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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونو لثاالثاالجتمــــــاع 

 2019مايو/أيّار   31إلى  27من   ،مونتريال
  

 

 المشروحجدول األعمال المؤقت 

 افتتاح االجتماع      -1

 .مالحظات افتتاحية من رئيس اللجنة التنفيذية

 المسائل التنظيمية      -2

 إقرار جدول األعمال  )أ(

 .لالجتماع الثالث والثمانين على جدول األعمال المؤقت /83/1UNEP/OzL.Pro/ExCom الوثيقةتحتوي 

  ال يوجد: القضايا التي يتعين معالجتها

  لوثيقةد في اإقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارقد ترغب اللجنة التنفيذية في 

 UNEP/ OzL.Pro/ExCom/83/1ءألعضامكتملة ا ، بصيغته المعدلة شفهيا في الجلسة العامة، وإذا لزم األمر.  

 تنظيم العمل  )ب(

 لعمل.اتنظيم  مكتملة األعضاءلجلسة لسيقترح الرئيس 
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 أنشطة األمانة -3

ين للجنة أنشطة األمانة منذ االجتماع الثاني والثمان تقريرا عن /83/2UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تعرض
 التنفيذية.

  : احتياجات األمانة من الموظفينالقضايا التي يتعين معالجتها

المعتمدة  ة الصندوقأمان السماح لألمانة أن تقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين ميزانية قد ترغب اللجنة التنفيذية في
معالجة لمع مراعاة التعديالت على بنود الميزانية  2022والميزانية المقترحة لسنة  2021و 2020للسنتين 

  االحتياجات الحالية لألمانة.

 المسائل المالية -4

 والمصروفات المساهماتحالة   )أ(

ألمم في برنامج اعلى النحو المسجل معلومات عن حالة الصندوق  /83/3UNEP/OzL.Pro/ExCom ةقيالوث تقدم
، بعد ريكيدوالر أم 149,801,094يبلغ رصيد الصندوق و. 2019 نيسان /أبريل 30في (اليونيب) المتحدة للبيئة 

حديثًا تأيًضا يقة الوث دموتق. االجتماع الثاني والثمانين حتى، ةالتنفيذي اللجنةعليها  تفقمراعاة جميع األموال التي وا
 .ناالجتماع الثالث والثمانيالمساهمات في  بشأنسيتم تقديم تحديث وإلجراءات المساهمات المعلقة. 

 :القضايا التي يتعين معالجتها

  ر.لمدة ثالث سنوات أو أكثمعلقة لم تسدد بعد مساهمات الذين لديهم المتابعة مع األطراف 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات، الوارد في المرفق األول   (أ)
 لهذه الوثيقة؛

اإلحاطة علما مع التقدير بالمناقشات التي دارت بين ممثلي حكومة أذربيجان واألمانة لدعوة تلك   (ب)
عدد مناقشاتها الداخلية بهدف بدء سداد المساهمات في الصندوق المتالحكومة إلى مواصلة 

 األطراف؛

حث جميع األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب وقت   (ج)
 ممكن؛

أن تطلب إلى كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف التي عليها مساهمات   (د)
  انين.حقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر، وتقديم تقرير عن ذلك في االجتماع الرابع والثممست

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )ب(

شمل تفذة. والوكاالت الثنائية والمنالتي تعيدها  األموالملخًصا عن  /83/4UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة  تقدم
وتعالج ، شهرا بعد االنتهاء من المشروع 12لمدة  أرصدة محتفظ بهاالمشروعات التي يوجد بها بيانات من جميع 

دوالر أمريكي متاح  154,975,174مبلغ الأن  وتبين. المشروعات بقرار مقابلستتم إعادتها التي  مسألة األرصدة
لوكاالت الثنائية ا الذي أعادتهرصيد الصندوق والمبلغ اإلجمالي  أخذبعد  والثمانين،الجتماع الثالث لموافقة عليه في ال
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 .االجتماع الثالث والثمانين في الموارد وتوافررصيد ال بشأنسيتم تقديم تحديث ووالمنفذة في الحسبان. 

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  من  لقديمةلمراحل االمواد المستنفدة لألوزون وأرصدة مشروعات الدراسات االستقصائية لبدائل اإعادة
 المؤسسي.التعزيز مشروعات 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

 اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

التقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد الوارد في   )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/4؛ 

الثمانين قدره الثالث وأن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع   )2(
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف  267,329دوالرا أمريكيا، ويتألف من  5,164,348

دوالرا أمريكيا،  2,826,569؛ واليوئنديبيدوالرا أمريكيا من  19,219دعم الوكالة البالغة 
دوالرا أمريكيا من اليونيب؛  252,011باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

دوالرات  25,603اإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أمريكيا، ب 345,199و
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  1,333,562أمريكية من اليونيدو؛ و

 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 391,689البالغة 

ريع في تنفيذ أن صافي مستوى األموال التي ستعاد إلى المساهمات اإلضافية لدعم البدء الس  )3(
دوالرا أمريكيا،  225,992التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية قدره 

 دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛ 15,819باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

تكاليف دعم دوالرا أمريكيا، بما في ذلك  333,873أن اليونيب يحتفظ بأرصدة قدرها   )4(
د عشر مشروعا منجزا منذ أكثر من سنتين، بما في ذلك مشروع تعزيز الوكالة ألح

   ؛2013مؤسسي واحد أنجز في عام 

بما في ذلك تكاليف دعم  ،دوالرا أمريكيا 601,842أن اليونيب يحتفظ بأرصدة قدرها   )5(
الوكالة لثالثة عشر مشروعا من المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة 

 لألوزون؛ 

بما في ذلك تكاليف دعم دوالرا أمريكيا،  154,257أن اليونيدو تحتفظ بأرصدة قدرها   )6(
 ؛الوكالة لمشروعين أنجزا منذ أكثر من سنتين

أن صافي مستوى األموال وتكاليف دعم الوكاالت التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى   )7(
دوالًرا أمريكيًا،  53ويتألف من: دوالر أمريكي،  3,100االجتماع الثالث والثمانين قدره 

 2,736دوالرات أمريكية من حكومة اليابان؛ و 7باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 
دوالرا أمريكيا من حكومة  356دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 4إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالًرا أمريكيًا، باإلضافة 48إسبانيا؛ ومبلغ ائتماني قدره 
 دوالرات أمريكية من حكومة فرنسا؛

دوالرا أمريكيا، وستعتبر دخال إضافيا  6,632أن حكومة فرنسا ستعيد فائدة متحققة قدرها   )8(



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1/Add.1 
 
 

4 

  للصندوق؛

  أن تطالب:  (ب)

نجزة الوكاالت الثنائية والمنفذة بصرف أو إلغاء االلتزامات غير الالزمة للمشروعات الم  )1(
والمشروعات المنجزة "بموجب مقرر صادر عن اللجنة التنفيذية "وإعادة األرصدة إلى 

 االجتماع الرابع والثمانين؛

اليونيب واليونيدو بصرف أو إلغاء االلتزامات المتعلقة بالمشروعات المنجزة منذ أكثر من   )2(
 سنتين، وإعادة األرصدة إلى االجتماع الرابع والثمانين؛

نيب بإعادة األرصدة المستحقة للمشروعات االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة اليو  )3(
 )؛1(ج)(80/75لألوزون قبل االجتماع الثالث والثمانين، تمشياً مع المقرر 

دوالًرا أمريكيا،  6,632أمين الخزانة بالمتابعة مع حكومة فرنسا بشأن إعادة نقدًا مبلغ قدره   )4(
  )أعاله.8فقرة الفرعية (أ)(المشار إليه في ال

 )(ب) 82/3(المقرر في الصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد اإلضافية حالة المساهمات     (ج)

 ، التي تعهدت  بهامعلومات عن حالة المساهمات اإلضافية UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5تقدم الوثيقة 
فقا و، ربونيةوفلوروكالتخفيض التدريجي للمواد الهيدرلتنفيذ مجموعة من البلدان المانحين لتقديم دعم البدء السريع 

، تم 5دة المابلدان غير  بلدا 17من المستلم دوالر أمريكي  25,513,071 المبلغ من أصلو(ب).  82/3لمقرر ل
برمجة في المتوفر لل، يقدر الرصيد في االعتبارالفوائد الناجمة بعد أخذ ودوالر أمريكي.  25,503,180صرف 

 .دوالر أمريكي 279,032االجتماع الثالث والثمانين 

  ال يوجد :القضايا التي يتعين معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

توافر وطراف اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األ  )أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/5الموارد الوارد في الوثيقة 

 2018ت عام أمين الخزانة، أن يقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين، كجزء من حسابا منأن تطلب و  )ب(
ء م البدللصندوق المتعدد األطراف، بيانا مصدّقا إليرادات ومصروفات المساهمات اإلضافية لدع

لعادية همات اية، بشكل منفصل عن المساالسريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربون
  للصندوق المتعدد األطراف.

 (ز)) 82/5(المقرر  2017 عام تسوية حسابات(د)      

يب مع البيانات المالية لليون 2017على تسوية حسابات عام UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/6 الوثيقةتحتوي 
  .2017ديسمبر/ كانون األول  31الواردة في مشروعه السنوي المعدل والتقرير المالي حتى 

  ال يوجد: القضايا التي يتعين معالجتها

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

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/7الواردة في الوثيقة  2017تسوية حسابات عام   )1(

 ؛2017األول ديسمبر/كانون  31تقديم اليونيب تنقيحا لتقريره المرحلى اعتبارا من   )2(

 :2019أن تطلب إلى اليونيب أن يظهر في حساباته لعام   (ب)

دوالر أمريكي في اإليرادات يمثل المكاسب في السنوات السابقة التي لم  7.357مبلغ   )1(
 ؛2017تسجل في حساباته الختامية لعام 

المتوقعة والتكاليف الفرق بين تكاليف دعم الوكالة دوالرا أمريكيا يمثل  317.438مبلغ   )2(
  .2017غير المسجلة في الحسابات الختامية لعام  الفعلية لدعم الوكالة

  
 بيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال -5

بلدان و؛ ل)(الجزء األو 5ال بلدان المادة امتث وآفاق، ،على حالة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7تحتوي الوثيقة 
اد للمولقطرية بيانات عن تنفيذ البرامج او؛ بشأن االمتثال (الجزء الثاني)اف لقرار األطر ينالخاضع 5المادة 

بع). ء الرا(الجز ةتقرير بيانات البرنامج القطري المنقح وصيغة؛ (الجزء الثالث) ةالهيدروكلوروفلوروكربوني
قبل  ات ماجالبروميد الميثيل في تطبيقات الحجر الصحي ومع تعرض استهالكتحتوي الوثيقة أيًضا على مرفقات و

؛ (المرفق الثاني) 5دان المادة في بل ةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيستهالك ال تحليالو؛ الشحن (المرفق األول)
 الثالث). وصيغةوما بعده ( 2020لعام  ةتقرير بيانات البرنامج القطري المنقح وصيغة

  :القضايا التي يتعين معالجتها

   5المادة  امتثال بدالن، وآفاق، للجزء األول: حالة

 ال يوجد 

  الخاضعين لقرارات بشأن االمتثال 5المادة بلدان للجزء الثاني: 

 ال يوجد 

  ةللمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيلجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية ل

  2017و  2016و  2015و  2014 األعوام بياناتبلد آخر قدم ي؛ ولم 2013واحد بيانات عام بلد قدم يلم 

 ةالمنقحالبرنامج القطري تقرير بيانات  صيغةللجزء الرابع: 

  ةالمنقحالبرنامج القطري تقرير بيانات صيغة النظر في 

  قد ترغب اللجنة التنف

 أن تحاط علما بمايلي:   )أ(
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المعلومات عن بيانات البرنامج القطري وتوقعات االمتثال الواردة في الوثيقة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/7:بما في ذلك ، 

بلدا منها باستخدام  122، قدم 2017بلدا قدمت بيانات البرنامج القطري لعام  143أن  )2(
 النظام المعتمد على الويب؛

بيانات البرنامج القطري عن السنوات من  2019أبريل/ نيسان  9أن اليمن لم تقدم حتى  )3(
 ؛2017الى  2014

 أن تطلب من:  )ب(

 2013تبعث برسائل الى حكومات البلدان التي لديها تقارير معلقة عن عام  األمانة أن )1(
(اليمن) وعام  2015(اليمن) وعام  2014(جمهورية أفريقيا الوسطى) وعن عام 

(اليمن) وحث هذه الحكومات عن تقديم تقاريرها في  2017(اليمن) وعام  2016
 أسرع وقت ممكن؛

بيانات البرنامج القطري الواردة في المرفق الثالث  أن توافق على الصيغة المنقحة لتقارير  )ج(
في هذه الوثيقة وتطلب من األمانة أن تنتهي من وضع "الدليل العملي إلبالغ بيانات 

 2020البرنامج القطري" مع مالحظة أن الصيغة المنقحة سوف تتخذ اعتبارا من عام 
 .2019لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري لعام 

 
 تقييمال -6

من  ةربونيالمواد الهيدروكلوروفلوروك إزالة إعداد خطة إدارةأنشطة منقحة لتقييم  نظريةدراسة   )أ(
 لمساعدة في تنفيذ تعديل كيغاليأجل ا

ة إزالة المنقحة لتقييم أنشطة إعداد خطة إدار النظريةالدراسة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/8الوثيقة تعرض 
لى إالمقدمة  ةالنظرية الدراساستنادا إلى لمساعدة في تنفيذ تعديل كيغالي، أجل امن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  .الثاني والثمانين االجتماع

  : ال يوجدالقضايا التي يتعين معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي

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/83/8؛ 

  يم؛أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطبق، حسب االقتضاء، نتائج وتوصيات التقي  )ب(

لهيدروفلوروكربون طط التخفيض التدريجي لأن تطلب إلى األمانة إعداد مبادئ توجيهية إلعداد خ  (ج)
تبار االع متبعة نهجا مماثال للنهج المستخدم في إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، مع األخذ في

  الدروس المستفادة من الدراسة النظرية.

