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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من  ،مونتريال
  

أنشطة إعداد خطط إدارة إزالة المواد  تقييمصالحيات الدراسة النظرية عن 
  (ب))80/9(المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونية للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي

  
  خلفية

الذي  2018،1مج عمل الرصد والتقييم لعام في مشروع برنا الثمانيننظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها  -1
خيص اترنظم إصدار الو يةالجمرك لإلداراتلتقييم أنشطة بناء القدرات  نظريةدراسة إجراء ، جملة أمور، في اقترح

موظفي الرصد والتقييم  ةكبير توأوضح 2.المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  والحصص للواردات/الصادرات
ومن  ية،الجمركدارات اإلتنفيذ تعديل كيغالي إدخال تعديالت على النظم القانونية و يترتب علىكان من المتوقع أن  هأن

 .موضع اهتمامتقييم الوضع الحالي  أصبحثم 

إدارة  طهو تقييم أنشطة إعداد خط النظريةأن الغرض من الدراسة وبعد مناقشات غير رسمية، اتُفق على  -2
والحصص خيص اترنظم بشأن إصدار ال لوضعواألحكام الواردة فيها  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد 

إطار دعم  تالتي شكلو، صلةالخرى ذات األسياسات الو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  دراتللواردات/الصا
دروس  استخالص. وسيشمل ذلك تقييما لنوع هذه األنشطة وعددها وقيمها والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة 
إدارة إزالة  طالمضطلع بها أثناء إعداد خطلألنشطة وسيتضمن التقرير النهائي تحليال تنفيذ تعديل كيغالي.  لتيسير

 لوارداتلرصد اوالحصص خيص اتربشأن إصدار النظم  وضعالتي أسفرت عن والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
االمتثال لبروتوكول مونتريال  تدعمالتي خرى األسياسات ال، والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  الصادراتو

والمشاورات  اتالصناعللمشاورات بين دارة المعلومات، وإنشاء آليات إلنظم  وضع، وتالبيانا مسوحات(مثل 
 الحكومية الدولية وإعداد الخطط األولية). 

                                                 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/11.  
  ./59UNEP/OzL.Pro/ExCom/80من الوثيقة  56و 55الفقرتان  2
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إلى  موالتقيي موظفي الرصد ةكبير قدمتبينها أن  وبناء على ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية جملة أمور، من -3
اد إزالة الموإدارة  طلتقييم أنشطة إعداد خط النظريةاختصاصات الدراسة  الثمانيناالجتماع الحادي 

 (ب)).80/9(المقرر  كيغاليللمساعدة في تنفيذ تعديل  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المبادئ التوجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد وجيهية إلعداد خطط إدارة إزالة الت ، نظرت اللجنة التنفيذية في المبادئ54/39تمشيا مع المقرر  -4
خطط إدارة إزالة المواد والتي حددت عملية إعداد المرحلة األولى من  الهيدروكلوروفلوروكربونية
في االجتماع الخامس ، وافقت اللجنة التنفيذية 54/39اء على المقرر نومحتواها. وب الهيدروكلوروفلوروكربونية

بلدان.  107في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةعلى طلبات لتمويل إعداد مشروعات خطط إدارة إزالة والخمسين 
للطلبات التي قدمتها  3، اضطلعت األمانة بتحليل مفصلإلعداد المشروعات وعند تحديد مستويات التمويل المؤهلة

المواد د خطط إدارة إزالة الوكاالت المنفذة عن طريق تحديد األنشطة التي ستشكل جزءا من إعدا
وتحديد تكاليف معقولة لهذه األنشطة. وكانت األمانة تدرك أيضا أن مستويات التمويل  الهيدروكلوروفلوروكربونية

على النحو المبلغ عنه بموجب بروتوكول  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالكلية ستستند إلى استهالك البلد من 
 خطط اإلزالة.مماثلة لمشروعات إعداد السابقة لتمويل  مونتريال، بناء على النُهج

رر المقها في اعتباراألمانة  وضعت، اتوعند النظر في األنشطة التي يتعين إدراجها في إعداد المشروع -5
واد لى المينبغي إيالء النظر لمنح تمويل للمساعدة في إدراج تدابير الرقابة ع، الذي تضمن أنه ")ه(54/39

 ارة إزالةطة إدالهيدروكلوروفلوروكربونية في التشريعات واللوائح ونظم إصدار التراخيص كجزء من تمويل إعداد خ
، ولذلك ”.خطةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب الحاجة وتأكيدا لتنفيذ ذلك كشرط أساسي لتمويل تنفيذ ال

