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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثمانوناالجتمــــــاع 

  2017نوفمبر /تشرين الثاني  17إلى  13من   ،مونتريال
 

 *جدول األعمال المؤقت المشروح

 افتتاح االجتماع .1

 مالحظات افتتاحية من رئيس اللجنة التنفيذية.

 المسائل التنظيمية .2

 إقرار جدول األعمال  )أ(

للجنة  الثمانينجدول األعمال المؤقت لالجتماع  1/80L.Pro/ExCom/UNEP/Ozالوثيقة تتضمن 
  التنفيذية.

  : ال يوجدالقضايا التي ستعالج

إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في  التنفيذية فيوقد ترغب اللجنة 
  وإذا اقتضى األمر، بعد تعديله شفھيا في الجلسة العامة. UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/1الوثيقة 

 تنظيم العمل  )ب(

 سوف يقترح رئيس االجتماع على الجلسة العامة تنظيم العمل.

  

 

    *تمت إعادة إصدار ھذه الوثيقة ألسباب تقنية.
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 أنشطة األمانة .3

ع والسبعين تاستقريرا عن أنشطة األمانة منذ االجتماع ال /2/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تقدم 
  للجنة التنفيذية.

  : ال يوجدالقضايا التي ستعالج

بأنشطة األمانة الواردة في الوثيقة علما اإلحاطة  التنفيذية فيوقد ترغب اللجنة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/2.  

 المسائل المالية .4

  مصروفاتالحالة المساھمات و  (أ)

معلومات عن حالة الصندوق على النحو المسجل في  /3/80UNEP/OzL.Pro/ExCom ةالوثيقتقدم 
 بعددوالر أمريكي،  78,880,802. ويبلغ رصيد الصندوق 2017 أكتوبر/تشرين األول 16حتى  اليونيب

والسبعين والشاملة ع تاسحتى االجتماع الاألخذ في الحسبان جميع األموال التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية، 
  وتعرض الوثيقة أيضا تحليال عن استخدام آلية سعر الصرف الثابت. .له

  :القضايا التي ستعالج

 .تطبيق آلية سعر الصرف الثابت على المشروعات الموافق عليھا كمساھمات ثنائية  

   :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 اإلحاطة علما:  (أ)

 أذوناتبتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات المتعلقة ب )1(
الث الصرف، والبلدان التي اختارت استخدام آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة الث

قة وتنفيذ آلية سعر الصرف الثابت، على النحو الوارد في الوثي 2017-2015سنوات 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/3؛  

تعدد دفع مساھمتھا في الصندوق الم من أجلتتخذ خطوات مجدية حكومة أذربيجان  بأنّ  )2(
  األطراف.

اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت آلية سعر الصرف الثابت غير منطبقة على المشروعات الموافق علبھا   (ب)
اف كمساھمة ثنائية في الصندوق المتعدد األطراف، وفي مثل ھذه الحالة، الطلب من األطر

 غإيداع المبل مساھمة التي طلبت من أمين الخزانة تيسير تحويل تمويل مشروع مساھمتھا الثنائية،ال
ية ة محلفي حسابات الصندوق المتعدد األطراف، بالدوالر األمريكي أو بعمل اإلجمالي للمشروع

لى ويل إباستخدام سعر صرف الدوالر األمريكي المطبق في وقت تحويل األموال، قبل تحويل التم
  وكالة منفذة. 

حث جميع األطراف على سداد مساھماتھا إلى الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت   (ج)
  ممكن؛ و

مطالبة كبير الموظفين وأمين الخزانة بمواصلة المتابعة مع األطراف المساھمة التي لديھا مساھمات   (د)
  مانين.الثالواحد وتقرير إلى االجتماع غير مسددة لفترة ثالث سنوات واحدة أو أكثر وتقديم 
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  تقرير األرصدة وتوافر الموارد )(ب

المنفذة. وھا الوكاالت الثنائية ستعيدلألموال التي موجزا  /4/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تقدم 
قب انتھاء شھرا ع 12كثر من ألالمشروعات التي لديھا أرصدة تم االحتفاظ بھا جميع من وتشمل بيانات 
شير إلى ". وتلتنفيذية، وتعالج األرصدة التي سيتم إعادتھا مقابل المشروعات "بقرار اللجنة االمشروعات
ي الحسبان فدوالر أمريكي للموافقات في االجتماع الثمانين، بعد األخذ  83,301,531قدره  توافر مبلغ

لموارد اتوافر وديث عن األرصدة رصيد الصندوق والمبلغ اإلجمالي المعاد من الوكاالت المنفذة. وسيقدم تح
  في االجتماع الثمانين.

  :القضايا التي ستعالج

  الجتماع لم تكن ھناك موارد كافية للموافقات المحتملة في ا 2017أكتوبر/تشرين األول  25في
  الثمانين.

  : وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 أن تحيط علما بما يلي:  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/4األرصدة وتوافر الموارد الوارد في المتعلق ب ريالتقر  )1(

 قدره الثمانيناالجتماع إلى االت المنفذة كا الوھديأن صافي مستوى األموال التي تع  )2(
دعم  زائد تكاليف ا،يكيدوالرا أمر 558 552من  تألفوي ا،يكيدوالرا أمر 4 443 934

زائد  ،ايكيأمر ادوالر 2 609 791و؛ يوئنديبي من ايكيأمر ادوالر 44 491 الة البالغةكالو
 ادوالر 652 068و ؛يونيبمن  ايكيأمر ادوالر 229 320 الة البالغةكدعم الو تكاليف
 222 593و ؛يونيدومن  ايكيأمر اوالرد 47 948 الة البالغةكدعم الو زائد تكاليف ،ايكيأمر
 من البنك الدولي؛ ايكيأمر ادوالر 79 171 الة البالغةكدعم الو زائد تكاليف ا،يكيوالرا أمرد

 ،ايكيأمر ادوالر 21 755قدره ألموال التي ستعاد إلى حكومة فرنسا اأن صافي مستوى   )3(
 ا؛يكيأمر ادوالر 1 450 الة البالغةكدعم الو زائد تكاليف

دعم ، بما في ذلك تكاليف اأمريكيدوالرا  262 988أرصدة قدرھا يحتفظ ب يوئنديبيأن   )4(
 التي أنجزت قبل سنتين؛ مشروعات، للالوكالة

دوالرا  219 231، تتألف من اأمريكيدوالرا  377 431أرصدة قدرھا ب يونيب يحتفظأن   )5(
أرصدة ملتزم بھا وغير ملتزم بھا، على شكل في  أمريكيدوالر  158 200ا وأمريكي

 سنتين؛ منمنذ أكثر أنجزت  مشروعات، لخمسة دعم الوكالةالتوالي، بما في ذلك تكاليف 

 ، تتألف مناأمريكيدوالرا  1 179 170أن حكومة اليابان تحتفظ بأرصدة قدرھا   )6(
أرصدة ملتزم بھا شكل في  ةأمريكيدوالرات  813,706 و اأمريكيدوالرا  365 464

ن يومشروع أنجزمشروع واحد ل ،دعم الوكالةوغير ملتزم بھا، بما في ذلك تكاليف 
 اللجنة التنفيذية".بموجب مقررات صادرة بشأنھما عن ن "يمنجز

 لب:اأن تط  (ب)

أكثر من التي أنجزت قبل  مشروعاتأرصدة جميع البإعادة الوكاالت الثنائية والمنفذة   )1(
 ين؛مانالثالحادي وفي موعد ال يتجاوز االجتماع  سنتين
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المنجزة  مشروعاتلل الالزمةغير  صرف أو إلغاء االلتزاماتبالوكاالت الثنائية والمنفذة   )2(
التنفيذية "وإعادة األرصدة إلى  اللجنةصادر عن  مقررموجب "ب المنجزة اتمشروعالو

 ين؛مانالثالحادي واالجتماع 

لى إليه إاجة عد ھناك حتلم والذي  الرصيد غير الملتزم به ويونيب بإعادةحكومة اليابان   )3(
 ين؛مانالثالحادي واالجتماع 

المقدمة  فرنساومة كمساھمة ح من ةيكأمري اتدوالر 23 205 مبلغ باستنزالأمين الخزانة   )4(
  نقدا للصندوق.

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف  (ج)

  2016ية لعام نھائالحسابات ال  )1(

  ف.المتعدد األطرا قية للصندونھائعلى الحسابات ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5الوثيقة تحتوي 

  : ال يوجد.التي ستعالجالقضايا 

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

ديسمبر/كانون  31اإلحاطة علًما بالبيانات الماليّة النھائيّة للصندوق المتعّدد األطراف في   (أ)
ردة في عام، الواجرى إعدادھا وفق المعايير المحاسبيّة الدوليّة للقطاع ال ، التي2016األول 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5 الوثيقة

 2017والطلب من أمين الخزانة أن يدّون، في حسابات الصندوق المتعّدد األطراف لعام   (ب)
اتھا النھائيّة لعام وبيان 2016البيانات الماليّة المؤقتة للوكاالت المنفّذة لعام  الفوارق بين

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5 من الوثيقة 1، كما ھو وارد في الجدول  2016

  2016تسوية حسابات عام   )2(

 البيانات مع 2016المعلومات من حسابات عام تسوية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/6الوثيقة تقدم 
قائمة و 2016ن األول ديسمبر/كانو 31وتقاريرھا المالية حتى  ةالمرحلي ھاريرافي تقللوكاالت المنفذة المالية 
لتقارير المرحلية اوتقدم أيضا بنود تسوية معلقة بين  الموافق عليھا لمشروعاتألمانة لقاعدة بيانات احصر ا

  والمالية والحسابات النھائية.

  :القضايا التي ستعالج

 110,654مبلغ بقائمة بين حسابات التقارير المرحلية والتقارير النھائية لليونيب تسوية البنود ال 
دات ومبلغ دوالرا أمريكيا في اإليرا 226,995في اإليرادات؛ واليونيدو بمبلغ  ادوالرا أمريكي

يا في دوالرا أمريك 135,304؛ والبنك الدولي بمبلغ في المصروفاتدوالرا أمريكيا  231,782
  اإليرادات.

  : وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/6الواردة في الوثيقة  2016تحاط علما بتسوية حسابات  أن  (أ)

 :لمايلي المستقبل في التحويالتتطلب من أمين الخزانة أن يحتفظ من  أن  )ب(
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 ؛2016دوالرا أمريكيا تمثل الفوائد النھائية لعام  309,668مبلغ  اليوئنديبي  )1(

 ؛2016دوالرا أمريكيا تمثل الفوائد النھائية لعام  78,754مبلغ  اليونيدو،  )2(

 .2016كيا تمثل إيرادات االستثمار النھائية لعام دوالرا أمري 131,618الدولي، مبلغ  البنك  )3(

 :مايلي 2017 لعام السابق المرحلي تقريره في يعدل أن اليوئنديبي من تطلب أن  (ج)

دوالرا أمريكيا تمثل األموال اإلضافية الموافق عليھا للمشروع  56,760 مبلغ  )1(
)IDS/PHA/64/INV/195 (في تعدل لم أنھا إالّ  والستين السادس االجتماع خالل 

 ؛2016 لعام المرحلي تقريرھا

دوالرات أمريكية من اإليرادات تمثل الفوائد المستحقة من خطة إدارة  312,406 مبلغ  )2(
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين إالّ أنھا لم تظھر في التقرير المرحلي لعام 

 ؛2016

ير صحيح للمشروع دوالرا أمريكيا تمثل تعديال غ  39مبلغ  )3(
)DOM/PHA/77/INV/60 (؛2016 لعام المرحلي تقريره في 

دوالرا أمريكيا تمثل تقريب الفرق في تكاليف دعم الوكالة المعدل في التقرير  34 مبلغ  )4(
 .2016دون أن يتم ذلك في التقرير المرحلي لعام  2015المرحلي لعام 

 :اليونيدو من تطلب أن  )د(

وھو المبلغ الذي يمثل  2017الرا أمريكيا في تقريرھا المرحلي لعام دو 1,122مبلغ  تعديل  )1(
األرصدة التي أعيدت مقابل عدة مشروعات لم تتجسد بصورة صحيحة في تقريرھا 

 ؛2016المرحلي لعام 

لم  2017من حسابات  2016دوالر أمريكي في إيرادات عام  2,055,000تجسد مبلغ  أن  )2(
 ؛2016تسجل في 

 4 مبلغ مع تقريبه تم الذي الفرق من أمريكية دوالرات 7 مبلغ يعدل أن الدولي البنك نم تطلب أن  (ھ)
 السابق؛ العام من أمريكية دوالرا

 الثاني االجتماع قبل تحديثھا يتعين التي 2016 لعام التالية القائمةالتسوية تحاط علما ببنود  أن  (و)
 :المنفذة الوكاالت بواسطة والثمانين

دوالرا أمريكيا من االيرادات فيما بين التقرير المرحلي لليونيب  110,654 مبلغ  )1(
 والحسابات الختامية؛

دوالرا أمريكيا من  231,782دوالرا أمريكيا من االيرادات ومبلغ  226,995 مبلغ  )2(
 الختامية؛ والحسابات لليونيدو المرحلي التقريرالمصروفات فيما بين 

دوالرات أمريكية من االيرادات فيما بين التقرير المرحلي للبنك الدولي  135,304 مبلغ  )3(
 والحسابات الختامية.

 :التالي النحو على القائمةتحاط علما ببنود التسوية  أن  )ز(
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دوالرا  29,054دوالر أمريكي و 68,300لمشروعات غير محددة بمبلغي  اليوئنديبي  )1(
 أمريكيا؛

 :الحال مقتضى حسب ثنائية وكاالت تنفذھا التي التالية المشروعات في الدولي البنك  )2(

دوالرا  342,350بمبلغ  THA/PHA/68/TAS/158( الثنائية اليابان وكالة -
 أمريكيا؛

دوالرا  225,985) بمبلغ THA/HAL/29/TAS/120( الثنائية السويد وكالة -
 أمريكيا؛

 5,375,000) بمبلغ CPR/PRO/44/INV/425( األمريكية المتحدة الواليات -
 دوالرا أمريكيا؛

 5,375,000) بمبلغ CPR/PRO/47/INV/439( األمريكية المتحدة الواليات -
 دوالرا أمريكيا؛

 1,198,946) بمبلغ THA/REF/26/INV/104( المباني لتبريد تايلند مشروع -
 دوالرا أمريكيا.

  2020والمقترحة لعام  2019و 2018ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة لعامي   (د)

 1720ميزانيات الصندوق المتعدد األطراف لعام  على UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7الوثيقة تحتوي 
نظر اللجنة المقدمة ل 2020المعدلة، والميزانية المقترحة لعام  2019و 2018المعتمدة، وميزانية عامي 

  دوالر أمريكي إلى االجتماع الثمانين. 1,388,758التنفيذية. وتشير إلى إعادة مبلغ 

  : ال يوجد.القضايا التي ستعالج

  : وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 تحيط علما:  )أ(

والمراجعة للسنتَيْن  2017بالوثيقة الخاصة بميزانية أمانة الصندوق المعتمدة للسنة   (1)
الواردة في الوثيقة  2020والمقترحة للسنة  2019و 2018

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/7؛  

دوالر أمريكي غير المسّجلة في حسابات  62,802بإعادة تخصيص النفقات البالغة   (2)
 المعتمدة؛ 2017 في ميزانيّة 2016العام 

دوالر أمريكي من ميزانية  1,345,650دوالر أمريكي ( 1,388,758إعادة مبلغ  (3)
دة لكبير المعتم 2016من ميزانيّة  اأمريكي ادوالر  43,108المعتمدة لألمانة و 2016

  ين؛موظفي الرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعّدد األطراف في االجتماع الثمان

 تعتمد:  )ب(

 7,540,205دوالر أمريكي و  7,402,419المراجعة البالغة 2019و 2018ميزانية   (1)
  على التوالي؛دوالر أمريكي، 
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دوالر أمريكي على أساس اجتماَعيْن  7,682,125 المقترحة بقيمة 2020وميزانية   (2)
ئة لتكاليف المفي ا 3الُمراجعة وزيادة بنسبة  2019للجنة التنفيذيّة على أساس ميزانيّة 

 الموظّفين.

