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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  الثمانونالحادي واالجتمــــــاع 

 2018حزيران /يونيه 22إلى  18من  ،مونتريال
  

 ةقعالعمل المتو من حيث أعباءالصندوق المتعددة األطراف  االنعكاسات على مؤسسات
 يلتدريجاتخفيض بشأن ال كيغاليبما في ذلك فيما يتعلق بتعديل  ،السنوات القادمة خالل

  )(و)80/34 مقرر(ال للمواد الهيدروفلوروكربونية
  

  خلفية

متعدد األطراف اللصندوق ا أعمالنظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثمانين في الوثيقة المتعلقة بخطة  -1
تخفيض العلى معالجة  الصندوق المتعدد األطرافوتضمنت الوثيقة قسما عن قدرة  2020.1- 2018 للفترةالموحدة 
أن تنفيذ تعديل كيغالي يمكن أن يوسع نطاق وتعقيد عمل اللجنة مع مالحظة  ،للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي

 .واألمانة وأمين الخزانة المنفذةالتنفيذية والوكاالت 

لالجتماع تقريرا األمانة أن تعد  إلىالذي طلبت من خالله  (و)80/34اعتمدت اللجنة فيما بعد المقرر و -2
المتوقعة خالل العمل  أعباءمن حيث  الصندوق المتعدد األطراف االنعكاسات على مؤسساتعن  والثمانينالحادي 

 .الهيدروفلوروكربونية للمواد تخفيض التدريجيلبشأن اكيغالي تعديل ا يتعلق ببما في ذلك فيم ،السنوات القادمة

 .(و)80/34أعدت األمانة هذه الوثيقة استجابة للمقرر و -3

 هيكل الوثيقة

لمؤسسات الصندوق في دعم تنفيذ  ةالحالي أعباء العملتقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن نطاق واتجاهات  -4
 ،للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة 

منذ  وخاصة ،الوثائق السابقة التي نظرت فيها اللجنة التنفيذيةبالوثيقة  واسترشدتوجهات نظر مؤسسات الصندوق. و
وأنه  ،2019 يناير/كانون الثاني 1أخذ في االعتبار أن تعديل كيغالي يدخل حيز النفاذ في تاعتماد تعديل كيغالي. و
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نتائج المشاورات الوثيقة أيضا تضمن وتبالتصديق على التعديل. قد قام طرفا  37 كان ،2018مايو /أيار 31حتى 
مع الوكاالت المنفذة وأمين الخزانة خالل اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت  تعقد والتيالموضوع  المتعلقة بهذا

 .2018 آذار/في مارس

 تتكون الوثيقة من خمسة أقسام وتوصية كما هو موضح أدناه:و -5

المواد ب المتعلقالعمل ب ذات الصلةالتشريعية  القرارات واتجاهاتنطاق  القسم األول: 
 الهيدروفلوروكربونية

 أعباء العمل المتوقعةوجهات نظر مؤسسات الصندوق بشأن  القسم الثاني: 

 أعباء العمل المتوقعةعن  لمحة عامة القسم الثالث: 

 الخالصة القسم الرابع: 

 التوصية القسم الخامس: 

 تحتوي الوثيقة أيضا على مرفقين:و -6

األطراف الموافق عليها ألنشطة الموارد وتكاليف الدعم الخاصة بالصندوق المتعدد  المرفق األول
 )2015-2020المواد الهيدروفلوروكربونية (

 ة وانعكاساتهاالمتوقع أعباء العملوجهات نظر مؤسسات الصندوق بشأن  المرفق الثاني

 الهيدروفلوروكربونيةالتشريعية ذات الصلة بالعمل المتعلق بالمواد نطاق واتجاهات القرارات 

مع متابعة  ،2017و 2015بين عامي  المواد الهيدروفلوروكربونيةاألنشطة المتعلقة بالعمل ذو الصلة ب زاد -7
ات وطلبات اجتماعات األطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتمويل أنشطة مختلفة مثل مقرراللجنة التنفيذية ل

الي في االجتماع الثامن والعشرين اعتماد تعديل كيغ وأدىالوطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون.  المسوحات
أنشطة إضافية لمؤسسات الصندوق  إلى ،XXVIII/2وال سيما المقرر  ،2016تشرين األول /لألطراف في أكتوبر

 عمال بالمقررات الالحقة للجنة التنفيذية.

وتمويل خطط إدارة إزالة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبإزالة  العديدة المتعلقة وباإلضافة إلى مقرراتها -8
ات محددة مقرراللجنة التنفيذية اعتمدت  ،مشروعاتوإعداد ال يتعزيز المؤسسالالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و

 ا يلي:متتناول بعض مو المواد الهيدروفلوروكربونيةتتعلق ب

مشيا مع المقرر ت ،بلدا 127وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون في  مسوحاتإجراء   (أ)
XXVI/92؛ 

 ،لمواد الهيدروفلوروكربونيةبالتخفيض التدريجي لفيما يتعلق  المقرر تمويلها يةالتمكيناألنشطة   (ب)
 3؛XXVIII/2تمشيا مع المقرر 

                                                 
اللجنة التنفيذية النظر في توفير تمويل إضافي إلجراء  إلى، طلبت األطراف في بروتوكول مونتريال XXVI/9من المقرر  4في الفقرة  2

  .المهتمة باألمر 5لمواد المستنفدة لألوزون في األطراف العاملة بموجب المادة اجرد أو مسوحات بشأن بدائل 
في بناء القدرات  يةنشطة التمكيناأل، طلب اجتماع األطراف إلى اللجنة التنفيذية أن تدرج عددا من XXVIII/2من المقرر  20في الفقرة  3

خيص اترلا وإصدار ي؛تعزيز المؤسسوالوالتصنيع واإلنتاج؛  ةفي قطاعات الخدم المواد الهيدروفلوروكربونيةبدائل  لمناولةوالتدريب 
اد للموخفيض التدريجي تمول فيما يتعلق بالت -وطنية الستراتيجيات االووضع  ليلية؛واإلبالغ؛ والمشروعات التد؛ اءب 4المادة بشأن 

  بموجب التعديل. الهيدروفلوروكربونية
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في البلدان العاملة  الهيدروفلوروكربونية للمواد تخفيض التدريجيلاوضع مبادئ توجيهية لتكاليف   (ج)
لجعل فئات معينة من التكاليف مؤهلة  تكاليفبما في ذلك المنهجيات وحسابات ال ،5بموجب المادة 

 4؛XXVIII/2تمشيا مع المقرر  ،وإدراجها في حساب التكاليف لقطاعي التصنيع واإلنتاج

ة الخبر الكتساب المواد الهيدروفلوروكربونيةبقائمة بذاتها متعلقة استثمارية  مشروعاتتنفيذ   (د)
 مشروعاتالتكاليف اإلضافية والمسائل األخرى ذات الصلة بالعن معلومات  والحصول على

 .79/45والمقرر  78/3تمشيا مع المقرر  ،االستثمارية

يتمثل أحد  ،يتعلق أقرب التزام بموجب بروتوكول مونتريال باإلبالغ عن البيانات. وفي هذا السياقو -9
من بكثير  أكبر المواد الهيدروفلوروكربونيةوخالئط  الهيدروفلوروكربونيةالمواد التحديات التي تواجه في أن عدد 

المواد جديدة قائمة على  خالئطوال يزال يجري تطوير  ،لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةه لل مثيلالعدد ال
منسقة كية جمر الحالي رموزال توجد في الوقت  ،في األسواق. وباإلضافة إلى ذلك طرحهاو الهيدروفلوروكربونية

. ومن المتوقع أن تشمل األنشطة التمكينية المواد الهيدروفلوروكربونيةخالئط و لمواد الهيدروفلوروكربونيةلفرادى ا
 .المواد الهيدروفلوروكربونيةالتركيز على بناء قدرات اإلبالغ عن بيانات 

في التي جرت والر أمريكي مليون د 540 الموارد البالغةاإلشارة إلى أن عملية تجديد  تجدر ،بشكل عامو -10
تخفيض الموارد محدودة ألنشطة  تشتمل على 2017 تشرين الثاني/االجتماع التاسع والعشرين لألطراف في نوفمبر

 .2020-2018الثالث سنوات الخالل فترة  للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي

 وجهات نظر مؤسسات الصندوق حول أعباء العمل المتوقعة

في البلدان  الهيدروفلوروكربونية متعلقة بالموادعلى تمويل أنشطة  2015منذ عام وافقت اللجنة التنفيذية  -11
وإعداد  ،تمكينيةوأنشطة  ،عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون مسوحاتتتألف من  ،5العاملة بموجب المادة 

