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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانوني وناالثاالجتمــــــاع 

 2018 كانون األول ديسمبر/ 7إلى  3من   ،مونتريال
 

 المشروحمؤقت العمال األجدول 

 افتتاح االجتماع -1

 التنفيذية.مالحظات افتتاحية من رئيس اللجنة 

 المسائل التنظيمية -2

 إقرار جدول األعمال  )أ(

  .ينلالجتماع الثاني والثمان جدول األعمال المؤقتعلى  L.Pro/ExCom/82/1UNEP/Oz الوثيقة تحتوي

  ال شيء :معالجتهاالتي يتعين  المسائل

 ي الوثيقةفلوارد اعتماد جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت ا قد ترغب اللجنة التنفيذية في
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/1ضاءالع مكتملة ، بصيغته المعدلة شفهياً في الجلسة العامة، وإذا لزم األمر.  

 تنظيم العمل  )ب(

 تنظيم العمل. مكتملة األعضاءالعامة سيقترح الرئيس على الجلسة  
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 أنشطة األمانة -3

للجنة  ينوالثمانتقريراً عن أنشطة األمانة منذ االجتماع الحادي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/2تقدم الوثيقة 
عددة ات المتأداء المنظم شبكة تقييم عن طريقمتعدد األطراف المرفق بالوثيقة رسالة من الصندوق والتنفيذية. 
  متعدد األطراف.البشأن تقييم الصندوق  األطراف

  التي يتعين معالجتها: المسائل

 متعدد ندوق الشبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف للصمن اللجنة التنفيذية بشأن تقييم  توجيه
 األطراف

ل ذ بروتوكوتنفي النظر فيما إذا كان من الممكن أن يقيم الصندوق المتعدد األطراف قد ترغب اللجنة التنفيذية في
 مونتريال، الذي اقترحته شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف.

 المالية الشؤون -4

 والمصروفاتحالة المساهمات   )أ(

في برنامج األمم  حسبما سجلتمعلومات عن حالة الصندوق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3 ةقتقدم الوثي
، بعد يدوالر أمريك 108,841,602. وبلغ رصيد الصندوق 2018 تشرين األول /أكتوبر 12 حتىالمتحدة للبيئة 

 الوثيقة موتقد. ملهنين وتشوالثمااالجتماع الحادي  حتى، اعتمدتها اللجنة التنفيذيةاألخذ في االعتبار جميع األموال التي 
 االجتماع همات فيالمسا بشأنسيتم تقديم تحديث و. أيضا لقة بالمساهمات غير المسددةاإلجراءات المتع بشأنتحديثًا 

  .الثاني والثمانين

 التي يتعين معالجتها: المسائل

 غير المسددة مساهمات كازاخستان •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
  

لبلدان ية واأن تأخذ علما بتقرير أمين الخزينة عن حالة المساهمات والمصروفات والسندات االذن  )أ(
 2020- 2018التي اختارت أن تستعمل آلية سعر الصرف الثابت في خالل فترة السنوات الثالث 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3والوارد في الوثيقة 
 

ب ما ي أقرالصندوق المتعدد األطراف بالكامل وف وأن تحث كّل األطراف على دفع اشتراكاتها في  )ب(
 أمكن؛

 
كات وأن تطلب إلى كبير موظفي الصندوق وأمين الخزينة أن يواصال متابعة موضوع االشترا  )ج(

لشأن إلى اهذا  غير المسددة لفترة سنوات ثالث أو أكثر مع األطراف المعنية وأن يقدّما تقريرا في
 االجتماع الثالث والثمانين.

  

 عن األرصدة وتوافر الموارد تقرير  )ب(

ً لألموال التي تعيدها الوكاالت الثنائية والمنفذة.  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/4 تقدم الوثيقة تشمل وملخصا
، وتعالج األرصدة شهراً بعد إتمام المشروع 12ر من ألكث المشروعات التي لديها أرصدة محتفظ بهابيانات من جميع 

دوالر أمريكي متاح  113,740,029مبلغ الأن  بينوت. القرارات الفرعيةشروعات مفي مقابل يجب إعادتها التي 
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للموافقات في االجتماع الثاني والثمانين بعد أخذ رصيد الصندوق في االعتبار والعائد من ميزانية األمانة غير 
وتوافر  الرصيدتحديث بشأن  تقديمسيتم والوكاالت المنفذة.  أعادتهوالمبلغ اإلجمالي الذي  2017لعام  المصروفة

 الموارد في االجتماع الثاني والثمانين.

  : ال شيءمعالجتهاالتي يتعين  المسائل

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
 
 أن تأخذ علما بما يلي:  )أ(

 
التقرير عن األرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة  )1(

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/4؛  
 

 3,102,557أّن الوكاالت المنفذة أعادت إلى االجتماع الثاني والثمانين مبلغا صافيا قدره  )2(
يكيا دوالرا أمر 8,619دوالرا أمريكيا زائد  109,231دوالرا أمريكيا موزعا كما يلي: 

ائد زدوالرا أمريكيا  1,248,220لتكاليف الدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ و
 1,241,267أمريكيا لتكاليف الدعم من برنامج األمم المتحدة للبيئة؛ و دوالرا 108,993

 تحدة للتنميةدوالرا أمريكيا لتكاليف الدعم من منظمة األمم الم 90,757دوالرا أمريكيا زائد 
ن البنك دوالرا أمريكيا لتكاليف الدعم م 75,470دوالر أمريكي زائد  220,000الصناعية؛ و

 الدولي؛
 

ه تكاليف دوالر أمريكي، بما في 158,200برنامج األمم المتحدة للبيئة مبلغ  أنّه في حوزة )3(
  زم بها لمشروع واحد أنجز منذ أكثر من عامين؛الدعم، من األرصدة غير الملت

 
يه تكاليف فدوالرا أمريكيا، بما  301,042برنامج األمم المتحدة للبيئة مبلغ أنّه في حوزة  )4(

  ن؛ألوزولبها لسبعة مشاريع مسح بدائل المواد المستنفدة  زمالدعم، من األرصدة غير الملت
 

يا، بما فيه دوالرا أمريك 12,773مبلغ أنّه في حوزة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )5(
  وزون؛ة لألزم بها لمشروعي مسح بدائل المواد المستنفدتكاليف الدعم، من األرصدة غير الملت

 
يا يشمل غا صافالثنائية أن تعيد إلى االجتماع الثاني والثمانين مبلأنّه يتوجب على الوكاالت  )6(

مريكيا دوالرا أ 120,723دوالرا أمريكيا وموزعا كما يلي:  121,266تكاليف الدعم وقدره 
  دوالرا أمريكيا من حكومة إسبانيا؛ 543من حكومة فرنسا و

 
 5,399مريكيا وأدوالرا  3,774يمة بقأّن الفائدة المستحقة التي تسددها حكومتا فرنسا وإسبانيا  )7(

  دوالرا أمريكيا على التوالي قد تمثّل دخال إضافيا للصندوق؛
 

ن األرصدة دوالرا أمريكيا، بما فيه تكاليف الدعم، م 63أنّه في حوزة حكومة اليابان مبلغ  )8(
  زم بها لمشروع منجز واحد؛الملت

 
، من األرصدة ا، بما فيه تكاليف الدعمدوالرا أمريكي 3,092أنّه في حوزة حكومة إسبانيا مبلغ  )9(

  زم بها لمشروع منجز واحد؛الملت
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  وأن تطلب إلى:  )ب(
 

اج إليها  تحتالوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف االلتزامات أو أن تلغي االلتزامات التي ال )1(
لى صدة إللمشاريع المنجزة والمشاريع المنجزة بقرار من اللجنة التنفيذية وأن تعيد األر

 تماع الثالث والثمانين؛االج
 

 المتبقية رصدةبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية إعادة األ )2(
يا مع تماش لمشاريع مسح بدائل المواد المستنفدة لألوزون بحلول االجتماع الثالث والثمانين

 )؛1(ج)(80/75المقرر 
 

ده اللجنة دوالرا أمريكيا من المبلغ الذي تعتم 124,497وأمين الخزانة إّما أن يحسم مبلغ  )3(
ن أين وإّما لثمانالتنفيذية عند إقرار المشاريع التي تقدمها حكومة فرنسا في االجتماع الثاني وا

) 7) و(5ين (دوالرا أمريكيا الوارد في الفقرتين الفرعت 124,497يتابع معها أمر تسديد مبلغ 
  أعاله نقدا.

  

 ج))( 81/3متعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر اللصندوق المساهمات اإلضافية في ا(ج)     حالة  

موعة دت بها مجالتي تعه مات عن حالة المساهمات اإلضافيةمعلو UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5تقدم الوثيقة 
قرر مالً بالمعبونية، لوروكرللمواد الهيدروفتنفيذ التخفيض التدريجي لسريع البدء اللتقديم دعم  من البلدان المانحين

، بلدا 17ن م دوالر أمريكي 25,513,071مبلغ الأمين الخزانة  استلم، 2018أيلول  /سبتمبر 11(ج). وفي  3 /81
و مانين هالرصيد المتاح للبرمجة في االجتماع الثاني والثو دوالًرا أمريكيًا منها. 22,590,700 منه صرف

 دوالر أمريكي. 2,408,771

 :التي يتعين معالجتها المسائل

  االجتماع الثاني والثمانينفي أمريكي  دوالر 2,408,771اشتراط صرف الرصيد 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
 

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ(
 
 طرافتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية المقدمة للصندوق المتعدد األ )1(

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/5وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة 
 

ية التي المساهمات اإلضاف 5مع التقدير قدمت البلدان سبعة عشرة غير العاملة بالمادة  )2(
 كربون؛السريعة لتنفيذ الخفض في الهيدروفلوروتعهدت بتقديمها لتوفير الدعم للبداية 

 
همات المسا أن تطلب من أمين الخزانة خالل االجتماع الثالث والثمانين مواصلة اإلبالغ عن حالة  )ب(

ألخرى ااإلضافية التي تلقيت ألغراض دعم البداية السريعة وذلك بصورة مفصلة عن المساهمات 
 المتعهد بها للصندوق المتعدد األطراف.
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 متعدد األطرافالحسابات الصندوق     ) (د

  2017 عامالختامية ل حساباتال    )1(

 متعدد األطراف للسنةالعلى الحسابات الختامية للصندوق UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6 تحتوي الوثيقة
  .2017 كانون األول /ديسمبر 31المنتهية في 

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 التنفيذية في:قد ترغب اللجنة 
  

سمبر/كانون األّول دي 31أن تأخذ علما بالبيانات المالية النهائية للصندوق المتعدد األطراف بتاريخ   )أ(
يقة ي الوثفالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام والواردة والتي أعدّت تماشيا مع  2017

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6؛ 
 

الفوارق  2018أمين الخزينة أن يقيّد في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  منوأن تطلب   )ب(
لى النحو المبيّن في ع 2017بين البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة وبياناتها النهائية لعام 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/6من الوثيقة  1الجدول 
  

 2017 عام تسوية حسابات      )2(

ة مع البيانات المالي 2017معلومات عن تسوية حسابات عام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/7تقدم الوثيقة 
قاعدة بيانات جرد ، و2017كانون األول  /ديسمبر 31 حتىالسنوية وفي تقاريرها المرحلية  ةالواردللوكاالت المنفذة 

 .غير المسددة بنود التسوية وتقدم أيضا ة لألمانة.التابعالمشروعات المعتمدة 

  :التي يتعين معالجتها المسائل

  ئة حدة للبيبين التقرير المرحلي والحسابات الختامية لبرنامج األمم المتالتسوية غير المسددة بنود
 دوالر أمريكي في  60,213بقيمة لليونيدو و، أمريكي في المصروفات دوالر 15,528,515بقيمة

 .المصروفات

 في:قد ترغب اللجنة التنفيذية 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/7الواردة في الوثيقة  2017اإلشارة إلى تسوية حسابات عام   )أ(

 مطالبة أمين الخزانة بأن يخصم من التحويالت المستقبلية:  )ب(

ات الفوائد دوالر أمريكي من حساب إيراد 634,258)    لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مبلغ 1(
 موافقات الجديدة؛التي لم يتم بعد تعويضها وفقا لل 2017لعام المبلغ عنها في حساباته الختامية 

لغ عنها في دوالر أمريكي، من حساب إيرادات االستثمار المب 122,167)    للبنك الدولي، مبلغ 2(
  ؛التي لم يتم بعد تعويضها وفقا للموافقات الجديدة 2017حساباته الختامية لعام 
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ي في تقريره دوالر أمريك 410,975ة اإلنمائي بإجراء تعديل قدره (ج)     مطالبة برنامج األمم المتحد
كربونية ، ما يمثل الفائدة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورو2018المرحلي لعام 

لي يره المرحي تقرللصين، بعد تعديلها في إيرادات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ولكنها ال تنعكس ف
 ؛2017لعام 

  -مطالبة اليونيدو بما يلي:      (د) 

مثل التي ت 2018دوالر أمريكي في تقريرها المرحلي لعام  38,693إجراء تعديل بقيمة  )1(
  فقط؛ 2018مع األرصدة المعادة في عام  2017اإليرادات المسجلة في حسابات عام 

 2017دوالر أمريكي في إيرادات عام  2,069,358المبلغ  2018توضح في حساباتها لعام  )2(
ة طخن مدة لفائ، الذي يمثل ايکيرمر أالدو 61,894؛ والمبلغ 2017الذي لن يسجل في عام 

 في م يبينله م تعويضه ولكنتالذي ن ــللصينية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد اــلمالة إدارة إزا
  .2017م حساباتها لعا

 

، الذي 2018عام لتقريره المرحلي دوالر أمريكي في  4,813مطالبة البنك الدولي بإجراء تعديل قدره (ه)    
 ؛(CPR/PHA/73/INV/551)يمثل األموال المعادة من إيرادات االستثمار في مشروع 

الية قبل االجتماع الت 2017(و)    مالحظة أن الوكاالت المنفذة المعنية ستحدث بنود التسوية المعلقة لعام 
  -الرابع والثمانين:

دوالر أمريكي في  60,213في الدخل و  دوالر أمريكي 6,117اختالفات قدرها  )1(
  المصروفات بين تقرير اليونيدو المرحلي والحسابات الختامية؛

لي دوالر أمريكي في الدخل بين تقرير البنك الدولي المرح 135,299اختالفات قدرها  )2(
 والحسابات الختامية؛

الجتماع الثالث إلى ا 2017لعام (ز)     مطالبة برنامج األمم المتحدة للبيئة بتقديم تقرير مرحلي معدل 
ة المعلقة ، مع اإلشارة إلى بنود التسوي2017والثمانين بهدف استكمال عملية تسوية حسابات عام 

 -التالية:

تامية دوالر أمريكي في الدخل بين التقرير المرحلي والحسابات الخ 7,357فروق قدرها  )1(
  لليونيب؛

المصروفات بين التقرير المرحلي  دوالر أمريكي في 15,528,515اختالفات قدرها  )2(
 والحسابات الختامية لليونيب؛

 (ح)      مالحظة بنود التسوية الدائمة على النحو التالي:

أمريكي و  دوالر 68,300برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، للمشروعات غير المحددة، بقيمة  )1(
  دوالر أمريكي؛ 29,054

 طبق ذلك:ثما ينفذ مع الوكاالت الثنائية األخرى حيالبنك الدولي، للمشروعات التالية التي تن )2(

 342,350، بقيمة (THA/PHA/68/TAS/158)تعاون حكومة اليابان الثنائي  -
 دوالر أمريكي؛
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 225,985، بقيمة (THA/HAL/29/TAS/120)وتعاون حكومة السويد الثنائي  -
 دوالر أمريكي؛

 (CPR/PRO/44/INV/425)وتعاون حكومة الواليات المتحدة األمريكية الثنائي  -
 دوالر أمريكي؛ 5,375,000بقيمة 

، (CPR/PRO/47/INV/439)وتعاون حكومة الواليات المتحدة األمريكية الثنائي  -
 دوالر أمريكي؛ 5,375,000بقيمة 

 1,198,946، بقيمة THA/REF/26/INV/104)ومشروع تايلند لتبريد المباني   -
 دوالر أمريكي.