  االمتثال وآفاقامج القطرية نبيانات البر  .5

 لمادةا لبلدان االمتثال وتوقعات حالةمعلومات عن على  /8/80UNEP/OzL.Pro/ExCom ةالوثيق تحتوي
 لثاني)؛ بياناتاالمتثال (الجزء ا بشأن األطراف من لمقررات الخاضعة 5 المادة بلدان(الجزء األول)؛ و 5
ثيقة أيضا على وتحتوي الو .(الجزء الثالث) الھيدروكلوروفلوروكربونية للمواد القطرية البرامج تنفيذ عن

تحليل ألول) و(المرفق ا لتطبيقات الحجر ومعالجات ما قبل الشحن استھالك بروميد الميثيل نمرفقين يقدما
  (المرفق الثاني). 5الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في بلدان المادة 

  :ستعالجالقضايا التي 

  5 المادة لبلدان االمتثال وتوقعات حالةبالنسبة للجزء األول: 

  لديھاالرسمي الحصص لم توافق حكومة بوروندي بعد على نظام 

  االمتثال بشأن األطراف من لمقررات الخاضعة 5 المادة بلدانبالنسبة للجزء الثاني: 

 ال يوجد  

  نيةللمواد الھيدروكلوروفلوروكربو ةالقطريبالنسبة للجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج 

  ان)(ثمانية بلد 7االختالفات في البيانات بين تقارير البرامج القطرية وبيانات المادة 
  2016لم تقدم عشرة بلدان بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام.  

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

  بما يلي: اإلحاطة علما  )أ(

 ةقيالبرنامج القطري وآفاق االمتثال الواردة في الوث ببيانات المعنية قةيالوث )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/8؛ 

النظام  مھبلدا من 116ستخدم وي، 2016لعام  ةبيانات البرامج القطري وابلدا قدم 133أن  )2(
 القائم على شبكة اإلنترنت؛

 المغربومع القلق أن عشرة بلدان (الجزائر وجيبوتي ودومينيكا وغينيا بيساو والكويت  )3(
مج البرا بيانات يقدمواوالمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وأوغندا واليمن) لم 

 ؛2017 تشرين األول /أكتوبر 3 حتى 2016لعام  ةالقطري

  :وتطالب  )ب(

 نين عني والثماالحادأن يقدم تقريرا إلى االجتماع ب(اليونيب) برنامج األمم المتحدة للبيئة  )1(
نظام الحصص الرسمي للمواد من وضع حكومة بوروندي انتھاء  حالة

 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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 رامجالبنات عن بيا معلقةإلى حكومات البلدان التي لديھا تقارير  بإرسال خطاباتاألمانة و )2(
 تحثھا على تقديم التقارير فورا؛ 2016و  2015و 2014 للسنوات ةالقطري

 اختالفح في توضي المعنية الحكوماتبمواصلة مساعدة  المعنيةمطالبة الوکاالت المنفذة و )3(
نيجيريا، للمغرب و 2015لعام  7المادة البيانات بين بيانات البرنامج القطري وبيانات 

ن وجنوب والفلبي ألرجنتينل 2016عام ل 7المادة لبرنامج القطري وبيانات اوبين بيانات 
ماع لى االجتإعنھا تركيا، وتقديم تقرير العربية السورية وجمھورية الأفريقيا وسوازيلند و
  .الحادي والثمانين

  التقييم .6

  التقرير النھائي عن تقييم مشروعات تبريد المباني  (أ)

من تقييم  المرحلة الثانيةعن الدروس المستفادة من  تقريرا UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9الوثيقة تقدم 
ة؛ ية فردياالستنتاجات لثماني دراسات قطر تشملو .مشروعات تبريد المباني عن طريق التمويل المشترك

تبريد للوطني نتائج كل من المسائل المحددة واألسئلة التي حددت في اختصاصات الدراسة، وھي: السياق او
  ة.وتوصي ؤسسية والتشريعية؛ والمسائل المتعلقة بالتمويل؛ ومشاكل التنفيذ؛المباني؛ والقضايا الم

  وجد.ي: ال القضايا التي ستعالج

  : وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

اإلحاطة علما بالتقرير النھائي عن تقييم مشروعات تبريد المباني عن طريق التمويل المشترك   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/9الوارد في الوثيقة 

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تطبيق، عند االقتضاء، الدروس المستفادة المستندة إلى النتائج   (ب)
  الرئيسية لتقييم مشروعات تبريد المباني عن طريق التمويل المشترك.

  طاع خدمة التبريدقدراسة نظرية عن تقييم   (ب)

االستنتاجات والدروس الرئيسية  1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10الوثيقتان تقدم 
صاصات نتائج كل من المسائل المحددة واألسئلة المحددة في اختو المستخلصة من الدراسة النظرية؛

يد زات التبرواء غاواحت الدراسة، وھي: المسائل المتعلقة بالتنفيذ واألطر السياسية والقانونية والتنظيمية؛
نشر لتوعية ووا تدريب؛وال المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا؛و (االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح)؛

  .واالستدامة المسائل المتعلقة بالتمويل؛و المعلومات؛

  : ال يوجد.القضايا التي ستعالج

  : وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

ة ا  )أ( يم إزال أن تقي ة بش ة النظري اً بالدراس ذ علم ة فأن تأخ واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اع لم ي قط
 ؛ و1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10 تينخدمة التبريد الوارد في الوثيق

ة أن   )ب( ائج وتوصيات الدراس اً، نت ون مالئم ا يك ق، حيثم ى أن تطب ذة إل ة والمنف االت الثنائي دعو الوك ت
ةال يم إزال ة عن تقي واد نظري ةالھيدروكلوروفلوروكربون الم اع  ي ي قط ةف دى تصميم  خدم د ل التبري

ي  ذ المشروعات ف ة وتنفي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ن خطط إدارة إزال ة م ة الثاني المرحل
  والخفض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية.
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  2018مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   (ج)

، 2018مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  /11/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تشمل
يم خالل والتقي المناقشات التي أجرتھا اللجنة التنفيذية بشأن المسائل المتعلقة بالرصدالذي استند إلى 

ات؛ لمشروعااالجتماعات السابقة؛ واستعراض التقارير المرحلية عن المشروعات الجارية وتقارير إنجاز 
لمرحلة اصات االمنفذة واألمانة. وتشمل المرفقات األول والثاني والثالث اختص وعن مناقشة مع الوكاالت

ظم لجمارك ونارات االقدرات إلدالثانية المقترحة لتقييم قطاع خدمة التبريد، والدراسة النظرية لتقييم بناء 
ي انية فتراخيص وحصص استيراد وصادرات الھيدروكلوروفلوروكربون، وتعميم مراعاة االعتبارات الجنس

  .مشروعات وسياسات بروتوكول مونتريال، على التوالي

  ال يوجد :القضايا التي ستعالج

بميزانية  0182برنامج عمل الرصد والتقييم المقترح لعام الموافقة على  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
من الوثيقة  2دوالرا أمريكيا على النحو المبين في الجدول  174,780قدرھا 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/11؛  

  تنفيذ البرامج .7

 تقارير الحالة والتقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة  (أ)

تقارير عن المشروعات واألنشطة التي طلب عنھا  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12الوثيقة تتناول 
التقارير  :عناية اللجنة التنفيذية، بما في ذلكتقارير محددة في االجتماعات السابقة وتلك التي تتطلب الحالة و

المرحلية ذات الصلة بخطط عن التأخيرات في التنفيذ وتقارير خاصة عن الحالة (الجزء األول)؛ والتقارير 
البرازيل والصين،  يتقرير وتشمل عدة تقارير من بينھا، إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

مشروعات وال)؛ ثاني(الجزء ال 1ترح المشروع ذات الصلة إلى االجتماع الثمانينالواردان في وثيقة مق
راسات الجدوى (الجزء اإليضاحية للبدائل ذات اإلمكانية المنخفضة على إحداث االحترار العالمي ود

تقارير التحقق المالي للمشروعات التي ال تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون في الصين الثالث)؛ و
)؛ ومشروعات تبريد المباني خامسوالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون (الجزء ال(الجزء الرابع)؛ 

  بع).سا(الجزء ال وإزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين)؛ سادس(الجزء ال

  :عالجالقضايا التي ست

  تھاتقارير خاصة عن حال تفي التنفيذ التي طلب المتأخرة المشروعاتالجزء األول:  

 .: ال يوجدالقضايا التي ستعالج

  في: وقد ترغب اللجنة التنفيذية

 :اإلحاطة علما بما يلي  )أ(

 یلنفذة إوالم ةيالمقدمة من الوکاالت الثنائ ذيتنفالفي  تقارير عن الحالة والتأخيرات )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 قةيوالواردة في الوث نياالجتماع الثمان

                                                 
  (الصين). UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/37(البرازيل) و  /34UNEP/OzL.Pro/ExCom/80الوثيقتان  1
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أربع ن ع اريرتق الحادي والثمانيناالجتماع  یإل والمنفذة ةيتقدم الوکاالت الثنائوس )2(
ن ع ةيإضاف ريتقار ميبتقد موصي لھممشروعا  22 وعن ذ،يفي التنف متأخرةمشروعات 
 قة؛يلوثالتوالي، بھذه ا یعل ،األول والثاني المرفقينفي  نيالنحو المب یالحالة، عل

مدرجة في العمود  التي لديھا مسائل معينةالجارية  بالمشروعاتالموافقة على التوصيات المتعلقة و  (ب)
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12 الوثيقةباألخير من المرفق الثاني 

  ةيدروکلوروفلوروکربونيالمتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الھ ريالتقار  الجزء الثاني:

 لبحرينل ةيربوندروکلوروفلوروکيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یلمرحلة األولاالمقترح التفاق  التغيير
  )دويونيوال اليونيب(

  : القضايا التي ستعالج

 لشريحة جيل االطلب لتعديل االتفاق بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتأ
لمرحلة وتمديد ا ةعاليالثالثة إلى حين اختبار التكنولوجيا البديلة في أقاليم درجات الحرارة المحيطة ال

  األولى

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

من خطة إدارة إزالة المواد  یاالتفاق الخاص بالمرحلة األول تعديلعلما بطلب  اإلحاطة  (أ)
 ن؛يحکومة البحر نيابة عن اليونيب قدمه الذي للبحرين ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 الوثيقةبحو الوارد في المرفق الثالث على الن المعدلالموافقة على االتفاق و  (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12.  

ك استھال لشيلي (التحقق من ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول
 (اليوئنديبي) )2016لعام  دروکلوروفلوروکربونيالھ

  ال يوجد: القضايا التي ستعالج

في  ةينوروکربودروکلوروفليبالتحقق من استھالك المواد الھ علما اإلحاطة :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
ي، ) لشيلیول(المرحلة األ ةيدروکلوروفلوروکربونيجزء من خطة إدارة إزالة المواد الھبصفته  2016عام 

  .بييوئنديالمقدم من ال

ي تم الت لشركاتاعالمي من قبل الحترار العلى إحداث االعالية قدرة الالمؤقت للتكنولوجيا ذات  االستخدام
  نديبي)(اليوئ في كوبا عالميالحترار العلى إحداث االمنخفضة قدرة التحويلھا إلى تكنولوجيا ذات 

  ال يوجد: القضايا التي ستعالج

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

والجھود المبذولة من أجل تيسير توفير  ،اإلشارة مع التقدير إلى التقرير الذي قدمه اليوئنديبي )أ(
  ؛لشركتي فريارك وإيدا في كوبا القدرة على إحداث احترار عالمي منخفضذات تكنولوجيا 

ذات  لةيالبد ايباالستمرار في مساعدة حکومة کوبا لتأمين إمدادات التکنولوج بييوئنديومطالبة ال  )(ب
الشركتين في قطاع  ليعن حالة تحو ريتقر ميالقدرة على إحداث احترار عالمي منخفض، وتقد

  (ب). 77/50الرغاوى وفقا للمقرر 
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 سنوي)لامرحلي ال ريتقرالللھند ( ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  )ألمانيا حكومةو واليونيب بييوئندي(ال

  : القضايا التي ستعالج

 تى حلھند تمديد مدة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
  2017ديسمبر/ كانون األول  31

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

من خطة إدارة إزالة المواد  یالمرحلة األول ذيعن تنف 2016المرحلي لعام  رياإلحاطة علما بالتقر  (أ)
  بي؛يوئنديفي الھند، الذي قدمه ال ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

 ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یتمديد مدة المرحلة األول یعل والموافقة  (ب)
ر لتنفيذ خ؛ على أن يكون مفھوما أنه لن يطلب تمديد آ2017کانون األول  /سمبريد 31 یللھند حت

  .االجتماع الحادي والثمانين یإنجاز المشروع إل ريتقر قدميالمشروع؛ وأن 

مرحلي ال رييا (التقرندونيسإل ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یالمرحلة األول
  ، اليونيدو، البنك الدولي، وحكومة أستراليا)(اليوئنديبي السنوي)

  التي ستعالج: ال يوجد القضايا

من  یحلة األولالمر ذيعن تنف 2016المرحلي لعام  رياإلحاطة علما بالتقر :ترغب اللجنة التنفيذية في وقد
  .بييوئندي، الذي قدمه الإندونيسيافي  ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

 ري(التقر يةإلسالمجمھورية إيران ال ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  (اليوئنديبي) المرحلي السنوي)

  ال يوجد: القضايا التي ستعالج

من  یحلة األولالمر ذيعن تنف 7201المرحلي لعام  رياإلحاطة علما بالتقر :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
  .بييوئنديمه ال، الذي قدجمھورية إيران اإلسالميةفي  ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

 السنوي) لمرحليا ري(التقر لألردن ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  (اليوئنديبي)

  ال يوجد: القضايا التي ستعالج

من  یحلة األولالمر ذيعن تنف 7201المرحلي لعام  رياإلحاطة علما بالتقر :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
  .نيدوويه الت، الذي قدمردنفي األ ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھ

 )لي السنويالمرح ري(التقر لماليزيا ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  (اليوئنديبي)

  :ستعالجالقضايا التي 

 لماليزيا حتى  تمديد مدة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  2018حزيران  يونيه/
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  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

من خطة إدارة  یالمرحلة األول ذيتنف عن 2017 - 2016المرحلي للفترة  رياإلحاطة علما بالتقر  (أ)
 بي؛يوئنديال هي قدمذال ،لماليزيا ةيدروکلوروفلوروکربونيإزالة المواد الھ

من خطة إدارة إزالة المواد  یالمرحلة األول ذيتنف بإنجازملتزمة  ماليزياأن حکومة ب واإلحاطة علما  (ب)
نفيذ لت آخرأنه لن يطلب تمديد و؛ 2018 يونيه/ حزيران 1بحلول  ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

ع في عام اجتما اني(أ)، سيقدم تقرير إنجاز المشروع إلى ث 77/36قرر لمل وفقاالمشروع؛ وأنه، 
2018.  