المواد  ي واحد بشأنومشروع استثمار ،الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بالمواد يةاستثمار مشروعات
المدرجة في خطة  الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بالمواد مشروعات. ويبلغ إجمالي التمويل للالهيدروفلوروكربونية

المعدل للفترة ليبلغ  أمريكيدوالر  33,660,200 ما مقداره 2020- 2018للفترة  الصندوق المتعدد األطرافأعمال 
مع استمرار اللجنة في أعباء عمل مؤسسات الصندوق  ومن المتوقع أن يستمر نموأمريكيا.  دوالرا 18,435,134

المواد  إزالةباإلضافة إلى أنشطة  لمواد الهيدروفلوروكربونيةلتخفيض التدريجي للالموافقة على تمويل 
 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

التي تمت الموافقة عليها وتمويلها أصبحت اآلن جزءا من  المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونيةاألنشطة و -12
 الجاريةإلى جانب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  ،الوكاالت الثنائية والمنفذة حافظة

المتعلق  الموافق عليه والمقررللتمويل  لياليقدم المرفق األول تح. والتقليدية مثل التعزيز المؤسسي مشروعاتوال
وهو يعكس بصورة غير مباشرة العمل الذي قامت  ؛2020و 2015بين عامي  المواد الهيدروفلوروكربونيةبأنشطة 

وإعداد وثائق السياسات والتقارير المرحلية ذات الصلة كي تنظر فيها  مشروعاتبه األمانة في استعراض مقترحات ال
 أمين الخزانة. اولهاتنالتنفيذية. كما يعكس حجم الموارد التي  جنةالل

المواد  إزالةإلى أن العمل الجاري بشأن  وأشار اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي -13
 للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجيالتخفيض وتنفيذ تعديل كيغالي من خالل أنشطة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

لوفاء بالتزاماتها المتعلقة ل 5البلدان العاملة بموجب المادة دعم في يمثل تحديات جديدة في عملها و ذات الصلة
 .كيغاليتعديل باالمتثال لبروتوكول مونتريال والتحضير لتنفيذ 

للمواد  تخفيض التدريجيالمن المتوقع أن تؤدي أنشطة  5،كما سبق إبالغ اللجنة التنفيذيةو -14

                                                 
اللجنة التنفيذية أن تضع، في غضون عامين من اعتماد التعديل، مبادئ  إلى، طلبت األطراف XXVIII/2من المقرر  10في الفقرة  4

  .اليفالتكلية فعال، بما في ذلك عتبات من المواد الهيدروفلوروكربونيةنتاج اإلستهالك ويجي لالالتخفيض التدرتوجيهية لتمويل 
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في وتعقيده إلى توسيع نطاق العمل  ،الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  إزالةإلى جانب أنشطة  ،الهيدروفلوروكربونية
اللجنة التنفيذية والوكاالت المنفذة واألمانة وأمين الخزانة. وقد  نشطةبما في ذلك أ ،الصندوق المتعدد األطرافإطار 

واألنشطة  اتمشروعشهدت الوكاالت الثنائية والمنفذة بالفعل زيادة في حجم العمل المتعلق بإعداد مقترحات ال
 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتمكينية لالستجابة للتحديات المتعلقة بالتخفيض التدريجي 

 للمواد تخفيض التدريجيلالمتعلقة باإلى أنه سيتأثر باألنشطة اإلضافية  ،بصفته أمين الخزانة ،أشار اليونيبو -15
الموافق الموارد يتم االلتزام بطالما  ،على التكاليف انعكاساتولكن لن تترتب على ذلك أي  ،الهيدروفلوروكربونية

 .على أساس صرف مبالغ كبيرةالوكاالت الثنائية والمنفذة  مشروعاتلعليها 

موظفين يعملون لمعظم مؤسسات الصندوق  تعيينأيضا  المواد الهيدروفلوروكربونيةوشهد العمل المتعلق ب -16
عين  ،2017 ه/حزيرانفي يوني ،على سبيل المثالوبدوام كامل وجزئي للعمل على وجه التحديد على هذه المسائل. 

في  اخبير اليونيب عينلجميع القضايا المتعلقة بتعديل كيغالي. و نقطة االتصالبمثابة  ليعملموظفا جديدا  اليوئنديبي
 هعمل ةإلى قوأضاف البنك الدولي و. برنامج المساعدة على االمتثالالستكمال فريق مجال التبريد وتكييف الهواء 
ا الخاصة مزادت مساهماتهو. يعمالن بدوام جزئي تغير المناخ لفي مجا ا أقدماقتصاديخبيرا أقدم في مجال الطاقة و

 تخفيض التدريجيلالمتعلقة باالدولي دعما ألنشطة البنك  2017بقضايا بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي في عام 
 .الهيدروفلوروكربونية للمواد

فإن  ،الخبرات الداخلية ها األساسية وإشراكتتعزيز أفرقاستعدادها لوفي حين أظهرت مؤسسات الصندوق  -17
 ات المقبلةمقررال سيما وأن ال ،وانعكاساتها ةالمتوقع أعباء العملتحديا كبيرا لتحسين تحديد  حالياعدم اليقين يشكل 
تتضمن بعض مصادر و. للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالالمتعلقة بحدد السياسات للجنة التنفيذية ستُ 
 عدم اليقين ما يلي:

موارد نظرا ألن مستوى إعادة تجديد  ،المواد الهيدروفلوروكربونيةمتعلقة بأعمال عدم توافر خطط   (أ)
 ؛حتى اآلنيتقرر الثالث القادمة لم سنوات الفترة 

المرحلتين الثانية المتعلقة بالسياسات المترابطة بشأن  حتى اآلن تتخذ قراراأن اللجنة التنفيذية لم   (ب)
لمواد التخفيض التدريجي لوالثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة 

 ؛الهيدروفلوروكربونية

للمواد  تخفيض التدريجيالالمتعلقة ب ىاألخرقضايا والاقة أن السياسات المتعلقة بكفاءة الط  (ج)
 ؛حتى اآلن تتقررلم  الهيدروفلوروكربونية

للمواد التدريجي المتعلقة بالتخفيض  بلدان المجموعة الثانيةاحتياجات  تلبيةالتوقيت من حيث   (د)
 ؛الهيدروفلوروكربونية

 المشروعات.التي تتولى شؤون وكاالت البين البلدان توزيع   )ه(

إدارة إزالة المواد  طتنفيذ خطالمتعلقة بوالمستقبلية المبادئ التوجيهية الحالية  إلىالوكاالت  وتستند أعباء عمل -18
. وقدمت كل وكالة للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالالهيدروكلوروفلوروكربونية لتيسير تنفيذ أنشطة 

. وترد هذه التقارير المواد الهيدروفلوروكربونية نشطةبأ ةالعمل المتعلق أعباءن من الوكاالت المنفذة تفسيرا موجزا ع
تخفيض الوأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةلتكامل بين أنشطة لهذه الوثيقة. ونظرا بفي المرفق الثاني 

على أهمية ضمان التماسك والتآزر. كما  دفإنه ال يمكن المبالغة في التأكي ،للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي
 عن جميع األنشطة تحديا. اإلبالغ سيمثل

 أعباء العمل المتوقعة لمحة عامة عن

متعددة النشطة األ احددهلمؤسسات الصندوق تُ  ةوالمستقبلي ةالحالي أعباء العملفإن  ،كما سبق بيانه أعاله -19
المواد  إزالةللتعامل مع أنشطة  5وقدرة واستعداد البلدان العاملة بموجب المادة  ،التي يُسند إليها تنفيذهاالسنوات 
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تلك لوالجدول الزمني  ،في آن واحد لمواد الهيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي لو الهيدروكلوروفلوروكربونية
في الوقت الحالي  5جب المادة بلدا من البلدان العاملة بمو 145يقوم ما مجموعه واألنشطة على مدى العقد المقبل. 

