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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

   لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  الثمانوناالجتمــــــاع 

 2017/تشرين الثاني  نوفمبر 17إلى  13من   ،مونتريال
 

 بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تكاليف لتوجيھية لال مبادئالوضع 
  لتمويللمشروع معايير : 5في بلدان المادة  تدريجيا

  (ب)) 79/44) و 1( 78/3(المقرران 
 

 مقدمة

وضع مبادئ  يفمساعدة اللجنة التنفيذية من أجل  79/44ھذه الوثيقة عمال بالمقرر أعدت األمانة         -1
ھا إلى االجتماع متقدلكي  5في بلدان المادة  للمواد الھيدروفلوروكربونيةتكاليف التخفيض التدريجي توجيھية ل

ادر عن الص XXVIII/2من المقرر  10، على النحو المطلوب بموجب الفقرة 2018الثالثين لألطراف في عام 
  اجتماع األطراف.

 ھيكل الوثيقة

لتكاليف التخفيض توجيھية بوضع مبادئ  المعنيةتستند الوثيقة إلى المعلومات الواردة في الوثيقة          -2
إلى االجتماع التاسع  ةالمقدم 1: مشروع معايير التمويل5في بلدان المادة  للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

االجتماعات السابع والسبعين والثامن مناقشات اللجنة التنفيذية وقراراتھا التي اتخذت في المعنية بوالسبعين، و
  والتاسع والسبعين. نوالسبعي

 اه:مرفقات، على النحو المبين أدن يقة من جزأين، التوصية وأربعالوثھذه تتألف و           -3 

للمواد تكاليف التخفيض التدريجي توجيھية لمحرز في وضع مبادئ التقدم ال       القسم األول:
                                                 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46الوثيقة    1
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يلخص ھذا القسم المقررات ذات الصلة التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية منذ . الھيدروفلوروكربونية
الذي توصلت اللجنة التنفيذية  XXVIII/2اعتماد تعديل كيغالي، بما في ذلك عناصر المقرر 

  في مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف. اإدراجھ توقرربشأنھا إلى تفاھم مشترك 

للمواد ريجي تكاليف التخفيض التدبشأن المبادئ التوجيھية لباستفاضة  تھااقشمنلمجاالت   القسم الثاني: 
جنة اللتوصل تي لم تال XXVIII/2عناصر المقرر يعرض ھذا القسم . الھيدروفلوروكربونية

، XXVIII/2لمقرر من االصلة  ولنص ذ، بما في ذلك ابشأنھا بعدمشترك  تفاھمإلى التنفيذية 
  .يناالجتماع الثمانفي باستفاضة  تھامناقشلمجاالت ووملخص موجز عن حالة المناقشة، 

اد للموض التدريجي لتكاليف التخفيمشروع نموذج المبادئ التوجيھية  تنقسم التوصية إلى جزأين:       التوصية: 
ة التوجيھي المبادئبشأن المستفيضة المناقشات  لتبصير؛ والعمل اإلضافي الھيدروفلوروكربونية

 للتكاليف.

ة وفلوروكربونيللمواد الھيدرتكاليف التخفيض التدريجي لمبادئ التوجيھية لامشروع نموذج    المرفق األول: 
 ص عناصر المقررحتى االجتماع التاسع والسبعين. ويتضمن مشروع النموذج بالفعل ن

2/XXVIII حديث . وسيستمر تبشأنھا ركإلى تفاھم مشت أعضاء اللجنة التنفيذيةتوصل  التي
 .XXVIII/2بشأن عناصر المقرر  المستفيضةلمناقشات ل وفقاھذا المرفق 

 يل كيغالي.بتعد المتعلقةالمقررات التي اعتمدتھا اللجنة التنفيذية بشأن المسائل      المرفق الثاني: 

  ةيھيتوجئ وضع مباد بشأن نيفي االجتماع الثامن والسبع ةيذيمقتطفات من مناقشات اللجنة التنف   المرفق الثالث: 
  .ةيدروفلوروکربونيلمواد الھالتدريجي لض يخفالت لتكاليف

بشأن كفاءة ) XXVIII/3األطراف في بروتوكول مونتريال (المقرر مناقشة من  مقتطف    الرابع:  المرفق
  .2العضوية باب المفتوح في االجتماع التاسع والثالثين للفريق العامل استخدام الطاقة

 للموادتوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي مبادئ مشروع التقدم المحرز في وضع القسم األول:  
  الھيدروفلوروكربونية

في  المطروحة، ناقشت اللجنة التنفيذية المسائل االجتماعين الثامن والسبعين والتاسع والسبعينخالل        -4
ي بلدان المادة ف ةيدروفلوروکربونيلمواد الھلتكاليف التخفيض التدريجي توجيھية لالوثائق المتعلقة بوضع مبادئ 

 قةيالواردة في الوث اتيأن التوص جنةالحظت الل ن،ي. وفي االجتماع التاسع والسبع3لتمويلا: مشروع معايير 5
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46   إدراجھا  مكنيالتي  للتكاليف ةيھيبالمبادئ التوجتضمنت مسائل تتعلق

من الضروري النظر في كان لذلك، ر. التي لن تكون جزءا من القرا اإلجرائية، والمسائل القراركجزء من 
التدريجي تخفيض البشأن مشروع معايير تمويل  سيصدرعن القرار الذي  منفصلبشكل الجوانب اإلجرائية 

 .ةيدروفلوروکربونيلمواد الھل

في جملة  ة،يذينفقررت اللجنة الت ن،يفي االجتماع التاسع والسبعالتي أجريت مناقشة الإجراء عقب و        -5
 یإل مھالتقدي دروفلوروکربونيالستھالك وإنتاج الھ التدرجي ضيالتخف ليلتمو ةيھيوضع مبادئ توج أمور،

اء عاة اآلرمع مرا ،في أقرب وقت ممکن ةيھيلمبادئ التوجھذه ا واالنتھاء منلألطراف،  الثالثيناالجتماع 
 (ب)). 79/44المقدمة من األطراف (المقرر  والمغلومات

                                                 
  .21017يوليه/ تموز  14 – 11بانكوك،    2
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46والوثيقة  1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 الوثيقة    3
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)، XXVIII/2ر (أ) من المقر 15" (الفقرة تصنيعالقطاع  استھالكبق بالعنصر المتعلق "وفيما يتعل        -6
ن في وروكربوبالھيدروفل المتعلقة اتعوالموافقة على عدد محدود من المشر نظر فيالقررت اللجنة التنفيذية 

ي قد افية التاإلض التشغيلالتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف لكي تكتسب خبرة في فقط، و التصنيعقطاع 
نظر في تلك لل ا(ز))؛ وقدمت معايير 78/3(المقرر  ةيدروفلوروکربونيلمواد الھلالتخفيض التدريجي ب ترتبط

  ).79/45المقترحات (المقرر 

 يتعزيز المؤسسالوالتمكينية نشطة األ

 ةيھيادئ التوجبشکل منفصل عن المبي تعزيز المؤسسالو ةينياألنشطة التمک ةيذيناقشت اللجنة التنف       -7
المقرر  من 20في اجتماع الحق وفقا للفقرة ي تعزيز المؤسسالنظر في زيادة تمويل القررت و ف؛يللتکال

2/XXVIII  ر (المقر 5ادة من بلدان الم المقدمةللنظر في األنشطة التمكينية  امعايير وقدمت)؛ 78/4(المقرر
79/46.( 

 23 -الھيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي  استخدام ضبط

 -دروفلوروکربونيالھالثانوي  المنتج ضبط استخدام بتكنولوجياتالمتعلقة  األساسيةبالجوانب  تعلقي مايف       -8
 لتعويضالتکلفة ذات الفعالية من حيث  الممكنة الخيارات، النظر في في جملة أمور ة،يذي، قررت اللجنة التنف234

اللتزامات ضبط المنتج الثانوي باالمتثال  لكي تسمح االستخدام ةمزدوج 22-دروکلوروفلوروکربونيالھ مصانع
الراغبة في المعنية  5وتطلب من حكومات بلدان المادة الواردة في تعديل كيغالي،  23-دروفلوروکربونيلھا

. يننامألولية إلى االجتماع الثنات اتقديم البيا االستخدام ةمزدوج 22- دروکلوروفلوروکربونيالھ مصانعإغالق 
 يثللخيارات الفعالة من ح اتقييمكي يجري مع خبير استشاري مستقل ل أن تتعاقداألمانة  منوطلبت اللجنة أيضا 

؛ 22 -الھيدروكلوروفلوروكربونإنتاج  منشآتمن  23 -دروفلوروکربونيلھلتدمير االتكلفة والمستدامة بيئيا 
 المتعلقة لوماتالمع، ا، طوعي2017 أيلول /سبتمبر 30ألمانة بحلول ل أن تقدم 5بلدان المادة جميع  من وطلبت

 الحادي  االجتماع یالوکاالت المنفذة أن تقدم إل وطلبت منبالتقييم الذي أجراه الخبير االستشاري المستقل؛ 
 23-دروفلوروکربونيلھا الثانوي المنتج من أجل تخفيف استخدامعمليا  ايلتکنولوجا إليضاحمقترحات  يننامالثو

 23-دروفلوروکربونيلھل والمستدام بيئيا التکلفة ثيفعال من حال ليتحوال ةيمع إمکان ليالتحو تايأو تکنولوج
  ).79/47(المقرر 

 ھا مشترك بشأن إلى تفاھماألعضاء  توصلالتي  XXVIII/2عناصر المقرر 

 وع نموذج المبادئ، توصل األعضاء إلى تفاھم مشترك لالنتقال إلى مشروالسبعين الثامناالجتماع في          -9
ف من اختيار األطرا بشأن: المرونة في التنفيذ التي تمكن XXVIII/2المقرر نص عناصر  ،التوجيھية للتكاليف

ية الت الثانالتحويلة وللقدرة المؤھ ةالنھائي والمواعيد التكنولوجياتفي القطاعات و موأولوياتھ ماستراتيجياتھ
ج) و (د) و (و)). (ب) و ( 78/3صنيع (المقرر تالقطاع استھالك في المؤھلة لتكاليف اإلضافية افئات و والثالثة

ول مرفق األالوارد في اللتكاليف ويرد نص كل عنصر من ھذه العناصر في مشروع نموذج المبادئ التوجيھية ل
  ھذه الوثيقة.ب

اد للموجي تكاليف التخفيض التدريبشأن المبادئ التوجيھية ل تھا باستفاضةمناقشلالقسم الثاني: مجاالت 
 الھيدروفلوروكربونية

من المقرر  ةيمناقشة العناصر التال االستمرار في نيفي االجتماع الثامن والسبع ةيذيقررت اللجنة التنف     -10
2/XXVIII : ةياإلضاف فيوالتکال دروفلوروکربون،يفي استھالك وإنتاج الھ المستدامة ضاتيالتخفإجمالي 

                                                 
  .1واإلضافة 2والتصويب 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48الوثيقة    4
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استخدام ، وكفاءة األخرى) فيوالتکال ديوقطاع خدمة التبر وقطاع اإلنتاج عيتصنقطاع ال استھالك( المؤھلة
المدرجة في المرفق واو الخاضعة وأھلية المواد تصريف وسالمة  تحقيقمن أجل القدرات وبناء  الطاقة

  العالية. المحيطالحيز حرارة ت درج لإلعفاءات ذا

 5الھيدروفلوروكربونفي استھالك وإنتاج  المستدامة تخفيضاتإجمالي ال

 XXVIII/2من المقرر  19 الفقرة

أ التالي المتعلق "مطالبة اللجنة التنفيذية بإدراج المبد: على XXVIII/2من المقرر  19تنص الفقرة        -11
مؤھل تبقي الفي سياسات الصندوق المتعدد األطراف: سيحدد االستھالك الم المستدامةبالتخفيضات اإلجمالية 

ت لمشروعاامن  ةالممول األقل من الكميةالستھالك الكلي الوطني ليل بالطن على أساس نقطة البداية للتمو
، روكربونھيدروفلوالتدريجي للخفض السابقة في نماذج االتفاقات المستقبلية المتعددة السنوات لخطط ال المعتمدة

 ". 35/57مع مقرر اللجنة التنفيذية  يتوافقبما 

قبل إدراج تفيضة مسإجراء مناقشة ضرورة ، خلصت اللجنة التنفيذية إلى االجتماع الثامن والسبعينفي        -12
للمواد  ي تكاليف التخفيض التدريجمشروع نموذج المبادئ التوجيھية لفي  XXVIII/2من المقرر  19الفقرة 

نھا ر عيتم التعبينقطة البداية، بما في ذلك ما إذا كان س حسابصيغة تحديد  صعوبة بسبب، الھيدروفلوروكربونية
وسط تشمل مت ي أيضا أن نقطة البداية التيؤيھما. ورأو كل متريالطن بالأو  بمكافئات ثاني أكسيد الكربون

أساس  طئة من خفي الما 65باإلضافة إلى  2022إلى  2020في الفترة من  وكربونيةالھيدروفلور المواداستھالك 
 منفردة بدايةطة نق اعتماد قد يكونقد تكون مرتفعة جدا؛ ومع ذلك،  وكربونيةفلوركلوروالھيدرو المواداستھالك 

مو إلى نؤدي قد تن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألجدا،  ةمنخفض وكربونالھيدروفلورستھالك  ال
  .ةالھيدروفلوروكربونيالمواد إضافي في 

 نيفي االجتماع الثمان تھامسائل لمناقش

في  دامةالمستإلجمالية امناقشة المسائل المعلقة بالتخفيضات  االستمرار فيقد ترغب اللجنة التنفيذية في        -13
ن المقرر م 19ما إذا كان ينبغي إدراج نص الفقرة  خاصةو، ةالمواد الھيدروفلوروكربونياستھالك وإنتاج 

2/XXVIII  ةوكربونيالمبادئ التوجيھية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلورفي مشروع نموذج ،
واد للتخفيض التدريجي للملتخفيض المستدام جمالي اإل البدايةعلى منھجية لتحديد نقطة  واالتفاق

 متريلاطن بالو أ كربوناية بمكافئات ثاني أكسيد ال، وما إذا كان ينبغي التعبير عن نقطة البدةالھيدروفلوروكربوني
تحديد  أن ارة إلىاإلشي فقد ترغب اللجنة التنفيذية  ة،أو كليھما. وعند النظر في منھجية مناسبة لتحديد نقطة البداي

في  ةوروكربونيالمواد الھيدروفليستند إلى استھالك  5لبلدان المادة  ةالمواد الھيدروفلوروكربونيخط أساس 
مواد لاأساس  ، وخطالثانيةاألولى أو  الفئةإذا كان البلد في  بناء على ماسنوات معينة، 

د لمتاحة بعومات ا. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في التذكير بأنه في ضوء المعلللبد الھيدروکلوروفلوروکربونية
ھم لم ولكنلوروکربونية الھيدروکلوروف البداية للموادنقطة  5عدد محدود من بلدان المادة  عدلنقطة البداية،  تحديد
 .المحدد لھم خط األساس يعدلوا

   

                                                 
. وترد المناقشات التي أجراھا أعضاء اللجنة ro/ExCom/78/5UNEP/OzL.Pمن الوثيقة  39إلى  32 من المعلومات الواردة في الفقرات   5

  .في المرفق الثاني بھذه الوثيقةمجددا ووردت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  49إلى  44 من التنفيذية في الفقرات
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  6تصنيعالقطاع  استھالكاإلضافية المؤھلة:  التكاليف

 XXVIII/2(أ) من المقرر  15 الفقرة

في لمؤھلة االتكاليف اإلضافية فئات  بشأن XXVIII/2(أ) من المقرر  15نقل بالفعل نص الفقرة        -14
المقرر بعمال  ،لتصنيع إلى مشروع نموذج المبادئ التوجيھية للتكاليف الوارد في المرفق األوالقطاع استھالك 

 ).و( 78/3

ة المتعلقمارية االستث المشروعات، وافقت اللجنة أيضا على النظر في الثامن والسبعين االجتماع وفي      -15
لمقرر (اضافية في التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلخبرة كي تكتسب بالھيدروفلوروكربون ل

 . )79/45(المقرر  المشروعاتلتقديم ھذه  امعايير وقدمت(ز))،  78/3

 نيفي االجتماع الثمان تھالمناقش مسائل

في ھذا  7، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كان يلزم عمل إضافي79/45في ضوء المقرر         -16
لتكاليف التشغيل اإلضافية للتخفيض التدريجي لفعالية من حيث التكلفة وعتبات لتحديد عتبات من أجل الوقت 

إحراز تقدم في تنفيذ  بعدالعمل  يتمكان ينبغي أن  ا، أو ما إذتصنيعالقطاع  في استھالكللھيدروفلوروكربون 
. وعند القيام بذلك، قد ترغب اللجنة 79/45عمال بالمقرر للھيدروفلوروكربون المستقلة االستثمارية  المشروعات
 ه تم إنجازأن وبماأن توافر المعلومات لتحديد العتبات ذات الصلة يختلف حسب القطاع.  مالحظة التنفيذية في
، قد تكون اللجنة التنفيذية ، في قطاع التبريد المنزلي)مثلفي قطاعات معينة (المستقلة االستثمارية  المشروعات

  .تدريجيةتكاليف بطريقة د عتبات الھذه القطاعات، وبالتالي تحدلد عتبات تحدكي في وضع أفضل ل

 8التكاليف اإلضافية المؤھلة: قطاع اإلنتاج        -17

  XXVIII/2من المقرر  15الفقرة 

اللجنة التنفيذية، عند وضع مبادئ توجيھية  منطلب ي": على ،XXVIII/2، المقرر 15تنص الفقرة        -18
في حساب التكاليف:  وتدرجھامؤھلة  التالية  لتكاليفافئات جعل أن تجديدة بشأن المنھجيات وحسابات التكاليف، 

 خفض اإلنتاج وكذلكاإلنتاج،  منشآت توقف /( ب)): خسارة األرباح بسبب إغالق 15قطاع اإلنتاج (الفقرة 
بإنتاج  ينالبحث والتطوير المتعلقو الفنيةأنشطة المساعدة و اإلنتاج منشآتوتفكيك  المشردينتعويض العمال و

 اعالمي ااحترار ال تحدثأو  منخفض عالميرار احتعلى إحداث ذات قدرة  ةللمواد الھيدروفلوروكربوني بدائل
 للضرائبأو التكاليف اإلضافية  والتصميماتوتكاليف البراءات  بھدف خفض تكاليف البدائلعلى اإلطالق 

 رة على إحداث احترار عالميذات قد ةللمواد الھيدروفلوروكربونيإلى إنتاج بدائل  المنشآتتكاليف تحويل و
ة التقنية وفعاال من حيث عندما يكون ذلك ممكنا من الناحيعلى اإلطالق  اعالمي ااحترار ال تحدثأو  منخفض
إنتاج  ةيمن عمل ثانويمنتج ھو ، 23-دروفلوروکربونيخفض انبعاثات الھ فيوتکال ،التكلفة

                                                 
 51. وترد مناقشات اللجنة التنفيذية في الفقرات من UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  87إلى  41 من المعلومات الواردة في الفقرات   6

  في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. ووردت مجددا،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  57إلى 
ا المستخدمة، المعلومات المتعلقة بالتكنولوجي شامالالمعتمدة  المشروعاتشملت األعمال اإلضافية المحتملة التي تمت مناقشتھا جدوال يلخص    7

التكنولوجيات  ياراختكن فيھا ي ال يمالحاالت الت ھابما في فعالية من حيث التكلفة والدروس المستفادة، والتينالمعتمدوالتكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل 
األطراف  دوق المتعددالتي وافق عليھا الصن الفنيةجمع معلومات عن مختلف أنواع أنشطة المساعدة و؛ منخفض عالميعلى إحداث احترار ذات القدرة 