 2021والمقترحة لعام  2020و  2019ي عامميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة ل   (هـ)  

و  1920معلومات عن ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة لعامي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8 تقدم الوثيقة
نود عديل بعض بتلالمقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وتتضمن الوثيقة اقتراحا  2021والمقترحة لعام  2020

شير إلى دوالر أمريكي وت 429,235، مما سيؤدي إلى تخفيض قدره 2020و  2019الميزانية في ميزانيتي عامي 
 دوالر أمريكي إلى االجتماع الثاني والثمانين. 1,665,431إعادة 

  : ال شيء المسائل التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 اإلشارة إلى:  )أ(

 2019والميزانيتين المعدلتين للسنتين  2018الوثيقة المعنية بميزانية أمانة الصندوق المعتمدة لسنة  )1(
المذكورات في الوثيقة  2021والميزانية المقترحة لسنة  2020و 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/8؛ 

ر دوال 11,005وقدره  2017وأنه تم إعادة تخصيص مبلغ النفقات غير المسجل في حسابات عام  )2(
 ؛2018أمريكي إلى ميزانية عام 

دوالر أمريكي من ميزانية عام  1.631.096دوالر أمريكي ( 1.665.431وإعادة مبلغ قدره  )3(
المعتمدة لبرنامج عمل  2017دوالر أمريكي من ميزانية عام  34,335المعتمدة لألمانة و  2017

 ني والثمانين؛الرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثا

 2020و  2019دوالر أمريكي من الميزانيتين المعتمدتين للسنتين  58,470وإعادة مبلغ قدره  )4(
على النحو  5303و  5302و  5301و  5103و  4101المرتبط بتعديالت بنود الميزانية التالية: 

 المبين في المرفق األول بهذه الوثيقة،

اً إلى الميزانية دوالر أمريكي، استناد 7,799,067بقيمة  2021والموافقة على الميزانية المقترحة لعام   )ب(
مائة في تكاليف في ال 3، بما في ذلك عقد اجتماعين للجنة التنفيذية وزيادة بنسبة 2020المعدلة لسنة 

  الموظفين على النحو المبين في المرفق األول بهذه الوثيقة.
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  يانات البرنامج القطري وآفاق االمتثالب     -5

(الجزء  5بلدان المادة  وآفاق امتثال ،5بلدان المادة على حالة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9 توي الوثيقةتح
علقة البيانات المتو؛ اف بشأن االمتثال (الجزء الثاني)األطرالذين يخضعون لقرار صادر من  5األول)، وبلدان المادة 

ً مرف(الجزء الثالث). وتتضمن الوثيقة أيللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتنفيذ البرامج القطرية   تعرضقات ضا
ن بلداهالك ل استاستهالك بروميد الميثيل في تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن (المرفق األول) وتحلي

  (المرفق الثاني)للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  5المادة 

  :تعين معالجتهاالتي ي المسائل

 5بلدان المادة وآفاق امتثال لجزء األول: حالة ل

 شيءال  •

 لقرارات بشأن االمتثال الذين يخضعون 5بلدان المادة للجزء الثاني: 

 ال شيء •

 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية

 (سبعة بلدان) 7البيانات بين تقارير البرنامج القطري وبيانات المادة  اختالفات •
و  2014 سنواتللت بيانا مدهحأدم يقم لو، 2017 ملعاطري لقانامج رلبذ اتنفيت بيانادان ثالثة بلدم تقم ل •

  يضاأ 2016و  2015
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 يلي: أن تحاط علما بما  (أ)

 المتعلقة ببيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال الواردة فيالمعلومات  (1)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/9الوثيقة 

منها النظام  121، واستخدم 2017بلدا قد قدمت بيانات برنامجها القطري لعام  141أن  (2)
 المعتمد على الويب؛

أكتوبر/ تشرين  10حتى  2017و 2016أن اليمن لم تقدم بيانات برنامجها القطري لعامي  (3)
 ؛2018األول 

 أن تطلب من:  )ب(

األمانة أن تبعث برسائل الى حكومات البلدان التي لديها تقارير بيانات برامج قطرية معلقة  )2(
(جمهورية  2017(اليمن)، و 2016(اليمن)، و 2015(اليمن)، و 2014عن السنوات 

 على تقديم تقاريرها على الفور؛أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان واليمن)، وأن تحثها 

 الوكاالت المنفذة المعنية مواصلة مساعدة الحكومات ذات الصلة في توضيح االختالفات )3(
 وإبالغ النتيجة لالجتماع الثالث والثمانين:

 بالنسبة للمغرب؛ 7وبيانات المادة  2015فيما بين بيانات البرنامج القطري لعام   .أ
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للجمهورية العربية  7وبيانات المادة  2016لعام  فيما بين بيانات البرنامج القطرى  .ب
 السورية.

  تقييمال     -6

 2017خطط أعمالها لعام  في ضوءتقييم أداء الوكاالت المنفذة       )أ(

بأهداف  التقييمات الكمية ألداء الوكاالت المنفذة فيما يتعلق UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/10 تعرض الوثيقة
ي جتماع الثانى االإل مرحلية والتقارير المالية المقدمين، والتقارير ال2017لعام  لمحددة في خطط أعمالهااألداء ا

استناداً  والمنفذة لثنائيةا؛ والتقييم النوعي ألداء الوكاالت لكل من مؤشرات األداء الثمان اتهتجااالتحليل و؛ والثمانين
 إلى المدخالت الواردة من موظفي وحدة األوزون الوطنية.

 ي يتعين معالجتها:الت المسائل

فيما يتعلق  2017أوضح تحليل االتجاهات أن أداء الوكاالت المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في عام  •
 2016بعام 

 مانياحكومة ألبين ممثلي وحدات األوزون الوطنية واليونيب واليونيدو والتي أجريت تقارير عن الحوارات  •
ة الستجابدل اعمونية وطلوزون األدات احل وقبن مب لمناست اقولافي ذة لمنفت اکاالوعي للولنداء األم اتقيي •

 نيةوطلوزون األدات احل وقبن مض لمنخفا
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية:

 يلي: أن تحاط علما بما  ) أ(

على النحو الوارد في الوثيقة  2017تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام  (1)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/10؛ 

في للمائة على األقل  76عن  2017أن جميع الوكاالت المنفذة لديها تقييم نوعي ألدائها لعام  (2)
 .100من 

أن تحليل االتجاهات أشار الى أن أداء الوكاالت المنفذة لم يحقق تحسنا في بعض المؤشرات  (3)
 .2016بالمقارنة بعام  2017في 

والمنفذة التالية إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات األوزون أن تطلب من الوكاالت الثنائية     (ب)
بنتائج مشاوراتها:  الوطنية رؤى أن خدماتها كانت أقل من مرضية، وإبالغ االجتماع الثالث والثمانين

ربادوس، واليونيدو مع بوتسوانا والعراق والمكسيك وباكستان والصومال، ومالوي، اليونيب مع ب
 ألمانيا مع زمبابوي.ورواندا، وحكومة 

أن تشجع وحدات األوزون الوطنية على أن تقدم على أساس سنوي وبطريقة حسنة الترتيب عمليات     (ج)
 40تقييمها لألداء النوعي للوكاالت الثنائية والمنفذة ومساعدة حكومتها مع مالحظة أن ما اليتجاوز 

 .2017بلدا قدمت استبيانات لعام  144بلدا من 

  
 نهائي عن تقييم قطاع خدمة التبريدتقرير    (ب) 

، وهما مرحلتي تقييم قطاع خدمة التبريد عن تجميعيتقرير  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11 تقدم الوثائق
يتم تقديم النتائج و. زيارات الميدانية إلى تسعة بلدانوالتقييمات التي تستند إلى ال النظريةتحليل نتائج الدراسة 
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لة الواردة في التقرير األولي الذي تم النظر فيه في االجتماع الحادي فيما يتعلق بكل من األسئ والتوصيات الرئيسية
 ، واالختصاصات.والثمانين

 :التي يتعين معالجتها المسائل

ي لتدريجاالتخفيض تكاليف ون ذات صلة بوضع مبادئ توجيهية لالنظر في النتائج والتوصيات التي قد تك •
 5في بلدان المادة بونية للمواد الهيدروفلوروكر

  يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما

أن تحاط علما بالتقرير النهائي لتقييم قطاع خدمة التبريد الوارد في الوثيقة   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/11؛ 

 
ستنادا تفادة ا، الدروس المسمقتضى الحالأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تطبق، حسب   )ب(

 النتائج الرئيسية لتقييم قطاع خدمة التبريد؛الى 
 
جرى في لتي ستاأن تأخذ في االعتبار التقرير النهائي لتقييم قطاع خدمة التبريد خالل المناقشات   )ج(

يف هية للتكال(د) من جدول أعمال االجتماع الثاني والثمانين بشأن وضع مبادئ توجي11إطار البند 
 5وروكربونية في بلدان المادة الخاصة بخفض المواد الهيدروكلوروفل

نفيذ ت علىساعدة للمإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتقييم أنشطة إعداد خطة إدارة  نظريةدراسة   (ج)  
 تعديل كيغالي

د إزالة الموا لتقييم أنشطة إعداد خطة إدارة النظريةنتائج الدراسة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/12تقدم الوثيقة 
ص ص وحصتطوير أنظمة ترخي ، مع التركيز علىللمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي الهيدروكلوروفلوروكربونية

ة إزالة إدارة السياسات األخرى ذات الصلة أثناء إعداد خطالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصدير  /استيراد
  .، وتوصيةتفادة لتسهيل تنفيذ تعديل كيغاليشمل الدروس المسوروفلوروكربونية. وتالمواد الهيدروكل

  : ال شيءمعالجتهاالتي يتعين  المسائل

 قد ترغب اللجنة التنفيذية:

خطط إدارة إزالة المواد النظرية عن تقييم أنشطة إعداد  أن تحاط علما بالدراسة  (أ)
للمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالى الواردة في الوثيقة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/12؛  
  
  م؛أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطبق، حسب االقتضاء، نتائج وتوصيات التقيي  )ب(
 

لهيدروفلوروكربون متبعة أن تطلب من األمانة إعداد مبادئ توجيهية إلعداد خطط اإلزالة التدريجية ل  (ج)
مستفادة وس الفس المنهج المستخدم في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، مع األخذ في االعتبار الدرن

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/12الواردة في الوثيقة  من الدراسة النظرية
   

 2019مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام    (د) 

الذي استند ، 2019مج عمل الرصد والتقييم لعام مشروع برنا UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13 تتضمن الوثيقة
واستعراض التقارير ؛ التقييم خالل االجتماعات السابقةالمتعلقة بالرصد و المسائلإلى مناقشات اللجنة التنفيذية بشأن 
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مع األمانة والوكاالت التي أجريت ؛ وعلى المناقشات المشروعاتالجارية وتقارير إنجاز  اتعالمرحلية للمشرو
ن يبية بشأرلتجاليلية دلتت اعارولمشن احة مرثانية مقتلمرحلة ت ختصاصاول األق افرلمل ايشمالثنائية والمنفذة. و

 .ارهميدتوزون ولألدة لمستنفواد الما خلص منتال

  : ال شيءمعالجتهاالتي يتعين  المسائل

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

مطالبة كبير موظفي الرصد والتقييم بأن يعد اختصاصات وميزانيات تقييم واحد أو أكثر من   (أ)
لعرضها على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13من الوثيقة  3التقييمات المعروضة في الفقرة 

 االجتماع الثالث والثمانين؛

ة التجريبية بشأن التخلص الموافقة على اختصاصات المرحلة الثانية من تقييم المشروعات التدليلي  (ب)
من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها، الواردة في المرفق األول بالوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13؛ 

دوالرا  106,050بميزانية قدرها  2019الموافقة على برنامج العمل المقترح للرصد والتقييم لعام   (ج)
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13 من الوثيقة 2أمريكيا كما هو مبين في الجدول 

 تنفيذ البرنامج     -7

 2017 كانون األول /ديسمبر 31 حتىالتقارير المرحلية          )أ(

 التقرير المرحلي الموحد        )1(

مشكالت في التنفيذ معلومات عن المشروعات التي لديها  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14تجمع الوثيقة 
المرحلية  هااريرتق، في 2017كانون األول  /ديسمبر 31 حتىمقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة ومعلومات مالية 

ً للتقدم المالي في تنفيوالمقدمة إلى االجتماع الثاني والثمانين.   2017عام لوعات ذ المشريتضمن التقرير ملخصا
 وعاتالمشرالقطري. ويحدد  الصعيد على جاريمع استعراض حالة تنفيذ كل مشروع  1991منذ عام  والتراكمي

 معتمدة فيال وعاتوالمشر؛ د الخاضعة للرقابة (الجزء األول)المواإزالة في التنفيذ واألثر المحتمل على  المتأخرة
 ؛ وتوصية.لثاني)اد الهيدروفلوروكربونية وحالة تنفيذها (الجزء اوالمإطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة 

كانون  /يسمبرد 31 حتىمتعدد األطراف اللوثيقة تحليال للتقرير المرحلي الموحد للصندوق األول باويقدم المرفق 
 .2017 األول

 التي يتعين معالجتها: المسائل

 التعزيز المؤسسي مشروعاتاألرصدة من  إعادة •
 مشروع التعزيز المؤسسي ألكثر من عامين يجدد لهملم  الذينتحديث بشأن البلدان  •

  
 اللجنة في:قد ترغب  .1

 
 :ما يلياإلحاطة علًما بـ  )أ(

ع للصندوق المتعدّد األطراف حتى  )1(  2017ألول ديسمبر/كانون ا 31التقرير المرحلي الُمجمَّ
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14الوارد في الوثيقة 
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، بكل 2017ام الجهود التي تبذلها الوكاالت المنفّذة والثنائيّة في اإلبالغ عن أنشطة عمع  )2(
 تقدير؛

 
انين ح )3( ث والثم اع الثال ى االجتم ا إل ترفع تقريره ة س ذة والثنائيّ االت المنف ول أن الوك

ى مشروع جاٍر أو شرائح موص 100المشروعات األربعة التي تعاني تأخيرات في التنفيذ و
ر مرحلي من كل تقري 1بها إلعداد تقارير مرحليّة إضافيّة بشأنها، كما هو وارد في الملحق 

 لمنفذة والثنائيّة ؛ فردي للوكاالت ا
 

ي طلب تمديد للموافقة أ(ل)، يجب تقديم  77/8تذكير الوكاالت المنفّذة والثنائيّة بأنّه عمالً بالمقّرر    )ب(
ع ديدة تُقطَ جزامات من قبل اللجنة التنفيذيّة قبل تاريخ استكمال المشروع، مع اإلشارة إلى أّن ال إلت

 قبل اعتماد التمديد؛

  الوكاالت المنفّذة والثنائية:من أن تطلب   (ج) 
    

 يتان،إعادة أرصدة المرحلة السابقة لمشروعات التعزيز المؤسسي حيث هناك مرحلتان جار )1(
 لمقررفي غضون عاَمْين كحدّ أقصى من تاريخ الموافقة على المرحلة الحالية، عمالً با

 ؛(ط)77/8
 
زيز التع يم تجديد مشروعاتإعطاء المعلومات الُمحدّثة حول الدول كافةً حيث لم يتّم تقد )2(

 المؤسسي لعاَمْين قبل االجتماع األخير من كل عام.

 الوكاالت الثنائية      )2(

ذ نفيتعلى ملخص للتقدم الذي أحرزته الوكاالت الثنائية في  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15تحتوي الوثيقة 
ً لحالة ير . ويتضمن التقر1991منذ عام  والتراكمي 2017المشروعات لعام  ، ويحدد اتتنفيذ المشروعاستعراضا

؛ ألول)اة (الجزء اللجنة التنفيذي معلقة لكي تنظر فيهامشكالت في التنفيذ وتلك التي لديها المتأخرة المشروعات 
الجزء (فيذها الهيدروفلوروكربون وحالة تنالمعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة  اتعوالمشرو

 المشكالت/  والحالة ملخصو معلقة مسائلالتي لديها ية رلجات اعاولمشرول األالمرفق ا ويعرضوصية. ؛ وتالثاني)
ئية الت الثنامرحلي للوكاالثاني تحليال كامال للتقرير ال المرفقيقدم ولتنفيذية. اللجنة افيها  كي تنظرلدة توصية محدو

 .2017 كانون األول /ديسمبر 31 حتى

 التي يتعين معالجتها: المسائل

  األول المرفقالمدرجة في  المشروعات •

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

 أن تحاط علًما، مع التقدير بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا، وفرنسا، وألمانيا،  (أ)
وإيطاليا، واليابان، واالتحاد الروسي، وإسبانيا الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15؛ 

أن توافق على التوصيات حول المشاريع الجارية مع مسائل ُمحدّدة مدرجة في العامود األخير   (ب) 
  من هذه الوثيقة. 1للجدول الوارد في المرفق 
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 (اليوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      )3(

إلنمائي للتقدم الذي أحرزه برنامج األمم المتحدة اعلى ملخص  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16تحتوي الوثيقة 
حدد شروعات، وتتنفيذ الماستعراضاً لحالة أيضا  وتشمل. 1991منذ عام  والتراكمي 2017ذ المشروعات لعام في تنفي

؛ ألول)اة (الجزء اللجنة التنفيذي معلقة لكي تنظر فيها مسائل االتي لديها وتلكالتنفيذ ت المتأخرة في المشروعا
الجزء (فيذها الهيدروفلوروكربون وحالة تنالمعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة  والمشروعات

ي كلدة ة محدتوصيوالحالة / المشكالت وملخص ومسائل معلقة التي لديها ية رلجات اعاولمشرا؛ وتوصية. الثاني)
ديسمبر/  31ثنائية حتى كامال للتقرير المرحلي للوكاالت الالثاني تحليال  المرفقويقدم لتنفيذية. اللجنة افيها تنظر 

  .2017كانون األول 

 :التي يتعين معالجتها المسائل

 األول المرفقالمدرجة في  المشروعات •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

الوارد في  2017ديسمبر/ كانون األول  31أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لليوئنديبي حتى   ) ا(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16الوثيقة 

أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية للقضايا المحددة الواردة في المرفق األول   ) ب(
 بهذه الوثيقة.

 للبيئة (اليونيب)برنامج األمم المتحدة         )4(

لبيئة في على ملخص للتقدم الذي أحرزه برنامج األمم المتحدة ل UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17 تحتوي الوثيقة
مشروعات، ويحدد تنفيذ الاستعراضاً لحالة . ويتضمن التقرير 1991م منذ عا والتراكمي 2017ذ المشروعات لعام تنفي

؛ األول) ة (الجزءاللجنة التنفيذي لكي تنظر فيهاتي لديها مسائل معلقة وتلك االالتنفيذ المشروعات المتأخرة في 
(الجزء  فيذهاوالمشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة الهيدروفلوروكربون وحالة تن

ت ة / المشكالوالحالملخص مسائل معلقة و التي لديهاية رلجاا المشروعاتول ألا المرفقم يقد. والثاني)؛ وتوصية
 امج األمملمرحلي لبرناالثاني تحليالً كامالً للتقرير  المرفقيقدم و. لتنفيذيةاللجنة افيها كي تنظر لدة توصية محدو

 .2017 : كانون األولديسمبر 31 حتىالمتحدة للبيئة 

 :التي يتعين معالجتها المسائل

 األول المرفقالمدرجة في  المشروعات •

 التنفيذية في:قد ترغب اللجنة 

ديسمبر/ كانون  31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17الوارد في الوثيقة  2017األول 

الموافقة على التوصيات الخاصة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل نوعية الواردة في المرفق   (ب)
  األول بهذه الوثيقة.

 )اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (       )5(

لتقدم الذي أحرزته اليونيدو في تنفيذ حول اموجز على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/18 الوثيقةتحتوي 
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. ويعرض التقرير استعراضا لحالة تنفيذ المشروعات، ويحدد 1991وتراكميا منذ عام  2017المشروعات لعام 
المشروعهات التي تعاني من تأخيرات في التفيذ وتلك التي لديها قضايا معلقة لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية 

عية اإلضافية ألنشطة الهيدروفلوروكربون (الجزء األول)؛ والمشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطو
المرفق األول موجزا وحالة/قضايا وتوصية محددة بشأن  يعرضووحالة تنفيذها (الجزء الثاني)؛ وتوصية. 

