جملة أمورضم) أوصت اللجنة التنفيذية، 2006خالل االجتماع التاسع واألربعين (يوليو/ تموز  .6
وحدات األوزون الوطنية لدى تخطيط وتنفيذ خطط اإلدارة اإلقليمية وخطة اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة 
النھائية، حيثما يكون ممكنا وبالتعاون مع الوزارات/ الوكاالت الحكومية المعنية األخرى، تحديث واستكمال 

ة لألوزون حيثما تنھض الحاجة إلى تدابير قانونية إضافية وزيادة تحديد آليات التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفد
اإلنفاذ التي وضعت (مثل تحسين نظام التراخيص، ورصد استخدامھا الفعلي، وتعزيز التعاون بين وحدة األوزون 

 (أ)). 49/6الوطنية وسلطات الجمارك) (المقرر 

) اعتمدت اللجنة التنفيذية قواعد إلعداد خطط إدارة 2008سان وخالل االجتماع الرابع والخمسين (أبريل/ ني .7
، إيالء االھتمام لتوفير التمويل إلدراج تدابير ضمن جملة أمورإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تضمنت 

خطط إدارة الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون في التشريعات والقواعد ونظم التراخيص كجزء من تمويل إعداد 
إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية حسب مقتضى الحال، وتأكيد تنفيذ نفس الجوانب باعتباره شرطا أساسيا مسبقا 

 )).ھ(54/39لتمويل تنفيذ ھذه الخطط (المقرر 

) طلبت اللجنة التنفيذية، ضمن جملة أمور، من 2009وخالل االجتماع الثامن والخمسين (يوليو/ تموز  .8
ثنائية والمنفذة أن تقدم المشورة والمساعدة لدى تنفيذ الشريحة أو الشرائح األخيرة من خطط إدارة اإلزالة الوكاالت ال

في عملية استعراض القواعد الحالية للمواد المستنفدة لألوزون بشأن المواد  5النھائية، لبلدان المادة 
  )).3(ب)(58/6الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 
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 المرفق الثاني
 

 أنشطة التمكين: اإلبالغ
 
يتضمن ھذا المرفق قوائم بالمقررات ذات الصلة التي اتخذتھا األطراف واللجنة التنفيذية بشأن إبالغ بلدان  .1

 من بروتوكول مونتريال، وبموجب التقرير المرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري. 7بموجب المادة  5المادة 

 7بيانات المادة 
 
، بحسب طلب البروتوكول، فريق عامل مفتوح ضمن جملة أموراجتماعھا األول، أنشأت األطراف خالل  .2

العضوية مخصص للخبراء القانونيين لوضع وتقديم مقترحات للنظر والموافقة من جانب األطراف خالل اجتماعھا 
الجة األطراف التي الثاني بشأن اإلجراءات واآلليات المؤسسية لتحديد عدم االمتثال ألحكام بروتوكول مونتريال، ولمع

). وقررت األطراف أيضا، في نفس االجتماع، ضرورة أن يقدم كل طرف 1/8تخفق في االمتثال لشروطه (المقرر 
تقريرا عن إنتاجه السنوي وصادرات وواردات من كل مادة من المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. 

ون بسرية مھنية ويحتفظ بھا في سرية، وتبلغ باعتبارھا بيانات تجميعية وسوف تعامل البيانات المقدمة ألمانة األوز
من العديد من األطراف بطريقة تتضمن عدم اإلفصاح عن البيانات الواردة من األطراف والتي تعتبر سرية، وسوف 

أيضا إتاحة  تنشر ھذه البيانات عن جميع األطراف لكل مادة منفصلة من المواد الخاضعة للرقابة. وقررت األطراف
من  11، حسب مقتضى الحال، على أساس سري لتسوية المنازعات بموجب المادة 7البيانات المقدمة بموجب المادة 

 ).1/11(المقرر  1االتفاقية

) على أساس مؤقت اإلجراءات 1990، اعتمدت األطراف في اجتماعھا الثاني (لندن 1/8واستجابة للمقرر  .3
 2االمتثال ألحكام البروتوكول، ولمعالجة األطراف التي يتبين أنھا في حالة عدم امتثال واآلليات المؤسسية لتحديد عدم

إنشاء لجنة تنفيذ لتلقي ونظر أي معلومات أو مالحظات  أخرى أمور بين). وتضمنت اإلجراءات من 2/5(المقرر 
وبشأن أي  3(ج) من البروتوكول 12ة تقدمھا أمانة األمانة واإلبالغ عنھا بشأن إعداد التقارير المشار إليھا في الماد

معلومات أخرى تتلقاھا وتقدمھا أمانة األوزون بشأن االمتثال ألحكام البروتوكول ولتحديد الحقائق واألسباب المحتملة 
اللجنة بأفضل الوسائل الممكنة وتقديم التوصيات المالئمة الجتماع إلى للحاالت الفردية من عدم االمتثال المحالة 

 األطراف.

)، اعتمدت األطراف صيغ معدلة إلبالغ البيانات بموجب 1991وخالل االجتماع الثالث (يونيه/ حزيران  .4
(نوفمبر/  5)، وجرى بعد ذلك تنقيح الصيغ المعدلة خالل اجتماعه الخامس3/9(المقرر  4بروتوكول مونتريال المعدل

، أن ضمن جملة أمور) 1997(سبتمبر/ أيلول  6) والحظوا خالل االجتماع التاسع5/5) (المقرر 1993تشرين الثاني 
صيغ البيانات المنقحة تستوفي، لدى استكمالھا، إلى حد كبير متطلبات اإلبالغ بموجب بروتوكول مونتريال باستثناء 

 ).9/28تلك الخاصة باإلعفاءات لالستخدامات الضرورية (المقرر 

، فضال عن قائمة 7إجراءات عدم االمتثال) اعتمدت األطراف 1992وخالل اجتماعھا الرابع (كوبنھاجن  .5
(أي المساعدة في جمع البيانات وإبالغھا، والمساعدات  8إشارية بالتدابير التي يمكن اتخاذھا بشأن عدم االمتثال

                                                      
 تشير الى تسوية المنازعات بموجب اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة األوزون.  1
 .(UNEP/OzL.Pro.2/3) الجتماع الثاني لألطراف المرفق الثالث من تقرير ا  2
 .7تتلقى أمانة األوزون وتتيح، بناء على طلب أي طرف، البيانات المقدمة إعماال للمادة   3
 ..(UNEP/OzL.Pro.3/11)المرفق الحادي عشر من تقرير االجتماع الثالث لألطراف   4
 ..(UNEP/OzL.Pro.5/12)المرفق األول من تقرير االجتماع الخامس لألطراف   5
 ..(UNEP/OzL.Pro.9/12)المرفق السابع من تقرير االجتماع التاسع لألطراف   6
 ..(UNEP/OzL.Pro.4/15)المرفق الرابع من تقرير االجتماع الرابع لألطراف   7
 ..(UNEP/OzL.Pro.4/15)المرفق الخامس من تقرير االجتماع الرابع لألطراف   8
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التقنية، ونقل التكنولوجيا، والمساعدات المالية، ونقل المعلومات والتدريب، وإصدار التحذيرات، والموقف وفقا 
رية في القانون الدولي المعني بوقف تشغيل معاھدة، والحقوق واالمتيازات النوعية بموجب البروتوكول للقواعد السا

سواء تخضع أو ال تخضع للنطاقات الزمنية بما في ذلك تلك المعنية بالترشيد الصناعي واإلنتاج واالستھالك والتجارة 
 ونقل التكنولوجيا واآللية المالية، والترتيبات المؤسسية).

ولدى اعتماد الصيغ المنقحة خالل االجتماع التاسع، الحظت األطراف أيضا أن مسألة إبالغ البيانات مسألة  .6
(ب) 3والفقرة  4/109ھامة وأنھا تشكل مجاال قد تري األطراف منحھا درجة أكبر من االھتمام وأشاروا إلى المقرر 

تصادي أن تعد، بالتعاون مع مركز الصناعة والبيئة التابع ، وطلبوا من فريق التكنولوجيا والتقييم االق9/17من المقرر 
لليونيب، قائمة بالخالئط المعروف أنھا تحتوي على مواد خاضعة للرقابة، والنسب المئوية لتلك المواد (والسيما بشأن 

لعامل خالئط غازات التبريد والمذيبات)، وإبالغ ھذه المعلومات لألطراف خالل االجتماع السابع عشر للفريق ا
المفتوح العضوية، وسنويا بعد ذلك وطلبوا من مركز الصناعة والبيئة التابع لليونيب االرتكاز على التقارير المتوافرة 
وقاعدة بيانات غرفة تبادل المعلومات المعتمدة على إجراء األوزون المدرجة في         وبالتعاون مع الوكاالت المنفذة 

اد كتيب عن إبالغ البيانات توفر معلومات لألطراف لمساعدتھم جميعا في اإلبالغ األخرى وأمانة الصندوق، في إعد
عن البيانات. وسينبغي أن تتضمن ھذه المعلومات تقنيات عن جمع البيانات، واألسماء التجارية على النحو الذي حدده 

لمشورة بشأن القطاعات من فريق تكنولوجيا التقييم االقتصادي، والرموز الجماركية (حيثما  تتوافر) وإسداء ا
 الصناعة التي قد تستخدم ھذه النواتج.

) أنه يتعين على لجنة التنفيذ 2013والحظت األطراف خالل اجتماعھم الخامس عشر (نوفمبر/ تشرين الثاني  .7
أن تحصل على معلومات دقيقة وحديثة في ھذا المجال لكي يمكن استعراض حالة امتثال أحد األطراف وتقديم 

، األطراف على تقديم 7مفيدة وحسنة التوقيت، وتشجع أھمية إبالغ البيانات في الوقت المناسب إعماال للمادة  توصيات
يونيه/ حزيران كل عام بدال من  30البيانات عن االستھالك واإلنتاج لألمانة بمجرد توافرھا ويفضل أن يتم ذلك قبل 

 (أ)).15/15من البروتوكول (المقرر  7المادة  من 3سبتمبر/ أيلول على النحو المطلوب في الفقرة  30

من بروتوكول مونتريال في كل اجتماع  7ويجري نظر القضايا ذات الصلة من إبالغ البيانات بموجب المادة  .8
لألطراف (اعتمادا على التقارير المقدمة من لجنة التنفيذ) وھناك عادة عدد ضئيل من األطراف في حالة عدم امتثال 

، خالل اجتماعھم الثامن ضمن جملة أمور. فعلى سبيل المثال، الحظت األطراف، 7وجب المادة اللتزاماته بم
التي كان يتعين أن  197طرفا من بين مجموع األطراف البالغة  195والعشرين (أي االجتماع األخير لألطراف)، أن 

من ھذه  119(أبلغ  2016ر/ أيلول سبتمب 30طرفا عن بياناته بحلول  169، وأبلغ عدد 2015تبلغ البيانات عن عام 
، وواحد من 5) كما الحظه بقلق أن بلدين (واحد من غير العاملين بالمادة 2016يونيه/ حزيران  30األطراف بحلول 
، وأن ذلك يضعھما في حالة عدم امتثال اللتزاماتھا بشأن 2015) لم يبلغا عن بياناتھما عن عام 5العاملين بالمادة 
 )25/3/9المقرر إبالغ البيانات (

 بيانات البرنامج القطري
 
)، من الضروري أن ترصد 1991الحظت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس (نوفمبر/ تشرين الثاني  .9

الحكومات التقدم المحرز في خفض استھالك المواد المستنفدة لألوزون تمشيا مع خططھا الواردة في البرنامج 
تقديم معلومات سنوية  5ة فعالية التدابير المتخذة، وطلبت من أطراف المادة القطري، وأن تستعرض بصورة دوري

عن التقدم المحرز في تنفيذ برامجھا القطرية. وفي حالة ضرورة تغيير خطة العمل لتحقيق التقدم، ينبغي تقديم برنامج 
 ).23و 22ات ، الفقرUNEP/OzL.Pro/ExCom/5/16قطري محدث لألمانة لمواصلة نظره من جانب اللجنة (

                                                      
 .1992مة األسماء التجارية للمواد الخاضعة للرقابة التي جمعتھا  واألمانة ووزعتھا على جميع الحكومات في مارس/ آذار الحظت األطراف قائ  9
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) اعتمدت اللجنة التنفيذية صيغة لعرض المعلومات عن 1994وخالل االجتماع الثالث عشر (يوليه/ تموز  .10
تقديم معلومات سنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ  5، وطلبت من أطراف المادة 10التقدم في تنفيذ البرنامج القطري

ماع العاشر، وينبغي أن تشمل المعلومات التقدم في التنفيذ خالل برامجھا القطرية وفقا للمقرر الذي اتخذ خالل االجت
ديسمبر/ كانون األول وأن تقدم لألمانة في موعد ال يتجاوز ثالثة أشھر بعد  31يناير/ كانون الثاني إلى  1الفترة من 

ات المتعلقة بكل نھاية العام الذي تتعلق به المعلومات وبدءا من االجتماع الثالث عشر، ينبغي أن تتضمن المقرر
برنامج قطري موافق عليه شرط تقديم معلومات سنويا عن تنفيذ البرنامج القطري وفقا لھذه المقررات 

)UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/47 193و 192، الفقرات.( 

) أن يوكل إلى األمانة مھمة طلب إيضاحات 1995وقبل االجتماع السابع لألطراف (ديسمبر/ كانون األول  .11
في حالة حدوث تباين مع البيانات الواردة في البرنامج القطري للبلد المعني،  7ت المبلغة بموجب المادة عن البيانا

ويتعين عليھا أن تحدد من ھذه االيضاحات أفضل البيانات المتوافرة وأكثرھا دقة. وإذا ما لم تسفر اإليضاحات عن 
 ).7/20(المقرر اتفاق، ينبغي استخدام البيانات المقدمة من الطرف لألمانة 

) ضرورة 1996قررت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع التاسع عشر (مايو/أيار  7/20واستجابة للمقرر  .12
تسوية البيانات المقدمة ألمانة األوزون مع تلك المقدمة ألمانة الصندوق، وينبغي تقديم التباينات في البيانات المقدمة 

 ).19/28ألمانة الصندوق المتعدد األطراف إلى اللجنة التنفيذية (المقرر  من األطراف ألمانة األوزون وتلك المقدمة

) وبعد نظر التقرير المستكمل بشأن التقدم في تنفيذ 1996وخالل االجتماع العشرين (أكتوبر/ تشرين األول  .13
التنفيذية،  ، دعت اللجنة1995وديسمبر/ كانون األول  1992البرامج القطرية الذي ووفق عليه بين فبراير/ شباط 

، أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أن تقدم لألمانة مقترحات مكتوبة عن تحسين عرض بيانات التنفيذ لكي ضمن جملة أمور
 )).ھ(20/36تتمكن األمانة من اقتراح صيغة جديدة للجنة (المقرر 

، على ملة أمورضمن ج) 2005ووافقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع السادس واألربعين (يوليه/ تموز  .14
 2006، وطلبت من وحدات األوزون الوطنية أن تبلغ اعتبارا من عام 11الصيغ المنقحة لإلبالغ عن البرامج القطرية

عن تنفيذ البرامج القطرية التي تستخدم الصيغة المنقحة، وطلبت من األمانة إدراج البيانات المجمعة في التحليل 
. وقررت اللجنة كذلك استعراض تنفيذ الصيغة المنقحة خالل 5بلدان المادة  السنوي الذي يتنبأ بقدرة االمتثال لدى

 ).46/39(المقرر  2007االجتماع األخير من عام 

من برنامج  ضمن جملة أمور) 2007وطلبت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الثاني والخمسين (يوليه/ تموز  .15
اجتماعاتھا بشأن الشبكات اإلقليمية لمواصلة التدريب على  للمساعدة على االمتثال في اليونيب تخصيص وقت خالل

نظام اإلبالغ عن التقدم الذي حققه المستخدمون األوائل في النظام المعتمد على اإلنترنت، وأعادت تأكيد المبادىء 
ضرورة اإلبالغ  مايو/ أيار في كل سنة، وأشارت إلى 1التوجيھية السائدة بشأن تقدم بيانات تنفيذ البرامج القطرية قبل 

عن بيانات تنفيذ البرامج القطرية قبل االجتماع األخير من العام واإليضاحات الالحقة باعتبار ذلك شرطا أساسيا مسبقا 
 ) و(و)).ھ(د) و(52/5للموافقة على تمويل المشروعات واإلفراج عنه (المقرر 

) على اإلسراع بإزالة إنتاج 2007وعقب اتفاق األطراف خالل اجتماعھم التاسع عشر (سبتمبر/ أيلول  .16
من بروتوكول مونتريال  2من المادة  9واستھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خالل تعديل وفقا للفقرة 

، ضمن جملة أمور) 2008)، وطلبت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الرابع والخمسين (أبريل/ نيسان 19/6(المقرر 
قة بجميع المواد المستنفدة لألوزون بما في ذلك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلھا في إدراج المعلومات المتعل

 (د)).54/4تقارير بيانات البرامج القطرية (المقرر 

                                                      
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/13/47المرفق الثاني من الوثيقة   10
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/46/47المرفق الرابع عشر من الوثيقة  11
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، من ضمن جملة أمور) 2010وعقب ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الستين (أبريل/ نيسان  .17
نات البرامج القطرية إلدراج المعلومات ذات الصلة بإزالة المواد األمانة تعديل صيغة إبالغ بيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك ما إذا كانت تدابير الرقابة على ھذه المادة قد أدرجت في نظم التراخيص 
 )).4(ب)(60/4(المقرر 

وثيقة عن بيانات البرامج ) 2015ونظرت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الرابع والسبعين (مايو/ أيار  .18
 5من بلدان المادة  ضمن جملة أمور. وعقب المناقشات التي دارت، طلبت اللجنة التنفيذية 12القطرية وتوقعات االمتثال

تقديم تقارير بيانات البرامج القطرية قبل ثمانية أسابيع من االجتماع األول من السنة إن أمكن على أالّ يتجاوز ذلك 
يار على أساس الفھم بأن المواعيد النھائية لتقديم بيانات البرامج القطرية قد تحتاج إلى تعديل في حالة األول من مايو/ أ

أن تقرر اللجنة العودة إلى عقد ثالثة اجتماعات سنوية. وطلبت اللجنة التنفيذية كذلك من األمانة أن تقدم لالجتماع 
مج القطرية مع مراعاة المناقشات التي جرت بشأن الصيغة الخامس والسبعين مقترحا إلستمارة محدثة لتقرير البرا

 (ب)).74/9خالل االجتماع الرابع والسبعين (المقرر 

) نظرت اللجنة التنفيذية، أثناء المناقشات بشأن الوثيقة 2016وخالل االجتماع السادس والسبعين (مايو/ أيار  .19
تعديل اإلستمارة وأشارت إلى أن الحاجة قد تستدعي ، في 13المتعلقة ببيانات البرامج القطرية وتوقعات االمتثال

تغييرھا استجابة لبعض التغيير في الظروف في المستقبل، مثل برامج المسح المتعلق ببدائل المواد المستنفدة لألوزون 
ضمن أو نتائج المناقشات بشأن ممر دبي بخصوص المواد الھيدروفلوروكربونية. وعلى ھذا األساس قررت اللجنة، 

، مواصلة استخدام إستمارة تقرير بيانات البرامج القطرية الحالية في الوقت الحاضر مع بعض لة أمورجم
 .14التعديالت

                                                      
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/11الوثيقة    12
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/9الوثيقة    13
حالة إضافة  أجريت التعديالت التالية: القسم باء (لم تعد ھناك حاجة لإلجراءات التنظيمية واإلدارية والمعاونة) وإن كانت ھذه البيانات ضرورية في  14

كلوروفلوروكربون الصادرة وأسعار المواد المستنفدة لألوزون وبدائلھا المزيد من التعديالت أو المواد الكيميائية. ومازال القسم جيم (حصص الھيدرو
تقديم القسم  (في حالة توافرھا) ساريا وإن كانت المعلومات عن التدريب واالستعادة وإعادة التدوير وإعادة االستخدام لم تعد ضرورية. وينبغي مواصلة

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية) في حين أن المعلومات النوعية دال (حالة تنفيذ التراخيص والحصص (التقييم النوعي لعمل 
 األخرى الواردة في ھذا القسم لم تعد ضرورية.
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 المرفق الثالث
 

 أنشطة التمكين: المشروعات اإليضاحية
 
مشروعا من المشروعات اإليضاحية  136وافقت اللجنة التنفيذية منذ إنشاء الصندوق المتعدد األطراف، عدد  .1

دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة). وفي حين تمت الموافقة على  70,944,276ة إجمالية تبلغ بقيم
المشروعات اإليضاحية في معظم قطاعات التصنيع حيث يجري استخدام المواد الخاضعة للرقابة، وافقت  اللجنة 

 احية.التنفيذية على نوافذ التمويل النوعية التالية للمشروعات اإليض

 نافذة التمويل للمشروعات اإليضاحية المعنية ببروميد الميثيل
 
) أن يغطي الصندوق المتعدد األطراف جميع 1997قررت األطراف خالل اجتماعھا التاسع (سبتمبر/ أيلول  .2

جميع  لتمكينھا من االمتثال لتدابير الرقابة على بروميد الميثيل، وأن تكون 5التكاليف اإلضافية ألطراف المادة 
مشروعات بروميد الميثيل مؤھلة للتمويل بصرف النظر عن مردودية تكاليفھا النسبية. ويتعين على اللجنة التنفيذية 
وضع وتطبيق معايير نوعية لمشروعات بروميد الميثيل لكي تبت في المشروعات التي سوف تمويلھا في المقام األول 

تزاماتھا فيما يتعلق ببروميد الميثيل. وقررت األطراف وھي أن من تحقيق ال 5وضمان تمكين جميع أطراف المادة 
تقتصر على  1999-1997المستوى الشامل للموارد المتاحة للصندوق المتعدد األطراف خالل فترة الثالث سنوات 

ف األموال الموافق عليھا خالل االجتماع الثامن، إعطاء أولوية فورية الستخدام موارد الصندوق المتعدد األطرا
لغرض تحديد وتقييم وتكييف وإيضاح بدائل بروميد الميثيل ومواد االستعاضة عنه. وعالوة على مبلغ العشرة ماليين 

مليون دوالر أمريكي سنويا  25دوالر أمريكي الذي أتفق عليه خالل االجتماع الثامن لألطراف، يتعين توفير مبلغ 
جراءات في أسرع وقت ممكن صوب التمكين من االمتثال لتيسير اإل 1999و 1998لھذه األنشطة في كل من عامي 

 )IX/5لتدابير الرقابة الموافق عليھا بشأن بروميد الميثيل (المقرر 

بلدا  12مشروعا من المشروعات اإليضاحية في  44، وافقت اللجنة التنفيذية على 9/5واستجابة للمقرر  .3
ي ذلك تكاليف دعم الوكالة). واستنادا إلى نتائج المشروعات دوالرا أمريكيا (بما ف 14,119,342بقيمة إجمالية تبلغ 

بلدا وثالثة مشروعات  67مشروعا استثماريا أو للمساعدات التقنية في  198اإليضاحية، وافقت اللجنة التنفيذية على 
اإلزالة  دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) أسفرت عن 118,327,957إقليمية بقيمة إجمالية تبلغ 

المستھدف للرقابة.  2015وكان ذلك يتم في كثير من األحوال قبل عام  5الكاملة لبروميد الميثيل في بلدان المادة 
 قائمة بالمشروعات اإليضاحية لبروميد الميثيل. 1ويتضمن الجدول 

 : المشروعات اإليضاحية لبروميد الميثيل1الجدول 
 

 ماعاالجت الموافقة القطاع المشروع البلد
القيمة بالدوالر 

 األمريكي
أربعة بدائل الستخدام بروميد الميثيل: البسطرة بالبخار، التشميس  غواتيماال

والمواد الكيميائية منخفضة الجرعة باالقتران مع اإلدارة المتكاملة 
 لآلفات.

FUM May-97 22 431,833 

والطماطم  أربعة بدائل الستخدام بروميد الميثيل في البستة (الفراولة مصر
 والخيار)

FUM Nov-98 26 227,000 

مشروع إيضاحي إقليمي عن بدائل استخدام بروميد الميثيل لمعالجة  إقليمي: إقليم أفريقيا
 التمور عالية الرطوبة (الجزائر وتونس)

FUM Apr-08 54 329,823 

بدائل الستخدام بروميد الميثيل كمادة تبخير للتربة في المحاصيل  أوروغواي
بستانية المحمية (الخيار والفلفل) ومھاد البذور والمشاتل (الخضر ال

 والتبغ والغابات)

FUM Jul-98 25 336,474 

ثالثة بدائل الستخدام بروميد الميثيل: الزراعة دون استخدام التربة،  البرازيل
 والتشميس والمواد الكيميائية المنخفضة الجرعة.

FUM May-97 22 413,153 

ل الستخدام بروميد الميثيل في األكياس المرصوفة بالذرة تحت بدائ زمبابوي
 شرائح الرغاوي المضادة للغازات والعبوات البالستيكية (التخزين)

 

FUM Mar-99 27 229,060 
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 ماعاالجت الموافقة القطاع المشروع البلد
القيمة بالدوالر 

 األمريكي
ثالثة بدائل الستخدام بروميد الميثيل: تقنيات الزراعة خارج التربة،  بوتسوانا

لف خالئط من المواد والتبخير البيولوجي مع التشميس وتطبيق مخت
 الكيميائية األخرى بجرعات منخفضة.

FUM Jul-98 25 165,319 

مشروع إيضاحي الختبار بدائل بروميد الميثيل في استخدامات معالجة  شيلي
 التربة 

FUM Jul-98 25 393,304 

 FUM Nov-98 26 297,000 استخدام بدائل بروميد الميثيل في مخازن الحبوب. مصر
بدائل استخجام بروميد الميثيل: بسطرة التربة (بخار) الزراعة خارج  الدومينيكيةالجمھورية 

التربة، التشميس، التبخير البيولوجي، والمواد الكيميائية المنخفضة 
 الجرعة باالقتران مع اإلدارة المتكاملة لآلفات.