، مع تحديد اء مستقلينرخب ستشارةاأو  ر مع الوكاالت الثنائية والمنفذةبالتشاو معلومات إضافية األمانة ؛ وجمعالمعتمدمستوى التمويل  ھاحتى اآلن بما في
قة ، الوثي25وتكاليفھا المحتملة (الفقرة  اعحسب القط تللتحويال الالزمةووضع قائمة بأصناف المعدات الرئيسية  االختصاصات

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46.(  
 62إلى  58وترد مناقشات اللجنة التنفيذية في الفقرات من . UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من  95إلى  88 من المعلومات الواردة في الفقرات   8

  الثاني بھذه الوثيقة.في المرفق  وترد مجددا،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة 
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، أو من يةالغاز البقايا من وتدميره ،العمليةفي  هخفض معدل انبعاث طريق، عن 22- دروکلوروفلوروکربونيالھ
الصندوق المتعدد من ينبغي تمويل ھذه التكاليف و ،على البيئةأخرى آمنة  مواد كيميائية یإل تحويلهخالل 

 ".المحددة بموجب التعديل 5المادة أطراف لوفاء بالتزامات من أجل ااألطراف 

اج في بقطاع اإلنت قةالمتعلفي االجتماع الثامن والسبعين بشأن المسائل  أجريتوأثناء المناقشات التي         -19
أو  الموجودةج نتااإل منشآتمن جدول األعمال، اعترف بأنه رغم أن الفئات تشمل تحويل  )1((أ)  6إطار البند 

 فة، وافقتث التكلحي يكون ذلك مجديا من الناحية التقنية وفعاال منبدائل عندما إلى إنتاج الجديدة منشآت إنشاء 
ن مر فعالية ر األكثعلى تمويل قطاع اإلنتاج على أساس إغالق المصنع، الذي يعتبر الخيا دائمااللجنة التنفيذية 

 المنتج الثانوي ضبط استخدامبتكنولوجيات  المتعلقةالمسائل  وبخصوصحيث التكلفة والكفاءة. 
 .ولالقسم األعلى النحو المبين في  79/47 القرار، اتخذت اللجنة التنفيذية 23-دروفلوروکربونيالھ

 نيفي االجتماع الثمان تھالمناقش مسائل

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:         -20

، XXVIII/2المقرر (ب) من المقرر  15فئات التكاليف الواردة في الفقرة  أھليةالنظر في   )أ(
 إلنتاج؛افي قطاع للمواد الھيدروفلوروكربونية تكاليف التخفيض التدريجي ھا في حساب وإدراج

ادئ ي المبفأن ينظر بلفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج مطالبة اة ما إذا كان ينبغي مناقشو  )ب(
 .اج أم الفي قطاع اإلنتللمواد الھيدروفلوروكربونية تكاليف التخفيض التدريجي التوجيھية ل

  9ديالتبر: قطاع خدمة المؤھلة ةياإلضاف فيالتکال

   XXVIII/2من المقرر  16و  15الفقرتان 

ادئ توجيھية اللجنة التنفيذية، عند وضع مب منطلب ي"على:  XXVIII/2من المقرر  15تنص الفقرة        -21
ساب حجھا في جعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة وإدراأن تجديدة بشأن المنھجيات وحسابات التكاليف، 

برامج اعتماد وت ع وتنفيذ السياساووض (ج)): أنشطة التوعية العامة 15ة خدمة التبريد (الفقرالتكاليف: قطاع 
 ريبعدات التدي ذلك مبدائل، بما فاآلمن والممارسة الجيدة والسالمة فيما يتعلق بال التداولتدريب الفنيين على و

 معداتو يانةالصأدوات و الھيدروفلوروكربونية،المواد منع االتجار غير المشروع في و الجمارك ضباطوتدريب 
 ".ونيةفلوروكربالمواد الھيدرووإعادة تدوير واسترداد  تكييف الھواءالتبريد لقطاع التبريد و غازات اختبار

المتاح  ليالتمو زيادة ةيذياللجنة التنف منطلب ي": یعل XXVIII/2من المقرر  16تنص الفقرة          22
رر لألطراف المبالغ المدرجة في ذلك المق ة فوقبقطاع الخدمالمتعلق أعاله المذكور  74/50بموجب المقرر 

من  الضرورةطن متري عند  360 یحت دروکلوروفلوروکربونيلھا إلجمالي استھالك خط أساس لديھم الذين
 وبدائل ال احترار عالمي منخفضقدرة على إحداث ذات  ةيدروکلوروفلوروکربونيإدخال بدائل للمواد الھأجل 

 في اضيلطاقة أااستخدام  كفاءة یوالحفاظ علتحدث احترارا عالميا على اإلطالق للمواد الھيدروفلوروكربونية 
 ".النھائيقطاع الخدمة / المستخدم 

أحد  بصفته ديخدمة التبر قطاعب استشھد ن،يفي االجتماع الثامن والسبع أجريتوأثناء المناقشات التي        -23
لمواد ل التخفيض التدريجيأکثر القطاعات تضررا من  کونيس ألنه، تتم معالجتھاالتي  ةيأھم األكثرالقطاعات 

 5لعديد من بلدان المادة الرئيسي ل يلكون أيضا مصدر التموي. وس5في معظم بلدان المادة  ةيدروفلوروکربونيالھ

                                                 
. وترد مناقشات أعضاء اللجنة التنفيذية UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/55والمرفق الرابع من  104إلى  96المعلومات الواردة في الفقرات من    9

  في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. وترد مجددا،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  68إلى  63في الفقرات من 
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 التخفيض التدريجي فلتکالي ةيھيأن تعالج المبادئ التوج نبغييولقة باالمتثال. المتع ملوفاء بالتزاماتھمن أجل ا
 ةيھيالمبادئ التوج عالجتھافي ھذا القطاع مثل تلك التي  األولوياتنفس  ةيدروفلوروکربونيلمواد الھل

 لةيالبد ديمثل قابلية غازات التبر مسائلومواصلة النظر في  االستثناءات،، مع بعض للھيدروكلوروفلوروكربون
 نبغييالذي  ،في القطاع ةياإلضاف فيأکثر تعمقا للتکال اليذلك تحل وسيستلزم. وتکاليفھا درجة سميتھالالشتعال و

للمواد  التخفيض التدريجي نيالقدرات الموجودة بالفعل في إزالة المواد المستنفدة لألوزون والتآزر ب شمليأن 
القطاع لھا  التي خططوالنظر في األنشطة  ةيدروکلوروفلوروکربونيوإزالة المواد الھ نيةالھيدروفلوروکربو

 نھا تتحول إلى نظم أكثر كفاءة وتعقيدا.ألبالفعل الخاص 

 عيجمما إحداھ لتشم ،نيقتيإعداد وث نيأن األمانة اقترحت في االجتماع السابع والسبعب وتم التذكير      -24
العمل و مييتقواستعراضات الرصد وال ودراسات الحالة اساتيوثائق الس مراعاةمع  د،يجوانب قطاع خدمة التبر

د وضع لالزمة عنا ةيسيخرى الجوانب الرئاأل وتشمل ؛الفنيةوتنفيذ برامج التدريب والمساعدة  تطويرفي  المنفذ
مج لبرا ساسكأالھواء التي ستستخدم  فييوتک ديخدمة التبر وفنييالجمارك  لضباط بيمجموعة من وحدات التدر

 المقدمة في إطار الصندوق المتعدد األطراف. بيالتدر

في برنامج  ديقطاع خدمة التبر مييلتق وثائققررت اللجنة إدراج دراسة  ن،يوفي االجتماع التاسع والسبع      -25
 المواجھة التحديات یعل رکزيوف وس 10ينناماالجتماع الث یإل مييالتق ميتم تقدو. 2017لعام  مييعمل الرصد والتق

ھا األنشطة المماثلة في المستقبل، بما في لتبصيرالدروس المستفادة من ھذه المشروعات  وسيستخلص ذيأثناء التنف
 .الھيدروفلوروکربونية للمواد التدريجي بالتخفيضاألنشطة المتعلقة  تلك

  نيفي االجتماع الثمان تھالمناقش مسائل

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:        -26

دراجھا وإ XXVIII/2(ج) من المقرر  15فئات التكاليف الواردة في الفقرة  أھليةالنظر في   )أ(
 تبريد؛في قطاع خدمة الالھيدروفلوروکربونية  للمواد التدريجيتكاليف التخفيض في حساب 

] مع مراعاة نتائج والثمانين[لالجتماع الثاني  11ةيأول قةيالنظر في مطالبة األمانة بإعداد وثو  )ب(
)، 79/6(المقرر  مييالرصد والتق مسؤولي ريکب التي أجراھا ديقطاع خدمة التبر وثائقدراسة 

مع  تبريد،بشأن جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة ال المنفذةو ةيالثنائ الوكاالتبالتعاون مع 
 :االعتبارفي  األخذ

 الذي والعمل واستعراضات الرصد والتقييم لسياسات السابقة ودراسات الحالةوثائق ا )1(
، ةالفني الوكاالت الثنائية والمنفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة أدته

يب التدرمعاھد االمتثال مع على مساعدة الالشراكة التي أنشأھا برنامج  وبخاصة
 عالميا، االمعترف بھواالعتماد 

اآلن لقطاع خدمة  یحتالمعتمد  بالتمويل 5في بلدان المادة  الموجودةالقدرات  وتحليل )2(
ونتائج أنشطة  التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربوناستخدامھا في  ةيفيوک ديالتبر

خفض انبعاثات غازات  وقدرتھا علىالممولة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح 
دات والمكونات غازات المع ومورد (مثل صومدى مشاركة القطاع الخا ،التبريد

عالمي حترار احداث التبريد) في إدخال واعتماد تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إ
 في قطاع الخدمات؛منخفض 

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/10الوثيقة    10
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1اقترح إعداد ھذه الوثيقة في الوثيقة    11
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 وفنييالجمارك  لضباطمجموعة من الوحدات المحددة  لتطوير األساسيةالجوانب و )3(
 ي إطارالمقدمة ف بيلبرامج التدر كأساسالھواء التي ستستخدم  فييوتک ديخدمة التبر

 .ذيتنفوطرائق ال فيالتکال ھا، بما في5الصندوق المتعدد األطراف في بلدان المادة 

 12خرىاأل تكاليفال

 XXVIII/2من المقرر  25 الفقرة

لكي تكاليف بنودا أخرى لل واحددي"يجوز لألطراف أن على:  XXVIII/2من المقرر  25تنص الفقرة        -27
 داث احترارعلى إح لتحول إلى بدائل ذات قدرةكنتيجة لتضاف إلى القائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية الناشئة 

 ".منخفض عالمي

 نيفي االجتماع الثمان تھالمناقش مسائل

تماع الثامن ة في االجالمسألھذه أي آراء بشأن  عدم صدوربعد أن الحظت اللجنة التنفيذية أنه         - 28
ى تي ستضاف إلبنود التكاليف األخرى ال أن يحددواألطراف ه يجوز لأنب اإلحاطة علماقد ترغب في والسبعين، 

 ميعالاحترار  على إحداثقدرة  ذاتبدائل نتيجة للتحويل إلى ك بمعنىالقائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية، 
  .ةوروكربونيللمواد الھيدروفلتكاليف التخفيض التدريجي راج بنود التكاليف ھذه في حساب سيتم إدو، منخفض

 13الطاقة استخدام كفاءة

  XXVIII/2من المقرر  22الفقرة 

لتكلفة بقاء  إرشاداتاللجنة التنفيذية وضع  منطلب ي": على XXVIII/2من المقرر  22تنص الفقرة         -29
عالمي  ث احتراروالمعدات البديلة ذات القدرة على إحداتكنولوجيات الكفاءة استخدام الطاقة في  و/ أو تعزيز

المواد ، عند التخلص التدريجي من منخفض أو التي ال تحدث احترارا عالميا على اإلطالق
ند عقة، طاءة استخدام ال، مع اإلحاطة علما بدور المؤسسات األخرى التي تعالج كفاالھيدروفلوروكربونية

 ".االقتضاء

ب كفاءة ن مختلف جوانبأعمال إضافية بشأ بالقياماألمانة  مطالبة وفي االجتماع الثامن والسبعين، اقترح      -30
اوالتھا. نة في مدمن أجل مساعدة اللجللمواد الھيدروفلوروكربونية استخدام الطاقة في سياق التخفيض التدريجي 

لتنفيذية اللجنة اوتتضمن الوثيقة الموجزة التي أعدھا الرئيس في االجتماع الثامن والسبعين بناء على مناقشة 
 أدناه). 31الفقرة  راجع( سينفذالعمل اإلضافي الذي 

األطراف مسألة كفاءة  وية، ناقشالعضباب وفي االجتماع التاسع والثالثين للفريق العامل المفتوح        -31
جتماع التاسع األطراف على إحالة مشروع مقرر إلى اال واتفق .XXVIII/314 استخدام الطاقة في سياق المقرر

 التكنولوجيالتقييم ، فريق في جملة أمورلب، االذي طالمستفيضة  من أجل الدراسةوالعشرين لألطراف 

                                                 
من  70و  69. وترد مناقشات اللجنة التنفيذية في الفقرتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  105المعلومات الواردة في الفقرة    12

  في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. وترد مجددا،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11الوثيقة 
. وترد مناقشات اللجنة التنفيذية UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5والمرفق الخامس من الوثيقة  115إلى  107المعلومات الواردة في الفقرات    13

  في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. وترد مجددا ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة  79إلى  72في الفقرات من 
ة مضخات الحراروالطاقة في قطاعي التبريد وتكييف الھواء استخدام االقتصادي استعراض فرص كفاءة و التكنولوجيفريق التقييم  منطلب    14

علقة بكفاءة تكارات المتن االب، عاعلومات ذات صلة، طوعياألطراف إلى تقديم أي م نتقال إلى بدائل مراعية للمناخ. باإلضافة إلى ذلك، دعيباال المتعلقة
لتقييم فريق ا وسيعد .UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/Inf/5أمانة األوزون في الوثيقة  استلمتھاالتي  الطلبات. وترد ينالقطاع ھذيماستخدام الطاقة في 

  التاسع والعشرين. في اجتماعھم األطرافالمسألة لكي ينظر فيه ھذه عن  ااالقتصادي تقريرو التكنولوجي
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أو تعزيز كفاءة استخدام  /ومن أجل بقاء  5لوجيا والتمويل ألطراف المادة تقييم متطلبات التكنوباالقتصادي و
للمواد  تدريجيال والمضخات الحرارية أثناء التخفيضالھواء تكييف التبريد وقطاعي الطاقة في 

في خدمة متطلبات قطاع التقييم متطلبات بناء القدرات وو، أيضا سيناريوھات وتصور، الھيدروفلوروكربونية
وتقييم عناصر التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل التبريد وتكييف الھواء ومضخات الحرارة؛  قطاعي

على إحداث احترار إلى البدائل ذات القدرة  االنتقالعند  كفاءة استخدام الطاقةاإلضافية من أجل بقاء أو تعزيز 
، مع االستفادة من مرتفع عالميداث احترار ى إحذات القدرة علالمواد الھيدروفلوروكربونية من منخفض عالمي 

، مع تقديم تحديثات لعضويةاباب لفريق العامل المفتوح االجتماع األربعين لالخبرة الدولية. وسيقدم ھذا التقييم إلى 
الطاقة مع اإلشارة  استخدام أمانة األوزون أيضا تنظيم حلقة عمل بشأن فرص كفاءة من. وطلب ذلك سنوية بعد

في االحتفال بالذكرى السنوية الثالثين للمواد الھيدروفلوروكربونية بشكل خاص إلى التخفيض التدريجي 
 .15لبروتوكول مونتريال

 نيفي االجتماع الثمان تھامسائل لمناقش

ء بقا فيتکال رشاداتإوضع  التي تريد بھا الطريقةمناقشة  االستمرار فيفي  ةيذيقد ترغب اللجنة التنف        -32
ي حترار عالما القدرة على إحداث ذات البديلة والمعدات  اتياستخدام الطاقة للتکنولوج كفاءة زيأو تعز /و

 مع ،ربونيةللمواد الھيدروفلوروك التدريجي التخفيضعند  ال تحدث احترارا عالميا على اإلطالقمنخفض أو 
ي في االقتصادو التكنولوجيالتقييم التي سيقدمھا فريق يھا تلك اإلضافية ذات الصلة، بما فالمعلومات مراعاة 

 .العضويةباب لفريق العامل المفتوح ل األربعين االجتماع تقييمه لكفاءة استخدام الطاقة في

ح باب لعامل المفتووفي ضوء المناقشات التي أجراھا الطرفان في االجتماع التاسع والثالثين للفريق ا       -33
امن جتماع الثاالفي  العضوية، قد ترغب اللجنة التنفيذية في إعادة النظر في الوثيقة الموجزة التي أعدھا الرئيس

  :بما يلي األمانة مطالبةالتي تضمنت والسبعين، 

 ءةكفا زيعزأو ت /وببقاء المرتبطة  المسائلبشأن  قةيوث ]الثاني والثمانينإعداد، [لالجتماع   )أ(
فض أو احترار عالمي منخ القدرة على إحداث ذات والمعدات  اتياستخدام الطاقة للتکنولوج

للمواد  التدريجي التخفيضعند  ال تحدث احترارا عالميا على اإلطالقالتي 
 :تشمل ،الھيدروفلوروكربونية

ة معدات في تصنيع وخدم الطاقةاستخدام كفاءة  و/ أو تعزيز لبقاءالتكاليف اإلضافية  )1(
 التبريد وتكييف الھواء، بما في ذلك التصنيع في الموقع؛

ي قطاع طاقة فوالفوائد االقتصادية المرتبطة بتحسينات كفاءة استخدام ال االستردادفترات  )2(
 التبريد وتكييف الھواء؛

 لمؤسساتالطرائق التشغيلية للتمويل المشترك مع ا ھا، بما فيالممكنة للتموياق ائطر )3(
دام استخكفاءة  و/ أو تعزيزبقاء األخرى على الصعيدين الوطني والعالمي، من أجل 

 لتحديات المرتبطة بھا في قطاع التبريد وتكييف الھواء؛ل والتصدي الطاقة

لطاقة دام ااختبار كفاءة استخ ھاوضع معايير دنيا لكفاءة استخدام الطاقة، بما في شروط )4(
 في المعدات والتحقق منھا؛

كفاءة  تعزيزاتلدعم ورصد  5اإلطار المؤسسي والتنظيمي الالزم في بلدان المادة  )5(
 استخدام الطاقة، بما في ذلك في قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء؛

                                                 
  ، مشروع المقرر ھـاء من المرفق األول. /5UNEP/OzL.Pro.WG.1/39الوثيقة    15
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روبي اد األوالتحا إرشاداتالمناسبة، مثل  واإلرشاداتاد الوثيقة، المعايير ، عند إعدأن تراعي  )ب(
 بيئيميم الوالتصخفض انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا بشأن كفاءة استخدام الطاقة ل األربع

 .ةت المتاحالتكنولوجيا أفضلتحديد من أجل وأداء الطاقة في المباني واالنبعاثات الصناعية، 

اقة ءة استخدام الطتعزيز كفا متطلباتذوي خبرة في  فنيينوتالحظ األمانة أن األمر يحتاج إلى خبراء         -34
لمھام انجاز إلللمكونات الرئيسية لمعدات التبريد وتكييف الھواء، بما في ذلك تعديل خطوط إنتاج التصنيع، 

