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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  االجتمــــــاع التاسع والسبعون

 2017تموز/يوليه 7إلى  3بانكوك، 
 

 

وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا 
 )78/3معايير التمويل (المقرر : مشروع 5المادة  بلدان في

 معلومات أساسية

المتعلقة المسائل  لتناول 2017نيسان /أبريل 7إلى  4عقد االجتماع الثامن والسبعون للجنة التنفيذية من  -1
 (تعديل كيغالي). فقط بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال

بالمبادئ  المتصلةمناقشة المسائل  ،من جدول األعمال 1)1(أ)(6في إطار البند  ،بدأت اللجنة التنفيذيةو -2
 استنادا إلى الوثيقة للمواد الھيدروفلوروكربونية بالتخفيض التدريجيالمتعلقة  التوجيھية للتكاليف

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 وCorr. 1الوثيقة معلومات عن جميع العناصر ذات الصلة من المقرر تلك قدمت . و
2/XXVIII 21و (ب)20 (الفقرتان 3يالمؤسس والتعزيز)، 20(الفقرة  2باألنشطة التمكينية، باستثناء تلك المتعلقة ،(

، التي عرضت في وثائق منفصلة. ))8(ب)(15الفقرة ( 23-الھيدروفلوروكربون 4المنتج الفرعي رقابةوتكنولوجيات 
التوجيھية للتكاليف المتعلقة لوثيقة مشروع نموذج للمبادئ باولزيادة تيسير عمل اللجنة التنفيذية، تضمن المرفق األول 

 بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية.

                                                 
 .: مشروع معايير التمويل5الصلة بوضع مبادئ توجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في بلدان المادة  المعلومات ذات 1
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6. 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/7. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9.  
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 االجتماع الثامن والسبعينالتي دارت في مناقشات ال

ركزت مناقشات اللجنة التنفيذية على المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي ودور اللجنة في الوفاء بواليتھا عمال  -3
 XXVIII/2وكل عنصر من عناصر المقرر  6؛XXVIII/2المقرر الواردة في  5بالمبادئ األساسية واألطر الزمنية

 7 اللجنة التنفيذية. ذي صلة بأعمال

وفيما يتعلق بإجراءات وضع المبادئ التوجيھية لتكاليف المواد الھيدروفلوروكربونية، ذكر العديد من  -4
المبادئ التوجيھية على في نھاية المطاف  يحتوي مقرر واحد ھيكلإعداد األعضاء أن اللجنة التنفيذية يمكن أن تبدأ في 

يمكن أن يكون مقررا إجرائيا يبين وأشاروا إلى أنه لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. 
مناسبا. ويمكن بعد ذلك  يكونتقدم ويطلب القيام بأعمال إضافية بشأن مواضيع محددة حيثما  فيھاأحرز  المجاالت التي

لمرحلة الثانية من خطط اتكاليف المتعلقة بلمبادئ التوجيھية في حالة امرفق بذلك المقرر، على غرار ما جرى وضع 
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 78/3المقرر 

ل الذي يتناو 78/3جدول األعمال المقرر  ) من1(أ)(6مداوالتھا بشأن البند  ختاماعتمدت اللجنة التنفيذية في  -5
المسائل اإلجرائية والموضوعية المتصلة بوضع المبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد 

 ه ينبغي نقلأنعلى الھيدروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالمسائل الموضوعية، كان ھناك تفاھم مشترك بين األعضاء 
 10الثالث؛والتحويل  الثانيوالتحويل  9؛النھائي التاريخو 8ذ؛بشأن المرونة في التنفي XXVIII/2نص عناصر المقرر 

إلى مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف (المقرر  11والتكاليف اإلضافية في قطاع التصنيع االستھالكي
 (ب) و(ج) و(د) و(و)).78/3

وفيما يتعلق بالمسائل اإلجرائية، وافقت اللجنة على مواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بالتخفيضات اإلجمالية  -6
: XXVIII/2لمقرر من ا، والعناصر التالية (ھ))78/3ستھالك المواد الھيدروفلوروكربونية (المقرر الالمستدامة 

وكفاءة )، والتكاليف األخرى، التبريدإلنتاج، وقطاع خدمة التكاليف اإلضافية المؤھلة (التصنيع االستھالكي، وقطاع ا
المدرجة في المرفق من المواد وأھلية المواد  السالمة والتخلصمسألة لمعالجة  الالزمة الطاقة، وبناء القدرات استخدام

 )).1(78/3(المقرر المحيطة العالية حرارة ات الدرجات الخاضعة إلعفاءوواو 

  نطاق الوثيقة

كل قسم، حيثما ينطبق، إلى فقرات يشار في . وأقسام وتتألف من ثالثة 78/3الوثيقة عمال بالمقرر أعدت ھذه  -7
وإلى فقرات  XXVIII،12/2المقرر التي تصف كل عنصر من عناصر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 الوثيقة

                                                 
الوثيقة. وشملت المسائل  بھذهفي المرفق الثاني  والتي يعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  98إلى  86انظر الفقرات  5

للتخفيض والنوع المالئم لالستراتيجية الوطنية  ،الالزمة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف المسبقة التي نوقشت الشروط القانونية
تطبيق سياسات التمويل والمبادئ التوجيھية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون واالستمرار في استخدام  قابليةو ،الھيدروفلوروكربونية التدريجي للمواد

 بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف. تم تطويرھاالتي  5المؤسسات والقدرات في بلدان المادة 
الوثيقة. وشملت المسائل  بھذهالمرفق الثاني في  ساخھاوالتي يعاد استن UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  40إلى  32انظر الفقرات  6

إلى  5لمواد الھيدروفلوروكربونية، وتصنيف بلدان المادة التخفيض التدريجي لالتي نوقشت الحاجة إلى صياغة استراتيجية أو سياسة عالمية بشأن 
عضو واحد من كل  تفيد بعدم تكلم إالربونية، والقاعدة التي الستھالك المواد الھيدروفلوروك ھاوفقا لسنوات خط أساس 2 مجموعةوال 1المجموعة 
 أي مسألة واحدة. عن مجموعة

الوثيقة. وشملت العناصر  بھذهفي المرفق الثاني  والتي يعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  85إلى  41انظر الفقرات  7
الثالث؛ والتخفيضات اإلجمالية المستدامة في التحويل و المؤھلة؛ والتحويل الثاني للقدرةالنھائي  التاريخوالتي نوقشت ما يلي: المرونة في التنفيذ؛ 

؛ والتكاليف اإلضافية المؤھلة (قطاع التصنيع االستھالكي، واإلنتاج، وخدمة التبريد)، والتكاليف األخرى؛ يةالھيدروفلوروكربونالمواد  استھالك وإنتاج
درجات  ات؛ وأھلية المواد المدرجة في المرفق واو والخاضعة إلعفاءالمواد السالمة والتخلص منمسألة بناء القدرات لمعالجة والطاقة؛ استخدام كفاءة و

 الحرارة المحيطة العالية.
 .XXVIII/2من المقرر  13الفقرة  8
  .XXVIII/2من المقرر  17الفقرة  9

  .XXVIII/2من المقرر  18الفقرة  10
 .XXVIII/2لمقرر (أ) من ا15الفقرة  11
، وھما عنصران يتعزيز المؤسسالاللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثامن والسبعين، يجري النظر في األنشطة التمكينية و على النحو الذي وافقت عليه 12

 ليس كجزء من ھذه الوثيقة.و، بشكل منفصل  XXVIII/2من عناصر المقرر 
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عند االقتضاء. يتم تلخيصھا،  التي تعكس مناقشات اللجنة التنفيذية، والتي UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11الوثيقة 
 XXVIII/2درج أيضا النص الفعلي لعنصر المقرر ي، إليه الرجوع تيسيرول

 :ھي لوثيقةلالثالثة  واألقسام -8

: تم النظر في ھذه المبادئ في االجتماع الثامن والسبعين؛ األساسية واألطر الزمنيةالمبادئ   القسم األول:
، قررت اللجنة التنفيذية مناقشتھا في اجتماع اءاآلرونظرا لعدم التوصل إلى توافق في 

قادم. وبما أن ھذه المبادئ يمكن أن تيسر تنفيذ بعض المقررات المتفق عليھا في االجتماع 
ية في قطاع وكربونبالمواد الھيدروفلور المتعلقةالثامن والسبعين (مثل تقديم المشروعات 

  في االجتماع التاسع والسبعين. التصنيع)، قد ترغب اللجنة التنفيذية في مناقشتھا

: يعرض عناصر XXVIII/2عناصر محددة من المقرر المتعلقة بالمناقشات  مواصلة  القسم الثاني:
فھم مشترك؛ ويعرض  ىأعضاء اللجنة التنفيذية إل بشأنھاتوصل التي  XXVIII/2المقرر 

 .امناقشتھي وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة تال XXVIII/2عناصر المقرر 

 مع مالحظةقترح توصية شاملة استنادا إلى جميع المسائل التي تمت مناقشتھا، : تُ التوصية  القسم الثالث:
التمست ، وأن األمانة  XXVIII/2لم يتناول جميع عناصر المقرر  78/3أن المقرر 

  .78/3بشأن بعض الفقرات الفرعية من المقرر  المشورةمزيد من ال

 أيضا المرفقات الثالثة التالية:وتتضمن الوثيقة  -9

لمبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد امشروع نموذج   المرفق األول: 
ختام االجتماع الثامن والسبعين. ويتضمن ھذا المشروع  بصيغته فيالھيدروفلوروكربونية 
بين أعضاء شأنھا بتم التوصل إلى تفاھم مشترك  التي XXVIII/2نص عناصر المقرر 

اإلضافية المناقشات باللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن والسبعين. وسيستمر تحديثه عمال 
 .XXVIII/2بشأن عناصر المقرر 

) من جدول األعمال، مشروع 1(أ)(6مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في إطار البند   المرفق الثاني:
  للجنة التنفيذية. والسبعينجتماع الثامن اال تقريرمن  المقتبسة معايير التمويل

بشأن المبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد  78/3المقرر   المرفق الثالث: 
  .5الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

  الزمنية واألطر األساسيةالمبادئ   القسم األول:

إزالة المواد المتعلقة بتعديل نھج اللجنة التنفيذية المستخدم في وضع مبادئ توجيھية للتكاليف عن طريق  -10
 يمكن االتفاق على الجوانب التالية المذكورة في الوثيقة ،13الھيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 14  التخفيض بقبل وضع الصيغة النھائية للمبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة
الصندوق المتعدد األطراف؛  على تمويلللحصول  القانونية المسبقةلمواد الھيدروفلوروكربونية: الشروط ل التدريجي

                                                 
 وتحديد التكاليف اإلضافية خيارات تقييممناقشة بشأن  وثيقة) في 2007األول  ديسمبر/كانونلث والخمسين (نظرت اللجنة التنفيذية في االجتماع الثا 13

اتخذت  يقة،). واستنادا إلى تلك الوثUNEP/OzL.Pro/ExCom/53/60( الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد استھالك وإنتاجألنشطة إزالة  المؤھلة
وانب متعلقة بالمبادئ التوجيھية بشأن الشروط المسبقة لتقييم تمويل الصندوق المتعدد األطراف إلزالة المواد الذي تضمن ج 53/37اللجنة المقرر 

تصنيف البلدان والحفاظ على  ائمة،تطبيق السياسات والمبادئ التوجيھية القائمة، واستخدام المؤسسات والقدرات الق وقابليةالھيدروكلوروفلوروكربونية، 
ضافية بشأن مسائل محددة ستضطلع بھا األمانة حتى تتمكن اإلعمال األلمنخفض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضال عن ذات االستھالك ا

 الستين) إلى االجتماع 2008لمبادئ التوجيھية للتكاليف. وبعد ذلك، من االجتماع الرابع والخمسين (أبريل/نيسان االنتھاء من إعداد االلجنة التنفيذية من 
نظرت اللجنة في  ،الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمتعلقة بإزالة المواد  التوجيھية للتكاليفالمبادئ  علىالموافقة  فيھا)، الذي تمت 2010(أبريل/نيسان 
 .التوجيھية للتكاليفبما في ذلك التقدم في إعداد المبادئ  ،السياساتمختلف وثائق 

 .25 إلى 16الفقرات  14
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لمواد التخفيض التدريجي لالوطنية لتقديم المساعدة من أجل  اتاالستراتيجيأنواع وأنسب نوع من 
إزالة القائمة المتعلقة ب ه التوجيھيةد األطراف ومبادئلصندوق المتعداسياسات  وقابلية تطبيقالھيدروفلوروكربونية؛ 

بمساعدة  تم تطويرھاالتي  5استخدام المؤسسات والقدرات في بلدان المادة المواد المستنفدة لألوزون؛ واالستمرار في 
؛ واالستمرار في استخدام تعاريف البلدان ذات االستھالك المنخفض والمشروعات الصندوق المتعدد األطراف

 لصغيرة والمتوسطة الحجم.ا

أن اللجنة التنفيذية وافقت خالل إزالة المواد  علىالضوء  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 الوثيقةوتسلط  -11
القضايا ، وتناولت للتكاليف التوجيھيةلمبادئ اوضع االنتھاء من المشروعات قبل  علىالھيدروكلوروفلوروكربونية 

المثال،  وعلى سبيلالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حسب الحاجة.  إزالةخطط إدارة  تنفيذالناشئة خالل  الجديدة
إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع  قائمة بذاتھا استثماريةأربعة مشروعات  علىتمت الموافقة 

إدارة إزالة المواد  طمن خط األولىلمرحلة ا التوجيھية لتكاليفلمبادئ ا االنتھاء من وضعقبل  والخمسينالتاسع 
 ھامن خطط الثانيةبأن تقدم المرحلة  5ح لبلدان المادة مِ . وبالمثل، سُ الستينالھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع 

خطط، تلك المن  الثانيةالمرحلة  معايير تمويلبشأن  قراردارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل اتخاذ إل
مستوى أنه لن يتم تعديل و األولىللمرحلة  التوجيھية القائمةالمقترحات ستستند إلى المبادئ أن  الفھمأساس  على

 15 على أساس المعايير المعتمدة لتمويل المرحلة الثانية. التمويل

بأن تعديل كيغالي حقق توازنا دقيقا، وأنه من الضروري أن تنعكس  أُقِروفي االجتماع الثامن والسبعين،  -12
في المبادئ التوجيھية المتعلقة بالتخفيض التدريجي بدقة النتائج التي تحققت في االجتماع الثامن والعشرين لألطراف 

ة القائمة، واالستمرار السياسات والمبادئ التوجيھي قابلية تطبيق قضاياللمواد الھيدروفلوروكربونية. وأبرز األعضاء 
أنسب باستخدام موارد الصندوق المتعدد األطراف، وتحديد  تم تطويرھافي استخدام القدرات والمؤسسات التي 

 استراتيجيات وطنية.

 وتحتوي على 16وفي وقت الحق، نظرت اللجنة التنفيذية في ورقة غرفة اجتماعات مقدمة من الرئيس، -13
 رح استنادا إلى المناقشات:العناصر التالية لمشروع مقرر مقت

"وضع مبادئ توجيھية لتمويل التخفيض التدريجي الستھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية   (أ)
لمبادئ التوجيھية في أقرب االنتھاء من ا، و2018إلى االجتماع الثالثين لألطراف في عام  التقديمھ

  ؛األطرافيقدمھا  وقت ممكن بعد ذلك، مع مراعاة اآلراء والمدخالت التي

  :بتقديم تقرير،  XXVIII/2من المقرر  11أن يقوم رئيس اللجنة التنفيذية، وفقا للفقرة   (ب)

التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية في وضع  عناالجتماع التاسع والعشرين لألطراف إلى   )1(
 لمواد الھيدروفلوروكربونية؛ لتمويل التخفيض التدريجي لمبادئ توجيھية 

بشأن الحاالت التي أدت فيھا مداوالت اللجنة التنفيذية  يةاجتماعات األطراف المستقبلإلى   )2(
  لتكنولوجيا مقدم إلى اللجنة التنفيذية؛بشأن اإلى تغيير في استراتيجية وطنية أو خيار وطني 

 XXVIII/2من المقرر  12استعراض النظام الداخلي للجنة التنفيذية المطلوب في الفقرة يكون أن   (ج)
يعاد النظر فيھا في المستقبل عندما تكتسب اللجنة التنفيذية مزيدا من الخبرة فيما  عملية مستمرة

  لمواد الھيدروفلوروكربونية؛المتعلقة بالتخفيض التدريجي ليتعلق بأنشطة التمويل 

                                                 
تضمن يي ذتلك الوثيقة الب. قد ترغب اللجنة التنفيذية في الرجوع إلى المرفق الثاني UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5الوثيقة من  56الفقرة  15

التي يمكن استخدامھا كمرجع أثناء مناقشة عناصر المبادئ التوجيھية للتكاليف ومجموعة من المقررات التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية واألطراف 
 لمواد الھيدروفلوروكربونية.لجي للتخفيض التدري

16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/CRP.1 (أ) من جدول األعمال: 6الثامن والسبعين: موجز البند  عالخاص باالجتما، متاحة على موقع اإلنترانت
 در عن اجتماع األطراف.الصا XXVIII/2ناشئة عن المقرر وبتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال  متعلقةعناصر تنظر فيھا اللجنة التنفيذية 
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للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد  5بلدان المادة لق على الشروط المسبقة التالية االتفا  (د)
لتخفيض التدريجي الستھالك المواد من أجل ااألنشطة التمكينية  ألنشطة غيراألطراف 

  الھيدروفلوروكربونية:

  التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو االنضمام إليه؛   )1(

متفق عليھا لتحقيق تخفيض إجمالي مستدام في استھالك المواد  بدايةنقطة  وضع  )2(
أن أي إزالة للمواد الھيدروفلوروكربونية ناتجة عن الفھم الھيدروفلوروكربونية على أساس 

  البلد؛الخاصة بأي مشروع قد توافق عليه اللجنة التنفيذية ستخصم من نقطة البداية 

بمساعدة الصندوق المتعدد  تم تطويرھاالتي  5بلدان المادة ينبغي استخدام المؤسسات والقدرات في   (ھ)
لمواد التدريجي للتخفيض لاألطراف من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى الحد الممكن 

  الھيدروفلوروكربونية، حسب االقتضاء؛ 

إزالة المواد  لتمويلللصندوق المتعدد األطراف تنطبق السياسات والمبادئ التوجيھية الحالية أن   (و)
ما لم تقرر اللجنة  الھيدروفلوروكربونية لموادالتخفيض التدريجي ل على تمويلالمستنفدة لألوزون 

  التنفيذية خالف ذلك".