 2020لعام  البتنفيذ خطط إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تسمح لها بالوفاء على األقل بأهداف االمتث
 اإلزالة المعجلةقد التزمت ب 5المادة العاملة بموجب بلدان البموجب بروتوكول مونتريال (مع مالحظة أن العديد من 

فمن  ،2019 كانون الثاني/يناير 1نفاذ في سيدخل حيز ال). وبالنظر إلى أن تعديل كيغالي وفلوروكربونيةللمواد الهيدر
 في ذلك العام. المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك وإنتاج  ها بشأنالمتوقع أن تبدأ األطراف باإلبالغ عن بيانات

 ،على سبيل المثال ال الحصر ،مؤسسات الصندوق حوافظجزءا من  كلشأو ستُ  تُشكلتشمل األنشطة التي و -20
 ما يلي:

إلى  اإلبالغوالتزامات  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية زالةالجارية إلنشطة األتنفيذ جميع  (أ)
 ؛الصندوق المتعدد األطراف

ناء من التصديق في أقرب وقت ممكن على تعديل كيغالي وب 5تمكين البلدان العاملة بموجب المادة  (ب)
المواد  إزالةقدرة أصحاب المصلحة الوطنيين على تنفيذه على المدى الطويل بالتوازي مع أنشطة 

 ؛أو دمجها فيها الهيدروكلوروفلوروكربونية

من  لتخلص التدريجيوا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإلزالة تقييم األطر القانونية والمؤسسية  (ج)
 نظموتقييم  ؛على تنفيذهاالمترتبة القانونية والمؤسسية  االنعكاساتو ،المواد الهيدروفلوروكربونية

المواد و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إصدار التراخيص والحصص بشأن
 ؛الهيدروفلوروكربونية

المواد و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحليل البيانات والمعلومات الحالية عن استهالك  (د)
بناء قدرات المؤسسات الوطنية من و ؛(واإلنتاج حيثما ينطبق) واالتجاهات ونيةالهيدروفلوروكرب

الرئيسيين  صلحةوأصحاب الم ؛هاورصدعنها واإلبالغ الموثوقة لبيانات والمعلومات تناول احيث 
لمواد ة لوالمستدام ة من حيث التكاليفالفعال زالةاإلمن أجل  ةالتصنيع والخدم يفي الحكومة وقطاع

 ؛المواد الهيدروفلوروكربونيةو الهيدروكلوروفلوروكربونية

والجهات الفاعلة الرئيسية  ،وموظفي الجمارك ،ينتقنيوال ،الوطنيين تدريب موظفي األوزون )ه(
المواد و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالرقابة المتعلقة بواألخرى المشاركة في تدابير اإلبالغ 

 ؛)2019 يناير/كانون الثاني 1في حيز النفاذ  سيدخل اليتعديل كيغنظرا ألن ( الهيدروفلوروكربونية

للتدليل على تخفيف المنتج الثانوي التي لديها مرافق إنتاج  5دعم البلدان العاملة بموجب المادة  (و)
 أو تكنولوجيات تحويل من الممكن أن تكون فعالة من حيث التكاليف 23-هيدروفلوروكربونال

 .ةبيئيالتي تحقق االستدامة ال-هيدروفلوروكربونانبعاثات الوضوابط 

المواد و المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةهناك تكامل حتى اآلن في تنفيذ العمل المتعلق بكان و -21
أكثر  المواد الهيدروفلوروكربونيةعندما يصبح العمل المتعلق بولكن هناك خطر التداخل  ،الهيدروفلوروكربونية

منه مطالبه الخاصة مشروع كل ل ،متعددة السنوات مشروعاتوم مؤسسات الصندوق بتنفيذ العديد من الوتق ،شموال
فضال  ،وحدات تنفيذ ورصد المشروعاتو األوزون الوطنية وحدات/الوطنيينومن موظفي األوزون المؤسسات  من
 .واإلبالغ الرصدمتطلبات  عن

 الخالصة

في الحد من  ،ال سيما على المدى القصير ،الجتماعات األطراف واللجنةات المقبلة مقررينبغي أن تساعد ال -22
على المدى  االنعكاسات المترتبةمساعدة مؤسسات الصندوق على تحديد نطاق عملها بشكل أفضل وفي عدم اليقين و

المواد العمل المتعلق بكان تنفيذ  امن غير المؤكد ما إذ ،في هذه المرحلةوالسنوات المقبلة. في القصير و
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 سيكون متكامالأو  المواد الهيدروفلوروكربونيةسيتم بصورة موزاية للعمل المتعلق ب الهيدروكلوروفلوروكربونية
التنفيذ و؛ تكاليفالفعالية من حيث الو ؛على مستويات تجديد الموارد وتوافر الموارد انعكاساتكل نهج له ول. معه

وموظفي األوزون الوطنيين/وحدات  ورصد المشروعات وحدات تنفيذقدرة مؤسسات الصندوق و؛ وواإلبالغ
سيكون من األمور ووالبلدان على المستوى الوطني حيث يتم تحقيق األثر وقياسه على أفضل وجه.  األوزون الوطنية

 تكاليفهذه المسألة في أقرب وقت ممكن لضمان فعالية ال تتناولات اللجنة التنفيذية أن مقرراالستراتيجية بالنسبة ل
 عالية.جودة بخدمات التقديم و

للمواد والتخفيض التدريجي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةعلى  التكاملال يقتصر و -23
على  ،تغير المناخ ذات الصلة بشكل أعمواألوزون يتعلق أيضا بجداول أعمال إنه بل  ،فحسب الهيدروفلوروكربونية

صعوبة في إشراك  5تواجه مؤسسات الصندوق واألطراف العاملة بموجب المادة والمستويين العالمي والوطني. 
 كفاءة الطاقة وتغير المناخ.ب ،مثال ،يرتبط عملهمأصحاب مصلحة جدد جهات فاعلة جديدة و

 أعباء العملمن دعم لتمكينها مؤسسات الصندوق ويكون إعادة التهيئة للغرض ضروريا بالنسبة لبعض  -24
بالتخفيض  المتعلق. وبما أن العمل المواد الهيدروفلوروكربونيةو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ة بشأنالمتوقع

 ،مباشربشكل مؤسسات الصندوق حتى اآلن  تتناولهالم  التمعقد ويشمل مجا الهيدروفلوروكربونيةللمواد التدريجي 
لتوفير دعم تقني  جاهزين بشكل أفضلوا حتى يكون المعنيينحاجة إلى تدريب موظفي مؤسسات الصندوق  فإن هناك

  .5للبلدان العاملة بموجب المادة موثوق 

االنعكاسات ال يثير مسألة موارد التمويل على وجه التحديد من حيث  (و)80/34في حين أن المقرر  ،وأخيرا -25
أعباء أن  المنطقي لذلك هوواألساس  ،عموماتفصل بين االثنين  لمفإن مؤسسات الصندوق  ،أعباء العملعلى  المترتبة

  االحتياجات من الموارد البشرية والمالية. تناولال يمكن تحليلها بالكامل دون  وانعكاساته العمل

  التوصية

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في: -26

من  الصندوق المتعدد األطرافالمترتبة على مؤسسات  لالنعكاساتالتحليل الشامل تحيط علما بأن   (أ)
بشأن بما في ذلك فيما يتعلق بتعديل كيغالي  ،في السنوات المقبلة العمل المتوقعةأعباء حيث 

) الوارد في الوثيقة (و)80/34(المقرر  الهيدروفلوروكربونية للمواد تخفيض التدريجيلا
UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/55؛ 

 المتعدد األطرافالصندوق  على مؤسساتالمترتبة االنعكاسات رصد  مواصلةطلب إلى األمانة أن ت  (ب)
بشأن بما في ذلك فيما يتعلق بتعديل كيغالي  ،في السنوات المقبلة أعباء العمل المتوقعةمن حيث 

 .حسب االقتضاء ،وإبالغ اللجنة التنفيذية بها الهيدروفلوروكربونية للمواد تخفيض التدريجيلا
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  المرفق األول
  )2020-2015الموارد وتكاليف الدعم الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف الموافق عليها ألنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية (

 المستنفدة لألوزنمسوحات المواد  إعداد المشروعات مشروعات استثمارية مشروعات تدليلية أنشطة تمكينية الشنة الوكالة
األموال 

الموافق عليها 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف الدعم 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
الدعم 
(%) 

األموال 
الموافق عليها 

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
الدعم 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
الدعم 
(%) 

األموال الموافق 
عليها (دوالر 

 أمريكي)

تكاليف الدعم 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
الدعم 
(%) 

األموال 
الموافق عليها 

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
الدعم 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
الدعم 
(%) 

األموال 
الموافق عليها 

(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف الدعم 
(دوالر 
 أمريكي)

تكاليف 
الدعم 
(%) 

