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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
 

 التعاون الثنائي

 

 يلي: الثنائية وتتألف مماتقدم ھذه الوثيقة لمحة عامة عن الطلبات المقدمة من الوكاالت          -1

في ات مشروعصف ي. ةيدروکلوروفلوروکربونيبالمواد الھ المتعلقةلمشروعات لطلبات   الجزء األول: 
مويل في حدود إذا كان طلب التوما ، تانثنائي تانوكال اقدمتھ 5ة بلدان من بلدان المادة خمس

 .2017 – 2015الثالث  اتلفترة السنو المحددةلتعاون الثنائي ا لمساھماتالمستوى األقصى 

تمكينية ألنشطة الا يصف طلبات تمويل. وكربونيةدروفلوربالمواد الھي المتعلقةألنشطة لطلبات  الثاني:  الجزء
 قدمتھا 5 من بلدان المادةبلدان في سبعة وكربونية لمواد الھيدروفلورلللتخفيض التدريجي 

ي فنية وكربولمواد الھيدروفلورلوكالتان ثنائيتان، وطلب تمويل إلعداد مشروع استثماري 
ضافية اإل التبرعات. وستمول ھذه الطلبات من كالة ثنائيةمقدم من و 5بلدان المادة  أحد

لتخفيض الية من أجل دعم البدء السريع لتنفيذ عم 5بلدان المادة غير المقدمة من مجموعة من 
 وكربونية.لمواد الھيدروفلورل التدريجي

 توصيةال
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 دروکلوروفلوروکربونياألول: األنشطة المتعلقة بالھ الجزء

 دوالر 1,955,918 بقيمةللتعاون الثنائي  ةيدروکلوروفلوروکربونيبالمواد الھ متعلقةمشروعات  ست قدمت     -2
  .1في الجدول  نيمبال على النحو کييأمر

  الثمانينمشروعات التعاون الثنائي المقدمة إلى االجتماع    -1 الجدول

 عنوان المشروع البلد الوكالة
التمويل 
  المطلوب

 (دوالر أمريكي)

  تكاليف الدعم
 (دوالر أمريكي)

 المبلغ الموصي به
 (دوالر أمريكي)*

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني كينيا فرنسا
  الشريحة األولى)(المرحلة الثانية، 

456,500 52,803 (1) 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني كينيا فرنسا
  (المرحلة األولى، الشريحة الخامسة)

90,000 10,900 (1) 

  63,703 546,500   المجموع الفرعي
ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني البرازيل ألمانيا

(قطاع خدمة  الثانية، الشريحة الثانية) (المرحلة
  التبريد)

686,978 76,457 (2) 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني الصينألمانيا
(خطة قطاع  (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)

  رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط)

267,386 31,877 (3) 

ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيخطة إدارة  ليسوتوألمانيا
   (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة)

84,000 10,920 (4) 

ة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني زمبابويألمانيا
(قطاع خدمة  (المرحلة األولى، الشريحة الرابعة)

  التبريد)

168,000 20,097 (5) 

  139,351 1,206,364   المجموع الفرعي
  203,054 1,752,864   المجموع

 * يمكن االطالع على تعليقات وتوصيات األمانة في الوثائق التالية:
)1 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/41. 
)2 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/34. 
)3 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/37. 
)4 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/42. 
)5 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/52. 
 

 ةتعليقات األمان

 دوالر  953,111مبلغال مع - دوالر أمريكي  610,203بقيمةحكومة فرنسا  ي طلبتهذتجاوز المبلغ الي ال        -3
 20 وقدرھا المسموح به التخصيصنسبة  20171 - 2015حتى اآلن خالل فترة السنوات الثالث  المعتمد - أمريكي

 .أمريكي دوالر 6,781,954 بقيمةفي المائة 

 دوالر 7,323,734مبلغ ال مع - الذي طلبته حكومة ألمانيا دوالر أمريكي  1,345,715مبلغ السيتجاوز         -4
 20 نسبة التخصيص المسموح به وقدھا، 20172 - 2015حتى اآلن خالل فترة السنوات الثالث  المعتمد - أمريكي