، ألن بعض مقرروردا على ذلك، أشار بعض أعضاء اللجنة التنفيذية إلى أنه من السابق ألوانه النظر في  -14
مناقشة منظمة قبل إجراء لمشاورات مع حكوماتھم. وطلبوا مزيدا من الوقت والجوانب تحتاج إلى مزيد من المناقشة وا

بالمبادئ التوجيھية المذكورة أعاله. ووافقت اللجنة على مواصلة المناقشات في  المتعلقةبشأن الجوانب  اتخاذ مقررات
 اجتماع الحق.

 االجتماع التاسع والسبعينفي مناقشة مسائل لل

في مواصلة المناقشات في االجتماع التاسع والسبعين، مع مالحظة أن الجوانب  قد ترغب اللجنة التنفيذية -15
في االجتماع الثامن والسبعين. فعلى سبيل المثال،  عليھابعض المقررات المتفق  تيسر تنفيذالمذكورة أعاله يمكن أن 

(ز) 78/3جب المقرر يخضع تقديم المشروعات ذات الصلة بالمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع بمو
بالمبادئ التوجيھية المقترحة في الوثيقة  المتعلقةللجوانب  المماثلةلمجموعة من الشروط 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 ،على تعديل كيغالي أو  البلدان التي تقدم مشروعا ينبغي أن تكون قد صدقت: أن مثال

حتى يتم استالم صك متاح أنه لن يكون ھناك أي تمويل آخر وحكوماتھا على التصديق؛ تفيد بعزم رسالة  قدمت
خصم من نقطة البداية للتخفيض تُ من المواد الھيدروفلوروكربونية مرتبطة بالمشروع س كميةالتصديق؛ وأن أي 

 لالستھالك. اإلجمالي
 ومنظمةائي مل برامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمت(ز)، تش78/3وعالوة على ذلك، وتماشيا مع المقرر  -16

المقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين ثمانية طلبات إلعداد مقترحات مشروعات  17األمم المتحدة للتنمية الصناعية
ن يومشروع 5،18للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع في خمسة من بلدان المادة 

المنزلية في  البراداتفي تصنيع  كغاز تبريدأ المستخدم 134-ونللھيدروفلوروكرباستثماريان للتخفيض التدريجي 
 20 وكولومبيا. 19بنغالديش

                                                 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/21 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/79/23. 
 ).1نام ( تي)، وفي2)، والمكسيك (1)، ولبنان (1)، وإكوادور (3الصين ( 18
شركة في به المتبادل المرتبط  الكبسخط  كغاز تبريد في تصنيع البرادات المنزلية وتحويليسوبيوتان األأ إلى  134-التحول من الھيدروفلوروكربون 19

Walton Hi-Tech Industries Limited. 
 .كغاز تبريد في تصنيع البرادات المنزليةيسوبيوتان األأ إلى  134-التحول من الھيدروفلوروكربون 20
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  XXVIII/2القسم الثاني: مواصلة المناقشات المتعلقة بعناصر محددة من المقرر 

  مشترك بين األعضاءالتي تحظى بفھم  XXVIII/2عناصر المقرر 

مشروع نموذج المبادئ إلى  لنقلمشترك بين األعضاء في االجتماع الثامن والسبعين  فھمكان ھناك  -17
ن األطراف من اختيار استراتيجياتھا بشأن: المرونة في التنفيذ التي تمكّ  XXVIII/2التوجيھية نص عناصر المقرر 

التحويل ة المؤھلة؛ والتحويل الثاني والنھائي للقدر والتاريخوالتكنولوجيات؛  اتالقطاعما يتعلق بفيالذاتية وأولوياتھا 
و(و)). ويمكن  و(د) و(ج) (ب)78/3(المقرر التصنيع االستھالكي في قطاع والتكاليف اإلضافية المؤھلة الثالث؛ 

 ھذه الوثيقة.باالطالع على نص كل عنصر في مشروع المبادئ التوجيھية الوارد في المرفق األول 

  مزيدا من المناقشة التي تتطلب XXVIII/2عناصر المقرر 

من المقرر  التاليةقررت اللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن والسبعين مواصلة مناقشة العناصر  -18
2/XXVIII :والتكاليف اإلضافية ، المواد الھيدروفلوروكربونيةوإنتاج  استھالكفي  التخفيضات اإلجمالية المستدامة

، استخدام الطاقة )، وكفاءةالتبريد، والتكاليف األخرى، وقطاع اإلنتاج، وقطاع خدمة االستھالكي التصنيع( المؤھلة
، وأھلية المواد المدرجة في المرفق واو الخاضعة من المواد والتخلص ،السالمةمسألة وبناء القدرات لمعالجة 

 لإلعفاءات ذات درجات الحرارة المحيطة العالية.

  21استھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية التخفيضات اإلجمالية المستدامة في

يطلب إلى اللجنة التنفيذية إدراج المبدأ التالي المتعلق بالتخفيضات اإلجمالية أن " XXVIII/2، المقرر 19الفقرة 
المستدامة في سياسات الصندوق المتعدد األطراف: يُحدَّد حجم االستھالك المتبقي باألطنان المؤھَّل للتمويل على 

ساس نقطة بداية االستھالك اإلجمالي الوطني مطروحا منه الكمية الممولة من المشروعات المعتمدة سابقا في نماذج أ
، بما يتسق مع للمواد الھيدروفلوروكربونيةاالتفاق المتعدد السنوات في المستقبل فيما يخص خطط التخفيض التدريجي 

 ".35/57المقرر 

مزيد من المناقشة قبل إدراج  ھناك حاجة إلى االجتماع الثامن والسبعين إلى أنخلصت اللجنة التنفيذية في  -19
في مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد  XXVIII/2من المقرر  19الفقرة 

نقطة البداية، بما في ذلك ما إذا  بھاحسب الھيدروفلوروكربونية، نظرا للتعقيد الذي ينطوي عليه تحديد الصيغة التي ستُ 
أن نقطة البداية اعتبار متري، أو كليھما. وشمل ذلك الطن بالكان سيتم التعبير عنھا بمكافئات ثاني أكسيد الكربون، أو 

في المائة من  65باإلضافة إلى  2022إلى  2020 للفترة منلمواد الھيدروفلوروكربونية االتي تشمل متوسط استھالك 
على التي تحدد  البدايةنقطة  غير أنقد تكون مرتفعة جدا؛  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھالك خط أساس 

ألن مشروعات إزالة المواد  نظرا ،جدا ةكون منخفضتقد فقط استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية أساس 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية قد ال تعالج النمو المتوقع.

 ي االجتماع التاسع والسبعينمسائل للمناقشة ف

في  المستدامةالمعلقة المتصلة بالتخفيضات اإلجمالية  القضاياقد ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة مناقشة  -20
والسبعين أو في اجتماع الحق، وال سيما ما إذا كان  التاسعاستھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية في اجتماعھا 

المبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض نموذج إلى مشروع  XXVIII/2من المقرر  19ينبغي نقل الفقرة 
من المستدام  اإلجماليللتخفيض  البدايةالتدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، واالتفاق على منھجية لتحديد نقطة 

عبير عن نقطة البداية بمكافئات ثاني لمواد الھيدروفلوروكربونية، وما إذا كان ينبغي التلالتدريجي  أجل التخفيض
 متري، أو كليھما.الطن بالأكسيد الكربون، أو 

                                                 
 44. وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في الفقرات UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  39إلى  32المعلومات الواردة في الفقرات  21

 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  49إلى 
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  22التكاليف اإلضافية المؤھلة: قطاع التصنيع االستھالكي

 اإلضافية الرأسماليةأقرت اللجنة التنفيذية بالحاجة إلى المزيد من المعلومات قبل تحديد مستوى التكاليف  -21
اإلضافية وعتبة فعالية التكاليف لقطاع التصنيع االستھالكي. وينبغي أن تستند ھذه المستويات ومدة تكاليف التشغيل 

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع  منباالستناد إلى الخبرة  ،إلى التكاليف والوفورات اإلضافية الفعلية
قد تكون مختلفة. ويمكن أن تأتي معلومات إضافية لمواد الھيدروفلوروكربونية التخفيض التدريجي لالتسليم بأن تكاليف 

 منخفضةتكاليف من مصادر مختلفة، بما في ذلك التحويل من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى بدائل عن ال
المواد  استھالكللتخلص التدريجي من  مشروعات استثمارية جديدة، أو من خالل القدرة على إحداث االحترار العالمي

تكاليف التشغيل و اإلضافية الرأسماليةالمفصلة عن التكاليف  التقاريرأن على أساس الفھم فلوروكربونية، الھيدرو
ليف التكارح أيضا إمكانية وضع طريقة لحساب مستوى قدمت. واقتُ قد التحويل  عمليةخالل  المتكبدةاإلضافية 
. في ھذه المرحلةالتكاليف، بدال من تحديد مستويات  تكاليف التشغيل اإلضافية وعتبة فعاليةومدة اإلضافية  الرأسمالية

ولوحظ أيضا أن أنشطة المساعدة التقنية قد تمت الموافقة عليھا في عدد من المناسبات: من خالل برنامج المساعدة 
 ولذلك، كجزء من التعزيز المؤسسي وكجزء من االتفاقات المتعددة السنوات.وأنشطة قائمة بذاتھا، كعلى االمتثال، 

 بشكلتحليل مختلف أنواع أنشطة المساعدة التقنية التي تم تمويلھا لفھم فعاليتھا باألمانة  قامتسيكون من المفيد لو 
  أفضل.

بشأن قطاع التصنيع  XXVIII/2وفي وقت الحق، وافقت اللجنة التنفيذية على نقل نص عناصر المقرر  -22
االستھالكي إلى مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية 

بالمواد  المتعلقة(و)). وقررت اللجنة أيضا أن تنظر في الموافقة على عدد محدود من المشروعات 78/3(المقرر 
مختلفة، وذلك في موعد ال يتجاوز الدون المساس بأنواع التكنولوجيا  ،لتصنيع فقطالھيدروفلوروكربونية في قطاع ا

اإلضافية وتكاليف التشغيل  الرأسماليةالتكاليف بشأن ، لتمكين اللجنة من اكتساب الخبرة 2019االجتماع األول لعام 
، على أن يكون 5في بلدان المادة اإلضافية التي قد تكون مرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية 

صدق على تعديل كيغالي أو قدم رسالة رسمية ينبغي أن يكون قد مشروعا  يقدم 5أي بلد من بلدان المادة  أن :مفھوما
إضافي حتى يتسلم الوديع صك تمويل أنه لن يكون ھناك أي إجراء والتصديق على التعديل؛ على الحكومة  عزمتبين 

لمشروع انتيجة  تخفضمن المواد الھيدروفلوروكربونية  كميةم المتحدة بنيويورك؛ وأن أي التصديق في مقر األم
 انبعاثاتبفرص زيادة تجنب  المتعلقةخصم من نقطة البداية. وقررت اللجنة أيضا النظر في التكاليف والوفورات تُ س

(ز) 78/3فية معالجتھا (المقرر المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكيفي أنشطة المواد الھيدروفلوروكربونية 
 و(ح)).

 مسائل للمناقشة في االجتماع التاسع والسبعين

(ز) و(ح)، قد 78/3محدود من المشروعات االستثمارية بما يتماشى مع المقرر العدد التقديم وتنفيذ  لتيسير -23
تحديد جملة ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في تقديم مزيد من التوجيه لألمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة عن طريق 

ولوية التي ستحظى باأللفرعية معايير ونطاق ھذه المشروعات (أي القطاعات الصناعية أو القطاعات اأمور من بينھا 
إعداد المشروع ودعم تكاليف ، بما في ذلك اوالتوزيع الجغرافي المناسب)؛ مع تحديد إجمالي التمويل الذي سيتاح لھ

طلب إعادة أي أموال متبقية في ومدة أقصاھا سنتان من وقت الموافقة؛ على مدة تنفيذ المشروعات  تقييد؛ وةالوكال
ة بعد تاريخ إنجاز المشروع؛ وطلب تقديم تقارير شاملة عند إنجاز المشروع بما في ذلك موعد أقصاه سنة واحد

 أثناء التحويل. ذات الصلةمعلومات مفصلة عن التكاليف اإلضافية والوفورات 

واقترحت الوثيقة الموجزة التي أعدھا الرئيس في االجتماع الثامن والسبعين عمال إضافيا يتعين االضطالع  -24
 جاالت التالية:به في الم

المشروعات التي تمت  يوجزتتضمن جدوال  ]لالجتماع الثمانين[طلب إلى األمانة إعداد وثيقة   (أ)
 الرأسماليةالتكاليف والتكنولوجيا المستخدمة، عن الموافقة عليھا حتى اآلن، بما في ذلك معلومات 

                                                 
 51ي الفقرات . وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية فUNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  87إلى  41المعلومات الواردة في الفقرات  22

 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  57إلى 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46 
 

8 

الية التكاليف، والدروس ، وفعالتي تمت الموافقة عليھا تكاليف التشغيل اإلضافيةواإلضافية 
القدرة على إحداث فيھا اختيار تكنولوجيات منخفضة  لم يتيسرالمستفادة، بما في ذلك الحاالت التي 

 ؛االحترار العالمي

معلومات عن مختلف أنواع أنشطة  تجمع ]لالجتماع الثمانين[طلب إلى األمانة إعداد وثيقة   (ب) 
دوق المتعدد األطراف حتى اآلن، بما في ذلك مستوى التمويل المساعدة التقنية التي وافق عليھا الصن

  الموافق عليه؛

تكاليف التشغيل واإلضافية  الرأسماليةالتكاليف الخيارات اإلضافية لجمع المعلومات لتحديد   (ج)
  ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:للتحويالت اإلضافية

  األمانة، بالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة؛ تعدهاستعراض   )1(
  ؛ تحدد فيما بعد اختصاصاتبموجب التشاور مع خبراء مستقلين،   )2(
 ھاقائمة بأصناف المعدات الرئيسية الالزمة للتحويالت حسب القطاع، وتكاليف إعداد  )3(

  المحتملة.

ل ھناك حاجة إلى عمل إضافي في ضوء مقررھا زاتال  توقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان -25
في قطاع التصنيع الكتساب  بالمواد الھيدروفلوروكربونيةبتقديم عدد محدود من المشروعات ذات الصلة  فيما يتعلق

 المرتبطة بتلك المشروعات. تكاليف التشغيل اإلضافيةواإلضافية  الرأسماليةالتكاليف بشأن خبرة 

  23ة: قطاع اإلنتاجالتكاليف اإلضافية المؤھل

: "أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تقوم، لدى وضع مبادئ توجيھية جديدة بشأن XXVIII/2، المقرر 15الفقرة 
اإلنتاج قطاع  المنھجيات وحسابات التكاليف، بجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة، وإدراجھا في حساب التكاليف:

 نتيجة إليقاف تشغيل/إغالق مرافق اإلنتاج، فضال عن تخفيض اإلنتاج؛األرباح الضائعة  :(ب))15(الفقرة 
حين؛و البحث والتطوير و أنشطة المساعدة التقنية؛و                        ؛  مرافق اإلنتاج تفكيك و التعويضات المقدمة للعاملين المسرَّ

، للمواد الھيدروفلوروكربونية ترار العالميالمنخفضة أو المعدومة القدرة على إحداث االحالمتصل بإنتاج البدائل 
تكاليف براءات االختراع والتصاميم أو التكاليف اإلضافية لعائدات حقوق و وذلك بھدف تخفيض تكاليف البدائل؛

المنخفضة أو المعدومة القدرة على إحداث  المواد الھيدروفلوروكربونيةتكاليف تحويل المرافق إلنتاج بدائل و الملكية؛
تكاليف التقليل من انبعاثات و عندما يكون ذلك مجديا من الناحية التقنية وفعاال من حيث التكاليف؛ ار العالمياالحتر

، عن طريق التقليل من معدل 22-الھيدروكلوروفلوروكربونلعملية إنتاج  فرعي، وھو منتج 23- الھيدروفلوروكربون
لقة، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمونة انبعاثه في العملية، أو تدميره من البقايا الغازية المط

موجب وينبغي تمويل ھذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف، من أجل الوفاء بالتزامات البلدان العاملة ب ؛بيئيا
             المحددة في التعديل". 5من المادة  1الفقرة 

المناقشات التي دارت في االجتماع الثامن والسبعين بشأن المسائل المتعلقة بقطاع اإلنتاج في إطار  خالل أُقر  -26
أو إنشاء مرافق إنتاج  قائمةمن جدول األعمال، بأنه على الرغم من أن الفئات تشمل تحويل مرافق إنتاج  )1((أ)6البند 

، فقد وافقت اللجنة التنفيذية حتى وفعاال من حيث التكاليف قنيةمن الناحية الت مجدياجديدة إلنتاج بدائل عندما يكون ذلك 
يعتبر الخيار األكثر فعالية من حيث التكاليف كان  وھو ،اآلن على تمويل قطاع اإلنتاج على أساس إغالق المصنع

تتمثل في  االنبعاثات ھذهمعالجة طرائق ، لوحظ أن إحدى 23-الھيدروفلوروكربونبانبعاثات  وفيما يتعلقوالكفاءة. 
المھم أن يكون ، من ھذا القرارمن أجل اتخاذ  غير أنه. 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ جإلغالق إنتا توفير تمويل
مزدوجة االستخدام المتبقية للمواد مصانع ال التقديرية إلغالقمن األمانة عن التكاليف  ھناك تقرير

  .كمرجعفي قطاع اإلنتاج  عليھالمشروعات الموافق باستخدام فعالية التكاليف ل ،الھيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
 58. وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في الفقرات UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  95إلى  88المعلومات الواردة في الفقرات  23

 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  62إلى 
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من جدول األعمال، أجرت اللجنة التنفيذية مناقشة  )1((أ)6في إطار البند  المستفيضةوباإلضافة إلى المناقشة   -27
من جدول األعمال،  )3((أ)6في إطار البند  23-الھيدروفلوروكربونموضوعية بشأن المسائل المتعلقة بانبعاثات 