 9.0 26,550 295,000                         2015 البنك الدولي

2016                         55,000 4,950 9.0 

2017 750,000 52,500 7.0             30,000 2,100 7.0       

2018 125,000 8,750 7.0 5,500,000 385,000 7.0 800,000 56,000 7.0             

 9.0 78,905 876,727                         2015 اليوئنديبي

2017 1,448,000 101,360 7.0       3,131,610 219,213 7.0 150,000 10,500 7.0       

2018 1,125,000 78,750 7.0 2,616,822 183,178 7.0 560,748 39,252 7.0             

2019             5,500,000 385,000 7.0             

2020             2,000,000 140,000 7.0             

 13.0 643,748 4,951,907                         2015 اليونيب

2017 3,256,000 227,920 7.0                         

2018 6,383,333 446,833 7.0                         

 9.0 181,039 2,011,551                         2015 اليونيدو

2017 2,336,000 163,520 7.0             90,000 6,300 7.0       

2018 866,667 60,667 7.0       3,521,204 254,559 7.2 30,000 2,100 7.0       

2019             1,700,000 119,000 7.0             

الوكاالت 
 الثنائية

2015                         175,000 22,750 13.0 

2017 480,000 33,600 7.0                         

 11.5 952,992 8,310,185                         2015 المجموع

2016                         55,000 4,950 9.0 

2017 8,270,000 578,900 7.0       3,131,610 219,213 7.0 270,000 18,900 7.0       

2018 8,500,000 595,000 7.0 8,116,822 568,178 7.0 4,881,952 349,811 7.2 30,000 2,100 7.0       

2019             7,200,000 504,000 7.0             

2020             2,000,000 140,000 7.0             

المجموع 
   الكلي

16,770,000 1,173,900 7.0 8,116,822 568,178 7.0 17,213,562 1,213,024 7.0 300,000 21,000 7.0 8,365,185 957,942 11.5 

  .كاليف دعم البرامجاألساسية وت الوكاالت المنفذة أيضا من نظام التكاليف اإلدارية للصندوق تمويال كبيرا لوحدتها تحصل، المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونيةباإلضافة إلى التمويل المحدد لألنشطة : مالحظة
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 الثاني المرفق

 ة وانعكاساتهاوجهات نظر مؤسسات الصندوق بشأن أعباء العمل المتوقع

 أمانة الصندوق

 ،ومشاوراتها مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ،مشروعاتاألمانة من عملية استعراض ال أعباء عملتألف ت -1
تكاليف دعم على  الوكاالت الثنائية والمنفذة في حين تحصلووإعدادها لوثائق السياسات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. 

كان على  ،. وفي هذا الصددألمانةفهذا ال ينطبق على ا ،الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بالموادمن األنشطة اإلضافية 
المقدمة من حوالي  المواد الهيدروفلوروكربونيةجمع وتقييم بيانات ل ،على سبيل المثال ،كبيرااألمانة أن تخصص وقتا 

 المواد الهيدروفلوروكربونيةوالمتعلقة بالقائمة بذاتها  يةاالستثمار مشروعاتالواستعراض مقترحات  ،بلدا 120
أن أعمالها المرتبطة ببعض األنشطة  وتشير اللجنة أيضا إلى. روكربونيةالمواد الهيدروفلو اتوإعداد وثائق سياس

المواد  مشروعاتازداد رصد تنفيذ  ،على وجه الخصوصوالهيدروكلورية فلورية قد تغيرت.  الموادالمتعلقة ب
المطولة كما يتضح من الوثيقة  ،ذات متطلبات إبالغ محددة مشروعاتخاصة بالنسبة لل ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 بشأن المشروعات ذات متطلبات اإلبالغ المحددة المقدمة إلى االجتماع الحادي والثمانين.

 الموادباإلضافة إلى التقارير المتعلقة ب ،أعدت األمانة ،على سبيل المثال ،ومنذ اعتماد تعديل كيغالي -2
بشأن قضايا مثل: الشكل الخاص بإعداد  المواد الهيدروفلوروكربونيةبمتعلقة وثائق  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

المعلومات و 6؛اللجنة التنفيذيةفيها نظر تالناتجة عنها ل بياناتمسوحات بدائل المواد المستنفدة لألوزون وعرض ال
بما في ذلك  ،5في البلدان العاملة بموجب المادة  المواد الهيدروفلوروكربونيةمن نتاج اإلستهالك واالالمتاحة عن 

الخاصة معلومات ذات صلة بوضع مبادئ توجيهية للتكاليف و 7؛كمنتج ثانوي 23- لهيدروفلوروكربونالمواد ا
معايير  صياغةمن أجل  5في البلدان العاملة بموجب المادة  الهيدروفلوروكربونية للمواد تخفيض التدريجيلبا

بذاتها االستثمارية القائمة  مشروعاتوال 10؛يتعزيز المؤسسالومن أجل  9،من أجل األنشطة التمكينية 8،للتمويل
إضافية إلى وثائق القادمة في اجتماعات اللجنة التنفيذية وستكون هناك حاجة . المواد الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة ب

 فلوروكربونية.كلوروالمواد الهيدروالمطلوبة عن إزالة تلك  متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بخالف

التي تتطرق  ،المواد الهيدروفلوروكربونيةية المتعلقة بمشروعات االستثماراليتمثل أحد مجاالت التعقيد في و -3
تكنولوجيات لال تكون بالضرورة مماثلة ل للمواد الهيدروفلوروكربونية يةتكنولوجيات أساسب ،إلى مجاالت جديدة

وقطاع التبريد التجاري القائم بذاته.  ،ف الهواء المتنقلتكييأجهزة مثل  ،لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةل يةاألساس
لضمان أن تكون التوصيات المتعلقة باختيار  الصناعةخبراء مع مشاورات بشأن هذه القضايا إجراء ويلزم 

. الشركاتفي  تكاليفالتكاليف اإلضافية كافية للسماح بتحويل فعال من حيث التكون التكنولوجيات مستدامة وأن 
 .االستعراضعلى عملية  وتعقيدهافي عدد القضايا  ادةلزيتؤثر او

فإن  ،الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بالمواداالستثمارية  مشروعاتبال ةالمرتبط أعباء العملباإلضافة إلى و -4
حجم الوثائق  ويمكن أن يكونوثائق المعلومات األساسية المتعلقة بالمسائل التقنية ومسائل السياسات ذات صلة أيضا. 

مستوى التعقيد  يعطي ذلك فكرة خاطئة علىولكن  ،أعباء العملعلى  راالمقدمة إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيها مؤش
مع والمشاورات  ،وتقييم البيانات والمعلومات ذات الصلة ةث األوليووالجهد المطلوب لكل منها فيما يتعلق بالبح

قتضاء، والمشاورات المحتملة مع الخبراء بشأن مسائل معينة حسب االقتضاء، ، حسب االوالمنفذةالثنائية الوكاالت 
 وصياغة الوثائق.

وأعباء العمل المتطورة المتعلقة  الحالية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أعباء العمل وتقلل -5
                                                 

  .74/53المقرر  6
  ).1(ب)(77/59المقرر  7
  ).5(ب)(77/59المقرر  8
  ).2(ب)(77/59المقرر  9

  .77/59المقرر  10



UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/55 
Annex II 

 

2 

 ،من قدرة األمانة على ممارسة المرونة في استعراض المشروعات ومساعدة الوكاالت لمواد الهيدروفلوروكربونيةبا
يمكن النظر في تمديد اإلطار الزمني  ،لمواد الهيدروفلوروكربونيةا. ونظرا لتعقد قضايا إذا اقتضى األمر ذلك
للبدء في استيعاب  ،إضافية تكاليفدون أي  ،تكاليفمن حيث ال فعالة. وستكون هذه طريقة اتالستعراض المشروع

 عن تعديل كيغالي. ةالناشئ ةاإلضافي أعباء العمل

االستثمارية الوقت المتاح لألمانة إلجراء تحليل  مشروعاتالمواعيد النهائية الحالية لتقديم مقترحات ال وتقلل -6
أثناء استعراض عامة على القضايا التي تّم تبيّنها الفي الوثيقة الخاصة بالنظرة أشير شامل للمقترحات. وكما 

. ويمكن أيضا اتالمشروعمقترحات فإن األمانة توصي بإجراء تغييرات على المواعيد النهائية لتقديم  11،المشروعات
مقترحات المشروعات في وقت مبكر عدد أكبر من يمكن تقديم  ،على سبيل المثال :تغييرات أخرىإجراء النظر في 

 .االجتماعينبدال من نشرها على  ،ة في االجتماع األول للسنةبالضرور أال تبحثها اللجنةولكن  ،من العام

 اليوئنديبي

بنشر معظم موظفيها لدعم األطراف  ،2017منذ  ،ليوئنديبيفي ابروتوكول مونتريال المعنية بوحدة القامت  -1
. وفي للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالالتي تضطلع بمختلف أنشطة  5العاملة بموجب المادة 

للمسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي  ةداخليللعمل كنقطة اتصال موظفا جديدا  ليوئنديبياعيّن  ،2017حزيران /يونيه
أنه يستخدم رصيد  اليوئنديبيأوضح  ،هذه الوظيفةوكفاءة استخدام الطاقة. وردا على استفسارات األمانة بشأن تمويل 

التي تبلغ رسوم العن قلقه من أن  أعرب اليوئنديبي غير أنندوق. الص مشروعات علىالمكتسب  ةالمتراكم الرسوم
 المطلوبلم تكن كافية الستدامة الدعم  المواد الهيدروفلوروكربونيةسبعة في المائة لألنشطة التمكينية الخاصة بنسبتها 

 .للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالالمتعلق بلعمل ل

 ما يلي: 2017المتصلة بتعديل كيغالي في عام  اليوئنديبيوشملت أنشطة  -2

 ؛ويشمل ذلك إنتاج مواد إعالمية وتعليمية ؛اليوئنديبيبناء القدرات وإدارة المعرفة داخل   (أ)

 والسبعينفي الحدث الرفيع المستوى في الدورة الثانية  ليوئنديبيلاإلداري  المديردعم مشاركة   (ب)
 ؛بروتوكول مونتريالالملحق بللجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التصديق على تعديل كيغالي 

بما في ذلك عن طريق عرض أهداف تعديل كيغالي في اجتماعات أصحاب المصلحة  ،الدعوة  (ج)
الوطنيين في بنغالديش وبيالروس والبرازيل والصين وشيلي وكولومبيا وغانا والهند وإندونيسيا 

تنظيم حدث جانبي بشأن تكنولوجيات تحويل و ؛اليزيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغووم
 العضوية المفتوحللفريق العامل التاسع والثالثين  االجتماععلى هامش  23-الهيدروفلوروكربون

منشور  وإعداد ؛2017تموز /يوليهفي بانكوك في الذي عقد ألطراف في بروتوكول مونتريال ل
سلط الضوء على تعديل ي ،عن األنشطة الرامية إلى حماية طبقة األوزون والمناخ العالمي لليوئنديبي

 ؛كيغالي

في  لليوئنديبيلمكاتب القطرية واالعمل مع وحدات األوزون الوطنية بما في ذلك  ،األنشطة التمكينية  (د)
 ؛تنظر فيها اللجنة التنفيذية وتضطلع بتنفيذهالإعداد مقترحات المشروعات 

 ،الهيدروفلوروكربونية للمواد تخفيض التدريجيلالمتعلقة باقائمة بذاتها الستثمارية االمشروعات ال  )ه(
بما في ذلك العمل مع وحدات األوزون الوطنية على مفاهيم المشروعات وصياغة وثائق إعداد 

سبعة و عاتثالثة مقترحات للمشرووقدم  اليوئنديبيوأعد  ؛وتنظيم زيارات ميدانية ،اتالمشروع
مشروع واحد وخمسة على  ،االجتماع الثمانينفي  ،اللجنة ووافقت مشروعاتإلعداد ال طلبات

 .مشروعاتطلبات إلعداد ال
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وأكثر  من حيث العمالةهي أكثر كثافة  الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بالموادأن األنشطة  اليوئنديبيأوضح و -3
 ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةألنها تنطوي على مجاالت عمل جديدة بالمقارنة مع أعمال  استهالكا للوقت

ة المكتسبة أثناء تنفيذ المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد خبرنتيجة لل بسطأوكثر رسوخا األ
المواد تعديل /الهيدروفلوروكربونية بالمواداألنشطة المتعلقة  اليوئنديبيالهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد أدرج 

التي تتمثل أحد أهدافها  ،2021- 2018للفترة  يجيةمن خطته االسترات المنشودةفي النتائج  فلوروكربونيةكلوروالهيدرو
العمل دمج  في اليوئنديبياستراتيجية  تتمثلس ،في تسريع التحوالت الهيكلية من أجل التنمية المستدامة. وبشكل عام

 نقدر اإلمكا الهيدروفلوروكربونيةوالتخفيض التدريجي للمواد  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةالمتعلق ب
 .ةالكبير ةاإلضافي أعباء العمل الستدامةلضمان الفعالية. غير أنه يلزم توفير موارد إضافية 

 مشروعاتتتعلق بدعم ال ائفوظبلدا وتؤدي مكاتبه القطرية  49حاليا برامج قيد التنفيذ في  ليوئنديبيا ولدى -4
األمانة بأن  ليوئنديبيوأبلغ ابما في ذلك وحدات األوزون الوطنية.  ،والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة

، في دعم وحدات األوزون الوطنية في تنفيذ أنشطة التخلص التدريجي من اتالمشروعورصد تنفيذ  اتدور وحد
 اللجنة التنفيذية تدريجيا موافقةفي األجلين المتوسط إلى األطول مع  سيصبح أكثر بروزاالهيدروفلوروكربونية، المواد 

في المشروعات  وحدات األوزون الوطنية اتالمشروعورصد تنفيذ  اتوحد. وستدعم االستثماريةعلى المشروعات 
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  مثلما تفعل حاليا بالنسبة لخطط إدارة إزالة الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة بالمواد 

 المتعلقة بالموادألنشطة لمن  وحدات تنفيذ ورصد المشروعاتفي  المدمجةكييف الخبرة التقنية وقد يتعين ت
غير . التخفيض التدريجيفعال في أنشطة شكل حتى تتمكن من دعم وحدات األوزون الوطنية ب الهيدروفلوروكربونية

 متى ستكونالتنبؤ ب المواد الهيدروفلوروكربونيةب المتعلقمن المستحيل في هذه المرحلة المبكرة من العمل كان أنه 
 . هذه التغييرات ضرورية

مرفق الفريق المعني بالطاقة لإلى جانب بالفعل  ليوئنديبيفي ابروتوكول مونتريال المعنية بوحدة ال قامتو -5
كفاءة الطاقة ممولين من مرفق البيئة العالمية في قطاع التبريد بشأن بإعداد مشروعين  لليوئنديبي البيئة العالمية التابع

 Kigali Coolingفي شراكة مع برنامج  اليوئنديبيكما دخل  .وتكييف الهواء في موريشيوس وترينيداد وتوباغو
Efficiency Program (KCEP) سرعة في الحلول لمواجهة لدعم الجهود العالمية الرامية إلى دمج كفاءة الطاقة ب

على سبيل  ،حلول الطاقة النظيفةالتي تستخدم التبريد على أجهزة  يدةالمتزا الطلباتالتبريد وتلبية المرتبطة بتحديات ال
 .لتبريدلالوطنية خطط  وضعبلدا على  12مساعدة  ،المثال

تدابير كفاءة الطاقة.  بشأنسلط فيها الضوء على خبرة الوكالة  ،مذكرة إحاطة ألمانة األوزون اليوئنديبيقدم و -6
في  لليوئنديبياإلداري  المديرلمشاركة  اتقني ادعم ليوئنديبيفي ابروتوكول مونتريال المعنية بوحدة الوقدم مدير 

 ."مبادرة التبريد للجميع"

 اليونيب

للمواد  تخفيض التدريجيالمماثلة ألنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةأن أنشطة  اليونيبذكر  -7
وباإلضافة إلى تنفيذ . 5في دعم البلدان العاملة بموجب المادة  هأعباء عملعلى  يؤثروأن كالهما  الهيدروفلوروكربونية

بلدا ومشروعات التعزيز  90 في ةالمرحلتين األولى والثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوني
مشروعات األنشطة التمكينية بحلول نهاية  من 87بلدان، من المتوقع أن ينفذ اليونيب ما مجموعه  103 مؤسسي فيال

2018. 