 ذلك.لإضافية لألمانة وفقا  المحددة أعاله. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في تخصيص موارد

  16السالمةمن أجل تحقيق القدرات  بناء

  XXVIII/2من المقرر  3و  23 الفقرتان

لوية للمساعدة "مطالبة اللجنة التنفيذية بإعطاء األو: على XXVIII/2من المقرر  23تنص الفقرة         -35
المي عث احترار على إحداالسالمة المرتبطة بالبدائل ذات القدرة  مسائلمعالجة من أجل وبناء القدرات  الفنية

  ".ا على اإلطالقعالمي ااحترار ال تحدث أو منخفض 

 لغازات التبريدة "اإلقرار بأھمية تحديث المعايير الدولي: على XXVIII/2من المقرر  3وتنص الفقرة        -36
 المادة ، بما في ذلكفي الوقت المناسبمنخفض  عالميعلى إحداث احترار القابلة لالشتعال ذات القدرة 

IEC60335-2-40 غيل وتشتصنيع  اآلمن في األسواق، وكذلك لباإلدخاالتي تسمح تعزيز ال، ودعم إجراءات
ا حترارا عالميال تحدث اأو  منخفض  عالمياحترار قدرة على إحداث التبريد ذات بدائل غازات ومناولة صيانة و

، الموضوعب لفقرةھذه اتتعلق ". (للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونيةعلى اإلطالق 
 ).للجنة التنفيذية والية وجودعدم رغم 

المسائل المتعلقة ببناء ه تمت معالجة أن یإل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5قةيأشارت الوث       -37
 المعنية قةيوکذلك في الوث د،يخدمة التبرالتصنيع وقطاعي استھالك  اقيالسالمة في س من أجل تحقيقالقدرات 

تعليقات إضافية على االجتماع الثامن والسبعين عالوة على ذلك، لم تقدم اللجنة التنفيذية في . 17التمكينية نشطةباأل
المسألة ھذه الرئيس أن المناقشات بشأن  وذكر. التي حدثت بالفعل المناقشات التي جرت بشأن ھذه المسألة

 وقطاع خدمة التبريد. الفنيةستستمر عندما تنظر اللجنة في أنشطة المساعدة 

 نيفي االجتماع الثمان تھالمناقش مسائل

 من أجلرات لقة ببناء القدالمسائل المتعالنظر في  نبغييإذا کان  مايفي النظر ف ةيذيقد ترغب اللجنة التنف       -38
 .عنه ةأو منفصل ديوخدمة التبر عيتصنالقطاعي  إطار استھالك السالمة فيتحقيق 

   

                                                 
من  81و  80. وترد مناقشات اللجنة التنفيذية في الفقرتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  116المعلومات الواردة في الفقرة    16

  في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. وترد مجددا، UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11الوثيقة 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6الوثيقة    17
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 18فيتصرال

 XXVIII/2من المقرر  24 الفقرة

دارة اإلمويل اللجنة التنفيذية أن تنظر في ت منطلب ي"على:  XXVIII/2من المقرر  24تنص الفقرة       -39
ي ذلك ، بما فالمستخدمة أو غير المرغوب فيھامخزونات المواد الخاضعة للمراقبة الفعالة من حيث التكلفة ل

 التدمير".

 نيفي االجتماع الثمان تھالمناقش مسائل

قد ترغب في  ن،يأي آراء في االجتماع الثامن والسبع صدور عدم ةيذيبعد أن الحظت اللجنة التنف        -40
 .أم ال نيالنظر في ما إذا کانت ستواصل مناقشة ھذه المسألة في االجتماع الثمان

 19العاليةالحيز المحيط حرارة رفق واو الخاضعة إلعفاءات درجة المواد المدرجة في الم أھلية

رارة حظروف درجات  الموجودين فيلألطراف  أتاحت األطراف في بروتوكول مونتريال إعفاءَ          -41
ن مالفقرات  مبين فيالعالية حيث ال توجد بدائل مناسبة لقطاع فرعي محدد لالستخدام، على النحو ال المحيطالحيز 

 35 في الفقرة افطراأل ذكربالتمويل تحديدا،  المتعلقةل . وفيما يتعلق بالمسائXXVIII/2من المقرر  40إلى  26
الية الع المحيط الحيزدرجة حرارة إلعفاء لمدرجة في المرفق واو التي تخضع "كميات المواد االمقرر أن ھذا من 
  أنھا معفاة لھذا الطرف". رغممؤھلة للتمويل في إطار الصندوق المتعدد األطراف  غير

 نيفي االجتماع الثمان تھامسائل لمناقش

قد ترغب عين، ة في االجتماع الثامن والسبأي آراء بشأن المسأل عدم صدوربعد أن الحظت اللجنة         -42
لمبادئ امشروع نموذج في  XXVIII/2من المقرر  35اللجنة التنفيذية في إدراج النص الوارد في الفقرة 

 .للمواد الھيدروفلوروكربونيةتكاليف التخفيض التدريجي التوجيھية ل

  بونيةللمواد الھيدروفلوروكرعامة أخرى تتعلق بالتخفيض التدريجي  مسائل

ية ع مبادئ توجيھوافقت اللجنة التنفيذية على وض األساسية،عند مناقشة المبادئ والجداول الزمنية        -43
ثالثين تماع الإلى االج لكي تقدمھالمواد الھيدروفلوروكربونية التمويل التخفيض التدريجي الستھالك وإنتاج 

آلراء بعد ذلك، مع مراعاة ا كنفي أقرب وقت مملمبادئ التوجيھية اھذه وضع  واالنتھاء منلألطراف، 
 وتعرضالتالية  األساسية(ب)). ولم يتم االتفاق على الجوانب  79/44المقدمة من األطراف (المقرر  والمعلومات

نين الثماماع االجت في مواصلة مناقشة ھذه النقاط في ةيذيفي فريق االتصال. وقد ترغب اللجنة التنف تنوقش حسبما
شطة واألن ةينياألنشطة التمک اقيبالفعل في س قھايتطب جاريأن ھذه النقاط ب العلمالحق، مع  تماعأو في اج
 :للھيدروفلوروكربون المستقلة ةياالستثمار

لمتعدد للحصول على تمويل من الصندوق ا 5بلدان المادة  ألحدعلى الشروط التالية  الموافقة  )أ(
 :كربونالھيدروفلورواألطراف بخالف األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي الستھالك وإنتاج 

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

                                                 
 82 نيفي الفقرت ةيذي. وترد مناقشات اللجنة التنفUNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  124إلى  117 من المعلومات الواردة في الفقرات   18
  .قةيفي المرفق الثاني بھذه الوثمجددا ووردت   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11 قةيمن الوث 83و 
 85و  84. وترد مناقشات اللجنة التنفيذية في الفقرتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة  131- 125المعلومات الواردة في الفقرات    19

  في المرفق الثاني بھذه الوثيقة. وترد مجددا،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55 
 
 

12 

نتاج متفق عليھا لتحقيق تخفيض إجمالي مستدام في استھالك وإ بدايةنقطة  تحديد )2(
عن  ناتجةالمواد الھيدروفلوروكربونية ، على أساس أن أي تخفيضات في الھيدروفلوروكربون

 .لبلدالمحددة لاللجنة التنفيذية ستخصم من نقطة البداية  اعتمدتهأي مشروع 

 طورتي الت 5في بلدان المادة الموجودة [الموافقة على ضرورة استخدام المؤسسات والقدرات   )ب(
ن حد الممكالمواد المستنفدة لألوزون إلى الإزالة المتعدد األطراف من أجل بمساعدة الصندوق 

 ]؛المواد الھيدروفلوروكربونيةلتخفيض 

ينطبق  اف [حيثماللصندوق المتعدد األطر الحاليةعلى أن السياسات والمبادئ التوجيھية  الموافقة[(ج)   
 للمواد التخفيض التدريجيالمواد المستنفدة لألوزون ستنطبق على تمويل  إزالةذلك] لتمويل 

فيذية نة التن] من جانب اللجذلك تفق عليا طالما[ما لم يقرر خالف ذلك] [ الھيدروفلوروكربونية 
 .بصفة خاصة] XXVIII/2[مع مراعاة المقرر 

تنفيذ تعديل كيغالي  سوف يعزز، UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1وكما ذكر في الوثيقة        44
تفصيل ت مناقشة ھذه المسألة بتموفي إطار الصندوق المتعدد األطراف.  ستنفذاألنشطة التي  وصعوبة نطاق

المقدمة إلى االجتماع  2020 - 2018للفترة  ألطراففي خطة األعمال الموحدة للصندوق المتعدد امستفيض 
  20.الثمانين

 توصيةال

 د ترغب، قبونيةللمواد الھيدروفلوروكرالتدريجي  التخفيضفيما يتعلق بالمبادئ التوجيھية لتكاليف       -45
 :اللجنة التنفيذية في

 ربونيةالمواد الھيدروفلوروكفيما يتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك وإنتاج 

شروع نموذج المبادئ م في الفرع ذي الصلة من XXVIII/2من المقرر  19إدراج الفقرة   )أ(
 ؛للمواد الھيدروفلوروكربونيةلتكاليف التخفيض التدريجي التوجيھية 

 ياإلجمالض لتخفيل البدايةاستخدام المنھجية التالية [التي تقترحھا اللجنة التنفيذية] لتحديد نقطة   )ب(
نقطة ن تعبير عأنه ينبغي الب ملالع، مع المواد الھيدروفلوروكربونيةالمستدام في استھالك وإنتاج 

 متري]؛الطن الأو  /مكافئ ثاني أكسيد الكربون وبالبداية [

 فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤھلةو

 قطاع اإلنتاج

راجھا في مؤھلة وإدالتالية فئات التكاليف جعل ل، XXVIII/2(ب) من المقرر  15وفقا للفقرة   (ج) 
في  ةردفي قطاع اإلنتاج الواللمواد الھيدروفلوروكربونية تكاليف التخفيض التدريجي حساب 

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

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

 تعويض العمال المشردين؛ )2(

                                                 
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16الوثيقة    20
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 اإلنتاج؛ منشآتتفكيك  )3(

 ؛الفنيةأنشطة المساعدة  )4(

على ة قدرذات المواد الھيدروفلوروكربونية البحث والتطوير المتعلقان بإنتاج بدائل  )5(
ض بھدف تخفيال تحدث احترارا عالميا على اإلطالق أو  منخفض عالميإحداث احترار 
 تكاليف البدائل؛

 ؛للضريبةأو التكاليف اإلضافية  والتصميماتتكاليف البراءات  )6(

على  قدرةذات المواد الھيدروفلوروكربونية بدائل إلى إنتاج  المنشآتتكاليف تحويل  )7(
ن عندما يكوال تحدث احترارا عالميا على اإلطالق أو  منخفض إحداث احترار عالمي

 ذلك ممكنا من الناحية التقنية وفعاال من حيث التكلفة؛

 من عملية إنتاج ثانويھو منتج ، 23 -الھيدروفلوروكربونتكاليف خفض انبعاثات  )8(
 ه منثه في العملية، وتدمير، عن طريق خفض معدل انبعا22 -فلوروكربونالھيدروكلورو

؛ البيئة علىأخرى آمنة كيميائية ، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد يةالغاز البقايا
امات لوفاء بالتزمن أجل اينبغي تمويل ھذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف و

 المحددة في التعديل؛ 5أطراف المادة 

 مطالبةو أإلنتاج التكاليف قطاع مناقشة المبادئ التوجيھية  االستمرار فيالنظر فيما إذا كان ينبغي  )9(
نتھاء اال بعدية لتنفيذبذلك وأن يقدم تقريرا إلى اللجنة ا القيامبالفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج 
  من وضع مشروع المبادئ التوجيھية؛

 قطاع خدمة التبريد

في  دراجھامؤھلة وإالتالية  فئات التكاليفلجعل ، XXVIII/2(ج) من المقرر  15وفقا للفقرة    (د) 
دمة في قطاع خللمواد الھيدروفلوروكربونية التخفيض التدريجي المرتبطة بتكاليف الحساب 

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

 مة؛أنشطة التوعية العا )1(

 ؛السياساتوتنفيذ وضع  )2(

علق يما يتوتدريب الفنيين على المناولة اآلمنة والممارسة الجيدة والسالمة ف اعتمادبرامج  )3(
 بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

 الجمارك؛ ضباطتدريب  )4(

 ؛في المواد الھيدروفلوروكربونيةمنع االتجار غير المشروع  )5(

 ؛الصيانةأدوات  )6(

 قطاع التبريد وتكييف الھواء؛لمعدات اختبار غازات التبريد  )7(

 ؛المواد الھيدروفلوروكربونيةإعادة تدوير واسترداد  )8(
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 فيما يتعلق بالتكاليف األخرىو

دئ مشروع نموذج المبا ذي الصلة من القسمفي  XXVIII/2المقرر من  25إدراج الفقرة   ) ـ(ھ
 مرفق ##]الواردة في [الللمواد الھيدروفلوروكربونية لتكاليف التخفيض التدريجي التوجيھية 

  تقرير االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية؛ب

 الطاقة استخدام وفيما يتعلق بكفاءة

زيز أو تع /و بقاءبالتكاليف المرتبطة  إرشاداتبھا وضع  تريدمناقشة الكيفية التي  االستمرار في    (و) 
 عالميار على إحداث احترذات القدرة البديلة ت والمعدات كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيا

المواد ، عند التخلص التدريجي من ال تحدث احترارا عالميا عاى اإلطالقأو  منخفض
التي  وماتالمعل ھا، بعد استعراض المعلومات اإلضافية ذات الصلة، بما فيالھيدروفلوروكربونية

الجتماع ااالقتصادي في تقييمه لكفاءة استخدام الطاقة في و التكنولوجيالتقييم قدمھا فريق 
 ؛العضويةباب لفريق العامل المفتوح ل األربعين

 السالمة من أجل تحقيقوفيما يتعلق ببناء القدرات 

 قطاعيستھالك االسالمة في سياق  من أجل تحقيقبناء القدرات  ه جاري معالجةاإلحاطة علما بأن    (ز) 
 تبريد؛خدمات الالتصنيع و

 بالتصريففيما يتعلق و

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

 يطالمحيز الححرارة ق واو التي تخضع إلعفاءات درجة وفيما يتعلق بأھلية المواد المدرجة في المرف
 العالية

مبادئ مشروع نموذج الذي الصلة من  القسمفي  XXVIII/2من المقرر  35أن تدرج الفقرة     (ط) 
] مرفق ##الواردة في [الللمواد الھيدروفلوروكربونية تكاليف التخفيض التدريجي التوجيھية ل

  تقرير االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية.ب

ف تكاليل لتوجيھيةامناقشة المبادئ  استمرارتيسير من أجل  تنجزسوفيما يتعلق باألنشطة اإلضافية التي      -46
 :د ترغب اللجنة التنفيذية في، قللمواد الھيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي 

 تصنيعالقطاع استھالك فيما يتعلق ب

افية ل اإلضتكاليف التشغيالنظر في عمل إضافي لتحديد عتبات الفعالية من حيث التكلفة وعتبات   )أ(
ز تقدم في حالما يحرتصنيع القطاع استھالك في للمواد الھيدروفلوروكربونية التدريجي تخفيض لل

 ؛79/45لمقرر ل للمواد الھيدروفلوروكربونية وفقااالستثمارية  اتعوتنفيذ المشر

 وفيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد

وثائق دراسة ] مع مراعاة نتائج والثمانين[لالجتماع الثاني  ةيأول قةيإعداد وثباألمانة  مطالبةو  )ب(
)، بالتعاون مع 79/6(المقرر  مييالرصد والتق مسؤولي ريکب التي أجراھا ديقطاع خدمة التبر

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

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

واالعتماد التدريب  معاھدالشراكة التي أنشأھا برنامج المساعدة على االمتثال مع وخاصة 
 21عالميا االمعترف بھ

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

 خفض وقدرتھا علىالممولة ونتائج أنشطة االسترداد وإعادة التدوير واالستصالح 
كونات المعدات والم ومورد(مثل  صومدى مشاركة القطاع الخا انبعاثات غازات التبريد

لمي عايات ذات قدرة على إحداث احترار التبريد) في إدخال واعتماد تكنولوج غازاتو
 في قطاع الخدمات؛منخفض 

الجمارك وفنيي خدمة  لضباطالتدريب وحدات لوضع مجموعة من  األساسيةالجوانب و )3(
  22.كوسائلالتبريد وتكييف الھواء التي ستستخدم 

 وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة

 :لكيالتعاقد مع خبير استشاري مستقل باألمانة  ومطالبة    (ج) 

تعزيز كفاءة  أو /وببقاء  المتعلقةالمسائل بشأن  ]لالجتماع الثاني والثمانين[وثيقة  يعد   )1(
لمي عاار ث االحتراستخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة ذات القدرة على إحدا

للمواد التدريجي التخفيض عند  اإلطالقا على عالمي ااحترارال تحدث أو منخفض 
 :تشمل، الھيدروفلوروكربونية

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

ي فلطاقة اتخدام والفوائد االقتصادية المرتبطة بتحسينات كفاءة اس االستردادفترات   -ب
 قطاع التبريد وتكييف الھواء؛

ات ع المؤسسالطرائق التشغيلية للتمويل المشترك م ھا، بما فيالممكنة لتمويلاق ائطر  -ج
ستخدام اكفاءة  و/ أو تعزيزبقاء الوطني والعالمي، من أجل  الصعيديناألخرى على 

 الھواء؛ لتحديات المرتبطة بھا في قطاع التبريد وتكييفل والتصدي الطاقة

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

في  ناتيتحسلدعم ورصد ال 5الالزم في بلدان المادة  ميياإلطار المؤسسي والتنظ     -ھـ 
  الھواء؛ فييوتک ديالطاقة، بما في ذلك في قطاع خدمة التبراستخدام  كفاءة

االتحاد  إرشاداتالنظر، عند إعداد الوثيقة، في المعايير والتوجيھات المناسبة، مثل    )2(
 وروبا بشأن كفاءة استخدام الطاقةانبعاثات غازات الدفيئة في أ لخفض األوروبي األربع

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1اقترح إعداد ھذه الوثيقة في الوثيقة    21
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1اقترح إعداد ھذه الوثيقة في الوثيقة    22
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تحديد أفضل من أجل وأداء الطاقة في المباني واالنبعاثات الصناعية،  البيئي والتصميم
  المتاحة؛ كنولوجياتلتا

  الدراسة. إلجراءدوالر أمريكي  xxxمبلغ قدره تخصيص       (د) 
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  المرفق األول

 ونيةلمواد الھيدروفلوروكرببالتخفيض التدريجي لللتكاليف المتعلقة  المبادئ التوجيھيةذج ونم مشروع

  )ثمانين(للمناقشة في االجتماع ال

  معلومات أساسية

واد للمالتدريجي  التخفيضتكلفة بشأن توجيھية المبادئ اليحتوي ھذا المرفق على نموذج لمشروع  .1
راف في التي وافقت عليھا األط XXVIII/2استنادا إلى العناصر ذات الصلة بالمقرر  الھيدروفلوروكربونية

لصلة االنص ذي  بنقل لجنة التنفيذيةاجتماعھا الثامن والعشرين. وبالنسبة للعناصر التالية، كان ھناك فھم عام من ال
 اتيجياتھار استرالتي تمكن األطراف من اختيا: المرونة في التنفيذ إلى مشروع المبادئ التوجيھية بشأن التكاليف

 ؛الثالثوثاني ال ينالتحويلو وأولوياتھا الخاصة في القطاعات والتكنولوجيا؛ والموعد النھائي ألھلية القدرات؛
اليف من ة للتكفية المؤھلة (قطاع التصنيع االستھالكي). وسيتم تحديث مشروع المبادئ التوجيھياإلضاتكاليف وال