لمقرر لتالية (ااكونات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الم إزالةقررت اللجنة تقسيم التمويل إلعداد خطة إدارة 
 (ب)):56/16

 المساعدة في مجال السياسة والتشريع؛  (أ)

 وتحليل البيانات؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مسح الستخدامات  (ب)

لها، بما في ذلك ع النص النهائي ضوو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد خطة إدارة إزالة   (ج)
 المشاورات؛

 مقترحات بشأن مشروعات استثمارية فردية؛  (د)

لية عم 227 اللجنة التنفيذية على تمويل وافقتاالجتماعين الخامس والخمسين والثامن والخمسين،  وبين - 6
ثمانين، الجتماع وكما حدث في االالفردية.  يةخطط القطاعالاالستراتيجية الشاملة و وضع، شملت اتمشروعالعداد إل

 144 النسبة إلىب ونيةإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب طخطوافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة األولى من 
 بلدا. 30 بالنسبة إلىوعلى المرحلة الثانية  5بلدان من البلدان العاملة بموجب المادة 

 نيةالهيدروكلوروفلوروكربوم األنشطة التحضيرية المتعلقة بالمواد ياختصاصات الدراسة النظرية لتقي

 الهدف والنطاق

 األنشطة التحضيرية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتقييم إن الهدف من الدراسة النظرية هو  - 7
سياسات الو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  والحصص للواردات/الصادراتخيص اترلوضع نظم إصدار ال

 .تنفيذ تعديل كيغالي لتيسيردروس  استخالصوقيمها و ونوعهاهذه األنشطة  عددتقييم من أجل  صلةالخرى ذات األ

                                                 
الواردة من الوكاالت في برامج عملها (المرفق الرابع من الوثيقة  خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحليل طلبات  3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17.(  
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إدارة إزالة طط خأعاله خالل إعداد  5ة وستبحث الدراسة النظرية كيف تم تنفيذ المكونات المحددة في الفقر - 8
تي الخطط ال ن تلكعمال التحضيرية للمرحلتين األولى والثانية م، مع مراعاة األالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

صدار إوضع نظم  ة علىتمت الموافقة عليها. وبالنظر إلى أن اللجنة التنفيذية طلبت بالتحديد أن تركز الدراسة النظري
 صلةال خرى ذاتاألسياسات الو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  والحصص للواردات/الصادراتخيص اترال

مال لى األععلن تشتمل النظرية ، فإن الدراسة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخالل إعداد خطط 
ضيرية من التح التحضيرية لألنشطة االستثمارية. وستحدد الدراسة النظرية أيضا الدروس المستفادة خالل األعمال

ل نفيذ تعديتن تيسر التي يمكن أ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المرحلتين األولى والثانية من خطط 
 كيغالي.

 السياسات والتشريعاتفي مجالي المساعدة 

التقنية  لقدراتالع بها لتكييف وتعزيز اإلطار القانوني والمؤسسي، وبناء ما هي أنشطة اإلعداد التي اضطُ  -9
المواد  إزالةكيف يمكن أن تستند أنشطة وتكميلية؟ اللوائح الخيص والحصص والترصدار انظام فعال إلوجود ل

 إلى هذه التجارب؟ الهيدروفلوروكربونية

والحصص خيص اترهناك تأخيرات في اعتماد التشريعات المتعلقة بنظم إصدار الكانت وهل  -10
 ة (أو عدملتحضيريالتي يمكن أن تكون متعلقة باألنشطة ا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  للواردات/الصادرات

 وجودها)؟

 في مشتركينالتراخيص والحصص إصدار أصحاب المصلحة الرئيسيون في وضع وإنفاذ نظام  كانهل و -11
ة ك أنشطهل كانت هناوبين أصحاب المصلحة؟  ينكيف تم ضمان التواصل والتشاور الفعالواألنشطة التحضيرية؟ 

 إلى تحسين التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة؟تحضيرية تهدف 

ار نظم إصد باعتمادوكيف كانت مشاركة وحدة األوزون الوطنية في األنشطة التحضيرية المتعلقة  -12
ن ألوزواوما هو نوع التدريب، إن وجد، الذي حصل عليه موظفو  ؟التراخيص والحصص وإنفاذها واإلبالغ عنها

 ؟ةكربونيالهيدروكلوروفلورون نظم إصدار التراخيص والحصص الخاصة بالمواد الوطنيون  وموظفو الجمارك بشأ