   بروتوكول مونترياللدراسة النظرية لتقييم استدامة إنجازات ااختصاصات   )ب(
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لتقييم استدامة إنجازات  النظرية دراسةالاختصاصات  /83/9UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تعرض 
  .بروتوكول مونتريال

  : ال يوجدالقضايا التي يتعين معالجتها

 تريال علىل مون: أن توافق على اإلطار المرجعي لتقييم استدامة إنجازات بروتوكو قد ترغب اللجنة التنفيذية في
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/9النحو الوارد في الوثيقة 

  
  اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمات   )ج( 

قة في اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطا /UNEP/OzL.Pro/ExCom/1083الوثيقة تعرض 
 .قطاع الخدمات

  : ال شيءالقضايا التي يتعين معالجتها

لوثيقة اردة في اختصاصات تقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة الواأن توافق على  اللجنة التنفيذية فيقد ترغب 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/10.  

  تنفيذ البرنامج -7

  عن المشروعات التي لها شروط إبالغ محددةوتقارير حالة التقارير   )أ(

أو  تقارير الحالة بشأنها التي طلبالمشروعات واألنشطة  /83/11UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تتناول 
لسبعة ااألجزاء  وثيقة منتتكون هذه الو. اللجنة التنفيذية اهتمامفي االجتماعات السابقة وتلك التي تتطلب تقارير محددة 

 التالية:

 عن حالتهاخاصة وطلبت تقارير  المشروعات المتأخرة في التنفيذ     الجزء األول: 

 التخلص من المواد المستنفدة لألوزونمشروعات      الجزء الثاني: 

ي فالعالمي  ذات القدرة العالية على إحداث االحترارتكنولوجيا لاالستخدام المؤقت ل  الجزء الثالث: 
 المعتمدة   المشروعات 

 نيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربوالتقارير المتعلقة بخطط إدارة      الجزء الرابع: 

مواد ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي للإيضاحية لبدائل مشروعات  الخامس:الجزء 
 )72/40ودراسات الجدوى لتبريد المناطق (المقرر  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 يةلوروكربونيدروكلوروفإزالة المواد الهإدارة  ةخطتغيير الوكالة المنفذة للمرحلة الثانية من  الجزء السادس: 
  .للفلبين للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التمكينية للتخفيض األنشطة و

 تمديد األنشطة التمكينيةلطلبات     الجزء السابع: 

 األجزاء السبعة: هؤالءكل جزء من عرض لويرد أدناه 

 )6 إلى 4من (الفقرات  المشروعات المتأخرة في التنفيذ وطلبت تقارير خاصة عن حالتهاالجزء األول: 
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  : ال شيءالقضايا التي يتعين معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

 اإلحاطة علماً بما يلي:  )أ(

ارير   )1( اع إلى والمنفذة الثنائية الوكاالت من المقدمة الحالة عنالتق ث االجتم  في والواردة ينوالثمان الثال
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الوثيقة 

 
تقدّم ا  )2( ة  لوكاالتس ذة الثنائي ع االجتماع إلىوالمنف روع 54 عن تقريراً والثمانين الراب   لهم وصىم مش

  ؛الوثيقة بهذه األول قالمرف في المبين النحو على ،الحالة عن إضافية تقارير بتقديم

ة   )ب( يات المتعل ى التوص ة عل     األخير دالعمو في مدرجة معينة مسائل لديها التي الجارية بالمشروعات الموافق
 ؛الوثيقة بهذه األول المرفق من

  
 )22إلى  8 من (الفقراتالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون مشروعات الجزء الثاني: 

مج (برنا ائيهالتقرير الن -كوبا: مشروع إرشادي رائد بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها 
 األمم المتحدة اإلنمائي)

  : ال شيءمعالجتهاالقضايا التي يتعين 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

التقرير  أن   )أ( اً ب اط علم ائي تُح ي عن النه احي التجريب روع اإليض  لمستنفدةا المواد نفايات إلدارة المش
ا، ي كوب ا ف تخلص منه ة  وال ي الوثيق وارد ف ديبي وال ن اليوئن دّم م المق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ و 

 
ن ا   )ب( ب م ياتوالمنفذة  الثنائية لوكاالتأن تطل ائج وتوص اء، نت ب االقتض ق، حس روع  أن تّطب المش

 والتخلص منها في كوبا. لألوزون المستنفدة المواد إدارة اإليضاحي التجريبي بشأن
 

  شروعاتفي الم ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالميتكنولوجيا لاالستخدام المؤقت لالجزء الثالث: 
 المعتمدة

حترار داث االبوليوالت الهيدروفلوروكربون ذات القدرة المرتفعة على إلحالبرازيل: االستخدام المؤقت ألنظمة 
ائي حدة اإلنمالمت برنامج األمم( العالمي (المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)

 )33إلى  24 من وحكومة ألمانيا) (الفقرات(اليوئنديبي) 

  : القضايا التي يتعين معالجتها

 دبع عدم توافر التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لشركة واحدة 
 لمير العايتم استعمال تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترا استمرار تقديم التقارير حتى 

  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:
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اً   )أ( اط علم د ا لتيسير يبذلها التي والجهود ،اليوئنديبي من المقدم بالتقرير التقدير معتُح ا توري لتكنولوجي
نظم  ي ال المي لبيت رار الع ى االحت درة عل ة الق يU-Techو  Shimtekالمنخفض ول ف ة  ، المم ار المرحل إط

ة  ي الوثيق واردة ف ل، ال ة للبرازي واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م األول
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛ 

 
 ار العالمي؛ وللتكنولوجيا المنخفضة القدرة على االحتر Shimtekبإدخال بيت النظم التقدير  معتُحاط علماً    )ب(

 
د  )ج( ن اليوئن ب م لتطل د ضمان في البرازيل حكومة مساعدة يب أن يواص ات توري  خفضةالمن البديلة التكنولوجي

نظم العالمي  االحترار على القدرة ت ال  تسدد لن إضافية لتشغي تكاليف أي بأن الفهم أساس على ،U-Tehلبي
ة  التكنولوجيا إدخال يتم أن الى ل في  المختارةالبديل ى  ةالقدر منخفضة أخرى تكنولوجيا أي أواألص عل

 إدخال تمي أن الى اجتماع لكل النظم بيتي تحويل حالة عن تقريرا يقدم أنوكاملة  بصورة العالمي الحترارا
ل المختارة التكنولوجيا ي األص والعالمي  االحترار على القدرة منخفضة أخرى تكنولوجيا أي أو ف رة بص

رز نح دم المح ارةكاملة، باإلضافة إلى تحديث من الموردين عن التق ات المخت وافر التقني مان ت ي و ض ا ف ، بم
  ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البالد.

  
تي ال لمؤسساتعلى إحداث االحترار العالمي من جانب امرتفعة قدرة  ذاتلتكنولوجيا  : االستخدام المؤقتكوبا: 

ة المواد إدارة إزال (المرحلة األولى من خطةعلى إحداث االحترار العالمي المنخفضة قدرة ال ذات تحولت التكنولوجيا 
 )38 إلى 34 ات من) (الفقر(اليوئنديبي) ) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالهيدروكلوروفلوروكربونية

  : القضايا التي يتعين معالجتها

 على إحداث االحترار العالمي قيد االختبارمنخفضة الالقدرة ذات  مازالت التكنولوجيا •

 مير العاليتم استعمال تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترا تقديم التقارير حتىاستمرار  •

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:

اً   )أ( اط علم د  لتيسير يبذلها التي والجهود ،اليوئنديبي من المقدم بالتقرير التقدير معتُح ا اتوري لتكنولوجي
ن ، الممول في إطار المرحلة األIDAو  Friarcالمنخفضة القدرة على االحترار العالمي للشركتين  ى م ول

ة  ي الوثيق واردة ف ا، ال ة لكوب واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال خط
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛ و 

 
ديب   )ب( ن اليوئن ب م ل يتطل ا حكومة مساعدة أن يواص د ضمان في كوب ات توري  فضةالمنخ البديلة التكنولوجي

ة تالعالمي االحترار على القدرة ركتي، وأن يقدّم إلى االجتماع الرابع والثمانين، تقريراً عن حال ل الش ن حوي
مت رة عندما تالمذكورتين في الفقرة الفرعية (أ)، بما في ذلك، في حالة استخدام تكنولوجيا غير تلك المختا

افة إل الموافقة نعلى المشروع، تحليالً مفّصالً لتكاليف رأس المال والتشغيل اإلضافية، باإلض ديث م  ى تح
ل ات المتص ك المكون ي ذل ا ف ارة، بم ات المخت وافر التقني مان ت و ض رز نح دم المح ا، الموردين عن التق ة به

  تجارياً في البالد.

 )47إلى  39 من ة اإلنمائي) (الفقرات(برنامج األمم المتحد لبنان: استخدام التكنولوجيا المؤقتة

  القضايا التي يتعين معالجتها: 

 منخفضة على إحداث االحترار العالمي قيد االختبارالالقدرة ذات  مازالت التكنولوجيا •
  لمير العايتم استعمال تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترا استمرار تقديم التقارير حتى •

  :التنفيذية في أنقد ترغب اللجنة 
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اً   )أ( اط علم اناليوئنديبي  من المقدم بالتقرير التقدير معتُح ة لبن ديات ال ،وحكوم ف التح ذي يص ي ال تمرة الت مس
اً (أي  وافرة تجاري المي مت رار الع ى االحت درة عل ة الق دائل منخفض أمين ب ي ت ة ف ا الحكوم تواجهه

دروفلوروأوليفان)، ان  التي والجهود الهي ة لبن ذلها حكوم ديبيتب د التكنولو لتيسير واليوئن ة توري ا المنخفض جي
ركات المي للش رار الع ى االحت درة عل ة الق ة إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ار المرحل ي إط ول ف واد ا، المم لم

 ؛ وUNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان، الواردة في الوثيقة 
 

ل يتطلب من اليوئنديب  )ب( ان حكومة مساعدة أن يواص د ضمان في لبن ا توري  القدرة ةالمنخفض البديلة التكنولوجي
انين   تقريرا يقدم أنوالعالمي  االحترار على ع والثم اع الراب ى االجتم ركات تحويل حالة عنإل تفيدة  الش المس

 لكل ة،المتبقية في كل قطاعي الرغاوي وتصنيع أجهزة تكييف الهواء، بما في ذلك شركات الرغاوي الصغير
ل المختارة التكنولوجيا إدخال يتم أن الى جتماعا ي األص  على القدرة منخفضة أخرى تكنولوجيا أي أو ف

دم المحرز نحو ضمان تالعالمي  االحترار ن التق وردين ع ن الم ديث م وافر بصورة كاملة، باإلضافة إلى تح
 التقنيات المختارة، بما في ذلك المكونات المتصلة بها، تجارياً في البالد

 

ريحة الر -(المرحلة األولى  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة ترينيداد وتوباغو:  االش ة) (برن مج ابع
 )52إلى  48 من األمم المتحدة اإلنمائي) (الفقرات

 التي يتعين معالجتها: القضايا

 الرش رغوة اتفي تطبيقعلى إحداث االحترار العالمي  مرتفعةقدرة ذات  تكنولوجيااستخدام  •
 ةواحد لشركةإلغاء المشروع  •

  

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:

تم مواجهتاعن حالة استخدام التقنيات المختلفة والتحديات اليوئنديبي  من المقدم بالتقريرتُحاط علماً   )أ( ا لتي ت ه
ركات الت ل الش ي حصلت أثناء اعتماد عوامل نفخ الرغاوي المنخفضة القدرة على االحترار العالمي من قب

ة  ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ار المرحل ي إط اعدة ف ى المس ةعل واد الهيدروكلوروفلوروكربوني ي  الم ف
 ؛UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11وتوباغو، الواردة في الوثيقة ترينيداد 

 
دة    )ب( يرجع أرص ديبي س أن اليوئن اً ب اً أيض اط علم ال اإل Ice Conتُح د إكم ا بع تم إنفاقه م ي ي ل راءت الت ج

 اإلدارية والمالية الضرورية إللغاء المشروع عندما يتم تقديم الشريحة التالية ؛ و 
 

ديب  )ج( ن اليوئن ب م ل يتطل اغو حكومة مساعدة أن يواص داد وتوب د ضمان في تريني ا توري  ديلةالب التكنولوجي
انينيقدم  أنوالعالمي  االحترار على القدرة المنخفضة ع والثم اع الراب ى االجتم ل  لةحا عن تقريرا إل تحوي

 التكنولوجيا المقترحة.