استنادا إلى الوثيقتين  23،24-الفرعي الھيدروفلوروكربونالمنتج الرقابة على تكنولوجيات انب الرئيسية المتعلقة بوالجو
UNEP/OzL.Pro/ExCom78/9 وCorr.1 .على  الرقابةالمناقشات، أشار عدة أعضاء إلى أن التزامات  وخالل

أولوية. وأشار األعضاء ذات لمسألة قيد النظر اجعلت  2020يناير/كانون الثاني  1 بحلول 23- الھيدروفلوروكربون
، بما في ذلك الحرق، 23-على الھيدروفلوروكربونإلى أن ھناك خيارات مختلفة لالمتثال اللتزامات الرقابة 

لتدمير خارج او االحتجاز، وأوليةمواد كاالستخدامات الخاضعة للرقابة أو  االستعمال في، وواالحتجازواإلغالق، 
بيئي، فإن تمويل إغالق المنظور اللمھم أن تحتفظ البلدان بالمرونة في اختيار نھجھا المفضل. ومن الموقع. ومن ا

- الھيدروفلوروكربونانبعاثات  للرقابة علىفعالية  أكثر طريقةسيكون  22-ربونكلوروفلوروكمرافق إنتاج الھيدرو
عن الجوانب  محدثةالتاسع والسبعين وثيقة  . وطلبت اللجنة إلى األمانة، في جملة أمور، أن تقدم إلى االجتماع23

  :، بما في ذلك23- الھيدروفلوروكربون المنتج الفرعي الرقابة علىبتكنولوجيات  المتعلقةالرئيسية 

التي تنتج  المصانع مزدوجة االستخداممعلومات ذات صلة بتكاليف إغالق   (أ)
  ؛22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 23-انبعاثات الھيدروفلوروكربون الرقابة علىئمة التي تدعم القا واللوائحلسياسات اوصف   (ب)
  ؛5لحفاظ على تلك التدابير في بلدان المادة ا ومتطلباتورصدھا 

استنادا إلى  23-انبعاثات الھيدروفلوروكربون طرائق الرقابة علىتحليل  مواصلة  (ج)
المعلومات اإلضافية التي يقدمھا أعضاء اللجنة التنفيذية إلى األمانة وأي معلومات أخرى 

  متاحة، بما في ذلك معلومات من آلية التنمية النظيفة؛

وانبعاثات  22- دروکلوروفلوروکربونيإنتاج الھمن  الحاليةالمستويات   (د)
 كل، في إنتاج خط كل، ومعلومات عن ممارسات اإلدارة، في 23- كربونالھيدروفلورو

الرصد  منھجيات، بما في ذلك معلومات عن 5بلدان المادة غير و 5مرفق في بلدان المادة 
  تغير المناخ؛  اإلطارية بشأن تحدةاألمم الم إطار اتفاقيةفي  الموافق عليھا

الموافق ، مثل تلك 23-الھيدروفلوروكربوناستكشاف الخيارات الممكنة لرصد انبعاثات   )ھ(
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، بما في  في إطارللرصد المستمر  عليھا

  (و)).78/5ذلك التكاليف المرتبطة بھا (المقرر 

انب الرئيسية ن الجوع محدثة(و)، قدمت األمانة إلى االجتماع التاسع والسبعين وثيقة 78/5واستجابة للمقرر   -28
  (د) من جدول األعمال.11في إطار البند  2325-المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون الرقابة علىبتكنولوجيات  المتعلقة

  مسائل للمناقشة في االجتماع التاسع والسبعين

في االجتماع الثامن والسبعين أن تواصل اللجنة التنفيذية في  أعدھا الرئيسالموجزة التي  الوثيقةاقترحت   -29
المصانع مزدوجة االستخدام إغالق  تمويلمسألة بشأن االجتماع التاسع والسبعين المناقشات 

تكاليف توفر ال وثيقةنظر في االجتماع التاسع والسبعين تعد للاألمانة أن  إلى؛ وطلبت 22-دروکلوروفلوروکربونيلھل
التوجيھية بموجب المبادئ  تكن مؤھلة للتمويلالتي لم  22-دروکلوروفلوروکربونيإلغالق مصانع إنتاج الھ التقديرية
 إنتاجإغالق  مشروعات فعالية تكاليفكمرجع وذلك باستخدام  ،لقطاع إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الحالية

  الممولة في الصين. الحالية 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 الرقابة على المنتج الفرعيوتالحظ األمانة أن المناقشات الموضوعية بشأن المسائل المتعلقة بتكنولوجيات   -30
الوثيقة التي أعدھا الرئيس.  صدورمن جدول األعمال بعد  )3((أ)6في إطار البند  دارتقد  23- الھيدروفلوروكربون

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  121إلى  112الفقرات  24
25 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48. 
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توفر  وثيقةالذي تضمن، في جملة أمور، إعداد  78/5ر لمقرلاللجنة التنفيذية  باعتمادواختتمت تلك المناقشات 
 الوثيقةالواردة في  للوثيقة(أي مماثلة  22-الھيدروكلوروفلوروكربونإنتاج  مصانعتكاليف إغالق عن معلومات 

  ).الرئيس أعدھاالموجزة التي 

  :بما يليالتاسع والسبعين اجتماعھا في القيام ولذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية   -31

مؤھلة  XXVIII/2(ب) من المقرر 15فئات التكاليف الواردة في الفقرة  اعتبارالنظر في إمكانية   (أ)
بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع  ةوإدراجھا في حساب التكاليف المرتبط

  اإلنتاج؛ 

  .ةمناسب تراھامناقشة أي مسألة أخرى تتعلق بقطاع اإلنتاج   (ب)

  26التبريد: قطاع خدمة المؤھلة ف اإلضافيةالتكالي

: "أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تقوم، لدى وضع مبادئ توجيھية جديدة بشأن XXVIII/2، المقرر 15الفقرة 
خدمة قطاع  المنھجيات وحسابات التكاليف، بجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة، وإدراجھا في حساب التكاليف:

برامج إصدار الشھادات وتدريب و وضع السياسات وتنفيذھا؛و : أنشطة توعية الجمھور؛(ج))15(الفقرة التبريد 
 التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة والسالمة فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

معدات و   ؛الخدمةأدوات و مواد الھيدروفلوروكربونية؛منع التجارة غير المشروعة في الو تدريب موظفي الجمارك؛و
  ".إعادة تدوير المواد الھيدروفلوروكربونية واستعادتھاو اختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الھواء؛

ب التمويل المتاح بموج الخدمة: "أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية أن تزيد فيما يتعلق بقطاع 28/2، المقرر 16الفقرة 
بما يتجاوز المبالغ المدرجة في ذلك المقرر بالنسبة لألطراف التي يصل مجموع خط  74/50مقرر اللجنة التنفيذية 

المواد طنا متريا، عندما يلزم ذلك من أجل إدخال بدائل  360أساس استھالكھا من المواد الھيدروفلوروكربونية إلى 
المواد  إلى القدرة على إحداث االحترار العالميالمنخفضة أو المعدومة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  "./المستعملين النھائيين أيضاالخدمةالھيدروفلوروكربونية، مع االحتفاظ بكفاءة استخدام الطاقة، وذلك في قطاع 

وأشير في االجتماع الثامن والسبعين إلى أن قطاع خدمة التبريد ھو أحد أھم القطاعات التي يجري تناولھا،   -32
ومصدر تمويلھا الرئيسي  5من تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية في غالبية بلدان المادة  األكثر تأثراسيكون ألنه 

لمواد التخفيض التدريجي لالمبادئ التوجيھية لتكاليف  تتناوللوفاء بالتزاماتھا المتعلقة باالمتثال. وينبغي أن ل
مثل تلك التي تتناولھا المبادئ التوجيھية للمواد الھيدروفلوروكربونية نفس األولويات في ھذا القطاع 

سمية الالشتعال، واقابلية  مثل الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع بعض االستثناءات، وأن تنظر كذلك في قضايا
ينبغي  لتكاليف اإلضافية في القطاع، والتيلمزيدا من التحليل المتعمق ذلك وتكاليف غازات التبريد البديلة. ويتطلب 

التخفيض التدريجي  بينإزالة المواد المستنفدة لألوزون، والتآزر  عندالفعل بناؤھا ب تشمل القدرات القائمة التي تمأن 
القطاع  كانفي األنشطة التي  أن تنظرو ،إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةللمواد الھيدروفلوروكربونية و

أكثر كفاءة وتعقيدا. وأشير إلى أن األمانة اقترحت في االجتماع السابع  وھو ينتقل إلى نظم يخطط لتطبيقھاالخاص قد 
 ،السياساتمع األخذ في االعتبار وثائق  ،التبريدجوانب قطاع خدمة  جميعواحدة تغطي  ،وثيقتينوالسبعين إعداد 

دريب والمساعدة برامج الت تطوير وتنفيذفي به والعمل المضطلع  ،والتقييمالحالة، واستعراضات الرصد  تودراسا
لموظفي الجمارك  التدريبعند وضع مجموعة من وحدات  الرئيسية المطلوبة أخرى تغطي الجوانبوثيقة التقنية؛ و

لمقدمة في إطار الصندوق المتعدد كأساس لبرامج التدريب ا التي ستستخدم التبريد وتكييف الھواء خدمة تقنييو
  األطراف.

                                                 
أعضاء اللجنة التنفيذية  . وترد مناقشاتUNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة والمرفق الرابع  104إلى  93المعلومات الواردة في الفقرات  26

 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  68إلى  63في الفقرات 
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  والسبعين مسائل للمناقشة في االجتماع التاسع

) من المقرر ج(15فئات التكاليف الواردة في الفقرة  اعتبارقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في إمكانية   -33
2/XXVIII  بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في  ةوإدراجھا في حساب التكاليف المرتبطمؤھلة
  .التبريدقطاع تصنيع 

الوثيقة الموجزة التي أعدھا الرئيس في االجتماع الثامن والسبعين، قد ترغب اللجنة وكما ھو مقترح في   -34
  التنفيذية أيضا في:

عقد اجتماع في المستقبل [مع مراعاة نتائج تقييم كبير لأن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة أولية   (أ)
أن جميع الجوانب المتصلة بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، بشوموظفي الرصد والتقييم] 

  :يليمع مراعاة ما  ،التبريدبقطاع خدمة 

وثائق السياسات السابقة، ودراسات الحالة، واستعراضات الرصد والتقييم، والعمل الذي   )1(
به الوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة التقنية،  تضطلعا

وإصدار التدريب معاھد برنامج المساعدة على االمتثال مع  اأرساھوال سيما الشراكة التي 
  27؛في العالم االمعترف بھالشھادات 

اآلن لقطاع خدمة  عليه حتىالموافق  بالتمويل 5في بلدان المادة  القائمةالقدرات  تحليل  )2(
ونتائج  ؛التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونيةفي  استخدامھا التبريد وكيفية

لحد من انبعاثات قدرتھا على او واالستعادة التي تم تمويلھاإعادة التدوير وشطة االسترداد أن
المعدات والمكونات وغازات موردي غازات التبريد؛ ومدى مشاركة القطاع الخاص (مثل 

في  تطبيقھاو القدرة على إحداث االحترار العالميالتبريد) في إدخال تكنولوجيات منخفضة 
  قطاع الخدمة؛

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة أولية لعقد اجتماع في المستقبل [مع مراعاة نتائج تقييم كبير   (ب)
بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، تغطي الجوانب الرئيسية لوضع وموظفي الرصد والتقييم] 

اء التي ستستخدم خدمة التبريد وتكييف الھو وتقنييمجموعة من الوحدات المحددة لموظفي الجمارك 
، بما في 5كأساس لبرامج التدريب المقدمة في إطار الصندوق المتعدد األطراف في بلدان المادة 

  28ذلك التكاليف وطرائق التنفيذ.

قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن  ،التبريدأعمال إضافية متعلقة بقطاع خدمة بشأن ولدى النظر في أي طلب   -35
كبير من الذي طلبت اللجنة  التبريدقطاع خدمة  جمعھا تقييمالمعلومات التي تم  ستُكمل كيفاالعتبار  بعينتأخذ 

(ب)). وتعرض 77/7 رر(المق 2017المعدل لعام  والتقييمفي برنامج عمل الرصد أن يدرجه موظفي الرصد والتقييم 
 الوثيقة االجتماع التاسع والسبعين في به علىالمرتبطة  ھذا التقييم والميزانيةاختصاصات 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7.  

  29خرىاألتكاليف ال

يجوز لألطراف أن تحدد بنود تكاليف أخرى لتضاف إلى القائمة اإلرشادية للتكاليف : "XXVIII/2، المقرر 25الفقرة 
  ".القدرة على إحداث االحترار العالمياإلضافية الناجمة عن التحول إلى بدائل منخفضة 

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1الوثيقة في الوثيقة  ھذهرح إعداد اقتُ  27
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1الوثيقة في الوثيقة  ھذهرح إعداد اقتُ  28
من  70و 69الفقرتين . وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  105الفقرة المعلومات الواردة في  29

 .في المرفق الثاني بھذه الوثيقة ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11الوثيقة 
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  االجتماع التاسع والسبعينمسائل للمناقشة في 

قد ترغب في عدم إبداء آراء بشأن ھذه المسألة في االجتماع الثامن والسبعين، فاللجنة التنفيذية إذ تالحظ   -36
في حساب التكاليف المرتبط بالتخفيض التدريجي للمواد  XXVIII/2من المقرر  25إدراج النص الوارد في الفقرة 

  الھيدروفلوروكربونية.

  30الطاقةستخدام اكفاءة 

أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية وضع توجيھات بشأن التكاليف المرتبطة بالمحافظة : "XXVIII/2، المقرر 22الفقرة 
على فعالية استخدام الطاقة أو تحسين تلك الفعالية بالنسبة للبدائل من التكنولوجيا والمعدات ذات القدرة المنخفضة أو 

، مع إيالء االعتبار وفلوروكربونيةللمواد الھيدرالتدريجي  التخفيضالمعدومة على إحداث االحترار العالمي، عند 
  ".للدور الذي تقوم به المؤسسات األخرى التي تعالج كفاءة استخدام الطاقة، عند االقتضاء

الطاقة في االجتماع الثامن والسبعين، شدد العديد من استخدام مسألة كفاءة المتعلقة بمناقشة يخص الفيما   -37
. وكان ھناك تطلع مشترك XXVIII/2من المقرر  22و 16في الفقرتين  ردةالوااألعضاء على أھمية التقيد بالوالية 

لالستفادة من فرص الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزھا في تنفيذ التخفيض التدريجي للمواد 
على التخفيض التدريجي للمواد ينبغي أن يظل التركيز من المفھوم أن الھيدروفلوروكربونية، على أن يكون 

ھناك كانت الطاقة. واستخدام كفاءة لاللتزامات القانونية لألطراف المتعلقة بھا، وليس ل نظرايدروفلوروكربونية، الھ
آليات تمويل أخرى لكفاءة استخدام الطاقة، وينبغي استكشاف إمكانات التمويل أو التمويل المشترك من المؤسسات 

ليھا. عصول حالصعوبات في األخرى، الوطنية والدولية، على الرغم من أن األعضاء أقروا بأنه قد تكون ھناك 
كفاءة استخدام الطاقة، واقترحوا المتعلقة بف اإلضافية وأعرب العديد من األعضاء عن قلقھم إزاء تغطية التكالي

لطاقة. للمنافع االقتصادية التي تعوض التكاليف األولية لتحسين كفاءة استخدام األجھزة كمي لتحديد إجراء محاولة 
لمواد التخفيض التدريجي ل اتوأشير إلى أن التكاليف الناجمة عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة أثناء تنفيذ مشروع

في قطاع  التطويرإلى المستھلك؛ وأن  تمريرھاإضافية مؤھلة وال يتم  تكاليفالھيدروفلوروكربونية ينبغي أن تعتبر 
بروتوكول مونتريال، ولذلك من المھم إدراج اعتبارات كفاءة  في إطارتأثر بالمقررات المتخذة يالتبريد وتكييف الھواء 

بأعمال إضافية  القيامرح أن يطلب إلى األمانة التوجيھية للبروتوكول. واقتُ استخدام الطاقة في السياسات والمبادئ 
بشأن مختلف جوانب كفاءة استخدام الطاقة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية من أجل 

  مساعدة اللجنة في مداوالتھا.

  مسائل للمناقشة في االجتماع التاسع والسبعين

ة التنفيذية في النظر في الوثيقة الموجزة التي أعدھا الرئيس في االجتماع الثامن والسبعين قد ترغب اللجن  -38
  :بشأن ما يلي والتي تضمنت طلبا إلى األمانة

 استخدام الطاقة على كفاءةالمرتبطة بالحفاظ  القضايابشأن  وثيقة] الحادي والثمانينإعداد [لالجتماع   (أ)
ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث البديلة معدات والو/أو تعزيزھا للتكنولوجيات 

  في ذلك: بما ،للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضعند  االحترار العالمي

على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزھا في تصنيع وخدمة  للحفاظالتكاليف اإلضافية   )1(
  معدات التبريد وتكييف الھواء، بما في ذلك التصنيع في الموقع؛

االقتصادية المرتبطة بتحسينات كفاءة استخدام الطاقة في قطاع  والمنافع التسديدفترات   )2(
  التبريد وتكييف الھواء؛

                                                 
. وترد مناقشات أعضاء اللجنة UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5الوثيقة والمرفق الخامس ب 115إلى  107ردة في الفقرات المعلومات الوا 30

 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  79إلى  72التنفيذية في الفقرات 
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ذلك الطرائق التشغيلية للتمويل المشترك مع المؤسسات  الطرائق الممكنة للتمويل، بما في  )3(
األخرى على الصعيدين الوطني والعالمي، من أجل الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو 

  التحديات ذات الصلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء؛ والتغلب علىتعزيزھا 

في ذلك اختبار كفاءة استخدام الطاقة  متطلبات وضع معايير دنيا لكفاءة استخدام الطاقة، بما  )4(
  في المعدات والتحقق منھا؛

لدعم ورصد التحسينات في كفاءة  5في بلدان المادة  المطلوباإلطار المؤسسي والتنظيمي   )5(
  استخدام الطاقة، بما في ذلك في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء؛

ھات االتحاد األوروبي األربعة المتعلقة بخفض ، عند إعداد الوثيقة، توجيتأخذ في االعتبارأن   (ب)
اإليكولوجي، وأداء الطاقة  التصميمانبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدام الطاقة، و

  في المباني واالنبعاثات الصناعية، لتحديد أفضل التكنولوجيات المتاحة.