FUM Nov-98 26 365,828 

 FUM Dec-94 15 317,000 تكنولوجيا البرونو سورب في تبخير السلع. شيلي
بدائل الستخدام بروميد الميثيل في المنتجات المخزنة (األرز والبن  أندونيسيا

 والذرة)
FUM Nov-98 26 368,556 

ثالثة بدائل الستخدام بروميد الميثيل في إنتاج التبغ وھي التشميس  كرواتيا
نخفضة باإلضافة إلى التبخير البيولوجي، واستخدام المواد الكيميائية الم

 الجرعة، والزراعة خارج التربة باالقتران مع اإلدارة المتكاملة لآلفات.

FUM Jul-98 25 293,786 

بديالن الستخدام بروميد الميثيل في تقنيات الزراعة خارج التربة،  الكاميرون
واستخدام مختلف خالئط المواد الكيميائية األخرى بجرعات منخفضة  

 في زراعة التبغ.

FUM Jul-98 25 180,278 

 FUM Nov-98 26 138,765 بدائل الستخدام بروميد الميثيل في زراعة المود في شينبانانو. كولومبيا
 FUM Mar-99 27 203,965 بدائل لبروميد الميثيل لتبخير التربة في بطيخ كوستاريكا. كوستاريكا

 FUM May-97 22 485,086 بة.مشروع إيضاحي عن بدائل استخدام بروميد الميثيل في تبخير التر الصين
 FUM May-97 22 145,000 البرامج اإليضاحية لالستعاضة عن بروميد الميثيل. الصين

 FUM Mar-99 27 218,523 بدائل بروميد الميثيل في تبخير التربة في زھور الزينة في كوستاريكا. كوستاريكا
وصة من األرز بدائل الستخدام بروميد الميثيل في األكياس المرص فيت نام

والحبوب في الصوامع، واألخشاب في المخازن في البحيرات لدى 
 شركة التبخير في فيت نام.

FUM Mar-98 24 453,540 

 FUM Nov-98 26 367,523 المشروع اإليضاحي لبدائل بروميد الميثيل لتبخير التربة (الصوبات) لبنان
البستانية في جمعية فاكھة بدائل الستخدام بروميد الميثيل في المنتجات  تونس

 البحر المتوسط.
FUM Mar-98 24 327,954 

بديالن الستخدام بروميد الميثيل في إنتاج شتالت التبغ المقاومة  زمبابوي
 للجفاف: الزراعة خارج التربة والمواد الكيميائية المنخفضة الجرعة.

FUM Nov-97 23 399,154 

ميثيل: النباتات المضادة والتعديالت ثالثة بدائل الستخدام بروميد ال المغرب
العضوية والتطعيم على الشتالت المقاومة باالقتران مع نظام اإلدارة 

 المتكاملة لآلفات في زراعات الطماطم والخيار.

FUM Nov-98 26 229,523 

أربعة بدائل الستخدام بروميد الميثيل في المنتجات البستانية: البسطرة  المغرب
ة خارج التربة، والتشميس والمواد الكيميائية بالتبخير والزراع

 المنخفضة الجرعة باالقتران مع اإلدارة المتكاملة لآلفات.

FUM May-97 22 542,371 

إزالة جميع أنواع بروميد الميثيل غير الضرورية وغير معالجات ما  ماالوي
 قبل الشحن.

FUM Dec-00 32 452,000 

د الميثيل: البسطرة بالبخار، والزراعة ثالثة بدائل الستخدام برومي األردن
خارج التربة، واالستخدام األمثل لتبخير التربة باالقتران مع اإلدارة 

 المتكاملة لآلفات.

FUM Jul-98 25 362,419 

 FUM Nov-98 26 463,657  بدائل الستخدام بروميد الميثيل للتبخير الھيكلي في المكسيك المكسيك
روميد الميثيل في زراعة الطماطم والفراولة والتبغ بدائل الستخدام ب المكسيك

 والبطيخ وأزھار الزينة.
FUM Jul-98 25 877,144 

إيضاح وتدريب بشأن البدائل السليمة، ونشر المعلومات، ووضع خطة  األرجنتين
 وطنية إلزالة بروميد الميثيل في قطاع التبغ.

FUM Nov-98 26 307,198 

سياسات بشأن البدائل الستخدام بروميد الميثيل إيضاح وتدريب ووضع  الفلبين
 لتبخير تربة الموز.

FUM Nov-98 26 18,607 

 FUM Nov-99 29 250,772 بدائل الستخدام بروميد الميثيل في أخشاب ماليزيا. ماليزيا
دائرة مفتوحة ومغلقة عن الزراعة خارج التربة باعتبار ذلك بدائل  األرجنتين

د الميثيل في إنتاج الطماطم وأزھار الزينة رئيسية الستخدام برومي
 والفراولة.

FUM Nov-97 23 522,742 

بدائل الستخدام بروميد الميثيل باعتباره أداة تبخير للتربة في زراعات  تركيا
 البستنة المحمية (الطماطم والخيار) ومحاصيل الزينة.

FUM Jul-98 25 344,899 

 FUM Nov-98 26 100,000 بروميد الميثيل. برنامج إيضاحي عن االستعاضة عن كينيا
 FUM Mar-99 27 341,662 بدائل الستخدام بروميد الميثيل الستئصال ديدان الشاي في سري النكا. سري النكا

 FUM Mar-98 24 368,247بدائل الستخدام بروميد الميثيل لتبخير التربة في زراعة أزھار الزينة  كينيا
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 ماعاالجت الموافقة القطاع المشروع البلد
القيمة بالدوالر 

 األمريكي
 في معھد البحوث الزراعية في كينيا.

 FUM Mar-98 24 538,423 بدائل الستخدام بروميد الميثيل في تبخير المنتجات البستانية والسلع. سورية
مشروع إيضاحي الختبار بدائل بروميد الميثيل في تطھير ما بعد  األرجنتين

 الحصاد للقطن والحمضيات (المرحلة األولى).
FUM Nov-99 29 352,931 

دام بروميد الميثيل في تخزين الحبوب (األزر والذرة بدائل الستخ تايلند
 والتابيوكا وحبوب األعالف والبقول).

FUM Jul-98 25 292,405 

جمھورية  مقدونيا
 يوغسالفية سابقة

ثالثة بدائل الستخدام بروميد الميثيل في الزراعة خارج التربة، 
التبغ والتبخير البيولوجي والمواد الكيميائية المنخفضة الجرعة في 

 واإلنتاج البستاني.

FUM Nov-98 26 292,664 

االستعاضة عن بروميد الميثيل بمواد ال تستنفذ طبقة األوزون في  كينيا
 تخزين الحبوب.

FUM Feb-97 21 140,965 

نھج شامل إزاء نشر تكنولوجيا تشميس التربة لالستعاضة عن بروميد  األردن
 الميثيل.

FUM Nov-98 26 232,789 

 
 ة تمويل مشروعات تبريد المبانينافذ

 
ضمن جملة ) بعد اعترافھا، 2004طلبت األطراف، خالل اجتماعھا السادس عشر (نوفمبر/ تشرين الثاني  .4

لتيسير  5، بالحاجة إلى وضع خطة إدارة لتبريد المباني المعتمد على الكلوروفلوروكربون في أطراف المادة أمور
تبريد المباني، من اللجنة التنفيذية النظر في تمويل مشروعات إيضاحية إضافية إزالة الكلوروفلوروكربون من أجھزة 

للمساعدة في إيضاح أھمية االستعاضة عن أجھزة تبريد المباني المعتمدة على الكلوروفلوروكربون إعماال للمقررات 
 5لمستخدمين في بلدان المادة ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية، وتمويل اإلجراءات الرامية إلى تعميق وعي ا

باإلزالة التي تواجه عقبات الخيارات التي قد تتوافر للتعامل مع أجھزة تبريد المباني لديھا ولمساعدة الحكومات 
 (أ)و(ب)).16/13وواضعي المقررات (المقرر 

نيسان  ، قررت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا الخامس واألربعين (أبريل/XVI/13واستجابة للمقرر  .5
، وطلبت من األمانة إعداد 2005مليون دوالر أمريكي لقطاع تبريد المباني في  15.2) إنشاء نافذة تمويل بمبلغ 2005

دراسة بمدخالت من الوكاالت المنفذة عن المعايير والطرائق الخاصة بالمشروعات اإليضاحية لتبريد المباني بما في 
ة لقطاع تبريد المباني مع مراعاة المقترحات المقدمة والتعليقات التي أبديت ذلك كيفية تشغيل مختلف األموال اإلقليمي

 (ج) و(د)). 45/4خالل االجتماع الحالي للنظر من جانب االجتماع السادس واألربعين (المقرر 

ضمن جملة )، قررت اللجنة التنفيذية، 20015وخالل االجتماع السابع واألربعين (نوفمبر/ تشرين الثاني  .6
التي  1استنادا إلى الدراسة المتعلقة بالمعايير والطرائق ذات الصلة بالمشروعات اإليضاحية لتبريد المباني ،أمور

مليون دوالر أمريكي للمشروعات اإليضاحية اإلضافية في  15.2أعدتھا األمانة، إلى استخدام نافذة التمويل البالغة 
فق على أي تمويل آخر لالستعاضة عن أجھزة تبريد المباني من القطاع الفرعي لتبريد المباني مع الفھم بأنه لن يوا

جانب اللجنة التنفيذية (ودعى اليونيب واليوئنديبي والبنك الدولي فضال عن الوكاالت الثنائية المھتمة ألن تقدم 
تعاضة لالجتماع السابع واألربعين مقترحات مشروعات يمكن تكرارھا في بلدان أخرى لتوضيح إمكانية وطرائق االس

عن أجھزة تبريد المباني المركزية في المستقبل من خالل استخدام موارد خارجية عن الصندوق المتعدد األطراف). 
وطلب من األمانة عقد  اجتماعات مع جميع الوكاالت لتقييم مقترحات المشروعات اإليضاحية وترتيب أولوياتھا إذا 

التكاليف، الصالت المشتركة مع خطة اإلزالة الكاملة، موازنة لزم األمر باستخدام المعايير التالية: تبريرات 
المشروعات اإلقليمية، التمويل اإلجمالي لكل تبريد للمباني مع مراعاة الظروف الوطنية والمحلية التي يمكن تحديدھا 

في خدمة  بواسطة نموذج رياضي وخاص بقطاع األعمال، والعائد السنوي لالستثمار، واستھالك الكلوروفلوروكربون
في البلد، ومستوى ومصادر الموارد المالية  2004أجھزة تبريد المباني كنسبة من مجموع استھالك ھذه المادة في 

المحتملة من خارج الصندوق المتعدد األطراف التي ستستخدم في المشروع. كما طلبت اللجنة التنفيذية من اليونيب 
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يضاح والتوعية على المستوى العالمي بھدف نشر الخبرات المكتسبة تقديم مقترح بشأن تنفيذ أنشطة المعلومات واإل
 ).46/33في المشروعات اإليضاحية على المستوى العالمي (المقرر 

واستجابة للمقررات المشار إليھا أعاله، وافقت اللجنة التنفيذية خالل االجتماعين السابع واألربعين والثامن  .7
ريكيا (بما في ذلك تكاليف الدعم) لتنفيذ تسعة مشروعات إيضاحية لتبريد دوالرا أم 15,693,016واألربعين على 

المباني (واحد في كل من البرازيل وكولومبيا وكوبا والجمھورية العربية السورية، ومشروع إقليمي ألفريقيا 
ا اليوغسالفية (الكاميرون ومصر ونامبيا، ونيجيريا والسودان) ومشروع إقليمي ألوروبا (كرواتيا وجمھورية مقدوني

السابقة، ورومانيا، وصربيا والجبل األسود) وواحد إلقليم الكاريبي (استخدام تكنولوجيات الخالية من 
الكلوروفلوروكربون والتي تحقق كفاءة الطاقة لالستعاضة عن أجھزة تبريد المباني المعتمدة على 

ماليزيا، والفلبين) ومنذ تنفيذ المشروعات، أعيد الكلوروفلوروكربون) ومشروع عالمي (الصين والھند وأندونيسيا، و 
دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) إلى الصندوق المتعدد األطراف. ويتضمن  5,212,480مبلغ 

 جميع المشروعات اإليضاحية لتبريد المباني. 2الجدول 

 : المشروعات اإليضاحية بشأن أجھزة تبريد المباني2الجدول 
 

 االجتماع الموافقة القطاع المشروع البلد
القيمة بالدوالر 

 األمريكي
مشروع إيضاحي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي ألجھزة تبريد  البرازيل

المباني بالطرد المركزي المعتمدة المركزة على تطبيق التكنولوجيات 
الخالية من الكلوروفلوروكربون التي تتسم بكفاءة الطاقة لكي تحل مكان 

 جھزة تبريد المباني المعتمدة على الھيدروفلوروكربونأ

REF Nov-05 47 1,075,000 

مشروع إيضاحي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي ألجھزة تبريد  كوبا
المباني بالطرد المركزي المعتمدة المركزة على تطبيق التكنولوجيات 

ي تحل مكان الخالية من الكلوروفلوروكربون التي تتسم بكفاءة الطاقة لك
 أجھزة تبريد المباني المعتمدة على الھيدروفلوروكربون

REF Nov-05 47 1,060,915 

مشروع إيضاحي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي ألجھزة تبريد  كولومبيا
المباني بالطرد المركزي المعتمدة المركزة على تطبيق التكنولوجيات 

بكفاءة الطاقة لكي تحل مكان الخالية من الكلوروفلوروكربون التي تتسم 
 أجھزة تبريد المباني المعتمدة على الھيدروفلوروكربون

REF Nov-05 47 1,075,000 

الجمھورية العربية 
 السورية

مشروع إيضاحي بشأن االستعاضة عن أجھزة تبريد المباني بالطرد 
 المركزي المعتمدة على الھيدروفلوروكربون.