 السنوي) لمرحليا ري(التقر للمكسيك ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یاألول المرحلة
  )نيدو(اليو

  ال يوجد: القضايا التي ستعالج

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2017بالتقرير المرحلي لعام أن تحاط علما   (أ)
  من اليونيدو؛وروفلوروكربونية للمكسيك المقدم الھيدروكل

أن تطلب من حكومة المكسيك واليونيدو واليوئنديبي أن تدرج في تقريرھا المرحلي التالي للمرحلة   (ب)
لتنفيذية اللجنة االھيدروكلوروفلوروكربونية الذي سيقدم الجتماع األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

صندوق ، القائمة األخيرة من منشئات الرغاوي العاملة التي يساعدھا ال2018األخير من عام 
-ونالھيدروكلوروفلوروكرببما في ذلك إزالة  ،المتعدد األطراف في إطار المرحلة األولى

  ألساس والتكنولوجيا المعتمدة؛ب،ـوالقطاع الفرعي ومعدات خط ا141

   النيجيري ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یطلب تمديد المرحلة األول
  اليونيدو) /اليوئنديبي (

  :القضايا التي ستعالج

 يا حتى نيجيرتمديد مدة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ل
  2018 كانون األول ديسمبر/

 ارة إزالةخطة إد أن تنظر في الموافقة على تمديد فترة المرحلة األولى من :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
ھم بأنه لن على أساس الف 2018المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا حتى ديسمبر/ كانون األول 

  .2019دم لالجتماع األول من عام يطلب تمديد آخر وأن تقرير انتھاء المشروع سوف يق

 لة الموادرة إزافييت نام: التقرير المرحلي عن تنفيذ برامج العمل المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدا
  (البنك الدولي) الھيدروكلوروفلوروكربونية

  :القضايا التي ستعالج

  (ھ)76/49تحديث لتقديم تقرير إتمام المشروع تمشيا مع المقرر  
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  :اللجنة التنفيذية في وقد ترغب

أن تحاط علما باستكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (أ)
  لفيت نام؛

  :أن تطلب مايلي  (ب)

  ؛عن تقديم تقرير استكمال المشروع تحديثا من األمانة  )1(

  إعادة أي أرصدة متبقية الى االجتماع الحادي والثمانين.  )2(

ير التقار(المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل والصين 
  المرحلية السنوية)

لعام  المرحلي ري(التقر(المرحلة األولى)  ةيدروکلوروفلوروکربونيخطة إدارة إزالة المواد الھالبرازيل: 
  )ئنديبي) (اليو2017

  المسائل التي ستعالج:

 يل حتى برازلل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تمديد مدة
  2019ديسمبر/ كانون األول 

  2:وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 حول تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 2017اإلحاطة علًما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 للبرازيل، الذي يقّدمه اليؤنديبي؛ الھيدروكلوروفلوروكربونيّة (المرحلة األولى)

 الموافقة على تمديد مّدة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة  (ب)
 ؛ات إضافيّةالموافقة على أي تمديدمع اإلشارة إلى أنّه لن تتّم  2019حتى ديسمبر/كانون األول 

ي، وحكومة ألمانيا مواصلة تقديم التقارير المرحليّة على الطلب من حكومة البرازيل، واليؤنديب  (ج)
 لموادسنوي حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة ا أساس

 جتماعالھيدروكلوروفلوروكربونيّة حتى استكمال المشروع؛ وتقرير استكمال المشروع إلى اال
  ؛2020األول للجنة التنفيذيّة في عام 

في قطاع رغاوي  (U-Tech)تاك"  و"يو  (Shimteck)"شيمتاك"اإلشارة إلى أن مؤسستي   (د)
حترار ا حداثإإمكانية البوليوريتان اللتين تّمت الموافقة على تحويلھما على أساس بديل قائم على 

منخفض تستخدمان الھيدروفلوروكربون بشكل مؤقت نظًرا إلى عدم توفّر  عالمي
 ؛الھيدروفلوروألكان

 الطلب من اليؤنديبي:  (ھ)

في خالل تنفيذ خطة  ،(U-Tech)تاك"  و"يو  (Shimteck)مواصلة مساعدة "شيمتاك"  )1(
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيّة، وتأمين توريد التكنولوجيّات البديلة إدارة 

التكنولوجيا البديلة  اعتمادالعلم أنّه لن تُسدَّد أي تكلفة تشغيل إضافيّة حتى  المختارة، مع
 بالكامل؛

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34من الوثيقة  22التوصية من الفقرة  2



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/1/Add.1 
 
 

14 

البديلة التي اختارتھا  ن حالة استخدام التكنولوجياعاالبالغ إلى اللجنة التنفيذيّة   )2(
جيا في كل اجتماع حتى اختيار التكنولو )U-Tech(تاك"  و"يو ) (Shimteck"شيمتاك"

 عتماًداااحترار عالمي منخفض  إمكانية إحداثاألصليّة أو اعتماد تكنولوجيا أخرى ذات 
 كامالً؛

تماع اللجنة التنفيذيّة األخير إدراج ما يلي في التقرير المرحلي المقبل الذي سيُرفع إلى اج  )3(
 :2018في عام 

 قائمة شاملة بمؤسسات الرغاوى لمستعملي المعدات الالحقة بمساعدة الصندوق  أ.
 اا في ذلك إزالة استھالكھالمرحلة األولى، بم في إطارالمتعّدد األطراف 

 خط األساس؛ معداتب، والقطاع الفرعي، و141- للھيدروكلوروفلوروكربون
 والتكنولوجيا المعتمدة؛

 )،(Panisol ) و"بانيسول"Ecopur"إيكوبور" ( وحالة تنفيذ تحويل مؤسستي  ب.
 دالمتعدّ  ستُعاد إلى الصندوق" أن األموال المتقبية من تحويل "إيكوبورمع العلم 

  األطراف في حال اضطرت المؤسسة إلى االنسحاب من المشروع.

لعام  لمرحليالصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير ا
  سترين المسحوبة بالضغط) (اليونيدو)) (خطة قطاع رغاوي البول2017

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  3:لتنفيذية فيوقد ترغب اللجنة ا

من خطة قطاع رغاوي  خامسةعن تنفيذ الشريحة ال 2017لعام  أن تحاط علما بالتقرير المرحلي  (أ)
من خطة إدارة إزالة المواد  ولىالبولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة األ

 ؛، المقدم من اليونيدوالھيدروكلوروفلوروكربونية للصين

دوالرا أمريكيا  12,621مبلغ  نيدومن التحويالت المقبلة لليو أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم  (ب)
من  2016ول األديسمبر/ كانون  التي حصلت عليھا حكومة الصين حتىتمثل الفائدة اإلضافية 

ماال إعن، للصياألموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط 
 .69/24للمقرر 

لعام  لمرحليرة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير االصين: خطة إدا
  )البنك الدولي) (و ريتان الجاسئةالبولي خطة قطاع رغاوي() 2017

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  4:وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي عن تنفيذ  2017لعام أن تحاط علما بالتقرير المرحلي   (أ)
ونية وروكربللمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل الجاسئة يو ريتانالبول

 ؛بنك الدوليللصين، المقدم من ال
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دوالرا  4,813مبلغ  بنك الدوليأن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة لل  (ب)
ول األن ديسمبر/ كانو 31 أمريكيا تمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى

 لصين،ل البوليو ريتان الجاسئةمن األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع رغاوي  2016
 .69/24إعماال للمقرر 

لعام  لمرحليمرحلة األولى) (التقرير االصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (ال
  )التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري) (اليوئنديبيخطة قطاع () 2017

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  5:وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

اعي بشأن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصن 2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
لصين في ا وروفلوروكربونيةوالتجاري من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

 من اليوئنديبي؛ المقدم

دوالرا  97,468أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة لليوئنديبي مبلغ   (ب)
ول األن ديسمبر/ كانو 31أمريكيا تمثل الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى 

جاري والت الصناعيمن األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء  2016
 .69/24إعماال للمقرر في الصين 

لعام  لمرحليروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير االصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو
  )نيدو) (اليوالغرف ھواءتكييف تصنيع معدات خطة قطاع () 2017

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  6:وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

المرحلة بشأن تنفيذ خطة قطاع تكييف ھواء الغرف من  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
  و؛ونيدمن الي وروفلوروكربونية في الصين المقدماألولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

دوالرا أمريكيا  49,273أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت القادمة لليونيدو مبلغ   (ب)
ل التي من األموا 2016ديسمبر/ كانون األول  31يمثل الفوائد التي حصلتھا حكومة الصين حتى 

  ؛69/24بحسب المقرر  ،سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء للصين

لعام  لمرحليالصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير ا
  ) (اليوئنديبي)المذيباتخطة قطاع () 2017

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  7:قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

عن تنفيذ خطة قطاع المذيبات من المرحلة األولى من  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 من اليوئنديبي؛ ين المقدمخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الص
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دوالر أمريكي  1,101أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة لليوئنديبي مبلغ   (ب)
من  2016تمثل الفوائد اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/ كانون األول 

 ؛69/24بحسب المقرر  ،األموال التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع المذيبات للصين

لعام  لمرحليإدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير ا الصين: خطة
  )اليابان نيب/) (اليوالوطني التمكينبرنامج بما في ذلك  التبريد خدمةقطاع () 2017

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  8:وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة قطاع خدمة التبريد  2017لعام  أن تحاط علما بالتقرير المرحلي  (أ)
ربونية لوروكوبرنامج التمكين الوطني للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروف

 من اليونيب؛ مقدمفي الصين ال

ا أمريكيا تمثل دوالر 886أن تطلب من أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت المقبلة لليونيب مبلغ   (ب)
ألموال امن  2016الفائدة اإلضافية التي حصلت عليھا حكومة الصين حتى ديسمبر/ كانون األول 

  ؛69/24رر إعماال للمق ،التي سبق تحويلھا لتنفيذ خطة قطاع الخدمة واألنشطة التمكينية للصين

لى علقدرة ا المنخفضةنية الجزء الثالث: المشروعات اإليضاحية لبدائل المواد الھيدروكلوروفلوروكربو
  )72/40(المقرر  اطقودراسات الجدوى لتبريد المن إحداث االحترار العالمي

  :المسائل التي ستعالج

 التمديد المحتمل لخمسة مشروعات إيضاحية 
 اإللغاء المحتمل لخمسة مشروعات إيضاحية 
  مانينوالثاني والثطلب التقارير النھائية للمشروعات بحلول االجتماعين الحادي والثمانين 
 سماك قد د األإرشادات من اللجنة التنفيذية نظرا ألن اختيار التكنولوجيا لمشروعات في قطاع مصاي

  يلعالمال تكون مستندة إلى تكنولوجيا البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار ا

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

يذ المشروع اإليضاحي لوحدات مكابس التبريد اللولبية القابلة أن تحاط علما بالتحديث المتعلق بتنف  )أ(
للتنفيذ بوتيرة شبه محكمة المعتمدة على األمونيا المحكمة السداد في صناعة التبريد الصناعي 
والتجاري في شركة فوجيان سنومان المحدودة في الصين المقدم من اليوئنديبي على أن ال يطلب 

وتطلب من اليوئنديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز تمديد آخر لتنفيذ المشروع، 
  االجتماع الثاني والثمانين؛

(البروبان) كغاز  R-290أن تحاط علما بالتحديث المتعلق بالتقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي عن   )ب(
ومبيا المقدم تبريد بديل لتصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء في شركة ثيرموتار للصناعات في كول

من اليوئنديبي، وأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير 
 النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي لتفعيل استخدام   (ج)
من خالل وضع المستحضرات الفعالة من  5لواح المنفصلة في بلدان المادة الھيدروفلوروأولفان لأل
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الناحية التكاليفية في كولومبيا المقدم من اليوئنديبي وأنه لن يطلب تمديد آخر لتنفيذ المشروع وأن 
 تطلب من اليوئنديبي أن يقدم التقرير النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

حاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي عن تطبيق نظام األمونيا/ ثاني أن ت  (د)
للمنتجين من الحجم المتوسط  22-أكسيد الكربون الذي يحل مكان الھيدروكلوروفلوروكربون

ومتاجر البيع بالتجزئة في شركة بروسكالس للصناعات في كوستاريكا المقدم من اليوئنديبي وأنه 
ب تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير النھائي في موعد ال لن يطل

 يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي للخيارات المنخفضة التكلفة   (ھ)
المستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في للتحويل الى التكنولوجيات الخالية من المواد 

المستخدمين من الفئات المنتھية الصغر في مصر المقدم من اليوئنديبي، وأن توافق على تمديد 
، وأن ال يطلب تمديد آخر لتنفيذ 2018ديسمبر/ كانون األول  31االنتھاء من المشروع الى 

النھائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الثالث المشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير 
 والثمانين؛

أن تلغي المشروع اإليضاحي عن استخدام تكنولوجيا اإلرغاء المعتمدة على البنتان منخفض التكلفة   (و)
للتحويل الى التكنولوجيا الخالية من المواد المستندة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في المنشئات 

 الحجم في المغرب وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛ الصغيرة والمتوسطة

روع اإليضاحي عن الترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي شأن تلغي الم  (ز)
والمعتمدة على الھيدروفلوروأولفان لقطاع تكييف الھواء في البيئات التي ترتفع فيھا درجات 

 مملكة العربية السعودية وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛الحرارة في ال

أن تلغى المشروع اإليضاحي في صناعات أجھزة تكييف الھواء لوضع أجھزة تكييف ھواء النافذة   (ح)
والمتشابكة باستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في المملكة العربية 

 ية وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛السعود

أن تحاط علما بعدم تقديم أي تحديث بشأن التقدم في تنفيذ المشروع اإليضاحي إلزالة المواد   (ط)
الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الھيدروفلوروأولفان كعامل نفخ في استخدامات رغاوي الرش 

درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية المقدم من اليونيدو وأن ال في البيئات التي ترتفع فيھا 
يطلب أن تمديد آخر لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليونيدو تقديم التقرير النھائي في موعد ال 

 يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

بتفريغ الھواء في صناعة أن تلغى المشروع اإليضاحي عن المزايا التقنية واالقتصادية للحقن   (ي)
ب الى البنتان في جنوب 141-األلواح المنفصلة المعاد تھيئته من الھيدروكلوروفلوروكربون

 أفريقيا، وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛

أن تلغى المشروع اإليضاحي في دور نظم الرغاوي في تايلند لتشكيل البوليوالت السابقة الخلط   (ك)
تخدامات رغاوي البوليوريثان للرش باستخدام عامل النفخ المنخفض القدرة على االحترار الس

 العالمي وأن تعاد األموال المتبقية الى االجتماع الثمانين؛

أن تحاط علما بعدم تقديم أي تحديث عن التقدم في تنفيذ المشروع في غرب آسيا للترويج لبدائل   (ل)
) المقدم من اليونيب PRAHA-IIي ترتفع فيھا درجة حرارة البيئة (غازات التبريد في البلدان الت

واليونيدو، وأنه ال يطلب أي تمديد لتنفيذ المشروع، وأن تطلب من اليونيب واليونيدو تقديم التقرير 
 النھائي في موعد ال يتجاوز الجتماع الحادي والثمانين؛
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الجدوى عن تبريد المناطق في بونتا كانا في أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ دراسة   (م)
الجمھورية الدومينيكية المقدمة من اليوئنديبي، وأن تطلب من اليوئنديبي أن يقدم التقرير النھائي في 

 موعد ال يتجاوز االجتماع الحادي والثمانين؛

القاھرة الجديدة أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ دراسة الجدوى عن تبريد المناطق في   (ن)
في مصر المقدمة من اليونيب واليونيدو، وأن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم التقرير النھائي في 

 موعد ال يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛

أن تحاط علما بالتحديث عن التقدم في تنفيذ دراسة الجدوى عن تكييف الھواء المركزي في الكويت   (س)
يونيب واليونيدو، وأن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم التقرير النھائي في موعد ال المقدمة من ال

 يتجاوز االجتماع الثاني والثمانين؛

أن تطلب من اليوئنديبي أن يواصل استكشاف بدائل أخرى منخفضة القدرة على االحترار العالمي   (ع)
والثمانين بالتقدم في المشروع  لديف، وإبالغ االجتماع الحاديمصايد األسماك في ملقطاع 

اإليضاحي، وفي حالة عدم توافر أي بدائل منخفضة القدرة على االحترار العالمي للقطاع، النظر 
 في إلغاء المشروع اإليضاحي.