متطلبات تعزيز كفاءة استخدام  بشأنيين ذوي الخبرة الخبراء التقن ه سيكون مطلوبا منوتالحظ األمانة أن  -39
معدات التبريد وتكييف الھواء بما في ذلك تعديل خطوط إنتاج التصنيع إنجاز المھام من الطاقة للمكونات الرئيسية 

  المحددة أعاله. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في تخصيص موارد إضافية لألمانة وفقا لذلك.

  31الالزمة لمعالجة مسألة السالمة بناء القدرات

: "أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية تحديد أولويات المساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل XXVIII/2، المقرر 23الفقرة 
  معالجة مسائل السالمة المرتبطة بالبدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي".

: "أن يقرَّ بأھمية التحديث السريع للمعايير الدولية المتعلقة بمواد التبريد القابلة لالشتعال XXVIII/2، المقرر 3الفقرة 
، ودعم تشجيع اإلجراءات IEC60335-2-40ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي، بما فيھا المركب 

يقة مأمونة، فضال عن تصنيع مواد التبريد البديلة عديمة القدرة أو التي تسمح بطرح ھذه المواد في األسواق بطر
والمواد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةمنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي التي تحل محل 

تشتمل بالموضوع حتى وإن لم تكن  ھذه الفقرةتتعلق ( ".ا، واستخدامھا وصيانتھا والتعامل معھالھيدروفلوروكربونية
  للجنة التنفيذية). على تكليف

لمعالجة الالزمة إلى أن المسائل المتعلقة ببناء القدرات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 الوثيقةأشارت   -40
المتعلقة باألنشطة  وكذلك في الوثيقة ،التبريدوخدمة  ياالستھالكالتصنيع قطاعي  سياقفي  تناولھاتم يمسألة السالمة 

اللجنة التنفيذية في االجتماع الثامن والسبعين تعليقات إضافية على المناقشات  تبدوعالوة على ذلك، لم  32.التمكينية
المسألة ستستمر عندما تنظر اللجنة ھذه بشأن ھذه المسألة. وأشار الرئيس إلى أن المناقشات بشأن بالفعل التي دارت 

  في أنشطة المساعدة التقنية وقطاع خدمة التبريد.

  للمناقشة في االجتماع التاسع والسبعين مسائل

الالزمة النظر في المسائل المتعلقة ببناء القدرات  فيما إذا كان ينبغيقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر   -41
  .التبريد، أو النظر فيھا بشكل مستقل ةقطاعي التصنيع االستھالكي وخدمإطار النظر في لمعالجة مسألة السالمة في 

                                                 
من  81و 80الفقرتين . وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5ثيقة من الو 116الفقرة المعلومات الواردة في  31

 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11الوثيقة 
32 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6.   
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  33ن الموادالتخلص م

: "أن يطلب إلى اللجنة التنفيذية النظر في تمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكاليف 28/2، المقرر 24الفقرة 
 للمخزونات المستعملة أو غير المرغوب فيھا من المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك تدميرھا".

  مسائل للمناقشة في االجتماع التاسع والسبعين

االجتماع الثامن والسبعين، فقد ترغب في النظر فيما إذا كان إذ تالحظ اللجنة عدم اإلعراب عن أي آراء في   -42
  مناقشة ھذه المسألة في االجتماع التاسع والسبعين.أو عدم مواصلة ينبغي مواصلة 

  34أھلية المواد المدرجة في المرفق واو الخاضعة إلعفاءات درجة الحرارة المحيطة العالية

أتاحت األطراف في بروتوكول مونتريال إعفاء لألطراف ذات درجة الحرارة المحيطة العالية حيث ال توجد   -43
من المقرر  40إلى  26في الفقرات  الوارد وصفهمحدد، على النحو الفرعي االستخدام البدائل مناسبة لقطاع 

2/XXVIIIمن المقرر إلى أن  35األطراف في الفقرة  . وفيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالتمويل تحديدا، أشارت
درجات الحرارة المحيطة العالية غير مؤھلة للحصول  اتكميات المواد الواردة في المرفق واو والخاضعة إلعفاء"

    ".على تمويل في إطار الصندوق المتعدد األطراف طالما كانت معفاة لذلك الطرف

  مسائل للمناقشة في االجتماع التاسع والسبعين

إدراج النص الوارد االجتماع الثامن والسبعين، فقد ترغب في إذ تالحظ اللجنة عدم اإلعراب عن أي آراء في   -44
في مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي XXVIII/2 من المقرر  35في الفقرة 

  للمواد الھيدروفلوروكربونية.

  ةالتوصي   القسم الثالث:

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  -45

لمواد الھيدروفلوروكربونية الواردة في التخفيض التدريجي ل معايير تمويلعلما بمشروع  اإلحاطة  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46 بالوثيقةالمرفق األول 

  الزمنية  واألطر األساسيةوفيما يتعلق بالمبادئ 

ستھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية التدريجي الالتخفيض مبادئ توجيھية لتمويل  وضع  (ب)
لمبادئ التوجيھية في أقرب ا واالنتھاء من، 2018إلى االجتماع الثالثين لألطراف في عام  التقديمھ

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

، XXVIII/2من المقرر  11لفقرة ما يتماشى مع ابرئيس اللجنة التنفيذية، يقدم االتفاق على أن   (ج)
  :التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونيةتخفيض عن التقريرا 

التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية  عناالجتماع التاسع والعشرين لألطراف إلى   )1(
لمواد لتمويل التخفيض التدريجي لفي وضع مبادئ توجيھية 

 الھيدروفلوروكربونية؛ 

                                                 
 الفقرتين. وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  124إلى  117المعلومات الواردة في الفقرات  33

 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  83و 82
 69 الفقرتين. وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية في UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  131- 125المعلومات الواردة في الفقرات  34
 في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ويعاد استنساخھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  70و
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بشأن الحاالت التي أدت فيھا مداوالت اللجنة  يةاجتماعات األطراف المستقبلإلى   )2(
لتكنولوجيا مقدم بشأن االتنفيذية إلى تغيير في استراتيجية وطنية أو خيار وطني 

  إلى اللجنة التنفيذية؛

للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد  5بلدان المادة لاالتفاق على الشروط المسبقة التالية   (د)
لتخفيض التدريجي الستھالك المواد من أجل ااألنشطة التمكينية  ألنشطة غيراألطراف 

  الھيدروفلوروكربونية:

  التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو االنضمام إليه؛   )1(

مستدام في استھالك المواد متفق عليھا لتحقيق تخفيض إجمالي  بدايةنقطة  وضع  )2(
للمواد  تخفيض تدريجيأن أي الفھم الھيدروفلوروكربونية على أساس 

الھيدروفلوروكربونية ناتج عن أي مشروع قد توافق عليه اللجنة التنفيذية ستخصم 
  البلد؛الخاصة بمن نقطة البداية 

بمساعدة  تم تطويرھاالتي  5ادة ينبغي استخدام المؤسسات والقدرات في بلدان الماالتفاق على أنه   (ھ) 
الصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى الحد الممكن لتخفيض 

  المواد الھيدروفلوروكربونية، حسب االقتضاء؛ 

لتمويل للصندوق المتعدد األطراف تنطبق السياسات والمبادئ التوجيھية الحالية أن االتفاق على   (و)
ما لم  الھيدروفلوروكربونية لموادالتخفيض التدريجي ل على تمويلالمواد المستنفدة لألوزون إزالة 

  ؛تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك

  في االجتماع الثامن والسبعينمشترك التي حظت بفھم  XXVIII/2عناصر المقرر بيما يتعلق وف

المرونة في التنفيذ التي بشأن  13في الفقرة  ة، الواردXXVIII/2أن نص عناصر المقرر  مالحظة  (ز)
والتكنولوجيات؛  اتالقطاعما يتعلق بفيالذاتية ن األطراف من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا تمكّ 
التحويل الثاني و المتعلقة بالتحويل 18بشأن التاريخ النھائي للقدرة المؤھلة؛ والفقرة  17الفقرة و

إلى قد نُقل التكاليف اإلضافية المؤھلة في قطاع التصنيع االستھالكي، (أ) بشأن 15الثالث؛ والفقرة 
  مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف الواردة في المرفق األول بھذه الوثيقة؛

  يما يتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونيةوف

ذي الصلة من مشروع المبادئ التوجيھية  القسمفي  XXVIII/2من المقرر  19إدراج الفقرة   (ح)
 للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية؛

 اإلجماليتقترحھا اللجنة التنفيذية] لتحديد نقطة البداية للتخفيض ساستخدام المنھجية التالية [التي   (ط) 
نقطة استھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية، مع مالحظة أنه ينبغي التعبير عن المستدام في 

  متري]؛الطن المكافئ ثاني أكسيد الكربون و/أو بالبداية [

  يما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤھلة وف

  االستھالكي قطاع التصنيع

 (ز) و(ح)؛78/3(ن) تحل محل المقرر  إلىعلما بأن الفقرات (ك)  اإلحاطة  (ي)

بالمواد الھيدروفلوروكربونية في  المتعلقةفي الموافقة على عدد محدود من المشروعات النظر   (ك) 
مختلفة، وذلك في موعد ال يتجاوز االجتماع الدون المساس بأنواع التكنولوجيا  ،قطاع التصنيع فقط
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اإلضافية وتكاليف  الرأسماليةالتكاليف بشأن لخبرة ، لتمكين اللجنة من اكتساب ا2019األول لعام 
التشغيل اإلضافية التي قد تكون مرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان 

   :، على أن يكون مفھوما5المادة 

صدق على تعديل كيغالي أو ينبغي أن يكون قد مشروعا  يقدم 5أي بلد من بلدان المادة  أن  )1(
 التصديق على التعديل؛ على الحكومة  عزمتبين إلى أمانة الصندوق دم رسالة رسمية ق

 استالمقدم مشروعا إلى حين  5أنه لن يكون ھناك أي تمويل آخر ألي بلد من بلدان المادة   )2(
 الوديع لصك التصديق أو القبول أو الموافقة في مقر األمم المتحدة بنيويورك؛

خصم من نقطة تُ لمشروع سانتيجة  تخفضاد الھيدروفلوروكربونية من المو كميةأن أي   )3(
  ؛البداية

 للفترةالمنفذة والثنائية الوكاالت ينبغي إدراج المشروعات المحتملة في خطط أعمال أنه   )4(
لتقديمھا في  2021إلى  2019 للفترة الثمانين أو االجتماعلتقديمھا في  2020إلى  2018

 ؛2018االجتماع األخير لعام 

تكييف الھواء تصنيع أجھزة بقطاعات  المتعلقةتعطى لمقترحات المشروعات سأن األولوية   )5(
قطاعات التصنيع األخرى على الخاصة بينظر في مقترحات المشروعات سلتبريد، واو

 أساس كل حالة على حدة؛

  التوزيع الجغرافي المناسب؛ينبغي أن تراعي أن المشروعات المقدمة   )6(

كامل في موعد ال يتجاوز سنتين من وقت الموافقة بشكل ينبغي تنفيذ المشروعات أنه   )7(
معلومات  وتتضمنتقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة ستكون شاملة  وأنعليھا؛ 

المتكبدة ولمؤھلة مفصلة عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية ا
إلى الصندوق المتعدد األطراف في موعد ستعاد أثناء التحويل؛ وأن أي أموال متبقية 

 مقترحات المشروعات؛وفقا لأقصاه سنة واحدة بعد تاريخ إنجاز المشروع 

متاحا لمقترحات سيكون ] دوالر أمريكي ---مبلغ يحدد فيما بعد أن التمويل اإلجمالي [  )8(
  ؛ةيشمل تكاليف إعداد المشروع ودعم الوكالس هوأن المشروعات ھذه،

المواد الھيدروفلوروكربونية  انبعاثاتبفرص زيادة تجنب  المتعلقةالتكاليف والوفورات النظر في   (ل)
  ؛المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وكيفية معالجتھافي أنشطة إزالة 

  القيام باألعمال اإلضافية التالية:طلب إلى األمانة النظر فيما إذا كان ينبغي أن يُ   (م)

تضمن جدوال يلخص المشروعات التي تمت ت الحادي والثمانين]لالجتماع [إعداد وثيقة   )1(
تضمن معلومات عن تالموافقة عليھا حتى اآلن في قطاع التصنيع االستھالكي، و

ضافية، تكاليف التشغيل اإلوالتكاليف الرأسمالية اإلضافية والتكنولوجيا المستخدمة، 
فيھا اختيار  لم يتيسروفعالية التكاليف، والدروس المستفادة، بما في ذلك الحاالت التي 

 ؛ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالميتكنولوجيات 

جمع معلومات عن مختلف أنواع أنشطة ت الحادي والثمانين]لالجتماع [إعداد وثيقة   )2(
لصندوق المتعدد األطراف حتى اآلن، بما في ذلك المساعدة التقنية التي وافق عليھا ا

  مستوى التمويل الموافق عليه؛
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المتعلقة تكاليف التشغيل اإلضافية وجمع معلومات إضافية لتحديد التكاليف الرأسمالية اإلضافية   (ن)
استعراض، بالتشاور مع الوكاالت الثنائية باألمانة أن تقوم التحويالت، من خالل [طلب ب

 ببنود المعدات/وضع قائمة ه فيما بعدحدد اختصاصاتلخبراء االستشاريين المستقلين، تُ والمنفذة/ا
  للتحويالت حسب القطاع وتكاليفھا المحتملة]؛ المطلوبةالرئيسية 

  قطاع اإلنتاج

جعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة وإدراجھا في  XXVIII/2(ب) من المقرر 15وفقا للفقرة   (س)
حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج الوارد 

  االجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية: بتقريرفي [المرفق ##] 

 اإلنتاج، فضال عن تخفيض اإلنتاج؛ األرباح الضائعة نتيجة إليقاف تشغيل/إغالق مرافق  )1(  

حين؛   )2(  التعويضات المقدمة للعاملين المسرَّ

                                    ؛  مرافق اإلنتاج تفكيك   )3(

 أنشطة المساعدة التقنية؛   )4(

البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل المنخفضة أو المعدومة القدرة على إحداث   )5(
 العالمي للمواد الھيدروفلوروكربونية، وذلك بھدف تخفيض تكاليف البدائل؛ االحترار 

 تكاليف براءات االختراع والتصاميم أو التكاليف اإلضافية لعائدات حقوق الملكية؛   )6(

تكاليف تحويل المرافق إلنتاج بدائل المواد الھيدروفلوروكربونية المنخفضة أو المعدومة   )7(
حترار العالمي عندما يكون ذلك مجديا من الناحية التقنية وفعاال من القدرة على إحداث اال

  حيث التكاليف؛ 

، وھو منتج فرعي لعملية إنتاج 23-تكاليف التقليل من انبعاثات الھيدروفلوروكربون  )8(
، عن طريق التقليل من معدل انبعاثه في العملية، أو تدميره 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

ية المطلقة، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمونة من البقايا الغاز
بيئيا؛ وينبغي تمويل ھذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف، من أجل الوفاء 

  المحددة في التعديل؛ 5من المادة  1الفقرة موجب بالتزامات البلدان العاملة ب

قطاع اإلنتاج أو أن المتعلقة بة المبادئ التوجيھية للتكاليف النظر في ما إذا كان ينبغي مواصلة مناقش  (ع)
يطلب إلى الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج أن يقوم بذلك وأن يقدم تقريرا إلى اللجنة التنفيذية 

  بمجرد االنتھاء من وضع مشروع المبادئ التوجيھية؛

  قطاع خدمة التبريد

جعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة وإدراجھا في  XXVIII/2(ج) من المقرر 15وفقا للفقرة   (ف)
حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع اإلنتاج الوارد 

  االجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية: بتقريرفي [المرفق ##] 

  أنشطة توعية الجمھور؛   )1(  

 وضع السياسات وتنفيذھا؛   )2(  
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برامج إصدار الشھادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة   )3(
 والسالمة فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛ 

 تدريب موظفي الجمارك؛   )4(

  منع التجارة غير المشروعة في المواد الھيدروفلوروكربونية؛   )5(

 أدوات الخدمة؛  )6(

 معدات اختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الھواء؛   )7(

  إعادة تدوير المواد الھيدروفلوروكربونية واستعادتھا؛  )8(

عقد اجتماع في المستقبل [مع مراعاة نتائج تقييم كبير لأن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة أولية   (ص)
اون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، بشأن جميع الجوانب المتصلة بالتعوموظفي الرصد والتقييم] 

  :يليمع مراعاة ما  ،التبريدبقطاع خدمة 

وثائق السياسات السابقة، ودراسات الحالة، واستعراضات الرصد والتقييم، والعمل الذي   )1(
التقنية،  به الوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة تضطلعا

وإصدار التدريب معاھد برنامج المساعدة على االمتثال مع  أرساھاوال سيما الشراكة التي 
  ؛في العالم االمعترف بھالشھادات 

اآلن لقطاع خدمة  عليه حتىالموافق  بالتمويل 5في بلدان المادة  القائمةالقدرات  تحليل  )2(
ونتائج  ؛لمواد الھيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي لفي  استخدامھا التبريد وكيفية

لحد من انبعاثات قدرتھا على او واالستعادة التي تم تمويلھاإعادة التدوير وأنشطة االسترداد 
المعدات والمكونات وغازات موردي غازات التبريد؛ ومدى مشاركة القطاع الخاص (مثل 

في  تطبيقھاو االحترار العالميالقدرة على إحداث التبريد) في إدخال تكنولوجيات منخفضة 
   قطاع الخدمة؛

أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة أولية لعقد اجتماع في المستقبل [مع مراعاة نتائج تقييم كبير   (ق) 
بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، تغطي الجوانب الرئيسية لوضع وموظفي الرصد والتقييم] 

المحددة لموظفي الجمارك وتقني خدمة التبريد وتكييف ختبار التدريب واالمجموعة من وحدات 
الھواء التي ستستخدم كأساس لبرامج التدريب المقدمة في إطار الصندوق المتعدد األطراف في 

  ، بما في ذلك التكاليف وطرائق التنفيذ؛5بلدان المادة 

  يما يتعلق بالتكاليف األخرىوف

ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  القسمفي  XXVIII/2من المقرر  25الفقرة  إدراج  (ر)
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في [المرفق 

  تقرير االجتماع السابع والتسعين للجنة التنفيذية؛ب##] 