المشروعات الجارية التي لديها قضايا معلقة، لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. ويعرض المرفق الثاني تحليال كامال 
  .2017ديسمبر/كانون األول  31يونيدو حتى للتقرير المرحلي لل

 التي يتعين معالجتها: المسائل

  المشروعات المدرجة في المرفق األول
  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

 الوارد في الوثيقة 2017ديسمبر/كانون األول  31اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/18؛  

الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة والمدرجة في   (ب)
 المرفق األول بهذه الوثيقة.

 البنك الدولي      )6(

ذ على ملخص للتقدم الذي أحرزه البنك الدولي في تنفيUNEP/OzL.Pro/ExCom/82/19تحتوي الوثيقة 
حدد توى استعراض لحالة تنفيذ المشروعات حتوي عل. كما ت1991منذ عام والتراكمي  2017المشروعات لعام 

؛ األول) (الجزء جنة التنفيذيةمعلقة لكي تنظر فيها الل مسائلفي التنفيذ وتلك التي لديها  المتأخرةالمشروعات 
لتنفيذ اوحالة  المواد الهيدروفلوروكربونيةالمعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ألنشطة والمشروعات 
 لحالة /وا ملخصو معلقة مسائلالتي لديها ية رلجات اعاولمشرول األالمرفق ايتضمن ؛ وتوصية. و(الجزء الثاني)

 حلي للبنكلتقرير المرالثاني تحليال كامال ل المرفقيقدم ولتنفيذية. اللجنة افيها  لكي تنظردة توصية محدو المشكالت
 .2017 لكانون األو /ديسمبر 31 حتىالدولي 

 :التي يتعين معالجتها المسائل

 األول المرفقالمدرجة في  المشروعات •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

الوارد في  2017ديسمبر/كانون األول  31أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي بتاريخ   (أ) 
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/19الوثيقة 

المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات قضايا محددة والواردة في المرفق األول أن تعتمد التوصيات و  (ب)
 بهذه الوثيقة.

 محددةارير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ تق   (ب) 

قارير تتقارير حالة أو  ات واألنشطة التي ُطلب لهاعالمشرو UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20 تتناول الوثيقة
نية زاء الثمان األجمتتكون هذه الوثيقة ومحددة في االجتماعات السابقة وتلك التي تتطلب اهتمام اللجنة التنفيذية. 

 التالية:

بولي رغوة الو المواد الهيدروفلوروكربونية والهالوناتالجزء األول: تقارير المراجعة المالية الخاصة بإنتاج  -
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 المذيبات في الصينوخدمة التبريد  ي، وقطاع IIتصنيع ال يوريثين، وعامل
 إزالة بروميد الميثيل مشروعاتالجزء الثاني:  -
 )81/23في الهند (المقرر  رابع كلوريد الكربون استهالك وإنتاج إزالةالجزء الثالث:  -
 الجزء الرابع: مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون -
 المباني تبريدوعات الجزء الخامس: مشر -
لمواد لعالمي االحترار اللبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الجزء السادس: المشروعات اإليضاحية ل -

 )72/40ودراسات الجدوى لتبريد المناطق (المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونية
وعات ي المشرفاالحترار العالمي الجزء السابع: االستخدام المؤقت لتكنولوجيا عالية القدرة على إحداث  -

 المعتمدة
بين أمور ، كلذبما في ، نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزالمتعلقة بخر ايرلتقان: الثامزء الجا -

لی ت إمدلتي قالصلة روع ذات المشرح اثيقة مقتوفي  الواردة دتايلنن ولصيل وايرازللبر يرتقا أخرى،
 1ينوالثمانلثاني ع االجتماا
 

 كل جزء من األجزاء الثمانية معروض أدناه:

يثين بولي يورلرغوة او والهالونات واد الهيدروفلوروكربونيةلماالجزء األول: تقارير المراجعة المالية الخاصة بإنتاج 
 خدمة التبريد وقطاع المذيبات في الصين ، وقطاعي IIوعامل تصنيع 

 :التي يتعين معالجتها المسائل

 2018أرصدة التمويل المرتبطة بجميع الخطط القطاعية بالكامل بحلول نهاية عام لن يتم صرف  •
ة قطاع ، وخط2020كانون األول  /حتى ديسمبر IIالتصنيع عامل  اإلنجاز لخطة قطاعطلب تمديد تواريخ  •

  2022ديسمبر/ كانون األول الهالون حتى 
االنتهاء  فور زالةالقطاعات لإلالمواد الخاضعة للرقابة المرتبطة بخطط  إلزالةرصد االستدامة طويلة األجل  •

 ً  منها ماليا
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، والهالونات،   )1(
وثيقة في ال والمذيبات والخدمة في الصين، الواردةوالبوليوريتان، وعامل التصنيع الثاني، 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20؛ 

أن أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة قطاعية لم تكن قد ُصرفت بالكامل بحلول نهاية عام   )2(
 ؛2018

لم تقدم إلى االجتماع  ذات الصلة أن تقارير البحوث والمساعدة التقنية للخطط القطاعية  )3(
 (ج)؛80/27، وفقا للمقرر 2018لعام األخير 

أن حكومة الصين أكدت أن خطط قطاعات رغاوي البوليوريتان والمواد   )4(
 صرف، وسيتم 2018الكلوروفلوروكربونية وإنتاج المذيبات والخدمة ستُستكمل في عام 

، وسيتم تقديم تقارير إنجاز المشروعات إلى أول 2019و 2018األرصدة بين عامي 
 ؛2020عام اجتماع في 

                                                 
(الصين)  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45(البرازيل) و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوثائق  1
  (تايلند). UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59  و
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 2020ديسمبر/كانون األول  31تاريخ إنجاز خطة قطاع عامل التصنيع الثاني إلى  تمديد  )5(
 ؛2022ديسمبر/كانون األول  31وخطة الهالونات إلى 

 أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل الوكالة المنفذة ذات الصلة:  (ب)

طة من الخطط القطاعية لتعزيز استخدام األرصدة المتبقية التي ال تزال متاحة لكل خ  )1(
ة التي لرقابلالشركات المحلية لالضطالع بالرصد الدائم لإلزالة المستدامة للمواد الخاضعة 

 يتم تناولها في كل خطة قطاعية بمجرد إنجازها ماليا؛

تقديم إلى االجتماع الثالث والثمانين مقترحا إلنشاء نظام للرصد يضمن االستدامة طويلة   )2(
وريد بع كلزالة االستخدامات الخاضعة للرقابة للمواد الكلوروفلوروكربونية، ورااألجل إل

لخطط جاز االكربون، وبروميد الميثيل، والهالونات في قطاعي االستهالك واإلنتاج، بعد إن
 لثانيالقطاعية ماليا في ضوء أي توجيهات مقدمة من اللجنة التنفيذية في االجتماع ا

 والثمانين؛

تقرير إلى االجتماع الثالث والثمانين عن نتائج تحليل عينات الرغاوي والمواد الخام تقديم   )3(
ضعة التي تم جمعها من شركات الرغاوى وشركات النظم بشأن ما إذا كانت المواد الخا

ة على لمطبقللرقابة التي تمت إزالتها بالفعل تُستخدم، بما في ذلك التدابير القانونية ا
 أنها في حالة عدم امتثال؛الشركات التي تبين 

تقديم تقارير البحوث والمساعدة التقنية المنجزة والمضطلع بها في جميع الخطط القطاعية،   )4(
 .5لنشرها على البلدان األخرى العاملة بموجب المادة 

  بروميد الميثيلإزالة  اتعمشروالجزء الثاني: 

 خطة إزالة بروميد الميثيل: األرجنتين (اليونيدو)

  ال شيء: معالجتهاالتي يتعين  المسائل

فرا، وهو صكان  2017مالحظة أن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين في عام  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
التي  ات الحرجةتخدامالمستوى األقصى المحدد في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات لالس

  وافقت عليها األطراف في بروتوكول مونتريال

 بروميد الميثيل: الصين (اليونيدو)إلزالة ة المرحلة الثانية من الخطة الوطني

  ال شيء :التي يتعين معالجتها المسائل

  
 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

بروميد الميثيل  المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالةاإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20الوارد في الوثيقة ومن يونيدو،  في الصين المقدم

كان صفرا، كما هو  2017مالحظة أن أقصى مستوى الستهالك بروميد الميثيل في الصين في عام   (ب)
جة التي ت الحروارد في االتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية، باستثناء أي إعفاءات لالستخداما

 وافقت عليها األطراف في بروتوكول مونتريال؛ 
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لب إلى حكومة الصين ويونيدو تقديم إلى االجتماع الثالث والثمانين التقرير النهائي عن أن تط  (ج)
ى صدة إلفي الصين، وإعادة أي أر المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل

ابع اع الرالصندوق المتعدد األطراف، وتقديم تقرير إنجاز المشروع، في موعد ال يتجاوز االجتم
 لثمانين.وا

 (اليونيدو) خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل: الصين

 التي يتعين معالجتها: المسائل

  2021 كانون األول /ديسمبر 31إنتاج بروميد الميثيل إلى  القطاع إلزالةتمديد تاريخ االنتهاء من خطة  •
 

ً  إلزالةالرصد المستدام طويل األجل  •   إنتاج بروميد الميثيل بعد اكتمال المشروع ماليا
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ الخطة القطاعية إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين، المقدم   (أ)
 من يونيدو؛

االجتماع الرابع والثمانين أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل يونيدو، تقديم تقرير مرحلي إلى   (ب)
فذه ذي ستنعن العقد الخاص بإنشاء نظام معلومات اإلدارة وإدماجه في برنامج الرصد واإلشراف ال

 سلطة الجمارك؛

لضمان الرصد المستدام طويل األجل إلنتاج  2021- 2019اإلحاطة علما بخطة العمل المقترحة للفترة   (ج)
ع الجتمالى حكومة الصين، من خالل يونيدو، تقديم إلى ابروميد الميثيل في الصين، وأن تطلب إ

عد إنجاز يثيل بالرابع والثمانين تحديثا لخطة العمل لضمان الرصد المستدام طويل األجل لبروميد الم
 خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل ماليا؛

 ؛2018الميثيل لعام  سيتضمن التحقق من إنتاج بروميد 2019مالحظة أن التقرير المرحلي لعام   (د)

أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل يونيدو، أن تدرج في جميع التقارير المرحلية الالحقة الصرف   (ه)
 ا؛ قعت بهوبالدوالر األمريكي وقت تقديم التقرير المرحلي وقيمة العقود الموقعة بالعملة التي 

عن حالة تنفيذ الخطة القطاعية إلزالة إنتاج  أن تطلب إلى حكومة الصين ويونيدو تقديم تقارير سنوية  (و)
ن مع األخير الجتمابروميد الميثيل، وتقرير إنجاز المشروع، إلى اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز ا

 .2022عام 

 )81/23في الهند (المقرر رابع كلوريد الكربون استهالك وإنتاج إزالة الجزء الثالث: 

  ال شيء :معالجتهاالتي يتعين  المسائل
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 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

اإلحاطة علما بالوثيقة الخاصة باستخدام رابع كلوريد الكربون لتطبيقات المواد األولية في الهند   (أ)
 والمقدمة من يوئنديبي؛

مالحظة أن حكومة الهند ستواصل رصد إنتاج واستخدام رابع كلوريد الكربون لضمان استمرار   (ب)
لخاضعة دامات ااستهالك رابع كلوريد الكربون وإنتاج رابع كلوريد الكربون لالستخاالمتثال إلزالة 

 للرقابة؛

حث البنك الدولي، جنبا إلى جنب مع حكومات فرنسا وألمانيا واليابان ويوئنديبي ويونيدو كوكاالت   (ج)
المشروع  ز، تقرير إنجا2018ديسمبر/كانون األول  31متعاونة، على أن تقدم في موعد ال يتجاوز 

 بشأن إزالة استهالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون.

 الجزء الرابع: مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

والتخلص  وزونالبرازيل: تقرير مرحلي عن المشروع اإلرشادي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لأل
 ي)(برنامج األمم المتحدة اإلنمائ منها

  ال شيء :معالجتهاالتي يتعين المسائل 

ايات إدارة نف ية عنفي اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن المشروعات التدليلية التجريب قد ترغب اللجنة التنفيذية
  المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها في البرازيل، والمقدم من يوئنديبي.

   مشروعات تبريد المبانيالجزء الخامس: 

طبيق تعلى  ، مع التركيزاع الفرعي لمبردات الطرد المركزيالبرازيل: مشروع توضيحي لإلدارة المتكاملة للقط
 لمبانيا رداتمبالكلوروفلوروكربون وذات الكفاءة في استخدام الطاقة الستبدال تكنولوجيات خالية من خالية من 

 نمائي)(برنامج األمم المتحدة اإلالكلوروفلوروكربون القائمة على 

سة بلدان في خم المباني بالكلوروفلوروكربونالمنطقة األفريقية: مشروع إيضاحي استراتيجي لتسريع تحويل مبردات 
  يابان)(اليونيدو وحكومات فرنسا وألمانيا والأفريقية (الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان) 

نك (البونس) فلبين وتالهند وإندونيسيا واألردن وماليزيا وال(الصين والمباني مبردات عالمي: مشروع عالمي الستبدال 
 الدولي)

  : ال شيءمعالجتهاالتي يتعين  المسائل

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما بالمعلومات المتعلقة بمشروعات أجهزة تبريد المباني التي قدمتها حكومتا فرنسا   (أ)
 الدولي؛واليابان ويوئنديبي ويونيدو والبنك 

أن تطلب إلى حكومة اليابان تقديم تقرير إنجاز المشروع وإعادة أرصدة المشروع التدليلي   (ب)
في خمسة  ربونيةاالستراتيجي للتحويل المعجل ألجهزة تبريد المباني العاملة بالمواد الكلوروفلوروك

ع الثالث الجتمايتجاوز ابلدان أفريقية (الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان)، في موعد ال 
 والثمانين؛
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المتبقية من المشروع التدليلي االستراتيجي للتحويل  أن تطلب إلى حكومة فرنسا إعادة األرصدة  (ج)
ية أفريق المعجل ألجهزة تبريد المباني العاملة بالمواد الكلوروفلوروكربونية في خمسة بلدان

 (الكاميرون ومصر وناميبيا ونيجيريا والسودان)؛

أجهزة  الستبدالحث البنك الدولي على تقديم تقرير إنجاز المشروع الخاص بالمشروع العالمي   (د)
 تبريد المباني إلى االجتماع الثاني والثمانين؛

تمديد تاريخ إنجاز المكون الخاص باألرجنتين من المشروع العالمي الستبدال أجهزة تبريد المباني   (هـ)
)GLO/REF/80/DEM/344 وأن تطلب إلى يونيدو 2020نهاية ديسمبر/كانون األول ) حتى ،

عام ألول لاتقديم تقرير نهائي عن التنفيذ وتقرير إنجار المشروع في موعد ال يتجاوز االجتماع 
2021.  

ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار للمواد لبدائل لاإليضاحية  المشروعاتالجزء السادس: 
 )72/40ودراسات الجدوى لتبريد المناطق (المقرر  ةالهيدروكلوروفلوروكربوني

   المسائل التي يتعين معالجتها:

 إيضاحيينتمديد تاريخ االنتهاء لمشروعين  •
 إلغاء مشروعين إيضاحيين وإعادة األرصدة •
 بعد تاريخ االنتهاء المحدد من اللجنة التنفيذية اتعاستمرار تنفيذ المشرو •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما بالتقارير المتعلقة بالتقدم في تنفيذ المشروعات التدليلية المقدمة من الوكاالت المنفذة   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20والواردة في الوثيقة 

فيما يتعلق بالمشروع التدليلي لمصنعي أجهزة تكييف الهواء لتطوير أجهزة تكييف الهواء للنوافذ   (ب)
ازات تبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي والمعبأة باستخدام غ

)SAU/REF/76/DEM/29:( 

دوالر أمريكي، زائد تكاليف دعم  220,000مالحظة إعادة إلى االجتماع الثاني والثمانين   )1(
 Saudiدوالر أمريكي للبنك الدولي، المرتبطة بمشروع شركة  15,400الوكالة البالغة 

Factory for Electrical Appliances Ltd. الذي قرر الخروج من المشروع؛ 

حث البنك الدولي على تقديم التقرير النهائي في أقرب وقت ممكن حتى يمكن عرضه على   )2(
 االجتماع الثالث والثمانين؛

فيما يتعلق بمكون المشروع التدليلي العالمي بشأن نوعية غازات التبريد واحتواء وإدخال غازات   (ج)
ونيب نفذه يضة إمكانية االحترار العالمي في شرق أفريقيا ومنطقة الكاريبي الذي يالتبريد منخف

 ويونيدو:

)، ومالحظة إعادة إلى GLO/REF/76/DEM/334إلغاء المكون الذي ينفذه يونيب (  )1(
 6,500بالغة دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة ال 50,000االجتماع الثاني والثمانين 

 ليونيب؛دوالر أمريكي 

، للمكون الذي تنفذه يونيدو 2019يونيه/حزيران  30تمديد موعد إنجاز المشروع حتى   )2(
)GLO/REF/76/DEM/333 على أساس الفهم أنه لن يتم طلب تمديد إضافي لتنفيذ (
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المشروع، وأن تطلب إلى يونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع 
 والثمانين؛

فيما يتعلق بالمشروع التدليلي العالمي إلدخال تكنولوجيا غاز التبريد ثاني أكسيد الكربون فوق   (د)
 ):GLO/REF/76/DEM/335الحرج لمحالت السوبرماركت (األرجنتين وتونس) (

الخاص  لمكون المشروع 2019مارس/آذار  31تاريخ إنجاز المشروع حتى  تمديد  )1(
 أنه لن يتم ُطلب تمديد إضافي لتنفيذ المشروع؛ باألرجنتين، على أساس الفهم

 ؛وأن تطلب إلى يونيدو إعادة األرصدةالخاص بتونس  مكون المشروعإلغاء   )2(

إلى االجتماع الثالث والثمانين وإعادة  تقرير إنجاز المشروعأن تطلب إلى يونيدو تقديم   )3(
 ؛2020مارس/آذار  31جميع األرصدة المتبقية في موعد ال يتجاوز 

أن تطلب إلى يوئنديبي تقديم معلومات محدّثة عن التقدم في تنفيذ المشروع التدليلي الخاص بأداء   (ه)
لمي في ر العاالتكنولوجيا الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة إمكانية االحترا

 ين؛) إلى االجتماع الثالث والثمانKUW/REF/76/DEM/32تطبيقات تكييف الهواء (

أن تطلب إلى االتحاد الروسي تقديم معلومات محدّثة عن التقدم في إنشاء مركز إقليمي للتميز في   (و)
ترار ة االحمجال التدريب وإصدار الشهادات والتدليل على غازات التبريد البديلة منخفضة إمكاني

 ) إلى االجتماع الثالث والثمانين؛EUR/REF/76/DEM/16العالمي (

كيد تواريخ اإلنجاز واالجتماعات التي ستُقدم إليها التقارير النهائية بشأن المشروعات إعادة تأ  (ز)
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20من الوثيقة  10المنجزة على النحو المحدد في الجدول 

 شروعاتوحسب تعديالته بموجب هذا المقرر، وأنه يجب إعادة جميع األرصدة المتبقية بشأن الم
 ف ذلك.شهرا من تاريخ إنجاز المشروع ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خال 12المنجزة في غضون 

 الصناعي في صناعة التبريد شبه المحكمة العاملة باألمونيا بالترددات التبريد إيضاحي لوحدات ضغطمشروع 
 (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ، في الصينفوجيان سنومان المحدودةوالتجاري في شركة 

  : ال شيءالتي يتعين معالجتهاالمسائل 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما، مع التقدير، بالتقرير النهائي، المقدم من يوئنديبي، عن المشروع التدليلي لكباسات   (أ)
اعي بريد الصنعة التالتبريد البُرغية القابلة لتحويل الترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا في صنا

في الصين الوارد في الوثيقة  Fujian Snowman Co. Ltdوالتجاري في شركة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20 ؛ 

دعوة الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)   (ب)
التبريد  كباساتفي إعداد مشروعات لتصنيع  5أعاله عند مساعدة البلدان العاملة بموجب المادة 

  البُرغية القابل لتحويل الترددات شبه المحكمة العاملة باألمونيا.