اوي الھالونات، ورغوحسابات قطاعات إنتاج الھيدروفلوروكربون،  تقارير مراجعة: الجزء الرابع
  الثاني، وخدمة التبريد والمذيبات في الصين البوليوريثان وعامل العملية

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

، الھالوناتبون وأن تحاط علما مع التقدير بتقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكر  )أ(
 ي الوثيقةردة فورغاوي البلوريثان، وعامل العملية الثاني وخدمة التبريد والمذيبات في الصين الوا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/12؛ 

اج ت إنتكنت بأرصدة تمويل متبقية من قطاعاأن تحاط علما مع التقدير بأن حكومة الصين قد تم  )ب(
 تبريدالكلوروفلوروكربون والھالونات ورغاوي البليوريثان وعامل العملية الثاني وخدمة ال

خال سر إديوالمذيبات، من تنفيذ عدد كبير من أنشطة البحوث والمساعدات التقنية والتوعية مما 
ن إزالة ضال عرار العالمي في مختلف القطاعات فالتكنولوجيات البديلة المنخفضة القدرة على االحت

 ؛يةلمواد الھيدروفلوروكربونلتدريجي لض ايخفالتالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية و

أن تحاط علما كذلك مع التقدير بأن حكومة الصين قد أكدت أن أرصدة التمويل المتعلقة بكل خطة   (ج)
ساعدات ، وأن تقارير البحوث والم2018نھاية عام من الخطط القطاعية سوف تصرف بالكامل قبل 
قدم يوأن تقارير انتھاء المشروعات سوف  2018التقنية سوف تقدم لالجتماع األخير من عام 

 .2019لالجتماع األول للجنة التنفيذية في عام 

  ات المواد المستنفدة لألوزونمخلفالجزء الخامس: مشروعات التخلص من 

  ال يوجد.: المسائل التي ستعالج

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
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أن تحاط علما مع التقدير بالتقريرين النھائيين المقدمين بشأن مشروعي إدارة مخلفات المواد   (أ)
م سطى المقدا الوالمستنفدة لألوزون والتخلص منھا للمكسيك المقدم من اليونيدو وفرنسا وإقليم أوروب

  من اليونيب واليونيدو؛

الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في االعتبار، حيثما يكون مالئما، الدروس المستفادة أن تدعو   (ب)
ا في إليھ من المشروعين اإليضاحيين الرائدين عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون المشار

 الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة في المستقبل؛

تحاط علما بالتقارير المرحلية المفصلة عن مشروعات إدارة مخلفات المواد المستنفدة لألوزون أن   (ج)
 يدو؛والتخلص منھا في الصين المقدمة من اليابان واليونيدو، ولنيجيريا المقدم من اليون

ير النھائية (د) الذي يطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تقدم التقار79/18أن تعيد تأكيد المقرر   (د)
مثل (انين في المشروعات الرائدة للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون لالجتماع الحادي والثم
حرة دة الالصين وكوبا ولبنان ونيجيريا، وتركيا) وأن تعيد لالجتماع الثاني والثمانين األرص

 للمشروعات التي لم تقدم تقاريرھا النھائية.

  الجارية المبانيمشروعات لتبريد الجزء السادس: 

  :المسائل التي ستعالج

  على  ةمعتمدي النتبريد المبا لإلسراع بتحويل أجھزة اإليضاحي االستراتيجيع مشروالتمديد
  2018الكلوروفلوروكربون في خمس بلدان أفريقية إلى أبريل/نيسان 

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 )؛2(ب)(79/19أن تعيد تأكيد المقرر   (أ)

تحاط علما بالتقرير المرحل عن مشروعات تبريد المباني الجارية المقدم من اليوئنديبي والبنك أن   (ب)
 الدولي وحكومتي فرنسا واليابان؛

فيما يتعلق بالمشروع اإليضاحي االستراتيجي لإلسراع بتحويل أجھزة تبريد المباني المعتمدة على   (ج)
 )؛AFR/REF/48/DEM/35الكلوروفلوروكربون في خمس بلدان أفريقية (

 ؛2018أن توافق على تمديد موعد االنتھاء على أساس استثنائي حتى أبريل/ نيسان   )1(

أن تطلب من حكومة اليابان أن تقدم تقرير انتھاء المشروع في موعد ال يتجاوز أكتوبر/   )2(
بقية المترصدة والتقرير النھائي لالجتماع الثاني والثمانين، وإعادة األ 2018تشرين األول 

  .2019في موعد ال يتجاوز أبريل/ نيسان 

  زالة إنتاج بروميد الميثيل في الصينإلقطاعية  خطةالجزء السابع: 

  : ال يوجد.المسائل التي ستعالج

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

صين، المقدم اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ الخطة القطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في ال  (أ)
  من اليونيدو؛
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ديسمبر/  31اإلشارة إلى أن جميع األنشطة المتبقية للمشروع سيتم استكمالھا في موعد أقصاه   (ب)
  ؛2018كانون األول 

مطالبة حكومة الصين واليونيدو باالستمرار في تقديم التقارير السنوية عن حالة تنفيذ الخطة   (ج)
 وعد أقصاهمة في يل وتقرير إتمام المشروع إلى اللجنة التنفيذيالقطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميث

  .2019االجتماع األول في عام 

 2017لمشروعات لعام عن إتمام االتقرير المجمع   (ب)

 تقاريردروس الرئيسية المستفادة في نظرة عامة لل /31/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تعرض
لدروس تلخص اوالمشروعات الفردية المستلمة  تماممشروعات االتفاقات المتعددة السنوات وتقارير إ تمامإ

  المستفادة.

  :القضايا التي ستعالج

 الثمانينالمشروعات المقرر تقديمھا ولكنھا لم تقدم إلى االجتماع  تمامتقارير إ 
  ملة وفقا لمستكالمشروعات ا تمامتقارير إالتنسيق بين الوكاالت الرئيسية والمتعاونة لتمكين تقديم

  للجدول الزمني.

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

في الوثيقة  الوارد 2017المشروعات لعام المجمع عن إتمام علما بالتقرير  أن تحاط  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/13؛ 

 إتمامالثمانين تقارير أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم لالجتماع الحادي و  (ب)
ت مقررة، وفي حالة المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات اإلفرادية التي كان

 التقديم، تقدم أسباب عدم القيام بذلك وجدول زمني للتقديم؛ عزمھا على عدم

أن تحث الوكاالت الرئيسية والمتعاونة على أن تنسق بصورة وثيقة العمل الذي تضطلع به لالنتھاء   (ج)
الرئيسية من تقديم المنفذة المشروعات لتمكين الوكالة  إتماممن الجزء الخاص بھا من تقارير 

 المشروعات وفقا للجدول الزمني؛ إتمامالتقارير المستكملة الخاصة ب

ت الثنائية والمنفذة على إدخال أسباب واضحة وحسنة الصياغة ودقيقة لدى تقديم أن تحث الوكاال  (د)
 تقاريرھا عن استكمال المشروعات؛

أن تدعو جميع أولئك المعنيين بإعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية على   )ھ(
لدى  ،حسب مقتضى الحال ،شروعاتالم إتمامأن تأخذ في االعتبار الدروس المستفادة من تقارير 

  إعداد وتنفيذ المشروعات في المستقبل.

  تخطيط األعمال:  .8

 2019-2017تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ)

، وحالة 2019-2017لخطة األعمال للفترة موجزا  /14/80UNEP/OzL.Pro/ExCom الوثيقةتعرض 
 ت إلى االجتماعالموافقات في االجتماع التاسع والسبعين والتقديمافي ضوء  2017تنفيذ خطة األعمال لعام 

  .2017-2015وميزانية الثالث سنوات األعمال  تخطيطلالثمانين، واألثر الناتج على تخصيص الموارد 

  : ال يوجدالقضايا التي ستعالج
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اردة في الوثيقة الو 2019-2017بتنفيذ خطط األعمال للفترة  علًما اإلحاطة :في ترغب اللجنة التنفيذية وقد
14UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/.  

 التأخيرات في تقديم الشرائح  (ب)

رات اإلجراءات التي اتخذتھا األمانة استجابة للمقر /51/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تعرض 
الشرائح  ريحة منشوالسبعين؛ وتحليال لكل  التاسعبشأن التأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في االجتماع 

  ين.الثمانالتي لم تقدم إلى االجتماع 

  :القضايا التي ستعالج

 41  ن المقرر مبلدا  24لوروفلوروكربونية لـخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكشرائح لھا بنشاطا
 ين ولكنھا لم تقدمالثمانتقديمھا إلى االجتماع 

 ن ألوزوات و/أو التغيرات في وحدة اموافقو/أو ال تشمل األسباب للتأخيرات: قرارات الحكومة
الكافية ألموال االت ماز؛ )8اإللزامي ( ؛ عدم وجود تقرير التحقق)10ر الھيكلي (يالوطنية و/أو التغي

لألموال ة في المائ 20 عتبة البالغةالمن صرف األموال أقل ؛ )5( السابقة ائحمن الشرمتوافرة 
)؛ ومسائل 6المكونات االستثمارية (تنفيذ التأخيرات في  ؛)14الموافق عليھا للشريحة السابقة (

دم استعداد وع)؛ 12)؛ التوقيع على االتفاقات (1والتأخيرات في الشريحة السابقة ( )؛3السالمة (
وعدم )؛ 2كية ()؛ واإلجراءات الجمر2والصعوبات الداخلية (؛ )7( الشريحة لتقديمالوكالة الرئيسية 

 ).1( تقديم التقارير المرحلية و/أو المالية

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 أن تحاط علما بمايلي:  (أ)

في الوثيقة  في تقديم الشرائح الوارد اتالتقرير عن التأخير  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15؛ 

المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد   )2(
اليوئنديبي من و ،فرنسا واليابان ة كل منالھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكوم

 واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

ا تتعلق بالشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد نشاط 69نشاطا من مجموع  28أن   )3(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا لالجتماع الثمانين قد قدمت في الوقت المحدد؛

أن الوكاالت المنفذة المعنية أشارت الى أن التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة   )4(
لن  2017تقديمھا لالجتماع الثالث من عام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر 

على حالة االمتثال لبروتوكول  تأثيرات أو من غير المحتمل أن يكون لھايكون لھا 
مونتريال، وأنه ال توجد أي مؤشرات على أن يكون أي من البلدان المعنية في حالة عدم 

 امتثال لتدابير الرقابة لبروتوكول مونتريال؛

أخيرات أن تطلب من األما  (ب) ررات الخاصة بالت ة بشأن المق نة أن تبعث برسائل الى الحكومات المعني
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/15بالوثيقة في تقديم الشرائح الواردة في المرفق األول 
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  2018خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  لعام   (ج)

خطط األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  6UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/1الوثيقة تعرض 
فذة إلى . وتحتوي على تحليل لخطط األعمال المقدمة من الوكاالت الثنائية والمن2020- 2018للفترة 

وبة لالمتثال، استنادا إلى األنشطة المطل 2020-2018االجتماع الثمانين، وتعالج تخصيص الموارد للفترة 
ى ستنادا إليالت امواد الھيدروفلوروكربونية، والتكاليف القياسية، وتقترح تعدوأنشطة التخفيض التدريجي لل

فيذية، لجنة التنررات الالتعديالت استنادا إلى مقالمقررات الحالية الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وتعالج أيضا 
لم تقدم  التي 2017ومسائل السياسات في خطط أعمال الوكاالت بما في ذلك األنشطة في خطة أعمال عام 
جة على معال ألطرافبعد للموافقة عليھا في االجتماع الثمانين، وتجاوز الميزانية، وقدرة الصندوق المتعدد ا

  التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. ضالتخفي

  : القضايا التي ستعالج

  والر ن دمليو 115.33تجاوزت األنشطة في خطة األعمال الميزانية العامة اإلرشادية بمقدار
الث سنوات رة الثتإذا افترض أن الميزانية اإلرشادية لف 2020-2018أمريكي لفترة الثالث سنوات 

-2015سنويا، أي عند نفس مستوى فترة الثالث السنوات دوالر أمريكي مليون  169.167تبلغ 
2017 

  ال الموافق ألمواستنادا إلى مستويات ا 2020-2018ما إذا ينبغي تعديل إضافي لخطة أعمال الفترة
ي فليھا ععليھا من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق 

 االجتماع الثمانين
 وأنشطة  بونيةما إذا كان ينبغي تحقيق التناسب بين األنشطة الجديدة للمواد الھيدروكلوروفلوروكر

 فترةل األطراف المتعدد الصندوق موارد تجديد مستوىعن المواد الھيدروفلوروكربونية لتعبر 
 2020-2018سنوات  الثالث

 ريتانيا ة لموإضافة المرحلة الثانية من أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 والجمھورية العربية السورية

  التدريجي تخفيضللآثار تعديل كيغالي ما إذا كان ينبغي النظر في مطالبة األمانة بإعداد وثيقة بشأن 
 للمواد الھيدروفلوروكربونية على مؤسسات الصندوق المتعدد األطراف.

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

الواردة في  2020-2018اإلحاطة علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16الوثيقة 

  ينبغي:البت فيما إذا كان   (ب)

تعديل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16؛  

إدخال تعديالت أخرى على خطة األعمال على النحو المقترح خالل المناقشة التي أجرتھا   )2(
  ل:المن خ اللجنة التنفيذية و/أو عرض خطط األعمال بواسطة الوكاالت الثنائية والمنفذة

خطط إدارة إزالة المواد  2018إضافة إلى خطة أعمال عام   أ.
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة أعمال عام 

  التي تم تأجيلھا إلى االجتماع الثمانين؛ 2017
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األخذ في الحسبان القيم الموافق عليھا من حيث المبدأ للخطط الجديدة إلدارة إزالة   ب.
  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثمانين؛

التناسب بين األنشطة الجديدة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد   ج.
-2018 الھيدروفلوروكربونية حتى تعبر الميزانية اإلجمالية لخطة أعمال الفترة

ديد عن مقرر االجتماع التاسع والعشرين لألطراف بشأن مستوى تج 2020
  ؛2020- 2018سنوات ثالث موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة ال

مطالبة الوكاالت الثنائية والمنفذة بإدراج المرحلة الثانية من أنشطة خطط إدارة إزالة المواد   (ج)
ية الھيدروكلوروفلوروكربونية غير المدرجة في خطتي أعمال موريتانيا والجمھورية العرب

  السورية؛

، على النحو الذي 2020- 2018خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  اعتماد  (د)
لمشروعات اعلى  عدلتھا األمانة [واللجنة التنفيذية]، مع مالحظة أن االعتماد ال يدل على الموافقة

  المحددة فيھا أو على مستويات تمويلھا أو كمياتھا؛

قة بشأن آثار تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للمواد النظر في مطالبة األمانة بإعداد وثي  (ھ)
  الھيدروفلوروكربونية على مؤسسات الصندوق المتعدد األطراف.