على افتراض أن اللجنة التنفيذية  ،دوالر أمريكي 10,424 بالقيمة أمريكي دوالر 8,659,025 وقيمتھافي المائة 
من خطة إدارة إزالة المواد  ةي(أي المرحلة الثانتوافق على المشروعات المقدمة للنظر فيھا بصفة فردية 

 ،نيلصلالمسحوبة بالضغط  البوليسترين وةمن خطة قطاع رغ ةيالمرحلة الثانو ،للبرازيل ةيدروکلوروفلوروکربونيالھ

                                                 
  .2016عام دوالر أمريكي في  950,641؛ و 2015دوالر أمريكي في عام  161,311لفرنسا:  المبالغ المعتمد   1
في  یکيأمر دوالر 059,675؛ و 2016دوالر أمريكي في عام  735,989,1و؛ 2015دوالر أمريكي في عام  409,658,4المبالغ المعتمدة أللمانيا:    2

  ).ني(اعتبارا من االجتماع التاسع والسبع 2017عام 
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المطلوبة.  ليالتمو اتيمستو عند)، ولليسوت ةيدروکلوروفلوروکربونيمن خطة إدارة إزالة المواد الھ یألولوالمرحلة ا
أنھا ستنظر في تحويل شرائح االتفاقات المتعددة السنوات المعتمدة من ب وأفادتبھذه المسألة  ةلمانياألحكومة الوأبلغت 

 .المساھمات المتعھد بھافي المائة من  20 نسبة أجل البقاء في حدود

  

 ةالھيدروفلوروكربونيبالمواد المتعلقة  الثاني: األنشطة الجزء

لدان كينية في سبعة بتنفيذ األنشطة التمتمويل ل، قدمت حكومتا ألمانيا وإيطاليا طلبات 79/46لمقرر وفقا ل       -5
 واحد على في بلد بونبالھيدروفلوروكريتعلق مشروع استثماري  إعدادو ،والمتعاونة الرئيسةالمنفذة  تانالوكال بصفتھا

 .2النحو الوارد في الجدول 

  المقدمة من حكومتي ألمانيا وإيطاليا الھيدروفلوروكربونب المتعلقةاألنشطة    -2 الجدول

 عنوان المشروع البلد الوكالة

التمويل 
  المطلوب
(دوالر 
 أمريكي)

  تكاليف الدعم
(دوالر 
 أمريكي)

  المبلغ الموصي به
 (دوالر أمريكي)

 األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون
 * 12,350 95,000 وناألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكرب ليبيريا  ألمانيا
بابوا غينيا  ألمانيا

 الجديدة
 12,350 95,000 وناألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكرب

* 

 * 12,350 95,000 وناألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكرب سيشل ألمانيا
 * 5,200 40,000 وناألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكرب ليسوتو** إيطاليا
 * 5,200 40,000 وناألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكرب مالديف** إيطاليا
 * 5,200 40,000 وناألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكرب رواندا** إيطاليا
 * 9,750 75,000 وناألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكرب تونس*** إيطاليا

 * 62,400 480,000 المجموع الفرعي
  بالھيدروفلوروكربونإعداد مشروع استثماري يتعلق 

 * 3,900 30,000  إعداد المشروع لتحويل خط إنتاج تكييف الھواء المتنقل الصين  ألمانيا
 * 3,900 30,000  المجموع الفرعي

 * 66,300 510,000 المجموع
 ةفرديبصفة  ھافي* للنظر 

 الوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) بصفته** برنامج األمم المتحدة للبيئة 
  الوكالة المنفذة الرئيسية ) بصفتھااليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (*** 

 
 )79/46لألنشطة التمكينية (المقرر  الفنيةالمساعدة 

 البلدان السبعة من العناصر التالية: من 3المقدمةاألنشطة التمكينية  تتكون          -6

م وضع ودع الجھات المعنيةالتشاور مع  تشملدعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي، لأنشطة   )أ(
ءة وتحسين كفاالتدريجي للھيدروفلوروكربون ض يخفالتبشأن  والتوعية صكوك وطنية للتصديق

 استخدام الطاقة؛

استعراض المدونات والمعايير المتعلقة باستخدام  تشملمؤسسية لدعم الترخيص واإلبالغ، ترتيبات   )ب(
ة منسقة وفقا نفدة لألوزون؛ وإعداد رموز تعريفوبدائل المواد المستالمواد الھيدروفلوروكربونية 