 لوروفلوروكربونيةإزالة المواد الهيدروكالتقارير المتعلقة بخطط إدارة الجزء الرابع: 

لمتحدة مج األمم االثة) (برناالشريحة الث -(المرحلة األولى  جزر البهاما: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 )57إلى  54 من للبيئة) (الفقرات

 التي يتعين معالجتها: القضايا

 ءدراسة نظامي تكييف الهواج عدم تقديم نتائ •



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1/Add.1 
 
 

11 

را  فيقد ترغب اللجنة التنفيذية  انين، تقري ع والثم اع الراب ي االجتم دثانأن تحث اليونيب على أن يقدم، ف ا مح عن  هائي
د و يم ورص ي لتقي روع التجريب ة للمش ارات المتاح اميننتائج الدراسة الستكشاف أفضل الخي ة نظ ادة تهيئ ن نظم إع  م

 هاما.جزر البلإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تكييف الهواء بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة

  

نامج األمم (بر نهائي)التقرير المرحلي ال –(المرحلة األولى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةبنغالديش: خطة إدارة 
 )66إلى  58 من المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة) (الفقرات

  يوجد: ال يتعين معالجتهاالقضايا التي 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 
واد لة المبالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزا اإلحاطة علما  )أ(

الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش، المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

دوالرا  3,628دوالرا أمريكيا ( 11,856مطالبة حكومة بنغالديش واليوئنديبي بإعادة الرصيد البالغ   )ب(
والرا أمريكيا، د 7,041و لليوئنديبيدوالرا أمريكيا  272البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالةأمريكيا، 

خطة إدارة ن ماألولى دوالرا أمريكيا لليونيب) من المرحلة  915البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالة
ا يتمشى انين بمفي موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،

 ).(ب82/28مع المقرر 

مائي) لمتحدة اإلنا) (برنامج األمم لشريحة الثالثةا -الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى مصر: خطة إدارة إزالة المواد 
 )81إلى  67 من (الفقرات

  التي يتعين معالجتها:القضايا 

 عدم توافر التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي بعد 
 لمييتم استعمال تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العا استمرار تقديم التقارير حتى 

  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

  
 ة صغيرةشرك 81، وشركات النظمبالتقرير المقدم من اليوئنديبي، عن حالة تحويل  علمااإلحاطة   )أ(

ة في تقرير عن حالة استخدام التكنولوجيا المؤقتالالمستخدمين، وصغار من  350، وومتوسطة
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11في الوثيقة  ينمصر، الوارد

ضمان توفير تكنولوجيات بديلة منخفضة  مطالبة اليوئنديبي بمواصلة مساعدة حكومة مصر في  )ب(
أنه لن يتم دفع تكاليف تشغيل إضافية حتى الفهم القدرة على إحداث االحترار العالمي، على أساس 

 االحترارأصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث المختارة التكنولوجيا  إدخاليتم 
التكنولوجيا  إدخالجتماع للجنة التنفيذية حتى يتم تقديم تقرير عن حالة تحويلها في كل اوالعالمي 

، إلى بشكل كامل المختارة أصال أو تكنولوجيا أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي
جانب تحديث من الموردين بشأن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك 

 على أساس تجاري. البلدالمكونات المرتبطة بها، متاحة في 
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إلى  82 من ئة) (الفقرات(برنامج األمم المتحدة للبي )1((ج)  82/73المقرر تقرير عن حالة توقيع االتفاق (غينيا االستوائية: 
86( 

  يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

اعلى أن حكومة غينيا االستوائية واليونيب قد وقعا ب اإلحاطة علما فيقد ترغب اللجنة التنفيذية  ذ الشاتف ريحتين ق لتنفي
 .لمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالموحدتين لالثالثة والرابعة 

 

 )96إلى  87 ات من(الفقر) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي( إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةهندوراس: خطة إدارة 

  يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 
ة المرحلببالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة بموجب مكونات اليونيب المرتبطة  اإلحاطة علما  )أ(

 اليونيب لهندوراس، المقدم من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن األولى 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11والوارد في الوثيقة 

ن خيرة مالخامسة واأل الشريحةأن يواصل تقديم في كل اجتماع، إلى حين تقديم باليونيب  مطالبة  )ب(
تنفيذ  عن ايمرحل االمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تقرير

المواد  المرتبطة بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة اليونيباألنشطة بموجب مكونات جميع 
 .المصروفات المتكبدةالهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك 

ة يئة وحكومة للبلمتحدألمم اا(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج  الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 )101إلى  97 ات منألمانيا) (الفقر

  يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

 :اإلحاطة علما بما يلي قد ترغب اللجنة التنفيذية في

 د،ونية للهنوروكربالتقرير المالي النهائي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفل  )أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11المقدم من اليوئنديبي، والوارد في الوثيقة 

زائد تكاليف يا، دوالرا أمريك 3,556في االجتماع الثالث والثمانين مبلغ أعاد بالفعل اليوئنديبي  أن  )ب(
البالغة  م الوكالةزائد تكاليف دعدوالرا أمريكيا،  79,846دوالرا أمريكيا، و 249البالغة  دعم الوكالة

لتوالي، اة، على الثانية والثالث تين، المرتبطة بالرصيد غير المنفق من الشريحاأمريكي ادوالر 5,589
 من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند.

إلنمائي ام المتحدة نامج األم(بر الشريحة الثانية) –(المرحلة الثانية  الهند: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 )106إلى  102 من وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وحكومة ألمانيا) (الفقرات

 - كربونلوروفلورودروكلهياالتزام الشركات بالحظر المفروض على استخدام تقييم تقديم  عدم: القضايا التي يتعين معالجتها
  المطلوب ب 141
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اع  منأن تطلب  اللجنة التنفيذية فيقد ترغب  ي االجتم دم ف ديبي، أن تق ااحكومة الهند، من خالل اليوئن ع والثم نين لراب
ت  ا إذا كان ة لم يم الحكوم ركاتتقي واح  ش نيع أل ةتص ر المتقطع اوي غي ارا  الرغ الحظر، اعتب ت ب د التزم  1ن مق

 (ب) و(ج).82/74ع المقرر مب، تمشيا 141-ن، على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربو2015يناير/كانون الثاني 

لتبريد ؤسسات تصنيع امحالة تحويل  - (المرحلة األولى) إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إندونيسيا: خطة إدارة 
 )115إلى  107 من (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي) (الفقراتالكيميائية  PT. TSGوشركة  وتكييف الهواء

  القضايا التي يتعين معالجتها:

 مؤسسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالانسحاب  •
 االحترار العالمي بعدعدم توافر تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث  •
 لمياالحترار العاداث يتم استخدام تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحاستمرار تقديم التقارير حتى  •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

يع ركات تصنشفي تحويل البالتقرير المقدم من اليوئنديبي والبنك الدولي، عن حالة  اإلحاطة علما  )أ(
للمرحلة األولى من خطة إدارة  PT. TSG Chemicalوفي شركة أجهزة التبريد وتكييف الهواء 

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، والوارد في الوثيقة إزالة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

من المرحلة األولى من خطة إدارة  قررت االنسحاب PT. TSG Chemicalمالحظة أن شركة   )ب(
 دوالرا 301,539 إعادةبالفعل  تإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، وأنه قد تم

لمرتبطة اللبنك الدولي،  اأمريكي ادوالر 22,615البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالةأمريكيا، 
 بالمشروع في االجتماع الثالث والثمانين.

ر المرحلي التقري –(المرحلة األولى  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  اإلسالمية): خطة -إيران (جمهورية 
 )125 - 116 من ت(الفقرا األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة واليونيدو وحكومة ألمانيا)(برنامج ) النهائي

  يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 
بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة من  اإلحاطة علما  (أ) 

ران المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إي إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 اإلسالمية، المقدم من اليوئنديبي، والوارد في الوثيقة

تقديم بحكومة جمهورية إيران اإلسالمية واليوئنديبي واليونيدو واليونيب وحكومة ألمانيا  مطالبة  (ب) 
  ، بما في ذلك:اتتقرير منقح إلنجاز المشروع

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالةلمرحلة األولى من خطة إدارة لالنهائي الصرف   )1(
 وأي رصيد يتعين إعادته إلى الصندوق؛

مفصلة عن اإلجراءات المتخذة لضمان أن المعدات أو المكونات المحددة التي تم  معلومات  ) 2(
قرر مع الم ، تمشياأو أصبحت غير صالحة لالستعمال بالفعل استبدالها قد تم تدميرها

  .(ج)22/38
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ركات من شغيير التكنولوجيا في خمس ت -روكربونية (المرحلة الثانية) األردن: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو
 نمات (البنك الدولي واليونيدو) (الفقر السيكلوبنتان لقائم علىا الرغاوى إرغافإلى عامل  E) 1233zd(-الهيدروفلوروأوليفين

 )136إلى  126

  القضايا التي يتعين معالجتها:

 الشركاتتغيير التكنولوجيا في بعض  •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 
ا في تكنولوجيالفي لتغيير لبالطلب المقدم من البنك الدولي نيابة عن حكومة األردن  اإلحاطة علما  )أ(

ك تلإلى  HFO 1233zd(E) القائمة علىنفخ ال رغاوى الخمس من شركاتالفي تحويل عملية ال
 روكربونيةلوروفلوالهيدروكخطة إدارة إزالة المواد السيكلوبنتان في المرحلة الثانية من  القائمة على

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11لألردن على النحو الوارد في الوثيقة 

 شركاتلاالحظة أن التكنولوجيا المذكور في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، مع مفي تغيير الالموافقة على   )ب(
ل من يستتحمل أي تكاليف إضافية لهذا التغيير في التكنولوجيا من أجل التحو

 ب إلى السيكلوبنتان.141- وكلوروفلوروكربونالهيدر

فضة ربون منخ(مشروع إيضاحي لبدائل الهيدروكلوروفلوروكإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ملديف: خطة إدارة 
ى إل 137 من الفقرات(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) ( القدرة على إحداث االحترار العالمي في التبريد في قطاع المصايد

149( 

  يوجدال  القضايا التي يتعين معالجتها:

  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

لى ع قدرةمنخفضة الللبدائل  تدليليمع التقدير بالتقرير المرحلي عن المشروع ال اإلحاطة علما  )أ(
صايد مفي بريد في قطاع الت يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد العالمي الخالية من  االحترارإحداث 

 اليوئنديبي؛  ، المقدم مناألسماك المنفذة في ملديف

لمواد إزالة ا مرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارةالتقرير المطالبة اليوئنديبي بتقديم   )ب(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملديف.

كة سيليكس حويل شرتتحديث بشأن  –(المرحلة األولى  : خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالشمالية مقدونيا
 )153إلى  150 من (اليونيدو) (الفقرات للرغوة

   القضايا التي يتعين معالجتها:

 من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشركانسحاب  •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
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في إطار  الممولو رغاوىلل Sileks شركة تحويل عنبالتحديث الذي قدمته اليونيدو  اإلحاطة علما  )أ(
 ، والواردماليةمقدونيا الشالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11في الوثيقة 

إدارة إزالة المواد  قررت االنسحاب من خطة رغاوىلل Sileks شركةأن  مالحظة  )ب(
والر د 30,000مبلغ  ه تمت بالفعل إعادة، وأنمقدونيا الشماليةالهيدروكلوروفلوروكربونية ل

في  بالشركةط لليونيدو، المرتب اأمريكي ادوالر 2,250البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالةأمريكي، 
 االجتماع الثالث والثمانين.

 541 ات منلفقر(ا يونيب)) (الالشريحة الثالثة –(المرحلة األولى  الهيدروكلوروفلوروكربونيةإزالة المواد سورينام: خطة إدارة 
 )162إلى 

  يوجدال   القضايا التي يتعين معالجتها:

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

خيص اترإصدار بالتقرير عن الجهود التي بذلتها حكومة سورينام لتعزيز نظام  اإلحاطة علما  )أ(
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المقدم من اليونيب، والوارد في الوثيقة  ورصد

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

طار الشريحة إ فيالتمويل لن تنظر في بأن اللجنة التنفيذية الذي يفيد ) 1)((ج81/51 مقررتكرار ال  )ب(
م إال سورينالروكربونية األخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو

، ات الصلةذاإلجراءات  وأن تنفذالمحددة في تقرير التحقق  القضاياحكومة سورينام  أن تعالجبعد 
 تراخيص االستيراد والتصدير. إصداروبالتالي تعزيز نظم 

اء وتحديث هوتكييف اللب إلغاء خطة قطاع ط -) تونس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى
 )172إلى  163 ات مناالتفاق (الفقر

    القضايا التي يتعين معالجتها:

  بونيةوفلوروكرخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورمن  للمرحلة األولى  خطة قطاع تكييف الهواء السكني إلغاء •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 
 التي تنفذها ،المنزليبالطلب المقدم من حكومة تونس إلزالة خطة قطاع تكييف الهواء  اإلحاطة علما  )أ(

اليونيدو وحكومة فرنسا، من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
، مع UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36الوارد في الوثيقة ، والهيدروكلوروفلوروكربونية

استهالكها من  أزالتة القطاع قد مالحظة أن جميع الشركات المدرجة في خط
 )؛ن من قدرات استنفاد األوزونط 4.36( 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

 :كذلك مالحظة  )ب(

دوالرا أمريكيا،  513,275 الذي يتألف مندوالرا أمريكيا،  1,206,919مبلغ ال أن )1(
زائد دوالرا أمريكيا،  81,462 البالغةالمرتبطة بها  مشروعاتوتكاليف وحدة إدارة ال

دوالر أمريكي،  505,000دوالرا أمريكيا لليونيدو، و 41,632البالغة  تكاليف دعم الوكالة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1/Add.1 
 
 

16 

ي تمت ذحكومة فرنسا، اللدوالرا أمريكيا  65,550البالغة  زائد تكاليف دعم الوكالة
لمرحلة األولى من خطة إدارة من االموافقة عليه من حيث المبدأ لخطة قطاع تكييف الهواء 

من االتفاق بين حكومة تونس واللجنة  سيتم حذفهاد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إزالة المو
 التنفيذية؛

لمواد ازالة إالخطة المنقحة لقطاع خدمة التبريد المدرجة في المرحلة األولى من خطة إدارة  )2(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 تونس واللجنةألف لالتفاق بين حكومة -2التذييل  قامت بتحديثأن أمانة الصندوق  )3(
س عكي، لUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11لوثيقة ل الوارد في الملحق الثالث التنفيذية،

لجدول التي تنفذها اليونيدو وحكومة فرنسا وا تكييف الهواء المنزليإزالة خطة قطاع 
المحدث  قد أضيفت لإلشارة إلى أن االتفاق 16الزمني المنقح للتمويل، وأن فقرة جديدة 

م حذف ت، وأنه قد الثاني والسبعينالتوصل إليه في االجتماع تم  االتفاق الذييحل محل 
 ألف؛-8التذييل 

 ادوالر 900,489مبلغ  الصندوق المتعدد األطرافإلى  بإعادةمطالبة اليونيدو وحكومة فرنسا   (ج)
طة به تبالمر اتالمشروعوتكاليف وحدة إدارة  دوالرا أمريكيا 340,237يتألف من الذي  ا،أمريكي
ريكيا لليونيدو، دوالرا أم 25,342دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  21,792البالغة 

لحكومة  دوالرا أمريكيا 59,031 البالغةدوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة  454,087و
من  الثانيةوكجزء من الشريحتين األولى  الموافق عليهافرنسا، المرتبطة بخطة قطاع تكييف الهواء 

بع ع الراالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، إلى االجتما
  والثمانين.