المواد لألنشطة التمكينية: االعتبارات المتعلقة ببدائل  المقدم من برنامج المساعدة على االمتثالدعم اليشمل و -8
األمونيا وثاني أكسيد الكربون؛ ورفع المهارات وتوسيع  والمعرفة المحددة المتعلقة ببدائل مثل الهيدروفلوروكربونية

إدارة إزالة  طفي مشروعات التعزيز المؤسسي وخط لمواد الهيدروفلوروكربونيةابدائل نطاق التدريب بحيث تُدرج 
المواد ين االستخدام اآلمن لبدائل مهارات مؤسسات التدريب لتمكوتطوير  ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد خاصة بعناصر إلدراج استعراض السياسات واألطر المؤسسية و ؛الهيدروفلوروكربونية
توسيع قاعدة أصحاب المصلحة على المستوى الوطني لتشمل نقاط االتصال المعنية بتغير و ؛الهيدروفلوروكربونية
سجل و ؛لتكنولوجيا الوطنيةبيئات اجمع البيانات واإلبالغ عنها وفهم  في مجالبناء القدرات و ؛المناخ في المناقشات
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الوطنية في جميع المشروعات  لغازات التبريد ةكليالدارة اإلإدراج و ؛المواد الهيدروفلوروكربونيةالدفاتر لمستوردي 
التدريب على و ؛الهيدروفلوروكربونيةالمواد  غيرالتدريب على معايير اختيار البدائل و ؛الصندوق التي يمولها

يشمل ل المواد الهيدروفلوروكربونيةتمديد التدريب على و ؛في المعدات المواد الهيدروفلوروكربونيةتقديرات استخدام 
المواد و المواد الهيدروفلوروكربونيةالتصدي لالتجار غير المشروع في و ؛موظفي الجمارك وموظفي اإلنفاذ

. وباإلضافة المواد الهيدروفلوروكربونيةودعم البلدان في وضع مدونات محددة لتحديد  ؛بونيةالهيدروكلوروفلوروكر
المواد تدريبا مستهدفا بشأن بدائل  ،ةفي قطاع الخدم ،أيضا سيوفر برنامج المساعدة على االمتثال ،إلى ذلك

 لكل من القطاعين الفرعيين الرسمي وغير الرسمي. الهيدروفلوروكربونية

وحدات األوزون /موظفي األوزون الوطنيينلجميع  دعمه برنامج المساعدة على االمتثال زيادةويعتزم  -9
 2020ألعوام ل المواد الهيدروفلوروكربونيةمستويات استهالك البلدان من على تقدير متوسط  مالوطنية لبناء قدراته

 .لمواد الهيدروفلوروكربونيةلديها بيانات استهالك أساسية موثوقة ل يكون ولضمان أن ،2022و 2021و

وقد قام يمكن أن يتحمل في الوقت الحالي أعباء العمل.  أن برنامج المساعدة على االمتثال وأشار اليونيب إلى -10
. أجهزة التبريد وتكييف الهواء الستكمال الفريقخبير في مجال كفاءة استخدام الطاقة في  بتعيينبالفعل  اليونيب

ثاني أكسيد الكربون والبدائل غير  ئاتالمساعدة على االمتثال إلى التدريب على حساب مكافيحتاج فريق برنامج و
 .ةالخدم اتلقطاعالمواد الهيدروفلوروكربونية 

على  اليونيبمشروع صغير ووقع  600ورصد وتقييم وقدم برنامج المساعدة على االمتثال الدعم لتنفيذ  -11
لتنفيذ. وأشار الموافق عليها ل مشروعاتجميع اللمباشرة أموال صكوك قانونية مع الحكومات المستفيدة وصرف 

الصغرى الوطنية تمثل تحديا مستمرا وهناك حاجة إلى اعتماد نُهج أكثر كفاءة  مشروعاتال إدارةإلى أن  اليونيب
المشروع بدال من  ةمنح/نفس وثيقة فيالشرائح تتضمن الحلول الممكنة برمجة جميع ووخفض تكاليف المعامالت. 

ومن األمثلة على ذلك المرحلة األولى من خطة  منح صغيرة.ات شرائح متعددة واتفاقالمتمثلة في الممارسة الحالية 
دوالر أمريكي المقرر الموافقة عليها  85,000إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أللبانيا بتكاليف قدرها 

دوالر أمريكي باتفاق  25,000تغطية المدفوعات التي تقل قيمتها عن  ،على سبيل المثال ،ويمكنفي خمس شرائح. 
قد ترغب اللجنة التنفيذية في إعادة  ،لليونيبوفقا و. منفصال ابالضرورة اتفاق وأال يتطلب ،الموافق عليهالمشروع 

في المائة من إجمالي مبلغ خطة إدارة إزالة المواد  10 عنالشريحة األخيرة  تزيدال النظر في شرط أ
 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

المواد إزالة  مشروعاتالجمع بين  تكاليفأنه قد يكون من الفعال من حيث ال وأشار اليونيب إلى -12
ألن األنشطة ستكون  للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالومشروعات  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

ين وموظفي تقنييمكن إجراء تدريب ال ،على سبيل المثالوبطريقة متكاملة.  تنفيذهاكثر كفاءة من األكون يمتشابهة وس
 ها الخاصة بشأن اإلبالغ.منفصلة لكل منها متطلبات مشروعاتالجمارك والمفتشين معا لتجنب وجود 

على أنه المواد المستنفذة لألوزون سجل  عرضتم و ،يضا ترشيد اإلبالغ عن المشروعاتأ اليونيباقترح و -13
للتعزيز  النهائيةويمكن أن تنص أداة إبالغ مثل هذه على نظام واحد يصدر باألشكال المطلوبة التقارير ممكن.  حل

غزالة المواد شرائح خطط إدارة وطلبات  ،متعددة السنوات المؤسسي/وطلبات التجديد، واالتفاقات
والتقارير المرحلية  ،المرحلية في إطار اتفاقات التمويل الصغيرةالمؤقتة ووالتقارير  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 المشروعات. إنجازوتقارير  ،المساعدة على االمتثال السنوية لبرنامج

 اليونيدو

راحة على أن تنفيذ األنشطة الذي ينص ص ،)5(د)(79/46إلى مقرر اللجنة التنفيذية  أشارت اليونيدو -14
 ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة مشروعاتال ينبغي أن يؤخر تنفيذ  لمواد الهيدروفلوروكربونيةالتمكينية ل

والوكاالت المنفذة  5البلدان العاملة بموجب المادة تضطلع أن إلى بوضوح  يهدفشددت اليونيدو على أن المقرر و
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية كجهد إضافي، وأن ذلك لم يؤد إلى زيادة أعباء عملها بأنشطة التخفيض 

 فحسب، بل أسفر أيضا عن الحاجة إلى موارد إضافية.
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تحتاج البلدان العاملة بموجب  ،ذكرت اليونيدو أنه من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب تعديل كيغاليو -15
سياسات الواستعراض  ،المعايير وضعواستعراض و ،عليه دعم لتيسير التصديق إلى ،على المدى القصير ،5 المادة

تقدم تغير المناخ و تتناولالتي  رىوالعمل بشكل وثيق مع المنظمات الوطنية األخ ،كفاءة الطاقةذات الصلة بفرص الو
 قدر كبير من إلىوحدات األوزون الوطنية /موظفو األوزون الوطنيونحتاج يباريس. وسوف  بموجب اتفاق اريرتق

 قدرات فيما يتعلق بجميع هذه القضايا.البناء 

االستثمارية الخاصة  مشروعاتأشارت اليونيدو إلى أنه بخالف عدد قليل جدا من األنشطة التحضيرية للو -16
 كاليف دعموت ،على األنشطة التمكينية بميزانية محدودة لم توافق إالفإن اللجنة التنفيذية  ،المواد الهيدروفلوروكربونيةب

 .2018 كانون الثاني/يناير بداية من دءاشهرا ب 18للتنفيذ مدته  اقصير ازمني اوإطار ،مخفضة

كانت هناك حاجة إلى إجراء بحوث كبيرة  ،في هذه المرحلة األولية من تنفيذ تعديل كيغالي ،بالنسبة لليونيدوو -17
وبناء  رفع الوعيإلى جانب  ،ومعاييرها وأفضا الممارسات بشأنها لمواد الهيدروفلوروكربونيةابشأن سياسات 

المعنية وكان التنسيق الوثيق بين الوحدات الداخلية لليونيدو (خاصة  .لها بلدان الشريكةلالتوجيه الوثيق لالقدرات و
بلدان للالي الجودة الطاقة وتغير المناخ والمعايير) وكذلك مع الهيئات والخبراء الخارجيين ضروريا لتوفير دعم عب

كما هو  هتنفيذو كيغاليعلى تعديل تصديق الولضمان اتخاذ إجراءات مبكرة فيما يتعلق ب 5المادة العاملة بموجب 
 متوقع من قبل األطراف.

اليونيدو األخرى التدريب الداخلي والخارجي وتبادل المعارف  ُشعبوشملت المدخالت المقدمة من  -18
. وأشارت اليونيدو إلى أنه بسبب األموال المواد الهيدروفلوروكربونيةحداث المتعلقة بفي األ كجهة خبيرةوالمشاركة 

تغطيها تكاليف دعم  مفإن هذه المدخالت اإلضافية ل ،المواد الهيدروفلوروكربونيةألنشطة  المحدودة الموافق عليها
غير قابل لالستمرار، بالنظر أيضا إلى  ولذلك، تنفذ اليونيدو هذه األنشطة من ميزانيتها الخاصة، وهو أمرالبرامج. 