 المستنفدةاآلليات المستخدمة في اإلبالغ عن المواد  وتنقيح؛ الھيدروفلوروكربوناللتزامات 

                                                 
 ، الوثيقةاليونيبالمقدمة من  2017برنامج العمل لعام  التيالمفصلة في تعدمتعاونة، ترد المقترحات المنفذة الوکالة بصفتھا ال اإيطاليفي حالة    3

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/25) الوثيقة دويونيوال ،(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/26).  
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 ؛يدروفلوروكربونيةالمواد الھاستھالك  لكي تشمللألوزون 

ء ييف الھواطاع خدمات التبريد وتكتقييم ق تشملإعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ تعديل كيغالي   (ج) 
اد للموتيسير التخفيض التدريجي من أجل والسياسات واإلطار المؤسسي واإلداري  والمخزون

 .خفضمن عالميحترار على إحداث اوإدخال تكنولوجيات بديلة ذات قدرة الھيدروفلوروكربونية 

 تعليقات األمانة

على تقديم  واوافق 5المادة من غير بلدان  بلدا 17تالحظ األمانة أن حكومتي ألمانيا وإيطاليا كانتا من بين        -7
دة في بلدان الماللمواد الھيدروفلوروكربونية تنفيذ التخفيض التدريجي في سريع البدء للتوفير دعم ل 4إضافية تبرعات

 أللمانيا.أمريكي دوالر   3,200,000إليطاليا و أمريكي دوالر   2,000,000زم بھا وبلغ مستوى المساھمات المل. 5

عداد وتقديم طلبات األنشطة التمكينية، أعدت األمانة دليال لتقديم األنشطة التمكينية للتخفيض إل اتيسير       -8
على الوكاالت الثنائية والمنفذة في اجتماع التنسيق المشترك بين  هتوعرضللمواد الھيدروفلوروكربونية التدريجي 
 أن الطلبات المقدمة لألنشطة التمكينية اتبعت الدليل.إلى األمانة  وتشير. 5الوكاالت

وكالتين ثنائيتين)، طلبت الوكاالت المنفذة األربع، التي  بصفتھماباإلضافة إلى حكومتي ألمانيا وإيطاليا (        -9
. وفي الفقرة الفرعية 79/46لمقرر ل وفقاتمويل األنشطة التمكينية، لطلبات  5بلدا من بلدان المادة  59بة عن قدمت نيا

قدر الثمانين  طلبات األنشطة التمكينية المقدمة إلى االجتماع ه سيتم تمويلالمقرر، قررت اللجنة أنھذا ) من ـ(ھ
الستعراض ا أعضاء اللجنةإلجراء  وتيسيرا. 5أطراف المادة التبرعات اإلضافية المقدمة من غير  اإلمكان من
)، أدرجت األمانة قائمة بجميع طلبات األنشطة ـ(ھ 79/46طريقة التمويل المتفق عليھا في المقرر ل ونظرا، والمناقشة

 ة عنعام بلمحة المعنية، في الوثيقة تويات التمويل والوكاالت المعنيةمس تبين ينالثمانالتمكينية المقدمة إلى االجتماع 
  .6خالل استعراض المشروعات تبينھالقضايا التي تم ا

، على 79/46 المقرر شروطأنھا استوفت جميع  واستنتجتواستعرضت األمانة طلبات األنشطة التمكينية         -10
 النحو المبين أدناه:

 عزمھم على نتبيالسبعة  5بلدان المادة تأييد من حكومات  خطاباتقدمت حكومتا ألمانيا وإيطاليا   )أ(
 للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن؛ ھمجھودبذل قصارى 

ترتيبات من األنشطة التمكينية والنشاط وصفا تفصيليا لكل  السبع المشروعاتتضمنت مقترحات   )ب(
 لتنفيذ؛ل الزمني جدولالف والمؤسسية وتوزيع التكالي

  شھرا. 18ستنفذ جميع المقترحات في غضون     (ج) 