صر بشأن عنا قادمةجانب اللجنة التنفيذية وفقا لمزيد من المناقشات في االجتماع التاسع والسبعين واالجتماعات ال
  .XXVIII/2 المقرر

  االجتماع الثامن والسبعينفي ختام حسب الوضع مشروع المبادئ التوجيھية 

  ياتالتكنولوجو اتاعالقطفيما يتعلق بن األطراف من اختيار استراتيجياتھا وأولوياتھا المرونة في التنفيذ التي تمكّ 

 ،يد القطاعات، وتحدالمواد الھيدروفلوروكربونيةتحديد أولويات من أجل بالمرونة  5المادة تتمتع بلدان  .2
لمواد تجاه ا الوفاء بالتزاماتھمن أجل ا اوتنفيذ استراتيجياتھ ووضع ،ئلالبداو التكنولوجياتاختيار و

 طري.قاتباع نھج بالخاصة والظروف الوطنية،  ھاالمتفق عليھا، على أساس احتياجات الھيدروفلوروكربونية

  للقدرة المؤھلة النھائيتاريخ ال

ا خط األساس لتلك األطراف التي لديھ 2020كانون الثاني /يناير 1التاريخ النھائي للقدرة المؤھلة ھو  .3
ط األساس لتلك األطراف التي لديھا خ 2024كانون الثاني /يناير 1، و2022إلى  2020لالستھالك للسنوات من 
    .2026إلى  2024لالستھالك للسنوات من 

  الثالثوالثاني ن التحويال

  :الثاني والثالث ينالتحويل لمشروعاتتطبيق المبادئ التالية  .4

تُعرَّف عمليات التحويل األولى، في سياق التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، بأنھا   (أ)
 ً اً، و كليأعمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر، جزئيا
اث حدمن الصندوق المتعدد األطراف، إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إ

بونية وروكراالحترار العالمي، بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام المواد الھيدروفل
 باالعتماد على مواردھا الخاصة؛

المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام المواد الھيدروفلوروكربونية في سياق التخلص   (ب)
و المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستكون التدريجي من استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية و/أ
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مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق 
 عليھا، بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤھلة لعمليات التحويل األولى؛

وروكربونية إلى استخدام المواد المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الھيدروكلوروفل  (ج)
 تعديل، فياد الالھيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث االحترار العالمي، بعد تاريخ اعتم

ت وافق إطار خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق أن
ما اف فييل من الصندوق المتعدد األطرعليھا اللجنة التنفيذية، ستكون مؤھلة للحصول على تمو

داث يخص عمليات التحويل الالحقة إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إح
خص يما ياالحترار العالمي لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليھا بنفس الطريقة المتبعة ف

 المؤسسات المؤھلة لعمليات التحويل األولى؛

لتي تتحول عن استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد المؤسسات ا  (د)
اردھا لى موالھيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي باالعتماد ع

تعدد بموجب التعديل ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق الم 2025الخاصة قبل عام 
ات لمؤسسالتكاليف اإلضافية المتفق عليھا بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص ا األطراف لتغطية

 المؤھلة لعمليات التحويل األولى؛

 المواد الھيدروفلوروكربونيةإلى  المواد الھيدروفلوروكربونيةالمؤسسات التي تتحول عن استخدام   )ھ(
فر دم توعدد األطراف عند عذات قدرة أقل على إحداث االحترار العالمي بدعم من الصندوق المت

بدائل أخرى ستكون مؤھلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما يخص 
لمي، العا عمليات التحويل الالحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحترار

  ونية.وكربلھيدروفلورإذا كان ذلك ضرورياً إلنجاز الخطوة النھائية للتخفيض التدريجي للمواد ا

 التخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك وإنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية

  التكاليف اإلضافية المؤھلة 

  االستھالكي قطاع التصنيع

اجھا في حساب ، لجعل الفئات التالية من التكاليف مؤھلة، وإدر XXVIII/2 (أ) من المقرر15وفقا للفقرة  .5
  ي:المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع االستھالك التصنيعالتكاليف 

  التكاليف الرأسمالية اإلضافية؛  (أ)

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

  أنشطة المساعدة التقنية؛  (ج)

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

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

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

 قطاع خدمات التبريد

  خرىاألتكاليف ال

 استخدام الطاقة

 الالزمة لمعالجة مسألة السالمةبناء القدرات 

 التخلص 

  

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

  التنفيذية  حول قضايا تعلق بتعديل كيغاليتخذتھا اللجنة امقررات 

  مقررات اتخذت في االجتماع السابع و السبعين 

ال ونتريقضايا تتعلق باللجنة التنفيذية الناجمة عن االجتماع الثامن و العشرين لألطراف في بروتوكول م
  )77/59  (المقرر

  اللجنة التنفيذية: قررت 1

لمعالجة المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي  2017أيام في أوائل عام  4أن تعقد اجتماعا خاصا لمدة   (أ)
اھمات الصادر عن اجتماع األطراف، والمس XXVIII/2لبروتوكول مونتريال الناشئة عن المقرر 

  اإلضافية المحتملة إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

تحتوي على معلومات أولية استجابة للعناصر في المقرر أن تطلب إلى األمانة إعداد وثيقة   (ب)
2/XXVIII ن يذية أالصادر عن االجتماع الثامن والعشرين لألطراف الذي طلب إلى اللجنة التنف

  تتخذ إجراءات، مع معالجة المسائل التالية:

عي المعلومات المتوافرة عن استھالك وإنتاج الھيدروفلوروكربون، فضال عن المنتج الفر  )1(
لمستنفدة ا، بما في ذلك من الدراسات االستقصائية لبدائل المواد 23-الھيدروفلوروكربون

  لألوزون التي يمولھا الصندوق المتعدد األطراف ومصادر أخرى؛

في البدء في اإلبالغ وأنشطتھا التنظيمية  5األنشطة التمكينية الالزمة لمساعدة بلدان المادة   )2(
  قابة على الھيدروفلوروكربون؛بالعالقة إلى تدابير الر

  ؛23- الھيدروفلوروكربون الرقابة على المنتج الفرعيالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات   )3(

تحديد المسائل التي قد ترغب اللجنة التفنيذية في النظر فيھا بالعالقة إلى األنشطة القائمة   )4(
  إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

  علومات ذات الصلة بشأن إعداد المبادئ التوجيھية للتكلفة المطلوبة من اللجنة التنفيذية؛الم  )5(

أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية في االجتماع السابع والسبعين إلى تبادل المعلومات ذات الصلة مع   (ج)
) 5ى () إل1(ب)(األمانة على سبيل المثال ال الحصر بشأن العناصر المذكورة في الفقرات الفرعية 

وقت المحدود على أساس استثنائي نظرا لل 2017يناير/كانون الثاني  31أعاله، في موعد ال يتجاوز 
  ؛2016حتى نھاية عام 

مليون دوالر أمريكي لمساھمات البداية السريعة في عام  27فيما يتعلق بالمبلغ المعتزم وقدره   (د)
  :5من بعض البلدان بخالف بلدان المادة  2017

الموافقة، مع التقدير، على المساھمات اإلضافية المعلن عنھا من عدد من البلدان بخالف   )1(
مويل ة أن ھذا التلتقديم دعم للبداية السريعة لتنفيذ تعديل كيغالي، مع مالحظ 5بلدان المادة 

  كان لمرة واحدة ولن يؤثر في مساھمات الجھات المانحة؛

) أعاله ينبغي أن تتاح لبلدان 1ورة في الفقرة الفرعية (د)(أن المساھمات اإلضافية المذك  )2(
التي كان لديھا خط أساس استھالك سنوي من الھيدروفلوروكربون بين السنوات  5المادة 
والتي قد أشارت رسميا عن نيتھا للتصديق على تعديل كيغالي واتخذت  2022و 2020
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م أنشطتھا التمكينية، مثل بناء التزامات مبكرة إلزالة الھيدروفلوروكربون من أجل دع
القدرات والتدريب على مناولة بدائل الھيدروفلوروكربون، والتراخيص، واإلبالغ وأنشطة 

باء، مع مراعاة على سبيل المثال ال الحصر المبادئ  4إعداد المشروع بموجب المادة 
  التوجيھية والمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية؛

انة إعداد وثيقة تصف اإلجراءات الممكنة للبلدان المحددة في الفقرة أن تطلب إلى األم  )3(
شطة ) أعاله للحصول على المساھمات اإلضافية للبداية السريعة لألن2الفرعية (د)(

  التمكينية؛

عن إجراءات جعل  5أن يبلغ أمين الخزانة البلدان المساھمة بخالف بلدان المادة   )4(
يما فلصندوق المتعدد األطراف لغرض اإلجراء المبكر المساھمات اإلضافية متوافرة ل

  يتعلق بتعديل كيغالي؛

أن تقدم األمانة تقريرا إلى اللجنة التنفيذية عن المساھمات اإلضافية للبداية السريعة   )5(
  طراف؛المستلمة على نحو منفصل عن االشتراكات المتعھد بھا إلى الصندوق المتعدد األ

إعداد جدول أعمال لالجتماع الخاص المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله  أن تطلب إلى األمانة  (ھ)
  استنادا إلى المسائل المحددة في الفقرات الفرعية (ب) إلى (د) أعاله.

  مقررات اتخذت في االجتماع الثامن و السبعين 

 )78/1(المقرر  لصندوق المتعدد األطرافلحالة المساھمات اإلضافية 

 التنفيذية:جنة لال قررت 1

لى عألطراف لصندوق المتعدد النة عن حالة المساھمات اإلضافية اتقرير أمين الخزب اإلحاطة علما  )أ(
 ؛1والتصويب   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/3 تينالنحو الوارد في الوثيق

حالة المساھمات اإلضافية المتعھد بھا الموزعة على غير أطراف بمع التقدير  كذلك اإلحاطة علماو  (ب)
  في تنفيذ تعديل كيغالي؛  يعالستة عشر لتقديم دعم البدء السر 5المادة 

لبدء دعم الالواردة نة بتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية عن المساھمات اإلضافية اومطالبة أمين الخز  (ج)
اع الجتماالسريع بشكل منفصل عن المساھمات المتعھد بھا األخرى للصندوق المتعدد األطراف في 

  اسع والسبعين.الت

 )78/2(المقرر  5المعلومات المتوافرة عن استھالك الھيدروفلوروكربون وإنتاجه في بلدان المادة 

  اللجنة التنفيذية: قررت 2

اإلحاطة علما بالتقرير عن المعلومات المتوافرة عن استھالك وإنتاج الھيدروفلوروكربون في بلدان   (أ)
  ؛1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/4الوارد في الوثيقتين  5المادة 

الستكمال وتقديم أقصى ذات الصلة  5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع بلدان المادة   (ب)
في موعد  عدد ممكن من التقارير عن الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون،

  ؛2017أيار  مايو/ 8أقصاه 
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ى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تعيد إلى االجتماع الحادي والثمانين أرصدة األموال غير الطلب إل  (ج)
ع ى االجتمادم إلالمنصرفة لتلك الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون التي لم تق

  التاسع والسبعين أو االجتماع الثمانين للجنة التنفيذية.

لمواد لتدريجي لا التخفيضمبادئ توجيھية بشأن التكاليف المتعلقة ب المعلومات ذات الصلة بوضع
 )78/3(المقرر   لتمويللخاصة بامعايير االمشروع : 5الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

 :يلي ما التنفيذية اللجنة قررت 3

للمواد  التدريجيالتخفيض  لتكاليف توجيھية اإلحاطة علما بالمعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ  (أ)
تين : مشروع معايير للتمويل الواردة في الوثيق5 المادة بلدان في الھيدروفلوروكربونية

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

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

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

  التقرير؛ بھذا األول

  المؤھلة للقدرة النھائي بالتاريخ يتعلق وفيما

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

  التقرير؛ بھذا األول

  والثالث الثاني بالتحويلين يتعلق وفيما

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

  التقرير؛ بھذا األول

  بونيةالمواد الھيدروفلوروكر وإنتاج استھالك في المستدامة اإلجمالية بالتخفيضات يتعلق وفيما

  :يلي ما بشأن المناقشات تستمر  )ھ(

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

 المبادئ نموذج مشروع من الصلة ذي الفرع في XXVIII/2 المقرر من 19 الفقرة إدراج  )2(
  ة؛للمواد الھيدروفلوروكربوني التدريجي بالتخفيض المتعلقة للتكاليف التوجيھية

  المؤھلة اإلضافية بالتكاليف يتعلق وفيما

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

  :التقرير بھذا األول المرفق في الوارد االستھالكي

  اإلضافية؛ الرأسمالية التكاليف  ' 1'

  التنفيذية؛ اللجنة تحددھا لفترة اإلضافية التشغيل تكاليف  ' 2'

  التقنية؛ المساعدة أنشطة  ' 3'

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

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

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

النظر في الموافقة على عدد محدود من المشروعات المتعلقة بالھيدروفلوروكربون في قطاع   (ز)
ع جتماالتصنيع االستھالكي فقط، دون المساس بمختلف أنواع التكنولوجيا، في موعد أقصاه اال

فية مالية اإلضاالتنفيذية من اكتساب الخبرات في التكاليف الرأس، للسماح للجنة 2019األول في عام 
ة في ربونيوتكاليف التشغيل اإلضافية التي قد ترتبط بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروك

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

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

  البداية؛

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

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

التي قدمھا رئيس اللجنة  XXVIII/2تحتوي على عناصر المقرر  مطالبة األمانة بإعداد وثيقة  (ط)
ات ذات الصلة (أ) من جدول األعمال، والمعلوم6التنفيذية في موجزه الكتابي للمناقشة بشأن البند 

، 5 المادة نبلدا في للمواد الھيدروفلوروكربونية التخفيض التدريجي لتكاليف توجيھية بوضع مبادئ
سع ا التاوالسبعين، لكي تواصل اللجنة التنفيذية النظر فيھا في اجتماعھفي االجتماع الثامن 

صنيع والسبعين، بما في ذلك موجز للمسائل المعلقة، مثل التكاليف اإلضافية المؤھلة (الت
لطاقة، دام ااالستھالكي، وقطاع اإلنتاج، وقطاع خدمة التبريد، والتكاليف األخرى)، وكفاءة استخ

 ‘واو‘مرفق أھلية مواد الزمة لمعالجة مسألة السالمة، والتخلص من المواد ووبناء القدرات الال
  .الخاضعة إلعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية

لمواد لتدريجي لا التخفيضالمعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيھية بشأن التكاليف المتعلقة ب
 )78/4ية (المقرر ننشطة التمكي: األ5الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 
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لمواد لتدريجي لا التخفيضالصلة بوضع مبادئ توجيھية بشأن التكاليف المتعلقة بالمعلومات ذات 
 )78/4: التعزيز المؤسسي (المقرر 5الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

  :التنفيذية ما يلي اللجنة قررت 4

لكي  التمکينية األنشطة بشأن توجيھية مبادئ مشروع تتضمن وثيقة إعداد األمانة إلى تطلب أن  )أ(
 سألةالم بھذه متعلقةال المناقشات مراعاة مع والسبعين، التاسع اجتماعھا في التنفيذية اللجنة فيھا تنظر
  والسبعين؛ الثامن االجتماع في

ً  مقبل اجتماع في المؤسسي التعزيز تمويل زيادة في أن تنظر  )ب(  من 20 للفقرة وفقا
  .XXVIII/2  المقرر

 )78/5(المقرر  23-الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

 اللجنة التنفيذية: قررت 5

ً بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي   (أ) اإلحاطة علما
  ؛1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9 الواردة في الوثيقتين 23-الھيدروفلوروكربون

من الوفاء بالتزامات اإلبالغ والرقابة  5مالحظة الحاجة الفورية التخاذ إجراء لتمكين بلدان المادة   (ب)
  ؛2020يناير/ كانون الثاني  1بحلول  23-على الھيدروكلوروفلوروكربون

حكومة الصين أن تقدم إلى االجتماع التاسع إعادة التأكيد، من خالل البنك الدولي، على طلبھا إلى   (ج)
" 23-والسبعين تقارير عن حالة الدراسات بشأن "تكنولوجيات تحويل/حرق الھيدروفلوروكربون

باستخدام أفضل  23-وعن "التحقيق بشأن خفض معدل المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون
  بون؛الھيدروكلوروفلوروكرالممارسات" التي تم تمويلھما من خالل خطة إدارة إزالة إنتاج 

إلى تزويد األمانة، على أساس  22-دعوة جميع األطراف المنتجة للھيدروكلوروفلوروكربون  (د)
في المرافق المنتجة  23-طوعي، بمعلومات عن كميات الھيدروفلوروكربون

رعي فضال عن خبراتھا في الرقابة ورصد انبعاثات المنتج الف 22- للھيدروكلوروفلوروكربون
ي قة بذلك، ف، بما في ذلك السياسات والقواعد ذات الصلة والتكاليف المتعل23-يدروفلوروكربونالھ

  ؛2017مايو/ أيار  15موعد أقصاه 

مطالبة األمانة باستمرار في استكشاف ما إذا كانت مرافق إنتاج الھيدروفلوروكربون أو المرافق   (ھ)
ت نبعاثافي أي طرف من األطراف قد ولدت ااألخرى المنتجة للھيدروكلوروفلوروكربون الموجودة 

  ؛2018 مايو/ أيار 31واإلبالغ عن ذلك إلى اللجنة التنفيذية بحلول  23-الھيدروفلوروكربون

مطالبة األمانة بتقديم وثيقة محدثة للجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج   (و)
  ع التاسع والسبعين، بما في ذلك:إلى االجتما 23- الفرعي الھيدروفلوروكربون

المعلومات ذات الصلة بتكلفة إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج   )1(
  ؛22- الھيدروكلوروفلوروكربون

وصف للسياسات والقواعد الموجودة التي تدعم الرقابة والرصد النبعاثات   )2(
  ؛5دة والمتطلبات الستمرار تلك التدابير في بلدان الما 23-الھيدروفلوروكربون
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استنادا إلى  23- تحليل إضافي لوسائل الرقابة على انبعاثات الھيدروفلوروكربون  )3(
تاحة المعلومات اإلضافية المقدمة من أعضاء اللجنة التنفيذية وأي معلومات أخرى م

  لألمانة، بما في ذلك المعلومات من آلية التنمية النظيفة؛

- وانبعاثات الھيدروفلوروكربون 22- لوروكربونالمستويات الحالية إلنتاج الھيدروكلوروف  )4(
، ومعلومات عن ممارسات اإلدارة، لكل خط من الخطوط، في كل مرفق في بلدان 23

جيات الرصد ، بما في ذلك معلومات عن منھ5والبلدان غير العاملة بموجب المادة  5المادة 
  المناخ؛ الموافق عليھا في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير

، مثل تلك الموافق 23- استكشاف الخيارات الممكنة لرصد انبعاثات الھيدروفلوروكربون  )5(
ا في اخ، بمعليھا للرصد المستمر بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المن

  ذلك التكاليف المرتبطة بذلك؛

  التاسع والسبعين. النظر في الحاجة إلى دراسة نظرية وميدانية في االجتماع  (ز)

  مقررات اتخذت في االجتماع التاسع و السبعين

 )79/42(المقرر  (ج))78/1حالة المساھمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

  اللجنة التنفيذية: قررتو 1

للصندوق المتعدد األطراف  اإلضافية المساھمات حالة عن الخزانة أمين بتقرير علما اإلحاطة  (أ)
، Corr.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/44 الوثيقتين  في (ج)) الوارد78/1(المقرر 