 :2020- 2018خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة   )د(

 الوكاالت الثنائية  )1(

المقدمة إلى  0202-2018خطط األعمال للسنوات  /17/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تعرض
 ص المواردع تخصياالجتماع الثمانين من حكومات ألمانيا، وإيطاليا واليابان. وتشمل الوثيقة أيضا جدوال م

ق ية الموافوكربونلفرنسا وإسبانيا على أساس األنشطة المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلور
  ن.ع الثمانيالجتماھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى اعليھا من حيث المبدأ وخطط إدارة إزالة المواد ال

  :القضايا التي ستعالج

  ص تخصيفي ضوء  2020- 2018للفترة  االنظر في خطة أعمال ألماني ينبغي إعادةما إذا كان
  2020-2018لفترة الثالث سنوات  ةالثنائي نشطةاأل

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 ايطاليوإ ايالمقدمة من ألمان 2020 - 2018للفترة  ةيالوکاالت الثنائاإلحاطة علما بخطط أعمال   )أ(
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/17 قةيالواردة في الوث ابانيوال

نشطة في ضوء تخصيص األ 2020 - 2018 للفترة إعادة النظر في خطة أعمال ألمانيا وأنه يجب  )ب(
 .2020 - 2018 سنوات الثنائية لفترة الثالث

 (اليوئنديبي) األمم المتحدة اإلنمائيرنامج ب  )2(

وتشمل  2020- 2018للفترة  اليوئنديبيخطة أعمال  /18/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تعرض
ء خطة ، ومؤشرات أدا2020-2018زالة المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة إلاألنشطة المقررة 

  .األعمال

  ال يوجد :القضايا التي ستعالج
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  :اللجنة التنفيذية فيوقد ترغب 

الواردة في الوثيقة  2020-2018علما بخطة أعمال يوئنديبي للفترة  اإلحاطة  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/18؛ و  

من الوثيقة  5في الجدول  على النحو المبينالموافقة على مؤشرات األداء ليوئنديبي   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/18.  

  )اليونيب( للبيئةبرنامج األمم المتحدة   )3(

وتشمل  2020-2018خطة أعمال اليونيب للفترة  /91/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تعرض
ء خطة ، ومؤشرات أدا2020-2018األنشطة المقررة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة 

  .األعمال

  ال يوجد :القضايا التي ستعالج

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

الواردة في الوثيقة  2020- 2018أن تحاط علما بخطة أعمال اليونيب للفترة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19. 

من الوثيقة  5و 4في الجدولين  على النحو المبينأن توافق على مؤشرات األداء لليونيب   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19.  

 (اليونيدو) األمم المتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة   )4(

وتشمل  2020-2018للفترة  نيدوخطة أعمال اليو /20/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تعرض
ء خطة ، ومؤشرات أدا2020-2018األنشطة المقررة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة 

  .األعمال

  ال يوجد :القضايا التي ستعالج

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 الواردة في الوثيقة 2018-2020للفترة  نيدوبخطة أعمال اليوأن تحاط علما   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20؛  

 من الوثيقة 5في الجدول  على النحو المبين لليونيدوداء األأن توافق على مؤشرات   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20.  

 البنك الدولي  )5(

 2020-2018البنك الدولي للفترة خطة أعمال  /21/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تعرض
ت أداء خطة ، ومؤشرا2020- 2018وتشمل األنشطة المقررة إلزالة المواد المستنفدة لألوزون خالل الفترة 

  .األعمال

  ال يوجد :القضايا التي ستعالج
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  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

ً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة   (أ) دة في الوثيقة الوار 2020-2018اإلحاطة علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21و ؛ 

في الوثيقة  5 على النحو المبين في الجدول للبنك الدولي األداءلموافقة على مؤشرات ا  (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21.   

 مقترحات المشروعات:  .9

 تبيّنھا أثناء استعراض المشروعاتنظرة عامة على القضايا التي تّم   (أ)

ة أقسام: تحليل لعدد من المشروعات خمسعلى  /22/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  حتويت
 المشروعاتوروعات؛ ين؛ والقضايا التي تم تبينھا أثناء استعراض المشالثمانواألنشطة المقدمة إلى االجتماع 

دد عدوق المتبموجب المساھمات اإلضافية للصنالمقدمة للتمويل المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية 
 والمشروعات ؛والمشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية عليھااألطراف؛ 

زيز يد التعتجدطلبات دي. وتبلغ الوثيقة أيضا اللجنة عن استعراض االستثمارية للنظر فيھا على نحو فر
ر قا للمقرووف ذلك.ولكنھا سحبت بعد والمشروعات واألنشطة المقدمة إلى االجتماع الثمانين المؤسسي؛ 

  التھا.يتم إز(ج)، تحتوي الوثيقة أيضا على موجز ألسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل التي س79/4

  :القضايا التي ستعالج

 ماليين دوالر أمريكي 5التي تتجاوز قيمتھا تقديم المشروعات الموعد النھائي ل 
 لمواد الھيدروفلوروكربونيةبا المشروعات المتعلقة 

  ماليين دوالر أمريكي 5الموعد النھائي لتقديم المشروعات التي تتجاوز قيمتھا 

ھا اوز تکاليفتتجوعات ت الثنائية والمنفذة بتقديم مشرالفي مطالبة الوکا النظر فيقد ترغب اللجنة التنفيذية و
ن طلوب موبغض النظر عن مستوى التمويل الم لةباستثناء تکاليف دعم الوکا ،ر أمريکيالن دوالييم 5

ينظر فيھا ساجتماع اللجنة التنفيذية الذي أسبوعا قبل  12طراف، في موعد أقصاه ألالصندوق المتعدد ا
  .)(أ20/7وفقا للمقرر  ،هاللخ

مات اھجب المسيل بموالمشروعات المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الثمانين للتمو
  اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف

  طلبات التمويل لألنشطة التمكينية

تثمارية ت االسطلبات التمويل إلعداد مشروعات استثمارية تتعلق بالمواد الھيدروفلوروكربونية والمشروعا
  المطورة والمستقلة بالكامل للمواد الھيدروفلوروكربونية

  :القضايا التي ستعالج

  ستلمة حتى ) أكبر من المساھمات اإلضافية الم79/46لألنشطة التمكينية (المقرر طلبات التمويل
 2017أكتوبر/تشرين األول  17

 عات لمشرواالمشروعات بما في ذلك كيفية معالجة الطلبات المتعددة من بلد واحد إلعداد  ختيارا
لمستقلة رة وااالستثمارية المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية والمشروعات االستثمارية المطو

 )79/45(ز) و78/3(المقرران  المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونيةبالكامل 
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  ددت حنشطة المواد الھيدروفلوروكربونية بخالف األنشطة التمكينية، التي ألتمويل المصدر
  (د)79/45أولوياتھا في المقرر 

لنحو على ا 5وفي ضوء المساھمات اإلضافية المقدمة من مجموعة من األطراف بخالف أطراف المادة 
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53الوارد في الوثيقة 

عند مستويات التمويل  5بلدا من بلدان المادة  59نشطة التمكينية المقدمة من ألالموافقة على ا  (أ)
بي اليوئندي عمالت برامج أالالمطلوبة على النحو الوارد في الوثائق المعنية بالتعاون الثنائي وتعدي

  واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

ستثمارية المستقلة للھيدروفلوروكربون المقدمة من الالمشروعات اوالنظر في الموافقة على   ب)(
، بعد 79/45(ز) و  78/3وكولومبيا والمكسيك وفقا للمقررين  ،شيدالوبنغ ،رجنتينألحكومات ا

  ستثمارية؛العمال، المشروعات األ(و) من جدول ا 9المناقشة الواردة في البند 

ستثمارية المتعلقة بالھيدروفلوروکربون، في ضوء التقييم الوفيما يتعلق بطلبات إعداد المشروعات ا  ج)(
جنة لوالمعلومات المقدمة في وثائق ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22 الوارد في الوثيقة
  :التنفيذية ذات الصلة

النظر فيما إذا كان ينبغي السماح بإعداد أكثر من مشروع استثماري مستقل   )1(
 ؛الأم للھيدروفلوروكربون في بلد واحد 

إعداده وتخصص التمويل وفقا وتقرر أي مشروع استثماري للھيدروفلوروكربون ينبغي   )2(
  لذلك؛

ستثمارية المستقلة المتعلقة بالھيدروفلوروكربون وطلبات الالبت في مصدر التمويل للمشروعات ا  د)(
ية م كفاستثمارية المتعلقة بالھيدروفلوروكربون، حيث يحتمل عدالإعداد المشروع للمشروعات ا

لتغطية جميع  5الطوعية التي تقدمھا مجموعة من غير بلدان المادة اإلضافية التمويل من التبرعات 
  ه،الالطلبات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) المذكورة أع

الطوعية اإلضافية ات مساھممانة، بتحويل التمويل من الألمطالبة أمين الخزينة، بالتشاور مع ا  ھـ)(
ة علی النحو ت الثنائية والمنفذة المعنيالإلی الوکا 5المقدمة من مجموعة من غير أطراف المادة 

  :التالي

جمالي وقدره إلنشطة التمکينية المذکورة في الفقرة الفرعية (أ) حالما يتوفر المبلغ األا  (1)
 ارالود 893,740ضافة إلى تکاليف دعم الوکالة بقيمة إلي، بار أمريکالدو 8,270,000

  نشطة؛أل، لتغطية کافة ھذه ااأمريکي

ستثمارية المستقلة للھيدروفلوروكربون التي ترغب اللجنة التنفيذية في الوالمشروعات ا  (2)
ه ميع ھذالموافقة عليھا في الفقرة الفرعية (ب)، فور توافر التمويل الكافي لتغطية ج

  )؛1نشطة التمكينية المذكورة في الفقرة الفرعية (ھـ) (ألالمشروعات بعد تمويل ا

ستثمارية المتعلقة بالھيدروفلوروكربون التي ترغب الوإعداد المشروع للمشروعات ا )3(
طية لكافي لتغمويل االلجنة التنفيذية في الموافقة عليھا في الفقرة الفرعية (ج)، فور توافر الت

 نشطة المذكورة في الفقرتينألالطلبات بعد تمويل جميع المشروعات واجميع ھذه 
  )؛2) و(ھـ) (1الفرعيتين (ھـ) (
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  23-لھيدروفلوروكربونل طلبات التمويل إلعداد المشروعات اإليضاحية

  :القضايا التي ستعالج

  ات روع(ز) الذي يطلب أن تقدم المش79/47مصدر التمويل إلعداد المشروع بالنظر إلى المقرر
  اإليضاحية إلى االجتماع الحادي والثمانين

   :في قد ترغب اللجنة التنفيذية

المقدمة  23 -يضاحية للھيدروفلوروكربونإلالبت في مصدر التمويل لطلبات إعداد المشروعات ا  (أ)
بات تمويل (ز) يجب تقديم طل 79/47من اليوئنديبي والبنك الدولي، مع العلم بأنه وفقا للمقرر 
  ثمانين؛جتماع الحادي والالإلى ا 23 -مشروعات إيضاحية لضوابط انبعاثات الھيدروفلوروكربون

ه في ضوء التقييم الوالموافقة علی طلبات إعداد المشروعات المشار إليھا في الفقرة الفرعية (أ) أع  )(ب
ق لومات المفصلة المقدمة في وثائوالمع UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22 الوارد في الوثيقة

  .اللجنة التنفيذية ذات الصلة

  الموافقة الشموليةالمشروعات واألنشطة المقدمة للحصول على 

  :في قد ترغب اللجنة التنفيذية

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا عند مستويات التمويل المشار   (أ)
ييم ائق تقواردة في وثالالشروط واألحكام  إلى جانبإليھا في المرفق [...] بالتقرير النھائي، 
  روعات من جانب اللجنة التنفيذية؛المشروع المصاحبة والشروط المرفقة بالمش

ت في أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تشمل الموافقة الشمولية الب  (ب)
لمرفق افي رد الوا على النحوالموافقة على المالحظات التي سيتم إرسالھا إلى الحكومات المستفيدة 

  [...] بالتقرير النھائي.

 التعاون الثنائي  (ب)

 تينثنائي تينطلبات من وكالالنظرة عامة على  /32/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تعرض 
لمستوى في حدود اوأھليتھا للموافقة ھيدروكلوروفلوروكربون لخمسة بلدان لللمشروعات ذات الصلة با

وثائق  شير إلىوت .2017 – 2015 اتسنوثالث لفترة ال متوافرةاللتعاون الثنائي ا لمساھماتاألقصى 
و أن سنة ي على توصيات بشأحتوتاالجتماعات ذات الصلة التي تضمنت مناقشة حول الطلبات الثنائية، و

د بالموا لقةالمتع تمويل المشروعاتلطلبات وتحتوي الوثيقة أيضا على  لتعاون الثنائي.لتعيين سنوات ال
عم البدء من أجل د 5بلدان المادة غير من مجموعة من  من المساھمات اإلضاقية وكربونيةالھيدروفلور

ة في لتمكينيالألنشطة  بما في ذلك طلبات وكربونيةلمواد الھيدروفلورللتخفيض التدريجي االسريع لتنفيذ 
بلدان إحدى  ، وإلعداد مشروع استثماري للمواد الھيدروفلوروكربونية في5سبعة بلدان من بلدان المادة 

  .5المادة 

  .يوجدال  :القضايا التي ستعالج

  :فيالتنفيذية وقد ترغب اللجنة 

 فيتکال بمعادلةنة يالخز نيأممطالبة  دروکلوروفلوروکربون،يالھالمتعلقة ببالمشروعات  تعلقي مايف  )أ(
 النحو التالي: یعل نيفي االجتماع الثمان ھايالموافق عل ةيالمشروعات الثنائ
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ائية لعام رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة فرنسا الثن شامالدوالر أمريكي ( xxالمبلغ  )1(
 ؛2017

ترة ثنائية للفرسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة ألمانيا ال شامالدوالر أمريكي ( xxالمبلغ  )2(
 ؛2015-2017

 :للھيدروفلوروكربونفيما يتعلق باألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي و  )ب(

 تنفذھاسي تال نياالجتماع الثمان یالمقدمة إل ةينية التمکألنشطا ليأن طلبات تمو اإلشارة إلى )1(
 اتھامساھمن تعتبر جزءا مس ة،يذياللجنة التنف اھيإذا وافقت عل ا،يطاليوإ ايألمان حكومتا
 للصندوق المتعدد األطراف؛ ةياإلضاف

دة ان المالبلدالتدريجي للھيدروفلوروكربون تخفيض لالنظر في طلبات األنشطة التمكينية لو )2(
 في ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/23من الوثيقة  2 في الجدول ةالسبعة المدرج 5