 ة،يذينفللجنة التا هيعل إذا وافقت ة،ينيالمطلوب لألنشطة التمک ليأن التمو ايطاليوإ ايألمان حكومتا وأوضحت        -11
 للصندوق المتعدد األطراف. ةياإلضاف تبرعاتھماجزءا من سيعتبر 

 )79/45(ز) و  78/3 ان(المقررالمتعلقة بالھيدروفلوروكربون  للمشروعاتمشروع ال إعداد

من متنقل القدمت حكومة ألمانيا أيضا طلبا إلعداد مشروع لتحويل خط إنتاج تكييف الھواء       -12
الكربون المقترحة  أكسيدتم تطبيق تكنولوجيا ثاني وإلى ثاني أكسيد الكربون في الصين.  134a -الھيدروفلوروكربون

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/53الوثيقة    4
  والمنفذة عن تقديرھا لوضع الدليل.أعربت الوكاالت الثنائية . 2017أيلول  /سبتمبر 7إلى  5من مونتريال،    5
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22الوثيقة    6
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ثاني لضاغط بالفعل نموذج أولي  مصنع محلي في الصينواختبر  وأنتجبالفعل في بعض نماذج السيارات في ألمانيا، 
وكمية  المشروع التي سينفذ فيھا المنشأةبشأن  اوسيتخذ قرار. متنقلالالكربون لتكييف الھواء  أكسيد

 .فقط عداد المشروعأثناء إ الھيدروفلوروكربون التي ستتم إزالتھا

 األمانة تعليقات

 )(اليوئنديبي وكالة ثنائية)، قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بصفتھا( ةلمانياألحكومة الباإلضافة إلى        -13
في قطاع االستھالك الھيدروفلوروكربون استثمارية إلزالة  مشروعاتواليونيدو والبنك الدولي طلبات لتمويل إعداد 

 (طوروا بالكامل) 134a-الھيدروفلوروكربون إلزالةاستثمارية  مشروعات ، وأربع5بلدان من بلدان المادة  في عشرة
 ةيذي. وستحتاج اللجنة التنف79/4512و 78/311لمقررين ل وفقا، 10والمكسيك 9وكولومبيا 8وبنغالديش 7في األرجنتين

مع مالحظة  ،الثمانيناالجتماع  یالمقدمة إل دروفلوروکربونيالھالمتعلقة بمشروعات المقترحات  عيالنظر في جم یإل
(أي، إلى  تمويلھا وطريقةالجغرافي للمقترحات)  والتوزيع والتكرار المقترحة اي(أي التکنولوج ارھاياخت رييمعا

شطة ، بعد إعطاء األولوية لألن5أطراف المادة غير  المقدمة منأقصى حد ممكن، من المساھمات الطوعية اإلضافية 
، أدرجت األمانة قائمة بجميع مقترحات الستعراض والمناقشةاجراء أعضاء اللجنة ). وتيسيرا إل13التمكينية

 مختارةالتكنولوجيا الو امختصر اوصف تبين، الثمانينالمقدمة إلى االجتماع المشروعات المتعلقة بالھيدروفلوروكربون 
أثناء استعراض  تبينھاالقضايا التي تم  المعنية بلمحة عامة عنمعنية، في الوثيقة الوكاالت الو تمويلالومستويات 

  14المشروعات.

ن الطلبات أفي الصين، الحظت األمانة بالھيدروفلوروكربون  يتعلقوفيما يتعلق بطلب إعداد مشروع        -14
 مشروع.ال تمويل إعدادع المقررات ذات الصلة بم وتتوافق، 79/45(ز) و  78/3المقررين  شروطجميع  استوفت

   

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/30الوثيقة    7
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/32الوثيقة    8
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/38الوثيقة    9

    .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/45الوثيقة   10
التصنيع بالھيدروفلوروكربون في قطاع  المشروعات المتعلقة، أن تنظر في الموافقة على عدد محدود من جملة أمورفي قررت اللجنة التنفيذية،    11
واد للمتدريجي بالتخفيض ال ترتبطاإلضافية التي قد تكون  التشغيلوتكاليف لتمكين اللجنة من اكتساب خبرة في التكاليف الرأسمالية ، فقط