  ؛وعلى النحو المعدل شفوياُ خالل االجتماع

 لتقديم 5 المادة أطراف غيرأطراف من  6  سددتھا التي بالمدفوعات التقدير مع كذلك علما اإلحاطة  (ب)
فنلندا، للھيدروفلوروكربون: وھي الدانمرك، و التدريجي التخفيض تنفيذ في لبدء السريعا دعم

  وآيرلندا، وإيطاليا، ولكسمبرغ ونيوزيلندا؛

البدء  لدعم اإلضافية المساھمات حالة عن التنفيذية اللجنة إلى تقرير بتقديم الخزانة أمين مطالبة  (ج)
الجتماع ا في األطراف المتعدد للصندوق األخرى بھا المتعھد المساھمات عن منفصل بشكل السريع
  .الثمانين

  )79/43(المقرر )74/53التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقرَّرت 2

ً بالتحليل األولي العام لنتائج الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة   (أ) أن تحيط علما
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/45) الوارد في الوثيقتين 74/53لألوزون (المقرر 

  ؛Corr.1و

ذات الصلة من أجل  5أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على العمل مع بلدان المادة   (ب)
وزون، فدة لألاستكمال وتقديم جميع الدراسات االستقصائية الواجبة عن بدائل المواد المستن

، مع مالحظة أن األرصدة غير المنفقة 2017سبتمبر/ أيلول  18في موعد أقصاه 
ع ى االجتماتھا إلتي ال تقدَّم إلى االجتماع الثمانين ال بد من إعادللدراسات االستقصائية ال

  (ج)؛78/2الحادي والثمانين تمشياً مع المقرر 
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ً لنتائج الدراسات   (ج) أن تطلب إلى األمانة أن تقّدم، إلى االجتماع الثمانين، تحليالً عاما
صاءات الستقيشمل جميع ااالستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، وأن يتم تحديثه ل

  .2017سبتمبر/ أيلول  18المقدمة إلى األمانة بحلول 

مشروع : 5ادة الم بلدان وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في
  )79/45و  79/44(المقرران  )78/3المعايير للتمويل (المقرر 

 اللجنة التنفيذية: قررت،  3

اإلحاطة علما بوضع معايير تمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان   )(أ
) الوارد في الوثيقة 78/3: مشروع المعايير للتمويل (المقرر 5 المادة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46؛  

الھيدروفلوروكربونية وضع مبادئ توجيھية لتمويل التخفيض التدريجي الستھالك وإنتاج المواد   (ب)
جيھية في أقرب ، واالنتھاء من المبادئ التو2018لتقديمھا إلى االجتماع الثالثين لألطراف في عام 

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

بشأن  XXVIII/2 من المقرر 11االتفاق على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية، بما يتماشى مع الفقرة   (ج)
  ونية:روكربالمبادئ األساسية واألطر الزمنية، تقريرا عن التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلو

إلى االجتماع التاسع والعشرين لألطراف عن التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية في وضع   )1(
 مبادئ توجيھية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية؛ 

إلى اجتماعات األطراف المستقبلية عن التقدم المحرز، بما في ذلك عن الحاالت التي أدت   )2(
 ي بشأنفيھا مداوالت اللجنة التنفيذية إلى تغيير في استراتيجية وطنية أو خيار وطن

  التكنولوجيا مقدم إلى اللجنة التنفيذية.

اللجنة  قررت(ز)، 78/3الفردية عمال بالمقرر  وبالعالقة إلى المعايير للنظر في المشروعات االستثمارية 4
 التنفيذية:

(ز) والنظر في المقترحات للمشروعات االستثمارية الفردية المتعلقة 78/3إعادة تأكيد المقرر   (أ) 
  بالمواد الھيدروفلوروكربونية استنادا إلى المعايير التالية:

ة على حدة، وينبغي أن تكون لدى أن يتم النظر في المشروعات المقدمة على أساس كل حال  )1(
د أو مؤسسات فردية تقرر التحول إلى تكنولوجيات ناضجة، وأن يمكن تكرارھا في البل

  المنطقة أو القطاع، وينبغي أن تأخذ في الحسبان التوزيع الجغرافي؛

وينبغي  يجب أن يتم تنفيذ المشروعات بالكامل في غضون سنتين من وقت الموافقة عليھا،  )2(
 تكاليفكون تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة شاملة مع معلومات مفصلة بشأن الأن ت

خالل  الرأسمالية اإلضافية المؤھلة، وتكاليف التشغيل اإلضافية، وأي وفورات تتحقق
عادتھا إسيتم  عملية التحويل والعوامل ذات الصلة التي تيسر التنفيذ، وأن أي أموال متبقية

سب األطراف في غضون سنة واحدة بعد تاريخ إنجاز المشروع حإلى الصندوق المتعدد 
  مقترحات المشروعات؛

إلى  2018ينبغي إدراج المشروعات المحتملة في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة   (ب)
  لتقديمھا إلى االجتماع الثمانين أو خطط األعمال الالحقة، حسب االقتضاء؛ 2020
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المزيد من المشروعات االستثمارية الفردية على أساس مستمر بعد أول اجتماع في عام النظر في   (ج)
  ؛2019

أن أي مقترح مقدم وموافق على تمويله في االجتماع الثمانين سيتم تمويله، إلى أقصى حد ممكن،   (د)
 عطاءإ، بعد 5من المساھمات الطوعية اإلضافية المقدمة من أطراف غير عاملة بموجب المادة 

  األولية لألنشطة التمكينية.

مشروع : 5المادة  بلدان وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية تدريجيا في
  79/46(المقرر  (أ))78/4مبادئ توجيھية ألنشطة التمكين (المقرر 

 اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت 5

التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان اإلحاطة علما بوضع معايير تمويل   (أ)
(أ)) الوارد في الوثيقة 78/4: مشروع المبادئ التوجيھية بشأن األنشطة التمكينية (المقرر 5 المادة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47؛  

  على األساس التالي: 5الموافقة على األنشطة التمكينية ألطراف المادة   (ب)

ان بالمرونة في االضطالع بطائفة من األنشطة التمكينية لمساعدة وحداتھا سيسمح للبلد  )1(
الوطنية لألوزون في الوفاء بالتزاماتھا األولية بخصوص التخفيض التدريجي للمواد 

  الھيدروفلوروكربونية بما يتمشى مع تعديل كيغالي؛

  حصر:يمكن أن تتألف األنشطة التمكينية مما يلي على سبيل المثال ال ال  )2(

  األنشطة لتيسير ودعم التصديق المبكر على تعديل كيغالي؛  أ.

، بما في ذلك XXVIII/2 من المقرر  20األنشطة األولية المحددة في الفقرة   ب.
األنشطة القطرية التي تھدف إلى البدء في دعم الترتيبات المؤسسية، واستعراض 
اج نظم إصدار التراخيص، واإلبالغ عن بيانات استھالك وإنت

الھيدروفلوروكربون، وبيان األنشطة غير االستثمارية، مع استبعاد التعزيز 
  (ب)؛78/4المؤسسي، على النحو الذي تناوله المقرر 

االستراتيجيات الوطنية التي تحتوي على األنشطة في الفقرتين الفرعيتين أ. و ب.   ج.
  أعاله؛

للوفاء بااللتزامات األولية للخفض من أجل يمكن تقديم التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية   )3(
التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت ممكن، ويكون ذلك قبل 
خمس سنوات من تلك االلتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدق على تعديل كيغالي وعلى 

  أساس المبادئ التوجيھية التي ستعتمد في المستقبل؛

  ؛79/45التمويل للمشروعات االستثمارية األولية الفردية وفقا ألحكام المقرر يمكن تقديم   )4(

) أعاله قبل إعداد خطة التنفيذ الوطنية 2تقديم التمويل لألنشطة التمكينية المشار إليھا في الفقرة (أ)(  (ج)
ون في على النحو المحدد في الجدول أدناه، استنادا إلى خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكرب

البلد، على أساس الفھم بأنه لن يقدم أي تمويل إضافي لألنشطة التمكينية، بما في ذلك األنشطة 
  ، قبل إعداد خطط التنفيذ الوطنية؛23-للھيدروفلوروكربون
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  خط أساس الھيدروكلوروفلوروكربون
(أطنان من قدرات استنفاد األوزون)

  الحد األقصى من التمويل لألنشطة التمكينية
 رات أمريكية)(دوال

 50,000 1أقل من 

 95,000 6و  1بين 

 150,000 100وحتى  6أعلى من 

 250,000 100أعلى من 

  
  

  أن طلبات التمويل لألنشطة التمكينية ينبغي أن تستوفى الشروط التالية:  (د)

التصديق على تعديل كيغالي من الحكومة التي تقدم طلبا أو استالم رسالة من الحكومة   )1(
المعنية تشير إلى عزمھا على بذل أفضل الجھود للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب 

  وقت ممكن؛

إدراج األوصاف التفصيلية في مقترحات المشروعات، لكل نشاط من األنشطة التمكينية   )2(
التي سيتم تنفيذھا، بما في ذلك الترتيبات المؤسسية، وتوزيع للتكاليف والجدول الزمني 

  بما يتسق مع المبادئ التوجيھية للجنة التنفيذية؛للتنفيذ، 

شھرا، بدءا من وقت الموافقة عليه، وينبغي إعادة  18ينبغي أال تزيد مدة المشروع عن   )3(
  شھرا من ذلك التاريخ؛ 12األرصدة إلى الصندوق المتعدد األطراف في غضون 

ويل لألنشطة التمكينية في خطط ينبغي أن تدرج الوكاالت الثنائية والمنفذة أي طلبات للتم  )4(
أعمالھا، التي يمكن تقديمھا إلى االجتماع الثمانين أو االجتماعات الالحقة، وبعد ذلك في 

  برامج عملھا أو التعديالت على برامج أعمالھا؛

ينبغي أن يشمل أي تقديم أيضا بيانا من البلد المعني والوكالة الثنائية/ المنفذة المعنية بأن   )5(
األنشطة التمكينية لن يؤخر تنفيذ مشروعات إزالة المواد تنفيذ 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى تقديم، بحلول االجتماع الثمانين، طلبات تمويل لألنشطة   (ھ)
ع أي ية، مالتمكينية للبلدان التي رغبت في اتخاذ إجراء مبكر بشأن المواد الھيدروفلوروكربون

ن من مقترح ينظر فيه لغرض التمويل في ذلك االجتماع على أن يتم تمويله إلى أقصى حد ممك
  .5المساھمات الطوعية اإلضافية المقدمة من األطراف غير عاملة بموجب المادة 

 )78/5رر كمنتج فرعي (المق 23-الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الھيدروفلوروكربون
  )79/47(المقرر 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت 6

 الثانيوالتصويب  األولوالتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/48اإلحاطة علما بالوثائق   (أ)
بشأن الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على اإلضافة األولى و

  )؛78/5كمنتج فرعي (المقرر  23-الھيدروفلوروكربون

المقدمة من  23-اإلحاطة علما مع التقدير بالمعلومات المتعلقة بالمنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون  (ب)
حكومات األرجنتين، والصين، وجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وألمانيا، والھند، واليابان، 

ى وآيرلندا والمكسيك، وجمھورية كوريا، واالتحاد الروسي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظم
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الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية؛ واالتحاد األوروبي؛ وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
  بشأن تغير المناخ؛ وأحد منتجي المواد الكيميائية المفلورة؛ ومنظمة مستقلة للبحوث والمشاورة؛

المصانع المزدوجة النظر في الخيارات الممكنة الخاصة بفاعلية التكلفة لتعويض   (ج)
 لتمكين االمتثال اللتزامات الرقابة على المنتج الفرعي 22- للھيدروكلوروفلوروكربون

  في تعديل كيغالي؛ 23-الھيدروفلوروكربون

التي ترغب في إغالق المصانع المزدوجة إلنتاج  5مطالبة الحكومات المعنية في بلدان المادة   (د)
لتنفيذية ھا اللجنة اتقديم البيانات األولية التالية لكي تنظر في فيھا إلى 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  في اجتماعھا الثمانين:

  في البلد: 22-قائمة بالمصانع المزدوجة للھيدروكلوروفلوروكربون  )1(

  االسم؛  أ.

  الموقع؛  ب.

  ؛22-قدرة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  ج.

  الجدول الزمني للغلق؛  د.

  تاريخ اإلنشاء؛  ھ.

  اسم الُمالّك؛  و.

  الملكية؛  ز.

  ؛23-االنبعاثات ومعدل المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون  ح.

  ؛22-الحد األقصى من إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  ط.

  في السنوات الثالث األخيرة على مستوى البلد؛ 22-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(

ات الثالث األخيرة لكل مصنع من المصانع في السنو 22-إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون  )3(
  المزدوجة؛

  ؛5كمية صادرات كل مصنع إلى البلدان غير العاملة بموجب المادة   )4(

  :22-العدد اإلجمالي للموظفين في صناعة الھيدروكلوروفلوروكربون  )5(

  في قطاع اإلنتاج (العمالة المباشرة + الزيادات + الصيانة)؛  أ.

  ؛في قطاعات التعبئة  ب.

(جدول  22-العدد اإلجمالي للموظفين في كل مصنع مزدوج للھيدروكلوروفلوروكربون  )6(
  واحد لكل مصنع) للسنوات الثالث األخيرة؛

  العمالة المباشرة؛  أ.
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  الزيادات؛  ب.

  المختبرات؛  ج.

  الصيانة؛  د.

  التعبئة؛  ھ.

في السنوات  22- مشتريات المواد الخام لكل مصنع مزدوج للھيدروكلوروفلوروكربون  )7(
  الثالث األخيرة:

  فلوريد الھيدروجين (أطنان مترية)؛  أ.

  الكلوروفوروم (أطنان مترية)؛  ب.

مطالبة األمانة بالتعاقد مع خبير استشاري مستقل إلجراء دراسة نظرية عن الخيارات المجدية من   (ھ)
اج من مرافق إنت 23- حيث التكاليف والمستدامة بيئيا لتدمير الھيدروفلوروكربون

الثمانين، و، لتقديم تقرير الخبير االستشاري إلى االجتماع الحادي 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
تعدد دوالر أمريكي من المساھمات اإلضافية للصندوق الم 100,000وتخصيص ميزانية تصل إلى 

  األطراف إلجراء التقييم وإعداد التقرير. ويمكن أن يشمل نطاق الدراسة ما يلي:

ا لتكاليف اإلحراق في موقع مرفق التدمير، استنادا إلى خصائص المرفق، بما في ذلك تقييم  )1(
ر الذي سيتم تدميره، والعم 23-قدرة التدمير، وكمية ووتيرة الھيدروفلوروكربون

  ي ذلك:فاإلفتراضي المتبقي المتوقع، والموقع، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، بما 

  مير التي قد تكون حاليا غير مشغلة؛تكاليف البدء لمرافق التد  أ.

  التكاليف لتركيب مرفق تدمير جديد إذا لم يتم إنشاء مرفق في الوقت الحالي؛  ب.

 التكاليف لتشغيل مرفق مركب حاليا؛  ج.

تقييما لتكاليف اإلحراق في مرفق تدمير خارج الموقع، بما في ذلك الجمع والنقل   )2(
وقع وغير التي سيتم تدميرھا، والم 23-فلوروكربونواإلحراق، استنادا إلى كمية الھيدرو

  ذلك من العوامل ذات الصلة؛

من خالل عملية  23- تقييما لتكاليف تدمير انبعاثات المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون  )3(
 لومات،التحويل الدائم وتكنولوجيات جديدة أخرى، في الحاالت التي تتوافر فيھا المع

لك من التي سيتم تدميرھا، والموقع وغير ذ 23-الھيدروفلوروكربوناستنادا إلى كمية 
  العوامل ذات الصلة؛

من أجل  22-تقييما للتكاليف والتدابير لعملية اإلنتاج األمثل للھيدروكلوروفلوروكربون  )4(
ظيم جمع وتع 23- التقليل إلى أدنى حد من معدل توليد المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

رفق، من أجل التدمير استنادا إلى خصائص الم 23- ي الھيدروفلوروكربونالمنتج الفرع
يدھا، والعمر التي تم تول 23-بما في ذلك القدرة، وكمية المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

  اإلفتراضي المتبقي المتوقع، والموقع، وغير ذلك من العوامل ذات الصلة؛

  حقق؛تقييما لتكاليف مختلف طرائق الرصد والت  )5(
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تقييما لكيفية تباين األداء والتكاليف لخيارات مختلفة من تكنولوجيا التدمير وفقا للظروف   )6(
  التي سيتم تدميرھا؛ 23-المحلية وكمية المنتج الفرعي الھيدروفلوروكربون

 إلى تزويد األمانة، 22-المعنية التي تنتج الھيدروكلوروفلوروكربون 5أن تدعو جميع بلدان المادة   (و)
بتمبر/ س 30أعاله بحلول (ھ) على أساس طوعي، بمعلومات عن العناصر الوارد وصفھا في الفقرة 

  ؛2017أيلول 

أن تدعو الوكاالت المنفذة إلى تقديم مقترحات إلى االجتماع الحادي والثمانين حول التوضيح   (ز)
أو  23-نفلوروكربوالمجدي للتكنولوجيا من أجل تكنولوجيات التخفيف من المنتج الفرعي الھيدرو

  .23- ربونتحويله مع إمكانية التحويل المجدي من حيث التكلفة والمستدام بيئيا للھيدروفلوروك
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  ثالثالمرفق ال

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

  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11من الوثيقة   98إلى  44الفقرات من (
 

  التخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك الھيدروفلوروكربون وإنتاجه

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

ك المتبقي ، حيث يُحدَّد حجم االستھالXXVIII/2وكان ھناك اتفاق عام على المبدأ المطبق في المقرر  45
ضل تف 5مادة ان الالمؤھَّل للتمويل على أساس نقطة بداية االستھالك اإلجمالي الوطني. وقالت أحد األعضاء إن بلد

ار إلى الفتقإدراج ذلك المبدأ بسبب أن منھج القطاع أو القطاع الفرعى المحدد يحد من فرص التمويل، نتيجة ل
رر ع نص المقمتمشى المرونة. وكانت تلك ھى الحالة حيث لم تتاح التكنولوجيات الجديدة. وأكدت على أن ھذا المثال ي

2/XXVIIIن في آخر إ تمويل حدد دون تمييز على أساس المادة أو القطاع. وقال عضو، حيث االستھالك المؤھل لل
 واد معينةأو م سياق التخفيض التدريجى أكثر مما في اإلزالة، يؤدى الحد من االستھالك وخفض اإلنتاج في قطاعات

لى إحداث عفضة نخإلى فرض قيد على قدرة البلد لالستفادة من بدائل المواد الھيدروفلوروكربونية ذات القدرة الم
 طنى. وقالوالو االحترار العالمى، مع تأثير كبير على قرارات التحول والسوق، وبالتحديد على االقتصاد القطاعى
ن، نظرا ألوزوعضو آخر إن التخفيض التدريجى للھيدروفلوروكربون كان معقدا أكثر من إزالة المواد المستنفدة ل

لواضح من ان من أد الصافية، مما يتطلب منھجا أكثر مرونة. وأقر عضو آخر للنسبة الكبيرة من المخلوطات من الموا
ع أو ير القطاأن تكون التخفيضات قائمة على أساس االستھالك اإلجمالى الوطنى، بدال من مقاد XXVIII/2المقرر 

لعنصرين اى أن علالمواد المحددة، بحيث ال توجد حاجة إلدراج ذلك كمبدا محدد في المبادئ التوجيھية. وشدد عضو 
 الرئيسيين للمناقشة كانا المرونة واالستدامة.