REF Nov-05 47 403,586 

مشروع إيضاحي استراتيجي للتحويل المعجل ألجھزة تبريد المباني  : إقليم أفريقياإقليمي
المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان أفريقية 

 (الكاميرون، مصر، ناميبيا، نيجيريا والسودان)

REF Apr-06 48 217,525 

جھزة تبريد المباني مشروع إيضاحي استراتيجي للتحويل المعجل أل إقليمي: إقليم أفريقيا
المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان أفريقية 

 (الكاميرون، مصر، ناميبيا، نيجيريا والسودان)

REF Apr-06 48 803,563 

مشروع إيضاحي استراتيجي للتحويل المعجل ألجھزة تبريد المباني  إقليمي: إقليم أفريقيا
مسة بلدان أفريقية المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في خ

 (الكاميرون، مصر، ناميبيا، نيجيريا والسودان)

REF Apr-06 48 791,000 

مشروع إيضاحي استراتيجي للتحويل المعجل ألجھزة تبريد المباني  إقليمي: إقليم أفريقيا
المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في خمسة بلدان أفريقية 

 سودان)(الكاميرون، مصر، ناميبيا، نيجيريا وال

REF Apr-06 48 406,800 

المشروع العالمي لالستعاضة عن أجھزة تبريد المباني (الصين والھند  عالمي
 وأندونيسيا وماليزيا والفلبين)

REF Nov-05 47 4,533,473 

 
 نافذة تمويل إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون

 
) األطراف 2008نوفمبر/ تشرين الثاني خالل اجتماعھا العشرين ( ضمن جملة أمورودعت األطراف  .8

ووكاالت التمويل الدولية بما في ذلك الصندوق المتعدد األطراف ومرفق البيئة العالمية وغيرھا من العناصر المعنية 
إلى التمكين من الوصول إلى صكوك عملية لغرض اكتساب معلومات أفضل  عن التخفيف من انبعاثات المواد 

مير مخزونات المواد المستنفدة لألوزون، وبشأن التكاليف ذات الصلة بجمع المواد المستنفدة المستنفدة لألوزون وتد
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، وطلبت من اللجنة التنفيذية أن تنظر على وجه 5لألوزون ونقلھا وتخزينھا وتدميرھا وخاصة في أطراف المادة 
ونقلھا وتخزينھا وتدميرھا. ويمكن السرعة في بدء مشروعات رائدة لتغطية عمليات جمع المواد المستنفدة لألوزون 

للجنة التنفيذية كأولوية متقدمة نظر المشروعات التي تركز على المخزونات المجمعة من المواد المستنفدة لألوزون 
التي تتميز بارتفاع القدرة الصافية على االحترار العالمي في عينة إقليمية تمثيلية. ومن المفھوم أن األولوية المتقدمة 

بعد بدء األنواع األخرى من المشروعات الرائدة بما في ذلك الھالونات ورباعي كلوريد الكربون في حالة لن تست
احتوائھا على قيمة إيضاحية ھامة. وعالوة على ذلك ستعمل ھذه المشروعات، من أجل حماية طبقة األوزون، على 

تحقيق منافع مناخية، وسوف تستكشف إمكانية استنباط بيانات وتحقيق خبرات عملية عن طرائق اإلدارة والتمويل، و
زيادة التمويل المشترك. وطلبت األطراف أيضا من أمانة األوزون أن تتشاور، بمساعدة أمانة الصندوق، مع الخبراء 

البنك من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ، ومرفق البيئة العالمية، والمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، و
الدولي، وغيرھم من خبراء التمويل المعنيين لوضع تقرير عن فرص التمويل المتاحة إلدارة وتدمير مخازن المواد 
المستنفدة لألوزون، وتقديم ھذا التقرير لألطراف الستعراضه والتعليق عليه قبل شھر واحد من االجتماع التاسع 

كن عقد اجتماع واحد بين الخبراء من مؤسسات التمويل (المقرر والعشرين للفريق العامل المفتوح العضوية، وإن إم
XX/7 9و 2و 1، الفقرات.( 

أبريل/ نيسان  -ناقشت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعھا السابع والخمسين (مارس/ آذار 20/7واستجابة للمقرر  .9
عمال المجمعة للصندوق ) المشروعات اإليضاحية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون في سياق خطة األ2009

. وشدد 20112-2009المتعدد األطراف ونظر النموذج المستكمل لخطة اإلزالة المتناوبة لفترة الثالث سنوات للفترة 
األعضاء على أھمية وضع معايير إلدراج ھذه المشروعات في خطط األعمال، وأن تكون المشروعات اإليضاحية 

ممكنة وتتضمن طرائق زيادة التمويل. واعترف بأن التخلص من المواد للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون 
التي ال تمتلك مرافق التدمير الضرورية لمخزونات  5المستنفدة لألوزون يمثل مسألة ھامة لبلدان المادة 

تتعلق الكلوروفلوروكربون. وعلى الرغم من الحاجة إلى التقدم بسرعة، أشير إلى أنه يجري تنفيذ عدد من الدراسات 
بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون أحداھما بواسطة أمانة األوزون مع تجميع لخيارات تمويل عملية توفير المواد 
المستنفدة لألوزون، ودراسة  وشيكة بواسطة البنك الدولي. وفي انتظار نتائج ھذه الدراسات التي يمكن أن تؤدي إلى 

يضاحية التي يمكن إدراجھا في خطط األعمال. وعقب المناقشات (حيث مقررات أكثر استنارة بشأن المشروعات اإل
جرى تشكيل فريق اتصال لمواصلة نظر المسألة)، قررت اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بمشروعات التخلص من المواد 

ات من المستنفدة لألوزون، أن يزال من خطط أعمال الوكاالت المنفذة جميع تلك المشروعات باستثناء المقترح
البرازيل (اليوئنديبي) وغانا (اليوئنديبي) وأندونيسيا (البنك الدولي) والمكسيك (اليونيدو) والفلبين (البنك الدولي)، 
وتركيا (اليونيدو)، وإقليم آسيا والمحيط الھادىء (اليابان)، وطلبت من األمانة إعداد وثيقة تتضمن المعايير والمبادئ 

لتخلص من المواد المستنفدة لألوزون للنظر خالل االجتماع الثامن والخمسين مع التوجيھية الختيار مشروعات ا
) 1(و)( 57/6ومناقشات فريق االتصال التي جرت خالل االجتماع السابع والخمسين (المقرر  XX/7مراعاة المقرر 

 و(ح)).

ثيقة المتعلقة بالمعايير ) الو2009وناقشت اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الثامن والخمسين (يوليه/ تموز  .10
 57/6، التي أعدت إعماال للمقرر 3والمبادئ التوجيھية بشأن اختيار مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون

. وبعد المناقشات (التي جرت في كل من االجتماع العام وفي فريق االتصال الذي أنشأه XX/7ومراعاة المقرر 
ية على مبادئ توجيھية مؤقتة لتمويل المشروعات اإليضاحية للتخلص من المواد الرئيس)، وافقت اللجنة التنفيذ
، 2011، وطلبت من األمانة أن تقدم، لالجتماع الثاني للجنة في XX/7من المقرر  2المستنفدة لألوزون وفقا للفقرة 

المبادئ التوجيھية  تقريرا عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ مشروعات التخلص وأن تنظر فيھا إذا كانت تستعرض
المؤقتة وما يتصل بھا من تعاريف خالل االجتماع الرابع والستين في ضوء الخبرات المكتسبة وأي معلومات إضافية 

 ).58/19وإرشادات متاحة في ذلك الوقت (المقرر 

                                                      
2  UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/7.. 
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/19الوثيقة   3
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(بما في  دوالرا أمريكيا 12,484,156واستجابة للمقررات المشار إليھا أعاله، وافقت اللجنة التنفيذية على  .11
ذلك تكاليف إعداد المشروع وتكاليف الدعم) لتنفيذ مشروع إيضاحي عن إدارة مخلفات المواد المستنفدة لألوزون 

بلدا (الجزائر والبرازيل والصين وكولومبيا وكوبا وجورجيا وغانا ولبنان والمكسيك ونيبال  12والتخلص منھا في 
يا (بروندي والكاميرون وجمھورية أفريقيا الوسطى والكونغو، ونيجيريا وتركيا)، ومشروع في إقليم وسط أفريق

وغينيا) ومشروع في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى ومشروع عالمي عن وضع استراتيجية/ منھجية للتخلص من المواد 
 جميع المشروعات اإليضاحية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون. 3المستنفدة لألوزون. ويتضمن الجدول 

  : المشروعات اإليضاحية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون3الجدول 
 

 االجتماع الموافقة القطاع المشروع البلد
القيمة بالدوالر 

 األمريكي
مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون  كوبا

 والتخلص منھا
 Dec-10 62 564,590 الخدمات البيئية

 Apr-11 63 565,000 الخدمات البيئية مشروع إيضاحي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة المكسيك
 Apr-11 63 997,509 الخدمات البيئية مشروع إيضاحي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة المكسيك
المستنفدة لألوزون مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة نفايات المواد  لبنان

 والتخلص منھا
 Nov-14 73 134,588 الخدمات البيئية

 Apr-11 63 215,820 الخدمات البيئية مشروع إيضاحي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة غانا
 Jul-12 67 975,545 ةالخدمات البيئي مشروع إيضاحي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة نيجيريا

إقليمي: إقليم أوروبا 
 وآسيا الوسطى

إيضاح استراتيجية إقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص 
 منھا في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى

 Apr-13 69 84,750 الخدمات البيئية

إقليمي: إقليم أوروبا 
 وآسيا الوسطى

دارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص إيضاح استراتيجية إقليمية إل
 منھا في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى

 Apr-13 69 293,694 الخدمات البيئية

مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون  الصين
 والتخلص منھا

 Jul-12 67 1,009,000 الخدمات البيئية

مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون  الصين
 والتخلص منھا

 Jul-12 67 1,313,837 الخدمات البيئية

مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون  كولومبيا
 والتخلص منھا

 Apr-12 66 1,284,625 الخدمات البيئية

د بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون مشروع إيضاحي رائ البرازيل
والتخلص منھا

 May-14 72 1,594,942 الخدمات البيئية

مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون  الجزائر
والتخلص منھا

 May-14 72 401,313 الخدمات البيئية

المواد المستنفدة لألوزون مشروع إيضاحي رائد بشأن إدارة نفايات  الجزائر
 والتخلص منھا

 May-14 72 282,500 الخدمات البيئية

 Apr-13 69 60,238 الخدمات البيئية مشروع إيضاحي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة جورجيا
 Apr-12 66 1,156,969 البيئيةالخدمات  مشروع إيضاحي عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المطلوبة تركيا

 
 مشروعات إليضاح التكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحترار العالمي

 
 17,864,172مشروعا إيضاحيا بقيمة إجمالية تبلغ  14، وافقت اللجنة التنفيذية على 55/43إعماال للمقرر  .12

 .4دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في الجدول 
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 55/43شروعات إيضاحية للھيدروكلوروفلوروكربون الموافق عليھا إعماال للمقرر : م4الجدول 

 المادة المستنفدة لألوزون الوكالة البلد القطاع/ المشروع
التقرير  التكنولوجيا البديلة

 النھائي
PUتصنيع رغاوى البوليوريثان* 

التحقق من ميثيل الفورمات كعامل نفخ ي تصنيع 
 رغاوي البوليوريثان

(BRA/FOA/56/DEM/285) 
 اليوئنديبي البرازيل

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

 2010ديسمبر  ميثيل الفورمات

التحقق من الميثيل فورمات في تطبيقات رغاوي 
البوليوريثان الدقيقة 

(MEX/FOA/56/DEM/141) 
 اليوئنديبي  المكسيك

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

 2010ديسمبر  ميثيل الفورمات

التحقق من الميثاالل كعامل نفخ في تصنيع رغاوي 
 (BRA/FOA/58/DEM/292)البوليوريثان 

 اليوئنديبي  البرازيل
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
 2012أبريل  الميثاالل

إيضاح التحول من البوليوالت السابقة الخلط المعتمدة 
ب إلى 141على الھيدروكلوروفلوروكربون

خلط المعتمدة على السيكلوبنتان البوليوالت السابقة ال
(CPR/FOA/59/DEM/491) 