  دراسة الجدوى لتبريد المناطق

  )إلنمائي(برنامج األمم المتحدة اجدوى لتبريد المناطق في بونتا كانا الالجمهورية الدومينيكية: دراسة 
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  )اليونيب واليونيدو( جدوى لتبريد المناطق في القاهرة الجديدةالمصر: دراسة 

 سودةممركزي (في التكييف ال تكنولوجيات غير تقليدية الستخدامها ين ثالثتقارن بالتي جدوى الالكويت: دراسة 
 (اليونيب واليونيدو)التقرير النهائي) 

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما، مع التقدير، بالتقريرين النهائيين عن دراسة الجدوى بشأن تبريد المناطق في   (أ)
واردين النيب الجمهورية الدومينيكية، من يوئنديبي، وبشأن تبريد المناطق في مصر، من يونيدو ويو

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20في الوثيقة 

سة الجدوى التي تقارن بين ثالثة تكنولوجيات غير اإلحاطة علما كذلك بالتقرير األولي عن درا  (ب)
طلب ت، وأن عينية الستخدامها في أجهزة التكييف المركزية في الكويت، المقدم من يونيب ويونيدو

 إلى يونيب ويونيدو تقديم التقرير النهائي إلى االجتماع الثالث والثمانين؛

 أن تطلب:  (ج)

روع لدراسة الجدوى الخاصة بتبريد المناطق في يوئنديبي تقديم تقرير إنجاز المش من  )1(
ع في لمشرواالجمهورية الدومينيكية إلى االجتماع الثالث والثمانين؛ وإعادة أي أرصدة من 

 موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين؛

يونيب ويونيدو تقديم تقرير إنجاز المشروع لدراسة الجدوى الخاصة بتبريد المناطق  من  )2(
 التي ر إلى االجتماع الثالث والثمانين، وتقرير إنجاز المشروع لدراسة الجدوىفي مص

ة في تقارن بين ثالثة تكنولوجيات غير عينية الستخدامها في أجهزة التكييف المركزي
د ي موعالكويت إلى االجتماع الرابع والثمانين، وإعادة أي أرصدة من هذه المشروعات ف

 الثمانين؛ال يتجاوز االجتماع الرابع و

تشجيع حكومتي مصر والكويت من خالل يونيب ويونيدو على تقديم معلومات محدثة عن   (د)
 اإلجراءات المتخذة نتيجة دراسات الجدوى إلى اجتماع قادم للجنة التنفيذية.

 دةالمعتمات لمشروععالية على إحداث االحترار العالمي في االجزء السابع: االستخدام المؤقت لتكنولوجيا ذات قدرة 

.م ر ش.مجيريسيآکة رشدام ستخ(ا للبناننية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلما
 (اليوئنديبي)مرحلي ر يرتق، قتةؤلما للتكنولوجيا

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 تكنولوجيا مختارة غير متوفرة بعد •
 التجاريحالة التنفيذ في أربع شركات للتبريد  •

  
 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما، مع التقدير، بالتقرير الذي قدمه يوئنديبي، والجهود المبذولة لتيسير توريد التكنولوجيا   (أ)
 في لبنان؛  Iceberg SARLمنخفضة إمكانية االحترار العالمي إلى شركة 
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 أن تطلب إلى يوئنديبي:  (ب)

مواصلة مساعدة حكومة لبنان على تأمين توريد التكنولوجيا البديلة منخفضة إمكانية   )1(
وشركة  Iceberg SARLاالحترار العالمي وتقديم تقرير عن حالة التحويل في شركة 

CGI Halawanyو صل أ، إلى كل اجتماع، إلى أن يتم إدخال التكنولوجيا المختارة في األ
 كانية االحترار العالمي بشكل كامل؛أي تكنولوجيا أخرى منخفضة إم

تقديم تقرير إلى االجتماع الثالث والثمانين عن التقدم وحالة تنفيذ التحويل في الشركات   )2(
، CGI Halawany، وUNIC، وFrigo Liban -المتبقية، بما في ذلك توزيع التمويل 

 .Industrial and Commercial Refrigeratorsو

وجيا ذات لتكنولت قؤلمدام االستخ(ا للمكسيكنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لثانية ماحلة رلما
درة قذات جيا ولولی تکنإ تحويلهام تذي لاول سروأليشركة تصنيع ال قبن م قدرة عالية على إحداث االحترار العالمي

  اليا/ إسبانيا) (اليونيدو/ اليونيب/ ألمانيا/ إيط منخفضة على إحداث االحترار العالمي

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

كومة بذلتها ح التي في اإلحاطة علما، مع التقدير، بالتقرير الذي قدمته يونيدو والجهود قد ترغب اللجنة التنفيذية
فضة لوجيا منخلتكنواالمكسيك ويونيدو لوقف االستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة إمكانية االحترار العالمي وإدخال 

  المستفيدة. إمكانية االحترار العالمي الموافق عليها في جميع التطبيقات في الشركة

مج (برنا )عةابالشريحة الر -(المرحلة األولى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إزاترينيداد وتوباغو: خطة إدارة 
 األمم المتحدة اإلنمائي)

 :التي يتعين معالجتها المسائل

 عدم تقديم تقرير الحالة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي •

الجتماع الثالث (ب)، وحث يوئنديبي على تقديم إلى ا81/52في إعادة تأكيد المقرر  قد ترغب اللجنة التنفيذية
ن األولى م لمرحلةوالثمانين تقرير حالة عن استخدام فورمات الميثيل وعامل النفخ البديل المستخدم، في إطار ا

ة من مساعدبتي تحظى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو في الشركة ال
  الصندوق المتعدد األطراف.

  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إزاالجزء الثامن: التقارير المتعلقة بخطة إدارة 

 )اليونيب( )الثةالشريحة الث -(المرحلة األولى نية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إزاجزر البهاما: خطة إدارة 

 :معالجتهاالمسائل التي يتعين 

 عدم تقديم تقرير الحالة من برنامج األمم المتحدة للبيئة •

ائج دثة عن نتات محأن تحث يونيب على تقديم، إلى االجتماع الثالث والثمانين، معلوم قد ترغب اللجنة التنفيذية في
تهيئة  إعادةوالدراسة الخاصة باستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي الذي يهدف إلى تقييم ورصد 

  (ب).80/62نظامين من نظم تكييف الهواء في جزر البهاما، تمشيا مع المقرر 
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) التحققوتقدم ة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بنغالديش (تقارير الالمرحل
 )اليوئنديبي واليونيب(

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

من خطة إدارة إزالة  عن تنفيذ المرحلة األولى 2017اإلحاطة علما بتقريري التحقق والتقدم لعام   (أ)
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش، المقدمين من يوئنديبي؛

الموافقة على طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   (ب)
 األولى، ة، على أساس الفهم أنه لن يتم النظر في أي تمديد آخر للمرحل2019مارس/آذار  31حتى 

بونية لوروكروأن التقرير النهائي عن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروف
 ن المرحلةبقية موتقرير إنجاز المشروع سيُقدمان إلى االجتماع الثالث والثمانين؛ وأن األرصدة المت

الجتماع تجاوز افي موعد ال ياألولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستُعاد 
  الرابع والثمانين.

 )يباليون() هندوراس (تقرير مرحليلالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

يونيب عن تنفيذ األنشطة في إطار مكونات يونيب اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي المقدم من   (أ)
 س؛هندوراالمرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

أن تطلب إلى يونيب مواصلة تقديم تقرير مرحلي إلى كل اجتماع بشأن تنفيذ األنشطة في إطار   (ب)
ونية، لوروكربمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفمكونات يونيب المرتبطة بالمرحلة األولى 

ن خطة مألولى بما في ذلك المدفوعات المنفذة، حتى تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة ا
  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

- 2017ترة تقرير المرحلي للفاألولى: الالمرحلة  -إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إندونيسيا: خطة إدارة 
للتنمية  المتحدة (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، ومنظمة األمم المشروعاتتكنولوجيا تحويل بشأن وتحديث  2018

 الصناعية ، والبنك الدولي ، وحكومة أستراليا)

  :المسائل التي يتعين معالجتها

 31حتى  دونيسيامن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إن األولىتمديد فترة المرحلة  •
 2019 كانون األول /ديسمبر

 الفنيةأنشطة المساعدة  وفوراتدوالر أمريكي من  23,000إعادة تخصيص  •
  
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)
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في إحدى الشركات والتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ التحديث الخاص بتحويل التكنولوجيا   )1(
 يسيا،المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندون

 المقدمين من يوئنديبي؛

مع التقدير، بالجهود التي تبذلها حكومة إندونيسيا ويوئنديبي لتيسير إدخال التكنولوجيا   )2(
 تكييفوار العالمي التي اختارتها شركات تصنيع أجهزة التبريد منخفضة إمكانية االحتر

الهواء الممولة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

حكومة إندونيسيا ويوئنديبي مواصلة استكشاف آليات وتنفيذ إجراءات تدعم إدخال  منأن تطلب   (ب)
لى أنه إشارة االحترار العالمي في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء، مع اإل بدائل منخفضة إمكانية

 تمت الموافقة على التمويل في االجتماع الحادي والثمانين لألنشطة التمكينية؛

دوالر أمريكي، يمثل وفورات من  23,000الموافقة، بشكل استثنائي، على إعادة تخصيص مبلغ   (ج)
إلى مساعدة تقنية لتيسير تصنيع المعدات القائمة على  التحويل في شركة باناسونيك،

 في الشركات التي حصلت على مساعدة في إطار المرحلة األولى؛ 32-الهيدروفلوروكربون

 اإلحاطة علما بإعادة ما يلي إلى االجتماع الثاني والثمانين:  (د)

دوالرا أمريكيا للبنك  10,053دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  134,041  )1(
لى إحولت الدولي، المرتبط بالوفورات المحققة في شركات الرغاوي الجاسئة الثالث التي ت

 الهيدروكربونات؛

دوالرا أمريكيا للبنك  22,615دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  301,538  )2(
المرحلة األولى من خطة من  PT. TSG Chemicalالدولي، المرتبط بانسحاب شركة 

 PT. TSGإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛] أو [إتاحة لشركة 
Chemical  فرصة اتخاذ قرار حتى االجتماع الثالث والثمانين بشأن ما إذا كانت ترغب

 في المشاركة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية]؛

، وأن جميع 2018ديسمبر/كانون األول  31اإلحاطة علما بأن خطة قطاع الخدمة ستُنجز بحلول   (هـ)
 ؛ 2019ديسمبر/كانون األول  31األرصدة المتبقية من القطاع ستُعاد في موعد ال يتجاوز 

الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (و)
هم ما ف، على أساس 2019ديسمبر/كانون األول  31روكربونية إلندونيسيا حتى الهيدروكلوروفلو

 يلي:

يمكن لحكومة إندونيسيا تقديم طلب آخر لتمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
 ؛2019الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع األخير لعام 

) أعاله، يمكن 1المذكور في الفقرة الفرعية (و)( أنه إذا قدمت حكومة إندونيسيا الطلب  )2(
أثره وفي التمديد اإلضافي  2019للجنة التنفيذية أن تنظر في االجتماع األخير لعام 

المحتمل على نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة الستهالك المواد 
 الهيدروفلوروكربونية للبلد؛

 ) أعاله:1مذكور في الفقرة الفرعية (و)(أنه في حالة عدم تقديم الطلب ال  )3(
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وقطاع  البوليوريتانستتم إعادة جميع األرصدة المتبقية من مشروع رغاوي   -أ
ل تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء إلى الصندوق المتعدد األطراف بحلو

 ؛2020االجتماع األخير لعام 

تقديم تقارير مرحلية على ستواصل حكومة إندونيسيا ويوئنديبي والبنك الدولي   -ب
أساس سنوي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

حلول الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى إنجاز المشروع، وتقرير إنجاز المشروع ب
  .2020يونيه/حزيران  30

 ليونيدو)(ا ي)مرحلي سنو ألردن (تقريرلالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 2019 يونيه/ حزيران 30فترة المرحلة األولى حتى تمديد  •
 2017و  2015و  2014و  2013للسنوات  ةامج القطرياستعراض بيانات البر •

  
 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد عن تنفيذ  2018اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن، المقدم من يونيدو؛

النظر في طلب تمديد مدة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و  (ب)
تنفيذ لتمديد إضافي ، على أساس الفهم أنه لن يتم طلب أي 2019يونيه/حزيران  30لألردن حتى 

ن، وأن لثمانيمشروع المرحلة األولى، وأن تقرير إنجاز المشروع سيُقدم بحلول االجتماع الرابع وا
 األرصدة المتبقية ستعاد إلى االجتماع الرابع والثمانين؛

حث البنك الدولي على العمل مع حكومة األردن على تنقيح بيانات البرنامج القطري للسنوات و  (ج)
 7دة من أجل ضمان اتساقها مع البيانات المبلغ عنها بموجب الما 2017و 2015و 2014و 2013

قرب وقت أنة في من بروتوكول مونتريال وتقديم تقارير البيانات المنقحة للبرامج القطرية إلى األما
  ممكن.

 
 – 2017رة فتحلي للرم ريرتق( يازنية لماليوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة إدارة إزاة طخن لی موألاحلة رلما

 (اليوئنديبي) )2017م لعاق لتحقر ايرتقو  2018

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  2018-2017اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي للفترة   (أ)
 لماليزيا، المقدم من يوئنديبي؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالرا أمريكيا وعدم صرفه حتى اآلن، وأن تطلب إلى  217,454اإلحاطة علما بااللتزام بمبلغ   (ب)
 يوئنديبي إعادة أي أرصدة متبقية إلى االجتماع الثالث والثمانين؛
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إزالة المواد اإلحاطة علما بأن حكومة ماليزيا أنجزت تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة   (ج)
إلى  ، وقدمت تقرير إنجاز المشروع2018يونيه/حزيران  1الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

  (ب).80/22االجتماع الثاني والثمانين، تمشيا مع المقرر 

ا لتكنولوجيام امن استخد ولحالتة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف (رحلالم
اليونيب ( )2018 منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي والتقرير المرحلي لعام غازات التبريدالمؤقتة إلى 
 )واليوئنديبي

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

حلة األولى من خطة عن تنفيذ المر 2018في اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي السنوي لعام  قد ترغب اللجنة التنفيذية
  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف، الذي قدمه يونيب.

) نويلي السلمكسيك (التقرير المرحلالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 يدو / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)(اليون

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  2018اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)
 الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك، المقدم من يونيدو؛

حكومة المكسيك ويونيدو ويوئنديبي إدراج في التقرير المرحلي القادم عن المرحلة  منأن تطلب   (ب)
ين ع والثمانالراب األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدم إلى االجتماع

 ما يلي:

ى مساعدة من أي تحديث للقائمة النهائية لشركات الرغاوي عند المصب التي حصلت عل  )1(
الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة األولى، بما في ذلك استهالكها من 

ت إزالته، والقطاع الفرعي، ومعدات خط ب الذي تم141- الهيدروكلوروفلوروكربون
 األساس والتكنولوجيا المعتمدة؛

ي شاركت أو لم تشارك ف Plasticos Espumadosتأكيد بشأن ما إذا كانت شركة   )2(
 المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

إعادة األرصدة، بما في ذلك األرصدة من خطة قطاع الرغاوي، إلى الصندوق المتعدد   )3(
فاق الخاص (هـ) من االت7األطراف عند وقت إنجاز المرحلة األولى، بما يتماشى مع الفقرة 

 رة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛بالمرحلة األولى من خطة إدا

يونيه/حزيران  30يوئنديبي ويونيدو تقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد ال يتجاوز  منأن تطلب   (ج)
2020. 