 
ألعضاء ال أحد وكان ھناك تسليم عام بالتعقيد المتضمن في تحديد صيغة يمكن بھا حساب نقطة البداية. وقا 46

ط من خريبة قسنة  إنه في الماضي كانت نقطة البداية إلزالة  المواد المستنفدة لألوزون ھو خط أساس االستھالك أو
 2020من  لفترةلاألساس. وفي الحالة الراھنة، فإن خط األساس الذي يتألف من متوسط استھالك الھيدروفلوروكربون 

 نقطة بدايةكفي المائة من خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون، يعتبر مرتفع جدا  65، زائدا 2022إلى 
ألن  خفضة جدا،ون منة القائمة فقط على استھالك الھيدروفلوروكربمؤھلة للتمويل. ومع ذلك، يمكن اعتبار نقطة البداي

قطة نج لتحديد أن نھمشروعات اإلزالة قد ال تتناول جميع الزيادة المتوقعة. ولھذا من المطلوب مزيد من المناقشة بش
 البداية.

 
نشاء جرى إينما وقال عضو إن في الماضي كان التمويل يتاح إلزالة استھالك المواد الخاضعة للرقابة بي 47

 ق المتعددلصندواالمؤسسات الجديدة، مما يزيد االستھالك. وقد وضع مبدأ خفض االجمالى المستدام لضمان أن يساعد 
حديد خط ية في صيغة تعلى تلبية التزاماتھا. وذكر أن إدراج المواد الھيدروكلوروفلوروكربون 5األطراف بلدان المادة 

نبغى ياية لبلد البد نقطة البداية، ويختلف عما تم في السابق. وتمت مالحظة أن نقطة األساس يربك مسألة كيفية تحديد
في  تھالكأن تحدد في وقت أول مشروع خفض ممول. وقال عضو آخر إنه تاريخيا تم تطبيق تمييز واضح بين االس

تمييز اعتبر ال ا إذايكون مفيدالقطاعات االستثمارية وغير االستثمارية لحساب مستويات التمويل، وأن ھذا التمييز قد 
 حسب القطاع الفرعى مقيدا جدا.
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 و األطنانربون أوكانت ھناك بعض المناقشات عما إذا ينبغى تحديد نقطة البداية حسب مكافئ ثانى أكسيد الك 48
 المترية أو كالھما، وتم االتفاق على النظر في المسألة على نحو أكثر.

 
يھية التوج وفي المناقشات الالحقة، دار بعض النقاش بشأن ما إذا كانت تدرج في نموذج مشروع المبادئ 49

بقي االستھالك المت تحديد حجم، التي تطلب إلى اللجنة التنفيذية إدراج مبدأ XXVIII/2من المقرر  19للتكاليف الفقرة 
ً منه الكميةباألطنان المؤھل للتمويل على أساس نقطة بداية االستھالك  لة من الممو اإلجمالي الوطني مطروحا

ً في نماذج االتفاق المتعدد السنوات المقبلة فيما يخص خطط التخفيض   جي للموادلتدرياالمشروعات المعتمدة سابقا
ن يدرج أنبغي يالھيدروفلوروكربونية. وقال أحد األعضاء إن صيغة تعديل كيغالي تجعل من الواضح أن ھذا المبدأ 

المسألة  لنظر فيااللجنة التنفيذية على أن ترجئ مواصلة  ووافقتالمبادئ التي وافقت عليھا األطراف بالفعل. ضمن 
 إلى اجتماع قادم.

 
50 (...) 

 التكاليف اإلضافية المؤھلة

  قطاع التصنيع االستھالكي

يف البخصوص التك UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 من الوثيقة 87إلى  41قدم ممثلو األمانة الفقرات  51
فصل عن حو منناإلضافية المؤھلة في قطاع التصنيع االستھالكي. وتم تقديم التكاليف الرأسمالية اإلضافية على 

 .تكاليف التشغيل اإلضافية
  

ات الست ن الفئوأثير عدد من المسائل خالل المناقشة حول التكاليف الرأسمالية اإلضافية، بما في ذلك: أ 52
ناك حاجة ستكون بالضرورة تكاليف إضافية مؤھلة؛ وأن ھ XXVIII/2 للتكاليف اإلضافية المعروضة في المقرر 

ليف ل مدة تكا، خالكاليف الرأسمالية اإلضافيةإلى المزيد من المعلومات من أجل التمكن من تحديد أرقام لمستوى الت
يف اس التكاللى أسعالتشغيل اإلضافية، ولعتبة فعالية التكاليف؛ وأن اللجنة التنفيذية ينبغي أن تنظر في األرقام 
في  ضافيةكاليف اإلع التاإلضافية الفعلية والوفورات الفعلية، مع االستناد إلى الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة م

وف دي إلى ظرقد تؤإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن التكنولوجيا واألسواق للبدائل تتطور باستمرار و
قترح مجديدة يمكن أن تقترح الحاجة إلٮالنظر في حسابات التكلفة اإلضافية التي تمت قبل وقت طويل من 

كاليف مدة توستوى التكاليف الرأسمالية اإلضافية، المشروعات؛ وأنه قد يكون من الحكمة إنشاء طريقة لحساب م
 .التشغيل اإلضافية وعتبة فعالية التكاليف، بدال من تحديد المستويات لھا عند ھذه النقطة

 
ضافية ليف اإلوأشير أيضا إلى أن المعلومات اإلضافية المطلوبة للتمكن من الوصول إلى قرار بشأن التكا 53

 دوال يبينقدم جمختلفة. واألمانة ھي أحد ھذه المصادر، ويمكن الطلب منھا أن ت المؤھلة يمكن أن تأتي من مصادر
حداث إعلى  الدروس المستفادة من التحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون إلى بدائل ذات قدرة منخفضة

حويالت، كاليف التتلية ، وفعااالحترار العالمي (بما في ذلك التكاليف الرأسمالية اإلضافية، وتكاليف التشغيل اإلضافية
 كن لم يتمھا ولوالحاالت التي كانت التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي متوافرة في

حترار اث االاختيارھا، من أجل تحديد الحواجز التي تعترض اعتماد التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحد
 ستثماريةات االى للحصول على البيانات الضرورية تتمثل في أن تقدم البلدان المشروعالعالمي). وھناك طريقة أخر

ھا موافق عليات المن خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة للنظر فيھا على نحو إفرادي، على أساس الفھم بأن المشروع
تحول إلى ة خالل المتكبدغيل اإلضافية الينبغي أن تقدم تقارير تفصيلية عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التش

ه ثل ھذمالتكنولوجيا المختارة ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي. ويمكن أن تشمل شروط 
ات ي كميأالمشروعات ما يلي: تصديق البلد على تعديل كيغالي؛ وتحويل مرافق التصنيع المؤھلة فحسب؛ وخصم 

 .ة المزالة من نقطة بداية التخفيضات اإلجمالية في البلدللمواد الھيدروفلوروكربوني
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إلضافية شغيل اوخالل المناقشة حول تكاليف التشغيل اإلضافية، أشير إلى أن الغرض األصلي من تكاليف الت 54

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

ة ل اإلضافيلتشغياالھيدروكلوروفلوروكربون كان مالئما، وأنه ال توجد جحة مقنعة الستخدام نھج مختلف إزاء تكالف 
خدام ة استكانية اعتبار مكاسب فعاليفي سياق التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون. وطُلب توضيح بخصوص إم

ھا على النظر في م يتملالطاقة كجزء من حساب تكاليف التشغيل اإلضافية. ورد ممثل األمانة بأن فعالية استخدام الطاقة 
ناقشة من ن الممنحو مباشر في الحسابات السابقة لتكاليف التشغيل اإلضافية، وكانت مسألة ينبغي أن تخضع لمزيد 

كاليف في ت نة التنفيذية. وردا على سؤال عن كيف يمكن للنھوض بالتكنولوجيات من نوع آخر أن يؤثرجانب اللج
ات قد مشروعالتشغيل اإلضافية، شرح ممثل األمانة أن ذلك سيعتمد على المشروع المقترح؛ وأن بعض مقترحات ال

م اللجنة ن تقوأأقل. وبالتالي، يمكن  تكون لھا تكاليف تشغيل إضافية أعلى، والبعض اآلخر تكاليف تشغيل إضافية
 التنفيذية بتقييم أثر التكنولوجيات من نوع آخر عندما تنظر في فعالية التكاليف لكل مقترح.

 
لتنفيذية لجنة اوخالل مناقشة الحقة بشأن العناصر التي يتعين إجراء مزيد من النظر فيھا، واصل أعضاء ال 55

ف لتكاليااالستثمارية في قطاع التصنيع التي ستستخدم الكتساب الخبرة بشأن تناول شروط تقديم المشروعات 
لدان ببونية في وروكرالرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفل

إلعالن نه يكفي اأكيغالي، أم . وناقشوا ما إذا كان من الضروري أن يكون البلد قد صدق بالفعل على تعديل 5المادة 
عتمد ن النھج يُ ضاء أالواضح عن النية المؤكدة للتصديق، مشفوعاً بتحديد موعد نھائي لذلك التصديق. واقترح أحد األع

واد علقة بالمالمت بالنسبة للتخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون النھج الذي اتخذ في ھذا الصدد في بداية العملية
ً الموعد النھائي لتقديم المشروعات االستثماريالھيدروکلوروفل ع دراج أنواة؛ وإوروکربونية. وناقش األعضاء أيضا

لية ن نطاق عملحد ممعينة من التكنولوجيا (مثل التكنولوجيا من نوع آخر والتصنيع في الموقع)؛ والحاجة إلى تجنب ا
مات ذات معلو دروفلوروكربونية يمكن أن توفرجمع المعلومات؛ وما إذا كانت المشروعات التي تتجنب المواد الھي

ألعضاء أحد ا مناقشة تتعلق بمضمون التقارير الواردة من تلك المشروعات االستثمارية المحتملة، شددفي صلة. و
زمني ول العلى ضرورة إدراج معلومات عن تكاليف كفاءة استخدام الطاقة والوفورات فيھا. وفيما يتعلق بالجد

ن ميكون ات، أوضح أحد األعضاء أنه من أجل الوفاء بالموعد النھائي لتقديم الطلبات، سلمقترحات المشروع
 .وقت ممكن أسرع الضروري أن يُطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم المذكرات المفاھيمية أو المقترحات في

  
  أنشطة المساعدة التقنية

ات ورية ذسين بدائل مركبات الكربون الھيدروفلالبحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتح
  القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي

رورياً ذلك ض تكاليف براءات االختراع والتصاميم، والتكاليف اإلضافية لعائدات حقوق الملكية، متى كان
  وفعاالً من حيث التكلفة

 شتعال والبدائل ذات الخصائص السميةتكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لال
  

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة 87 إلى 65عرض الرئيس الفقرات  56
  

وأشار البعض إلى أن اللجنة التنفيذية سبق أن وافقت على أنشطة المساعدة التقنية في عدد من المناسبات: من  57
خالل برنامج المساعدة على االمتثال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وكأنشطة قائمة بذاتھا، وفي إطار التعزيز 

لذلك إنه قد يكون من المفيد لو أن األمانة تمكنت من تحليل  المؤسسي، وكجزء من اتفاقات متعددة السنوات. وقيل
األنواع المختلفة لألنشطة التي سبق تمويلھا، فضالً عن أنواع الحموالت المقترنة بتلك األنشطة، لكي تكون لدى اللجنة 

لجديدة يعني تعريض التنفيذية فكرة أفضل عن فعالية المساعدة التقنية. وأشير كذلك إلى أن استخدام غازات التبريد ا
الفنيين ألخطار جديدة، ومن ثم فإن كل مشروع يتعين أن يخصص اعتمادات لمعدات السالمة من أجل معالجة القابلية 
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لالشتعال والخصائص السمية لغازات التبريد الجديدة. ويقتضي األمر نھجا جديدا لمعالجة مسائل السالمة للمواد 
ريقة التي كان يتم التعامل بھا مع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الھيدروفلوروكربونية، يختلف عن الط

 .الماضي
 

 قطاع اإلنتاج
  

. وقال إن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5من الوثيقة 95إلى  88عرض ممثل األمانة الفقرات  58
لفقرة ليھا في افق عات التكاليف اإلضافية المؤھلة لتمويل التخفيض التدريجي إلنتاج المواد الھيدروفلوروكربونية قد

ضالً ج بدائل ف. وبالرغم من أن الفئات تشمل تحويل مرافق اإلنتاج القائمة إلى إنتاXXVIII/2 (ب) من المقرر15
ً حتى اآلن على التمويل ل ى أساس إلنتاج علاقطاع عن تكلفة مرافق اإلنتاج الجديدة، فقد وافقت اللجنة التنفيذية دائما

 .ه أكثر الخيارات فعالية من حيث التكلفة وأكثرھا كفاءةإغالق المصانع، العتبار
  

 الوقت قد قال إنووأشار أحد األعضاء إلى أن اللجنة التنفيذية، في الماضي، كانت تتعامل مع بدائل مفلورة  59
، وفي XXVIII/2  من المقرر‘ 5’(ب)15حان للنظر في تكنولوجيات أخرى بديلة، على النحو الوارد في الفقرة 

ً النظر في مسكفاءة  ألة جميع البدائل من حيث استخدام الطاقة. وقال أعضاء آخرون إن من المھم أيضا
ً ينبعث من عملية إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 23-الھيدروفلوروكربون ً فرعيا أشار عدة و، 22- بوصفه ناتجا

لكافي للبلدان اھي توفير التمويل  23-أعضاء إلى أن أكثر الطرق كفاءة في التصدي النبعاثات الھيدروفلوروكربون
نه يجدر التذكير فيھا. وأضيف أ 22-الذي يسمح لھا بوقف إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 5العاملة بمقتضى المادة 

ف، وإال فإن سيظل يحتاج إلى تمويل من الصندوق المتعدد األطرا 23-بأن أي حل آخر للتصدي للھيدروفلوروكربون
من الصعب الوفاء بالتزاماتھا بموجب تعديل كيغالي. وفيما يتعلق بإنتاج ستجد  5بلدان المادة 

-كربونلھيدروفلورولالستخدام كمادة أّولية، يتطلب األمر آليات للتحكم في انبعاثات ا 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
نبعاثات لى اعقضاء . غير أن تلك المسائل تتعلق تحديداً بنوع معين وعدد معين من المصانع فقط؛ وأفضل حل لل23

 .22- يتمثل في إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون 23-الھيدروفلوروكربون
 

(ب) من 15لفقرة واقتُِرح أن يستخدم قطاع اإلنتاج كنقطة بدايته العناصر التي وافقت عليھا األطراف في ا 60
ج. ع اإلنتالفرعي المعني بقطا. ويمكن بعد ذلك زيادة تطوير تلك العناصر من جانب الفريق ا XXVIII/2المقرر

ء الحظ أعضاوھلة. وأشار أحد األعضاء إلى أن إنتاج بدائل للمواد الھيدروفلوروكربونية قد يكون من التكاليف المؤ
فيذية تتمثل في ، ولكنھم شددوا على أن والية اللجنة التن XXVIII/2آخرون أنه قد اعتبر تكلفة مؤھلة في المقرر

ح أن ة. واقتُرِ لتكلفيجي للمواد الھيدروفلوروكربونية عن طريق أكثر الخيارات فعالية من حيث امعالجة التخفيض التدر
ً أن تقوم بتجميع المعلومات المتاحة عن التكاليف والتعويض في الحاالتأيُطلب إلى األمانة  اع بھة في قطالمشا يضا

 .اإلنتاج
 

الممكن  ، إنه قد يكون من23-الھيدروفلوروكربونوقال عضو آخر، فيما يتعلق بضوابط المنتج الفرعي  61
ً ل 22- استكشاف مسألة إغالق مصانع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون لتمويل. فقد المزدوجة وغير المؤھلة حاليا

تخاذ ذلك القرار ال. غير أنه 23-يكون ذلك أكثر الحلول فعالية من حيث التكلفة إلزالة انبعاثات الھيدروفلوروكربون
م األمانة أن تستخد تُِرحمھم أن يوجد تقرير لألمانة عن التكاليف المقدرة إلغالق المصانع المزدوجة المتبقية. واقمن ال

لمواد ة إنتاج اإزال كنقطة بداية لھذا الحساب مستوى الفعالية من حيث التكلفة المحدد للمرحلة األولى من خطة إدارة
 .في المائة 20أو نقصان نسبته  الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، بزيادة

 
اضر، قت الحورأى عدة أعضاء أنه ال ضرورة إلعادة تشكيل الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في الو 62

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

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

ج) من (15لفقرة في ا في قطاع التبريد كانت من أولويات اللجنة التنفيذية، وأن جميع فئات التكاليف المؤھلة الواردة
تي يجري نشطة القد تم تمويلھا في السابق كجزء من قطاع خدمة التبريد. وقد يكون للكثير من األ XXVIII/2المقرر 

اد ي للموالھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد تأثير على التخفيض التدريجتنفيذھا إلزالة المواد 
قد  ر العالميحتراالھيدروفلوروكربونية، إالّ أنه نظرا الى أن الكثير من البدائل المنخفضة القدرة على إحداث اال

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

  
ع ، وھو قطانفيذيةوأشير الى أن قطاع الخدمة كان من بين القطاعات األكثر أھمية التي تناولتھا اللجنة الت 64

 يض التدريجيحيث قد يكون القطاع الرئيسي الذي يتأثر بالـتخف 5يحظى بأھمية خاصة لبلدان المادة 
ية ئ التوجيھلمباداللھيدروفلوروكربون، ومصدر تمويلھا الرئيسي للوفاء بالتزاماتھا باالمتثال. ويتعين أن تتناول 

ئ ھا المبادتناولتلتكاليف التخفيض التدريجي للھيدروفلوروكربون نفس األھداف مع بعض االستثناءات، مثل تلك التي 
لخصائص ال واوترتكز عليھا في معالجة بعض المسائل مثل القابلية لالشتع التوجيھية للھيدروكلوروفلوروكربون،

تعمقا ستعراضا مانة االسمية وتكاليف البدائل. ونظرا ألن األمر يحتاج الى نھج متكامل، فإن من المفيد أن تجري األم
ل ة مثئل إضافيللموضوع، وإن كان أحد األعضاء قال إن من الضروري أن يشمل أي عمل يطلب من األمانة مسا

لطاقة دام اعناصر التسخين، ومضخات الحرارة، وأجھزة تكييف الھواء المتنقلة، وسالسل اإلمداد، وكفاءة استخ
 والتكاليف ذات الصلة.