 الموادلى قابة عوهل قُدم تدريب إلى االستشاريين الوطنيين، فضال عن مساعدة بشأن القضايا المتعلقة بالر -13
 وحصصها، وأنشطة التنفيذ واإلرشادات بشأن قضايا بروتوكول مونتريال؟ الهيدروكلوروفلوروكربونية

دابير دراج تعلى مساعدة إل إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوهل اشتمل تمويل إعداد خطط  -14
ت هذه هل كانفي التشريعات واللوائح ونظم إصدار التراخيص؟ و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالرقابة على 

 األموال كافية؟ وهل كانت هناك أي قضايا متعلقة بهذا التمويل؟

في ت اشتركهل و؟ شأنتمت استشارتها بهذا الأو األنشطة التحضيرية في مهنية  اشتركت رابطاتل هو -15
 العمل)؟ وحلقاتأنشطة بناء القدرات (مثل التدريب 

 ا كان ذلك(إذ نةالمتعاووكالة الفي تقسيم العمل والتنسيق بين الوكالة الرائدة و وهل كانت هناك أي مشاكل -16
 )؟ينطبق

لمواد ان يكون مختلفا في تنفيذ األنشطة التحضيرية المرتبطة باإلعداد إلزالة وما الذي ينبغي أ -17
 ؟المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالهيدروفلوروكربونية مقارنة بخطط إدارة إزالة 
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 وتحليل البيانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمسح استخدام 

 لموادللنهائية ااإلزالة التي أجريت إلعداد خطط إدارة  المسوحاتاستخدمت المعلومات التي ُجمعت أثناء هل  -18
الوطنية لتيسير إعداد خطة إدارة إزالة المواد وخطط اإلزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؟

 من حيث التمويل والبنية التحتية وتحليل البيانات؟ المسوحاتكيف تم تنظيم و -19

 ؟المسوحاتفي تنظيم هذه فت التي صودما هي التحديات و -20

 كيف يمكن تحسينها لمواجهة تحديات تعديل كيغالي؟و -21

 واالنتهاء منها إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طخط إعداد

حدة ون مع وبالتعاخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هل وضع جدول زمني لالنتهاء من  -22
 ؟كومة وأصحاب المصلحةاألوزون الوطنية والح

ية وهل أجريت مشاورات مع الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين (مثل الصناعة والرابطات التجار -23
إدارة إزالة المواد  طخطوالهيئات األكاديمية) لتحديد المدخالت الرئيسية واالختصاصات إلعداد 

 ؟الهيدروكلوروفلوروكربونية

 صياغة مقترحات المشروعات الفردية؟ من أجلحتياجات الهل كان هناك تحديد لو -24

 ؟مشاورات مع الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن هذه المسألة أجريتهل و -25

 الدروس المستفادة

التي  نيةوروكربوالمواد الهيدروكلوروفلخطط إدارة إزالة ما هي الدروس المستفادة من األنشطة التحضيرية ل -26
ي جازات التات واإلنالتحديات وأوجه القصور والنجاح كانتما و ؟تعديل كيغاليتنفيذ تلك المتعلقة بيمكن استخدامها ل

 حققتها هذه األنشطة؟

مكن التي يالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مسوحات بشأن ما هي الدروس المستفادة من إجراء و -27
 تعديل كيغالي؟لتنفيذ  استخدامها

ة كربونيدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروإ طما الذي يمكن تعلمه من األنشطة التحضيرية لخطو -28
 تعديلفيذ د لتنالمرتبطة بالتمويل لتعديل اللوائح والتشريعات ونظم إصدار التراخيص التي يمكن تطبيقها لإلعدا

 ؟كيغالي

 المنهجية

 التحليلبتتناول قة االستشاري بإعداد وثيالخبير سيقوم و. النظريةسيتم تعيين خبير استشاري إلجراء الدراسة  -29
وسيتم ء. قتضاالمعلومات التي تم جمعها من الوثائق والمناقشات مع مختلف أصحاب المصلحة واالستبيانات حسب اال

ت ة والوكااللثنائيا، مع األمانة والوكاالت على النتائج والتوصيات الرئيسية هذه الوثيقة، التي تسلط الضوءتقاسم 
 جتماع الثاني والثمانين.اال وستُقدم إلى، عليهاالمنفذة للتعليق 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/8 
 
 

5 

 توصيةال

رة إدا طاد خطلتقييم أنشطة إعد النظريةالموافقة على اختصاصات الدراسة في اللجنة التنفيذية  ترغبقد  -30
في الوثيقة  ةارد(ب)) الو80/9تنفيذ تعديل كيغالي (المقرر للمساعدة في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
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