التي يرد  بالھيدروفلوروکربون الصلة ذات بالمشروعات المتعلقة للمقترحات مناقشتھا سياق
 تعراضاس أثناء تبينھا تم التي القضايا علی عامة نظرة المعنونة الوثيقة في وصف لھا
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22)( المشروعات

 :المتعلقة بالھيدروفلوروكربوناالستثمارية  المشروعاتفيما يتعلق بطلبات إعداد و  )ج(

تنفذه سالذي الثمانين االجتماع  یالمقدم إلإعداد المشروع  ليأن طلب تمواإلشارة إلى  )1(
 ةيإلضافا تھامساھماجزءا من سيعتبر  ة،يذياللجنة التنف يهإذا وافقت عل ،األمانيحکومة 

 للصندوق المتعدد األطراف؛

لوارد االنظر في طلب إعداد مشروع لتحويل خط إنتاج تكييف الھواء المتنقل في الصين،  )2(
 مناقشتھا سياق في، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/23من الوثيقة  2في الجدول 
 في ھالالتي يرد وصف  بالھيدروفلوروکربون الصلة ذات بالمشروعات المتعلقة للمقترحات

 وعاتالمشر استعراض أثناء تبينھا تم التي القضايا علی عامة نظرة المعنونة الوثيقة
.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22)  

 2017لعام  برامج العملتعديالت على   (ج)

 (اليوئنديبي) ألمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ا  )1(

ة خمسبما في ذلك مقدمة من اليوئنديبي  نشاطا 42/80UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 22الوثيقة تتضمن 
 تاطلب 10و مقدمة للحصول على الموافقة الشمولية عليھا؛ طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي

 المواد الھيدروفلوروكربونية لمشروعاتإلعداد المشروع للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية، وستة طلبات 
إلعداد مشروع للمشروعات اإليضاحية للتخفيف من المنتج الفرعي وطلبا  )79/45(ز) و 78/3(المقرران 

(أ) من 9في إطار البند  على نحو إفرادي) للنظر فيه 79/47أو تحويله (المقرر  23-الھيدروفلوروكربون
  .جدول األعمال

  )79/46المساعدة التقنية لألنشطة التمكينية (المقرر 

 :القضايا التى ستعالج

 ات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار النظر في المشروعات ذ
 .(أ) من جدول األعمال9البند 
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 في الطلبات لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد النظر وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
من  1المذكورة في الجدول  5لعشرة بلدان من بلدان المادة  يةالھيدروفلوروکربون

 ذات بالمشروعات المتعلقة للمقترحات مناقشتھا سياق في ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/24الوثيقة
 تبينھا تم التي القضايا علی عامة نظرة المعنونة الوثيقة في التي يرد وصف لھا بالھيدروفلوروکربون الصلة
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22). المشروعات استعراض أثناء

  )79/45(ز) و78/3(المقرران  لھيدروفلوروكربونللمشروعات ذات الصلة باد مشروع إعدا

 : القضايا التى ستعالج

  النظر في المشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار
  (أ) من جدول األعمال.9البند 

 لبدائلا یإل ربوندروفلوروکيل من الھيللتحوطلبات إعداد المشروع النظر في : فيالتنفيذية وقد ترغب اللجنة 
 ي قطاعفمنخفض إحداث احترار عالمي  یذات القدرة عل القائمة على الھيدروفلوروأوليفين أو البدائل

ي سياق ف ،أعاله 1في الجدول  الواردة ،ومصر وزمبابوي ،الدومنيكيةوالجمھورية  ،نيفي الص عيالتصن
 المعنونة الوثيقة في التي يرد وصف لھا دروفلوروکربونيلمقترحات المشروعات المتعلقة بالھ ھامناقشت
 المشروعات استعراض أثناء تبينھا تم التي القضايا علی عامة نظرة

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22).  

حويله تأو  23-ي الھيدروفلوروكربونثانوإعداد مشروع للمشروعات اإليضاحية للتخفيف من المنتج ال
  )79/47(المقرر 

 :القضايا التى ستعالج

 توضيح مصدر التمويل للمشروع اإليضاحي  

المنتج  ليتحول لتكنولوجيا إيضاحيإعداد مشروع  ليتموطلب النظر في : وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
وثاني  نيروجديالتفاعل مع الھ طريقعن  القيمة العضوية داتيالھال یإل 23 - دروفلوروکربونيالھ الثانوي
ات ء تعليقفي ضو ،نيفي الص لتكنولوجيا المواد الجديدة المحدودةفوير  اوشنغيل لشركةالکربون  ديأکس

  األمانة.

 (اليونيب) األمم المتحدة للبيئة برنامج  )2(

بما  نشاطا مقدمة من اليونيب 59 على 1واإلضافة  /52/80ExCom/UNEP/OzL.Pro تانالوثيق حتويت
تقارير التحقق إلعداد ستة طلبات للمساعدة التقنية لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي، و طلبا 22في ذلك 

في إطار البند على نحو إفرادي فيھا طلبا للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية للنظر  31للموافقة الشمولية؛ و
  (أ) من جدول األعمال.9

  )79/46المساعدة التقنية لألنشطة التمكينية (المقرر 

  :القضايا التى ستعالج

 طار النظر في المشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إ
  (أ) من جدول األعمال.9البند 
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 موادلألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي لل النظر في الطلب: في وقد ترغب اللجنة التنفيذية
من  1المذكورة في الجدول  5من بلدان المادة  بلدا 31ـل يةالھيدروفلوروکربون

 تذا بالمشروعات المتعلقة للمقترحات مناقشتھا سياق في ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/25الوثيقة
التي تّم تبيّنھا  القضايا علی عامة نظرة المعنونة الوثيقة في التي يرد وصف لھا بالھيدروفلوروکربون الصلة
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22). المشروعات استعراض أثناء

 (اليونيدو) دة للتنمية الصناعيةتحمنظمة األمم الم  )3(

ثالثة بما في ذلك مقدمة من اليونيدو  نشاطا 30 على /6ExCom/76/2UNEP/OzL.Proالوثيقة  تحتوي
تقارير التحقق للموافقة إلعداد طلبين للمساعدة التقنية لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي، و اتطلب

للمشروعات ذات إلعداد مشروع طلبا للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية وسبعة طلبات  18الشمولية؛ و
  (أ) من جدول األعمال.9في إطار البند على نحو إفرادي المواد الھيدروفلوروكربونية للنظر فيھا الصلة ب

  )79/46المساعدة التقنية لألنشطة التمكينية (المقرر 

 : القضايا التى ستعالج

  النظر في المشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار
  (أ) من جدول األعمال9البند 

 لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد اتالطلبالنظر في  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
من  1المذكورة في الجدول  5بلدا من بلدان المادة  18لـ يةالھيدروفلوروکربون

 ذات بالمشروعات المتعلقة للمقترحات مناقشتھا سياق في ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/26الوثيقة
التي تّم تبيّنھا  القضايا علی عامة نظرة المعنونة الوثيقة في التي يرد وصف لھا بالھيدروفلوروکربون الصلة
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22). المشروعات استعراض أثناء

  )79/45(ز) و78/3إعداد مشروع للمشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون (المقرران 

 :القضايا التى ستعالج

  النظر في المشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار
  (أ) من جدول األعمال9البند 

إلعداد مشروع للتحول من الھيدروفلوروكربون إلى بدائل الطلبات النظر في  :اللجنة التنفيذية فيوقد ترغب 
والمكسيك ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع تصنيع التبريد في إكوادور، ولبنان، 

 سياق في ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/26الوثيقةمن  1المذكورة في الجدول والمغرب وفييت نام، 
 الوثيقة في التي يرد وصف لھا بالھيدروفلوروکربون الصلة ذات بالمشروعات المتعلقة للمقترحات مناقشتھا
 المشروعات استعراض أثناءالتي تّم تبيّنھا  القضايا علی عامة نظرة المعنونة

.(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22)  

  البنك الدولي  )4(

بما في  بنك الدوليمقدمة من ال على خمسة أنشطة /27ExCom/76/UNEP/OzL.Proالوثيقة  تحتوي
)، وطلبا إلعداد مشروع للمشروعات 79/46لألنشطة التمكينية (المقرر للمساعدة التقنية  اتطلبثالثة ذلك 

مشروع للمشروعات إلعداد وطلبا  ))79/45(ز) و78/3ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون (المقرران 
على للنظر فيھا  )79/47(المقرر  23- ر أو تحويل المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربوناإليضاحية لتخفيف أث

  (أ) من جدول األعمال.9في إطار البند نحو إفرادي 
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  )79/46(المقرر للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون المساعدة التقنية لألنشطة التمكينية 

 :القضايا التى ستعالج

  الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار النظر في المشروعات ذات
  (أ) من جدول األعمال9البند 

 لألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد اتالطلبالنظر في  :في وقد ترغب اللجنة التنفيذية
من  1المذكورة في الجدول  5من بلدان المادة  نبلدا ثالثةـل يةالھيدروفلوروکربون

 ذات بالمشروعات المتعلقة للمقترحات مناقشتھا سياق في ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/27الوثيقة
التي تّم تبيّنھا  القضايا علی عامة نظرة المعنونة الوثيقة في التي يرد وصف لھا بالھيدروفلوروکربون الصلة
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22). المشروعات استعراض أثناء

  )79/45(ز) و78/3للمشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون (المقرران إعداد مشروع 

 : القضايا التى ستعالج

  النظر في المشروعات ذات الصلة بالھيدروفلوروكربون في ضوء اإلرشادات المقدمة في إطار
  (أ) من جدول األعمال9البند 

من المواد الھيدروفلوروكربونية إلى ل يللتحو مشروعالنظر في طلبات إعداد  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
 تياالحترار العالمي قائمة على زيت الوقود الثقيل في شرك منخفضة على إحداث إمكانية ذاتبدائل أخرى 

Pattana Intercool و System Forms Co., Ltd. من  1في الجدول  ةالمذكور
 ذات بالمشروعات المتعلقة لمقترحاتل مناقشتھا سياق في،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/27الوثيقة
 التي تّم تبيّنھا القضايا علی عامة نظرة المعنونة الوثيقة في التي يرد وصف لھا بالھيدروفلوروکربون الصلة
  (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22). المشروعات استعراض أثناء

 23-الھيدروفروروكربونللمشروعات اإليضاحية للتخفيف أو تحويل المنتج الفرعي إعداد مشروع 
  )79/47  (المقرر

 : القضايا التى ستعالج

  مصدر التمويل للمشروع اإليضاحيتوضيح  

لمنتج حويل اتالنظر في الطلب لتمويل إعداد مشروع إيضاحي لتكنولوجيا  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
، في الصين .Shandong Dongyue Chemical Co. Ltdفي شركة  23- الفرعي الھيدروفلوروكربون

  في ضوء تعليقات األمانة.

(ج)) وميزانية يونيب 77/38استعراض الھيكل العام لبرنامج المساعدة على االمتثال (المقرر   (د)
 2018لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام 

 2018على برنامج المساعدة على االمتثال لعام  /28/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تحتوي
، واستراتيجية 2017التابع لليونيب، وتتألف من التقرير المرحلي لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام 

، واستعراضا لھيكل 2020-2018لبرنامج المساعدة على االمتثال لفترة الثالث سنوات  الية معدلةومت
(ج)، وخطة عمل برنامج المساعدة على االمتثال لعام 77/38ل وفقا للمقرر برنامج المساعدة على االمتثا

، وتعليقات وتوصيات 2018ال لعام ث، وتوضيحا للتغيرات في ميزانية برنامج المساعدة على االمت2018
  األمانة.
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 :القضايا التى ستعالج

 2018-2016الية لبرنامج المساعدة على االمتثال للفترة ومراجعة االستراتيجية المت  
 عالجة مي في لبرنامج المساعدة على االمتثال وعملياته، والھيكل اإلقليم شاملالھيكل ال استعراض

 5االحتياجات الناشئة، والتحديات الجديدة في بلدان المادة 

   :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 9,863,000بمبلغ  2018المساعدة على االمتثال لعام برنامج أن توافق على أنشطة وميزانية   (أ)
 ،دوالرا أمريكيا 789,040في المائة البالغة  8زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة  ،دوالر أمريكي

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28الوثيقة بالواردة في المرفق األول 

 أن تطلب من اليونيب أن يقدم تقريرا نھائيا لالجتماع الثاني والثمانين عن:  (ب)

الھيكل الشامل لبرنامج المساعدة على االمتثال وعملياته، والھيكل اإلقليمي في استعراض   )1(
 ؛5معالجة االحتياجات الناشئة والتحديات الجديدة في بلدان المادة 

سائقي  رخص قيادةاألنشطة العالمية األربعة (برنامج تدريب موظفي األوزون الوطنيين، و  )2(
غازات التبريد، وبرنامج التدريب العالمي في قطاع خدمة التبريد، وإدارة  عربات نقل

المواد المستنفدة لألوزون في قطاع مصايد األسماك) التي حددت في االستراتيجية 
، وتقديم تفاصيل عن التكاليف اإلجمالية، 2018- 2016المتوالية لثالث سنوات للفترة 

في  5ه األنشطة في تحقيق االمتثال لبلدان المادة واإلنجازات والنواتج وكيفية مساھمة ھذ
 )؛1(ج)(75/38نطاق اختصاص برنامج المساعدة على االمتثال إعماال للمقرر 

أن تطلب كذلك من اليونيب أن يواصل في التقديمات القادمة لميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   (ج)
 مايلي:

 ة؛كن أن تستخدم فيھا األموال العالميتقديم معلومات مفصلة عن األنشطة التي يم )1(

 متثالتحديد عملية وضع أولويات التمويل بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على اال )2(
، بشأن 50/26و 47/24الستيعاب األولويات المتغيرة، ولتقديم التفاصيل إعماال للمقررين 

 إعادة التخصيص المنفذة؛

رات ي تغييوظفين، وإبالغ اللجنة التنفيذية بأاإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للم )3(
 وخاصة فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛ ،تجرى عليھا

بدة في السنة ) وتقرير عن التكاليف التقديرية المتك2019تقديم ميزانية للعام الحالي (أي  )4(
 ) أعاله.3) و(2) مع مالحظة الفقرة الفرعية (ج)(2018السابقة (أي 

  واليونيدو والبنك الدولي ئنديبيلليو 2018انية الوحدة األساسية لعام ميز  )ھ(

على معلومات عن التكاليف اإلدارية  1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29 تانالوثيق تحتوي
وميزانياتھا المرتبطة الموافق عليھا. وتحتوي  2017والتكاليف التقديرية لعام  2016-2011الفعلية للفترة 

 المتاحة الموارد تغطية إمكانية لمدى تقييماو 2018 لعام المقترحة األساسية الوحدة تكاليفطلبات لعلى أيضا 
  وتوصيات األمانة.، 2018عام  فيالتكاليف المتوقعة  2017في عام  اإلدارية التكاليف إلجمالي
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 :القضايا التى ستعالج

  ن عفي المائة  0.7الطلبات للموافقة على تكاليف الوحدة األساسية لليوئنديبي واليونيدو بزيادة نسبتھا
في  0.58، وتكاليف الوحدة األساسية للبنك الدولي بزيادة نسبتھا 2017الميزانية الموافق عليھا لعام 

  .(ب)73/62، تمشيا مع المقرر 2017ن الميزانية الموافق عليھا لعام عالمائة 

   :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

 :اإلحاطة علما  (أ)

لکل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك  2018التقرير المعني بتكاليف الوحدة األساسية لعام   )1(
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29 تينالوثيقالنحو الوارد في  یالدولي عل
 ؛1  والتصويب

والبنك الدولي للنموذج المعدل لإلبالغ عن تكاليف الوحدة  واليونيدوواستخدام اليوئنديبي   )2(
 (ھ)؛ 79/41األساسية عمال بالمقرر 

مع التقدير، أن تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدولي كان أقل من مستوى ميزانيته مرة   )3(
إلى  اأمريكي ادوالر 62,476سيعيد األرصدة غير المستخدمة وقدرھا  وأنهأخرى، 

  في االجتماع الثمانين؛ األطراف عددالصندوق المت

 النظر في الموافقة على ميزانيات الوحدات األساسية المطلوبة من أجل:  (ب)

 دوالر أمريكي؛ 2,069,385برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي) بقيمة   )1(

 ي؛دوالر أمريك 2,069,385) بقيمة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو  )2(

  دوالر أمريكي. 1,735,000والبنك الدولي بقيمة   )3(

 المشروعات االستثمارية  (و)

على نحو  للموافقة عليھاعلى قائمة بالمشروعات  /22/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تحتوي 
  ) من جدول األعمال.و(9دي (انظر الجدول أدناه) التي تم النظر فيھا في إطار البند فر

للموافقة اإلنفرادية. ويمكن االطالع على وصف  ينبغي النظر في كل مشروع: ستعالجالقضايا التي 
  المشروع، وتعليقات وتوصيات األمانة في وثيقة المشروع القطري ذات الصلة المشار إليھا في الجدول أدناه.