 
الستھالك اا حجم وأشار أحد األعضاء الى أنه يتعين إيجاد نھج آخر لتلك التكاليف للبلدان التي ينخفض فيھ 65

كاليف . ويتعين إجراء تحليل أكثر تعمقا للتXXVIII/2من المقرر  16ي الفقرة حيث جرى االعتراف بذلك ف
 ت القائمةلقدرااإلضافية في قطاع خدمة التبريد، بما يتسق مع ملتتباين حسب الظروف الوطنية. وينبغي أن تشمل ا

نفدة واد المستالم كبير منالتي تم بناؤھا بالفعل في إزالة المواد المستنفدة لألوزون، خاصة البلدان ذات الحجم ال
يھا بنية والتي لج لوجيةلألوزون ، فضال عن البنية التحتية القائمة في البلدان التي ھي أكثر تقدما من الناحية التكنو

واد ن المتحتية للخدمة. كما يتعين توفير المزيد من المعلومات عن االسترجاع وإعادة تدوير واإلصالح بشأ
 ة، واالستثمارات التي وظفت بشأن ھذه األنشطة.الھيدروكلوروفلوروكربوني

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

توفير  يتعينالھيدروكلوروفلوروكربونية، ويظل قطاع الخدمة فقط في معظم ھذه البلدان في حاجة الى معالجة. و
ابلية عضھا بالقبيتسم لمنخفضة أو المعدومة القدرة على إحداث االحترار العالمي، وتمويل كاف لالستفادة من البدائل ا

ودة لدى ة محدلالشتعال والخصائص السمية، وباھظ التكلفة أو يتطلب نظما مرتفعة الستخدامھا. كما أن ھناك قدر
 . وفي حينلك البلدانخدامھا في تعلى استخدام غازات التبريد الطبيعية، والمعايير المتفق عليھا الست 5بلدان المادة 

يمكن استخدام نھج مماثل للنھج الذي استخدم في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
و اد الھيدرالمو الھيدروكلوروفلوروكربونية، فإن التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية يختلف عن إزالة

لى زيادة اجة احقيدا وأكثر تكلفة وتحتاج الى تحليل إضافي. كما أن ھناك كلوروفلوروكربونية؛ فالبدائل أكثر تع
 .5الموارد المحتملة، وتتجسد في االحتياجات الفعلية لبلدان المادة 

 
وينبغي أن يطلب من األمانة االضطالع بتحليل تكميلي للممارسات السابقة لكي يمكن وضع نھج شمولي  67

الخدمة. ويتطلب ذلك إدراكا جيدا لما تم تنفيذه في السابق وما يتعين تطبيقه  يعالج جميع العناصر الضرورية لقطاع
لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل. كما يتطلب إدراكا لألنشطة التي يخطط لھا القطاع 
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ي عدم النظر الى أنشطة الصندوق حيث أنه يتحول الى النظم األكثر كفاءة وتعقيدا. وينبغ 5الخاص في بلدان المادة 
المتعدد األطراف في معزل، وينبغي أن يطلب من األمانة دراسة التآزرات بين األنشطة التي يضطلع بھا القطاع 

 الخاص وتلك التي يدعمھا الصندوق المتعدد األطراف.
 

عميمھما مكن تيفيدين وأشار أحد األعضاء الى إن األمانة قدمت خالل االجتماع السابع والسبعين مقترحين م 68
طاع خدمة انب قمرة أخرى على اللجنة التنفيذية. ويتمثل األول في أن يطلب من األمانة إعداد وثيقة عن جميع جو
عمل الذي ، والالتبريد تأخذ في االعتبار وثائق السياسات السابقة ودراسات الحالة واستعراضات الرصد والتقييم

ني في أن قترح الثال المفذة في وضع وتنفيذ برامج التدريب والمساعدة التقنية. ويتمثتضطلع به الوكاالت الثنائية والمن
راجھا لدى يتعين إد التي يطلب من األمانة إعداد ورقة، بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة تغطي الجوانب الرئيسية

ساس دم كأييف الھواء يمكن أن تستخوضع مجموعة من نماذج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي خدمة التبريد وتك
  لبرامج التدريب التي تقدم في إطار الصندوق المتعدد األطراف.

  التكاليف األخرى

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

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

 ولم تجر اللجنة التنفيذية أي مناقشات بشأن ھذه المسألة. 70
 

71 (...) 

 كفاءة استخدام الطاقة

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

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

كان  ء عما إذاألعضاالعديد من األعضاء على أھمية البقاء في إطار ھذه الوالية. وتساءل بعض ا وخالل المناقشة، أكد
عتبار خذ في االكى يؤلالتوجيه الذي دعا إليه المقرر يھدف لتطويره من أجل التمويل المباشر لتحسين كفاءة الطاقة أو 

نب كفاءة ن جواأوفلوروكربونية. وذكر عضو أيضا من قبل البلدان والوكاالت عند التخفيض التدريجى للمواد الھيدر
ادة رك لإلستفل مشتالطاقة تحتاج إلى النظر فيھا في عالقتھا بكل من اإلنتاج واالستھالك. وبشكل عام، كان ھناك أم

 ى أن يكونن، علمن الفرص للحفاظ على كفاءة الطاقة أو تعزيزھا عند تنفيذ التخفيض التدريجى  للھيدروفلوروكربو
ة القانوني تزاماتالمفھوم أن التركيز ينبغى أن يظل على التخفيض التدريجى للھيدروفلوروكربون، نظرا ألن االلمن 

 لألطراف تتعلق بذلك وليس بكفاءة الطاقة.
 

ح أنه في ن توضيموأكد عدد من األعضاء على الخبرة المحدودة للجنة في تناول مسائل كفاءة الطاقة، بالرغم  74
قطاع لولوية أمناقشتھا في ما يتعلق بمبادالت الحرارة. وأكد أحد األعضاء على الحاجة لوضع بعض المراحل تمت 

عندما  ن تحديدھامتمكن تكييف الھواء والفھم الدقيق للجوانب التقنية لكفاءة الطاقة قبل وضع توجيه للتكاليف، وذلك لل
وق ولى للصندف األك، تم التسليم عامة بأن الھدال تتاح تحديثات للتكنولوجيا أو مجرد أنھا خيارية. وبناء على ذل

ويل ويل أو تمية تمالمتعدد األطراف لم يكن تمويل كفاءة الطاقة. وھناك آليات تمويل أخرى لكفاءة الطاقة، واحتمال
تضمن تمشترك من مؤسسات أخرى، سواء وطنية أو دولية، ينبغى دراستھا، بالرغم من تسليم األعضاء بأنھا 

 تحديات.
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ولة قيام بمحاحوا الرب العديد من األعضاء عن القلق بشأن تغطية التكاليف اإلضافية لكفاءة الطاقة، واقتروأع 75

وب جوذكر أيضا و رداد.تقدير كمية الفوائد االقتصادية لتعادل تكاليف تحسين كفاءة طاقة المعدات، باعتبارھا فترة است
ن لية تحد مالعا ال إلى المستھلك، نظرا ألن تكاليف الشراءالنظر في كفاءة الطاقة كتكاليف اضافية مؤھلة وال تح

 الرا ألنھا ار نظانتشار اعتماد تكنولوجيات جديدة. وفضال عن ذلك، ال ينبغى أخذ فتراد االسترداد في عين االعتب
ي فھلكين مستار التعتمد على عوامل مختلفة لبلدان فردية فحسب، ومن ثم تعقد الحساب، بل ھى عامل أقل في اتخاذ قر

 البلدان النامية.
 

 ت المتخذةلقراراوتمت مالحظة أن التنمية الصناعية في قطاع التبريد وتكييف الھواء تأثرت تأثرا كبيرا با 76
توجيھية دئ البموجب بروتوكول مونتريال، ولھذا من األھمية إدراج اعتبارات كفاءة الطاقة في السياسات والمبا

 للبروتوكول.
 

يف دات تكيالدور الذي تقوم به المعايير الدنيا لصيانة الطاقة في ضمان وجود سوق لمعوتكلم عضو عن  77
لك تواق تلبى األس الھواء والتبريد ذات كفاءة في الطاقة، مع إجراء اختبارات وعمليات تحقق لضمان أن المنتجات في

 ً ية ة التمكينألنشط، بالرغم من أن االمعايير. ومع ذلك، أصر عضو آخر على أن اعتماد مثل تلك المعايير يظل طوعيا
 أو بناء القدرات المتعلقة باعتماد مثل تلك المعايير يمكن النظر فيھا في بعض األوقات.

 
كفاءة لختلفة وعلى ضوء ما ورد أعاله، اقترح أن يطلب من األمانة القيام بعمل اضافي بشأن الجوانب الم 78

جود وعضو  والحظكربون وذلك لمساعدة اللجنة في مداوالتھا. الطاقة في سياق التخفيض التدريجى للھيدروفلورو
التحاد ق أھداف اتحقي أربعة توجيھات لالتحاد األوروبى تعالج كفاءة الطاقة، بما في ذلك التدفئة والتبريد، وتسھم في

الضافي. ا لعملاألوروبي لخفض انبعاثات غاز االحتباس الحرارى، واقترح أن تنظر فيھم األمانة عند االضطالع با
قة فاءة الطاكإلى  وقال عضو آخر إنه نظراً لتعديل كيغالي، ينبغي أن يتم النظر في كفاءة الطاقة بالعالقة الخاصة

 المتوقعة للمعدات التي تستخدم غازات التبريد الجديدة فقط.
 

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

  بناء القدرات الالزمة لمعالجة مسألة السالمة

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

 .متعلقة بالموضوع
 

الفعل. جريت بولم يكن لدى أعضاء اللجنة التنفيذية أي شيء إلضافته إلى المناقشات حول المسألة التي أ 81
ع خدمة وقطا ستستمر عندما تنظر اللجنة في أنشطة المساعدة التقنية والحظ الرئيس أن المناقشات حول المسألة

  .التبريد

  التدمير

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 من الوثيقة 124إلى  117قدم الرئيس الفقرات  82
  

  .ولم تكن ھناك مناقشة حول المسألة من جانب اللجنة التنفيذية 83
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  الحرارة المحيطة العاليةالخاضعة إلعفاء درجات ‘ واو‘أھلية مواد المرفق 

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

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

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

  
 مناقشة عامة بشأن مسألة مشروع معايير للتمويل

 
مسائل  شأنب) من جدول األعمال، مشروع معايير للتمويل، تمت مناقشة عامة 1(أ)( 6خالل مناقشة البند  86

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

 لتخفيضوقال عضو إن المناقشات الحالية ينبغى أن تساھم في صياغة استراتيجية عالمية أو سياسة ل 87
وضع تينبغى أن دا. ولتكاليف جزء واحالتدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية، حيث تشكل المبادئ التوجيھية الحالية ل

ح اللجنة م تمنلتلك االستراتيجية بطريقة كلية وشاملة. ومع ذلك، توجد بعض العوامل تعوق تلك العملية. فمثال، 
ال يتمشى  ، مما5دة الما التنفيذية الوالية لجمع بيانات عن المواد الھيدروفلوروكربونية من البلدان غير العاملة بموجب

ريق ام الفالتخفيض التدريجى الشامل. ومن أجل غرض الشفافية، ينبغى عرض المقررات االستراتيجية أممع ھدف 
لى تعديل ناء عبالعامل المفتوح العضوية وينظر فيھا على أساس خطوة بخطوة. وباالضافة إلى ذلك، فإن وضع فئات، 

روفلوروكربون خط أساس استھالكھا من الھيدطبقا لسنوات  2والمجموعة  1في المجموعة  5كيغالى، لبلدان المادة 
 27لبالغة الضافية اعية اكان قائما على قدراتھا الخاصة بھا. ومع ذلك، فإن اللجنة التنفيذية عند قبولھا المساھمة الطو

نوات خط أساس التى كان لديھا س 5مليون دوالر أمريكي للبدء السريع بشأن تنفيذ تعديل كيغالى لبلدان المادة 
إن  . وأخيرا، قال2قد ميزت ضد بلدان المجموعة  2022إلى  2020الكھا من الھيدروفلوروكربون من استھ

وعة ل مجمالمداوالت في االجتماع الحالى ستكون أكثر شموال عن طريق التخفيف من قاعدة عضو واحد فقط من ك
ذا إن ما عوضيحا من األمانة يتكلم عن أي مسألة واحدة. وأعرب عضو آخر عن االتفاق مع اآلراء تلك، وطلب ت

 .كانت العروض السابقة للتمويل المشروط قد تم قبولھا أو رفضھا
  

مل كانت الع نفيذيةوبشأن مسألة والية اللجنة التنفيذية وشمول العملية، شدد عضو على أن أولوية اللجنة الت 88
لبلدان. افيد جميع يقة تيف والقيام بذلك بطرفي إطار والية نص عليھا اجتماع األطراف لتنظيم المبادئ التوجيھية للتكال

لمزيد من عن ا وقال عضو آخر إن من األھمية المحافظة على العمل في وضع مبادئ توجيھية للتكاليف وتقرير البحث
 .لعمليةلارية المعلومات من األمانة عند اإلعداد لالجتماع التالى، بينما القيام بمناقشة أوسع بشأن رؤية إط

 
ماع االجت لة التمييز ضد فئات معينة من البلدان، قال عضو أنه ال يوجد نص أو مقترحات فيوبشأن مسا 89

أدت إلى وضع  على أساس المجموعات. وقال عضو آخر إن العملية التى 5الحالى تتضمن أي تمييز ضد بلدان المادة 
ل لمختلفة. وقاات المشتركة ولكن في كيغالى تبين مرونة األطراف ومبدأ المسؤوليا 2والمجموعة  1فئات للمجموعة 

ديھا لالبلدان التي  تتعلق فقط بتوقيت التزاماتھا، والتدفق المبكر لتمويل 2أو المجموعة  1آخر إن عضوية المجموعة 
 .سنوات خط أساس سابقة كانت من أجل أسباب عملية وليست تميزية

 
أمريكي الذي قبلته اللجنة التنفيذية، قال عضو مليون دوالر  27وفي ما يتعلق بمسألة التمويل االضافي البالغ  90

إن ذلك التمويل، الذي ھو اضافي لعملية التجديد العادية، كان القصد منه تيسير العمل المبكر، دون اعتبار محدد ألى 
مجموعة من البلدان، وكان متمشيا مع الممارسة العادية للصندوق المتعدد األطراف في توفير الدعم للبلدان لعدة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55  
Annex III 
 

9 

مليون دوالر أمريكي  27نوات قليلة قبل أن تصبح التزاماتھا سارية المفعول. واقترح عضو آخر أن التبرع بمبلغ س
على تلبية  5يمكن مناقشته أكثر لتناول أي شواغل ممكنة. وقال عضو آخر إن المقرر قد اتخذ لمساعدة بلدان المادة 

. وقال أحد األعضاء أيضا أن 77/59اق المتجسد في المقرر االحتياجات قريبة المدى، وينبغي معالجته وفقا لالتف
فيما يتعلق بالحصول على  5من بلدان المادة  2والمجموعة  5من بلدان المادة  1تعديل كيغالي لم يميز بين المجموعة 

  .التمويل
 ىوى علوردا على تساؤل حول تلقي أمول من خارج المساھمات العادية للصندوق المتعدد األطراف تحت 91

ا لم تقبلھ لشروطمشروطية، أشار كبير الموظفين إلى أن التبرع المقترح من االتحاد األوروبى يحتوى على عدد من ا
من قبل بلدان المادة  مليون دوالر أمريكي للبدء في عمل سريع 27اللجنة التنفيذية. ومن ناحية أخرى، فإن تمويل مبلغ 

لتنفيذية مع قد قبلته اللجنة ا 2022إلى  2020روفلوروكربون من التى لديھا سنوات خط أساس الستھالك الھيد 5
 .التقدير

  
ضع ولى قد وفى ما يتعلق بمقترح سياسة عالمية للمواد الھيدروفلوروكربونية، قال عضو إن تعديل كيغا 92

أساس  لىقوم علإليفاء بذلك الدور. وقال العضو الذي أثار المسألة في األصل إن السياسة المتصورة ينبغى أن ت
 لك الخطارة، وذمعلومات عالمية بشأن الحالة الراھنة الستھالك وانتاج الھيدروفلوروكربون في القطاعات المختلف

ت عن علومامالتخطيط للتخفيض التدريجى للھيدروفلوروكربون. وللحصول على صورة عالمية دقيقة، من المھم جمع 
يق التكنولوجيا والتقييم . واقترح عضو آخر إمكانية أن يكون فر5ادة وكذلك عن بلدان الم 5البلدان غير العاملة بالمادة 

 .االقتصادى مصدرا للمعلومات ذات الصلة
 

ساس لى األإوبشأن مسألة عدد األعضاء في مجموعة معينة يتكلم في أي مسألة محددة، أشار بعض األعضاء  93
ن االتساق في اآلراء ، وضما5غير العاملة بالمادة والبلدان  5التاريخى لذلك للحفاظ على توازن تمثيل بلدان المادة 

فرصة اء الالتى يجرى التعبير عنھا لمجموعة معينة. والحظ عضو أن تشكيل أفرقة االتصال أتاحت لجميع األعض
 .لالعراب عن آرائھم الفردية، بينما يجرى الحفاظ على تكامل كل مجموعة في الجلسات العامة

 
ع ملية وضتقرير إلى الفريق العامل المفتوح العضوية في كل مرحلة من عوفي ما يتعلق بمسألة تقديم  94

 .لتوجيھيةادئ االمبادئ التوجيھية للتكاليف، قال عضو إنه قد يؤدى إلى تأخير االنتھاء من إعداد مثل ھذه المب
 

ا، واجه خيتاريووعقب تبادل اآلراء، شدد الرئيس على عدم استثناء أي طرف من عملية تنفيذ تعديل كيغالى.  95
اآلراء.  توافقمجتمع األوزون عددا من التحديات وتوصل دائما إلى حلول من خالل الشفافية والحوار الذي يتسم ب

 .اليةاقشات الحالمن ودعا أعضاء اللجنة التنفيذية إلى محاولة إيجاد طريقة للتغلب على الصعوبات التى يواجھونھا في
 

اج ك وإنتاألعضاء التأكيد على أھمية جمع البيانات عن استھالوفي وقت الحق من االجتماع، أعاد أحد  96
ميع معلومات من جدول األعمال، ولكن مع توسيع نطاقه ليشمل تج 5المواد الھيدروفلوروكربونية، عمالً بالبند 

ً للشفافية ولضمان وضع استراتيجيات قا5إضافية من البلدان غير العاملة بموجب المادة  على حد  بلة للتنفيذ، تحقيقا
 سواء. وحث األمانة على بذل الجھود المناسبة لجمع تلك البيانات.

 
ً أكثر اتساماً  97 وأعرب عضو آخر عن رأي مفاده أن الصندوق المتعدد األطراف في الطريق ألن يكون نظاما

تقنية، بما في ذلك من بالطابع التقني بدالً من أن يكون بمثابة ميسر آللية التمويل، حيث يُطلب إلى األمانة تقديم وثائق 
خالل االستعانة بخبراء استشاريين خارجيين. ورأي مرة أخرى أن تلك المسائل ھي من األمور التي يمكن فيھا 
االستعانة بخبرة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وأوضح كبير الموظفين أن فريق التكنولوجيا والتقييم 

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

ك المعلومات. وقال تطلب المعلومات من مصادر أخرى، أو تستعين باستشاريين أو خبراء مستقلين للحصول على تل
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ً في الحصول على معلومات  عضو آخر إن أعضاء اللجنة التنفيذية لديھم القدرة على تقييم أفضل طريقة للمضي قدما
إضافية سواء من خالل األمانة، أو من خالل االستعانة بخبرات خارجية، أو من خالل تقديم طلب إلى اجتماع 

 األطراف، أو عن طريق وسائل أخرى.
 

حد األعضاء إن مسألة كفاءة استخدام الطاقة ذات أھمية عامة وينبغي النظر إليھا على أنھا مسألة وقال أ 98
  شاملة يتعين إدراجھا في النظر في أي مسائل أخرى.
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  المرفق الرابع

  الطاقةكفاءة استخدام مناقشات حول 
   يةلفريق العامل المفتوح العضوالتاسع و الثالثين لجتماع االتجريھا أطراف بروتوكول مونتريال في 

 UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/5) من الوثيقة   155إلى  135الفقرات من ( 
 

من جدول األعمال، وأشار إلى أن األطراف  ٧عرض الرئيس المشارك للفريق العامل المفتوح العضوية البند  -135

إلى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراض فرص تحقيق الكفاءة في  28/٣كانت قد طلبت بموجب المقرر 

رية، والمتعلقة باالنتقال إلى بدائل مراعية استخدام الطاقة في قطاعات التبريد وتكييف الھواء والمضخات الحرا

للمناخ. إضافةً إلى ذلك دعيت األطراف إلى أن تقدم، على أساس طوعي، أي معلومات ذات صلة عن االبتكارات في 

 مجال كفاءة استخدام الطاقة في تلك القطاعات. وترد اإلفادات المقدمة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/5 الفريق تقريراً عن ھذه المسألة لكي تنظر فيه األطراف في . وسوف يعد

  اجتماعھا التاسع والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر في مونتريال.