  يما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقةوف

ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  القسمفي  XXVIII/2من المقرر  22الفقرة  إدراج  (ش)
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في [المرفق 

  تقرير االجتماع السابع والتسعين للجنة التنفيذية؛ب##] 
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على المرتبطة بالحفاظ  القضايابشأن  وثيقة] الحادي والثمانينإعداد [لالجتماع أن تطلب إلى األمانة   (ت)
ذات القدرة المنخفضة أو البديلة والمعدات و/أو تعزيزھا للتكنولوجيات  الطاقةاستخدام  كفاءة

 بما ،للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضعند  المعدومة على إحداث االحترار العالمي
  في ذلك:

ة استخدام الطاقة و/أو تعزيزھا في تصنيع وخدمة على كفاء للحفاظالتكاليف اإلضافية   )1(
  معدات التبريد وتكييف الھواء، بما في ذلك التصنيع في الموقع؛

االقتصادية المرتبطة بتحسينات كفاءة استخدام الطاقة في قطاع  والمنافع التسديدفترات   )2(
  التبريد وتكييف الھواء؛

ائق التشغيلية للتمويل المشترك مع المؤسسات الطرائق الممكنة للتمويل، بما في ذلك الطر  )3(
األخرى على الصعيدين الوطني والعالمي، من أجل الحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو 

  التحديات ذات الصلة في قطاع التبريد وتكييف الھواء؛ والتغلب علىتعزيزھا 

ختبار كفاءة استخدام الطاقة متطلبات وضع معايير دنيا لكفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك ا  )4(
  في المعدات والتحقق منھا؛

لدعم ورصد التحسينات في كفاءة  5في بلدان المادة  المطلوباإلطار المؤسسي والتنظيمي   )5(
  استخدام الطاقة، بما في ذلك في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء؛

االتحاد األوروبي األربعة المتعلقة أن تأخذ في االعتبار، عند إعداد الوثيقة، توجيھات   )6(
بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدام الطاقة، والتصميم 
اإليكولوجي، وأداء الطاقة في المباني واالنبعاثات الصناعية، لتحديد أفضل التكنولوجيات 

  المتاحة؛

] لألمانة إلنجاز المھام دوالر أمريكي ---مبلغ يحدد فيما بعد النظر في ما إذا كان ينبغي تخصيص [  (ث)
  أعاله؛(ت) المحددة في الفقرة الفرعية 

  الالزمة لمعالجة مسألة السالمةبناء القدرات ب يما يتعلقوف

 يقطاع الالزمة لمعالجة مسألة السالمة في سياقبناء القدرات  ه يجري تناولأناإلحاطة علما ب  (خ)
  ؛التبريدالتصنيع االستھالكي وخدمة 

  بالتخلص من الموادوفيما يتعلق 

  في اجتماع قادم؛  من الموادالنظر فيما إذا كان ينبغي مواصلة مناقشة المسائل المتعلقة بالتخلص   (ذ)

   الخاضعة لإلعفاءات ذات درجات الحرارة المحيطة العاليةوفيما يتعلق بأھلية المواد المدرجة في المرفق واو 

ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  القسمفي  XXVIII/2 من المقرر 35إدراج الفقرة   (ض)
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق 

  ھذا التقرير.باألول 
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 المرفق األول

 لمواد الھيدروفلوروكربونيةبالتخفيض التدريجي لللتكاليف المتعلقة  المبادئ التوجيھيةذج ونم مشروع

  والسبعين)(للمناقشة في االجتماع التاسع 

  معلومات أساسية

للمواد التدريجي  التخفيضتكلفة بشأن توجيھية المبادئ اليحتوي ھذا المرفق على نموذج لمشروع 
التي وافقت عليھا األطراف في اجتماعھا الثامن  28/2استنادا إلى العناصر ذات الصلة بالمقرر  الھيدروفلوروكربونية

كان ھناك فھم عام من اللجنة التنفيذية بنقل النص ذي الصلة إلى مشروع المبادئ والعشرين. وبالنسبة للعناصر التالية، 
التي تمكن األطراف من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا الخاصة في : المرونة في التنفيذ التوجيھية بشأن التكاليف

اإلضافية المؤھلة تكاليف وال ؛لثالثالثاني وا ينالتحويلو القطاعات والتكنولوجيا؛ والموعد النھائي ألھلية القدرات؛
(قطاع التصنيع االستھالكي). وسيتم تحديث مشروع المبادئ التوجيھية للتكاليف من جانب اللجنة التنفيذية وفقا لمزيد 

  .28/2من المناقشات في االجتماع التاسع والسبعين واالجتماعات القادمة بشأن عناصر المقرر 

  في ختام االجتماع الثامن والسبعينلوضع حسب امشروع المبادئ التوجيھية 

  والتكنولوجيات اتالقطاعفيما يتعلق بن األطراف من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا المرونة في التنفيذ التي تمكّ 

 ،، وتحديد القطاعاتالمواد الھيدروفلوروكربونيةتحديد أولويات من أجل بالمرونة  5المادة تتمتع بلدان   -1
تجاه المواد  الوفاء بالتزاماتھمن أجل ا اوتنفيذ استراتيجياتھ ووضع ،البدائلوالتكنولوجيات اختيار و

 اتباع نھج قطري.بالخاصة والظروف الوطنية،  ھاالمتفق عليھا، على أساس احتياجات الھيدروفلوروكربونية

  للقدرة المؤھلة النھائيتاريخ ال

لتلك األطراف التي لديھا خط  2020كانون الثاني /يناير 1التاريخ النھائي للقدرة المؤھلة ھو   -2  -2
لتلك األطراف التي لديھا خط  2024كانون الثاني /يناير 1، و2022إلى  2020األساس لالستھالك للسنوات من 

    .2026إلى  2024األساس لالستھالك للسنوات من 

  الثالثوالثاني ن التحويال

  :الثاني والثالث ينالتحويل لمشروعاتتطبيق المبادئ التالية   -3

تُعرَّف عمليات التحويل األولى، في سياق التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، بأنھا   (أ)
ً أو كلياً،  عمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر، جزئيا

ت قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث من الصندوق المتعدد األطراف، إلى استخدام بدائل ذا
االحترار العالمي، بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية 

 باالعتماد على مواردھا الخاصة؛

المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية في سياق التخلص   (ب)
المواد الكلوروفلوروكربونية و/أو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستكون  التدريجي من استخدام

مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق 
 عليھا، بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤھلة لعمليات التحويل األولى؛

ن استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد المؤسسات التي تتحول ع  (ج)
الھيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث االحترار العالمي، بعد تاريخ اعتماد التعديل، في 
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إطار خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق أن وافقت 
ذية، ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما عليھا اللجنة التنفي

يخص عمليات التحويل الالحقة إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث 
االحترار العالمي لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليھا بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص 

 التحويل األولى؛ المؤسسات المؤھلة لعمليات

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد   (د)
الھيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي باالعتماد على مواردھا 

الصندوق المتعدد  بموجب التعديل ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من 2025الخاصة قبل عام 
األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليھا بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات 

 المؤھلة لعمليات التحويل األولى؛

 المواد الھيدروفلوروكربونيةإلى  المواد الھيدروفلوروكربونيةالمؤسسات التي تتحول عن استخدام   )ھ(
ذات قدرة أقل على إحداث االحترار العالمي بدعم من الصندوق المتعدد األطراف عند عدم توفر 
بدائل أخرى ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما يخص 
عمليات التحويل الالحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحترار العالمي، 

  ذلك ضرورياً إلنجاز الخطوة النھائية للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. إذا كان

 التخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية

  التكاليف اإلضافية المؤھلة 

  االستھالكي قطاع التصنيع

التالية من التكاليف مؤھلة، وإدراجھا في حساب التكاليف ، لجعل الفئات 28/2 (أ) من المقرر15وفقا للفقرة   -4
  المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع االستھالك التصنيعي:

  التكاليف الرأسمالية اإلضافية؛  (أ)

  تكاليف التشغيل اإلضافية خالل فترة تحددھا اللجنة التنفيذية؛  (ب)

  ية؛أنشطة المساعدة التقن  (ج)

ذات  المواد الھيدروفلوروكربونيةالبحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل   (د)
  القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي؛

تكاليف براءات االختراع والتصاميم، والتكاليف اإلضافية لعائدات حقوق الملكية، متى كان ذلك   (ھ)
  الً من حيث التكلفة؛ضرورياً وفعا

 تكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لالشتعال والبدائل ذات الخصائص السمية".  (و)

 قطاع اإلنتاج

 قطاع خدمات التبريد

  خرىاألتكاليف ال
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 استخدام الطاقة

 الالزمة لمعالجة مسألة السالمةبناء القدرات 

  التخلص 
  المحيطة في البيئة حرارةالتخضع الستثناءات ارتفاع درجة  " التيواو"المرفق  المدرجة في لمواداأھلية 
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  ثانيالمرفق ال

  مشروع معايير التمويل ): 1ألف ( 6مناقشات اللجنة التنفيذية تحت البند 
  نص مستخرج من تقرير االجتماع الثامن و السبعين للجنة التنفيذية

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة   98إلى  27الفقرات من (
 

، اللتين تتضمنان المعلومات 1، والتصويب UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5قدم ممثل األمانة الوثيقتين  27
الوارد في  األولذات الصلة بوضع معايير لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. وأبرز الجدول 

الذي يتضمن عناصر المبادئ التوجيھية للتخفيض التدريجي للمواد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 الوثيقة
ويرد المزيد من   XXVIII/2باالقتران مع الفقرات ذات الصلة من المقرر 5روفلوروكربونية في بلدان المادة الھيد

(أنشطة التمكين)،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6 المعلومات عن العناصر النوعية في الوثائق
ب الجوان UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 ((التعزيز المؤسسي) و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/7و

) وعالوة على ذلك، يتضمن 23-الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون
النموذج المقترح لمشروع المبادئ التوجيھية للتكاليف  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 المرفق األول من الوثيقة

 النموذج نصا يتعلق بالعناصر التالية من المقرر بشأن التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. ويتضمن
2/XXVIII   التي وافقت عليھا األطراف بالفعل: المرونة في التنفيذ، والتاريخ النھائي وعمليات التحويل الثاني

التي تخضع إلعفاءات درجات الحرارة ‘ واو’والتحويل الثالث، والتكاليف األخرى، وأھلية المواد الواردة في المرفق 
 لمحيطة العالية.ا
 

وقدم العديد من األعضاء عرضا عاما للمھمة المعروضة على اللجنة. وقال أحد األعضاء الذي كان يؤيده  28
أعضاء آخرون إن بعض القضايا تبدو بسيطة نسبيا مما ال يتطلب معالجتھا في حين أن ھناك قضايا أخرى أكثر تعقيدا 

ي شكل عمليات تقييم ودراسات إضافية متعمقة، أوصت األمانة بعضھا وتتطلب المزيد من الوقت والدعم من األمانة ف
خالل االجتماع السابع والسبعين للجنة التنفيذية. وقال أحد األعضاء إن بعض الجوانب يكتسي أھمية خاصة، بما في 

 .ذلك مسألة كفاءة استخدام الطاقة في سياق االمتثال
 

وقال أحد األعضاء إنه يتعين إبراز المبدأ المتعلق بالتخفيضات التجميعية المستدامة لالستھالك من  29
على النحو الذي وافقت عليه األطراف بالفعل.  1في الجدول  XXVIII/2 الھيدروفلوروكربون الوارد في المقرر 

المقرر. وفيما يتعلق بالمعلومات المقدمة  مثلما تم بالنسبة للمبادئ األخرى التي اعتمدتھا األطراف في إطار ھذا
، أضافت قائلة إن تلك العناصر قد حددت بالفعل في  XXVIII/2ألعضاء اللجنة التنفيذية بشأن عناصر المقرر 

المقرر ذاته، وينبغي تجنب أي تفسير أو إضافة مفاھيم غير مألوفه، بالنظر الى ما تنطوي عليه المھمة المقدمة للجنة 
وضيق اإلطار الزمني نسبيا المحدد لتحقيقه. وأبرز أحد األعضاء التحدي الخاص الذي يواجه المنشئات من تعقيد، 

الصغيرة التي تواجه مستويات عالية من المخاطر نتيجة لنقص الحصول على التمويل والتكنولوجيات الجديدة. وينبغي 
 .يللجنة في ھذه الظروف اعتماد نھج تحوطي لتجنب تكرار أخطاء الماض

 
وقال أحد األعضاء إنه في حين إن تطبيق الحدود القصوى من التكاليف، والمبادئ التي استخدمت في إزالة  30

المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية سوف تبسط المناقشات بشأن المبادئ التوجيھية 
نه ال تسري بالضرورة بالنظر الى االختالف الواضح في لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، فإ

طبيعة التحدي المتعلق بالھيدروفلوروكربون. كما أعرب عن عدم رضاه لطلب المعلومات عن استھالك وإنتاج المواد 
اد بالنظر الى الحاجة الى إدارة المو 5دون البلدان غير العاملة بالمادة  5الھيدروفلوروكربونية من بلدان المادة 

 .الھيدروفلوروكربونية بصورة متساوية في أنحاء العالم
 

وفيما يتعلق بتنظيم المناقشات بشأن عناصر المبادئ التوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد  31
الھيدروفلوروكربونية، ساد تأييد عام بين أعضاء اللجنة إلتباع نھج يجري في إطاره النظر في عناصر المبادئ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46 
Annex II  

 

2 

، باستثناء UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  1صورة متتالية بحسب ما جاءت في الجدول التوجيھية ب
) من جدول األعمال، على 3) و(2(أ)( 6األنشطة التمكينية والتعزيز المؤسسي، التي ستناقش في إطار البندين 

  التوالي.

 المبادئ الجامعة والنطاقات الزمنية

. ولفت نظر UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  25الى  16قدم ممثل األمانة الفقرات  32
األعضاء الى الجوانب ذات الصلة بالمبادئ التوجيھية التي يمكن للجنة أن تتخذ بشأنھا، إن أرادت، مقررات قبل 

يلي: الشروط المسبقة القانونية  فيما التوصل الى اتفاق بشأن المبادئ التوجيھية للتكاليف ذاتھا. وتتمثل ھذه الجوانب
للحصول على التمويل من الصندوق المتعدد األطراف، وأنسب األنماط إلستراتيجية وطنية لتوفير المساعدات 
للتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، وإمكانية تطبيق السياسات والمبادئ التوجيھية المالية التي يتبعھا 

األطراف إلزالة المواد المستنفدة لألوزون، ومواصلة استخدام المؤسسات والقدرات في بلدان المادة الصندوق المتعدد 
، التي جرى تطويرھا بمساعدات من الصندوق المتعدد األطراف؛ واالستخدام المستمر للتعاريف الخاصة بالبلدان 5

، الوارد في المرفق الثاني 53/37المقرر  المنخفضة حجم االستھالك، والمنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويبين
 بالوثيقة، الطريقة التي تمت بھا معالجة ھذه الجوانب فيما يتعلق بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 
وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك، جرى إبراز عدد من القضايا وخاصة فيما يتعلق بمدى إمكانية تطبيق  33

لية لخفض المواد المستنفدة لألوزون بموجب بروتوكول مونتريال. واعترف عدد من األعضاء المبادئ التوجيھية الحا
بأن تعديل كيغالي يحقق توازنا دقيقا، وأنه كان من الضروري أن تتجسد النتائج التي تحققت في كيغالي بصورة أمينة 

عضوان أھمية المرونة التي أتاحھا تعديل في المبادئ التوجيھية لتخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا. وأكد 
كيغالي لألطراف في اختيارھم للتكنولوجيا خالل التنفيذ. وأشار عضوان الى مردودية التكاليف بوصفھا اعتبارا ھاما، 
وقال آخر إن كفاءة استخدام الطاقة تحظى بأھمية عالية. كما أشار عضو آخر الى االتفاق على نقطة البدء للتخفيضات 

الية المستدامة في استھالك وإنتاج الھيدروفلوروكربون باعتبار ذلك مبدأ جامعا للمبادئ التوجيھية. وحذر عضو اإلجم
آخر من المقترح المتعلق بإدخال اإلبالغ عن االنبعاثات، قائال إن االنبعاثات تقع ضمن مسؤولية اتفاقية لألمم المتحدة 

ال مفاھيم االستھالك واإلنتاج، والمنافع المناخية من التخفيض لتغير المناخ، في حين يتناول بروتوكول مونتري
 .التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية التي يمكن أن تستخلص من التخفيضات فيھا

 
وأشار أحد األعضاء الى أنه من حيث العملية، لم يتبق سوى عامين للجنة لكي تضع المبادئ التوجيھية،  34

األطراف لكي تقدم األطراف مدخالتھا بشأنھا. وسوف يتطلب األمر مزيدا من الوقت  يجري بعد ذلك تقديمھا الجتماع
بعد ذلك لالنتھاء من وضع المبادئ التوجيھية على أساس المدخالت المقدمة من األطراف، مما يقتضى تمديد النطاق 

 .XXVIII/2الزمني الى ما يتجاوز العامين المشار إليھما في المقرر 
 

األعضاء الذين تناولوا الكلمة إنھم يرون أن األمر يقتضى المزيد من الوقت والمناقشات  وقال الكثير من 35
المنظمة قبل إمكانية التوصل الى قرارات نھائية بشأن الجوانب اإلضافية التي أثارتھا األمانة، والتي أھمھا تحديد 

ھية ومواصلة استخدام القدرات والمؤسسات أنسب االستراتيجيات الوطنية، وإمكانية تطبيق السياسات والمبادئ التوجي
التي وضعت باستخدام التمويل من الصندوق المتعدد األطراف. وأشار عدد قليل من األعضاء الى  5في بلدان المادة 

إنه يمكن استخدام المبادئ التوجيھية الحالية والمؤسسات والنظام األساسي كنقطة بداية، ويمكن أن تصبح التغييرات 
كثر وضوحا مع تقدم المناقشات بل وحتى عندما يبدأ التنفيذ. وأشار أحد األعضاء الى أنه بدال من أن تستخدم الالزمة أ

اللجنة نھج الخطط الشاملة على النحو المبين في تاريخھا األخير، يمكن أن تنظر مبدئيا في تطبيق نھج كل مشروع 
 لمناقشات بشأن المبادئ التوجيھية.على حده إلدرار المزيد من المعلومات وتوفير االستنارة ل

 
ونظر األعضاء بعد ذلك في ورقة غرفة االجتماعات التى تتضمن عناصر لمشروع مقرر مقترح يعتمد على  36

مناقشاتھم السابقة. وخالل المناقشات لھذه الورقة، قال أحد األعضاء، الذي كان يتحدث نيابة عن أعضاء من بلدان 
ه النظر في توصيات في شكل مقرر بالنظر الى أن بعض الجوانب مازالت تحتاج الى ، إن من السابق ألوان5المادة 
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مزيد من النقاش. وكان النص قد اقترح بصورة أساسية من الرئيس، وقال إنه يتعين على األعضاء مناقشة ھذا األمر 
حدھما قوله إذا كان مع حكوماتھم. وتساءل عضوان عما إذا كان ھناك وسيلة مقترحة أخرى للمضي قدما، وأضاف أ

األعضاء يعتزمون مناقشة مشروع المقرر المقترح مع حكوماتھم، فإن من المھم أوال ضمان أن يجسد مشروع المقرر 
 بصورة دقيقة مناقشات اللجنة بشأن ھذه المسألة.