من خطة إدالة إزالة المواد  ةفي المائة للمرحلة الثاني 0.5قرار اللجنة التنفيذية بخفض تكاليف دعم الوكالة بنسبة 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

العمل  نتيجة ،اردالموتجديد فترة واحدة من فترات أكثر من  أعباء العملذروة  تغطيتتوقع اليونيدو أن و -19
وارتفاع الطلب على اإلجراءات المبكرة فيما يتعلق بالتخفيض  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالةالموازي 

المواد ولن تنخفض أعباء العمل اإلضافية إال عندما تقترب مشروعات . للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 
 ةاإلضافي أعباء العملوسوف تعتمد الموارد اإلضافية المطلوبة إلدارة . من اإلنجاز الهيدروكلوروفلوروكربونية

األكبر حجما على الوقت الذي تعتمد فيه اللجنة التنفيذية التمويل للحوافظ  المواد الهيدروفلوروكربونيةبأنشطة  المتعلقة
 .الهيدروفلوروكربونية للمواد تخفيض التدريجيلالخاصة با

البلدان العاملة  حيث إنإلى أن األنشطة التمكينية ليست من أنشطة الصندوق العادية  اليونيدوأشارت و -20
سياسات الواستعراض  ،المعايير وضعواستعراض و ،عليه تحتاج إلى دعم فيما يتعلق بالتصديق 5بموجب المادة 

. ولهذه تغير المناخقضايا  تتناولالتي الهيئات الداخلية مع  أكبروالعمل بشكل  ،كفاءة الطاقةذات الصلة بفرص الو
من  وقدر أكبر بكثير من التوجيه واإلرشادالكثير من بناء القدرات  تحتاج وحدات األوزون الوطنية إلى ،سباباأل

خطط و ،التعزيز المؤسسي الحالية مشروعاتألنشطة المعيارية المنفذة في إطار ل مما هو مطلوبالوكاالت المنفذة 
 .على سبيل المثال ،ةتقنيالمساعدة ال مشروعاتو ،الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة المواد 

المواد المتعلق بلعمل لسيكون  ،وباإلضافة إلى التأثير على عمل وحدات األوزون الوطنية -21
أنه  وأشارت اليونيدو إلى. وحدات تنفيذ ورصد المشروعاتعلى تكوين  تأثيرفي المستقبل  الهيدروفلوروكربونية

إدارة إزالة المواد  طلتنفيذ خط اتحديد القائمة وحدات تنفيذ ورصد المشروعاتتعيين نه تم ألنظرا 
 المتعلقة بالموادفستكون هناك حاجة إلى خبرات إضافية لتنفيذ األنشطة  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .الهيدروفلوروكربونية

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةبين  للصالتنظرا  ،أنه ت اليونيدوذكر ،وفيما يتعلق بطرائق التنفيذ -22
تجنب التداخل وضمان من أجل العمل  مساريدمج تس افإنه ،للمواد الهيدروفلوروكربونيةوالتخفيض التدريجي 
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 ،مع تزايد الطلب على الخدمات والموارد المحدودة ،والكفاءة. كما أشارت اليونيدو إلى أنه تكاليفالفعالية من حيث ال
 ستواصل تحسين عملياتها لتحقيق مكاسب الكفاءة وضمان أفضل استخدام لهذه الموارد.

فسيكون من األمور االستراتيجية  ،عقود مدتهاتنفيذ تعديل كيغالي يمثل مهمة طويلة األجل  وبالنظر إلى أن -23
المعنيين وظفي اليونيدو إشراك جميع م ويتعينإنشاء القدرات الالزمة على المدى القصير داخل الوكاالت المنفذة. 

وسيتم دمج الخبرات اإلضافية الالزمة  ،المواد الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة بعمال األببروتوكول مونتريال في 
ودعم البلدان الشريكة للوكالة بشكل فعال في فريق اليونيدو الحالي من  المواد الهيدروفلوروكربونية مشروعاتإلدارة 

 األخرى وتعيين الخبراء االستشاريين. ُشعبالخالل نقل المعارف من 

كانت  2020- 2018 للفترة المواد الهيدروفلوروكربونيةقضايا الخاصة بموارد النظرا ألن عملية تجديد و -24
 خاللالمتوقع من تكاليف الدعم  الدخلفإن  ،المدى القصير علىكبيرة  حوافظ وأنه من غير المتوقع توليد ،محدودة

 .ةمعقدالو ةضافياإلعمل الء اعبأ لتناولموظفين إضافيين  تعيينغطي تكاليف يالحالية لن الموارد عملية تجديد 

 مليون دوالر أمريكي لتجديد موارد فترة الثالث 540ومبلغ  األعمال الموافق عليهاومع مراعاة خطة  -25
ضافي للوكاالت المنفذة لوحدة األساسية لتغطية العمل اإلاخاصا لميزانية  بندااقترحت اليونيدو  ،2020- 2018سنوات 

اللجنة  هستستعرضمؤقتا وهذا البند سيكون و. للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالالناجم عن أنشطة 
البند هذا  يغطيكل وكالة. وسوف  أعباء عملتعديله أو إيقافه تمشيا مع التغييرات في  سيجريو ،سنويا التنفيذية
نظمت اليونيدو و. الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بالموادلألنشطة  2017تلك التي تكبدتها اليونيدو في عام مثل تكاليف 
األطراف من بعض  شارك فيه ،تعديل كيغاليالمتعلقة بفريق خبراء بشأن اإلجراءات المبكرة ا لاجتماع 2017في عام 

 .أمريكيوالر د 170,000إجمالية قدرها  تكاليفب 5العاملة بموجب المادة 

 مبلغا المواد الهيدروفلوروكربونيةمتعلقة باليونيدو الأنشطة  يتكلف تنفيذمن المتوقع أن  ،2018في عام و -26
تخفيض الالمبكرة المتعلقة بأنشطة  اإلجراءاتلدعم بعقود لتكاليف الموظفين دوالر أمريكي  100,000قدره  اإضافي

في الوفاء  5البلدان العاملة بموجب المادة  وستستخدم أي موارد إضافية لدعم. للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي
بالتزاماتها بموجب تعديل كيغالي وضمان عدم حدوث أي تأخيرات في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد 

 .هاستستخدم اليونيدو األموال لتعيين الخبراء وتدريب موظفي ،الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى وجه التحديد

 الدوليبنك ال

لن يؤدي  للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالفي حين أن إضافة أنشطة يقر البنك الدولي أنه  -27
في وسط  المواد الهيدروفلوروكربونيةفإن توقيت إدخال أنشطة  ،بالضرورة إلى تغيير جذري في نموذج األعمال

السنوات فترة شهدت  ،وعلى سبيل المثالسيكون له تأثير.  الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد  زالةالمبذولة إلجهود ال
في عام  استمراراو 2016بدءا من عام  ،زيادة في تكاليف الوحدة األساسيةبالفعل  2017-2015الثالث األخيرة 

خبيرا في  أقدم اخبيرفقد أضافت الوحدة األساسية المعنية ببروتوكول مونتريال في البنك الدولي بدوام جزئي . 2017
يين جزئيا ئخصايتم تمويل األو. ألداء العمل المتعلق بتعديل كيغالي تغير المناخ لفي مجا ا أقدماقتصاديمجال الطاقة و

وخالف ذلك من خالل برامج ومشروعات البنك  ،في عمل الوحدةحيث يساهمان مباشرة  ساسيةمن ميزانية الوحدة األ
 .نطاقا األوسع ومن ميزانية مجموعة تغير المناخ ،بما في ذلك أنشطة في إطار برنامج مرفق البيئة العالمية ،األخرى

دعما للوحدة األساسية  2017بروتوكول مونتريال في عام الخاصة بيين ئخصااألزادت مساهمات و -28
 األساسيةة دوفي الوقت نفسه، ساعد موظفو الوح. للمواد الهيدروفلوروكربونيةلتخفيض التدريجي المتعلقة باوأنشطتها 

الدائمون أفرقة المشروعات في التحضير لتنفيذ مشروعات جديدة في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد 
. وباإلضافة إلى ذلك، شهدت الوحدة 2019عام  لوأوائالهيدروكلوروفلوروكربونية والمتوقع أن تنفذ بين أالن 

 المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.التمكينية األساسية للبنك الدولي زيادة التفاعل بين مع البلدان المهتمة باألنشطة 

 يتخفيض التدريجلالمتعلق باإن العمل اإلضافي الدولي قال البنك  ،لقضايا التي أثارتها األمانةواستجابة ل -29
خالل السنوات الثالث الحالية والالحقة يمكن أن يكون له تأثير على نظام التكاليف  الهيدروفلوروكربونية للمواد
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حسب  ،تكاليف دعم البرامجو ،وميزانيته السنوية ةالوحدة األساسي الذي يتألف من ،اإلدارية الهجين الحالي للصندوق
اللجنة التنفيذية عمال بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن اجتماعات األطراف.  الذي تسندهطبيعة ونطاق العمل 

في بداية فترة تجديد الموارد الحالية  عند أعلى مستوياتهيتوقع البنك الدولي أن يكون الطلب على الوحدة األساسية و
 قبل أن يستقر عند نقطة المنتصف. ،)2018-2020(

ومن المتوقع في هذا  ،الثالث التاليةالسنوات ة من زيادة الطلب في الفترة من المرجح أن تكون الفترة القادمو -30
 للمواد تخفيض التدريجيللإعداد خططها الوطنية األولى في مرحلة  5البلدان العاملة بموجب المادة  تكونأن  الوقت

هذه الفترة عملية إنشاء المعرفة التقنية وتطوير األعمال  ل. ومن المتوقع بالتالي أن تزداد خالالهيدروفلوروكربونية
 والتوعية واألنشطة األخرى ذات الصلة.

بروتوكول مونتريال يشير إلى أنه لكل مادة خاضعة للرقابة تم ته الخاصة بإن تاريخ حافظالدولي قال البنك و -31
دائما ما  ،عند هذه النقطةف. زالةاإلبشكل ملحوظ في الوقت الذي بدأت فيه عملية  ةمختلف أعباء العمل تكان ،تناولها

في  ،المعرفة التقنية والقدرات النقص في) أساسا نونين التقولبنك (االستشاريإلى أن يسد اكانت هناك حاجة مستمرة 
ت وبذل جهودا إضافية خالل وصادف البنك الدولي تحديالبنك وعلى المستوى القطري. التابعة لالعمليات  ةفرقأ

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عندما كانت القطاعات تتألف من شركات 
مزيدا من ذلك . ويتطلب سعار المعقولةصغيرة ومتوسطة الحجم بخيارات محدودة للتكنولوجيات المجدية ذات األ

ين باإلضافة إلى االبتكار من حيث التصميم لالستفادة من وفورات الحجم تقنيالالدعم المستهدف من قبل الخبراء 
المحدود عبر القطاعات من أجل تعزيز  ويلالتم زيادةبالوفاء بالمتطلبات االئتمانية و البلدانوالدولي للسماح للبنك 

 النتائج المستدامة.

مادة خاضعة للرقابة حديثا بمثابة  لى إزالةتؤدي إالتي  مشروعاتوتنفيذ ال إعداديمكن اعتبار الخبرة في و -32
. وفي هذه الفترة التاليةوربما  ،التي لن تبدأ إال بعد فترة تجديد الموارد الحالية ،لفترة تنفيذ تعديل كيغالي مؤشر بديل

للمواد الخاصة بالتخفيض التدريجي األولى التدخالت  تنفيذستكون هناك حاجة إلى دعم مكثف لتصميم و ،المرحلة
 الكثير منها وهي أن – للمواد الهيدروفلوروكربونيةالعوامل الفريدة كما أن . القائمة على القطاع الهيدروفلوروكربونية

عن  الغاإلب أو أن ،على المنطقة الجغرافية عتمدتأنها قد تكون هناك حلول بديلة متعددة لتطبيق واحد أو وأنه  ،خالئط
 قد ال تكون متاحة بشكل مجدبديلة التكنولوجيا ال أو أن ،ثاني أكسيد الكربونمع استخدام مكافئ يتفاقم استخدامها 

 وفي البداية ودعما شامال مقارنة بالمواد الكلوروفلوروكربونيةيمكن أن تتطلب المزيد من الدعم المكثف  - ااقتصادي
 .المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالكربون و لوريدورابع ك

على مدى عدة  وفلوروكربونيةهيدرالمتعلقة بالمواد الفإن خبرته في األنشطة التمكينية  ،وفقا للبنك الدوليو -33
التخفيض التدريجي أن  5قوي. وتدرك البلدان العاملة بموجب المادة وشامل أشهر قد أبرزت الحاجة إلى دعم تحليلي 

فإنها  ،. وفي هذا الصددونتريالبروتوكول مبقدر ما هو التزام ب بتغير المناخ االتزام يعد لمواد الهيدروفلوروكربونيةل
في سياق استراتيجياتها  للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالتتطلب تحليال لمختلف سيناريوهات 

التي  ،المساهمات المحددة وطنيا وقطاعاتها الصناعية واالقتصادية/وأهداف التخفيف من حدة تغير المناخ ،القطاعية
 على التكاليف. االنعكاسات المترتبة ييمتشمل تق

التآزر أوجه على الحاجة إلى استثمار الوقت في خلق الدولي يشدد البنك  ،من أجل الوفاء بتوقعات البلدانو -34
 العاملين لديه واالستفادة من خبرات االقتصاديين ،"الممارسات العالمية"و والبحث عن الفرص عبر القطاعات

ين وموظفي العمليات. وسيستمر تمويل مدخالت الخبراء من موظفي البنك تقنييين الواألخصائ اتالقطاعأخصائيي و
ستكون هناك حاجة إلى  ،من تكاليف دعم الوكالة وميزانية الوحدة األساسية. وعلى المدى القصير هؤالءالدولي 

 .الهيدروفلوروكربونية المتعلقة بالمواد يةنشطة التمكيناألمساهمة إضافية من الخبراء لتنفيذ 

أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مساهمة الخبراء على نطاق أوسع في الدولي أوضح البنك و -35
من خالل الدعم الدولي واألفراد في هذه المجاالت الشاملة داخل البنك  األفرقةالمستقبل. وقد تم بناء وتوسيع شبكة 

التدريجي تخفيض الال سيما  ،كندية لتعميم قضايا بروتوكول مونتريالمن جانب الحكومة ال ،خارج الصندوق ،المقدم
شبكة من منصات الروابط التشغيلية الدولي البنك  ، في العمل اإلنمائي للبنك الدولي. ولدىللمواد الهيدروفلوروكربونية
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كول مونتريال توالتفاعل والتعاون بين موظفي الوحدة األساسية لبرو التي تيسر ،)COOLللمناخ واألوزون (
 .والخبراء اآلخرين

أشار البنك الدولي إلى أن رئيس مجموعة البنك الدولي خصص مليار دوالر أمريكي لدعم كفاءة الطاقة قد و -36
 مراعيةتبريد غازات تكنولوجيات التبريد التي تستخدم لدعم البما في ذلك  ،2020في المناطق الحضرية بحلول عام 

الدولي سوف يشارك البنك وبروتوكول مونتريال.  بخالف ،الهدف األوسع لتعديل كيغالي مما يوضح ،للمناخ
الخاصة بتغير  هعملل عملياته العادية في سياق خطة وكالة منفذة ومن خالكمن خالل عمله التقليدي  -بطريقتين 

 المناخ.

عمال األعن  لهيدروفلوروكربونيةالمواد االمتعلقة بعمال األعلى أنه ال توجد خطط لفصل الدولي شدد البنك و -37
من أجل االستفادة من وفورات الحجم والمعرفة والخبرة المتوفرة بالفعل  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمتعلقة ب

ولتجنب . للمادتينبالنسبة  منفسهأ هموألن العمالء القطريين  ،عدد صغير من موظفيه وخبرائه االستشاريين لدى
المواد و الهيدروفلوروكربونيةالتداخل وضمان الكفاءة، من األمور االستراتيجية إدماج مساري عمل المواد 

 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

متعلقة قضايا بالفعل  وحدات تنفيذ ورصد المشروعاتوحدات األوزون الوطنية وبعض  تناولتوقد  -38
أن  وحدات تنفيذ ورصد المشروعاتيتعين على غالبية سولكن  ،نيةالهيدروفلوروكربوللمواد بالتخفيض التدريجي 

أكبر في  نفإن شرط التكيف سيكو ،محددة مشروعاتنشأ داخل تُ  وحدات تنفيذ ورصد المشروعاتأن  وبماتكيف. ت
  .للمواد الهيدروفلوروكربونية تخفيض التدريجيالبداية فترة تنفيذ خطط 

  
     
 