 البنك الدولي  الصين
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
السيكلوبنتان السابق 

 الخلط
 2014نوفمبر 

تحويل جزء من رغاوي شركة جيانجين ھوايين 
- ھوايھاونج المحدودة من الھيدروكلوروفلوروكربون

ب، إلى 141
  (CPR/FOA/59/DEM/492)السيكلوبنتان

 البنك الدولي  الصين
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
 2012ديسمبر  السيكلوبنتان

التحقق من استخدام ثاني أكسيد الكربون فائق الحرارة 
الحرجة في تصنيع الرغاوي الجسئة للبوليوريثان 

 (COL/FOA/60/DEM/75) الصالحة للرش
 كولومبيا

اليوئنديبي/ 
 اليابان

-وكربونالھيدروكلوروفلور
 ب141

ثاني أكسيد الكربون 
فائق الحرارة الدرجة 

 الحرجة
 2013ديسمبر 

التحقق/ اإليضاح عن الخيارات المنخفضة التكلفة 
كعامل نفخ في تصنيع  **الستخدام الھيدروكربونات

 رغاوي البوليوريثان
(EGY/FOA/58/DEM/100) 

 اليوئنديبي مصر
-الھيدروكلوروفلوروكربون

 ب141
 **اتالھيدروكربون

Partially 
completed 
Apr-2012 

 *** XPSتصنيع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط 

 1234zeالتحقق من استخدام الھيدروفلوروأورفان 
كعامل نفخ في تصنيع ألواح رغاوي البوليسترين 

 (TUR/FOA/60/DEM/96) المسحوبة بالضغط 
 اليوئنديبي  تركيا

-الھيدروكلوروفلوروكربون
22 /
-دروكلوروفلوروكربونالھي

 ب141

الھيدروفلوروأورفان 
1234ze 

Jun-2012 

-التحويل من تكنولوجيا الھيدروفلوروكلوروكربون
(ب) إلى ثاني 141-/ الھيدروكلوروفلوروكربون22

أكسيد الكربون مع استخدام ميثيل الفورمات كعامل 
نفخ مشترك في تصنيع رغاوي البوليسترين 

نينج (نانجنج) المسحوبة بالضغط في شركة في
 .لتكنولوجيا توفير الطاقة المحدودة
(CPR/FOA/64/DEM/507) 

 اليوئنديبي  الصين

-الھيدروكلوروفلوروكربون
22 /

-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ب141

ثاني أكسيد الكربون/ 
 ميثيل الفورمات

 Nov-2014 

تصنيع أجھزة التبريد للتجھيز الصناعي والغذائي وتخزينھا
 22-ولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربونالتحول من تكن

إلى تكنولوجيا األمونيا/ ثاني أكسيد الكربون في 
تصنيع نظم التبريد بمرحلتين للتخزين المبرد 

 والتجميد في شركة مجموعة يانتاي/ موون المحدودة
(CPR/REF/60/DEM/499)  

 اليوئنديبي  الصين
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22 
األمونيا/ ثاني أكسيد 

 كربونال
May-2014 

 تطوير عنصر تكييف الھواء
تحويل تصنيع مكثفات تكييف ھواء الغرفة من 

إلى البروبان في  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
شركة غوانجودنج ميزھي 

(CPR/REF/61/DEM/502) 

 اليونيدو  الصين
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22 
-الھيدروكربونات

290 
Dec-2013 

 ھواءتصنيع أجھزة تكييف ال
 22-التحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون

في تصنيع  32-إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون
أجھزة تبريد المباني/ من مصادر الھواء التجارية 

ومضخات الحرارة في شركة البيئة الصناعية 
 (CPR/REF/60/DEM/498)تسنجھوا تونغ فانغ 

 

 اليوئنديبي  الصين
-كربونالھيدروكلوروفلورو

22 
-الھيدروفلوروكربون

32 
May-2014 
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 المادة المستنفدة لألوزون الوكالة البلد القطاع/ المشروع
التقرير  التكنولوجيا البديلة

 النھائي
إلى  22-التحول من الھيدروكلوروفلوروكربون

 البروبان في شركة ميديا لتصنيع تكييف ھواء الغرفة
(CPR/REF/61/DEM/503) 

 اليونيدو  الصين
-الھيدروكلوروفلوروكربون

22 
-الھيدروكربونات

290 
May-2014 

 استخدام المذيبات
جيا المعتمدة على التحول من التكنولو

ب إلى تكنولوجيا 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
للتنظيف من  )KC-6بارافين وسيلوكسان ( -األيزو

تصنيع األجھزة الطبية في شركة كيندلي زھجيانج 
لألجھزة الطبية المحدودة 

(CPR/SOL/64/DEM/506, 
CPR/SOL/64/DEM/511) 

 الصين
اليوئنديبي/ 

 اليابان
-ربونالھيدروكلوروفلوروك

 ب141
بارافين/  -االيزو

 (KC-6)السيلوكسان 
 Nov-2014 

PU*البولوريثان : 
HC**الھيدروكربونات : 

XPS***البولسترين المسحوب بالضغط : 
 

مقترح  18وبعد ذلك في االجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين وافقت اللجنة التنفيذية على  .13
دوالرا  18,028,551القدرة على االحترار العالمي بتمويل إجمالي قدره  مشروع أخرى إليضاح التقنيات المنخفضة

 .5على النحو المبين في الجدول  72/40أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) إعماال للمقرر 

 72/40: المشروعات اإليضاحية للھيدروكلوروفلورووكربون الموافق عليھا إعماال للمقرر 5الجدول 
المادة من المواد  الوكالة البلد ي/ التطبيقالقطاع الفرع

 المستنفدة لألوزون
الموعد المتوقع  البديل

 لالنتھاء

 التبريد وتكييف الھواء
(البروبان)  290-مشروع إيضاحي الستخدام الھيدروكربونات

كغاز تبريد بديل في تصنيع تكييف الھواء التجاري في 
 الصناعات الحرارية.

لھيدروكلوروفلوروا اليوئنديبي كولومبيا
 22-كربون

R-290 Jun-17 

مشروع إيضاحي عن وحدة ضغط التبريد القابلة للتحويل 
لألمونيا بوتيرة شبه محكمة في صناعة أجھزة التبريد اللولبية 

 الصناعية والتجارية في شركة سنومان فوجيان المحدودة.

الھيدروكلوروفلورو اليوئنديبي الصين
 22-كربون

األمونيا/ ثاني 
 كسيد الكربونأ

Nov-17 

إيضاح تطبيق نظام تبريد يعتمد على األمونيا وثاني أكسيد 
 22-الكربون لالستعاضة عن الھيدروكلوروفلوروكربون

للمنتجين من المستوى المتوسط ومخازن البيع بالتجزئة في 
 شركة صناعات بريميزكالس المحدودة.

الھيدروكلوروفلورو اليوئنديبي كوستاريكا
 22-كربون

R-717, R-744 Jul-17 

مشروع إيضاحي إلدخال تكنولوجيا التبريد لثاني أكسيد 
الكربون فائق المستوى الحرج للسوبر ماركت (األرجنتين 

 وتونس).

الھيدروكلوروفلورو اليونيدو عالمي
 22-كربون

ثاني أكسيد 
 الكربون

Nov-18 

مشروع إيضاحي عن أداء التكنولوجيا الخالية من 
روكربون المنخفضة القدرة على االحترار الھيدروكلوروفلو

 العالمي في تطبيقات تكييف الھواء

الھيدروكلوروفلورو اليوئنديبي الكويت
 22-كربون

-الھيدروكربونات
290 

والھيدروفلوروكر
 32-بون

May-19 

الترويج لبدائل غازات التبريد في البلدان التي ترتفع فيھا 
 (PRAHA-II) حرارة البيئة 

إقليمي (غرب 
 سيا)آ

اليونيب/ 
 اليونيدو

الھيدروكلوروفلورو
 22-كربون

الھيدروفلوروكربو
 22-ن

والھيدروكربونات
وخليط  290-

الھيدروفلوروأولفا
 ن

Nov-17 

المشروع اإليضاحي للترويج لغازات التبريد المنخفضة 
القدرة على االحترار العالمي والمعتمدة على 
لبيئات التي الھيدروفلوروأورفان لقطاع تكييف الھواء في ا

 ترتفع فيھا درجات الحرارة

المملكة العربية 
 السعودية

الھيدروكلوروفلورو اليونيدو
 22-كربون

خليط 
الھيدروفلوروأولفا

ن 
والھيدروفلوروكر

 290-بونات

May-18 

المشروع اإليضاحي لصناعات تكييف الھواء البتكار أجھزة 
 تكييف ھواء النافذة والممتدة باستخدام غازات التبريد

 المنخفضة القدرة على االحترار العالمي
 

المملكة العربية 
 السعودية

الھيدروكلوروفلورو البنك الدولي
 22-كربون

الھيدروفلوروكربو
 32-ن

والھيدروكربونات
-290 

May-17 
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 تصنيع رغاوي البوليوريثان

المشروع اإليضاحي للتحقق من استخدام المواد 
 5ة في أطراف المادة الھيدروفلوروأولفان لأللواح المنفصل

 من خالل استحداث مركبات تحقق مردودية تكاليفھا

الھيدروكلوروفلورو اليوئنديبي كولومبيا
 ب141-كربون

المواد 
الھيدروفلوروأولفا

 ن المنخفضة

May-17 

إيضاح الخيارات المنخفضة التكاليف للتحويل إلى 
التكنولوجيات الخالية من المواد المستنفدة لألوزون في 

 وي البوليوريثان لدى صغار المستخدمينرغا

الھيدروكلوروفلورو اليوئنديبي مصر
 ب141-كربون

ميثيل الفورمات، 
 والميثيالل

May-17 

إيضاح الستخدام تكنولوجيات اإلرغاء المعتمدة على البنتان 
المنخفض التكلفة للتحويل إلى التكنولوجيات الخالية من المواد 

البوليوريثان في المؤسسات المستنفدة لألوزون. في رغاوي 
 الصغيرة والمتوسطة الحجم

الھيدروكلوروفلورو اليونيدو المغرب
 22-كربون

 Dec-17 البنتان

المشروع اإليضاحي إلزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الھيدروفلوروأولفان 
كعامل نفخ في تطبيقات رغاوي الرش في البيئات المرتفعة 

 .درجات الحرارة

المملكة العربية 
 السعودية

الھيدروكلوروفلورو اليونيدو
 ب141-كربون

الھيدروفلوروأولفا
 ن

Oct-17 

المشروع اإليضاحي عن المزايا التقنية واالقتصادية للحقن 
بتفريغ الھواء في صناعة األلواح المنفصلة في المعامل المعاد 

 ب إلى البنتان.141-تأھيلھا من الھيدروكلوروفلوروكربون

الھيدروكلوروفلورو اليونيدو نوب أفريقياج
 ب141-كربون

 Sep-17 السيكلوبنتان

المشروع اإليضاحي في دور نظم الرغاوي في تايلند لتشكيل 
البوليوالت السابقة الخلط لتطبيقات رغاوي الرش المعتمدة 
على البولوريثان باستخدام عامل نفخ منخفض القدرة على 

 االحترار العالمي.

الھيدروكلوروفلورو نك الدوليالب تايلند
 ب141-كربون

الھيدروفلوروأولفا
ن المشارك في 
النفخ مع ثاني 

 أكسيد الكربون

May-17 

 قطاع خدمة التبريد
المشروع اإليضاحي للبدائل المنخفضة القدرة على االحترار 
العالمي والخالية من الھيدروكلوروفلوروكربون في التبريد 

 في قطاع مصايد األسماك.

الھيدروكلوروفلورو اليوئنديبي لديفما
 22-كربون

المواد 
الھيدروفلوروأولفا

ن أو خالئط 
الھيدروفلوروأولفا

 ن

May-18 

المشروع اإليضاحي عن نوعية غازات التبريد واالحتواء 
وإدخال غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار 

 العالمي.

اليونيدو/  عالمي
 اليونيب

الھيدروكلوروفلورو
 22-بونكر

 May-18 غير محدد

إنشاء مركز إقليمي دولي للخبرات الرفيعة للتدريب ومنح 
شھادات االعتماد وإيضاح غازات التبريد البديلة المنخفضة 

 القدرة على االحترار العالمي.

إقليمي (أوروبا 
 وآسيا الوسطى)

االتحاد 
 الروسي

الھيدروكلوروفلورو
 22-كربون

 May-19 غير محدد

 ي عن تبريد المناطقدراسات جدو
دراسة جدوي في تبريد المناطق في بونتاكانا امتصاص تبريد 

 المباني (نفايات الحرارة) وتبريد مياه البحار العميقة.
الجمھورية 
 الدومينيكية

 May-16 غير محدد  اليوئنديبي

دراسة جدوي عن معالجة تبريد المناطق، وتبريد مياه البحار 
ت حرارة تبريد المباني والطاقة العميقة، وامتصاص (نفايا

 الشمسية).

اليونيدو/  مصر
 اليونيب

 Nov-16 غير محدد 

دراسة جدوي عن معالجة تبريد المناطق، وتبريد مياه البحار 
العميقة، وامتصاص (نفايات حرارة تبريد المباني والطاقة 

 الشمسية).