 
 

شأن المھمة وأشار أحد األعضاء، يؤيده عضو آخر، إلى أن اللجنة لم تناقش بصورة دقيقة كيفية تنظيم التقدم ب 37
ولم توافق على استخدام أوراق غرفة االجتماعات لمختلف عناصر المھمة. واقترح بدال من ذلك تطبيق النھج 
المستخدم في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حيث ال يوجد سوى مقرر واحد يتضمن جميع 

ن للجنة أن تبدأ في تشكيل مقرر واحد يتضمن في نھاية المبادئ التوجيھية لتمويل أنشطة اإلزالة. وعلى ذلك يمك
المطاف جميع المبادئ التوجيھية لعملية التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. ولذا اقترح كوسيلة للمضي 
قدما وضع مقرر إجرائي يبين األماكن التي تحقق فيھا تقدم، ويطلب من األمانة إجراء عمل إضافي بشأن 

ات النوعية حسب مقتضى الحال. ويمكن بعد ذلك وضع مرفق لھذا المقرر، مثلما حدث بالنسبة للمبادئ الموضوع
التوجيھية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. فسوف يتيح ھذا النھج توثيق ما 

 ة.تحقق من تقدم، ويجري البت في مختلف عناصر المھمة بطريقة شمولي
  

وحذر أحد األعضاء، يؤيده عضو آخر، من أن إدراج كل شيء في مقرر واحد قد يشكل مشكلة، واقترح  38
رغم ذلك اتخاذ مقرر فوري بشأن النطاق الزمني لوضع المبادئ التوجيھية، لتجنب الخلط بين األطراف التي تتوقع أن 

عشرين لألطراف. وأشار العضو اآلخر أيضا الى أنه تضع اللجنة المبادئ التوجيھية النھائية في االجتماع التاسع وال
يتعين أن تحقق اللجنة تقدما في بعض المسائل، ولذا ينبغي أن تولي اھتماما دقيقا الى ما إذا كانت تريد حقيقة وضع 

 العناصر في مقرر واحد.
 

ألعمال وألغراض التوضيح، قدم كبير الموظفين معلومات أساسية عن الطريقة التي وضع بھا جدول ا 39
واالجتماع. وقد أولت األمانة اھتماما كبيرا لعقد اجتماع خاص لمناقشة القضايا المتعلقة بتعديل كيغالي والمساھمات 
اإلضافية من بعض البلدان المانحة، ووضعت جدول أعمال كامل على ھذا األساس. كما طلب من األمانة إعداد عدد 

تعديل كيغالي. ولذا فإن التوصية في معظم الوثائق كانت اإلحاطة فقط من الوثائق بمعلومات أولية فقط بشأن جوانب 
بالوثيقة المعنية. وفي حين أن المناقشات في إطار البند من جدول األعمال كانت بالغة الثراء، مع بعض التوافق في 

األنشطة التي اآلراء فيما يتعلق بالتوجيھات بشأن التكاليف، فقد ظھرت أيضا عناصر واعتبارات جديدة بجانب 
ستتولى األمانة وضعھا، وكان من الصعب للغاية على الرئيس وضع مشروع توصيات من المنصة، حتى بمعاونة 
األمانة. وسيجري إدراج العناصر التي من المفھوم التوصل الى فھم عام بشأنھا في مشروع التقرير، إالّ أنه رؤي 

إعداد ورقة غرفة اجتماعات للمبادئ الجامعة، بالنظر الى أنھا تقع لتجنب إجراء مناقشات مطولة لدى اعتماد التقرير، 
خارج المبادئ التوجيھية للتكاليف، فضال عن العناصر بالغة التعقيد مثل كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات 

ا بالغ . والواقع أنه تمشيا مع ما اقترحه بعض األعضاء، سوف يتضمن التقرير النھائي مقرر23- الھيدروفلوروكربون
 الطول عن جوانب المبادئ التوجيھية للتكاليف بما في ذلك تلك العناصر التي يتوافر عنھا نص متفق عليه.

  
اللجنة على  وافقتوعقب المناقشات، أشار الرئيس الى التوصل الى توافق في اآلراء بشأن المسألة. ولذا  40

  مواصلة المناقشات بشأن المسالة خالل االجتماع القادم.

  نة في التنفيذ التي تمكن األطراف من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا في القطاعات والتكنولوجياتالمرو

. وذكر بأنه وفقا UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  29إلى  26عرض الرئيس الفقرات من  41
، شمل النموذج المقترح لمشروع المبادئ التوجيھية للتكاليف الوارد في المرفق XXVIII/2من المقرر  14للفقرة 

 5من ذلك المقرر بشأن مرونة أطراف المادة  13نص الفقرة   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5األول بالوثيقة 
، ووضع وتنفيذ في إعطاء األولوية للمواد الھيدروفلوروكربونية وتحديد القطاعات واختيار التكنولوجيات والبدائل
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استراتيجياتھا من أجل الوفاء بااللتزامات المتفق عليھا بشأن الھيدروفلوروكربون، استنادا إلى احتياجاتھا الخاصة 
 وظروفھا الوطنية، وذلك باتباع نھج محدد لكل قطر.

  التاريخ النھائي للقدرة المؤھلة

. ووجه انتباه اللجنة التنفيذية إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  30عرض الرئيس الفقرة  42
يناير/ كانون الثاني  1، التي تنص على أن التاريخ النھائي للقدرة المؤھلة ھو XXVIII/2من المقرر  17أن الفقرة 

 2024يناير/ كانون الثاني  1، و 2022إلى  2020لھؤالء األطراف الذين لديھم سنوات خط األساس من  2020
، مدرجة في النموذج المقترح لمشروع المبادئ 2026إلى  2024نوات خط األساس من لألطراف الذين لديھم س

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5التوجيھية للتكاليف الوارد في المرفق األول بالوثيقة 

 التحويالن الثاني والثالث

من  18إلى الفقرة  - UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  31في عرضه للفقرة  -أشار الرئيس  43
، التي تطالب اللجنة التنفيذية بأن تدرج في المبادئ التوجيھية للتمويل نصا خاصا بشأن المبادئ XXVIII/2المقرر 

المتعلقة بالتحويلين الثاني والثالث. وذكر أنه تم إدراج ھذا النص في النموذج المقترح لمشروع المبادئ التوجيھية 
 أيضا. UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 للتكاليف الوارد في المرفق األول بالوثيقة

  التخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك الھيدروفلوروكربون وإنتاجه

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom./78/5من الوثيقة  39إلى  32عرض ممثل األمانة الفقرات من  44
  

ك المتبقي ، حيث يُحدَّد حجم االستھالXXVIII/2وكان ھناك اتفاق عام على المبدأ المطبق في المقرر  45
تفضل  5المؤھَّل للتمويل على أساس نقطة بداية االستھالك اإلجمالي الوطني. وقالت أحد األعضاء إن بلدان المادة 

إدراج ذلك المبدأ بسبب أن منھج القطاع أو القطاع الفرعى المحدد يحد من فرص التمويل، نتيجة لالفتقار إلى 
التكنولوجيات الجديدة. وأكدت على أن ھذا المثال يتمشى مع نص المقرر المرونة. وكانت تلك ھى الحالة حيث لم تتاح 

2/XXVIII حيث االستھالك المؤھل للتمويل حدد دون تمييز على أساس المادة أو القطاع. وقال عضو آخر إن في ،
مواد معينة سياق التخفيض التدريجى أكثر مما في اإلزالة، يؤدى الحد من االستھالك وخفض اإلنتاج في قطاعات أو 

إلى فرض قيد على قدرة البلد لالستفادة من بدائل المواد الھيدروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة على إحداث 
االحترار العالمى، مع تأثير كبير على قرارات التحول والسوق، وبالتحديد على االقتصاد القطاعى والوطنى. وقال 

وكربون كان معقدا أكثر من إزالة المواد المستنفدة لألوزون، نظرا عضو آخر إن التخفيض التدريجى للھيدروفلور
للنسبة الكبيرة من المخلوطات من المواد الصافية، مما يتطلب منھجا أكثر مرونة. وأقر عضو آخر أن من الواضح من 

القطاع أو  أن تكون التخفيضات قائمة على أساس االستھالك اإلجمالى الوطنى، بدال من مقادير XXVIII/2المقرر 
المواد المحددة، بحيث ال توجد حاجة إلدراج ذلك كمبدا محدد في المبادئ التوجيھية. وشدد عضو على أن العنصرين 

 الرئيسيين للمناقشة كانا المرونة واالستدامة.
 

وكان ھناك تسليم عام بالتعقيد المتضمن في تحديد صيغة يمكن بھا حساب نقطة البداية. وقال أحد األعضاء  46
نه في الماضي كانت نقطة البداية إلزالة  المواد المستنفدة لألوزون ھو خط أساس االستھالك أو سنة قريبة من خط إ

 2020األساس. وفي الحالة الراھنة، فإن خط األساس الذي يتألف من متوسط استھالك الھيدروفلوروكربون للفترة من 
لھيدروكلوروفلوروكربون، يعتبر مرتفع جدا كنقطة بداية في المائة من خط أساس استھالك ا 65، زائدا 2022إلى 

مؤھلة للتمويل. ومع ذلك، يمكن اعتبار نقطة البداية القائمة فقط على استھالك الھيدروفلوروكربون منخفضة جدا، ألن 
ديد نقطة مشروعات اإلزالة قد ال تتناول جميع الزيادة المتوقعة. ولھذا من المطلوب مزيد من المناقشة بشأن نھج لتح

 البداية.
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وقال عضو إن في الماضي كان التمويل يتاح إلزالة استھالك المواد الخاضعة للرقابة بينما يجرى إنشاء  47
المؤسسات الجديدة، مما يزيد االستھالك. وقد وضع مبدأ خفض االجمالى المستدام لضمان أن يساعد الصندوق المتعدد 

اتھا. وذكر أن إدراج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في صيغة تحديد خط على تلبية التزام 5األطراف بلدان المادة 
األساس يربك مسألة كيفية تحديد نقطة البداية، ويختلف عما تم في السابق. وتمت مالحظة أن نقطة البداية لبلد ينبغى 

بين االستھالك في  أن تحدد في وقت أول مشروع خفض ممول. وقال عضو آخر إنه تاريخيا تم تطبيق تمييز واضح
القطاعات االستثمارية وغير االستثمارية لحساب مستويات التمويل، وأن ھذا التمييز قد يكون مفيدا إذا اعتبر التمييز 

 حسب القطاع الفرعى مقيدا جدا.
وكانت ھناك بعض المناقشات عما إذا ينبغى تحديد نقطة البداية حسب مكافئ ثانى أكسيد الكربون أو األطنان  48
 مترية أو كالھما، وتم االتفاق على النظر في المسألة على نحو أكثر.ال
 

وفي المناقشات الالحقة، دار بعض النقاش بشأن ما إذا كانت تدرج في نموذج مشروع المبادئ التوجيھية  49
ك المتبقي االستھالتحديد حجم ، التي تطلب إلى اللجنة التنفيذية إدراج مبدأ XXVIII/2من المقرر  19للتكاليف الفقرة 

ً منه الكمية الممولة من  باألطنان المؤھل للتمويل على أساس نقطة بداية االستھالك اإلجمالي الوطني مطروحا
ً في نماذج االتفاق المتعدد السنوات المقبلة فيما يخص خطط التخفيض التدريجي للمواد  المشروعات المعتمدة سابقا

صيغة تعديل كيغالي تجعل من الواضح أن ھذا المبدأ ينبغي أن يدرج الھيدروفلوروكربونية. وقال أحد األعضاء إن 
اللجنة التنفيذية على أن ترجئ مواصلة النظر في المسألة  ووافقتضمن المبادئ التي وافقت عليھا األطراف بالفعل. 

 إلى اجتماع قادم.

  األنشطة التمكينية

وأشار إلى تناول المسألة تحت  UNEP/OzL.Pro/ExCom./78/5من الوثيقة  40عرض الرئيس الفقرة  50
 ) من جدول األعمال، األنشطة التمكينية.2(أ)(6البند 

 التكاليف اإلضافية المؤھلة

  قطاع التصنيع االستھالكي

بخصوص التكاليف  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 من الوثيقة 87إلى  41قدم ممثلو األمانة الفقرات  51
ستھالكي. وتم تقديم التكاليف الرأسمالية اإلضافية على نحو منفصل عن اإلضافية المؤھلة في قطاع التصنيع اال

 .تكاليف التشغيل اإلضافية
  

وأثير عدد من المسائل خالل المناقشة حول التكاليف الرأسمالية اإلضافية، بما في ذلك: أن الفئات الست  52
ستكون بالضرورة تكاليف إضافية مؤھلة؛ وأن ھناك حاجة  XXVIII/2 للتكاليف اإلضافية المعروضة في المقرر 

إلى المزيد من المعلومات من أجل التمكن من تحديد أرقام لمستوى التكاليف الرأسمالية اإلضافية، خالل مدة تكاليف 
تكاليف التشغيل اإلضافية، ولعتبة فعالية التكاليف؛ وأن اللجنة التنفيذية ينبغي أن تنظر في األرقام على أساس ال

اإلضافية الفعلية والوفورات الفعلية، مع االستناد إلى الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة مع التكاليف اإلضافية في 
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن التكنولوجيا واألسواق للبدائل تتطور باستمرار وقد تؤدي إلى ظروف 

ظر في حسابات التكلفة اإلضافية التي تمت قبل وقت طويل من مقترح جديدة يمكن أن تقترح الحاجة إلٮالن
المشروعات؛ وأنه قد يكون من الحكمة إنشاء طريقة لحساب مستوى التكاليف الرأسمالية اإلضافية، ومدة تكاليف 

 .التشغيل اإلضافية وعتبة فعالية التكاليف، بدال من تحديد المستويات لھا عند ھذه النقطة
 

إلى أن المعلومات اإلضافية المطلوبة للتمكن من الوصول إلى قرار بشأن التكاليف اإلضافية  وأشير أيضا 53
المؤھلة يمكن أن تأتي من مصادر مختلفة. واألمانة ھي أحد ھذه المصادر، ويمكن الطلب منھا أن تقدم جدوال يبين 

دائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الدروس المستفادة من التحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون إلى ب
االحترار العالمي (بما في ذلك التكاليف الرأسمالية اإلضافية، وتكاليف التشغيل اإلضافية، وفعالية تكاليف التحويالت، 
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والحاالت التي كانت التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي متوافرة فيھا ولكن لم يتم 
ن أجل تحديد الحواجز التي تعترض اعتماد التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار اختيارھا، م

العالمي). وھناك طريقة أخرى للحصول على البيانات الضرورية تتمثل في أن تقدم البلدان المشروعات االستثمارية 
ى أساس الفھم بأن المشروعات الموافق عليھا من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة للنظر فيھا على نحو إفرادي، عل

ينبغي أن تقدم تقارير تفصيلية عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية المتكبدة خالل التحول إلى 
التكنولوجيا المختارة ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي. ويمكن أن تشمل شروط مثل ھذه 

ت ما يلي: تصديق البلد على تعديل كيغالي؛ وتحويل مرافق التصنيع المؤھلة فحسب؛ وخصم أي كميات المشروعا
 .للمواد الھيدروفلوروكربونية المزالة من نقطة بداية التخفيضات اإلجمالية في البلد

  
اإلضافية وخالل المناقشة حول تكاليف التشغيل اإلضافية، أشير إلى أن الغرض األصلي من تكاليف التشغيل  54

ھو تقديم حوافز لالعتماد المبكر للبدائل، ومنع المؤسسات التي أجرت اإلزالة المبكرة من أن تصبح في موقف سيء 
من المنافسة. وقال أحد األعضاء إن النھج المتبع إزاء تكاليف التشغيل اإلضافية في سياق إزالة 

عة الستخدام نھج مختلف إزاء تكالف التشغيل اإلضافية الھيدروكلوروفلوروكربون كان مالئما، وأنه ال توجد جحة مقن
في سياق التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون. وطُلب توضيح بخصوص إمكانية اعتبار مكاسب فعالية استخدام 
ى الطاقة كجزء من حساب تكاليف التشغيل اإلضافية. ورد ممثل األمانة بأن فعالية استخدام الطاقة لم يتم النظر فيھا عل

نحو مباشر في الحسابات السابقة لتكاليف التشغيل اإلضافية، وكانت مسألة ينبغي أن تخضع لمزيد من المناقشة من 
جانب اللجنة التنفيذية. وردا على سؤال عن كيف يمكن للنھوض بالتكنولوجيات من نوع آخر أن يؤثر في تكاليف 

المشروع المقترح؛ وأن بعض مقترحات المشروعات قد  التشغيل اإلضافية، شرح ممثل األمانة أن ذلك سيعتمد على
تكون لھا تكاليف تشغيل إضافية أعلى، والبعض اآلخر تكاليف تشغيل إضافية أقل. وبالتالي، يمكن أن تقوم اللجنة 

 التنفيذية بتقييم أثر التكنولوجيات من نوع آخر عندما تنظر في فعالية التكاليف لكل مقترح.
 