 

لمواد لاالحترار العالمي على إحداث  منخفضة قدرةذات إيضاحية لبدائل  مشروعاتالجزء الخامس: 
  )72/40الجدوى لتبريد المناطق (المقرر  ودراساتالهيدروكلوروفلوروكربونية 

ي البول خيارات منخفضة التكلفة للتحول إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي توضيحمصر: 
 )190إلى  178 من (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (الفقرات يوريثان لدى صغار المستخدمين

    القضايا التي يتعين معالجتها:

 اإلنجازتاريخ تمديد  •
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 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

أن تحاط علما بالتقرير النهائي األول عن تنفيذ الخيارات المنخفضة التكلفة لتمويل التكنولوجيات   )أ(
غير العاملة بالمواد المستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار المستخدمين في 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11مصر المقدم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة 

لى أساس استثنائي وبعد أن الحظت التقدم الكبير المتحقق حتى اآلن تمديد موعد االنتهاء توافق ع  )ب(
على أساس الفهم  2019يوليه/ تموز  31من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله حتى 

وعد ال بأنه لن يقدم أي تمديد آخر للمشروع، وأن تطلب من اليوئنديبي تقديم التقرير النهائي في م
 يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين؛

تطلب من اليوئنديبي أن يضمن أن يقدم التقرير النهائي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)   )ج(
أعاله لالجتماع الرابع والثمانين وأن يتضمن تفاصيل عن المقارنة بين مواصفات األجهزة األصلية 

، وأداء األجهزة خالل االختبار بما في ذلك نظم الرغاوي والوحدات المنخفضة التكلفة الرشيدة
المستخدمة خالل االختبار، ونتائج استخدام األجهزة الجديدة والتوجيه بشأن فائدتها لصغار 

 المستخدمين.

لة البدي ريدالتب وإيضاح موادعتماد االمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى: تطوير مركز إقليمي للتميز في مجال التدريب و
 )200ى إل -191 ات من(االتحاد الروسي) (الفقر مرحلي رتقري -االحترار العالمي القدرة على إحداث نخفضة م

  تمديد تاريخ اإلنجاز القضايا التي يتعين معالجتها:

 قد ترغب اللجنة التنفيذية:

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ المركز اإلقليمي للخبرات الرفيعة للتدريب واالعتماد   )أ(
واإليضاحات بشأن غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي في إقليم أوروبا وآسيا 
الوسطى المقدم من حكومة االتحاد الروسي والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

على أساس استثنائي مشيرة الى التقدم  2019ديسمبر/ كانون األول  31تمدد موقع تنفيذ المشروع الى   )ب(
الكبير المحرز وأساس الفهم أن يقدم أي طلب آخر لتجديد المشروع، وتطلب من حكومة االتحاد 

وعد ال يتجاوز الروسي تقديم التقرير النهائي عن المشروع المشار إليه في الفقرة (أ) أعاله في م
 االجتماع الخامس والثمانين؛

ت القدرة بون وذاالخالية من الهيدروكلوروفلوروكرتكنولوجيا الالكويت: تقرير عن المشروع اإليضاحي لتقييم أداء 
 ات منلفقرئي) (ااألمم المتحدة اإلنما (برنامج االحترار العالمي في تطبيقات تكييف الهواءالمنخفضة على إحداث 

 )206إلى  201

 القضايا التي يتعين معالجتها:

 إلغاء المشروع •

درة قد ترغب اللجنة التنفيذية في ة الق ا المنخفض يم أداء التكنولوجي احي لتقي روع اإليض ى االحت إلغاء المش رار عل
ن اليو ب م ت، وتطل ي الكوي واء ف ف اله ات تكيي ي تطبيق دروكلوروفلوروكربون ف ن الهي ة م ديبي العالمي الخالي ئن

الوكالة البالغة  دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم 293,000إعادة األموال الى االجتماع الرابع والثمانين وهو مبلغ 
 دوالرات أمريكية. 20,510
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غير  لوجياتبشأن استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنو إيضاحيالمغرب: مشروع 
) يونيدو(ال الصغيرة والمتوسطة الحجم الشركاتمستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان في 

 )212إلى  207 من (الفقرات

 القضايا التي يتعين معالجتها:

 اإلنجازتمديد تاريخ  •

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي

أن تحاط علما بالتقرير المرحليى عن المشروع اإليضاحي الستخدام تكنولوجيا اإلرغاء بالبنتان   )أ(
المنخفض التكلقة للتحول الى التكنولوجيات غير العاملة بمواد مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع 

د في رغاوي البوليوريثان في المنشئات الصغيرة والمتوسطة في المغرب المقدم من اليونيدو وير
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11الوثيقة 

 2019سبتمبر/ أيلول  30أن تمدد موعد استكمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) الى   )ب(
 ؛5مشيرة الى التقدم الكبير في التنفيذ والقابلية المحتملة لتكرار النتائج في العديد من بلدان المادة 

تقرير النهائي للمشروع خالل االجتماع الرابع والثمانين، وإعادة أن تطلب من اليونيدو أن تقدم ال  )ج(
 األرصدة المتبقية في االجتماع الخامس والثمانين.

قدرة ال ين ذاتروأوليفمواد التبريد القائمة على الهيدروفلولبشأن الترويج  إيضاحيالمملكة العربية السعودية: مشروع 
 ةالمحيطة في البيئالمرتفعة لقطاع تكييف الهواء في درجات الحرارة  إحداث االحترار العالميعلى منخفضة ال

 )218إلى  213 ات من(اليونيدو) (الفقر

 القضايا التي يتعين معالجتها:

  اإلنجازتمديد تاريخ  •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي للترويج للغازات المنخفضة القدرة على   )أ(
االحترار العالمي المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان لقطاع تكييف الهواء في درجات حرارة البيئة 
المرتفعة في المملكة العربية السعودية المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

ديسمبر/ كانون  31تمديد موعد االنتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله حتى   )ب(
 .5، مشيرة الى التقدم الكبير في التنفيذ احتمال تكرار النتائج في العديد من بلدان المادة 2019أول 

روع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله في تطلب من اليونيدو أن تقدم التقرير النهائي عن المش  )ج(
 موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمانين وأن تعيد األرصدة المتبقية لالجتماع السادس والثمانين.
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المجمعة نوافذ ولتطوير أجهزة تكييف الهواء لللمصنعي أجهزة التكييف  إيضاحيالمملكة العربية السعودية: مشروع 
 نات مالفقر((البنك الدولي)  لتقرير النهائيا -االحترار العالمي  على إحداث منخفضة مواد تبريد ذات قدرةباستخدام 

  ) 235إلى  219

  يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

ضاحي لصناعات تكييف أن تحاط علما، مع التقدير النهائي الذي قدمه البنك الدولي عن المشروع اإلي  )أ(
الهواء لتطوير أجهزة تكييف هواء النافذة والمجمعة باستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على 
االحترار العالمي في المملكة العربية السعودية الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

االعتبار التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تأخذ في   )ب(
في إعداد المشروعات لتصنيع أجهزة تكييف الهواء المجمعة  5أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

 باستخدام غازات منخفضة القدرة على االحترار العالمي.

 رغاءاإلباستخدام كعامل ة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيالمملكة العربية السعودية: مشروع 
 ات منلفقرنيدو) (ا(اليو المحيطةفي البيئة في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية الهيدروفلوروأوليفين 

 )246 إلى 236

 القضايا التي يتعين معالجتها:

  اإلنجازتمديد تاريخ  •

  قد ترغب اللجنة فيما يلي:

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي للترويج للغازات المنخفضة القدرة على   (ا)
االحترار العالمي المعتمدة على الهيدروفلوروأورفان لقطاع تكييف الهواء في درجات حرارة البيئة 
المرتفعة في المملكة العربية السعودية المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

توصى اللجنة التنفبذبة ،على أساس استثنائي، وبعد اإلحاطة بالتقدم الكبير المحرز حتى اآلن، بتمديد   (ب)
أكتوبر/ تشرين أول  31موعد االنتهاء من المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، حتى 

ر لتنفيذ المشروع، وطلب من اليونيدو تقديم التقرير على أساس الفهم بأنه لن يطلب تمديد آخ 2019
 النهائي في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانين.

  

 ط لتطبيقاتالبوليوالت سابقة الخل من أجل صياغةلرغوة في تايالند ل شركات النظمفي  إيضاحيتايلند: مشروع 
دولي) (البنك ال على إحداث االحترار العالمي ةمنخفضقدرة ذي  إرغاءباستخدام عامل  بالرش رغاوي البولي يوريثان

 )259إلى  247 من (الفقرات

  يوجدال  القضايا التي يتعين معالجتها:

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

أن تحاط علما، مع التقدير. بالتقرير النهائي المقدم من البنك الدولي عن المشروع اإليضاحي في   )أ(
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دورين من دور النظم في تايلند لتشكيل بوليوالت سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي البوليوريثان الرش 
باستخدام عامل نفخ منخفض قدرات االحترار العالمي الوارد في الوثيقة 

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/83/11؛ 

المشار إليه في الفقرة أن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تأخذ في االعتبار التقرير النهائي   )ب(
في إعداد مشروعات رغاوي الرش بعامل نفخ يعتمد  5الفرعية (أ) أعاله لدى مساعدة بلدان المادة 

 على الهيدروفلوروأورفان؛

رة هم درجة حراالبديلة في البلدان الذين ترتفع فيمواد التبريد تعزيز بشأن  إيضاحي: مشروع منطقة غرب آسيا: 
 )267 إلى 602 ات منلمتحدة للبيئة واليونيدو) (الفقرمج األمم ا(برنا تقرير مرحلي -رب آسيا غالبيئات المحيطة في 

   القضايا التي يتعين معالجتها:

 اإلنجازتمديد تاريخ  •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

قطاع أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي للترويج لغازات التبريد البديلة في   )أ(
) المقدم PRAHA-2تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا (

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11من اليونيب واليونيدو والوارد في الوثيقة 

نوفمبر/ تشرين  15أن تمدد موعد استكمال المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله حتى   )ب(
الستكمال اختبار النماذج، والتحقق من نتائج ترشيد االختبارات ونموذج تقييم المخاطر  2019الثاني 

ونشر نتائج المشروع وأن تطلب من اليونيب واليونيدو تقديم التقرير النهائي في موعد ال يتجاوز 
 االجتماع الرابع والثمانين وإعادة األرصدة المتبقية خالل االجتماع الخامس والثمانين؛

لتقرير ا - المركزي الهواء تكييف من نوع آخر الستخدامها في تكنولوجيات  الكويت: دراسة جدوى تقارن ثالث
 )274إلى  268 من (برنامج األمم المتحدة للبيئة واليونيدو) (الفقرات النهائي

  يوجدالقضايا التي يتعين معالجتها: ال 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

أن تحاط علما بالتقرير النهائي لدراسة الجدوى التي تقارن بين ثالث تكنولوجيات غير  عينية   )أ(
لالستخدام في تكييف الهواء المركزي في الكويت المقدم من اليونيب واليونيدو والواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11؛ 

ير استكمال المشروع لدراسة الجدوى أن تؤكد مرة أخرى أن اليونيب واليونيدو سوف يقدمان تقر  )ب(
 المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله وإعادة أي أرصدة لالجتماع الرابع والثمانين؛

أن تشجع حكومة الكويت من خالل اليونيب واليونيدو على تقديم معلومات محدثة عن اإلجراءات   )ج(
 فيذية.التي اتخذته نتيجة لدراسة الجدوى الجتماع قادم للجنة التن
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 ربونيةروفلوروكإزالة المواد الهيدروكلوإدارة  ةخطتغيير الوكالة المنفذة للمرحلة الثانية من الجزء السادس: 
 )280ى إل 275 من (الفقرات للمواد الهيدروفلوروكربونية للفلبينالتدريجي التمكينية للتخفيض األنشطة و

تغيير لطلب  -ة مكينيالهيدروكلوروفلوروكربونية واألنشطة الت الفلبين: المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
 (البنك الدولي) الوكالة المنفذة

   القضايا التي يتعين معالجتها:

  نشطة األو ربونيةإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكإدارة  ةخطمن للمرحلة الثانية تغيير الوكالة المنفذة
   الهيدروفلوروكربونيةللمواد التدريجي التمكينية للتخفيض 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:

ة   (أ)   ة إدارة إزال ن خط تأخذ علما بطلب حكومة الفلبين لتحويل جميع أنشطة اإلزالة في المرحلة الثانية م
يض الت ين للتخف طة التمك ى أنش افة إل دو، باإلض ى يوني ة إل واد الهيدروكلوروفلوروكربوني دريجي الم

  والذي كان مخططا لها في البداية أن يقوم البنك الدولي بتنفيذها؛ للهيدروفلوروكربون

  فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفلبين:   (ب)  

غ   )1(   راف مبل  1,010,023أن تأخذ علما بأن البنك الدولي قد أعاد بالفعل للصندوق المتعدد األط
ة دوالر أمري ة البالغ م الوكال اليف دع ة بال 70,701كي زائد تك ي المتعلق شريحة دوالر أمريك

انين ( ث والثم اع الثال ي االجتم ك ف ى وذل  PHI/PHA/80/INV/103األول
  )؛PHI/PHA/80/TAS/102 و

  أن توافق:  )2(  

غ   -أ    ل مبل ى تحوي درها  1,010,023عل ة وق م الوكال اليف دع د تك ي زائ دوالر أمريك
ى 70,701 ى إل ريحة األول ق بالش دولي والمتعل ك ال ه للبن ق علي ي المواف  دوالر أمريك
  )؛PHI/PHA/80/TAS/102و  PHI/PHA/80/INV/103يونيدو (

درها  1,740,034على تحويل تمويل يبلغ   -ب    ة وق م الوكال اليف دع د تك دوالر أمريكي زائ
دأ ومتع 121,802 ث المب لدوالر أمريكي تمت الموافقة عليه من حي رائح التموي ق بش  ل

  الثانية والثالثة من البنك الدولي إلى يونيدو؛

ة   )3(   ين واللجن ة الفلب ين حكوم اق ب ديث االتف ت بتح د قام ندوق ق ة الص أن أمان ا ب ذ علم أن تأخ
ي كالتنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  رد ف ا ي م

ذه ن ه ذييل  المرفق السابع م عة والت رة التاس ة الفق فة خاص ة، وبص اس-2الوثيق ى أس ف عل  أل
افتها ل 17تحويل العناصر الخاصة بالبنك الدولي إلى يونيدو؛ والفقرة  ت إض إلشارة والتي تم

ث  اع الثال ذ االجتم انين ووإلى أن البنك الدولي لم يعد الوكالة المنفذة الرئيسية وذلك من أن الثم
  التفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الثمانين.االتفاق المعدل يجّب ا

افية   (ج)   هامات اإلض ار اإلس ي إط دروفلوروكربون ف دريجي للهي يض الت فيما يتعلق بأنشطة التمكين للتخف
  )؛+PHI/SEV/80/TAS/01للصندوق المتعدد األطراف (

ي أن تأخذ علما بأن البنك الدولي قد أعاد بالفعل إلى االجتماع الثال  )1(   يد المتبق انين الرص ث والثم
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غ  و مبل دارها  225,992وه ة ومق م الوكال اليف دع د تك ي زائ دوالر  15,819دوالر أمريك
  أمريكي؛ و

الغ   )2(   ي الب يد المتبق ل الرص ى تحوي ق عل م  225,992أن تواف اليف دع د تك ي زائ دوالر أمريك
  دوالر أمريكي الموافق عليها للبنك الدولي إلى يونيدو. 15,819الوكالة وقدرها 

 )284إلى  281 من (الفقرات التمكينية تمديد األنشطةلالجزء السابع: طلبات 

 القضايا التي يتعين معالجتها:

  بلدا 51اإلنجاز لألنشطة التمكينية في تمديد تاريخ • 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن: 

ن   (أ)   ة م دروفلوروكربون المقدم تأخذ علما وتدرس طلبات تمديد أنشطة التمكين للتخفيض التدريجي للهي
دول  5الوكاالت المنفذة المختلفة لواحد وخمسين بلدا من بلدان المادة  ة  15والواردة في الج ن الوثيق م

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11 ؛  

ين للتخف  (ب)   طة التمك تكمال أنش اريخ اس دد ت انون أن تم ى ك دروفلوروكربون إل دريجي للهي يض الت
ه  2019األول/ديسمبر  ى حزيران/يوني ا و 2020لغانا وليسوتو وزمبابوي وإل وال وأرميني ان ألنغ بوت

تاري و وكوس ا والكونغ ين وكولومبي يلي والص اميرون وش و والك ا فاس ك وبوركين نة والهرس كا والبوس
  وجامايكاريتريا وفيجي والغابون وغامبيا وغواتيماالودومينيكا وجمهورية الدومينكان واإلكوادور وإ

تا ة نوقيرغيزس ا وجمهوري ا ونيجيري ا وناميبي يك ومنغولي ديف والمكس ا والمال ان وماليزي مال  ولبن ش
نغال و ادين والس نت وغرين ان فنس يا وس انت لوتش دا وس ين وروان رو والفلب صربيا مقدونيا وباالو وبي

ورينام وتا ودان وس ومال والس تانوالص ا وتركمانس ونس وتركي اغو وت داد وتوب و وترين د وتوغ  يلن
االت ا دم الوك ة وأوروغواي وزامبيا، على أساس أنه لن يكون هناك أي طلب تمديد آخر، وأن تق لثنائي
ي ي والمنفذة في غضون ستة أشهر من تاريخ استكمال المشروع تقريرا ختاميا بشأن أنشطة التمك ن الت

  (ب). 81/32استكملت وفقا للمقرر 

ذات لتضمين تقارير عن المشروعات  2اإلضافة و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1 الوثيقتانتصدر 
 إلى األجزاء التالية: الوثيقةتقسم ولصين. فيما يتعلق بامتطلبات إبالغ محددة 

الك إزالة استهرة تفاقات خطة إداال وفقا ةالحاليالرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ نظم استعراض   الجزء األول: 
مم المتحدة برنامج األ((أ))  82/71و  82/65المقرران (وإنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 واليونيدو والبنك الدولي) اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة

دتها ي تتم مساعفي الشركات الت استهالك عوامل اإلرغاءعن النظام الحالي لرصد  نظريةدراسة   الجزء الثاني: 
هجية ومنالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة خطة إدارةفي إطار المرحلة األولى من 

 (ج)) (البنك الدولي) 82/67(المقرر  التحقق

 التصنيعل وريثان وعاموالهالونات ورغوة البولي يالهيدروفلوروكربون إلنتاج  المالي التدقيقتقارير   الجزء الثالث: 
نمائي وبرنامج ) (برنامج األمم المتحدة اإل82/17خدمات التبريد والمذيبات (المقرر  يالثاني وقطاع

 األمم المتحدة للبيئة واليونيدو والبنك الدولي)

 (ج)) (اليونيدو) 82/18استهالك بروميد الميثيل (المقرر إلزالة  خطة القطاع    الجزء الرابع:
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 )(ج) و (د)) (اليونيدو 82/19إنتاج بروميد الميثيل (المقرر إلزالة  طاعخطة الق الجزء الخامس: 

 كل جزء من األجزاء الخمسة:عرض لويرد أدناه           

ج هالك وإنتاإزالة است تفاقات خطة إدارةال وفقا ةالرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالينظم استعراض الجزء األول: 
ائي وبرنامج األمم برنامج األمم المتحدة اإلنم((أ))  82/71و  82/65(المقرران المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )62إلى  19 ات من(الفقر واليونيدو والبنك الدولي) المتحدة للبيئة

  القضايا التي يتعين معالجتها:

اد إزالة استهالك وإنتاج الموخطط إدارة وفقا للرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ نظم انهج ل •
لمستنفدة مواد ا، والتقدم المحرز نحو تعزيز التشريعات المتعلقة بالفي الصين الهيدروكلوروفلوروكربونية

 ، واآلليات الممكنة لزيادة تعزيز تنفيذ بروتوكول مونترياللألوزون وتنفيذها

 اللجنة التنفيذية في:قد ترغب 

الصين  حكومة علما باستعراض نظم الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ الحالية التي تنفذهااإلحاطة   )أ(
ارة إدربونية فلوروكإزالة المواد الهيدروكلوروإدارة  تيتفاقاتها مع اللجنة التنفيذية بشأن خطوفقا ال

متخذة ات الاإلجراء عن، والتقرير المرحلي لبلدإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل
وفقا  مقدمةبهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها في الصين، ال

 قة.الوارد ة في اإلضافتين األولى و الثانية لهذه الوثي (أ)؛ 82/71و  82/65لمقررين ل

المواد والمواد المستنفدة لألوزون  رصد اعتزام حكومة الصين إدراجأن مع التقدير  وأن تذكر  )ب(
هذا  منجمعة المالبيانات  بتقاسمفي رصدها للغالف الجوي، والتزام الحكومة الهيدروفلوروكربونية 

رز في التقدم المح بشأنحكومة الصين تقديم تحديث  منالرصد مع المجتمع العلمي، [وأن تطلب 
  .]2021عام في اجتماع أول إنشاء شبكة الرصد إلى 

ها في م مساعدتاستهالك عوامل اإلرغاء في الشركات التي تتعن النظام الحالي لرصد  نظريةدراسة الجزء الثاني: 
(ج))  82/67مقرر (ال التحققومنهجية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة خطة إدارةإطار المرحلة األولى من 

 ) 94إلى  63 ات من(البنك الدولي) (الفقر

 التي يتعين معالجتها:القضايا 

 لة األولىفي الشركات التي تتم مساعدتها في إطار المرحعوامل إرغاء الرغاوى رصد استهالك ل منهجية 
  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إزالة خطة إدارةمن 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 رغاءإعن النظام الحالي لرصد استهالك عوامل النظرية أن تشير مع التقدير إلى أن الدراسة   )أ(
واد زالة المإفي إطار المرحلة األولى من خطة إدارة  اتمساعدلها في المؤسسات التي تقدم  الرغاوى

 تالتي تم ألوزونالهيدروكلوروفلوروكربونية ومنهجية التحقق للتأكد مما إذا كانت المواد المستنفدة ل
في تلك الشركات، المرفقة بالوثيقة ي استهالكها استهلكت أو جاربالفعل إزالتها 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1؛ 

النظر في أي إرشادات إضافية قد ترغب اللجنة التنفيذية في التوصية بها لتنفيذ المرحلة الثانية من و (ب) 
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من الوثيقة  92ن في ضوء المالحظات الواردة في الفقرة اخطة قطاع رغاوي البولي يوريث
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.  

 ل التصنيعيثان وعاموالهالونات ورغوة البولي يورالهيدروفلوروكربون المالي إلنتاج  التدقيقتقارير الجزء الثالث: 
امج األمم المتحدة ) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرن82/17خدمات التبريد والمذيبات (المقرر  يالثاني وقطاع

 )186إلى   95 ات منللبيئة واليونيدو والبنك الدولي) (الفقر

 القضايا التي يتعين معالجتها:

 2019 نيسان /لم يتم صرف أرصدة جميع خطط القطاع بالكامل بحلول أبريل •
لمذيبات ريثان واورغوة البولي يوالهيدروفلوروكربون دام األرصدة المتبقية من قطاعات إنتاج السماح باستخ •

؛ وطلب بيئةالتي تجريها مكاتب اإليكولوجيا واللدعم عمليات التفتيش  2019وخدمات التبريد خالل عام 
 عن نتائج عمليات التفتيش هذه تقديم تقرير

طاع ق، وخطة 2020 كانون األول /حتى ديسمبرنيع الثاني التصخطة قطاع عامل  إنجازتمديد تواريخ  •
 2022 كانون األول /الهالونات حتى ديسمبر

ما في ذلك ، برابع كلوريد الكربون ورصدبأنظمة إنتاج  تتعلقعوامل التصنيع قطاع معلومات إضافية عن  •
  مصانع بيركلورو إيثيلينما تتعلق بخطط 

  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في
 

 اإلحاطة علما بما يلي:  )أ(

لقطاعات إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، والتحديثات تقارير المراجعة المالية  )1(
البوليوريتان، وعامل التصنيع الثاني، والمذيبات والخدمة في الصين، رغاوي والهالونات، و

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1الواردة في الوثيقة 

أبريل/نيسان بحلول التمويل المرتبطة بكل خطة قطاعية لم تكن قد ُصرفت بالكامل أرصدة  )2(
 ؛2019

رغاوي إنتاج الكلوروفلوروكربون، و خطط قطاعاتتقارير حكومة الصين أكدت أن أن  )3(
سيتم استكمالها وسيتم صرف األرصدة المرتبطة بها في  البوليوريتان، والمذيبات والخدمة

 ؛2019عام 

 2020على تمديد خطة قطاع عامل التصنيع الثاني وخطة قطاع الهالونات إلى عام  أن توافق  (ب)
  ، على التوالي؛2022و

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

تقرير المراجعة المالية حتى ديسمبر/كانون األول  2020أن تقدم إلى االجتماع األول في عام  )1(
رغاوي وعامل التصنيع الثاني، نتاج الكلوروفلوروكربون، والهالونات، إلقطاعات  2019

، وتقارير إتمام المشروعات إلنتاج الكلوروفلوروكربون، البوليوريتان، والمذيبات والخدمة
 ورغاوي البوليوريثان، والمذيبات والخدمة؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1/Add.1 
 
 

25 

إعادة أي أرصدة أموال مرتبطة بقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون، ورغاوي  )2(
 ؛2020البوليوريثان، والمذيبات وقطاع الخدمة إلى الصندوق المتعدد األطراف في عام 

تقديم تقرير عن نتائج جهود الرصد التي تضطلع بها مكاتب اإليكولوجيا والبيئة المحلية، بما  )3(
فيها، في تقارير المراجعة المالية  11- في ذلك الحاالت التي تم اكتشاف الكلوروفلوروكربون

ية ووبمجرد صرف جميع األرصدة المتبقية في إطار المشروعات المدرجة في المستقبل
المراجعة المالية وتم إتمام هذه المشروعات، أن تواصل مث لهذه التقارير بموجب التقارير 
المرحلية السنوية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان في خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

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

أن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل البنك الدولي، أن تقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين،   (د)
ي، قترح تنفيذها في إطار خطة قطاع عامل التصنيع الثانمعلومات إضافية عن األنشطة الم

  وميزانياتها، وتقرير مرحلي عن تنفيذها؛

أن تطلب إلى البنك الدولي تقديم ترجمة إنكليزية للدراسة بشأن إنتاج الصين لرابع كلوريد الكربون   (هـ)
قت ممكن ي أقرب و، ف75/18واستخدامه في تطبيقات المواد األولية، المقدمة تماشيا مع المقرر 

 حتى يمكن تقديمها إلى االجتماع الخامس والثمانين.