 ام الطاقة،وطلبت ممثلة، أيدھا آخرون، تمديد الموعد النھائي لتقديم المعلومات ذات الصلة عن كفاءة استخد -136

ي ن البلدان فالمعلومات حتى اآلن، والتحديات التي يواجھھا العديد مبالنظر إلى قلة عدد األطراف التي قدمت ھذه 

 مات إضافيةإعداد مساھمات حسنة التوقيت بشأن ھذا الموضوع الجديد والمعقد. ومن شأن إعطاء الفرصة لتقديم مساھ

ً وتوجيھات لل  ن التي البلداأن يتيح المعلومات اإلضافية ويشجع تبادل المعارف بشأن ھذه المسألة، وسيعطي زخما

لتمويل تزال في مرحلة مبكرة على صعيد وضع تدابير لكفاءة استخدام الطاقة. وأخيراً، شددت على أھمية حشد ا

  لمساعدة البلدان النامية في ھذا المجال.

التبريد  وحث عدد من الممثلين على تنظيم حلقة عمل لزيادة المعرفة بفرص كفاءة استخدام الطاقة في قطاعي -137

ع مر العالمي، الھواء أثناء التحول إلى استخدام بدائل منخفضة القدرة أو عديمة القدرة على إحداث االحتراوتكييف 

ن قد سلسلة معوجود فوائد مشتركة للمناخ وتوفير الطاقة. واقترح العديد من الممثلين توسيع نطاق الفكرة من خالل 

ألطراف اشطة التمكينية لكي تشمل أكبر عدد ممكن من حلقات العمل اإلقليمية لتوسيع نطاق بناء المعارف واألن

يھم تطوير خبرات . ومن شأن ھذه المبادرة أن تفيد أيضاً موظفي األوزون الوطنيين الذين سيتعين عل٥العاملة بالمادة 

ريب تدلقدرات وخارج نطاق مسؤولياتھم التقليدية بموجب بروتوكول مونتريال. وأبرز أحد الممثلين الحاجة إلى بناء ا

ً م ل تاحة لتبادموظفي الخدمة والصيانة في مجال تتغير فيه التكنولوجيا بشكل سريع. وقال ممثل آخر إن ھناك فرصا

 ثل آخر إنهالمعلومات في األجل المتوسط، منھا العروض المقدمة في اجتماعات شبكات األوزون اإلقليمية. وقال مم

أخصائيون قد حلقات دراسية أو منتديات إقليمية يحضرھا خبراء ولضمان مستوى الخبرة المناسبة من األفضل أن تع

اإلنمائية  ستراتيجيةبدالً من حلقات العمل التقليدية. وقال إن من المھم بناء عالقات قوية مع الخبراء من أجل إرشاد اال

  ووضع السياسات على الصعيد الوطني.

ن كفاءة استخدام الطاقة تمثل أحد أھم التحديات التي وقال أحد الممثلين، متحدثاً باسم مجموعة من األطراف، إ -138

تواجه الكوكب في الوقت الحالي. وأضاف أنه نظراً التساع نطاق ھذه المسألة يتعين على بروتوكول مونتريال 
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التركيز فقط على المجاالت التي تقع ضمن نطاق خبراته. وقد أظھرت السياسات المطبقة في االتحاد األوروبي أن 

عديد من الطرق المبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وفيما يتعلق بطلبات عقد حلقات عمل بشأن كفاءة ھناك ال

، قال إنه يتعين 28/٣استخدام الطاقة وإعطاء المزيد من الوقت لتقديم الوثائق على النحو المطلوب بموجب المقرر 

تقييم االقتصادي أوالً تقريره إلى اجتماع األطراف، اعتماد نھج متعدد الخطوات، بحيث يقدم فريق التكنولوجيا وال

تمشياً مع واليته، قبل النظر في اتخاذ خطوات أخرى. وأيد ممثل آخر ھذا النھج. وقال أحد الممثلين إن مناقشة كفاءة 

استخدام الطاقة تحت إشراف بروتوكول مونتريال، وربط ذلك بتعديل كيغالي، ھو طموح كبير للغاية لألطراف في 

  البروتوكول ويبتعد كثيراً عن والية البروتوكول.

حت البلدان تعديل كيغالي. وقد من‘‘ روح’’وحث عدة ممثلين على اعتماد نھج أكثر فعاليةً ومرونةً بما يعكس  -139

جري يل كيغالي، النامية أولويةً كبيرةً لكفاءة استخدام الطاقة ولذلك يتعين اعتماد نھج شامل ومتكامل لتنفيذ تعدي

لحال فيما رار بموجبه بحالة كفاءة استخدام الطاقة من خالل تنظيم حلقات عمل في الوقت المناسب، كما ھو ااإلق

  يخص مسألة معايير السالمة.

 السعودية، وعرض ممثل الھند ورقة غرفة اجتماعات قدمتھا البحرين والھند والكويت ولبنان والمملكة العربية -140

م اءة استخدافريق العامل بشأن المسائل المتعلقة بالدعم المالي والتقني لكفوتتضمن مشروع مقرر لكي ينظر فيه ال

تلك األطراف . وقال إن مشروع المقرر يسلم بأھمية كفاءة استخدام الطاقة ل٥الطاقة في األطراف العاملة بالمادة 

ال التكنولوجيا في مج 5مادة وطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم احتياجات األطراف العاملة بال

ء كييف الھواوالتمويل، من أجل المحافظة على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيز تلك الكفاءة في قطاعات التبريد وت

يغالي كوالمضخات الحرارية، بينما يتواصل التخلص التدريجي من مركبات الكربون الھيدروفلورية بموجب تعديل 

ستخدام لى كفاءة ايم عناصر التكاليف الرأسمالية والتشغيلية اإلضافية الالزمة لإلبقاء علبروتوكول مونتريال، وأن يق

رار حداث االحتإالطاقة و/أو تحسينھا عند التحول من بدائل مركبات الكربون الھيدروفلورية ذات القدرة العالية على 

جيا ق التكنولوخبرة الدولية، وطلب إلى فريالعالمي إلى تلك ذات القدرة المنخفضة على إحداثه، مع االستفادة من ال

طلب إلى ألربعين، ووالتقييم االقتصادي أن يقدم تقريراً بھذا الشأن إلى الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه ا

  شرة.أمانة األوزون أن تنظم حلقة عمل بشأن فرص تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة عقب ذلك االجتماع مبا

أن استبدال المواد المبردة المكونة من مركبات الكربون الھيدروفلورية سيحقق بحد ذاته فوائد  وأشار إلى -141

محدودة فيما يتعلق بتغير المناخ، نظراً ألن معظم التأثيرات على االنبعاثات تنشأ عن استخدام الطاقة. وعلى الرغم من 

طاقة نتيجة للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة التحسينات السابقة التي تحققت في مجال الكفاءة في استخدام ال

لألوزون اعتُبرت أساساً تحديثات في مجال التكنولوجيا، ففي حالة تعديل كيغالي ال يمكن اعتماد المبدأ ألن الموضوع 

التبريد  ھو االحترار العالمي. ويكتسب ھذا األمر أھمية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، حيث سيستمر النمو في استخدام

وتكييف الھواء، السيما في البلدان التي تسود فيھا درجات حرارة محيطة عالية. وأضاف أن التحول إلى البدائل ذات 

القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي ستكون له آثار واضحة في مجال الكفاءة في استخدام الطاقة، وأكد 

لنظر فيھا في سياق بروتوكول مونتريال. وجرى التأكيد على ضرورة على ضرورة تحديد تلك الجوانب التي يمكن ا

معالجة الكفاءة في استخدام الطاقة باإلشارة تحديداً إلى التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الھيدروفلورية وحدھا. 
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المعقودة في مونتريال في وختاماً أوصى الفريق العامل بوثيقة قُدمت إلى اللجنة التنفيذية في دورتھا الثامنة والسبعين 

 ، وھي ورقة تتناول خيارات تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة لتكييف الھواء في المباني.٢٠١٧نيسان/أبريل 

ً لمشرو -142 ع وعرضت ممثلة رواندا ورقة غرفة اجتماعات قدمتھا مجموعة الدول األفريقية وتتضمن مقترحا

قد عيال، وتشمل احتفاالً بالذكرى السنوية الثالثين لبروتوكول مونترمقرر يطلب فيه إلى األمانة أن تنظم حلقة عمل 

كول ركة لبروتومناقشات بشأن المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وحماية طبقة األوزون، والفوائد مشت

فاءة. صمود والكعلى ال مونتريال في قطاع الطاقة، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الطاقة والوفورات في التكاليف والقدرة

تكرار  وأعربت عن أملھا في أن تتسنى، في سياق التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الھيدروفلورية، إمكانية

لك وزون. وكذفرص تعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة التي أتاحھا التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة األ

ودة في عشرة المعق اتخذه المؤتمر الوزاري األفريقي المعني بالبيئة في دورته السادسةلفتت االنتباه إلى القرار الذي 

مونة وميسورة ، باعتماد السياسات واآلليات الرامية إلى توفير تكنولوجيا تبريد مأ٢٠١٧ليبرفيل في حزيران/يونيه 

ً المقترحات الكلفة تتسم بالفعالية والكفاءة من أجل تنفيذ تعديل كيغالي. وأضافت أنھا ت الھند  لتي قدمتھااؤيد تماما

حة، وغيرھا من األطراف، وتتطلع إلى العمل مع ھذه األطراف. وأبدت مرونة بشأن توقيت حلقة العمل المقتر

 وأشارت إلى أنھا قد تھيئ الفرصة لعقد مزيد من حلقات العمل في المستقبل.

ع في ورقتي غرفة االجتماعات. واعترف جميوأعرب عدد من الممثلين عن تأييدھم لالقتراحات الواردة  -143

ية قة ضمن عملالممثلين الذين أخذوا الكلمة باألھمية الحاسمة لتحقيق فرص تحسين معايير الكفاءة في استخدام الطا

ت عدد من تنفيذ أحكام تعديل كيغالي، وبالحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن السبل الممكنة للمضي قدماً. ولف

لك الغاية المتعلقة ذمن أھداف التنمية المستدامة المتعلق بالحصول على الطاقة، بما في  7نتباه إلى الھدف الممثلين اال

يغالي واتفاق ك. وقالوا إن تنفيذ تعديل ٢٠٣٠بمضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 

 مسار التنمية المستدامة.باريس بشأن تغير المناخ من شأنه أن يضع البلدان على 

نبعاثات وأبرز عدة ممثلين اآلثار السلبية الرتفاع مستويات استھالك الطاقة على االقتصادات الوطنية وا -144

ائة من في الم ٥٠غازات االحتباس الحراري معاً؛ وفي بعض الحاالت يستھلك التبريد وتكييف الھواء ما يعادل 

استھالك  في المائة من مجموع ٧٥شكل استھالك التبريد وتكييف الھواء الكھرباء في المباني. وفي بلدان أخرى ي

 الطاقة.

 سبة لوحداتودعا بعض الممثلين إلى القيام بأنشطة تتناول آثار العمل المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة بالن -145

خرى مصادر األاألوزون الوطنية، والدعم الذي يمكن أن تحصل عليه من خالل الصندوق المتعدد األطراف، أو ال

. وأبرز عدة ٥للمساعدات المالية، والحاجة العامة إلى المساعدة في مجال بناء القدرات لألطراف العاملة بالمادة 

قل بعد أل المعدات ممثلين اآلثار المتعلقة بالتكاليف لتركيب معدات جديدة حتى إذا كانت تكاليف الطاقة الالزمة لتشغي

احة ه يتعين إتي تدريب فنيي الخدمة وفي زيادة الوعي العام. والحظ بعض الممثلين أنذلك، والحاجة إلى االستثمار ف

 المعلومات ليس فقط بشأن السبل الممكنة للمضي قدماً ولكن أيضاً بشأن ما تفعله المؤسسات األخرى.
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شأن ب وأشار بعض الممثلين إلى أن ھذا الموضوع نوقش في العديد من المناسبات في المداوالت التي جرت -146

، بما دام الطاقةتعديل كيغالي. وتضمن المقرر المصاحب العتماد التعديل عدداً من اإلشارات المرجعية إلى كفاءة استخ

دراج األطراف إ في ذلك تقديم الدعم للبلدان ذات االستھالك المنخفض والطلب إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد

 دئھا التوجيھية.تحسينات كفاءة استخدام الطاقة في مبا

قرب أورأى عدة ممثلين أن حلقة العمل المقترحة، التي أدرجت في مشروعي المقررين، ينبغي أن تعقد في  -147

 ٢٠١٧مبر وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك بالتعاقب مع االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في تشرين الثاني/نوف

تعزيز فھم ھذه  . وھذا سيساعد على٢٠١٨ل المفتوح العضوية في عام بدالً من انتظار االجتماع األربعين للفريق العام

 لقة العمل،حالمسائل؛ ويمكن تنظيم حلقات عمل إضافية لمتابعة حلقة العمل األولى. وأبرزت إحدى الممثالت أھمية 

 خر.اآلبالمقارنة مع التقرير، فھي تسمح بطرح األسئلة والحوار؛ واعتبرت أنھما متكامالن ويدعم كل منھما 

 مقررات إلىولكن ممثلين آخرين الحظوا أن الفريق العامل المفتوح العضوية ال يمكنه إال أن يحيل مشاريع ال -148

لى عل االتفاق اجتماع األطراف للموافقة عليھا؛ وھو ال يملك سلطة اتخاذ القرارات بنفسه، ولذلك سيكون من المستحي

ً قيود تتعلق بالميزانية. وعلى أي حال، سيكون تنظيم حلقة عمل في تشرين الثاني/نوفمبر. وھناك  من األفضل أيضا

قشته تصادي لمناتحديد طريق المضي قدماً في ضوء التقرير الذي من المقرر أن يصدره فريق التكنولوجيا والتقييم االق

 في االجتماع التاسع والعشرين لألطراف.

 وة مقرري السياسات، فضالً عن الخبراءومن حيث المشاركة في حلقة العمل، اقترح بعض الممثلين دع -149

ري ن من الضروأالتقنيين، ألن وضع اللوائح المناسبة وقوانين البناء يشكل جزءاً ھاماً من المناقشات. ورأى آخرون 

نية. وطلب إشراك الباحثين وممثلي الصناعة، بما في ذلك قطاع الطاقة، وممثلي المؤسسات المتعددة األطراف المع

ملية تحديد مناقشات بشأن مصادر التمويل المحتملة. وأفادت إحدى الممثالت أنھا تأمل في أن تكون عآخرون إدراج 

نولوجيا جدول أعمال حلقة العمل مفتوحةً وشفافة، وأن تستفيد من الخبرات بخالف تلك الموجودة لدى فريق التك

 لمتحدة.قة العمل بجميع لغات األمم اوالتقييم االقتصادي. ووجه بعض الممثلين االنتباه إلى ضرورة تنظيم حل

ات يا واحتياجوتساءل ممثل عن االقتراح بأن يطلب إلى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقييم التكنولوج -150

ن احتياجات ، ورأى أ٥التمويل الالزمة لتحقيق تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة لدى األطراف العاملة بالمادة 

لفريق الحظ أن ا قييمھا إال عندما تحدد األطراف السبل المناسبة للمضي قدماً. بيد أن ممثالً آخرالتمويل ال يمكن ت

عديل تبل اعتماد قطُلب إليه تقييم سيناريوھات التخفيف المتعلقة بالتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الھيدروفلورية 

ت أن تحسينا ا ھذا الموضوع. وتم االتفاق بوضوح علىكيغالي، ولھذا فإن ھذه ليست ھي المرة األولى التي يثار فيھ

 كفاءة استخدام الطاقة ھي عنصر حاسم في تنفيذ تعديل كيغالي.

ل قرار الممثواستجابةً لھذه المناقشات شدد ممثل الھند على ضرورة اتخاذ إجراءات بعد جمع المعلومات. ومع إ -151

الرغم بلية تنطوي ن سمات التحوالت السابقة، الحظ أن ھذه العمبأن التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة كانت دائماً م

للجنة أن تنظر ا من ذلك على تسريع الدورة العادية لتطوير التكنولوجيا وتصاحبھا دائماً تكاليف مسبقة. ويصح بالطبع

 ألطراف.ا االتنفيذية في المسألة، ولكن عليھا أن تفعل ذلك في سياق أھداف السياسات العامة التي وافقت عليھ
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ً ھو أن يناقش مقدمو مشروعي المقررين -152 معا  وأشار الرئيس المشارك إلى أن السبيل المناسب للمضي قدما

ستأنف يكيفية دمج مقتَرَحيھم، ومن ثم مناقشة مشروع المقرر مع األطراف المھتمة األخرى. بعد ذلك يمكن أن 

 االجتماع مناقشة الموضوع. 

في مشروع  الھند أن ُمقتِرحي مشروَعي المقررين قد وافقوا على دمج مقتَرَحيھموفي وقت الحق، أبلغ ممثل   -153

ق مقرر واحد، على النحو الذي يرد في ورقة غرفة اجتماعات منقحة. ويطلب مشروع المقرر المنقح إلى فري

واء تكييف الھوريد التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم احتياجات بناء القدرات وقطاع الصيانة في قطاعات التب

خدام والمضخات الحرارية، كما يطلب إلى أمانة األوزون أن تنظم حلقة عمل بشأن فرص تحقيق الكفاءة في است

اسع جتماع التالطاقة مع اإلشارة تحديداً إلى التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الھيدروفلورية، وذلك في وقت اال

 السنوية الثالثين لبروتوكول مونتريال. والعشرين لألطراف، واالحتفال بالذكرى

تران مع وحث عدد من ممثلي األطراف واألمانة على التحلي بالمرونة في تنظيم حلقة العمل المقترحة باالق -154

جھات ، وطلبوا كذلك إلى ال٢٠١٧االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في مونتريال في تشرين الثاني/نوفمبر 

ھا أن تنظم نة ال يمكنلمساعدة في تمويل حلقة العمل المقترحة. وقال عدد من الممثلين إن األماالمانحة المھتمة أن تقدم ا

مفتوح حلقة عمل كھذه إال إذا صدر تكليف بذلك عن طريق مقرر الجتماع األطراف؛ وليس لدى الفريق العامل ال

في  ي مونتريال، سيلزم عقد حلقة عمل فالعضوية صالحية لكي يطلب إلى األمانة القيام بھذا اإلجراء. وبناء على ذلك

أكدت ووقت االجتماع التاسع والعشرين لألطراف وتمويلھا خارج نطاق األنشطة التي صدر تكليف بھا لألمانة. 

تم إال ي يمكن أن األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، أن تنظيم حلقة العمل المقترحة تحت رعاية بروتوكول مونتريال ال

 صادر عن اجتماع األطراف. وفقاً لتكليف

ألول لھذا اووافق الفريق العامل على إحالة مشروع المقرر المنقح بصيغته الواردة في الفرع ھاء من المرفق  -155

 التقرير إلى اجتماع األطراف التاسع والعشرين لمواصلة النظر فيه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  