بشأن العناصر التي يتعين إجراء مزيد من النظر فيھا، واصل أعضاء اللجنة التنفيذية وخالل مناقشة الحقة  55
تناول شروط تقديم المشروعات االستثمارية في قطاع التصنيع التي ستستخدم الكتساب الخبرة بشأن التكاليف 

ھيدروفلوروكربونية في بلدان الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد ال
. وناقشوا ما إذا كان من الضروري أن يكون البلد قد صدق بالفعل على تعديل كيغالي، أم أنه يكفي اإلعالن 5المادة 

الواضح عن النية المؤكدة للتصديق، مشفوعاً بتحديد موعد نھائي لذلك التصديق. واقترح أحد األعضاء أن النھج يُعتمد 
التدريجي للھيدروفلوروكربون النھج الذي اتخذ في ھذا الصدد في بداية العملية المتعلقة بالمواد  بالنسبة للتخفيض

ً الموعد النھائي لتقديم المشروعات االستثمارية؛ وإدراج أنواع  الھيدروکلوروفلوروکربونية. وناقش األعضاء أيضا
الموقع)؛ والحاجة إلى تجنب الحد من نطاق عملية معينة من التكنولوجيا (مثل التكنولوجيا من نوع آخر والتصنيع في 

جمع المعلومات؛ وما إذا كانت المشروعات التي تتجنب المواد الھيدروفلوروكربونية يمكن أن توفر معلومات ذات 
مناقشة تتعلق بمضمون التقارير الواردة من تلك المشروعات االستثمارية المحتملة، شدد أحد األعضاء في صلة. و

إدراج معلومات عن تكاليف كفاءة استخدام الطاقة والوفورات فيھا. وفيما يتعلق بالجدول الزمني  على ضرورة
لمقترحات المشروعات، أوضح أحد األعضاء أنه من أجل الوفاء بالموعد النھائي لتقديم الطلبات، سيكون من 

 ة أو المقترحات في أسرع وقت ممكن.الضروري أن يُطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم المذكرات المفاھيمي
  

  أنشطة المساعدة التقنية
البحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل مركبات الكربون الھيدروفلورية ذات 

  القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي
لعائدات حقوق الملكية، متى كان ذلك ضرورياً تكاليف براءات االختراع والتصاميم، والتكاليف اإلضافية 

  وفعاالً من حيث التكلفة
 تكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لالشتعال والبدائل ذات الخصائص السمية

  
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة 87 إلى 65عرض الرئيس الفقرات  56
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لى أنشطة المساعدة التقنية في عدد من المناسبات: من وأشار البعض إلى أن اللجنة التنفيذية سبق أن وافقت ع 57
خالل برنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وكأنشطة قائمة بذاتھا، وفي إطار التعزيز 

تحليل  المؤسسي، وكجزء من اتفاقات متعددة السنوات. وقيل لذلك إنه قد يكون من المفيد لو أن األمانة تمكنت من
األنواع المختلفة لألنشطة التي سبق تمويلھا، فضالً عن أنواع الحموالت المقترنة بتلك األنشطة، لكي تكون لدى اللجنة 
التنفيذية فكرة أفضل عن فعالية المساعدة التقنية. وأشير كذلك إلى أن استخدام غازات التبريد الجديدة يعني تعريض 

كل مشروع يتعين أن يخصص اعتمادات لمعدات السالمة من أجل معالجة القابلية  الفنيين ألخطار جديدة، ومن ثم فإن
لالشتعال والخصائص السمية لغازات التبريد الجديدة. ويقتضي األمر نھجا جديدا لمعالجة مسائل السالمة للمواد 

روفلوروكربونية في الھيدروفلوروكربونية، يختلف عن الطريقة التي كان يتم التعامل بھا مع المواد الھيدروكلو
 .الماضي

 
 قطاع اإلنتاج

  
. وقال إن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة 95إلى  88عرض ممثل األمانة الفقرات  58

التكاليف اإلضافية المؤھلة لتمويل التخفيض التدريجي إلنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية قد اتفق عليھا في الفقرة 
الرغم من أن الفئات تشمل تحويل مرافق اإلنتاج القائمة إلى إنتاج بدائل فضالً . وبXXVIII/2 (ب) من المقرر15

ً حتى اآلن على التمويل لقطاع اإلنتاج على أساس  عن تكلفة مرافق اإلنتاج الجديدة، فقد وافقت اللجنة التنفيذية دائما
 .ةإغالق المصانع، العتباره أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة وأكثرھا كفاء

  
وأشار أحد األعضاء إلى أن اللجنة التنفيذية، في الماضي، كانت تتعامل مع بدائل مفلورة وقال إن الوقت قد  59

، وفي XXVIII/2  من المقرر‘ 5’(ب)15حان للنظر في تكنولوجيات أخرى بديلة، على النحو الوارد في الفقرة 
ً النظر في مسألة كفاءة جميع البدائل من حيث استخدام الطاقة. وقال أعضاء  آخرون إن من المھم أيضا

ً ينبعث من عملية إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 23- الھيدروفلوروكربون ً فرعيا ، وأشار عدة 22-بوصفه ناتجا
ھي توفير التمويل الكافي للبلدان  23- أعضاء إلى أن أكثر الطرق كفاءة في التصدي النبعاثات الھيدروفلوروكربون

فيھا. وأضيف أنه يجدر التذكير  22-الذي يسمح لھا بوقف إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 5المادة العاملة بمقتضى 
سيظل يحتاج إلى تمويل من الصندوق المتعدد األطراف، وإال فإن  23-بأن أي حل آخر للتصدي للھيدروفلوروكربون

وفيما يتعلق بإنتاج  ستجد من الصعب الوفاء بالتزاماتھا بموجب تعديل كيغالي. 5بلدان المادة 
- لالستخدام كمادة أّولية، يتطلب األمر آليات للتحكم في انبعاثات الھيدروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

. غير أن تلك المسائل تتعلق تحديداً بنوع معين وعدد معين من المصانع فقط؛ وأفضل حل للقضاء على انبعاثات 23
 .22-إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون يتمثل في 23- الھيدروفلوروكربون

 
(ب) من 15واقتُِرح أن يستخدم قطاع اإلنتاج كنقطة بدايته العناصر التي وافقت عليھا األطراف في الفقرة  60

. ويمكن بعد ذلك زيادة تطوير تلك العناصر من جانب الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.  XXVIII/2المقرر
لى أن إنتاج بدائل للمواد الھيدروفلوروكربونية قد يكون من التكاليف المؤھلة. والحظ أعضاء وأشار أحد األعضاء إ

، ولكنھم شددوا على أن والية اللجنة التنفيذية تتمثل في  XXVIII/2آخرون أنه قد اعتبر تكلفة مؤھلة في المقرر
يارات فعالية من حيث التكلفة. واقتُِرح أن معالجة التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية عن طريق أكثر الخ

ً أن تقوم بتجميع المعلومات المتاحة عن التكاليف والتعويض في الحاالت المشابھة في قطاع أيُطلب إلى األمانة  يضا
 .اإلنتاج

 
، إنه قد يكون من الممكن 23- وقال عضو آخر، فيما يتعلق بضوابط المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون 61

ً للتمويل. فقد  22-سألة إغالق مصانع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربوناستكشاف م المزدوجة وغير المؤھلة حاليا
. غير أنه التخاذ ذلك القرار 23-يكون ذلك أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة إلزالة انبعاثات الھيدروفلوروكربون

المصانع المزدوجة المتبقية. واقتُِرح أن تستخدم األمانة من المھم أن يوجد تقرير لألمانة عن التكاليف المقدرة إلغالق 
كنقطة بداية لھذا الحساب مستوى الفعالية من حيث التكلفة المحدد للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 

 .في المائة 20الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، بزيادة أو نقصان نسبته 
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ضرورة إلعادة تشكيل الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في الوقت الحاضر، ورأى عدة أعضاء أنه ال  62

(ج) من جدول األعمال،  6على الرغم من أنه يمكن إعادة النظر في ھذا القرار عندما تتناول اللجنة التنفيذية البند 
  .23-بونالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الھيدروفلوروكر

 
  قطاع خدمة التبريد

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5والمرفق الرابع من الوثيقة  104الى  96قدم ممثل األمانة الفقرات  63
التي تتناول التكاليف اإلضافية المؤھلة في قطاع خدمة التبريد. وأشار الى أن إزالة استخدام المواد المستنفدة لألوزون 

(ج) من 15في قطاع التبريد كانت من أولويات اللجنة التنفيذية، وأن جميع فئات التكاليف المؤھلة الواردة في الفقرة 
سابق كجزء من قطاع خدمة التبريد. وقد يكون للكثير من األنشطة التي يجري قد تم تمويلھا في ال XXVIII/2المقرر 

تنفيذھا إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد تأثير على التخفيض التدريجي للمواد 
ترار العالمي قد الھيدروفلوروكربونية، إالّ أنه نظرا الى أن الكثير من البدائل المنخفضة القدرة على إحداث االح

الى أن تنظر في  5صنفت على أن لھا قدرا من القابلية على االشتعال أو الخصائص السمية، سوف تحتاج بلدان المادة 
 استراتيجية تركز على التطبيق اآلمن لھذه البدائل.

  
ية، وھو قطاع وأشير الى أن قطاع الخدمة كان من بين القطاعات األكثر أھمية التي تناولتھا اللجنة التنفيذ 64

حيث قد يكون القطاع الرئيسي الذي يتأثر بالـتخفيض التدريجي  5يحظى بأھمية خاصة لبلدان المادة 
للھيدروفلوروكربون، ومصدر تمويلھا الرئيسي للوفاء بالتزاماتھا باالمتثال. ويتعين أن تتناول المبادئ التوجيھية 

األھداف مع بعض االستثناءات، مثل تلك التي تتناولھا المبادئ لتكاليف التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون نفس 
التوجيھية للھيدروكلوروفلوروكربون، وترتكز عليھا في معالجة بعض المسائل مثل القابلية لالشتعال والخصائص 

ضا متعمقا السمية وتكاليف البدائل. ونظرا ألن األمر يحتاج الى نھج متكامل، فإن من المفيد أن تجري األمانة استعرا
للموضوع، وإن كان أحد األعضاء قال إن من الضروري أن يشمل أي عمل يطلب من األمانة مسائل إضافية مثل 
عناصر التسخين، ومضخات الحرارة، وأجھزة تكييف الھواء المتنقلة، وسالسل اإلمداد، وكفاءة استخدام الطاقة 

 والتكاليف ذات الصلة.
 

ن إيجاد نھج آخر لتلك التكاليف للبلدان التي ينخفض فيھا حجم االستھالك وأشار أحد األعضاء الى أنه يتعي 65
. ويتعين إجراء تحليل أكثر تعمقا للتكاليف XXVIII/2من المقرر  16حيث جرى االعتراف بذلك في الفقرة 

القائمة  اإلضافية في قطاع خدمة التبريد، بما يتسق مع ملتتباين حسب الظروف الوطنية. وينبغي أن تشمل القدرات
التي تم بناؤھا بالفعل في إزالة المواد المستنفدة لألوزون، خاصة البلدان ذات الحجم الكبير من المواد المستنفدة 
لألوزون ، فضال عن البنية التحتية القائمة في البلدان التي ھي أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية والتي لجيھا بنية 

المزيد من المعلومات عن االسترجاع وإعادة تدوير واإلصالح بشأن المواد  تحتية للخدمة. كما يتعين توفير
 الھيدروكلوروفلوروكربونية، واالستثمارات التي وظفت بشأن ھذه األنشطة.

 
وكانت معظم البلدان على وشك االضطالع بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد  66

ة فقط في معظم ھذه البلدان في حاجة الى معالجة. ويتعين توفير الھيدروكلوروفلوروكربونية، ويظل قطاع الخدم
تمويل كاف لالستفادة من البدائل المنخفضة أو المعدومة القدرة على إحداث االحترار العالمي، ويتسم بعضھا بالقابلية 

ة محدودة لدى لالشتعال والخصائص السمية، وباھظ التكلفة أو يتطلب نظما مرتفعة الستخدامھا. كما أن ھناك قدر
على استخدام غازات التبريد الطبيعية، والمعايير المتفق عليھا الستخدامھا في تلك البلدان. وفي حين  5بلدان المادة 

يمكن استخدام نھج مماثل للنھج الذي استخدم في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
لمواد الھيدروفلوروكربونية يختلف عن إزالة المواد الھيدرو الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن التخفيض التدريجي ل

كلوروفلوروكربونية؛ فالبدائل أكثر تعقيدا وأكثر تكلفة وتحتاج الى تحليل إضافي. كما أن ھناك حاجة الى زيادة 
 .5الموارد المحتملة، وتتجسد في االحتياجات الفعلية لبلدان المادة 
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ع بتحليل تكميلي للممارسات السابقة لكي يمكن وضع نھج شمولي وينبغي أن يطلب من األمانة االضطال 67
يعالج جميع العناصر الضرورية لقطاع الخدمة. ويتطلب ذلك إدراكا جيدا لما تم تنفيذه في السابق وما يتعين تطبيقه 

يخطط لھا القطاع لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل. كما يتطلب إدراكا لألنشطة التي 
حيث أنه يتحول الى النظم األكثر كفاءة وتعقيدا. وينبغي عدم النظر الى أنشطة الصندوق  5الخاص في بلدان المادة 

المتعدد األطراف في معزل، وينبغي أن يطلب من األمانة دراسة التآزرات بين األنشطة التي يضطلع بھا القطاع 
  عدد األطراف.الخاص وتلك التي يدعمھا الصندوق المت

وأشار أحد األعضاء الى إن األمانة قدمت خالل االجتماع السابع والسبعين مقترحين مفيدين يمكن تعميمھما  68
مرة أخرى على اللجنة التنفيذية. ويتمثل األول في أن يطلب من األمانة إعداد وثيقة عن جميع جوانب قطاع خدمة 

بقة ودراسات الحالة واستعراضات الرصد والتقييم، والعمل الذي التبريد تأخذ في االعتبار وثائق السياسات السا
تضطلع به الوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة التقنية. ويتمثل المقترح الثاني في أن 

ة التي يتعين إدراجھا لدى يطلب من األمانة إعداد ورقة، بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة تغطي الجوانب الرئيسي
وضع مجموعة من نماذج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي خدمة التبريد وتكييف الھواء يمكن أن تستخدم كأساس 

  لبرامج التدريب التي تقدم في إطار الصندوق المتعدد األطراف.

  التكاليف األخرى

بِشأن التكاليف اإلضافية المؤھلة،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  105قدم الرئيس الفقرة  69
قد أدرج في النموذج المقترح لمشروع المبادئ التوجيھية للتكاليف  XXVIII/2من المقرر  25وقال إن نص الفقرة 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5الوارد في المرفق األول من الوثيقة 
 

  ولم تجر اللجنة التنفيذية أي مناقشات بشأن ھذه المسألة. 70

  المؤسسي التعزيز

والحظ أن المسألة ستناقش  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  106الفقرة  عرض الرئيس 71
 ) من جدول األعمال، التعزيز المؤسسي.3(أ)(6تحت البند 

 كفاءة استخدام الطاقة

والمرفق الخامس من الوثيقة  115إلى  107عرض ممثل األمانة الفقرات من  72
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 .المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة 

  
. XXVIII/2من المقرر  22و  16وقد نص على والية اللجنة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة في الفقرتين  73

العديد من األعضاء على أھمية البقاء في إطار ھذه الوالية. وتساءل بعض األعضاء عما إذا كان  وخالل المناقشة، أكد
ه المقرر يھدف لتطويره من أجل التمويل المباشر لتحسين كفاءة الطاقة أو لكى يؤخذ في االعتبار التوجيه الذي دعا إلي

من قبل البلدان والوكاالت عند التخفيض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية. وذكر عضو أيضا أن جوانب كفاءة 
. وبشكل عام، كان ھناك أمل مشترك لإلستفادة الطاقة تحتاج إلى النظر فيھا في عالقتھا بكل من اإلنتاج واالستھالك

من الفرص للحفاظ على كفاءة الطاقة أو تعزيزھا عند تنفيذ التخفيض التدريجى  للھيدروفلوروكربون، على أن يكون 
من المفھوم أن التركيز ينبغى أن يظل على التخفيض التدريجى للھيدروفلوروكربون، نظرا ألن االلتزامات القانونية 

 ف تتعلق بذلك وليس بكفاءة الطاقة.لألطرا
 

وأكد عدد من األعضاء على الخبرة المحدودة للجنة في تناول مسائل كفاءة الطاقة، بالرغم من توضيح أنه في  74
بعض المراحل تمت مناقشتھا في ما يتعلق بمبادالت الحرارة. وأكد أحد األعضاء على الحاجة لوضع أولوية لقطاع 

قيق للجوانب التقنية لكفاءة الطاقة قبل وضع توجيه للتكاليف، وذلك للتمكن من تحديدھا عندما تكييف الھواء والفھم الد
ال تتاح تحديثات للتكنولوجيا أو مجرد أنھا خيارية. وبناء على ذلك، تم التسليم عامة بأن الھدف األولى للصندوق 
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ى لكفاءة الطاقة، واحتمالية تمويل أو تمويل المتعدد األطراف لم يكن تمويل كفاءة الطاقة. وھناك آليات تمويل أخر
مشترك من مؤسسات أخرى، سواء وطنية أو دولية، ينبغى دراستھا، بالرغم من تسليم األعضاء بأنھا تتضمن 

 تحديات.
 

وأعرب العديد من األعضاء عن القلق بشأن تغطية التكاليف اإلضافية لكفاءة الطاقة، واقترحوا القيام بمحاولة  75
الفوائد االقتصادية لتعادل تكاليف تحسين كفاءة طاقة المعدات، باعتبارھا فترة استرداد. وذكر أيضا وجوب  تقدير كمية

النظر في كفاءة الطاقة كتكاليف اضافية مؤھلة وال تحال إلى المستھلك، نظرا ألن تكاليف الشراء العالية تحد من 
ى أخذ فتراد االسترداد في عين االعتبار نظرا ألنھا ال انتشار اعتماد تكنولوجيات جديدة. وفضال عن ذلك، ال ينبغ

تعتمد على عوامل مختلفة لبلدان فردية فحسب، ومن ثم تعقد الحساب، بل ھى عامل أقل في اتخاذ قرار المستھلكين في 
 البلدان النامية.

 
القرارات المتخذة وتمت مالحظة أن التنمية الصناعية في قطاع التبريد وتكييف الھواء تأثرت تأثرا كبيرا ب 76

بموجب بروتوكول مونتريال، ولھذا من األھمية إدراج اعتبارات كفاءة الطاقة في السياسات والمبادئ التوجيھية 
 للبروتوكول.