 )201إلى  -187 نات م(ج)) (اليونيدو) (الفقر 82/18استهالك بروميد الميثيل (المقرر إلزالة خطة القطاع الجزء الرابع: 

  يوجدال  القضايا التي يتعين معالجتها:

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
 

 بما يلي:اإلحاطة علما   (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل في   )1(
الوارد في الوثيقة ومن يونيدو،  المقدم ،الصين

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1؛ 

أي إعفاءات باستثناء  2018عدم اإلبالغ عن أي استهالك لبروميد الميثيل في الصين لعام   )2(
 لالستخدامات الحرجة التي وافقت عليها األطراف في بروتوكول مونتريال؛

  :أن تطلب إلى حكومة الصين ويونيدو  (ب)

لمقرر المطلوب بموجب ا 2018أن يدرجا في التحقق من إنتاج بروميد الميثيل لعام   )1(
  (هـ) الكميات المستخدمة لبروميد الميثيل؛82/19

بما يتماشي  في موعد ال يتجاوز االجتماع الرابع والثمانينأن يقدما تقرير إتمام المشروع،   )2(
  (ج).82/18والمقرر 
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 )213إلى  202 منات (الفقر (ج) و (د)) (اليونيدو) 82/19إنتاج بروميد الميثيل (المقرر إلزالة خطة القطاع الجزء الخامس: 

 القضايا التي يتعين معالجتها:

 2021 – 2019 للفترة معلومات إضافية تتعلق بخطة العمل •

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
 

العقد إلعداد نظام إدارة المعلومات وإدراجه في برنامج الرصد عن المرحلي اإلحاطة علما بالتقرير   )أ(
واإلشراف الذي ستنفذه سلطة الجمارك، وبتحديث خطة العمل من أجل ضمان الرصد المستدام 
طويل األجل لبروميد الميثيل بعد إتمام خطة إزالة قطاع إنتاج بروميد الميثيل، المقدم من اليونيدو 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1والوارد في الوثيقة 

تحديثا  أن تقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين،يونيدو، الحكومة الصين، من خالل  منأن تطلب   )ب(
للعقد الخاص بإعداد نظام إدارة المعلومات وإدراجه في برنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه 

العقد بحلول اليوم األول لالجتماع،  على أساس الفهم بأنه في حالة عدم التوقيع على سلطة الجمارك،
دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة  250.000أي  المرتبطة بهذا النشاطاألموال سيتم إعادة 

 دوالرا أمريكيا إلى الصندوق المتعدد األطراف؛ 18.750البالغة 

بروميد الميثيل  تحديثا لنظام وسم وتتبعأن تطلب إلى حكومة الصين، من خالل يونيدو، أن تدرج   )ج(
في التقرير السنوى عن حالة تنفيذ خطة قطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين الذي سيقدم إلى 

 .82/19االجتماع الرابع والثمانين تماشيا مع المقرر 

 2019عام ل مشروعالتقرير موحد إلنجاز   )ب(

 جازإنتقارير كٍل من في الرئيسية المستفادة نظرة عامة على الدروس  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12تقدم الوثيقة 
 .للدروس المستفادة ا، وملخصالالتي تم استالمها ومثيلتها الفرديةمتعددة السنوات مشروعات االتفاقيات 

 القضايا التي يتعين معالجتها:

 التي لم تقدم بعدمتعددة السنوات مشروعات االتفاقيات  إنجازتقارير  •

  في:قد ترغب اللجنة التنفيذية 
 

ً بتقرير إنجاز المشروع الموحد لعام  اإلحاطة  )أ( الوارد في الوثيقة  2019علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/12؛ 

 
 اتمشروعنجاز ال، تقارير إالرابع والثمانين، في االجتماع ميحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقدتأن و  )ب(

 ؛عدم تقديمهم في حالةاألسباب وأن تقدم ، تقديمهمالواجب فردية ال اتالمشروعوتفاقات متعددة السنوات لال
 

إنجاز  تقارير حصتها من االنتهاء منوالمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في  الرئيسةحث الوكاالت وأن ت   (ج) 
ً للجدول المكتملة وف اتتقارير إنجاز المشروعتقديم  الرئيسةللوكالة المنفذة  كي يتسنىل اتالمشروع قا

  ؛الزمني
 

از عن إنجرها تقاري حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبة وشاملة عند تقديموأن ت    (د) 
  ؛ المشروعات
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مراعاة  ة إلىالفردي اتعوكين في إعداد وتنفيذ االتفاقات متعددة السنوات والمشرجميع المشار دعووأن ت  (هـ) 

  .لمستقبليةا المشروعات، عند إعداد وتنفيذ الضرورة، عند لمشروعاتاإنجاز ة من تقارير الدروس المستفاد

 تخطيط األعمال -8

 2021-2019للفترة  متعدد األطرافالتحديث لحالة تنفيذ خطة العمل الموحدة للصندوق   )أ(

 2019لعام  عملالة تنفيذ خطة ، وحال2021-2019 للفترة عملالملخًصا لخطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13 تقدم الوثيقة
ون روفلوروكربية للهيدألنشطة التمكينحالة المساهمات الطوعية لو، الثلث والثمانينفي ضوء التقديمات المقدمة إلى االجتماع 

، 2031إلى  2019 من ترة، وااللتزامات المستقبلية لالتفاقات متعددة السنوات للفإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية اتعوومشر
  بمؤشرات األداء النوعي. المعنيةوتقارير عن الحوارات 

 القضايا التي يتعين معالجتها:

 لالعمي خطط مدرجة ف المقدمة إلى االجتماع الثالث والثمانين التي لم تكن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونيةأنشطة  •
 2021-2019للفترة 

 :اإلحاطة علما بما يلي قد ترغب اللجنة التنفيذية في

للصندوق المتعدد  2021- 2019تحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة   (أ) 
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13األطراف على النحو الوارد في الوثيقة 

المواد نشطة التخلص التدريجي من أل أمريكيادوالرا  1,849,684تم تقديم   (ب) 
والر د 64,200 مبلغ إلى االجتماع الثالث والثمانين بما في ذلك الهيدروفلوروكربونية

 ؛2021- 2019عامي درج في خطط أعمال يلم  أمريكي

مع التقدير، تقارير اليونيدو عن الحوارات مع وحدات األوزون الوطنية فيما يتعلق   (ج) 
  (ب).82/8، على النحو المطلوب في المقرر ةبتقييمات األداء النوعي

  
  

 طلبات الشرائح اتتأخير         )ب(

 م طلبات تقدي تأخيرباإلجراءات المتخذة استجابة للمقررات المتعلقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14 تعرض الوثيقة
 الثالثاع االجتمإلى  تقدملكل شريحة لم  تحليالو؛ الثاني والثمانينفي االجتماع المعتمدة  السنواتمتعددة االتفاقات 
 سحبت الحقا.، أو قدمت ثم والثمانين

  القضايا التي يتعين معالجتها:

 عددلوكربونية روفلورمواد الهيدروكلوبشرائح من خطط إدارة إزالة ال اتقديم ستة وثالثين نشاًطا مرتبط لم يتم •
 الثالث والثمانين،الجتماع ا م إلىمن المقرر تقديمه بلدا كان 21

 
تغييرات في وحدة األوزون الوطنية و/ أو أو ال /موافقات والأو  /: القرارات الحكومية وأسباب التأخيرتشمل  •

أو ؛ )5ال كافية من الشرائح السابقة (أموأو ) ؛ 7عدم وجود تقرير تحقق إلزامي (أو ؛ )12التغيير الهيكلي (
ر في التأخيأو ؛ )15مدة للشريحة السابقة (في المائة من األموال المعت 20وقدرها عتبة المن قل األصرف ال
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أو عدم ؛ )4توقيع اتفاقيات أو عقود (أو ؛ )1المؤسسة (تواجه صعوبات أو ؛ )5االستثمار ( عناصرذ تنفي
مراجعة االتفاق أو أو ؛ )5صعوبات داخلية أو خارجية (أو ؛ )1للتقديم (أو المتعاونة  الرئيسةالوكالة جاهزية 

 .)2(؛ أو عدم تقديم تقارير مرحلية و / أو تقارير مالية )3خطة العمل (
 

 في الجزائر. إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ةخطل إلغاء المرحلة األولى   •
 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

 تأخذ علما بما يلي: أن  )أ(

 UNEP/OzL.Pro/ExComالتقرير المتعلق بالتأخر في تقديم الشرائح والوارد في الوثيقة  )1(
 ؛83/14/

تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد والمعلومات عن التأخيرات في  )2(
ئي دة اإلنماالمتح الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تقدمها فرنسا وألمانيا واليابان وبرنامج األمم

 لدولي؛اوبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك 

ح خطط إدارة إزالة المواد نشاطا مرتبطا بشرائ 70من أصل  34وأن  )3(
ماع الثالث بلدا) المستحق تقديمه إلى االجت 39بلدا من أصل  19الهيدروكلوروفلوروكربونية (

 والثمانين قد قدم في موعده؛

ة دارة إزالخطط إ وأن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح )4(
لن  2019نية المستحق تقديمها في االجتماع األول من عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربو

ر يؤثر على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو من غي
ير تثل لتدابال يم المحتمل أن يؤثر عليه؛ وأنه ما من أمر يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية

 الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛ 

 في تقديم التأخيربوأن تطلب إلى األمانة أن ترسل خطابات إلى الدول المعنية بشأن القرارات المتعلقة    )ب(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14الشرائح المذكورة في المرفق األول بالوثيقة 

ية في وكربونوأن تبحث موضوع إلغاء المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلور  )ج(
  الجزائر.

 :اتمقترحات المشروع -9

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

ة مقدمعلى أربعة أقسام: لمحة عامة عن المشروعات واألنشطة ال UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/15تحتوي الوثيقة 
األنشطة مشروع والو؛ المشروع استعراضالمشكالت التي تم تحديدها أثناء عملية و؛ من الوكاالت الثنائية والمنفذة

 .فيها بصفة فرديةاالستثمارية للنظر  اتعوموافقة شاملة؛ والمشرلحصول على ل ينالمقدم

 يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها
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 الشموليةموافقة ال

 الموادخطة إدارة إزالة ات اتفاقباالستهالك المنخفض  ذوي حجمتقارير التحقق من امتثال البلدان 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية

التي  امج عملهالى برعأن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدرج في تعديالتها  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
يف دعم الوكالة لتقارير دوالر أمريكي زائد تكال 30,000ينبغي تقديمها إلى االجتماع الرابع والثمانين التمويل البالغ 

وك يا وجزر ككمبودقق للمرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوركينا فاسو والتح
اورو لجبل األسود ونالموحدة) وا -وجزر مارشال وميكرونيزيا (واليات وغواتيماال وهندوراس وكريباس وليسوتو 

  ينيا.للمرحلة الثانية من خطط أنغوال وأرمونيوي وجنوب السودان وتوفالو وفانواتو، ولتقارير التحقق 

 الشموليةمشروعات وأنشطة مقدمة للموافقة 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

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

األحكام المتضمنة في وثائق تقييم المشروعات المقابلة، والشروط التي أرفقتها بها اللجنة التنفيذية، 
  وتشير الى أن االتفاق بين الحكومتين التاليتين قد جرى تحديثها:

المتثال ا ساسخط أين حكومة موزامبيق و اللجنة التنفيذية أن تأخذ بعين اإلعتبار على اإلتفاق ب )1
في  تدامةالمعدل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونقطة البداية للتخفيضات المجمعة المس

د ة المواخطة إدارة إزالل المقابل لتمويل المرحلة األولى استهالك هذه المواد و التغيير 
 .الهيدروكلوروفلوروكربونية

  
متثال اال اسخط أسو اللجنة التنفيذية أن تأخذ بعين اإلعتبار  باكستانعلى اإلتفاق بين حكومة  )2

في  تدامةالمعدل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونقطة البداية للتخفيضات المجمعة المس
 .استهالك هذه المواد

  

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

 
 التعاون الثنائي  )ب(

 اتلمشروعثنائيتين وكالتين  من طلباتعامة  لمحة Document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/16تقدم الوثيقة 
ألقصى المستوى االحد في ضوء لموافقة لحصول على ابلدين وأهليتهما لل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتعلق

 .2020 - 2018فترة الثالث سنوات ل المتاح لتعاون الثنائيل

  يوجدال  القضايا التي يتعين معالجتها:

ماع في االجت عليها الثنائية الموافقمطالبة أمين الصندوق بتعويض تكاليف المشروعات  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
 الثالث والثمانين على النحو التالي:



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1/Add.1 
 
 

30 

-2018رصيد مساهمة ألمانيا الثنائية للفترة دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف الوكالة) مقابل ××   (أ)
 ؛2020

  .2019الوكالة) مقابل رصيد مساهمة اليابان الثنائية لعام دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف ××   (ب)

 برامج العمل    (ج) 

 2019لعام  (اليوئنديبي) برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )1(

؛ نمائين برنامج األمم المتحدة اإلنشاًطا مقدًما م 14على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/17 تحتوي الوثيقة
ن إلعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد اطلبالتعزيز المؤسسي، وهم خمس طلبات لمشروعات 

مواد اللة طلبات للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزا وأربع ،الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية
ً بالهيدروفلوروكربون المتعلقة  اتعوالهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وثالث طلبات إلعداد المشر رر  للمقوفقا

 (ز). 78/3

   القضايا التي يتعين معالجتها:

 )16إلى  11 ات من(الفقربالهيدروفلوروكربون مرتبطة استثمارية  اتعومشر ثالث طلبات إلعداد •

 النظر في الموافقة على الطلبات المتعلقة بما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية في

في إندونيسيا بقيمة  المبردات المنزليةأ في تصنيع 134- لتحويل الهيدروفلوروكربونإعداد مشروع   (أ)
 دوالرا أمريكية؛ 2.100دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  30.000

 Leon Industriesفي وحدات المبردات التجارية للسوبرماركت في  R-404Aإعداد مشروع لتحويل   (ب)
S.A.R.L دوالرا  2.100اليف دعم الوكالة البالغة دوالرا أمريكيا، زائد تك 30.000، في لبنان بقيمة
  أمريكيا؛

كسائل تبريد في  R-600a/R-290أ إلى 134-إعداد مشروع للتحول من الهيدروفلوروكربون  (ج)
، PAK Elektron Limited، والمبردات المنزلية، ومبردات المياه في تصنيع المجمدات سريعة التبريد

دوالرا  2.100دوالرا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  30.000بقيمة  الهور في باكستان
  أمريكيا.

 2019لعام (اليونيب) برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة   ) 2(

لمشروعات  طلبا 23 هم، برنامج األمم المتحدة للبيئة مشاًطا قدمهن 33على /18UNEP/OzL.Pro/ExCom/83تحتوي الوثيقة 
؛ انيةلمرحلة الثلوروفلوروكربونية مشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلالعداد إلثمانية و؛ التعزيز المؤسسيتجدي 

 انية من خطةللمرحلة الثواحد ؛ وإعداد مشروع للهيدروفلوروكربونالتدريجي التمكينية للتخفيض نشطة لألمشروع واحد و
 .إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

   القضايا التي يتعين معالجتها:

 ريةة السوطلب أموال إضافية إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربي •
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 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
  

إقرار طلب تمويل إعداد مشروع المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ(
كي زائد دوالر أمري 30,000في الجمهورية العربية السورية بقيمة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  دوالر أمريكي؛ 3,900تكاليف دعم الوكالة المقدرة بـ 
 

 د المشروعة، ستعواألخذ علما بأن منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، بصفتها الوكالة المتعاون  )ب(
غ التي المبال إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باالستعانة بأرصدةاالستثماري لخطة 

ما  والتي أقرت إلعداد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 زالت متوفرة لديها. 

 

 2019لعام منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) برنامج عمل  ) 3(

نية من طلبات إلعداد المشروع للمرحلة الثا ست تشمل، على ثمان أنشطة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/19 ي الوثيقةتحتو
د المواوواحد للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة  ،خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .23-بونفلوروكرانبعاثات المنتج الثانوي الهيدرو على، وطلب واحد إلعداد المشروع للسيطرة الهيدروكلوروفلوروكربونية

 يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

 االستثمارية اتعوالمشر (د) 

جدول (انظر ال ات المقدمة للنظر فيها بصفة فرديةعوعلى قائمة المشر UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/15تحتوي الوثيقة 
 األعمال.(د) من جدول  9في إطار البند أدناه) 

يمكن االطالع على وصف المشروع و. ةفردي بصفةيجب النظر في كل مشروع للموافقة عليه  :القضايا التي يتعين معالجتها
  األمانة في الجدول أدناه. وتوصيات وتعليقات

 الوكالة  المشروع البلد
رقم الوثيقة 

 للجنة التنفيذية
 المسألة

 
 الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطلب الشريحة للمرحلة األولى والمرحلة 

 
خطة إدارة إزالة المواد  الصين

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
األولى، تقارير مرحلية سنوية) 

 تكييف هواء الغرف

نظام مقترح لتخصيص تكاليف  83/22 يونيدو
 التشغيل اإلضافية

المواد خطة إدارة إزالة  الصين (شامل)
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية)

يوئنديبي/يونيب/يونيدو/ 
البنك الدولي/ ألمانيا/ 

 اليابان

 )81/45تنقيح االتفاق (المقرر  83/22

الصين (رغاوي 
البوليسترين 

 المسحوبة بالضغط)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثالثة)الثانية، الشريحة 

ماليين. تم حل  5شريحة تتعدى  83/22 يونيدو/ألمانيا
جميع المسائل الفنية والمتعلقة 

 بالتكاليف
الصين (تبريد 

 صناعي وتجاري)
خطة إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية، الشريحة الثالثة)

ماليين. تم حل  5شريحة تتعدى  83/22 يوئنديبي
المسائل الفنية والمتعلقة  جميع

 بالتكاليف
خطة إدارة إزالة المواد  الصين (الخدمة)

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية، الشريحة الثالثة)

تم حل جميع المسائل الفنية  83/22 يونيب/اليابان/ألمانيا
 والمتعلقة بالتكاليف
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 الوكالة  المشروع البلد
رقم الوثيقة 

 للجنة التنفيذية
 المسألة

خطة إدارة إزالة المواد  الصين (المذيبات)
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية، الشريحة الثالثة)

تم حل جميع المسائل الفنية  83/22 يوئنديبي
 والمتعلقة بالتكاليف

خطة إدارة إزالة المواد  الكويت
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحة الثالثة)

وتنقيح تمديد المرحلة األولى  83/29 يونيب ويونيدو
االتفاق. تم حل جميع المسائل 

 الفنية والمتعلقة بالتكاليف
خطة إدارة إزالة المواد  المغرب

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 األولى، الشريحة الثالثة)

تمديد المرحلة األولى وتنقيح  83/32 يونيدو
االتفاق. تم حل جميع المسائل 

 الفنية والمتعلقة بالتكاليف
     

  

ً الترخيص ووواإلبالغ والتحقق ن نظم الرصد ملمحة عامة   -10 عم من بدالمنشأة الحصص المعمول بها حاليا
 (ج)) 82/86الصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

فاقات التحقق بموجب االتو واإلبالغثة أقسام. الرصد من ثال UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38تتكون الوثيقة 
 التنظيمي للمواد الخاضعة للرقابة.؛ واإلطار متعددة األطراف

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38من الوثيقة  67توجيهات بشأن تنفيذ المالحظات الواردة في الفقرة  •
 من عدمه

  قد ترغب اللجنة التنفيذية:

نظرة العامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص أن تحاط علما بال  (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38االحصص الواردة في الوثيقة 

  

  من هذه الوثيقة؛ 67أن تنظر في ما إذا تنفذ أم ال أي مالحظات موجزة في الفقرة   (ب)
 

    ليات الجديدة االضافية في الوثيقةذات العالقة إلى النظر في اآل 5أن تدعو بلدان المادة   (ج)
    UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38 من أجل مزيد من تعزيز استدامة إزالة المواد الخاضعة  
    للرقابة ، مع مالحظة أن تلك اآلليات ستطبق فقط في عدد محدود من الحاالت.    

  

الت والوكا يتعزيز المؤسسالو إدارة المشروعلوحدات نظام التكلفة اإلدارية: تحليل حسب البلد  استعراض -11
ية ألساسا، والوحدات ار برنامج المساعدة على االمتثال، بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطالمنفذة

ر (المقري على الصعيد الوطنالمستقل ، ومعلومات عن التحقق صر نظام التكاليف اإلداريةوغيرها من عنا
 (ب)) 82/82

تحليال إضافيا للمعلومات الواردة في الوثيقة  9UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/3 تعرض الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/63، لواجبات ل ا، ووصف(ب) 82/82اصر المدرجة في المقرر وخاصة العن

تم تحليلها حسب البلد استنادا إلى المعلومات المجمعة من والتكاليف في تنفيذ األنشطة التي يدعمها الصندوق 
؛ التعزيز المؤسسيخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبات  استعراض المرحلة األولى من

وستند التحليل إلى العديد الكبير من السياسات والقرارات المتعلقة بوحدات إدارة المشروعات (بما في ذلك برنامج 
دولي)، وعناصر أخرى من نظام اليونيب للمساعدة على االمتثال والوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك ال
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واد الهيدروكلوروفلوروكربونية. أجريت بموجب خطط إدارة إزالة المالصندوق للتكلفة اإلدارية، والتحققات التي 
 ؛ وتوصية.الترابط بين هذه العناصر بشأناألمانة  مالحظاتعرض تو

  يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

ات إدارة د لوحداستعراض نظام التكاليف اإلدارية: تحليل حسب البلاإلحاطة علما ب قد ترغب اللجنة التنفيذية في
دة على لمساعاوالتعزيز المؤسسي والوكاالت المنفذة بما في ذلك األنشطة والتمويل في إطار برنامج  اتالمشروع

 تقل علىتحقق المسالتكلفة اإلدارية، ومعلومات عن ال نظام أخرى منعناصر واالمتثال، والوحدات األساسية 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40(ب))، الوارد في الوثيقة  82/82المستوى الوطني (المقرر 

  
 المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال    -12

 الطاقةاستخدام كفاءة      )أ(

   XXX/5المقرر  من 2والفقرة  XXVIII/2من المقرر  16ورقة عن طرق تفعيل الفقرة   )1(
 (ج)) 82/83(القرار  لألطراف

 من 2والفقرة  XXVIII/2من المقرر  16طرق تفعيل الفقرة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40الوثيقة تصف 
ت في خطط بخطط قطاع الخدما وآليات التمويل المرتبطة ومؤشرات األداءمع مراعاة المعايير ، XXX/5المقرر 

 نخفض.الم كاالستهال ذوي حجمإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحالية أو الجديدة في البلدان 

  يوجد: ال القضايا التي يتعين معالجتها

، والفقرة XXVIII/2 من المقرر 16أن تحاط علما بالورقة المتعلقة بسبل تفعيل الفقرة  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
مويل ليات التالصادر عن األطراف مع مراعاة المعايير ومؤشرات األداء وما يرتبط بها من آ XXX/5من المقرر  2

فيها  لتي ينخفضدان الخطط قطاع الخدمة في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القائمة الجديدة للبل
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40يقة حجم االستهالك الواردة في الوث

ءة ل كفاورقة عن المعلومات المتعلقة باألموال والمؤسسات المالية التي تحشد الموارد من أج )2(
نية وكربواستخدام الطاقة التي قد يستفاد منها في وقت التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلور

 (د)) 82/83(المقرر 

ة العمل من ثالثة أقسام: ملخص النتائج الواردة في تقرير فرق /41UNEP/OzL.Pro/ExCom/83تتكون الوثيقة 
؛ لطاقةكفاءة ا جلمن أد الموار التي تحشداألموال والمؤسسات المالية و؛ التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابعة لفريق

يل التموبات نفذ طلالوكاالت المنفذة التي توالطرائق التي تستخدمها المؤسسات لتوفير الموارد وجدوى تنفيذ طلبات 
 المشترك لتلك المؤسسات.