لحكومة على عزم ا بيني ارسمي خطابافھم: أن أي بلد قدم مشروعا كان ينبغي أن يصدق على تعديل كيغالي أو يقدم س ، على أساالھيدروفلوروكربونية
 ربوندروفلوروكھيأي كمية  وستخصمأي تمويل آخر حتى يودع صك التصديق لدى األمم المتحدة في نيويورك؛  وعدم توفيرالتصديق على التعديل؛ 

  خفضت نتيجة للمشروع من نقطة البداية.
المتعلقة  المشروعات(ز) وقررت المعايير التالية للنظر في المقترحات  78/3المقرر ب التذكير ،في جملة أموركررت اللجنة التنفيذية،   12

رار على ابلة للتك، وينبغي أن تكون قمدروسةفي مؤسسات فردية تقرر التحول إلى تكنولوجيات  المشروعاتبالھيدروفلوروكربون: ينبغي أن تكون 
ن زيد عتال  دةفي مكامل بال المشروعاتيجب أن تنفذ ولبلد أو المنطقة أو القطاع، وينبغي أن تأخذ في االعتبار التوزيع الجغرافي؛ في ا نطاق واسع

افية لتشغيل اإلضتكاليف اسمالية اإلضافية المؤھلة وينبغي أن تكون تقارير إنجاز المشروعات شاملة مع معلومات تفصيلية عن التكاليف الرأوعامين؛ 
  أثناء التحويل والعوامل ذات الصلة التي يسرت التنفيذ. تنشأوأي وفورات محتملة 

  (د). 79/45المقرر    13
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22الوثيقة   14
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 توصياتال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:        -15

 فيلتکا عادلةبمنة يالخز نيأممطالبة  دروکلوروفلوروکربون،يالھالمتعلقة ببالمشروعات  تعلقي مايف  )أ(
 النحو التالي: یعل نيفي االجتماع الثمان ھايالموافق عل ةيالمشروعات الثنائ

لعام ائية الثنمساھمة فرنسا رسوم الوكالة) مقابل رصيد  شامالدوالر أمريكي ( xxالمبلغ   )1(
 ؛2017

ة للفترثنائية المساھمة ألمانيا رسوم الوكالة) مقابل رصيد  شامال(دوالر أمريكي  xxالمبلغ   )2(
 ؛2015-2017

 :للھيدروفلوروكربونفيما يتعلق باألنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي و  )ب(

 ايطاليإو ايألمان حكومتا ستنفذھاي تال ةينيألنشطة التمکا ليتموأن طلبات  اإلشارة إلى )1(
 اتبرعاتھم زءا منتعتبر جس ة،يذياللجنة التنف اھيإذا وافقت عل ،نياالجتماع الثمان یالمقدمة إل
 للصندوق المتعدد األطراف؛ ةياإلضاف

دة الماان لبلدالتدريجي للھيدروفلوروكربون تخفيض لالنظر في طلبات األنشطة التمكينية لو )2(
لمتعلقة اأعاله، في سياق مناقشتھا للمقترحات المذكور  2في الجدول  ينالسبعة المدرج 5

 ة عامةالمعنية بلمحالموصوفة في الوثيقة بالھيدروفلوروكربون ذات الصلة  بالمشروعات
استعراض المشروع خالل  تبينھاتم  التيالقضايا  عن

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22)؛ 

 :المتعلقة بالھيدروفلوروكربوناالستثمارية  المشروعاتفيما يتعلق بطلبات إعداد و  )ج(

 یدم إلالمق األلمانيةحکومة الالذي ستنفذه  إعداد المشروع ليتموأن طلب اإلشارة إلى  )1(
 ةيفاإلضا ھاتبرعاتجزءا من سيعتبر  ة،يذياللجنة التنف هيإذا وافقت عل ،نياالجتماع الثمان

 للصندوق المتعدد األطراف؛

لوارد االنظر في طلب إعداد مشروع لتحويل خط إنتاج تكييف الھواء المتنقل في الصين،  )2(
المشروعات المتعلقة  لمقترحات اأعاله، في سياق مناقشتھالمذكور  2في الجدول 

 اينھتبتم  التي القضايا المعنية بلمحة عامة عنفي الوثيقة  الموصوفةبالھيدروفلوروكربون 
  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/22)استعراض المشروعات  اللخ

__________________________  

 