 
وتكلم عضو عن الدور الذي تقوم به المعايير الدنيا لصيانة الطاقة في ضمان وجود سوق لمعدات تكييف  77

قة، مع إجراء اختبارات وعمليات تحقق لضمان أن المنتجات في األسواق تلبى تلك الھواء والتبريد ذات كفاءة في الطا
المعايير. ومع ذلك، أصر عضو آخر على أن اعتماد مثل تلك المعايير يظل طوعياً، بالرغم من أن األنشطة التمكينية 

 ات.أو بناء القدرات المتعلقة باعتماد مثل تلك المعايير يمكن النظر فيھا في بعض األوق
 

وعلى ضوء ما ورد أعاله، اقترح أن يطلب من األمانة القيام بعمل اضافي بشأن الجوانب المختلفة لكفاءة  78
والحظ عضو وجود الطاقة في سياق التخفيض التدريجى للھيدروفلوروكربون وذلك لمساعدة اللجنة في مداوالتھا. 

ذلك التدفئة والتبريد، وتسھم في تحقيق أھداف االتحاد  أربعة توجيھات لالتحاد األوروبى تعالج كفاءة الطاقة، بما في
األوروبي لخفض انبعاثات غاز االحتباس الحرارى، واقترح أن تنظر فيھم األمانة عند االضطالع بالعمل االضافي. 
اقة وقال عضو آخر إنه نظراً لتعديل كيغالي، ينبغي أن يتم النظر في كفاءة الطاقة بالعالقة الخاصة إلى كفاءة الط

 المتوقعة للمعدات التي تستخدم غازات التبريد الجديدة فقط.
 

وأعرب العديد من األعضاء عن الرغبة في تناول مسألة كفاءة الطاقة مرة ثانية عند مناقشة مسائل أخرى  79
  على جدول أعمال االجتماع الحالى، مثل األنشطة التمكينية.

  بناء القدرات الالزمة لمعالجة مسألة السالمة

 والحظ أن مسألة بناء القدرات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5.من الوثيقة 116الرئيس الفقرة  قدم 80
كانت أيضا  3، وأن الفقرة XXVIII/2من المقرر  23الالزمة لمعالجة مسألة السالمة كانت معالجة تحديدا في الفقرة 

 .متعلقة بالموضوع
 

إلى المناقشات حول المسألة التي أجريت بالفعل. ولم يكن لدى أعضاء اللجنة التنفيذية أي شيء إلضافته  81
والحظ الرئيس أن المناقشات حول المسألة ستستمر عندما تنظر اللجنة في أنشطة المساعدة التقنية وقطاع خدمة 

  .التبريد

  التدمير

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 من الوثيقة 124إلى  117قدم الرئيس الفقرات  82
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  .مسألة من جانب اللجنة التنفيذيةولم تكن ھناك مناقشة حول ال 83

  الخاضعة إلعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية‘ واو‘أھلية مواد المرفق 

والحظ أن مسألة .  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة 131إلى  125قدم الرئيس الفقرات  84
من المقرر  35معالجتھا في الفقرة الخاضعة إلعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية تمت ‘ واو‘أھلية مواد المرفق 

2/XXVIIIوأن ذلك النص قد تم إدراجه في الشكل المقترح الوارد في المرفق األول بالوثيقة ، 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5. 

 
 .ولم تكن ھناك مناقشة حول المسألة من جانب اللجنة التنفيذية 85

  
 مناقشة عامة بشأن مسألة مشروع معايير للتمويل

 
مسائل  ) من جدول األعمال، مشروع معايير للتمويل، تمت مناقشة عامة بشأن1(أ)( 6مناقشة البند خالل  86

 .XXVIII/2متعلقة بتعديل كيغالى ودور اللجنة التنفيذية في اإليفاء بواليتھا عمال بالمقرر 
 

للتخفيض وقال عضو إن المناقشات الحالية ينبغى أن تساھم في صياغة استراتيجية عالمية أو سياسة  87
التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية، حيث تشكل المبادئ التوجيھية الحالية للتكاليف جزء واحدا. وينبغى أن توضع 
تلك االستراتيجية بطريقة كلية وشاملة. ومع ذلك، توجد بعض العوامل تعوق تلك العملية. فمثال، لم تمنح اللجنة 

، مما ال يتمشى 5د الھيدروفلوروكربونية من البلدان غير العاملة بموجب المادة التنفيذية الوالية لجمع بيانات عن الموا
مع ھدف التخفيض التدريجى الشامل. ومن أجل غرض الشفافية، ينبغى عرض المقررات االستراتيجية أمام الفريق 

ات، بناء على تعديل العامل المفتوح العضوية وينظر فيھا على أساس خطوة بخطوة. وباالضافة إلى ذلك، فإن وضع فئ
طبقا لسنوات خط أساس استھالكھا من الھيدروفلوروكربون  2والمجموعة  1في المجموعة  5كيغالى، لبلدان المادة 

 27كان قائما على قدراتھا الخاصة بھا. ومع ذلك، فإن اللجنة التنفيذية عند قبولھا المساھمة الطوعية االضافية البالغة 
التى كان لديھا سنوات خط أساس  5السريع بشأن تنفيذ تعديل كيغالى لبلدان المادة  مليون دوالر أمريكي للبدء

. وأخيرا، قال إن 2قد ميزت ضد بلدان المجموعة  2022إلى  2020استھالكھا من الھيدروفلوروكربون من 
كل مجموعة المداوالت في االجتماع الحالى ستكون أكثر شموال عن طريق التخفيف من قاعدة عضو واحد فقط من 

يتكلم عن أي مسألة واحدة. وأعرب عضو آخر عن االتفاق مع اآلراء تلك، وطلب توضيحا من األمانة عن ما إذا 
 .كانت العروض السابقة للتمويل المشروط قد تم قبولھا أو رفضھا

  
كانت العمل  وبشأن مسألة والية اللجنة التنفيذية وشمول العملية، شدد عضو على أن أولوية اللجنة التنفيذية 88

في إطار والية نص عليھا اجتماع األطراف لتنظيم المبادئ التوجيھية للتكاليف والقيام بذلك بطريقة تفيد جميع البلدان. 
وقال عضو آخر إن من األھمية المحافظة على العمل في وضع مبادئ توجيھية للتكاليف وتقرير البحث عن المزيد من 

 .د لالجتماع التالى، بينما القيام بمناقشة أوسع بشأن رؤية إطارية للعمليةالمعلومات من األمانة عند اإلعدا
 

وبشأن مسالة التمييز ضد فئات معينة من البلدان، قال عضو أنه ال يوجد نص أو مقترحات في االجتماع  89
إلى وضع  على أساس المجموعات. وقال عضو آخر إن العملية التى أدت 5الحالى تتضمن أي تمييز ضد بلدان المادة 

في كيغالى تبين مرونة األطراف ومبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المختلفة. وقال  2والمجموعة  1فئات للمجموعة 
تتعلق فقط بتوقيت التزاماتھا، والتدفق المبكر لتمويل البلدان التي لديھا  2أو المجموعة  1آخر إن عضوية المجموعة 

 .ب عملية وليست تميزيةسنوات خط أساس سابقة كانت من أجل أسبا
 

مليون دوالر أمريكي الذي قبلته اللجنة التنفيذية، قال عضو  27وفي ما يتعلق بمسألة التمويل االضافي البالغ  90
إن ذلك التمويل، الذي ھو اضافي لعملية التجديد العادية، كان القصد منه تيسير العمل المبكر، دون اعتبار محدد ألى 

متمشيا مع الممارسة العادية للصندوق المتعدد األطراف في توفير الدعم للبلدان لعدة  مجموعة من البلدان، وكان
مليون دوالر أمريكي  27سنوات قليلة قبل أن تصبح التزاماتھا سارية المفعول. واقترح عضو آخر أن التبرع بمبلغ 
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على تلبية  5مساعدة بلدان المادة يمكن مناقشته أكثر لتناول أي شواغل ممكنة. وقال عضو آخر إن المقرر قد اتخذ ل
. وقال أحد األعضاء أيضا أن 77/59االحتياجات قريبة المدى، وينبغي معالجته وفقا لالتفاق المتجسد في المقرر 

فيما يتعلق بالحصول على  5من بلدان المادة  2والمجموعة  5من بلدان المادة  1تعديل كيغالي لم يميز بين المجموعة 
  .التمويل

لى تساؤل حول تلقي أمول من خارج المساھمات العادية للصندوق المتعدد األطراف تحتوى على وردا ع 91
مشروطية، أشار كبير الموظفين إلى أن التبرع المقترح من االتحاد األوروبى يحتوى على عدد من الشروط لم تقبلھا 

ي للبدء في عمل سريع من قبل بلدان المادة مليون دوالر أمريك 27اللجنة التنفيذية. ومن ناحية أخرى، فإن تمويل مبلغ 
قد قبلته اللجنة التنفيذية مع  2022إلى  2020التى لديھا سنوات خط أساس الستھالك الھيدروفلوروكربون من  5

 .التقدير
  

وفى ما يتعلق بمقترح سياسة عالمية للمواد الھيدروفلوروكربونية، قال عضو إن تعديل كيغالى قد وضع  92
لدور. وقال العضو الذي أثار المسألة في األصل إن السياسة المتصورة ينبغى أن تقوم على أساس لإليفاء بذلك ا

معلومات عالمية بشأن الحالة الراھنة الستھالك وانتاج الھيدروفلوروكربون في القطاعات المختلفة، وذلك الخطار 
ة دقيقة، من المھم جمع معلومات عن التخطيط للتخفيض التدريجى للھيدروفلوروكربون. وللحصول على صورة عالمي

. واقترح عضو آخر إمكانية أن يكون فريق التكنولوجيا والتقييم 5وكذلك عن بلدان المادة  5البلدان غير العاملة بالمادة 
 .االقتصادى مصدرا للمعلومات ذات الصلة

 
األعضاء إلى األساس  وبشأن مسألة عدد األعضاء في مجموعة معينة يتكلم في أي مسألة محددة، أشار بعض 93

، وضمان االتساق في اآلراء 5والبلدان غير العاملة بالمادة  5التاريخى لذلك للحفاظ على توازن تمثيل بلدان المادة 
التى يجرى التعبير عنھا لمجموعة معينة. والحظ عضو أن تشكيل أفرقة االتصال أتاحت لجميع األعضاء الفرصة 

 .ما يجرى الحفاظ على تكامل كل مجموعة في الجلسات العامةلالعراب عن آرائھم الفردية، بين
 

وفي ما يتعلق بمسألة تقديم تقرير إلى الفريق العامل المفتوح العضوية في كل مرحلة من عملية وضع  94
 .المبادئ التوجيھية للتكاليف، قال عضو إنه قد يؤدى إلى تأخير االنتھاء من إعداد مثل ھذه المبادئ التوجيھية

 
بادل اآلراء، شدد الرئيس على عدم استثناء أي طرف من عملية تنفيذ تعديل كيغالى. وتاريخيا، واجه وعقب ت 95

مجتمع األوزون عددا من التحديات وتوصل دائما إلى حلول من خالل الشفافية والحوار الذي يتسم بتوافق اآلراء. 
 .لصعوبات التى يواجھونھا في المناقشات الحاليةودعا أعضاء اللجنة التنفيذية إلى محاولة إيجاد طريقة للتغلب على ا

 
وفي وقت الحق من االجتماع، أعاد أحد األعضاء التأكيد على أھمية جمع البيانات عن استھالك وإنتاج  96

من جدول األعمال، ولكن مع توسيع نطاقه ليشمل تجميع معلومات  5المواد الھيدروفلوروكربونية، عمالً بالبند 
ً للشفافية ولضمان وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ على حد 5غير العاملة بموجب المادة إضافية من البلدان  ، تحقيقا

 سواء. وحث األمانة على بذل الجھود المناسبة لجمع تلك البيانات.
 

ً أكثر اتساماً  97 وأعرب عضو آخر عن رأي مفاده أن الصندوق المتعدد األطراف في الطريق ألن يكون نظاما
التقني بدالً من أن يكون بمثابة ميسر آللية التمويل، حيث يُطلب إلى األمانة تقديم وثائق تقنية، بما في ذلك من بالطابع 

خالل االستعانة بخبراء استشاريين خارجيين. ورأي مرة أخرى أن تلك المسائل ھي من األمور التي يمكن فيھا 
وأوضح كبير الموظفين أن فريق التكنولوجيا والتقييم  االستعانة بخبرة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.

االقتصادي له صالحياته الخاصة وال يضطلع إال بالعمل الذي يطلبه اجتماع األطراف. أما إذا طُلِب إلى أمانة 
نھا الصندوق تقديم معلومات إضافية إلى جانب المعلومات المتاحة من تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، فإ

تطلب المعلومات من مصادر أخرى، أو تستعين باستشاريين أو خبراء مستقلين للحصول على تلك المعلومات. وقال 
ً في الحصول على معلومات  عضو آخر إن أعضاء اللجنة التنفيذية لديھم القدرة على تقييم أفضل طريقة للمضي قدما

خبرات خارجية، أو من خالل تقديم طلب إلى اجتماع إضافية سواء من خالل األمانة، أو من خالل االستعانة ب
 األطراف، أو عن طريق وسائل أخرى.
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وقال أحد األعضاء إن مسألة كفاءة استخدام الطاقة ذات أھمية عامة وينبغي النظر إليھا على أنھا مسألة  98

  شاملة يتعين إدراجھا في النظر في أي مسائل أخرى.
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 المرفق الثالث

ھية توجيالمبادئ حول ال 78/3المقرر   
5بشأن تكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة   

 

وبعد المناقشات الشاملة بشأن المعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي   99
 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت، 5للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

اإلحاطة علما بالمعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد   (أ)
: مشروع معايير للتمويل الواردة في الوثيقتين 5الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

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

من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا الخاصة في فيما يتعلق بالمرونة في التنفيذ التي تمكن األطراف 
  القطاعات والتكنولوجيات 

في الفرع ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  XXVIII/2من المقرر  13إدراج الفقرة   (ب)
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق 

  ر؛األول بھذا التقري

  وفيما يتعلق بالتاريخ النھائي للقدرة المؤھلة

في الفرع ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  XXVIII/2من المقرر  17إدراج الفقرة   (ج)
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق 

  األول بھذا التقرير؛

  لين الثاني والثالثوفيما يتعلق بالتحوي

في الفرع ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  XXVIII/2من المقرر  18إدراج الفقرة   (د)
التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية الوارد في المرفق 

  األول بھذا التقرير؛

  ستھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونيةوفيما يتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في ا

  تستمر المناقشات بشأن ما يلي:  (ھ)

منھجية تحديد نقطة البداية، بما في ذلك ما إذا كان سيتم التعبير عنھا بمكافئات ثاني أكسيد   )1(
  الكربون، أو باألطنان المترية، أو كليھما؛

الصلة من مشروع نموذج المبادئ  في الفرع ذي XXVIII/2من المقرر  19إدراج الفقرة   )2(
  التوجيھية للتكاليف المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية؛
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  وفيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤھلة

   لقطاع التصنيع االستھالكي

ً للفقرة   (و) وتُدرج في ، تُجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة XXVIII/2(أ) من المقرر  15وفقا
حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع 

  االستھالكي الوارد في المرفق األول بھذا التقرير:

  التكاليف الرأسمالية اإلضافية؛  ' 1'

  تكاليف التشغيل اإلضافية لفترة تحددھا اللجنة التنفيذية؛  ' 2'

  التقنية؛ أنشطة المساعدة  ' 3'

البحث والتطوير عند االقتضاء من أجل تكييف وتحسين بدائل المواد الھيدروفلوروكربونية   ' 4'
  ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي؛

تكاليف براءات االختراع والتصاميم، والتكاليف اإلضافية لعائدات حقوق الملكية، متى كان   ' 5'
  ذلك ضرورياً وفعاالً من حيث التكلفة؛ 

  تكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لالشتعال والبدائل ذات الخصائص السمية.  ' 6'

قة بالھيدروفلوروكربون في قطاع النظر في الموافقة على عدد محدود من المشروعات المتعل  (ز)
التصنيع االستھالكي فقط، دون المساس بمختلف أنواع التكنولوجيا، في موعد أقصاه االجتماع 

، للسماح للجنة التنفيذية من اكتساب الخبرات في التكاليف الرأسمالية اإلضافية 2019األول في عام 
تدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في وتكاليف التشغيل اإلضافية التي قد ترتبط بالتخفيض ال

قدم مشروعا ينبغي أن يكون قد  5، على أساس الفھم بأن: أي بلد من بلدان المادة 5بلدان المادة 
صدق على تعديل كيغالي أو قدم رسالة رسمية تفيد بنية الحكومة في التصديق على التعديل؛ ولن 

ع في مقر األمم المتحدة في نيويورك لصك يتوافر تمويل إضافي إلى حين استالم جھة اإليدا
التصديق؛ وأي كمية تخفض من الھيدروفلوروكربون نتيجة للمشروع سيتم خصمھا من نقطة 

  البداية؛

النظر في التكاليف والوفورات المتعلقة بفرص المزيد من التجنب للمواد الھيدروفلوروكربونية في   (ح)
  ونية وكيف يمكن معالجتھا؛أنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرب

  1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5بالنسبة للمسائل األخرى المناقشة بالعالقة إلى الوثيقتين 

التي قدمھا رئيس اللجنة  XXVIII/2مطالبة األمانة بإعداد وثيقة تحتوي على عناصر المقرر   (ط)
جدول األعمال، والمعلومات ذات الصلة  (أ) من6التنفيذية في موجزه الكتابي للمناقشة بشأن البند 

، 5بوضع مبادئ توجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 
في االجتماع الثامن والسبعين، لكي تواصل اللجنة التنفيذية النظر فيھا في اجتماعھا التاسع 

ثل التكاليف اإلضافية المؤھلة (التصنيع والسبعين، بما في ذلك موجز للمسائل المعلقة، م
االستھالكي، وقطاع اإلنتاج، وقطاع خدمة التبريد، والتكاليف األخرى)، وكفاءة استخدام الطاقة، 

‘ واو‘أھلية مواد المرفق وبناء القدرات الالزمة لمعالجة مسألة السالمة، والتخلص من المواد و
  لية.الخاضعة إلعفاء درجات الحرارة المحيطة العا

     