 )يونيبوال ) (اليونيدو(المرحلة األولىإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قطر: تمديد خطة إدارة 

 :معالجتهاالمسائل التي يتعين 

 2019 يوليه/ تموز 1فترة المرحلة األولى حتى  تمديد 
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  الثالث والثمانيندعوة لتقديم اقتراح للمرحلة الثانية إلى االجتماع  
 لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةتحديث التفاقية ا 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر     )1(
 ؛2019يوليه/تموز  1حتى 

ألف من االتفاق بين حكومة -2، والتذييل 14و 1أن أمانة الصندوق قامت بتحديث الفقرتين     )2(
ت استنفاد طنا من قدرا 86.9إلى خط أساس البلد البالغ قطر واللجنة التنفيذية، استنادا 

تمويل من بروتوكول مونتريال، ومستوى ال 7األوزون كما هو مبلغ عنه في إطار المادة 
الة ارة إزالمنقح ليعكس أنه لن يتم تقديم أي طلب لشرائح بعد الشريحة األولى من خطة إد

يخ ، وتارفي االجتماع الخامس والستين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
ة إلى أن أضيفت لإلشار 16؛ وأن الفقرة الجديدة 2019يوليه/تموز  1اإلنجاز المنقح وهو 

على  لستين،االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الخامس وا
 النحو الوارد في المرفق األول بهذه الوثيقة؛

دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم  39,241إلى االجتماع الثاني والثمانين مبلغ  إعادة      )3(
ر الذي نُقل دوالرا أمريكيا لليونيدو، المرتبط بمشروع شركة الكوث 2,943الوكالة البالغة 

 إلى ُعمان؛

الة الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إز المشروعأنه يمكن لحكومة قطر تقديم مقترح     )4(
نه لفهم أاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثالث والثمانين، على أساس 

 ؛2018و 2017سيشمل التحقق من استهالك قطر في السنتين 

من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2019- 2018الموافقة على تنفيذ شريحة   (ب)
  لقطر؛

قطر ويونيدو ويونيب تقديم التقرير المرحلي النهائي إلى االجتماع الرابع أن تطلب إلى حكومة   (ج)
ون األول ديسمبر/كان 31والثمانين، وتقرير اإلنجاز المالي وإعادة األرصدة المتبقية بحلول 

  .2020، وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع األول للجنة التنفيذية في عام 2019

رير : التق)البوليفارية -فنزويال (جمهورية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المرحلة األولى من خطة إدارة
 (اليونيدو) المرحلي النهائي

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
مقدم )، الالبوليفارية -الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) لفنزويال (جمهورية 

 من يونيدو؛
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اإلحاطة علما بأن يونيدو ستُعيد إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الثالث   (ب)
 377غة دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البال 5,028والثمانين رصيدا قدره 

  والرا أمريكيا.د

 -  (جمهورية زويالالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: طلب تحديث اتفاقية فن
  اليونيدو / اليوئنديبي) البوليفارية)

 :المسائل التي يتعين معالجتها

إزالة المواد إزالة خطة قطاع رغاوي البولي يوريثان من المرحلة الثانية من خطة إدارة  •
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية فنزويال البوليفارية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

البوليفارية) إلزالة خطة قطاع رغاوي  -الطلب المقدم من حكومة فنزويال (جمهورية   )1(
بونية وروكرلمواد الهيدروكلوروفلالبوليوريتان من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ا

 رجة فيالشركات المؤهلة المد أعاداتالتي ينفذها يوئنديبي، على أساس الفهم أنه إذا 
خالل تنفيذ  ب-141كميات كبيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون استخدامالمشروع 

يد يعن أ، يمكن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 يوئنديبي تقديم مقترح لتناول التحويل فيها؛

 92,849دوالر أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,326,564أنه ستتم إزالة مبلغ   )2(
ن من وريتادوالرا أمريكيا موافق عليه من حيث المبدأ ليوئنديبي لخطة قطاع رغاوي البولي

بين  تفاقاد الهيدروكلوروفلوروكربونية من االالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المو
  لبوليفارية) واللجنة التنفيذية؛ا -حكومة فنزويال (جمهورية 

دوالرا أمريكيا،  76,420أن يوئنديبي سيُعيد إلى الصندوق المتعدد األطراف مبلغا قدره   )3( 
 غاويع ردوالرا أمريكيا، المرتبط بخطة قطا 5,349زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 
رة طة إداخمن المرحلة الثانية من  األولى من الشريحة البوليوريتان الموافق عليها كجزء

 إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى االجتماع الثاني والثمانين؛

 الخطة المنقحة للمرحلة الثانية في قطاع خدمة التبريد؛  )4(

ألف من االتفاق بين حكومة فنزويال (جمهورية -2 أن أمانة الصندوق قامت بتحديث التذييل  )5(
ينفذها  لبوليفارية) واللجنة التنفيذية ليعكس إزالة خطة قطاع رغاوي البوليوريتان التيا -

إلى أن  جديدة لإلشارة 16يوئنديبي وجدول التمويل المنقح لمكون يونيدو، وإضافة فقرة 
ين، السبعول إليه في االجتماع السادس االتفاق المحدَّث يحل محل االتفاق الذي تم التوص

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/20 على النحو الوارد في المرفق الثاني بالوثيقة
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ميديا كة ير تكنولوجيا في شريغت -(المرحلة الثانية) إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نام: خطة فيت
 الدولي وحكومة اليابان) نام) المحدودة) (البنكلالستهالك الكهربائي (فيت

 :المسائل التي يتعين معالجتها

ميديا لالستهالك الكهربائي في شركة  32-الهيدروفلوروكربون إلى R-290 المادة تغيير التكنولوجيا من •
 (فيتنام) المحدودة) 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما بالطلب المقدم من البنك الدولي نيابة عن حكومة فييت نام بشأن تغيير التكنولوجيا في   (أ)
إلى  R-290، من .Midea Consumer Electric (Viet Nam) Co. Ltdشركة 

لمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد في سياق ا 32-الهيدرفلوروكربون
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 Midea Consumer Electric (Viet Nam)الموافقة على تغيير التكنولوجيا بالنسبة لشركة   (ب)
Co. Ltd. من ،R-290 دوالرا أمريكيا، زائد  768,659، بمبلغ قدره 32-إلى الهيدرفلوروكربون

دوالرات أمريكية للبنك الدولي، مما يسفر عن إعادة إلى  53,806تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالرا  4,785دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  68,358اع الثاني والثمانين االجتم

 أمريكيا من البنك الدولي إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

لن تكون  .Midea Consumer Electric (Viet Nam) Co. Ltdاإلحاطة علما بأن شركة   (ج)
 وق المتعدد األطراف؛مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من الصند

مالحظة أن االتفاق بين حكومة فييت نام واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (د)
ب) عندما فرعية(الهيدروكلوروفلوروكربونية سيُعدل ليعكس إعادة التمويل المشار إليها في الفقرة ال

 ية.لوروكربونكلوروفمن خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو تم تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية

رير تقاالند (وتايل لبرازيل والصين والهندالهيدروكلوروفلوروكربونية لالمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد 
  (اليوئنديبي) سنوية)المرحلية ال

 )2018 حلي لعامة األولى) (التقرير المر(المرحلالهيدروكلوروفلوروكربونية خطة إدارة إزالة المواد البرازيل: 
 (اليوئنديبي)

  :المسائل التي يتعين معالجتها

 :2قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن

  تأخذ علما:   (أ)  

بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  2018بالتقرير المرحلي لعام   )1(                   
الوارد في الوثيقة  للبرازيل، التي قدمها يوئنديبي(المرحلة األولى) 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/41؛  
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غيرت التكنولوجيا المختارة من فورمات الميثيل إلى الماء، وأن  Espumatecبأن مؤسسة   )2(                   
  التكاليف اإلضافية المتعلقة بتغيير التكنولوجيا سوف تغطيها المؤسسة؛

إن المستخدمين النهائيين االثني عشر لرغاوي البوليوريتان من المحتمل أال يكونوا مؤهلين   )3(                   
في  صندوقوأن األموال المتعلقة بالمؤسسات التي ثبت أنها غير مؤهلة سوف تتم إعادتها لل

إطار  في لجتهانهاية المرحلة األولى، إال إذا حدد يوئنديبي مؤسسات إضافية مؤهلة لم تتم معا
مانة، ع األمالمرحلة األولى أو المرحلة الثانية ويمكن أن تخصص لها هذه األموال بالتشاور 
لسنوي حلي اوأن إعادة تخصيص األموال سيتم اإلبالغ عنها للجنة التنفيذية في التقرير المر

  التالي؛

  بأن تطلب إلى يوئنديبي:  (ب)  

البرازيل وألمانيا في تقديم تقارير مرحلية سنوية بشأن تنفيذ برنامج أن يستمر مع حكومات   )1(                   
حتى  بونيةالعمل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكر

 ة عاماالنتهاء من المشروع، وتقرير استكمال المشروع إلى أول اجتماع للجنة التنفيذي
  ؛2020

أن يدرج في التقرير المرحلي التالي الذي سيقدم إلى آخر اجتماع للجنة التنفيذية في عام   )2(                   
2019:  

، على أساس أن األموال المتبقية من تحويل Panisolحالة تنفيذ تحويل مؤسسة   (أ)                    
المؤسسة سوف تعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف في حالة ما إذا انسحبت 

  من المشروع؛ و المؤسسة

قائمة شاملة بمؤسسات الرغاوي النهائية التي قام الصندوق المتعدد األطراف   (ب)                    
بمساعدتها في إطار المرحلة األولى، باإلضافة إلى استهالكها المزال من 

ع الفرعي ومعدات خط األساس ب، والقطا141- الهيدروكلوروفلوروكربون
ة؛ وقائمة بالمؤسسات التي توقفت عن استخدام والتكنولوجيا المعتمد

عدة من الصندوق المتعدد األطراف؛ ب دون مسا141- الهيدروكلوروفلوروكربون
وقائمة بالمؤسسات اإلضافية التي ثبت أنها غير مؤهلة واستهالكها من 

بالمؤسسات اإلضافية المؤهلة المحددة  ب؛ وقائمة141- الهيدروكلوروفلوروكربون
  و معالجتها في المرحلة األولى أو المرحلة الثانية، إن وجدت؛ والتي لم تتم

أن يستمر في مساعدة حكومة البرازيل على ضمان توفير تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية   )3(                   
ن أي تكاليف ، على أساس أU-Techو  Shimteckاحترار عالمي منخفضة لبيوت النظم 

كنولوجيا أو ت دها إال إذا تم إدخال التكنولوجيا المختارة في األصلتشغيل إضافية لن يتم سدا
ر تقري أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة بالكامل، وأن يتم تقديم إلى كل اجتماع

رى يا أخبشأن حالة التحويل وذلك حتى يتم إدخال التكنولوجيا المختارة أصال أو تكنولوج
دم بشكل كامل، مع تحديث من الموردين بشأن التق ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة

على  توفرةمالمحرز في ضمان أن التكنولوجيات المختارة بما في ذلك المكونات المتعلقة بها 
  المستوى التجاري في البلد.
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) (خطة 7201عام لمرحلي التقرير ال(المرحلة األولى) (إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصين: خطة 
 (اليونيدو) )المسحوبة بالضغط البولسترينقطاع رغوة 

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

  في أن: 3قد ترغب اللجنة التنفيذية
  

ى من خطة عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة األول 2018تأخذ علما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
من خطة إدارة إزالة المواد  المسحوبة بالضغط البوليسترينقطاع رغاوي 

لوارد في ا عيةية في الصين الذي رفعته منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناالهيدروكلوروفلوروكربون
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45الوثيقة 

  
لرابع تماع امنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وحكومة ألمانيا أن تعيدا إلى االجتطلب إلى   )ب(

 ترينالبوليسوالثمانين األرصدة المتبقية من اعتمادات المرحلة األولى من خطة قطاع رغاوي 
 ية في الصين.الهيدروكلوروفلوروكربونمن خطة إدارة إزالة المواد  المسحوبة بالضغط

  
الصين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (تقرير مرحلي لعام 2017) 

 (خطة قطاع رغاوي البولي يوريثين الجامدة) (البنك الدولي)

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 2019 حزيران يونيه/ 30غاوي البولي يوريثان حتى تمديد فترة تنفيذ المشروع للمرحلة األولى من قطاع ر •

  في أن: 4قد ترغب اللجنة التنفيذية   
  

وي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغا 2018تأخذ علما بالتقرير المرحلي لعام   )أ(
ونية في وروكربالجاسئة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المـــواد الهيدروكلوروفل البوليوريثان

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45الوارد في الوثيقة   الصين الذي رفعه البنك الدولي
  
واد   )ب( ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول دة المرحل د م ى تمدي ق عل تواف

ة  ة لغاي و/حزيران  30الهيدروكلوروفلوروكربوني ى أيّ  2019يوني ة عل دم الموافق رط ع ى ش  عل
  تمديد إضافي؛

  
المشروع والمعلومات المحيّنة عن مستوى تطلب إلى حكومة الصين والبنك الدولي رفع تقرير إتمام   (ج)

  ين.المصروفات واألرصدة المحتمل ردها إلى الصندوق المتعدد األطراف إلى االجتماع الرابع والثمان
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(خطة  )2017م (المرحلة األولى) (تقرير مرحلي لعاإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصين: خطة إدارة 
 (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) الصناعي والتجاري) الهواءوتكييف قطاع التبريد 

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 كانون األول /رديسمب 31حتى التبريد وتكييف الهواء تمديد فترة تنفيذ المشروع للمرحلة األولى من قطاع  •
2019 

 يلي: فيما5قد ترغب اللجنة التنفيذية 

بشأن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء  2018المرحلي لعام أن تحاط علما بالتقرير   أ)(
الصناعي والتجاري من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45الوارد في الوثيقة  في الصين التي قدمه اليوئنديبي

واء من يف الهالتبريد وتكيع للمرحلة األولى من خطة قطاع الموافقة على تمديد فترة تنفيذ المشرو  )ب(
 ؛ 2019ول كانون األ /ديسمبر 31خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين حتى 

 ولأروع إلى تقديم تقرير إنجاز المشبحكومة الصين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ومطالبة    (ج) 
 جميع أرصدة التمويل المتبقية عند االنتهاء المالي. وإعادة 2020عام اجتماع في 

) (خطة 7201عام لمرحلي القرير الت(المرحلة األولى) (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة الصين: خطة إدارة
 ) (اليونيدو)قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء في الغرف

 :المسائل التي يتعين معالجتها

تمديد ياج إلى واحتمال االحتالمحولة  R-290 المادة مستوى التصنيع على خطوطاستمرار انخفاض  •
 المشروع

 للمواد الهيدروفلوروكربونيةخصم ممكن من نقطة البداية  •
 

 فيمايلي: 6قد ترغب اللجنة التنفيذية 

بشأن تنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف من  2017أن تحاط علما بالتقرير المرحلي لعام   (ا)
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين المقدم 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45الوارد في الوثيقة  من اليونيدو

أن تنظر فيما إذا كانت تخفض من نقطة بداية البلد التخفيضات التجميعية المستدامة من   (ب)
 R-410Aجرد تحديدها، وكمية غازات التبريد استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون، بم

المتضمنة في المعدات التي يجري تصنيعها بواسطة المنشئات المعانة بمقتضى المرحلة 
استنادا الى الطاقة المحولة التي كانت معطلة الى أن  2020األولى بعد يناير/ كانون الثاني 

 كنولوجيا المتفق عليها؛تقوم الخطوط المحولة الى تصنيع المعدات اعتمادا الى الت
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أن تطلب من حكومة الصين واليونيدو أن يقدما لالجتماع الثالث والثمانين تقريرا مرحليا   (ج)
منقحا عن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

التنفيذية خالل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التوجيه المقدم من اللجنة 
 االجتماع الثاني والثمانين.

 

(قطاع  )0172لعام  (المرحلة األولى) (التقرير المرحليإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصين: خطة 
 اليابان) /اليونيب) (برنامج التمكين خدمة التبريد بما في ذلك

 :المسائل التي يتعين معالجتها

ة إدارة من خط لىاألولمرحلة التبريد وبرنامج التمكين الوطني في اخطة خدمة تمديد فترة تنفيذ المشروع في  •
 2019 كانون األول /ديسمبر 31لصين حتى لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  في أن:7قد ترغب اللجنة التنفيذية 

بشأن تنفيذ المرحلة األولى من قطاع خدمة التبريد وبرنامج  2018تأخذ علما بالتقرير المرحلي لعام   (أ)  
ين والتي ية للصالتمكين الوطني للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/45الوارد في الوثيقة قدمها يونيب 

على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الموافقة   (ب)  
  ؛ وعلى أساس أنه لن يتم طلب أي تمديد آخر لتنفيذ المشروع 2018ديسمبر/كانون األول  31

عام تطلب إلى حكومة الصين ويونيب وحكومة اليابان تقديم تقرير انتهاء المشروع في أول اجتماع   (ج)  
2019.  