اليونيدو/  الكويت
 اليونيب

 Nov-16 غير محدد 

 
 ضاحية األخرىالمشروعات اإلي

 
ذية خارج نوافذ التمويل المشار يمشروعات إيضاحية اخرى وافقت عليھا اللجنة التنف 6ويتضمن الجدول  .14

 عليھا.
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 المشروعات اإليضاحية األخرى التى وافقت عليھا اللجنة التنفيذية: 6الجدول 

 االجتماع الموافقة القطاع المشروع البلد
القيمة بالدوالر 

 األمريكي
 Mar-95 16 90,437 الھالونات إيضاح خفض تسرب الھالونات الصين

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

 Jul-94 13 34,000 الھالونات 1211المساعدات التقنية في إدارة ھالونات 

 Jun-92 7 282,500 الھالونات آلة إعادة تدوير الھالونات ألغراض اإليضاح 40شراء  عالمي
ولوجيا البديلة لنظام الوقاية من حرائق الھالونات إيضاح وتقييم التكن الھند

والمساعدات التقنية لإلستراتيجية القطاعية إلزالة المواد المستنفدة 
 لألوزون

 Jul-94 13 299,325 الھالونات

 REF Dec-94 15 120,000 البرنامج اإليضاحي لخفض انبعاثات أجھزة تكييف الھواء المتنقلة كولومبيا
ع اإليضاحي عن إعادة تدوير الكلوروفلوركربون وخفض المشرو فيت نام

 االنبعاثات في قطاع التبريد التجاري
REF Oct-96 20 178,515 

 REF May-96 19 140,000 إيضاح ألجھزة تكييف الھواء المتنقلة والنقل المبرد شيلي
البرنامج اإليضاحي لفنيي مركز الخدمة بأن انطالق  شيلي

في الھواء والترسب من غازات التبريد خالل  11-الكلوروفلوروكربون
 التشغيل والخدمة.

REF Feb-92 6 28,250 

 REF Oct-96 20 140,909 المشروع اإليضاحي لخدمة أجھزة تكييف الھواء المتنقلة فيت نام
البرنامج اإليضاحي لتحسين خدمة الثالجات المنزلية، وإعادة تدوير  البرازيل

 الخدمة.الكلوروفلوروكربون في ورش 
REF Feb-92 6 28,250 

 REF Mar-95 16 170,000 المشروع اإليضاحي لخدمة أجھزة تكييف الھواء المتنقلة األرجنتين
المشروع اإليضاحي عن إعادة تدوير الكلوروفلوركربون وخفض  فيت نام

 االنبعاثات في قطاع التبريد التجاري
REF Oct-96 20 240,525 

 REF May-96 19 130,000 لھواء المتنقلة والنقل المبردأجھزة تكييف ا كوستاريكا
إقليمي: (آسيا والمحيط 

 الھادىء)
الترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي 

لقطاعات تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجات حرارة البيئة 
 في غرب آسيا

REF Apr-13 69 390,550 

يا والمحيط إقليمي: (آس
 الھادىء)

الترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي 
لقطاعات تكييف الھواء في البلدان التي ترتفع فيھا درجات حرارة البيئة 

 في غرب آسيا

REF Apr-13 69 175,150 

 REF May-96 19 120,000 التبريد: أجھزة تكييف الھواء المتنقلة والنقل المبرد غواتيماال
 REF Nov-97 23 205,000 المشروع اإليضاحي لخدمة أجھزة تكييف الھواء المتنقلة تركيا

 REF Nov-97 23 130,000 المشروع اإليضاحي ألجھزة تكييف الھواء المتنقلة جامايكا
إقليمي: (أمريكا الالتينية 

 والبحر الكاريبي)
مريكا الوسطى: أجھزة تكييف الھواء المتنقلة والنقل المبرد في أ

 السلفادور وھندوراس ونيكاراغوا وبنما.
REF Mar-98 24 569,000 

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

المساعدات التقنية ومشروع إيضاحي إلعادة تدوير 
 الكلوروفلوروكربون في أجھزة تكييف الھواء المتنقلة.

REF Oct-92 8 115,000 

وروفلوروكربون وإعادة تدوير برنامج إيضاحي عن استرجاع الكل المكسيك
 معدات التبريد في المعھد المكسيكي للخدمة االجتماعية.

REF Nov-91 5 499,918 

 REF Jul-94 13 120,000 المشروع اإليضاحي عن أجھزة تكييف الھواء المتنقلة. المكسيك
 REF Nov-95 18 285,500 المشروع اإليضاحي لخدمة أجھزة تكييف الھواء المتنقلة. الفلبين

 REF Nov-97 23 117,000 مشروع إيضاحي ألجھزة تكييف الھواء المتنقلة. ترينداد وتوباغو
جمھورية فنزويال 

 البوليفارية
 REF Dec-94 15 67,000 المشروع اإليضاحي ألجھزة تكييف الھواء المتنقلة.

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

 REF Jul-94 13 53,000 .مشروع إيضاحي ألجھزة تكييف الھواء المتنقلة

 REF Mar-95 16 165,833 المشروع اإليضاحي لخدمة أجھزة تكييف الھواء المتنقلة. الصين
 REF Jul-95 17 85,880 مخازن األغذية الكبيرة). –المشروع اإليضاحي (التبريد الصين
 REF Jul-95 17 158,400 مخازن األغذية الكبيرة). –المشروع اإليضاحي (التبريد الصين
 REF May-96 19 462,600 خدمة تبريد أجھزة تكييف الھواء المتنقلةالصين

جمھورية فنزويال 
 البوليفارية

 12- فى إسترجاع وإعادة تدوير الكلورو فلوروكربون البرامج الرائدة
 فى اجھزة تكييف الھواء المتنقلة

REF Mar-94 12 15,142 

إقليمي: (أوروبا وآسيا 
 الوسطى)

وع اإليضاحي لالستعاضة عن أجھزة تبريد المباني بالطرد المشر
المركزي المعتمدة على الكلوروفلوروكربون في كرواتيا ومقدونيا 

 ورومانيا وصربيا والجبل األسود.

REF Nov-05 47 1,149,255 

 REF Jul-95 17 220,000 مشروع إيضاحي ألجھزة تكييف الھواء المتنقلة. الجمھورية الدومينيكية
مشروع إيضاحي عن التبريد التجاري (مخازن األغذية والتوزيع  لجمھورية الدومينيكيةا

 والبيع بالتجزئة).
REF Nov-95 18 74,000 
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 المرفق الرابع
 

 أنشطة التمكين: االستراتيجيات الوطنية
 

تمدتھا اللجنة يتضمن ھذا المرفق المقررات ذات الصلة بشأن االستراتيجيات (القطاعية أو الوطنية) التي اع .1
 التنفيذية والتي تتعلق بإزالة الھيدروفلوروكربون ويتوافق ترتيب المقررات مع الترتيب الذي تظھر به في الوثيقة.

 )31/48خطط إدارة غازات التبريد (المقرر 
 
 اللجنة التنفيذية قررت .2

 ا حجم االستھالك:بعد أن وافقت بالفعل على خطط إدارة غازات التبريد للبلدان التي ينخفض فيھ  ألف
 

أن تطلب من موظفي األوزون الوطنيين أن يستعرضوا ويقيّموا بمساعدة الوكالة المنفذة المعنية،  )أ (
ومحتوى خططھم الخاصة بإدارة غازات التبريد، وتنفيذھا حتى اآلن، والنواتج المتوقعة في قطاع 

بموجب الجدول الزمني  التبريد وفقا لھدفھم الخاص بإزالة جميع االستھالك في قطاع التبريد
 لبروتوكول مونتريال. ولدى إجراء ھذا االستعراض، يتعين على موظفي األوزون مايلي:

في  50حساب االستھالك الحالي والمتوقع في المستقبل بالنسبة للتجميد حيث يتم خفض  )1(
، وحساب حجم الخفض في 2010واإلزالة في  2007في المائة في  85و 2005المائة في 
 ك في قطاع التبريد الالزم لتحقيق ھذه األھداف؛االستھال

إدراج توقعات الخفض في االستھالك المتعلق باألنشطة التي ووفق عليھا بالفعل بموجب  )2(
 خطة إدارة غازات التبريد بما في ذلك أنشطة التدريب واالسترجاع وإعادة تدوير؛

يع القطاعات الفرعية ضمان إدراج االستھالك الحالي والمتوقع في المستقبل الخاص بجم )3(
بما في ذلك القطاع غير الرسمي، والمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأجھزة تكييف 

 الھواء المتنقلة في االستعراض؛

يتعين بالنسبة لكل نشاط تم تحديده النظر في التكاليف ووسائل التمويل بما في ذلك التمويل  )4(
 الوطني؛

د وإستراتيجية الحكومة لتحقيق اإلزالة ضمان أن تتضمن خطة إدارة غازات التبري )5(
 مخصصات كافية للرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز؛

يجوز للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك (أو مجموعات ھذه البلدان) والتي لديھا خطط إدارة  )ب (
ية غازات التبريد موافق عليھا أن تقدم طلبات للجنة التنفيذية لتمويل أنشطة أخرى تكون ضرور

لخفض االستھالك ومن ثم ضمان االمتثال للبروتوكول. وينبغي أن تكون ھذه األنشطة اإلضافية 
في  50جزءا أساسيا من استراتيجيتھا الشاملة لإلزالة في قطاع التبريد. وال تجاوز التمويل اإلضافي 

ھذه الخطة حيثما المائة من األموال الموافق عليھا لخطة إدارة غازات التبريد األساسية أو مكونات 
المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) الواردة  2007يكون ذلك مالئما. ومع احتمال استثناء فترة ما بعد 

أدناه، لن ينظر في أي تمويل آخر يتجاوز ھذا المستوى بما في ذلك التمويل المتعلق بالتھيئة لھذه 
 األنشطة في ھذا القطاع؛
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التمويل اإلضافي الذي يتسق مع الفقرة الفرعية (ب) أعاله ينبغي أن يرفق بالطلبات الخاصة ب )ج (
 مايلي:

 مبررات لألنشطة اإلضافية التي ستمول في سياق استراتيجية اإلزالة الوطنية للبلد؛ )1(

تفسير واضح للكيفية التي سيضمن بھا ھذا التمويل باالقتران مع التمويل األولي لخطة  )2(
ذھا الحكومة، االمتثال لخطوات الخفض التي إدارة غازات التبريد، والخطوات التي ستتخ

 حددھا البروتوكول وعملية اإلزالة؛

التزام بتحقيق مايلي دون طلبات أخرى بالحصول على تمويل لخطة إدارة غازات التبريد،  )3(
في المائة في  85، وخطوة خفض بنسبة 2005في المائة في  50خطوة خفض بنسبة 

د بتقييد الواردات في حالة أن يكون ذلك ضروريا . وسوف يشمل ذلك إلتزاما من البل2007
 لتحقيق االمتثال لخطوتي الخفض ولدعم أنشطة خطة إدارة غازات التبريد؛

إلتزام باإلبالغ السنوي عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة غازات التبريد وتحقيق  )4(
 خطوتي الخفض؛

،  وما 2007ت أخرى لفترة ما بعد ما إذا كانت ھناك حاجة لمساعدا 2005أنه سوف تستعرض في  )د (
ھي المساعدة التي قد ينظرھا الصندوق في ذلك  الوقت للتمكين من االمتثال الكامل لمتطلبات 

 اإلزالة المنصوص عليھا في البروتوكول؛

 إعداد خطط إدارة غازات التبريد الجديدة للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك، والموافق عليھا:  -باء
 

ي أن تتضمن مرحلة إعداد المشروع لخطط إدارة غازات التبريد، على النحو الذي قصدته ينبغ )ه (
المبادئ التوجيھية السائدة، مسحا كامال الستھالك الكلوروفلوروكربون في جميع القطاعات 
الفرعية، ووضع استراتيجية حكومية شاملة لإلزالة، والتزام من الحكومة بسن القواعد والتشريعات 

لتنفيذ األنشطة بفعالية إلزالة استخدام غازات التبريد المعتمدة على الكلوروفلوروكربون.  الالزمة
وبغية التمكين من  تنفيذ ھذه األنشطة المتعلقة باإلعداد وفي ذلك وضع التشريعات والقواعد التي 

توى التي يتعين استكمالھا بالكامل، ينبغي مضاعفة التمويل المقدم لمرحلة إعداد المشروع عن المس
 يقدم عادة؛

تسري األحكام المتعلقة بخطط إدارة غازات التبريد الحالية الواردة في القسم ألف، الفقرات الفرعية  )و (
 (أ) و(ج) و(د) أعاله على خطط إدارة غازات التبريد الجديدة التي تقدم إعماال لھذا المقرر؛

لموافق عليھا بالفعل لطلب أموال أنه بدال من اإلمكانية الممنوحة لخطط إدارة غازات التبريد ا )ز (
إضافية، يمكن زيادة مستوى التمويل الالزم لتنفيذ خطط إدارة غازات التبريد الجديدة بمستوى يصل 