  وثيقة الوكالة المشروع البلد
ةيذيالتنفاللجنة   

 المشكلة

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة األولى من خطط إدارة 
خطة إدارة إزالة المواد  موريتانيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  الشريحة األولى) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
  اليوئنديبي

عدم وجود سجالت موثوقة  80/44
لواردات المواد 

 ة،يدروکلوروفلوروکربونيالھ
  ةيبداالنقطة  وتحديد

 المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  كينيا

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  الشريحة األولى) –الثانية 

التقنية  المشاكلجميع تم حل  80/41 فرنسا
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
  الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  بيرو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة األولى) –الثانية 

اليوئنديبي (رئيسية)/  
  اليونيب 

التقنية  المشاكلجميع تم حل  80/47
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
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  وثيقة الوكالة المشروع البلد
ةيذيالتنفاللجنة   

 المشكلة

 الھيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  الفلبين

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
  الشريحة األولى) –الثانية 

التقنية  المشاكلجميع تم حل  80/48 البنك الدولي
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

خطة إدارة إزالة المواد  ليشتي -تيمور
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة األولى) –الثانية 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليوئنديبي

التقنية  المشاكلجميع تم حل  *80/51
من  ةيالمرحلة الثان ،التكلفةمشاكل و

إدارة إزالة المواد  خطة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية

  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من خطةطلب شريحة من المرحلة األولى، المرحلة الثانية 
خطة إدارة إزالة المواد  بنغالديش

الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
الشريحتان الثالثة والرابعة  –األولى 

  (األخيرة))

اليوئنديبي (رئيسية)/  
 اليونيب 

الثالثة والرابعة  الشريحتينطلب  80/32
  االتفاق وتعديل تينمجتمع

خطة إدارة إزالة المواد  البرازيل
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثانية) –الثانية 

اليوئنديبي (رئيسية)/  
 اليونيدو/ ألمانيا/ إيطاليا

تمديد المرحلة الثانية لمدة سنتين  80/34
  توزيع الشرائح واالتفاق وتعديل

خطة إدارة إزالة المواد  بوركينا فاسو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثالثة) –األولى 

 اليونيب (رئيسية)/ 
  اليونيدو

  نقطة البداية واالتفاق تعديل 80/35

خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة  الصين
الشريحة  –بالضغط (المرحلة الثانية 

  الثانية)

 اليونيدو (رئيسية)/ 
  ألمانيا

80/37  
  مستوى صرف األموال

خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء  
 –التجاري والصناعي (المرحلة الثانية 

  الشريحة الثانية)

: ال تندرج ايالتکنولوج اريمسألة اخت 80/37 اليوئنديبي 
التي ستستخدم في  ايالتکنولوج

في قائمة  ةيالثان حةيالشر
  الموافق عليھا اتيالتکنولوج

خطة قطاع تصنيع أجھزة تكييف ھواء  
الشريحة  –الغرف (المرحلة الثانية 

  الثانية)
  

 اليونيدو (رئيسية)/ 
  اإيطاليحكومة 

 مستوى صرف األموال 80/37

جمھورية الكونغو 
 الديمقراطية

خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثالثة) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليوئنديبي

  تعديل نقطة البداية واالتفاق 80/40

خطة إدارة إزالة المواد  كينيا
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الخامسة) –األولى 

 نقطة البداية واالتفاقتعديل  80/41 فرنسا

خطة إدارة إزالة المواد  ليسوتو
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الثالثة) –األولى 

 تعديل نقطة البداية واالتفاق 80/42 ألمانيا

خطة إدارة إزالة المواد  مالديف
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الرابعة (األخيرة)) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليوئنديبي

ال من التقدم المحرز في االنتق 80/43
ھا تختاراالتكنولوجيا المؤقتة التي 

الحكومة إلى غازات التبريد ذات 
 عالميعلى إحداث احترار القدرة 
  منخفض

خطة إدارة إزالة المواد  ميانمار
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحتان الثانية والثالثة) –األولى 

اليونيب (رئيسية)/ 
 اليونيدو

طلب الجمع بين الشريحتين الثانية  80/46
  االتفاق وتعديلوالثالثة 

خطة إدارة إزالة المواد  تايلند
الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الشريحة الرابعة واألخيرة) –األولى 

  واالتفاقتعديل التمويل  80/50 البنك الدولي

  المشروعات االستثمارية الفردية لخفض المواد الھيدروفلوروكربونية
  -الھيدروفلوروكربونإيضاح استبدال  األرجنتين

134a على  القائمةغازات التبريد ب
) / البروبان R600a( األيزوبيوتن

)R290(  في صناعة معدات التبريد

التدريجي التخفيض مشروع  80/30 اليونيدو
عمال لھيدروفلوروكربون ل

  79/45(ز) و  78/3بالمقررين 
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  وثيقة الوكالة المشروع البلد
ةيذيالتنفاللجنة   

 المشكلة

  والتجاري المنزلي
-  دروفلوروکربونيل من الھيالتحو بنغالديش

134a كغاز تبريد وتنياأليزوب یإل 
من  المكابس عيمنشأة تصن وتحويل
 یعل القائمة المكابس

 یإل  134a-  دروفلوروکربونيالھ
في  وتنياأليزوب یعل القائمة المكابس
  المحدودة الصناعية كھايت والتونشركة 

 التخفيض التدريجيمشروع  80/32 اليوئنديبي
عمال لھيدروفلوروكربون ل

  79/45(ز) و  78/3بالمقررين 

-  دروفلوروکربونيالھالتحويل من  كولومبيا
134a  في صناعة  األيزوبيوتنإلى

مابي شركة الثالجات المنزلية في 
  كولومبيا

التدريجي لتخفيض امشروع  80/38 اليوئنديبي
عمال لھيدروفلوروكربون ل

 79/45(ز) و  78/3بالمقررين 

 ديالتبر معداتتحويل مرفق تصنيع  المكسيك
-  دروفلوروکربونيالھالمنزلي من 

134a األيزوبيوتن یإل )R-600a (
 عيتصن منشآه وتحويل كغاز تبريد
 یعل القائمة المكابسمن  المكابس

 یإل 134a-  دروفلوروکربونيالھ
في  األيزوبيوتن یالقائمة عل المكابس
  كيمابي المکسشركة 

لتخفيض التدريجي امشروع  80/45 اليوئنديبي
عمال لھيدروفلوروكربون ل

 79/45(ز) و  78/3بالمقررين 

  ة.وافقة الشامللملي وھ ة،يدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یللمرحلة األول حةيطلب شر ضايأ قةي* تتضمن الوث
  

 المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال:  .10

  (ج))79/42حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر   (أ)

 التي تعھدتمعلومات عن حالة المساھمات اإلضافية  /35/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تقدم 
ي لتدريجتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ التخفيض ا بھا مجموعة من البلدان المانحة المقصود منھا

ين الخزانة ، استلم أم2017أكتوبر/تشرين األول  11وفي  (ج).79/42للھيدروفلوروكربون، عمال بالمقرر 
  .دوالر أمريكي من سبعة بلدان 3,233,787مبلغا قدره 

 ال يوجد :القضايا التي ستعالج

  في: وقد ترغب اللجنة التنفيذية

لصندوق المتعدد األطراف على لحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات اإلضافية اإل  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53النحو الوارد في الوثيقة 

 التي سددتھا دفوعاتموال 5بلدان السبعة غير العاملة بموجب المادة الاإلحاطة علما مع التقدير ب  (ب)
  أجل تنفيذ التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون؛يع من لبدء السرالتقديم دعم 

لبدء دعم الالمستلمة المساھمات اإلضافية باالستمرار في اإلبالغ عن حالة نة امطالبة أمين الخز  (ج)
اع جتمالا إلىالسريع بشكل منفصل عن المساھمات المتعھد بھا األخرى للصندوق المتعدد األطراف 

  الحادي والثمانين.

 )(ج)79/43العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر التحليل   (ب)

 119وتعرض نظرة عامة على  79/43وفقا للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54الوثيقة أعدت 
 2017أيلول  سبتمبر/ 18الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون المستلمة حتى  المسوحاتتقريرا عن 
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موافق عليھا). وتحتوي على وصف موجز للمنھجية التي اتبعتھا البلدان؛ دراسة نظرية  127بين (من 
ومعلومات أولية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون، وخصوصا ذات الصلة بالمواد الھيدروفلوروكربونية، 

المستنفدة لألوزون حتى وتوزيعا لالستھالك حسب القطاع والقطاع الفرعي؛ وتنبؤات الستھالك بدائل المواد 
بلدا  119ات مبوبة عن استھالك الھيدروفلوروكربون من م؛ وتوصية. ويقدم المرفق األول معلو2030عام 

التي لديھا تمويال موافق عليه إلجراء دراسات  5قدم المرفق الثاني قائمة ببلدان المادة ي، و5من بلدان المادة 
  .وزوناستقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لأل

  : القضايا التي ستعالج

 نلثمانيدي واإعادة األرصدة غير المنفقة للدراسات االستقصائية التي لم تقدم إلى االجتماع الحا 
 (ج).78/2تمشيا مع المقرر 

  في: وقد ترغب اللجنة التنفيذية

(ج))  79/43(المقرر واد المستنفدة لألوزون مأن تحاط علما بالتحليل العام لنتائج مسوحات بدائل ال  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/54الوارد في الوثيقة 

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تستخدم نتائج المسوحات والدروس البارزة في تحليل   (ب)
مقترنة بإجراء أنشطة تمكينية مع توجيه اھتمام  ،نتائج مسوحات بدائل المواد المستنفدة لألوزون

ملية جمع البيانات واإلبالغ فيما يتعلق بالمواد الھيدروفلوروكربونية وخالئط خاص لتعزيز ع
  الھيدروفلوروكربون؛

والثمانين للجنة التنفيذية األرصدة  حاديأن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تعيد لالجتماع ال  (ج)
لألوزون لالجتماع الثمانين (أي  المتعلقة بھذه البلدان التي لم تقدم مسوحات بدائل المواد المستنفدة

والمغرب  ،وفيجي ،وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية ،والبھاما ،وأنتيغوا وبربودا ،الجزائر
  .79/43وميانمار) إعماال للمقرر 

وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا   (ج)
 (ب))79/44) و1(78/3يل (المقرران المعايير للتمو: مشروع 5المادة  بلدان في

ة الواردمعلومات وتستند إلى ال 79/44عمال للمقرر  5UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/5الوثيقة أعدت 
ي فدارت  لتياقشات في الوثيقة بشأن مشروع المعايير للتمويل المقدمة إلى االجتماع التاسع والسبعين والمنا

ذات  مقرراتن والثامن والسبعين والتاسع والسبعين. ويلخص القسم األول الاالجتماعات السابع والسبعي
رر ي المقفالصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية منذ اعتماد تعديل كيغالي، بما في ذلك تلك العناصر 

2/XXVIII  موذج نفي مشروع  اإدراجھ توقرربشأنھا توصلت اللجنة التنفيذية إلى تفاھم مشترك التي
المقرر  عناصروھي:  ،باستفاضة تھامناقشل مسائل. ويعرض القسم الثاني التوجيھية للتكاليف المبادئ

2/XXVIII ة النص ذي ويقدم لكل مسأل ،بشأنھا بعدمشترك  تفاھمتوصل اللجنة التنفيذية إلى تي لم ذال
 في باستفاضة تھامناقشل سائلمووملخص موجز عن حالة المناقشة،  ،XXVIII/2الصلة من المقرر 
يض التخف تنقسم التوصية إلى جزأين: مشروع نموذج المبادئ التوجيھية لتكاليفو .االجتماع الثمانين

المبادئ  بشأنالمستفيضة المناقشات  لتبصير؛ والعمل اإلضافي للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتدريجي 
ريجي فيض التدلتكاليف التخ لمبادئ التوجيھيةامشروع نموذج وتحتوي المرفقات على  التوجيھية للتكاليف.