  

 /نديبياليوئ) (يالنهائ (المرحلة األولى) (التقرير المرحليإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الهند: خطة 
 حكومة ألمانيا) /اليونيب

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

  ي :8قد ترغب اللجنة التنفيذية ف

عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثالثة والنهائية من أن تحاط علما بالتقرير المرحلى النهائي   (أ) 
 يونديبيمن ال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند المقدم

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/52الواردة في الوثيقة 

ديسمبر/كانون  31ألمانيا أن تبلغ األمانة في أن تطلب من حكومة الهند واليونديبي واليونيب وحكومة   (ب) 
ن خطة مبالصرف النهائي للمستفيدين وإعادة أي أرصدة متبقية من المرحلة األولى  2018األول 

  انين.والثم إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفي نفس التاريخ في االجتماع الثالث

  

                                                 
  5UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/4من الوثيقة  140التوصية الموجودة في الفقرة  7
 /52UNEP/OzL.Pro/ExCom/82من الوثيقة  11التوصية الموجودة في الفقرة   8
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تايلند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) (التقرير المرحلي) (البنك 
 الدولي / اليابان)

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

  :في أن 9قد ترغب اللجنة التنفيذية

ً بالتقرير المرحلي لعام      )(أ إدارة إزالة المواد طة عن تنفيذ المرحلة األولى من خ 2017تأخذ علما
في الوثيقة  الوارد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند الذي قدّمه البنك الدولي

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/59 ؛  

ً بأن حكومة تايلند والبنك الدولي سيقدّمان تقرير عن إنجازو   )(ب ً أيضا لمرحلة المشروع ل أن تأخذ علما
 2019ي عام الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع األول فاألولى من خطة إدارة إزالة المواد 

ن (ب) وسيعيدان األرصدة المتبقية بحلول كانو80/72على النحو المنصوص عليه في المقرر 
  .2019األول/ديسمبر 

 (ه)) 79/18لتخلص من المواد المستنفدة لألوزون (المقرر التجريبية ل مشروعاتالتقرير تجميعي عن    (ج)

 ملخصات للتقارير النهائية عن تسععامة و لمحةعلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21 الوثيقة تحتوي
ن العام لقطاعي، ودراستين إلنشاء نظام تمويل من اخلص من المواد المستنفدة لألوزونبشأن الت تجريبيةمشروعات 

 وصية.اجات والتالستنتالتقارير النهائية واقدم تحليالً للنتائج من من المواد المستنفدة لألوزون. وت والخاص للتخلص

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 إعادة األرصدة المتبقية لمشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون •
ي فوكربونية المواد الهيدروفلورلتكاليف للتخلص التدريجي من الصلة بوضع مبادئ توجيهية مسائل ذات ال •

 5بلدان المادة 
  

 اللجنة التنفيذية في:قد ترغب 

حو ى النأن تشير إلى التقرير التجميعي عن مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون عل  )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21الوارد في الوثيقة 

التقرير  وصياتوأن تطلب من الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة تطبيق، عند االقتضاء، نتائج وت  )ب(
 شروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون؛التجميعي عن الم

لمواد الص من (ج)     وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على إعادة أي أرصدة متبقية لمشروعات التخ
 79/18لمقرر فقا لالمستنفدة لألوزون، إن لم تتم إعادتها بالفعل، إلى االجتماع الثاني والثمانين، و

 (ب)؛ 

تأخذ في االعتبار التقرير التجميعي عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة وأن   (د)
شأن وضع مبادئ (د) من جدول أعمال االجتماع الثاني والثمانين ب 11لألوزون أثناء مناقشتها للبند 

 .5توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للموا الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

  

                                                 
 /59UNEP/OzL.Pro/ExCom/82من الوثيقة  23التوصية الموجودة في الفقرة  9
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 2018الموحد لعام  إنجاز المشروعتقرير     )(د

ز دروس المستفادة في كل من تقارير إنجامن ال لمحة عامة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/22تقدم الوثيقة 
 دة.المستفا وملخصاً للدروس وتقارير إنجاز المشروعات الفردية المستلمة متعددة السنواتتفاقات االمشروعات 

 :معالجتهاالمسائل التي يتعين 

 العالقةتقارير إنجاز المشروعات  •

 يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما .2

أن تحاط علما بالتقارير المجمع إلتمام المشروعات الوارد في الوثيقة (أ) 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/22؛ 

المجمعة إلتمام  أن يحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم لالجتماع الثالث والثمانين التقارير  (ب) 
المشروعات بالنسبة لالتفاقات المتعددة السنوات، والمشروعات الفردية التي حان موعدها، وفي حالة 

 عدم اتجاهها للتقديم؛ توفر أسباب ذلك؛

أن تحث الوكاالت الرئيسية والمتعاونة على أن تنسق بصورة وثيقة عملها في االنتهاء من الجزء   (ج) 
ر المجمعة إلتمام المشروعات لكي تتيح للوكالة المنفذة الرئيسية تقديم التقارير الخاص بها من التقاري

 المجمعة الكاملة وفقا للجدول الزمني؛

أن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تدرج الدروس الواضحة حسنة الصياغة والدقيقة لدى   (د) 
 تقديم تقاريرها المجمعة إلتمام المشروعات؛

و جميع أولئك المشاركين في إعداد وتنفيذ المشروعات المتعددة السنوات واالفرادية الى أن أن تدع  (ه) 
تولي االعتبار للدروس المستفادة من التقارير المجمعة إلتمام المشروعات في حالة مالءمتها لدى 

  إعداد وتنفيذ المشروعات في المستقبل.

 تخطيط األعمال     -8

 متعدد األطرافالللصندوق  2020-2018عن حالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة للفترة  تحديث  )أ(

ً لخطة أعمال UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/23تقدم الوثيقة  ، وحالة تنفيذ خطة 0202-2018الفترة  ملخصا
لثاني اى االجتماع لة إالمقدم والطلباتفي االجتماع الحادي والثمانين التي تمت في ضوء الموافقات  2018 لعام عملال

واد زالة المإومشروعات بالهيدروفلوروكربون حالة المساهمات الطوعية لألنشطة التمكينية الخاصة و، والثمانين
 .2031إلى  2018 من ، وااللتزامات اآلجلة لالتفاقات متعددة السنوات للفترةالهيدروفلوروكربونية

  :المسائل التي يتعين معالجتها

ط طفي خ وجودةالغير م والثمانينلثاني ع االجتماالی إمة دلمقاإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ة طنشأ •
 2020 – 2018 للفترة لعمااأل

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تأخذ علما بما يلي:
 

حو على الن 2020- 2018راف للفترة تحيين حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األط  )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/23الوارد في الوثيقة 
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 4,120,570 ورفع إلى االجتماع الثاني والثمانين أنشطة لخفض المواد الهيدروفلوروكربونية بقيمة  )ب(

طة األعمال خدوالرا أمريكيا لم ترد أصال في  2,959,457دوالرا أمريكيا بما في ذلك أنشطة بقيمة 
 .2018-2020للفترة 

 
 الشريحةتأخر تقديم     )ب(

رارات (د) اإلجراءات المتخذة استجابة لق 47/50وفقا للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24 الوثيقةتعرض 
 كللتحليل و ،مانينالحادي والث االتفاقات المتعددة السنوات التي اعتمدت في االجتماعمن الشريحة تأخر تقديم بشأن 

 فيما بعد. تسحب ولكنها قدمتثمانين أو التي إلى االجتماع الثاني والتقدم من الشرائح التي لم 

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 31 لعددنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزائح خرامع ش وخمسين نشاطاد حم وايدتقم يتم ل •
 والثمانينلثاني ع االجتماالی إ ميمهدتق مستحقدا بل

 وطنيةوزون الأو تغييرات في وحدة األ /الموافقات وأو  /التأخير ما يلي: قرارات الحكومة و أسبابشملت  •
 )5ح السابقة (ل كافية من الشرائأمواو )12اإللزامي (تحقق العدم وجود تقرير و )14و/ أو تغيير هيكلي (

التأخير في و )24السابقة ( في المائة من األموال المعتمدة للشريحة 20المقدرة بنسبة عتبة الصرف أقل من و
أو لرئيسية االوكالة وعدم جاهزية  )7االتفاقات ( توقيعو )1ومسائل أمنية ( )6عنصر االستثمار (تنفيذ 

وتعديل  )2الجاهز للتشغيل (نظام الترخيص و )8وصعوبات داخلية أو خارجية ( )2للتقديم (المتعاونة 
 )4التقارير المالية (التقارير المرحلية و/ أو أو عدم تقديم  )2االتفاق (

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 اإلحاطة علما بما يلي:  )أ(

التقرير المتعلق بالتأخر في تقديم الشرائح، الوارد في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/24؛ 

والمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح، في إطار خطط إدارة إزالة المواد  )2(
ج األمم برنامالهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان و

تنمية لمتحدة للاألمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة ا
 الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي؛

ة روكربونيشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلونشاطاً مرتبطاً ب 91من أصل  40وأن  )3(
 المستحق تقديمهم إلى االجتماع الثاني والثمانين قد قدمت في موعدها؛

رة إزالة ط إداوأن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خط )4(
ن يكون له ل 2018م إلى ثاني اجتماع في عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمه

 ه ال يوجد، وأنأي تأثير، أو من غير المحتمل أن يكون له تأثير، على االمتثال لبروتوكول مونتريال
، مونتريال توكولما يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية ال يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة ببرو

 دية حيث يحتمل عدم امتثالها؛ باستثناء المملكة العربية السعو

قديم تير في ومطالبة األمانة بإرسال خطابات إلى الحكومات المعنية بخصوص القرارات المتعلقة بالتأخ  )ب(
 الشرائح المذكورة في المرفق األول بهذا التقرير.
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 2021-2019متعدد األطراف للفترة الخطة العمل الموحدة للصندوق   (ج)         

 عدد األطراف للفترةمتالخطط األعمال الموحدة للصندوق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25تقدم الوثيقة 
ن، ي والثمانية إلى االجتماع الثانالثنائية والمنفذ تحليال لخطط األعمال المقدمة من الوكاالت . وتشمل2019-2021

التدريجي ض يخفالت، وأنشطة زمة لالمتثالالالعلى أساس األنشطة  2021-2019وتتناول تخصيص الموارد لعام 
ائل مسلا أيضا تناولو .الموجودة قراراتالقترح تعديالت تستند إلى وت للمواد الهيدروفلوروكربونية والتكاليف القياسية

التي لم  2018 لعام بما في ذلك األنشطة الواردة في خطة األعمال السياسات في خطط أعمال الوكاالت، المتعلقة ب
اد لمووالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة ا في االجتماع الثاني والثمانينها تقدم للموافقة علي

 انين.والثم االجتماع الثاني بعدوالتعديالت األخرى  الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلفراط في وضع الميزانية

 :التي يتعين معالجتها المسائل

دوالر أمريكي في  مليون 66,24 بقيمةفي خطة العمل الميزانية اإلرشادية اإلجمالية الواردة تتجاوز األنشطة  •
 2021- 2019 فترة الثالث سنوات

 2021- 2019 للفترة خطة العملآخر على تعديل  ما إذا كان سيتم إدخال •
 ةوكربونيالهيدروكلوروفلورتقديم األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد  •

  
 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

الواردة في  2021-2019اإلحاطة علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25الوثيقة 

  البت فيما إذا كان ينبغي:  (ب)

تعديل خطة األعمال على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/25؛  

إدخال تعديالت أخرى على خطة األعمال على النحو المقترح في االجتماع الثاني   )2(
ائية والثمانين خالل المناقشات و/أو خالل عرض خطط األعمال بواسطة الوكاالت الثن

  والمنفذة من خالل:

خطط إدارة إزالة المواد  2019إضافة إلى خطة أعمال   أ.
الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأنشطة التعزيز المؤسسي من خطة أعمال عام 

  التي تم تأجيلها في االجتماع الثاني والثمانين؛ 2018

األخذ في الحسبان القيم الموافق عليها من حيث المبدأ للخطط الجديدة إلدارة إزالة   ب.
  الهيدروكلوروفلوروكربونية في االجتماع الثاني والثمانين؛المواد 

النظر في الوقت الذي يمكن فيه تقديم األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد   (ج)
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

النحو الذي  ، على2021- 2019اعتماد خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (د)
لمشروعات اعلى  عدلتها األمانة [واللجنة التنفيذية]، مع مالحظة أن االعتماد ال يدل على الموافقة

  المحددة فيها أو على مستويات تمويلها أو كمياتها.
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 2021-2019خطط األعمال للوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة    (د)

 الوكاالت الثنائية     )1(

مت إلى التي قد 2021- 2019خطط األعمال للسنوات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/26 تعرض الوثيقة
وارد لمص اخصيت يحتوي علىال دويضا جأثيقة ولن اتتضماالجتماع الثاني والثمانين من حكومتي ألمانيا واليابان. و

 ثحين مدة ملمعتانية وبرکرووفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزاة بخطتبرلماة طألنشالی دا إستناااليا طيوإنسا رلف
 .نينوالثمالثاني ع االجتماالی إمة دلمقانية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزاخدأ ولمبا

  : ال شيءمعالجتهاالتي يتعين  المسائل

متها حكومات التي قد 2021- 2019في أن تأخذ علما بخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة  قد ترغب اللجنة التنفيذية
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/26ألمانيا واليابان والواردة في الوثيقة 

 (اليوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي      )2(

 2021-2019خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27 تقدم الوثيقة
 ، ومؤشرات أداء خطة العمل.2021- 2019ة لألوزون خالل الفترة المواد المستنفدإلزالة  المقررةاألنشطة  وتشمل

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:   

الواردة في الوثيقة  2021-2019يبي للفترة تأخذ علما بخطة أعمال يوئند  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27 ؛  

من الوثيقة  5الموافقة على مؤشرات األداء ليوئنديبي كما تم تحديدها في الجدول و  (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/27.  

 برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)       )3(

 المقررةاألنشطة  وتشمل 0212-2019للفترة  اليونيبخطة عمل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28تقدم الوثيقة 
 ء خطة العمل.ومؤشرات أدا ،2021-2019ة لألوزون خالل الفترة المواد المستنفدإلزالة 

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 :اللجنة التنفيذية فيما يلي ترغبقد 

الواردة في الوثيقة  20121-2019أن تحاط علما بخطة أعمال اليونيب للفترة   ) أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28؛ 

من الوثيقة  5و 4أن توافق على مؤشرات األداء لليونيب على النحو الوارد في الجدولين   ) ب(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/28. 

 )واليونيدمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (      )4(

األنشطة  وتشمل 2021- 2019خطة عمل اليونيدو للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29 تقدم الوثيقة
 ، ومؤشرات أداء خطة العمل.2021-2019ة لألوزون خالل الفترة المواد المستنفدة إلزالة رالمقر
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  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

الواردة في الوثيقة  2021 - 2019اإلحاطة علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة   (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29 

من الوثيقة  5والموافقة علی مؤشرات األداء لليونيدو المبينة في الجدول   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/29.  

 البنك الدولي      )5(

األنشطة  وتشمل 0212- 2019خطة أعمال البنك الدولي للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30تقدم الوثيقة 
 ، ومؤشرات أداء خطة العمل.2021-2019ة لألوزون خالل الفترة المواد المستنفدالمقررة إلزالة 

  : ال شيءالمسائل التي يتعين معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

رة   )أ( دولي للفت ك ال ال البن ة أعم اً بخط ة علم واردة ف 2021-2019اإلحاط ة ال ي الوثيق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30؛ و 

في الوثيقة  5والموافقة على مؤشرات األداء للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/30. 

  

 اتمقترحات المشروع     -9

 اتأثناء استعراض المشروع تبينهانظرة عامة على القضايا التي تم   )أ(

 دمةخمسة أقسام: تحليل عدد المشروعات واألنشطة المق على /31UNEP/OzL.Pro/ExCom/82 تحتوي الوثيقة
متعلقة لا شروعاتوالم ات،المشروع استعراضأثناء عملية  تبينهاالقضايا التي تم و إلى االجتماع الثاني والثمانين

وعات ومشرية األنشطة التمكين هاوالثمانين بما فيإلى االجتماع الثاني بالهيدروفلوروكربون التي التي قدمت 
 لشاملةنشطة المقدمة للحصول على الموافقة اواألالمستقلة والمشروعات االستثمارية الهيدروفلوروكربون 

 ،يعزيز المؤسساستعراض طلبات تجديد التأيضا بشأن اللجنة  وتنيرفردية. فيها بصفة استثمارية للنظر ومشروعات 
يًضا على ألوثيقة اتحتوي وولكنها سحبت فيما بعد.  التي قدمت إلى االجتماع الثاني والثمانينألنشطة واوالمشروعات 

 .إدخالها تدريجياملخص ألسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل المراد 

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 المشروعاتتمديد مواعيد إنجاز  •
وي ذدان لبلاي فنية وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالن امق لتحقاتقارير في  السنوات الواجب إدراجها •

 نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزاخر اإطفي  حجم االستهالك المنخفض
 23-المشروعات اإليضاحية للمنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون •
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  المشروعاتإنجاز  مواعيدتمديد 

 عاتالمشرو تمديد لباتلط مبرر تقديم والمنفذة الثنائية الوكاالت أن تطلب إلى في النظر في التنفيذية اللجنة ترغب قد
 على اعليه تنفيذية وتوافقال اللجنة فيها لكي تنظر مطلوباً، التمديد كان إذا اإلنجاز، تاريخ من األقل على أشهر ستة قبل

 .حدة على حالة كل أساس

 

جم حدان ذوي للبانية في وبرکوروفلوروکلدرولهيواد المك استهالن امق لتحقا تقارير فيالسنوات الواجب إدراجها 
  نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيواد المالة طط إدارة إزاخر اإطفي االستهالك المنخفض 

 
 لامتثا نم قللتحق ريراتق ميدتق دعن ،لصلةا ذات ذةلمنفوا لثنائيةا تکاالولا إلى بلطت أن في يةذلتنفيا للجنةا بغرت دق

 بلط نم زءکج نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا إدارة ةطخ قتفاال ضلمنخفا كالستهالا البلدان ذات حجم
 ىعل الموافقة سنة ذلك في بما لسابقةا يحةرلشا علی فقةوالما ذمن واتلسنا لجميع تغطية التقارير أن تكفل ،يحةرلشا

 .الشريحة تلك

  

  23-الهيدروفلوروكربونالمشروعات اإليضاحية للمنتج الثانوي 
  
وعد في م ان تقدم، لىإ المنفذة والوكاالت الثنائية الوكاالت تدعو كانت إذا فيما في النظر التنفيذية اللجنة ترغب قد

 لثانويلتحويل المنتج ا المجدية التكنولوجيا للتدليل على مقترحات والثمانون، الرابع االجتماع أقصاه
 والمستدام التكلفة حيث من الفعال التحويل التي تنطوي على إمكانية التكنولوجيات بين من 23-الهيدروفلوروكربون

 ً  .23-للهيدروفلوروكربون بيئيا

 
 افاألطر متعددالفي إطار المساهمات اإلضافية للصندوق  هاتمويلل الهيدروفلوروكربونب ات المتعلقةعالمشرو