في المائة بالمقارنة بمستوى تمويل ھذه الخطط الذي يوافق عليه بالفعل حتى اآلن مع منح  50إلى 
رى أنھا وثيقة الصلة لتنفيذ التزاماتھا باإلزالة. ومع مرونة للبلد الختيار وتنفيذ مكونات الخطة التي ي

المشار إليھا في القسم ألف، الفقرة الفرعية (د) أعاله، لن  2007االستثناء الخاص بمرحلة ما بعد 
ينظر في أي تمويل آخر يتجاوز ھذا المستوى بما في ذلك تمويل عمليات التھيئة لألنشطة في ھذا 

 القطاع؛

) بعد 23/15لتالي في المبادئ التوجيھية لخطط إدارة غازات التبريد (المقرر ينبغي إضافة النص ا )ح (
 :1-3النقطة الواردة في القسم 
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العناصر واألنشطة المقترحة لخطة إدارة  غازات التبريد، سواء بتمويل من  "ينبغي أن تجسد
القطاعات ذات الصندوق المتعدد األطراف أو البلد ذاته، الظروف الخاصة بالبلد ومعالجة جميع 

الصلة بما في ذلك القطاع غير الرسمي. وينبغي أن تكفي لضمان الوفاء بالتزامات الرقابة للبلد وذلك 
، وينبغي أن تتضمن آليات لإلبالغ 2007في المائة وشاملة له في  85على األقل حتى الخفض بنسبة 

  عن التقدم المحرز"
 

 رتفع بھا حجم االستھالكخطط إدارة غازات التبريد للبلدان التي ي  -جيم
 

بعد أن تؤخذ في االعتبار الحاجة إلى أن تبدأ البلدان ذات االستھالك الكبير التخطيط للتعامل مع ھذا  )ط (
القطاع الكبير والمعقد، فضال عن المقرر المتعلق بذلك الصادر عن اجتماع األطراف، ستنظر في 

لقطاع التبريد للبلدان التي يرتفع بھا  طلبات الحصول على تمويل لوضع استراتيجيات طويلة األجل
حجم االستھالك، وينبغي للبلدان التي يرتفع فيھا حجم االستھالك التي لم تجر بعد تحديثات لبرامجھا 
القطرية أن تضطلع بوضع خطط إدارة غازات التبريد االستراتيجية في سياق ھذه التحديثات وبما 

 ية بشأن تحديثات البرامج القطرية؛يتفق مع المبادئ التوجيھية للجنة التنفيذ

ينبغي أن تأخذ أي مقررات تصدرھا اللجنة التنفيذية في المستقبل بشأن تمويل تنفيذ عناصر  )ي (
استراتيجيات خطط إدارة غازات التبريد في االعتبار األولوية النسبية للتخطيط الحكومي الوطني 

ص الخفض األخرى للوفاء بالتزامات لتخفيضات الكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد وتوافر فر
 الرقابة  للبلد؛

يمكن في ھذا السياق أن تنظر اللجنة التنفيذية فيما إذا يمكن البدء في تنفيذ األنشطة التي تعتبر في  )ك (
كثير من األحيان جزءا من خطة إدارة غازات التبريد (مثل تدريب موظفي الجمارك) تمثل وضع 

 خطة إدارة غازات التبريد.

للتوصيات المتعلقة بتقييم خطط إدارة غازات التبريد وخطط البرنامج القطري في البلدان التي ينخفض فيھا  تجميع
  )49/6حجم االستھالك مع التركيز على قطاع خدمة التبريد (المقرر 

 
 اللجنة التنفيذية: قررت .3

اإلزالة  أن توصي وحدات األوزون الوطنية لدى وضع وتنفيذ خطط إدارة غازات التبريد وخطط )أ (
الوطنية أو النھائية بأن تنظر، حيثما يكون ممكنا، وبالتعاون مع الوزارات الحكومية والوكاالت 

 فيمايلي:

تحديث واستكمال التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون حيثما تنھض الحاجة إلى  )1(
نفاذ بما في ذلك تدابير قانونية إضافية، وجرى وتھيئة الحاجة إلى زيادة تحديد آليات اإل

 على سبيل المثال مايلي:

فرض حظر على الواردات والصادرات من أجھزة التبريد المستعملة المعتمدة  -
  على الكلوروفلوروكربون؛

شھادات اإلعتماد اإللزامية للفنيين الذين يضطلعون بأنشطة مھنية في خدمة  -
 التبريد؛

ا انتھاكات للقواعد تحديد خصائص نظام العقوبات في الحاالت التي تقع فيھ -
 القانونية؛
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آليات توزيع حصص االستيراد والتصدير تحت نظام الرخصات تحسين  -
 مراقبة استعمالھا الفعلي؛ و

 تعزيز التعاون بين وحدة األوزون الوطنية والسلطات الجمركية؛ -
 

، االرتقاء بالمناھج الدراسية للتدريب التقني في مجال التبريد حيثما تنص الحاجة إلى ذلك )2(
وتزويد جميع مؤسسات التدريب بأحدث المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالتطبيق العام 
للممارسات الجيدة لخفض استخدام المواد المستنفدة لألوزون بدرجة كبيرة والترويج 

 الستخدام البدائل؛

وطنية الجارية مطالبة  الوكاالت المنفذة والثنائية بأن تأخذ في االعتبار، لدى تنفيذ خطط اإلزالة ال )ب (
السترجاع وإعادة تدوير جزء من خطط  41/100وعندما تخطط لخطط إزالة وطنية جديدة، المقرر 

 اإلزالة الوطنية وخاصة الفقرات التالية:

"تركيز استرجاع وإعادة استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاعات التركيبات  )1(
الھواء المتنقلة في حالة استمرار وجود  كبيرة الحجم التجارية والصناعية وأجھزة تكييف

، وخضوع 12-عدد كبير من النظم المعتمدة على الكلوروفلوروكربون
الكلوروفلوروكربون لخفض كبير فى توافره نتيجة العتماد تدابير الرقابة الفعالة على 

 الواردات؛

كاليفھا و/أو مواصلة استكشاف احتماالت تيسير عمليات إعادة التھيئة التي تحقق مردودية ت )2(
 استخدام البدائل المتوافرة ربما من خالل برامج التحفيز؛

إتباع طريقة انتقائية في توفير معدات جديدة لالسترجاع وخاصة معدات إعادة التدوير من  )3(
 خالل:

أن توضع خالل إعداد المشروع تقديرات سليمة للطلب المحتمل على معدات  .أ 
 االسترجاع وإعادة التدوير؛

عدات للبلد إالّ بعد طلبات مؤكدة وبمشاركة كبيرة في التكاليف من ال تسلم الم .ب 
 جانب الورش للمعدات المقدمة باستخدام آالت مجمعة محليا قدر المستطاع؛

شراء وتسليم وتوزيع المعدات على مراحل متعددة بعد استعراض استخدام  .ج 
 المعدات التي جرى تسليمھا والتحقق من الطلبات الجديدة؛

خدمات المتابعة والمعلومات الكافية إلبقاء معدات االسترجاع  ضمان توافر .د 
 وإعادة التدوير في الخدمة؛

رصد استخدام المعدات، والمعارف التى اكتسبھا المستفيدون على أساس مستمر من خالل  )4(
المشاورات الدورية وجمع التقارير الدورية من الورش يضطلع بھا االستشاريون 

بط التقنيين. وينبغي إعداد التقارير المرحلية المعدة على ھذا الوطنيون بالتعاون مع روا
الرصد على أساس سنوي بواسطة االستشاري و/أو وحدات األوزون الوطنية بالتعاون مع 

، وينبغي توفير موارد إضافية كافية 31/48الوكالة المنفذة على النحو الوارد في المقرر 
 )؛41/100المقرر  للتمكين من أعمال المتابعة واإلبالغ: (من

تطلب  من الوكاالت المنفذة الثنائية والمنفذة المتعددة األطراف بالتعاون مع المؤسسات الوطنية  )ج (
 المعنية مايلي:
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إجراء تدريب الفنيين وفقا الستراتيجية تجمع بين التدريب النظري و ممارسات عملية  )1(
في االرتقاء بالمناھج  خالل الحلقات الدراسية مع عدد محدود من المشاركين والمساعدة

 الدراسية لمعاھد التدريب التقني لخدمة التبريد في البلدان حيثما ال يكون ذلك قد تم بعد؛

إيالء االھتمام الكامل لجوانب السالمة وإجراء التعديل الضروري على المكونات  )2(
كربونات الكھربائية أو استبدالھا في البلدان التي أجرى فيھا التدريب على استخدام الھيدر

 وخاصة إعادة التھيئة؛

االختيار الدقيق ألجھزة التعرف على غازات التبريد التي سيجري شراؤھا مع مراعاة  )3(
أفضليات الوحدات المتنقلة الصغيرة، والمناسبة لتحديد مختلف أنواع الغازات وإدراج 

طيط مرحلة اختبار، حيثما أمكن، قبل شراء أعداد كبيرة. وعالوة على ذلك ينبغي التخ
للتفاصيل اإلدارية بشأن توزيع ھذه األجھزة واستعمالھا وتخزينھا قبل طلبھا لتجنب 

 التأخير؛

تطلب من أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة الثنائية والمتعددة األطراف وضع توصيات  )د (
ات عن الوردين بوضع قوائم إشارية للمعدات المالئمة للفئات المستھدفة الرئيسية، وتقاسم المعلوم

 ؛5المنافسين بما في ذلك من بلدان المادة 

تطلب من أمانة الصندوق، بالتعاون مع الوكاالت المنفذة الثنائية والمتعددة األطراف، وضع صيغة  )ه (
مالئمة لإلبالغ لتتبع التقدم التجميعي الذي تحقق في استخدام برامج العمل السنوية، وإيجاز في 

بغرض تبسيط وترشيد  47/50لمعلومات التي طلبت في المقرر جدول االستعراض الموحدة ا
متطلبات اإلبالغ الشاملة، وإبالغ االجتماع الواحد والخمسين للجنة التنفيذية. وينبغي أن يتضمن ھذا 
التقييم"مقارنة بين ما جرى تخطيطه في الشريحة السنوية السابقة وما تحقق بالفعل. وينبغي تقديم 

تجميعية، كما يمكن تقديم البيانات الخاصة بااللتزامات الحالية أو  معلومات الصرف بصورة
المقررة حسب مقتضى الحال. وينبغي أيضا أن تحدد المعلومات الكيفية اتي تم تنفيذ شرط المرونة 
في االتفاق و/أو الكيفية التي تخصص بھا األموال غير المستخدمة من الشرائح السابقة" (من المقرر 

 ))؛1ة الفرعية (ب)() والفقر47/50

 سياسات التمويل المنقحة للصندوق المتعدد األطراف التي اعتمدت خالل االجتماع الخامس والثالثين
 
خالل االجتماع الخامس والثالثين سياسات التمويل المنقحة للصندوق المتعدد  اعتمدت اللجنة التنفيذية .4

الطريقتين التاليتين لتنفيذ سياسات التمويل المنقحة التي ، وحسب أفضلية واستعداد البلد المعني، اقترحت 21األطراف
تضمن الصلة الموضحة باالمتثال: تمويل اتفاقات اإلزالة الشاملة لمجموعة المواد استنادا إلى األداء، وتمويل 

ذين المشروعات المختلفة أو خطط إزالة قطاع منفصل استنادا إلى استراتيجيات اإلزالة الوطنية. وفيمايلي وصف لھ
 الطريقتين.

 اتفاقات اإلزالة لمادة شاملة القطاعات  المعتمدة على األداء
 
النطاق: سوف يتضمن اتفاق اإلزالة لمجموعة مواد شاملة مجموع االستھالك المتبقي من المادة المعنية  .5

لبلد. ويمكن أن الخاضعة للرقابة (مثل الھالونات والمواد الكلوروفلوروكربونية في جميع قطاعات المستخدمين في ا
يتألف االتفاق، بحسب االستھالك المتبقي في كل قطاع من ھذه القطاعات من أكثر من استراتيجية قطاعية واحدة أو 
إذا كان االستھالك المتبقي يوجد بصورة حصرية في قطاع خدمة التبريد، وھو ما يحدث عادة فيما يتعلق باستكمال 

                                                      
 ..UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67قة المرفق السادس عشر من الوثي   21
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تصنيع ذات الصلة، يمكن تحديد االتفاق بأنه جزء من خطة إدارة غازات إزالة الكلوروفلوروكربون في قطاعات ال
  .31/48التبريد كما يرد تحديده في المقرر 

المالمح: سيتعين أن يتضمن إتفاق اإلزالة لمجموعة شاملة القطاعات المعتمد على األداء خطة عمل وجدول  .6
ومستوى التمويل الذي يتفق عليه مع اللجنة التنفيذية،  زمني لتنفيذ األنشطة حسنة التنسيق الخاصة بالصناعة والحكومة

وجدول زمني للصرف من جانب الصندوق المتعدد األطراف مقابل األھداف الوطنية لخفض المواد المستنفدة 
 لألوزون وھيكل إدارة لضمان تحقيق ھذه االتفاقات وربط عملية صرف الموارد بالمعالم البارزة لألداء.