  : القضايا التي يتعين معالجتها

 زيز و/ أوفي لتعتوجيه لألمانة بشأن معايير تحديد المؤسسات التي تستطيع الوصول إليها لتوفير تمويل إضا •
لعالمي ترار افضة على إحداث االحتحسين كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخ

 نيةفلوروكربوالهيدروللمواد التدريجي  التخفيض، عند المضخات الحراريةولتبريد وتكييف الهواء جهزة األ
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 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

اإلحاطة علما بالمعلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد   (أ)
كربونية فلورولكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدرو

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41الواردة في الوثيقة 

المعايير لتحديد المؤسسات التي يمكن أن تتواصل معها لتقديم  تقديم إرشادات إلى األمانة بشأن  (ب)
قدرة ات التمويل إضافي لإلبقاء على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة لتكنولوجيات اإلحالل ذ

مضخات ء والالمنخفضة أو المنعدمة على إحداث االحترار العالمي في معدات التبريد وتكييف الهوا
  لتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.الحرارية، عند التخفيض ا

ق ما يتعلفي كفاءة الطاقةب المسائل المتعلقةملخص تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن  ) 3(
 ))و( 82/83(هـ) (المقرر  82/83رار القبالمسائل المحددة في 

يلخص  وتتكون من ستة أقسام.(هـ) و (و)  82/83وفقًا للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42 الوثيقة أعدت
يما يتعلق فالقتصادي اييم قالقسم األول الجوانب الرئيسية التي يغطيها تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والت

التدريجي  لتخفيضاالطاقة في سياق استخدام القسم الثاني مقدمة لكفاءة و؛ 82/83(هـ) و (و) من المقرر  تينبالفقر
 تحدث والتي ال قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالميذات واعتماد تكنولوجيات دروفلوروكربونية للمواد الهي

 ستخداما فاءةكأو تعزيز  /ت الفنية المرتبطة بالحفاظ على ويغطي القسم الثالث التدخالو؛ احترارا على اإلطالق
 ردادفرص االستصاحبة واإلضافية المفي ذلك التكاليف ، بما رابع القضايا المتعلقة بالتكاليفيتناول القسم الوالطاقة؛ 

ول القسم ؛ ويتنابونمكافئ ثاني أكسيد الكرمن حيث يتناول القسم الخامس الفوائد البيئية و؛ والتحققالرصد وتكاليف 
لعالمي التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار ستعمال االالمشروعات اإليضاحية السادس 

 ية المستقلة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون.االستثمار شروعاتوالم

  جديو: ال القضايا التي يتعين معالجتها

 المتعلقة مسائلال عنفي ملخص تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر
لوارد في الوثيقة (و)) ا 82/83(هـ) (المقرر  82/83المسائل المحددة في المقرر  يخصالطاقة فيما استخدام بكفاءة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42  2من المقرر  22المتعلقة بطرق تفعيل الفقرة  اأثناء مداوالته/XXVIII ،
  .XXX/5 من المقرر 6و  5والفقرتين 

  

: 5ادة في بلدان المللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضتكاليف وضع مبادئ توجيهية ل  )ب(
 )82/84مشروع معايير التمويل (المقرر 

ن فيما مناقشات االجتماع السابع والسبعياللنتائج  موجزعلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43تحتوي الوثيقة 
ة لقضايا المعلقوصف لو؛ 5 ةفي بلدان الماد للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضيتعلق بمعايير تمويل 

شروع مول على يحتوي المرفق األو؛ وتحديث عن نتائج االجتماع الثالثين لألطراف. مناقشات مستفيضةالتي تتطلب 
رض الملحق يعو. XXVIII/2، بما في ذلك العناصر المتفق عليها في المقرر التوجيهية للتكاليف موذج المبادئن

 .إجراء مناقشات مستفيضةمن أجل الثاني القضايا العالقة ل

واد للمالتدريجي  التفيضتكاليف ظر في مشروع المبادئ التوجيهية لالن :القضايا التي يتعين معالجتها
  5في بلدان المادة  الهيدروفلوروكربونية
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 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

توجيهية المبادئ وضع البشأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43علما بالوثيقة  اإلحاطة  (أ)
شروع : م5 دةالعاملة بالماللمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان  لتكاليف التخفيض التدريجي

 لتمويل؛الخاصة بامعايير ال

للمواد  لتكاليف التخفيض التدريجيبشأن المبادئ التوجيهية  اعند مواصلة مداوالتهالقيام بما يلي   (ب)
  :5 بالمادةالعاملة الهيدروفلوروكربونية في البلدان 

 بونيةفيما يتعلق بالتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استهالك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكر

تخفيضات للمنهجية لتحديد نقطة البداية بشأن النظر في مقترحات محددة من أعضاء اللجنة التنفيذية   )1(
 ي الوثيقةموضحة فرات الرئيسية المستدامة للمواد الهيدروفلوروكربونية بناء على االعتباال اإلجمالية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66 نين؛ومداوالتها بشأن هذه المسألة في اجتماعها الثالث والثما 

 ،منهجية تحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة للمواد الهيدروفلوروكربونية إدماج  )2(
الية ت اإلجمقة، وحذف النص المتعلق بالتخفيضاهذه الوثيب، في المرفق األول عليها بمجرد االتفاق

 هذه الوثيقة؛بفي المرفق الثاني الوارد المستدامة 

 الصناعات االستهالكيةفيما يتعلق بقطاع 

التكاليف وعتبات لتكاليف التشغيل اإلضافية ألنشطة التخفيض  لفعاليةالنظر في وضع عتبات   )3(
يذ تائج تنفاستنادا إلى ن الصناعات االستهالكيةالتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع 

 المواد الهيدروفلوروكربونية؛المتعلقة ب يةمشروعات االستثمارال

ألنشطة التخفيض التدريجي للمواد  غيل اإلضافيةالتكاليف وعتبات تكاليف التش فعاليةعتبات إدماج   )4(
 هذهق األول بالمرففي  عليها، بمجرد االتفاق، الصناعات االستهالكيةفي قطاع  الهيدروفلوروكربونية

ناعات الصاألمانة فيما يتعلق بقطاع  منالوثيقة، وحذف النص الخاص بالعمل اإلضافي المطلوب 
 ؛بهذه الوثيقة المرفق الثانيالوارد في  االستهالكية

 فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع خدمة التبريد

مناقشة مستوى وطرائق تمويل التكاليف اإلضافية المؤهلة للتخفيض التدريجي للمواد   )5(
الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد في ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 ،التآزر الناشئة عن أوجه على وجه الخصوص، الفرص وو
 جي للموادلمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريإزالة افيد تُ التي تنفيذ األنشطة 

 الحترارعلى إحداث االقدرة الهيدروفلوروكربونية، والتحديات المحددة إلدخال البدائل منخفضة 
تخصيص ل 5 ادةالعاملة بالموالمرونة التي تتطلبها البلدان  العالمي، ومستويات التمويل المطلوبة،

 التمويل لألولويات االستراتيجية على أساس استهالكها؛

فيما إذا كانت ستطلب إلى األمانة إعداد وثيقة تقدم تحليال لمستوى وطرائق تمويل قطاع خدمة  النظر  )6(
 التبريد؛

 المرفق األول بهذهإدراج عتبات فعالية التكاليف لقطاع خدمة التبريد، بمجرد االتفاق عليها، في   )7(
 ؛المرفق الثاني بهذه الوثيقةفي الوارد الوثيقة وحذف النص ذي الصلة 
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 فيما يتعلق بالكفاءة في استخدام الطاقة

، في عليها دام الطاقة، بمجرد االتفاقتتعلق بالكفاءة في استخ مقرراتأي  ستُدمجالنظر فيما إذا كانت   )8(
 الوثيقة؛ المرفق األول بهذهاالجتماع الحالي في جدول أعمال (أ) من 12إطار البند 

حذف النص الخاص بالكفاءة في استخدام الطاقة، بما في ذلك ورقة غرفة االجتماعات المقدمة من   )9(
 هذه الوثيقة؛بالثاني  مرفقفي الوالوارد حكومة النمسا إلى االجتماع الثمانين، 

 من المواد فيما يتعلق بالتخلص

المسائل المتعلقة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكاليف لمخزونات المواد المستعملة أو غير  مراعاة  )10(
نفدة المست ، بما في ذلك من خالل التدمير، في ضوء الورقة المتعلقة بالتخلص من الموادةالمرغوب

في الوثيقة  ةالواردو، (ه)79/18األمانة استجابة للمقرر  دتهاأعلألوزون التي 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21 ؛من المواد بشأن عنصر التخلص افي مناقشاته 

المرفق في  ،عليها ، بمجرد االتفاقمن الموادتتعلق بالتخلص  مقرراتنظر فيما إذا كانت ستدرج أي ال  )11(
 ؛الوثيقة المرفق الثاني بهذهفي الوارد النص ذي الصلة  ، حذفناء عليهالوثيقة، وب األول بهذه

 ربونيةفيما يتعلق بالمسائل العامة األخرى المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروك

"المسائل العامة األخرى المتعلقة  بشأنالثاني  مرفقالنظر فيما إذا كان ينبغي إدراج النص الوارد في ال  )12(
لى إ ذلك يفبالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية" في المرفق األول، أو إرجاء النظر 

  .قادماجتماع 

(المقرر  23 -الهيدروفلوروكربون ة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانويالجوانب الرئيسية المتعلق   )ج(
82/85( 

 ويالمنتج الثانمشروع للتحكم في انبعاثات معلومات عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44تقدم الوثيقة 
، ونيدوي ستنفذه اليذ، الFrio Industrias Argentinas (FIASA)في شركة  23 - الهيدروفلوروكربون

 ،ي المستقلالخبير االستشار التي أعدها لتحديد تكلفة اإلغالق FIASA شركةالتقني ل التدقيقمعلومات عن و
وجيه من لزم التمسائل السياسات التي تست تحدد الوثيقة أيًضاوالمشروع.  بشأن هذااألمانة  وتوصيات وتعليقات

 لثانوياالمنتج في فيما يخص التحكم المتثال بالتزامات ا اللجنة التنفيذية لتمويل األنشطة المتعلقة 
 .5لمادة ا بلدانفي   23 - الهيدروفلوروكربون

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 5بلدان المادة في   23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي بالتحكم فيإرشادات السياسة العامة المتعلقة  •

  23 -ونلوروكربالهيدروف المنتج الثانويوفقا لهذه اإلرشادات، يعتمد مستوى التمويل المناسب للتحكم في   •
 أو اإلغالق في الموقع أو التدمير خارج الموقع المواقدعلى خيارات تجديد  FIASAفي شركة 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن:  

  الثانوي  23-تأخذ علما بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات رقابة منتج الهيدروفلوروكربون  (أ)  
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44) الوارد في الوثيقة 82/85(المقرر     
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  تدرس أي مساعدة تقنية أو مالية ترغب في تقديمها إلى حكومة األرجنتين لتمكينها من االمتثال     (ب)  
     الثانوي في تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال،  23-بالتزامات رقابة منتج الهيدروفلوروكربون    
  ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44وعلى ضوء المعلومات الواردة في الوثيقة     

          تدرس إذا ما كانت ترغب في توفير توجيهات للسياسات المتعلقة بالمسائل التالية الخاصة   (ج)  
  الثانوي: 23-بمشروعات رقابة منتج الهيدروفلوروكربون  

لإلنتاج المتوقع  22-درجة تحديد الطلب في السوق وربحية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  )1(  
  ي المستقبل؛ف 22- للهيدروكلوروفلوروكربون

  كأساس لتحديد تكاليف التشغيل اإلضافية؛ 22- استخدام إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون  )2(  

  الثانوي؛ و  23-الفترة التي يتم فيها توفير تمويل للتحكم في انبعاثات منتج الهيدروفلوروكربون  )3(  

  المستوى المناسب لتكاليف دعم الوكالة.  )4(  

 (هـ)) 81/7متعدد األطراف (المقرر الالسياسة الجنسانية المحتملة للصندوق    -13

األهداف والعناصر الممكنة لسياسة تحدد مناقشة وثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/45تعرض الوثيقة 
من  المستلمة دخالتوالم جنسانية محتملة للصندوق المتعدد األطراف، مع مراعاة سياسات الوكاالت الثنائية والمنفذة،

 (هـ)). 81/7اجتماعات الشبكة اإلقليمية وغيرها من المعلومات (المقرر وحدات األوزون الوطنية من خالل 

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 جنسين اة بين التعرض مشروع سياسة للمساوالرابع والثمانين ألمانة بشأن إعداد وثيقة لالجتماع ل إرشادات
  من عدمهمدعومة من الصندوق المتعدد األطراف وكيفية إعمال هذه السياسة للمشروعات ال

 :فيما يلي التنفيذية اللجنة ترغب قد

ً بعناصر  ) أ(  األطراف، المتعدد الصندوق التي يمكن أن يأخذ بها الجنسانية السياسة أن تحيط علما
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom /83/45 الوثيقة في الواردة

 المشروعات عدادإ في المؤسسية الجنسانية سياساتها تطبيق على والمنفذة الثنائية الوكاالت أن تشّجع) ب(
  وتنفيذها؛ األطراف المتعدد الصندوق من الممولة

في  يهاف للنظر وثيقة إعداد والمنفذة، الثنائية الوكاالت مع بالتشاور أن تتولَّى، األمانة إلى أن تطلب )ج(
ً  تعرض والثمانين،الرابع  االجتماع  جنسانيال المنظور مراعاة بتعميم متعلقة لسياسة مشروعا

  - السياسة هذه بها تفعيل التي يمكن والكيفية األطراف المتعدد الصندوق التي يدعمها للمشروعات

ماع لى االجتإ يقدم متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالالمشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق    -14
 الحادي والثالثين لألطراف

الحادي  إلى االجتماعيقدم على مشروع تقرير للجنة التنفيذية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/46 تحتوي الوثيقة
 .ثاني والثمانينجتماعها الي اتخذتها اللجنة في اوالثالثين لألطراف يلخص أهم القرارات الت



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/1/Add.1 
 
 

38 

  :القضايا التي يتعين معالجتها

د تحديث بع قرير إلىسيحتاج الت، أيًضا والثمانيناالجتماع الثالث  تشملنظًرا ألن الفترة المشمولة بالتقرير  •
 االنتهاء من تقرير اللجنة التنفيذية

 ألطراف فيم الجتماع االمقدألمانة استكمال التقرير النهائي للجنة التنفيذية لأن تسمح في  التنفيذية اللجنة ترغب قد
ه و  تقديم ثمانينعلى ضوء المناقشات التي جرة و المقررات المأخوذة في اإلجتماع الثالث و البروتوكول مونتريال 

  ألمانة األوزون بعد موافقة الرئيس عليه.

 تقرير المجموعة الفرعية حول قطاع اإلنتاج   -15

يق الفرع وستقدم تقرير اجتما والثمانينالثالث جتماع االخالل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/47ستصدر الوثيقة 
 الذي سيعقد على هامش االجتماع.الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج 

 مسائل أخرى   -16

 ذا البند.ه (أ) من جدول األعمال تحت2البند سيتم التعامل مع المسائل األساسية المتفق على إدراجها في   

 اعتماد التقرير   -17

 .وتعتمدهفيه كي تنظر ل والثمانينسيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع الثالث 

 اختتام االجتماع   -18

  .2019 أيار /مايو 31يوم الجمعة  في من المتوقع اختتام االجتماع

_____________________ 