  تمويل لألنشطة التمكينيةطلبات 

للمواد الهيدروفلوروكربونية  التدريجي لغرض التخفيض التمكينية األنشطة في تنظر في أن التنفيذية اللجنة ترغب قد
 ً  في المعنية المنفذة الوكاالت عمل برامج في الوارد النحو على ،)11()3( و )10()2) (أ( 81/31 المقررين مع تمشيا
 .األعمال جدول من) ج(9 البند إطار

  

  المستقلةستثمارية اال الهيدروفلوروكربون لمشروعاتتمويل طلبات 

بالمواد  المتعلقة بالمشروعات االستثمارية الخاصة التمويل طلبات من كل في أن تنظر في التنفيذية اللجنة ترغب قد
 كذلك، وأن تنظر ‘‘المشروعات   االستثمارية’’ األعمال جدول من) و) (9( البند إطار الهيدروفلوروكربونية في

 المساهمات من المتبقية األرصدة من أو العادية المساهمات من إما مشروع، لكل التمويل مصدر في مداوالتها، خالل

                                                 
 5 المادة بلدان من 1 المجموعة بلدان من ألي المقبلة االجتماعات إلى المقدمة التمكينية طةاألنش تمويل طلباتقررت اللجنة التنفيذية أن تمّول   )10(

 في األطراف المتعدد ندوقالص في العادية االشتراكات ومن اإلمكان، قدر اإلضافية الطوعية المساهمات من القبيل هذا من طلب بأي بعد تتقدم لم التي
  .اإلضافية الطوعية المساهمات من التمويل من مزيد توافر عدم حالة

 5 المادة بلدان من 2 المجموعة بلدان من ألي المقبلة االجتماعات إلى المقدمة التمكينية األنشطة تمويل طلباتقررت اللجنة التنفيذية أن تمّول   )11(
  .األطراف المتعدد للصندوق العادية االشتراكات من القبيل هذا من طلب بأي بعد تتقدم لم التي
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 التمكينية لألنشطة األولوية إيالء بعد ،5 بالمادة العاملة غير األطراف من مجموعة من المقدمة اإلضافية الطوعية
 .والثمانين الثاني االجتماع إلى المقدمة

  واألنشطة المقدمة للحصول على الموافقة الشاملةالمشروعات 

 وقد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

 أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في المرفق (1)
الشروط أو  بالتقرير النهائي، مع الشروط أو األحكام المتضمنة في وثائق تقييم النهائي، مع [ ]

األحكام المتضمنة في وثائق تقييم المشروعات المقابلة، والشروط التي أرفقتها بها اللجنة التنفيذية، 
وتشير الى أن االتفاق بين حكومة مدغشقر قد جرى تحديثه استنادا الى الحدود القصوى المنقحة 

 لبروتوكول مونتريال؛

تجديد التعزيز المؤسسي، تتضمن الموافقة الشمولية موافقة أن تقرر أنه بالنسبة للمشروعات المتعلقة ب (2)
 بالتقرير النهائي. [ ]على المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة الواردة في المرفق 

  

 التعاون الثنائي  )ب(

مشروعات ثنائيتين للمن الطلبات المقدمة من وكالتين عامة  لمحة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/32 تقدم الوثيقة
ن وى التعاولمست في ضوء الحد األقصى للموافقة عليهم المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون لثالثة بلدان وأهليتهم

 2020- 2018 فترة الثالث سنواتلالثنائي المتاح 

  ال شيء :المسائل التي يتعين معالجتها

لثاني الجتماع اة في امطالبة أمين الخزينة بتعويض تكاليف المشروعات الثنائية المعتمد في التنفيذيةقد ترغب اللجنة 
 والثمانين على النحو التالي:

 ؛2019- 2018دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة ألمانيا الثنائية للفترة  XX  (أ)

 .2018دوالر أمريكي (شامال رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة اليابان الثنائية لعام   XX  (ب)

  

 2018برامج العمل لعام أجريت ل(ج) تعديالت  

 (اليوئنديبي) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ) 1(

 همبما في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي نشاطاً قدمهم 20على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/33تحتوي الوثيقة 
د اإلعدت لباط وسبع تقارير التحققإلعداد  الفنيةللمساعدة  وثالث لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسيطلبات  تسع

 نيةالفلمساعدة ومشروع واحد لالهيدروكلوروفلوروكربونية اد لموالة إدارة إزالثانية من خطة اللمرحلة وع لمشرا
 .79/46لألنشطة التمكينية عمالً بالمقرر 

 لموافقة الشاملة)لحصول على ا: ال شيء (جميع األنشطة المقترحة ليجب معالجتها المسائل التي
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   برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب)  )2(      

 18 همما فيبرنامج األمم المتحدة للبيئة ب نشاًطا قدمهم 65على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/34 تحتوي الوثيقة
عداد مشروعات إ 17و الفنية إلعداد تقارير التحققمشروعا للمساعدة  21لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي وطلبًا 

 .79/46لألنشطة التمكينية عمالً بالمقرر  الفنيةللمساعدة  مشروعاتوتسع 

  لموافقة الشاملة)للحصول على ا: ال شيء (جميع األنشطة المقترحة المسائل التي يجب معالجتها

 )اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( )3(

تجديد لطلبات  ثالث هماليونيدو بما في ا قدمتهمنشاط 28على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/35 تحتوي الوثيقة
ً إلعدا 18و إلعداد تقارير التحققالفنية طلبات للمساعدة  مشروعات التعزيز المؤسسي وأربع د المشروعات طلبا

لألنشطة  لفنيةاطلبات للمساعدة  وثالث للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .79/46التمكينية عمالً بالمقرر 

 الشاملة)قة للحصول على المواف: ال شيء (جميع األنشطة المقترحة المسائل التي يجب معالجتها

 البنك الدولي )4(

يز لتعزا مشروعي دتجديعلى نشاطين قدمهما البنك الدولي ل 6UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/3 تحتوي الوثيقة
 .المؤسسي

 الشاملة) للحصول على الموافقة: ال شيء (جميع األنشطة المقترحة المسائل التي يجب معالجتها

 2019لبرنامج األمم المتحدة للبيئة لعام ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال   د) (

، 2019لعام لمساعدة على االمتثال اليونيب لعلى برنامج  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37 تحتوي الوثيقة
وتفسير  2019وبرنامج العمل لعام  2018لبرنامج المساعدة على االمتثال لعام  ويتألف من التقرير المرحلي

لتعليقات او  وتعيين الموظفين 2019برنامج المساعدة على االمتثال لعام ميزانية التي طرأت على تغييرات لل
 والتوصية.

  : ال شيءالمسائل التي يجب معالجتها

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

وميزانيته المقترحة الواردة في  2019أن تحاط علما بخطة عمل برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام   (ا) 
 :UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/37الوثيقة 

 9,974,000بمبلغ  2019أن توافق على أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب والميزانية لعام   (ب) 
دوالرا أمريكيا مشيرة الى  797,920في المائة والبالغة  8دعم الوكالة بنسبة  دوالر أمريكي زائدا تكاليف

 التعديالت في عنصر الموظفين المقترحة عليه؛

 أن تطلب أيضا من اليونيب أن يواصل مايلي لدى تقديم ميزانية البرنامج في المستقبل:  (ج) 

 وال العالمية؛توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األم (1)
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تمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية البرنامج الستيعاب األولويات  (2)
بشأن عمليات إعادة التخصيص التي  50/26و 47/24المتغيرة، ولتوفير تفاصيل إعماال للمقررين 

 أجريت؛

غ اللجنة التنفيذية عن أي تغييرات عليها اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبال (3)
 وخاصة فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛

تقديم ميزانية للسنة المعنية وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة للسنة األخيرة مع اإلشارة  (4)
  ) أعاله؛3) و ج (2الى الفقرتين الفرعيتين ج (

 واليونيدو والبنك الدولي لليوئنديببي 2019 األساسية لعامتكاليف الوحدة   (هـ) 

إلدارية اوالتكاليف  2019طلبات تكاليف الوحدة األساسية لعام  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/38 الوثيقةتقيّم 
لدعم  ك الدولي)ة والبنومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعي (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من الوكاالت المنفذة 

درة ققيّم مدى . وتونالمواد المستنفدة لألوز تحقيق أهدافهم للتخلص من أنشطة مختلفة من أجل  5بلدان المادة تنفيذ 
خالل هذا العام توقعة المالوكاالت تكاليف على تغطية  2019التكاليف اإلدارية في عام  توافر الموارد المتاحة إلجمالي

 حتوي على توصية.وت

 :جب معالجتهاالمسائل التي ي

 تحدة اإلنمائيلبرنامج األمم الم 2019لعام  األساسيةالموافقة على تكاليف الوحدة للحصول على طلبات  •
 والبنك الدولي األمم المتحدة للتنمية الصناعيةومنظمة 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:

  تأخذ علما:  )أ(

ونيدو والبنك لکل من اليوئنديبي والي 2018بالتقرير المعني بتكاليف الوحدة األساسية لعام  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/38الدولي علی النحو الوارد في الوثيقة 

رة يته ممع التقدير، أن تشغيل الوحدة األساسية للبنك الدولي كان أقل من مستوى ميزان )2(
دوالر أمريكي إلى  60,070لمستخدمة وقدرها أخرى، وأنه سيعيد األرصدة غير ا

 والثمانين؛ الثاني الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع

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

 دوالر أمريكي؛ 2,083,871برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي) بقيمة  )1(

 ي؛دوالر أمريك 2,083,871منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بقيمة  )2(

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

  يةاالستثمار المشروعات   (و)  

ظر (ان ةفردي المشروعات التي سينظر فيها بصفةعلى قائمة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/31تحتوي الوثيقة 
 (و) من جدول األعمال. 9الجدول أدناه) في إطار البند 

حدة. يمكن العثور على وصف المشروع  ي النظر في كل مشروع للموافقة عليه على: ينبغالمسألة التي يتعين معالجتها
  وتعليقات وتوصيات األمانة في وثيقة المشروع القطري ذات الصلة المشار إليها في الجدول أدناه.
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وثيقة اللجنة  الوكالة المشروع البلد
 التنفيذية

 المشكلة

  المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   الكاميرون

  الهيدروكلوروفلوروكربونية 
82/43  اليونيدو تم حل جميع المشكالت التقنية  

  والمتعلقة بالتكلفة
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   تايلند

  الهيدروكلوروفلوروكربونية
82/59  البنك الدولي تم حل جميع المشكالت التقنية  

 والمتعلقة بالتكلفة
  طلبات شرائح المرحلة األولى/المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

إزالة المواد  خطة إدارة  البرازيل
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،

  الشريحة الثالثة)

اليوئنديبي /اليونيدو
  ألمانيا/ إيطاليا/

82/41 ماليين. تغيير  5الشريحة تتجاوز  
التكنولوجيا في منشأتين للرغاوي. 
تغيير منشأة في التبريد التجاري. 
التأخير في اتفاق تكييف هواء 

  االتفاقالغرف وتعديل 
خطة إدارة إزالة المواد   الصين

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 
  التقارير المرحلية السنوية)

اليوئنديبي 
اليونيب/اليونيدو/ /

البنك الدولي/ ألمانيا/ 
  اليابان

82/45 طلب تمديد لخطط قطاعات رغاوي  
والتبريد وتكييف البوليوريثان 

  والخدمةالهواء الصناعي والتجاري 

خطة إدارة إزالة المواد   )شاملة( الصين
  الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

اليوئنديبي
اليونيب/اليونيدو/ /

البنك الدولي / ألمانيا/
  اليابان

82/45    )81/45تعديل االتفاق (المقرر  

  الصين 
البوليسترين  رغاوي(

  )المسحوبة بالضغط

خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،

  الشريحة الثالثة)

82/45 اليونيدو/ألمانيا تم حل ماليين.  5الشريحة تتجاوز  
جميع المشكالت التقنية والمتعلقة 

  بالتكلفة
  الصين 

التبريد وتكييف (
الهواء الصناعي 

 )والتجاري

خطة إدارة إزالة المواد 
 (المرحلة الثانية،الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  الشريحة الثالثة)

82/45  اليوئنديبي تم حل ماليين.  5الشريحة تتجاوز  
جميع المشكالت التقنية والمتعلقة 

  بالتكلفة

   الصين
  )الخدمة(

خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،

  الشريحة الثالثة)

82/45  اليونيب/اليابان/ألمانيا حل جميع المشكالت التقنية  تم 
  والمتعلقة بالتكلفة

   الصين
  )مذيبات(

خطة إدارة إزالة المواد 
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،

  الشريحة الثالثة)

82/45  اليوئنديبي تم حل جميع المشكالت التقنية  
  والمتعلقة بالتكلفة

خطة إدارة إزالة المواد   مصر
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 

  الشريحة الثالثة)

82/49  اليونيدو/اليوئنديبي تغيير التكنولوجيا في منشأة واحدة  
للرغاوي، االستخدام المؤقت 
لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار 

  عالمي مرتفعة
خطة إدارة إزالة المواد   اإلستوائية غينيا

(المرحلة األولي، الهيدروكلوروفلوروكربونية 
  الشريحة الثالثة/الرابعة)

82/50  اليونيب/اليونيدو   تعديل نقطة البدء 
  7تعديل بيانت المادة 

خطة إدارة إزالة المواد   الهند
 الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،

  الشريحة الثانية)

اليوئنديبي/اليونيب/ 
  ألمانيا

82/52 حل تم ماليين.  5الشريحة تتجاوز  
جميع المشكالت التقنية والمتعلقة 

  بالتكلفة
خطة إدارة إزالة المواد   ليبيا

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى، 
  الشريحة الثانية)

82/53  اليونيدو انخفاض مستوى صرف المبالغ.  
  البلد معرض لقرار بشأن االمتثال

  مشاريع فردية للحد من المواد الهيدروفلوروكربونية
+  السيكلوبنتان خليط من  التحويل من  الصين

  إلى خليط  fa 245-الهيدروفلوروكربون
  + الهيدروفلوروأولفينات السيكلوبنتان

  )كيلون هايسنس( المنزلية للثالجات مصنع في

82/45  اليوئنديبي   تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 

وغاز  أ134- التحويل من الهيدروفلوروكربون  إكوادور
ي ف أ 600- و ر 290- ألف إلى ر404-التبريد ر

 تصنيع الثالجات المنزلية والتجارية في منشأة
  إيكاسا

  

82/48  اليونيدو   تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 
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وثيقة اللجنة  الوكالة المشروع البلد
 التنفيذية

 المشكلة

  إلى أ134- الهيدروفلوروكربون التحويل من   مصر
 إلنتاج ألواح مصنع في الهيدروفلوروأولفينات
  )حربي مصنع( رغاوي البوليوريثان

82/49  اليوئنديبي لم تعالج الشواغل التي أثيرت في  
  االجتماع الحادي والثمانين

 التحويل من الهيدروفلوروكربون إلى البروبان   تايلند
أ ) في 600- بيوتان (ر) واأليزو290-(ر

 تصنيع أجهزة التبريد التجاري في شركة باتانا
  إنتركول المحدودة

82/59  البنك الدولي   اتفاق بشأن التكلفةتم التوصل إلى  

أ إلى 134- التحويل من الهيدروفلوروكربون  زمبابوي
 األيزوبيوتان في تصنيع الثالجات المنزلية في
شركة كابري (رابطة المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة الحجم، هراري)

82/62  اليوئنديبي   تم التوصل إلى اتفاق بشأن التكلفة 

  

(المقرر  اتالمشروعوالتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة  الرسوماستعراض نظام التكاليف اإلدارية:        -10
  12(و)) 79/41

 اتعوتكاليف وحدات إدارة المشرو رسوم ارتباط كيفيةتحليل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63 تقدم الوثيقة
ة أنشطروع والمش تنفيذل وتمويل إعداد المشروع و تكاليف الدعم لتعزيز المؤسسي وبرنامج المساعدة على االمتثالبا

ن بي ترابطرض مالحظات األمانة على العأخرى. وتلوكاالت للواجبات اإلدارية إلى مؤسسات ا نقلومدى التحقق 
 لياتروع وعموتكاليف اإلدارة والمشوالتعزيز المؤسسي وبرنامج المساعدة على االمتثال وحدات إدارة المشروع 

 التحقق وتوصية.المشروعات وتقارير إعداد 

  

  :المسألة التي يتعين معالجتها

المحددة  والمسؤوليات ، إلدراج األدوارالت الثنائية والمنفذة المعنيةمن خالل الوكا 5طلبات لبلدان المادة  •
 وإدراج فياالتفاق،  ألف في -5التذييل  الواردة فيلوحدة إدارة المشروع ووحدة األوزون الوطنية 

خطة إدارة إزالة المواد  المالية المقدمة مع طلبات شريحةو المرحلية التقارير
 اتمشروعالمرتبط بوحدات إدارة الالمحرز ، تفاصيل التكاليف والتقدم الهيدروكلوروفلوروكربونية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

  أن تحاط علما:  (أ)  

الذي يمكن  والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات والمدىبتحليل الواجبات    )1(             
لوارد في (و) ا79/41للوكاالت أن تعهد فيه بالواجبات اإلدارية لمؤسسات أخرى (المقرر 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63الوثيقة 
 
ت الثنائية والمنفذة تستخدم في دعم تنفيذ عم الوكالة التى تتلقاها الوكاالبأن تكاليف د  )2(

األنشطة الموافق عليها، وال تعتبر تكاليف إدارية اضافية لوحدات إدارة المشروعات 

                                                 
  الذي يمكن للوكاالت أن تعهد فيه بالواجبات اإلدارية لمؤسسات أخرى تحليل الواجبات والتكاليف المرتبطة بوحدات إدارة المشروعات والمدى 12
  ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63الوثيقة  (
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خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو يعهد بها إلى مؤسسات تحت 
  أخرى؛

الل إما وحدات إدارة بأن األموال الموافق عليها إلدارة المشروعات ورصدها من خ  )3(
المشروعات أو ترتيبات أخرى هى جزء متكامل من المشروعات، وتستخدم لتنفيذ 

لمواد ازالة خطط إدارة إاألنشطة الموافق عليها بناء على المرحلتين األولى والثانية من 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

  المنفذة:من خالل الوكاالت الثنائية و 5أن تطلب من بلدان المادة   (ب)  

أن تضمن، عند االنتهاء من اتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية من أجل خطط وطنية متعددة   )1(
دارة إوحدة المستنفدة لألوزون، األدوار والمسؤوليات المحددة ل السنوات إلزالة المواد

  لف؛أ – 5الوحدة الوطنية لألوزون بناء على التذييل المشروع و

إدارة إزالة  المرحلية والمالية المقدمة مع طلبات الشرائح لخطةأن تضمن في التقارير   )2(
رة إدا تالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تفاصيل التكاليف والتقدم المرتبط بوحدا

  المشروعات.

 المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال      -11

 إزالة المواد الهيدروفلوروكربونيةعم جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تد  )أ(
 13(ج))  80/76  (المقرر

 يةالفنقطاع خدمة التبريد من حيث المساعدة  منعامة  لمحة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 تقدم الوثيقة
 باستخدام تأشئلتي ا الحاليةتحليل للقدرات و؛ المتعدد األطراف (الجزء األول)والمالية المقدمة منذ إنشاء الصندوق 

إصدار وتدريب برامج ال لوضعلمعلومات الالزمة وتحليل ل؛ طاع خدمة التبريد (الجزء الثاني)التمويل المعتمد لق
لص مويل التخات لتاعتبارو؛ ة وموظفي الجمارك (الجزء الثالث)المعتمدة على الكفاءة لفنيي الخدم الشهادات المعتمد

 وتشملس). ء الخام؛ وتوصية (الجزطاع خدمة التبريد (الجزء الرابع)في ق المواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي من 
ت لتقييم ذاتقارير او؛ األول المرفقذات الصلة في قرارات اللجنة التنفيذية واألطراف في بروتوكول مونتريال الوثيقة 

بيئة تحدة للاألمم المالمنتجات التي طورها برنامج ني؛ وقائمة أنشطة قطاع الخدمات في المرفق الثاالصلة عن 
 في المرفق الثالث. 5بلدان المادة ات أخرى لقطاع خدمة التبريد في بالتعاون مع منظم

 :المسألة التي يتعين معالجتها

خدمة  عقطاالهيدروفلوروكربونية في مواد لليجي رلتداللتخفيض  الالزمةة لمساعدا وطريقةى مستو •
 لتبريدا

 يلي:قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما 

عن جميع الجوانب المتعلقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64أن تحاط علما بالوثيقة األولية   )أ(
 بقطاع خدمة التبريد التي تدعم خفض الهيدروفلوروكربون؛

أن تأخذ في االعتبار الوثيقة لدى تحديد مستوى وطريقة المساعدات الالزمة لخفض   )ب(
  الهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد؛

                                                 
الوثيقة  ( التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةجميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفيض وثيقة تمهيدية حول    13

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 (  
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ملخص مداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل مفتوح العضوية واالجتماع الثالثين    )ب(
 ائلالمسن االقتصادي عو التقييم التكنولوجي لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق

 (ب)) 67/  81المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 

ع ملخصاً لمداوالت األطراف في االجتما 1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 يقتانالوثتعرض 
في  ألطرافااألربعين للفريق العامل مفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالثين 

لق بتقرير ، خاصة فيما يتعXXIX/10المتخذة استجابة للمقرر بروتوكول مونتريال فيما يتعلق باإلجراءات 
بفرص  نيةالمعلعمل ا وحلقة، استخدام الطاقةالمتعلقة بكفاءة  المسائلاالقتصادي بشأن التكنولوجي وفريق التقييم 

تماع امش االجهللمواد الهيدروفلوروكربونية التي نظمت على  التخفيض التدريجيء ثناالطاقة أ استخدام كفاءة
ت: مرفقا ثالثتحتوي الوثيقة ح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال. واألربعين للفريق العامل مفتو

ربونية دروفلوروكالتخفيض التدريجي للمواد الهيالطاقة أثناء  استخدام فرص كفاءةب المعنيةملخص لحلقة العمل 
طراف ين لألثلثالمن رواندا نيابة عن المجموعة األفريقية للنظر فيه في االجتماع ا وطلب؛ (المرفق األول)
اءة تعلقة بكفالم المسائل عناالقتصادي و التكنولوجي تنفيذي لتقرير فريق التقييم وملخص؛ (المرفق الثاني)

ثين الثالع جتمااالفي  التي أجريت المناقشاتكي تبين استخدام الطاقة (المرفق الثالث). وأُصدرت إضافة ل
 ألطراف.ل

  : ال شيءمعالجتهاالتي يتعين  المسائل

 ترغب اللجنة التنفيذية في:قد 

مالحظة موجز مداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية   (أ)
ني م التقواالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التقيي

ثيقتين )، الوارد في الو(ب)81/67واالقتصادي عن المسائل المتصلة بفعالية الطاقة (المقرر 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 وAdd.1؛ 

خالل  Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65النظر في المعلومات الواردة في الوثيقتين   (ب)
ية في وكربونمداوالتها بشأن وضع مبادئ توجيهية للتكاليف للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلور

 دول األعمال.(د) من ج11: مشروع معايير التمويل في إطار البند 5البلدان العاملة بموجب المادة 

ة لقطاعي االعتبارات الرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدام   (ج)  
 (هـ)) 81/67االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر 

ن أمعلومات أولية عن االعتبارات الرئيسية التي يمكن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66تقدم الوثيقة 
لمواد اامة في تحديد منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستد فيتساعد اللجنة التنفيذية 

واد المالك استهخفيضات اإلجمالية المستدامة في ، استعراض التضمن أمور أخرى، الهيدروفلوروكربونية تشمل
 الموادبيانات عن إنتاج واستهالك و؛ روكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالهيدروفلو

د بالمواوصف أولي للنقاط التي قد ال تكون ذات صلة و؛ 5الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 
النظر في  أثناءا ولكن قد ترغب اللجنة التنفيذية فيالهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةتحديد نقاط البداية 

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 بونيةلوروكرالمواد الهيدروكلوروفمنهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة في  •
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  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

ية إلجمالامنهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات أن تحاط علما باالعتبارات الرئيسية لوضع   )أ(
لواردة في ا) (هـ)) 81/67المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاج بموجب تعديل كيغالي (المقرر 

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66الوثيقة

هية توجي وأن تنظر في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة في سياق مناقشاتها حول وضع مبادئ  )ب(
معايير  :مشروع 5لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

  .(د) من جدول األعمال 11للتمويل، في إطار البند 

 ادةالم لعاملةابلدان للمواد الهيدروفلوروكربونية في  التخفيض التدريجي لتكاليف وضع مبادئ توجيهية      (د) 
 (و)) 81/67يل (المقرر : مشروع معايير التمو5

ي ف التي أجريت على ملخص لنتائج المناقشات 1واإلضافة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67الوثيقتان تحتوي 
ير تعلق بمعاييفيما  السابع والسبعين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين والثمانين والحادي والثمانيناالجتماعات 

؛ وتحديث بشأن شةقة التي تتطلب مزيدا من المناقالمعل للمسائل؛ وصف 5المادة في بلدان  التدريجي ضيخفالتتمويل 
 ، بما فيفلتكاليي المرفق األول على مشروع نموذج المبادئ التوجيهية ليحتوونتائج االجتماع الثالثين لألطراف. 

مزيد من ر في انتظا المسائل المعلقةالثاني  المرفق؛ ويقدم XXVIII/2 ذلك العناصر المتفق عليها في المقرر
 المناقشة.

 :المسائل التي يتعين معالجتها

ي بلدان فونية المواد الهيدروفلوروكربالنظر في مشروع المبادئ التوجيهية لتكاليف التخلص التدريجي من  •
 .5 المادة

 ترغب اللجنة التنفيذية في:قد 

بشأن إعداد المبادئ التوجيهية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67اإلحاطة علما بالوثيقة   (أ)
: مشروع معايير 5في بلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي التخفيض لتكاليف

 الخاصة بالتمويل؛

للمواد الهيدروفلوروكربونية  التدريجي التخفيض لتكاليفعند مواصلة مداوالتها للمبادئ التوجيهية   (ب)
  :5في بلدان المادة 

  بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استهالك وإنتاج الهيدروفلوروكربون في ما يتعلق

مراعاة المعلومات األولية التي تتضمن اعتبارات رئيسية يمكن أن تساعد اللجنة التنفيذية   )1(
منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي المستدام بموجب تعديل كيغالي في إعداد 

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66نتاج، الواردة في الوثيقة لقطاعي االستهالك واإل
في مناقشتها بشأن المنهجية [التي ستقترحها اللجنة التنفيذية] لتحديد نقطة البداية للتخفيض 
اإلجمالي المستدام في استهالك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية، مع العلم بأنه ينبغي 

اني أكسيد الكربون و/ أو الطن المتري]، و[يضاف نص التعبير عن نقطة البداية [بمكافئ ث
  لإلنتاج]؛
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  في ما يتعلق باستهالك قطاع التصنيع

[النظر في اجتماع قادم في مطالبة األمانة بإجراء عمل إضافي، بما في ذلك لتحديد عتبات   )2(
 الفعالية من حيث التكلفة وعتبات تكاليف التشغيل اإلضافية ألنشطة التخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية في استهالك قطاع التصنيع حالما يحرز تقدم في تنفيذ 

  المشروعات االستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية؛]

  في ما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع خدمة التبريد

يد التي تدعم مراعاة الوثيقة األولية بشأن جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبر  )3(
رات ء القدالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك العنصر بشأن بنا

لوثيقة ا، الوارد في XXVIII/2من المقرر  23لمعالجة مسألة السالمة، تمشيا مع الفقرة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 وذلك في مناقشتها بشأن التكاليف اإلضافية ،

ي ذلك ف، [بما XXVIII/2من المقرر  16مة التبريد، تمشيا مع الفقرة المؤهلة لقطاع خد
  النظر في بقاء كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة/المستخدم النهائي]]؛

  كفاءة في استخدام الطاقةفي ما يتعلق بال

مراعاة موجز مداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية   )4(
تريال لألطراف في بروتوكول مونتريال واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مون

ي الكفاءة فبتعلقة بالعالقة إلى تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل الم
، الوارد في الوثيقة XXIV/10اقة استجابة للمقرر استخدام الط

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65 والعمل اإلضافي بشأن الكفاءة في استخدام ،
لى إلنمسا االطاقة التي سيطلب من األمانة والورقة من قاعة االجتماع المقدمة من حكومة 

ادئ عداد المبا [إلمناقشاته االجتماع الثمانين الواردة في المرفق الثاني بالوثيقة الحالية، في
ت نولوجياببقاء و/ أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة للتكالتوجيهية للتكاليف المرتبطة 

ند عالمي، والمعدات البديلة ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار الع
 موادالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، عند التخفيض التدريجي لل

دمة طاع الخق[بما في ذلك النظر في بقاء كفاءة استخدام الطاقة في الهيدروفلوروكربونية، 
 ؛[وقطاع المستخدم النهائي]]

 في ما يتعلق بالتخلص من المواد

مراعاة المسائل المتعلقة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة للمخزونات المستعملة أو   )5(
لورقة امواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك تدميرها، في ضوء غير المرغوب فيها من ال

رر ة للمقبشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون التي تعدها األمانة حاليا استجاب
، في مناقشاتها UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21(هـ)، الواردة في الوثيقة 79/18

  ؛XXVIII/2من المقرر  24قرة بشأن العنصر المتعلق بالتخلص من المواد، تمشيا مع الف

  ربونيةلوروكالمسائل العامة األخرى المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروففي ما يتعلق ب

للحصول على تمويل من  5[الموافقة على الشروط المسبقة التالية ألحد بلدان المادة   )6(
ك التدريجي الستهالالصندوق المتعدد األطراف بخالف األنشطة التمكينية للتخفيض 

  وإنتاج الهيدروفلوروكربون:
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 التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو االنضمام إليه؛  أ.

تحديد نقطة بداية متفق عليها لتحقيق تخفيض إجمالي مستدام في استهالك وإنتاج   ب.
الهيدروفلوروكربون، على أساس أن أي تخفيضات تدريجية في المواد 

تخصم اتجة عن أي مشروع قد تعتمده اللجنة التنفيذية سالهيدروفلوروكربونية ن
 من نقطة البداية المحددة للبلد؛

التي  5[الموافقة على ضرورة استخدام المؤسسات والقدرات الموجودة في بلدان المادة   )7(
ى زون إلطورت بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة المواد المستنفدة لألو

 ]تخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛الحد الممكن لل

[الموافقة على أن السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد األطراف [حيثما   )8(
يض ينطبق ذلك] لتمويل إزالة المواد المستنفدة لألوزون ستنطبق على تمويل التخف

] من لي ذلكف ذلك] [طالما اتفق عالتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية [ما لم يقرر خال
   ]بصفة خاصة].] XXVIII/2جانب اللجنة التنفيذية [مع مراعاة المقرر 

 23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي الرقابة علىة بتكنولوجيات الجوانب الرئيسية المتعلق    (ه) 
 14)81/68 (المقرر 

 22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمعلومات عن مستوى إنتاج  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68 تتضمن الوثيقة
المنتج انبعاثات  للرقابة علىفعالة من حيث التكلفة الوخيارات  ،23 - الهيدروفلوروكربون الثانوي المنتجوتوليد 

 -ونبرکوروفلرووکلدرولهيج انتاإ مصانعق غالوالمعلومات ذات الصلة بتكلفة إ، 23 - الثانوي الهيدروفلوروكربون
 .صيةوتو للرصد  راتخيا، والمزدوجة 22

 :التي يتعين معالجتها المسائل

 23 -وروكربونالهيدروفل على المنتج الثانويعلى االمتثال اللتزامات الرقابة  5بلدان المادة مساعدة  •
 في تعديل كيغاليالواردة 

ى انبعاثات لرقابة عللكلفة اإلحاطة علماً بالوثيقة المعنية بالخيارات الفعالة من حيث الت  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
(هـ)) الواردة في الوثيقة  81/68(المقرر  23 - المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

.UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/68  

  

مستقل  خبير استشاريالتي أجراها تحليل األمانة للدراسة  على/69UNEP/OzL.Pro/ExCom/82 تحتوي الوثيقة
ا. ة األرجنتين طوعيفي األرجنتين والمعلومات التي قدمتها حكوم 23 -الهيدروفلوروكربونبشأن التحكم في انبعاثات 

  22- كربونوفلوروالهيدروكلور الوثيقة على تقرير االستشاري المستقل الذي زار مرفق إنتاجبحتوي المرفق األول وي
 .2018 آب /أغسطسفي األرجنتين في 

                                                 
انبعاثات المنتج الثانوي  التحكم فيلقة بعمتالخيارات ال: 23 -ونبرکوروفلدرولهيا المنتج الثانوي تنبعاثااعلى  للرقابة لتکلفةامن حيث  فعالة راتخيا   14

  ) UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69الوثيقة  (  في األرجنتين 23- الهيدروفلوروكربون
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 :المسائل التي يتعين معالجتها

 - وكربوندروفلورعلى المنتج الثانوي الهياللتزامات الرقابة  لكي تمتثلتقديم المساعدة إلى األرجنتين  •
 في تعديل كيغاليالواردة  23

 في النظر فيما يلي:قد ترغب اللجنة التنفيذية 

ً بالتقرير المتعلق بالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج   (أ)  اإلحاطة علما
المتعلقة بالتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي  : الخيارات23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

)، الوارد في الوثيقة 81/68في األرجنتين (المقرر  23-الهيدروفلوروكربون
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69؛  

اإلحاطة علماً مع التقدير بالمعلومات ذات الصلة التي قدمتها حكومة األرجنتين، على أساس طوعي،   (ب) 
  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69والتي أتاحت إعداد الوثيقة 

النظر في أي مساعدة تقنية ومالية ترغب في تقديمها إلى حكومة األرجنتين للسماح باالمتثال   (ج) 
يغالي لبروتوكول كفي تعديل  23-ات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربوناللتزام

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/69مونتريال، وفي ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة 

ضوية ن للفريق العامل المفتوح العن االجتماع األربعيالمتعدد األطراف ناشئة ممسائل متعلقة بالصندوق      -12
 واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال

؛ دام الطاقةالمسائل المتعلقة بكفاءة استخمذكرة من األمانة بشأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/70تقدم الوثيقة 
 بعاثاتالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ والزيادة في انالمبادئ التوجيهية لتكاليف التخلص التدريجي من و

ولية عن السياسات واإلجراءات المتعلقة بالرصد أالمذكرة معلومات  وتشمل. العالمية 11 -ربونالكلوروفلوروك
فاقاتهم مع اللجنة وات بروتوكول مونتريالل 5المادة بلدان تساعد على ضمان استمرار امتثال واإلبالغ والتحقق التي 

و ؛ول)لمرفق األالثالثين لألطراف (اجتماع صلة من تقرير االذات  مقتطفاتالتنفيذية، وتحتوي على ثالث مرفقات: 
جات وات ومنت؛ وقائمة بأدالكلوروفلوروكربون (المرفق الثاني)ستهالك وإنتاج الالتقييمات التي أجريت قائمة 

  التي يستهدفها موظفو الجمارك واإلنفاذ.األوزون التابع لليونيب عمل  وخدمات

 :المسائل التي يتعين معالجتها

 من الوثيقة 59المذكورة في الفقرة  المسائلبشأن  التوجيه •

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج      -13

ا عن خالل االجتماع الثاني والثمانين وستقدم تقرير UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/71 ستصدر الوثيقة
 اجتماع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على هامش االجتماع.

 مسائل أخرى      -14

إطار هذا البند  (أ) من جدول األعمال في 2إدراجها في البند على ستتم مناقشة المسائل الموضوعية المتفق 
 من جدول األعمال.
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 اعتماد التقرير      -15

 .مدهوتعتنظر فيه كي تسيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع الثاني والثمانين ل

 تام االجتماعاخت       -16

  .2018 كانون األول /ديسمبر 7االجتماع يوم الجمعة  اختتاممن المتوقع 

  
  

____________ 
    