توفر االتفاقات المقترحة أفضل فرصة لتنفيذ سياسة التمويل ذات الصلة الوثيقة الواضحة المزايا: يمكن أن  .7
باالمتثال ألن التمويل سوف يربط بأھداف االمتثال المنصوص عليھا في االتفاق (سواء وفقا لبروتوكول مونتريال أو 

 ألداء.جدول زمني معجل يفضله البلد المعني) وربط صرف الموارد بالمعالم البارزة ل

وسوف تقدم االتفاقات بديال للعملية المرھقة في بعض األحيان للتقديم على أساس كل مشروع على حده  .8
وعملية الموافقة. كما ستوفر ھذه االتفاقات تأكيدا بالتمويل الذي يمكن التنبؤ به من الصندوق المتعدد األطراف خالل 

في استخدام األموال المتفق عليھا لتنفيذ األنشطة لتحقيق أھداف فترة زمنية محددة، كما سيوفر للبلد المعني المرونة 
 االتفاق.

الخبرات حتى اآلن: طبقت ھذه الطريقة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع اإلنتاج وغيرھا من  .9
االستھالك. القطاعات وتتبع ذلك، إلى حد معين، تمويل خطط إدارة غازات التبريد في البلدان التي ينخفض فيھا حجم 

ويجري تنفيذ االتفاقات القطاعية التي ووفق عليھا حتى اآلن على النحو المقرر إالّ أن معظمھا أعد وجرى التفاوض 
 بشأنه على أساس كل حالة على حده على مدى فترة زمنية طويلة.

ستند إلى خبرات المبادئ التوجيھية العملية: ويحين اآلن موعد استعراض الحاجة إلى مبادئ توجيھية موحدة ت .10
 الصندوق المتعدد األطراف إلعداد وتنفيذ وإدارة ھذه االتفاقات حتى يمكن اعتماد ھذه الطريقة بصورة متزايدة.

الخطوات األخرى الموصي بھا: توصي األمانة، بغية تمكين البلدان التي على استعداد العتماد طريقة اتفاق  .11
، والوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة لوضع مشروع 5مع بلدان المادة  المواد شاملة  المعتمد على األداء، بأن تعمل

 مبادئ توجيھية إلعداد وتنفيذ وإدارة اتفاقات اإلزالة الشاملة للمواد المعتمدة على األداء.

لة تمويل المشروعات الفردية (بما في ذلك المشروعات الجامعة أو مشروعات خطط إدارة اإلزالة النھائية) وخطط إزا
  لقطاع منفصل استنادا إلى استراتيجية امتثال وطنية

يمكن االستمرار في تطبيق الطريقة الحالية لتمويل المشروعات الفردية إالّ أنه ال يمكن إجراء ھذا التمويل  .12
عة دون شرط أن يبين المشروع المطلوب موقعه في استراتيجية االمتثال الوطنية المتعلقة بإزالة المادة المعنية الخاض

للرقابة. ومن المفھوم أنه اليوجد، حتى يتم وضع استراتيجيات االمتثال الوطنيى ما يحول دون تمويل المشروعات 
الفردية أو خطط إزالة قطاع قائم بذاته وفقا للمبادئ التوجيھية للصندوق وإجراءاته إلى أن تبين ھذه المشروعات 

 مايلي:
 

 50(مثل تجميد الكلوروفلوروكربون، والخفض بنسبة تأثير المشروع المطلوب على ھدف االمتثال  )أ (
 وغير ذلك)؛ 2005في المائة في 

تأثير المشروعات الجارية على المتبقي من مستوى استھالك المادة الذي ستحدده اللجنة التنفيذية  )ب (
 أثناء المناقشات التي تدور بشأن  االستھالك المتبقي من المواد المستنفدة لألوزون المؤھل للتمويل

 ومستوى االستھالك االستھالك اإللزامي لالمتثال للھدف المحدد؛
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 تأثير المشروع المطلوب على االستھالك الوطني المتبقي من المادة أو المواد المعنية. )ج (

وينبغي تطبيق نفس الشرط على خطة إزالة قطاع قائم بذاته. ويمكن أن تتضمن خطط اإلزالة القطاعية ھذه  .13
ادة المعنية الخاضعة للرقابة، وخطة عمل بواسطة كل من الصناعة والحكومة ومستوى مجموع االستھالك من الم

تمويل متفق عليه، وجدول زمني للصرف مثلما الحال بالنسبة لالتفاق شامل المواد. ونظرا ألن باإلمكان استخدام 
لھذه المشروعات على أھداف  المادة الخاضعة للرقابة في أكثر من قطاع واحد، فإن من المھم تحديد التأثير المباشر

 االمتثال الوطنية للمادة المعنية الخاضعة للرقابة.
 

المزايا: يوفر شرط وضع طلبات التمويل في سياق استراتيجية امتثال وطنية إمكانية تحديد تأثير التمويل على  .14
. ويوفر تمويل المشروعات وفقا ھدف االمتثال المحدد وتقييم مدى األھمية الملحة لھذه الطلبات ومن ثم أولوية التمويل

إلستراتيجية االمتثال الوطنية للحكومة إمكانية تحديد وتيرة اإلزالة وفقا للعرض والطلب على المستوى المحلي بالنسبة 
للمواد الخاضعة للرقابة ومدى استعداد مستھلكيھا. وسوف تعوض الخطوات المقترحة في الجدول أعاله لتحليل الصلة 

ة للمشروعات بالنسبة لالمتثال، عدم كفاية سياسة التمويل الحالية حيث أنھا ال تربط بين تأثير الوثيقة الواضح
المشروع امتثال البلد. كما تقترح ھذه الخطوات في مشروع المبادئ التوجيھية إلعداد تحديثات البرامج القطرية. 

 راتيجياتھا الوطنية الخاصة باالمتثال.وتھدف المبادئ التوجيھية المقترحة إلى مساعدة البلدان في إعداد است
 

المبادئ التوجيھية العملية: يمكن أن تستخدم المبادئ التوجيھية المقترحة إلعداد تحديثات البرامج القطرية  .15
التي يجري تقديمھا ألمانة االجتماع الرابع والثالثين كمبادئ توجيھية تشغيلية إلعداد استراتيجيات االمتثال الوطنية. 

ظت اللجنة التنفيذية ذلك حيث قررت "أن تحديثات البرامج الوطنية وخطط إدارة غازات التبريد سوف تزود وقد الح
على االستفادة من ھذه الفرصة" (المقرر  5بآلية الستراتيجيات اإلزالة الوطنية، وتشجع بلدان المادة  5بلدان المادة 

33/54.( 
 

تنقيح السياق القطري المدرج في الوقت الحاضر في وثيقة وإلى أن يتم إعداد ھذه اإلستراتيجيات، يوصي ب .16
 المشروع لتوفير تحليل للصلة الوثيقة الواضحة للتمويل المطلوب لالمتثال.

 
مشروع مبادئ توجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تتضمن مسوحات 

  (ح))53/37الھيدروكلوروفلوروكربون (المقرر 
 

 قررت اللجنة التنفيذية اعتماد المبادىء التوجيھية التالية: .17
 

ينبغي أن تعتمد البلدان نھجا متدرج المراحل لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  )أ (
 الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمن إطار استراتيجيتھا الجامعة؛

التوجيھية المشار ينبغي للبلدان أن تستخدم في أسرع وقت ممكن وبحسب توافر الموارد المبادئ  )ب (
إليھا لوضع تفاصيل المرحلة واحدة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي 

في المائة في  10، والخفض بنسبة 2013ستعالج الطريقة التي ستتخذھا البلدان لتحقيق التجميد في 
 يھية للتكاليف أثناء وضعھا؛مع تقدير اعتبارات التكاليف ذات الصلة وتطبيق المبادئ التوج 2015

ينبغي توضيح المرحلة واحد من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وما يليھا من  )ج (
 مراحل، على النحو التالي:

 بالنسبة للبلدان التي لديھا استھالك في قطاع الخدمة فقط: )1(

ة غازات التبريد/ أن تتسق مع المبادئ التوجيھية الحالية إلعداد تحديثات خطط إدار .أ 
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، وحسب مقتضى الحال 35/57و 31/48خطة إدارة غازات التبريد إعماال للمقررين 
 ؛45/54مع إعداد خطط إدارة اإلزالة النھائية إعماال للمقرر 

أن تتضمن التزامات لتحقيق تدابير الرقابة على الھيدركلوروفلوروكربون لعامي  .ب 
لخطط إدارة إزالة المواد  وتدرج نظاما يعتمد على األداء 2015و 2013

الھيدروكلوروفلوروكربونية يعتمد على استكمال األنشطة في ھذه الخطة للتمكين من 
اإلفراج السنوي عن التمويل الخاص بخطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

ونية، بالنسبة للبلدان التي لديھا قطاعات تصنيع تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكرب )2(
ينبغي أن تتضمن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة إزالة وطنية 

 38/65تستند إلى األداء مع خطط إزالة لمادة أو عدة مواد أو قطاع التي يتسق مع المقرر 
الذي يعالج مستويات خفض االستھالك بما يكفي لتحقيق تدابير الرقابة على 

، ويوفر نقاط بداية للخفض التجميعي 2015و 2013ن لعامي الھيدروكلوروفلوروكربو
 باالقتران مع أھداف الخفض السنوية؛

بالنسبة للبلدان التي تختار تنفيذ المشروعات االستثمارية قبل استكمال خطة إدارة إزالة المواد  )د (
 الھيدروكلوروفلوروكربونية:

ھيدروكلوروفلوروكربونية ينبغي أن تسفر الموافقة على كل مشروع عن إزالة المواد ال )1(
لحسابه مقابل االستھالك المحدد في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

ما لم تكن جزءا من ھذه  2010وال يمكن الموافقة على أي من ھذه المشروعات بعد عام 
 الخطة؛

األول إشارة إلى في حالة استخدام نھج المشروعات الفردية، يتعين أن يوفر تقديم المشروع  )2(
صلة المشروعات اإليضاحية بخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، 

 وإشارة إلى الوقت الذي ستقدم فيه ھذه الخطط؛

ينبغي إيالء االھتمام لتوفير التمويل للمساعدة في إدراج تدابير الرقابة على  )ه (
التراخيص كجزء من تمويل عملية إعداد الھيدروكلوروفلوروكربون في التشريعات والقواعد ونظم 

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب مقتضى الحال ويتعين إصدار تأكيد عن 
تنفيذ نفس الشيء كشرط أساسي مسبق لتمويل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية

منفذة في بلد واحد، تعين وكالة رئيسية لتنسيق  ينبغي في الحاالت التي توجد فيھا عدة وكاالت )و (
 العملية الشاملة لوضع المرحلة واحد من الخطة؛

ينبغي أن تتضمن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية معلومات عن التكاليف وقت  )ز (
 تقديمھا استنادا إلى مايلي ولمعالجتھا:

 وكلوروفلوروكربون وقت التقديم؛أحدث مبادئ توجيھية للتكاليف الحالية للھيدر )1(
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سيناريوھات تكاليفية بديلة تعتمد على مواعيد القطع المحتملة للقدرات الجديدة في حالة  )2(
عدم تحديد تاريخ القطع حتى اآلن فيما يتعلق باألھلية لتمويل مرافق التصنيع على النحو 

 25اريخ النظر في (ك) فضال عن السياسة الحالية المتعلقة بت 53:37الوارد في المقرر 
 ؛1995يوليه/ تموز 

 سيناريوھات تكاليفية بديلة للتكاليف اإلضافية والرأسمالية لعمليات التحويل الثانية؛ )3(

التكاليف اإلضافية لتنظيم عمليات االستيراد واإلمدادات في سوق المعدات المعتمدة على  )4(
ي البلد ووصف المنافع الھيدروكلوروفلوروكربون بمجرد توافر البدائل المؤكدة تجاريا ف

 التي تعود على قطاع الخدمة بشأن انخفاض الطلب ذي الصلة؛

معلومات التكاليف والمنافع التي تستند إلى النطاق الكامل للبدائل المعنية وما يرتبط بھا من  )5(
مواد مستنفدة لألوزون وغير ذلك من التأثيرات على البيئة بما في ذلك المناخ مع مراعاة 

 ار العالمي واستخدام الطاقة وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛قدرة االحتر

تشجع البلدان والوكاالت على استكشاف الحوافز المالية الممكنة والفرص المتاحة لتوفير موارد  )ح (
إضافية لتنظيم المنافع البيئية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إعماال للفقرة 

 الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف؛ 19/6(ب) من المقرر 11

 ينبغي أن تعالج خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مايلي: )ط (

 ) و(و)؛ھ(53/37استخدام الترتيبات المؤسسية المشار إليھا في المقرر  )1(

ا أدوار ومسؤوليات روابط فنيي التبريد وغير ذلك من الروابط الصناعية وكيفية إسھامھ )2(
 في إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛

ينبغي لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية أن تحقق، على األقل، البيانات  )ي (
والمعلومات حسب مقتضى الحال الواردة في المخطط اإلشاري لوضع خطط إدارة إزالة المواد 

 سع عشر بھذا التقرير.الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق التا

 
     

 