شأن بلتنفيذية للجنة االمقررات التي اعتمدتھا ا؛ وحتى االجتماع التاسع والسبعينللمواد الھيدروفلوروكربونية 
ع بشأن وض نياالجتماع الثامن والسبعتقرير  الفقرات ذات الصلة فيو؛ بتعديل كيغالي المتعلقةالمسائل 

الجتماع اصلة في ؛ والفقرات ذات الةيدروفلوروکربونيلمواد الھالتدريجي لض يخفلتكاليف الت ةيھيمبادئ توج
  .اقةدام الطفيما يتعلق بالمناقشة حول كفاءة استخ العضوية التاسع والثالثين للفريق العامل المفتوح
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  : القضايا التي ستعالج

 ية في ربونفلوروكالنظر في مشروع المبادئ التوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدرو
 ليفجيھية للتكاوأي عمل إضافي الزم إلعالم المزيد من المناقشات حول المبادئ التو 5بلدان المادة 

قد ترغب اللجنة لتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون، تكاليف االمبادئ التوجيھية لب فيما يتعلق
  :في التنفيذية

  استھالك وإنتاج الھيدروفلوروكربونالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في فيما يتعلق ب

ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  قسمفي ال XXVIII/2من المقرر  19إدراج الفقرة   (أ)
 ؛للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي 

 اإلجماليللتخفيض  البدايةتقترحھا اللجنة التنفيذية] لتحديد نقطة ساستخدام المنھجية التالية [التي   (ب)
نقطة  تعبير عنأنه ينبغي الب العلم، مع المواد الھيدروفلوروكربونيةالمستدام في استھالك وإنتاج 

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

  التكاليف اإلضافية المؤھلةفيما يتعلق ب

  قطاع اإلنتاج

جعل فئات التكاليف التالية مؤھلة وإدراجھا في ل، XXVIII/2(ب) من المقرر  15وفقا للفقرة   (ج)
وارد نتاج الفي قطاع اإلللمواد الھيدروفلوروكربونية التخفيض التدريجي المرتبطة بتكاليف الحساب 

 تقرير االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية:بفي [المرفق # #] 

 خفض اإلنتاج؛ وكذلكاإلنتاج،  منشآت توقفاألرباح بسبب إغالق /  خسارة )1(

 تعويض العمال المشردين؛ )2(

 اإلنتاج؛ منشآتتفكيك  )3(

 ؛الفنيةأنشطة المساعدة  )4(

حداث ة على إذات قدرالمواد الھيدروفلوروكربونية البحث والتطوير المتعلقان بإنتاج بدائل  )5(
ليف بھدف تخفيض تكاال تحدث احترارا عالميا على اإلطالق أو  منخفض احترار عالمي

 البدائل؛

 ؛للضريبةأو التكاليف اإلضافية  والتصميماتالبراءات تكاليف  )6(

اث على إحد ذات قدرةالمواد الھيدروفلوروكربونية إلى إنتاج بدائل  المنشآتتكاليف تحويل  )7(
ممكنا  عندما يكون ذلكال تحدث احترارا عالميا على اإلطالق أو  منخفض احترار عالمي

 من الناحية التقنية وفعاال من حيث التكلفة؛

من عملية إنتاج  ثانوي، ھو منتج 23 -الھيدروفلوروكربونليف خفض انبعاثات تكا )8(
 ، عن طريق خفض معدل انبعاثه في العملية، وتدميره من22 -الھيدروكلوروفلوروكربون

؛ على البيئةأخرى آمنة كيميائية ، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد يةالغاز البقايا
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لوفاء بالتزامات من أجل اينبغي تمويل ھذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف و
 المحددة في التعديل؛ 5أطراف المادة 

مناقشة المبادئ التوجيھية لتكاليف قطاع اإلنتاج أو  االستمرار فيالنظر فيما إذا كان ينبغي   )9(
نة لى اللجإبذلك وأن يقدم تقريرا  بالقيامالفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج  مطالبة

  االنتھاء من وضع مشروع المبادئ التوجيھية؛ بعدالتنفيذية 

  قطاع خدمة التبريد

لجعل فئات التكاليف التالية مؤھلة وإدراجھا في حساب  XXVIII/2(ج) من المقرر  15وفقا للفقرة   (د)
 ةد الواردلتبرينية في قطاع خدمة االتكاليف المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربو

  :في [المرفق ##] بتقرير االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية

  أنشطة التوعية العامة؛ (1)

  وضع وتنفيذ السياسات؛ (2)

والممارسة الجيدة والسالمة فيما يتعلق  ،رامج اعتماد وتدريب الفنيين على المناولة اآلمنةب (3)
  بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

  تدريب ضباط الجمارك؛ (4)

  منع االتجار غير المشروع في المواد الھيدروفلوروكربونية؛ (5)

  أدوات الصيانة؛ (6)

  طاع التبريد وتكييف الھواء؛معدات اختبار غازات التبريد لق (7)

  استرداد وإعادة تدوير المواد الھيدروفلوروكربونية؛  )8(

  التكاليف األخرىفيما يتعلق ب

ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  القسمفي  XXVIII/2من المقرر  25إدراج الفقرة   (ھ)
تقرير بق ##] في [المرف الواردللمواد الھيدروفلوروكربونية التوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي 

  االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية؛

  كفاءة استخدام الطاقةب فيما يتعلق

و/ أو تعزيز  ببقاءالتكاليف المرتبطة  إرشاداتبھا وضع  تريدمناقشة الكيفية التي  االستمرار في  (و)
 عالمي احترار ذات القدرة على إحداثالبديلة كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات 

المواد ، عند التخلص التدريجي من ى اإلطالقلال تحدث احترارا عالميا عأو  منخفض
لتي امات المعلو ھا، بعد استعراض المعلومات اإلضافية ذات الصلة، بما فيالھيدروفلوروكربونية

 األربعين جتماعالااالقتصادي في تقييمه لكفاءة استخدام الطاقة في التقييم التكنولوجيا وقدمھا فريق 
  لفريق العامل المفتوح العضوية؛ل
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  بناء القدرات لمعالجة السالمةفيما يتعلق ب

السالمة في سياق استھالك قطاعي  من أجل تحقيقبناء القدرات  ه جاري معالجةاإلحاطة علما بأن  (ز)
  خدمات التبريد؛التصنيع و

  تصريفالبفيما يتعلق 

  في اجتماع قادم؛ بالتصريف المتعلقةالنظر فيما إذا كان ينبغي مواصلة مناقشة المسائل   (ح)

  ةأھلية مواد المرفق "واو" التي تخضع إلعفاءات درجة الحرارة المحيطة العاليفيما يتعلق ب

ذي الصلة من مشروع نموذج المبادئ  القسمفي  XXVIII/2من المقرر  35أن تدرج الفقرة   (ي)
تقرير بق ##] في [المرف الواردللمواد الھيدروفلوروكربونية التوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي 

  االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية.

 لتوجيھيةمبادئ اإتمامھا من أجل تيسير المزيد من المناقشة للق باألنشطة اإلضافية التي ينبغي فيما يتعل
  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيلتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، 

  قطاع التصنيع فيما يتعلق باستھالك

تكاليف التشغيل اإلضافية النظر في عمل إضافي لتحديد عتبات الفعالية من حيث التكلفة وعتبات   (أ)
ي ز تقدم فتصنيع حالما يحرالفي استھالك قطاع للمواد الھيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجي لل

  ؛79/45لمقرر ل للمواد الھيدروفلوروكربونية وفقااالستثمارية  اتعوتنفيذ المشر

  قطاع خدمة التبريدفيما يتعلق ب

 النظريةدراسة ال] مع مراعاة نتائج والثمانين[لالجتماع الثاني  ةيأول قةيإعداد وثباألمانة  ومطالبة  (ب)
عاون مع )، بالت79/6(المقرر  مييالرصد والتق مسؤولي ريکب التي أجراھا ديالتبر قطاع خدمةل

في  األخذ بشأن جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد، مع ،المنفذةو ةيالثنائ الوكاالت
 :االعتبار

والعمل الذي  ،واستعراضات الرصد والتقييم ،ودراسات الحالة ،وثائق السياسات السابقة )1(
، نيةتقالالوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة  تؤديه

واالعتماد التدريب  الشراكة التي أنشأھا برنامج المساعدة على االمتثال مع معاھدوخاصة 
 9؛عالميا االمعترف بھ

اآلن لقطاع  یحتالمعتمد  بالتمويل 5في بلدان المادة الموجودة  ةيالحالاإلمكانات  وتحليل )2(
 ؛بونيةللمواد الھيدروفلوروكرتخفيض التدريجي الاستخدامھا في  ةيفيوک ديخدمة التبر

 خفض وقدرتھا علىونتائج أنشطة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح الممولة 
 مكوناتالمعدات وال و(مثل مورد صومدى مشاركة القطاع الخا ؛انبعاثات غازات التبريد

المي في إدخال واعتماد تكنولوجيات ذات قدرة على إحداث احترار ع غازات التبريد)و
 في قطاع الخدمات؛منخفض 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1اقترح إعداد ھذه الوثيقة في الوثيقة   9
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الجمارك وفنيي خدمة  التدريب لضباطلوضع مجموعة من وحدات  األساسيةالجوانب و )3(
  10.كوسائلالتبريد وتكييف الھواء التي ستستخدم 

 الطاقةاستخدام وفيما يتعلق بكفاءة 

 :لكيالتعاقد مع خبير استشاري مستقل باألمانة  ومطالبة  (ج)

و/ أو تعزيز كفاءة ببقاء  المتعلقةبشأن المسائل  ]لالجتماع الثاني والثمانين[وثيقة  يعد  )1(
لمي رار عااستخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة ذات القدرة على إحداث االحت

للمواد التدريجي فيض التخعند  ا على اإلطالقعالمي ااحترارال تحدث أو منخفض 
 :تشمل، الھيدروفلوروكربونية

خدمة وو/ أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في تصنيع لبقاء التكاليف اإلضافية   -أ
 معدات التبريد وتكييف الھواء، بما في ذلك التصنيع في الموقع؛

قة م الطاوالفوائد االقتصادية المرتبطة بتحسينات كفاءة استخدا االستردادفترات   -ب
 في قطاع التبريد وتكييف الھواء؛

ع مالطرائق التشغيلية للتمويل المشترك  ھاالممكنة، بما في لتمويلاق ائطر  -ج
 يزو/ أو تعزبقاء الوطني والعالمي، من أجل  الصعيدينالمؤسسات األخرى على 

وتكييف  لتحديات المرتبطة بھا في قطاع التبريدل ديوالتصالطاقة استخدام كفاءة 
 الھواء؛

ستخدام ااختبار كفاءة  ھاالطاقة، بما فياستخدام لكفاءة دنيا وضع معايير  شروط  -د
 الطاقة في المعدات والتحقق منھا؛

في  ناتيلدعم ورصد التحس 5الالزم في بلدان المادة  ميياإلطار المؤسسي والتنظ  ھـ 
  ؛الھواء فييوتک دياقة، بما في ذلك في قطاع خدمة التبرالطاستخدام  كفاءة

االتحاد  إرشاداتالنظر، عند إعداد الوثيقة، في المعايير والتوجيھات المناسبة، مثل   )2(
 ،ةم الطاقانبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدا لخفضاألوروبي األربع 

 ديد أفضلتحمن أجل وأداء الطاقة في المباني واالنبعاثات الصناعية،  ،البيئي والتصميم
  المتاحة؛ كنولوجياتالت

  الدراسة. إلجراءدوالر أمريكي  xxxمبلغ قدره تخصيص   (د)

: 23- الھيدروفلوروكربون منتج الثانوياـلالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على   (د)
ترغب التي  22- للھيدروكلوروفلوروكربون ستخدام المنتجةع المزدوجة االالبيانات األولية للمصان

  (د))79/47في الغلق (المقرر 

استعراضا للبيانات األولية المقدمة من  1واإلضافة  /56UNEP/OzL.Pro/ExCom/79 تانيقالوثتقدم 
(د) بشأن المصانع المزدوجة االستخدام إلنتاج  79/47حكومة األرجنتين استجابة للمقرر 

على موجز للمعلومات الواردة في الوثيقة بشأن الجوانب  . ويحتوي المرفقان22- فلوروكربونكلوروالھيدرو
المقدمة إلى االجتماع  23-لمنتج الثانوي الھيدروفلوروكربونابة على اقالرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الر

(المرفق األول)، والبيانات األولية المقدمة من حكومة األرجنتين (المرفق الثاني).  11التاسع والسبعين
                                                 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1اقترح إعداد ھذه الوثيقة في الوثيقة   10
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48  2والتصويب  1، والتصويب 1واإلضافة.  
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وتعرض اإلضافة التعليقات على البيانات األولية المقدمة من حكومة الھند بشأن المصانع المزدوجة 
  .22-جة للھيدروكلوروفلوروكربوناالستخدام المنت

  :القضايا التي ستعالج

  ص طلب مراجعة تقنية للمصنع المزدوج االستخدام في األرجنتين، وتخصيما إذا كان سيتم
تم سي لذياتقييم من جانب خبير استشاري مستقل  انتظارالميزانية ذات الصلة بناء على ذلك، أو 

 (ھ)79/47تقديمه إلى االجتماع الحادي والثمانين تمشيا مع المقرر 
  شروع مإعداد للصندوق المتعدد األطراف  2020- 2018أن تدرج في خطة األعمال المجمعة للفترة

البنك  على أن ينفذهوما يرتبط به من تمويل، في األرجنتين،  مصنع مزدوج االستخدامغالق إل
 الدولي

  م المنتجةستخداالبيانات األولية المقدمة من حكومة الھند بشأن المصانع المزدوجة االكيفية معالجة 
 في البالد. 22- للھيدروكلوروفلوروكربون

  في: وقد ترغب اللجنة التنفيذية

اإلحاطة علما بتقديم حكومة األرجنتين للبيانات األولية بشأن المصنع المزدوج إلنتاج   (أ)
الوارد في  .Frio Industrias Argentinas ،(FIASA) S.A 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/56الوثيقة 

عي للمراجعات الفنية وزيادة الحساب الفر FIASAما إذا كانت ستطلب مراجعة فنية لمؤسسة   (ب)
 لة، بناءدوالر أمريكي، والتصريح ألمانة الصندوق ببدء عملية التعاقد ذات الص 50,000بمبلغ 

رات وخيا على ذلك؛ أو أن تنتظر حتى يصل تقييم من جانب خبير استشاري مستقل لفاعلية التكلفة
 22- وكربونيدروكلوروفلورمن مرافق إنتاج الھ 23-االستدامة البيئية لتدمير الھيدروفلوروكربون

  ؛(ھ)79/47التي سيتم تقديمه إلى االجتماع الحادي والثمانين تمشيا مع المقرر 

للصندوق المتعدد األطراف التمويل  2020- 2018أن تدرج في خطة األعمال المجمعة للفترة   (ج)
  ي.في األرجنتين، على أن ينفذه البنك الدول FIASAإلعداد مشروع يرتبط بإغالق مؤسسة 

 مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  .11

اع على مشروع تقرير اللجنة التنفيذية إلى االجتم /57/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تحتوي
لسابع ھا ااتاجتماعالتاسع والعشرين لألطراف الذي يلخص أكثر المقررات أھمية التي اتخذتھا اللجنة في 

  والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين.

إلى  تاج األمرن، سيحنظرا ألن الفترة المشمولة بالتقرير تتضمن أيضا االجتماع الثماني :القضايا التي ستعالج
  تحديث التقرير بعد االنتھاء من إعداد تقرير االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية.

اع لى االجتمإنفيذية مالنة باالنتھاء من إعداد تقرير اللجنة التالتصريح لأل :في التنفيذية وقد ترغب اللجنة
في  لمتخذةاالتاسع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال في ضوء المناقشات التي دارت والمقررات 

  ج عنه الرئيس.أن يفر داالجتماع الثمانين، وتقديمه إلى أمانة األوزون بع

 ريق الفرعي المعني بقطاع االنتاجتقرير الف  .12

وستقدم تقريرا عن اجتماع  الثمانينخالل االجتماع  /58/80UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة ستصدر 
الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على ھامش االجتماع. وستحتوي الوثيقة على سرد لنظر 

عن قطاع إنتاج المواد  2016وتقرير التحقق لعام جدول األعمال المؤقت، في الفريق الفرعي 
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من خطة إدارة إزالة إنتاج للمرحلة األولى  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية، والتقرير المرحلي لعام 
إدارة إزالة إنتاج المواد والمرحلة الثانية من خطة لصين، ل يةالمواد الھيدروكلوروفلوروكربون

  .وروفلوروكربونية للصينالھيدروكل

  مسائل أخرى  .13

حت ھذا البند ت(أ) من جدول األعمال 2ستجري مناقشة القضايا الجوھرية التي اتفق على إدراجھا في البند 
 من جدول األعمال.

  اعتماد التقرير  .14

 ين للنظر فيه واعتماده.الثمانسيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع 

 اختتام االجتماع  .15

  .2017 تشرين الثاني نموفمبر/ 17يتوقع أن يختتم االجتماع يوم الجمعة 

  
     

  


