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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
  

  جدول األعمال المؤقت المشروح

  

  افتتاح االجتماع .1

 المسائل التنظيمية: .2

  األعمالإقرار جدول   )أ(

على جدول األعمال المؤقت لالجتماع الرابع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1تحتوي الوثيقة 
  والثمانين.

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها

في  الوارد إقرار جدول أعمال االجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت قد ترغب اللجنة التنفيذية في
 عامة.يا في الجلسة الو، وإذا لزم األمر، بصيغته المعدلة شفUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1الوثيقة 

  تنظيم العمل  )ب(

 سيقترح الرئيس على الجلسة العامة مكتملة األعضاء تنظيم العمل.

 أنشطة األمانة .3

والثمانين  ثالثتقريراً عن أنشطة األمانة منذ االجتماع ال /2/84UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تقدم 
  للجنة التنفيذية.

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها
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الواردة في الوثيقة اإلحاطة علما بأنشطة األمانة  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2.  

 المسائل المالية .4

 والمصروفاتحالة المساهمات   (أ)

معلومات عن حالة الصندوق حسبما سجلت في برنامج  /3/84UNEP/OzL.Pro/ExComتقدم الوثيقة 
دوالر  219.542.509. وبلغ رصيد الصندوق 2019 ثانيبر/ تشرين النوفم 26األمم المتحدة للبيئة حتى 

ثمانين وال لثالثاجتماع أمريكي، بعد األخذ في االعتبار جميع األموال التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية، حتى اال
تحديث  سيتم تقديمن اإلجراءات المتعلقة بالمساهمات غير المسددة. وع معلوماتأيضا الوثيقة وتشمله. وتقدم 

  والثمانين. رابعبشأن المساهمات في االجتماع ال

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

ل ق األود في المرفوالمصروفات، الوارأن تحيط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/3 الوثيقةب

قرب أأن تحث جميع األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي   )ب(
 وقت ممكن؛

ات مساهم أن تطلب إلى كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف التي عليها  )ج(
 انين.ترة ثالث سنوات أو أكثر، وتقديم تقرير عن ذلك في االجتماع الخامس والثممستحقة لف

  وتوافر المواردتقرير عن األرصدة   (ب)

ً لألموال التي تعيدها الوكاالت الثنائية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4 الوثيقةتقدم  المنفذة. وملخصا
مام المشروع، شهراً بعد إت 12وتشمل بيانات من جميع المشروعات التي لديها أرصدة محتفظ بها ألكثر من 

 225.742.018 وتعالج األرصدة التي يجب إعادتها في مقابل مشروعات القرارات الفرعية. وتبين أن المبلغ
والعائد  العتباروالثمانين بعد أخذ رصيد الصندوق في ا الرابعكي متاح للموافقات في االجتماع دوالر أمري

م منفذة. وسيتم تقديوالمبلغ اإلجمالي الذي أعادته الوكاالت ال 2018من ميزانية األمانة غير المصروفة لعام 
 والثمانين. الرابعتحديث بشأن الرصيد وتوافر الموارد في االجتماع 

  : التي يتعين معالجتها اياقضال

  بما  وزون،اليونيب األرصدة المتبقية لمسح واحد بشأن مشروع بدائل المواد المستنفدة لألسيعيد
 )؛3ب((/83) و2(ج)(80/75يتماشى والمقررين 

 ة.رصدد األيسيصرف اليونيدو أو يلغي االلتزامات لمشروع واحد منجز منذ أكثر من عامين، ويع  

  التنفيذية في:قد ترغب اللجنة 

 :علما بما يلي أن تحيط  (أ)

 تقرير المتعلق باألرصدة وتوافر الموارد الوارد في الوثيقةال (1)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4؛ 
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يبلغ أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الرابع والثمانين  (2)
دوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف  464.433، ويتألف من دوالر أمريكي 5.279.222

، دوالر أمريكي 2.088.985دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي؛ و 32.717الوكالة البالغة  دعم
دوالرا أمريكيا من اليونيب؛  162.927الوكالة البالغة  دعمباإلضافة إلى تكاليف 

 83.858بالغة الوكالة ال دعم، باإلضافة إلى تكاليف دوالر أمريكي 1.050.427و
 دعم، باإلضافة إلى تكاليف دوالر أمريكي 1.300.521دوالرات أمريكية من اليونيدو؛ و

 دوالرات أمريكية من البنك الدولي؛ 95.309الوكالة البالغة 

 دعم، بما في ذلك تكاليف اأمريكي ادوالر 56.500أن اليونيب احتفظ بأرصدة قدرها  (3)
المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة من مشروع واحد ولذلك لالوكالة، 

الوكالة، في الرصيد غير  دعمدوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف  58,363لألوزون و
 الملتزم به لمشروع واحد؛

 دعمدوالرات أمريكية، بما في ذلك تكاليف  152.209أن اليونيدو احتفظت بأرصدة قدرها  (4)
دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف  8.058كثر من سنتين، وأنجزا منذ ألمشروع الوكالة 

 الوكالة، لمشروع ممول من أموال المساهمات الطوعية اإلضافية؛ دعم

الوكاالت التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى  دعمأن صافي مستوى األموال وتكاليف  (5)
 454.087 :اآلتي يتألف مندوالرا أمريكي، و 920,287قد بلغ االجتماع الرابع والثمانين 

ريكيا من دوالرا أم 57.518الوكالة البالغة  دعمدوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف 
الغة الوكالة الب دعمدوالرا أمريكيا، باإلضافة إلى تكاليف  405.953حكومة فرنسا و

 اليابان؛حكومة دوالرا أمريكياً من  2.729

 :أن تطلب إلى  (ب)

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف أو تلغي االلتزامات غير الالزمة للمشروعات  (1)
 "ب مقرر صادر عن اللجنة التنفيذيةبموج"المنجزة والمشروعات المنجزة غير المطلوبة 

 األرصدة إلى االجتماع الخامس والثمانين؛ أن تعيد و

ساهمة الطوعية اإلضافية إلى تعيد رصيد مشروع منجز واحد ممول من المأن اليونيدو  (2)
 االجتماع الخامس والثمانين؛

تصرف أو تلغي االلتزامات المتعلقة بمشروع منجز واحد منذ أكثر من سنتين، أن اليونيدو  (3)
 وتعيد األرصدة إلى االجتماع الرابع والثمانين؛ 

المواد المستنفدة المشروعات االستقصائية لبدائل ألحد يعيد األرصدة المستحقة أن اليونيب  (4)
ً مع المقررين  " 2)"ج(80/75لألوزون قبل االجتماع الرابع والثمانين، تمشيا

 ؛"3)"ب(83/3و

المبلغ يتابع مع حكومتي فرنسا واليابان بخصوص أن تعيدا نقدا أن أمين الخزانة  (5)
 .أعاله" 5)"أ(دوالرا أمريكيا المشار إليه في الفقرة الفرعية  920.287

  (ج))83/4المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر حالة   (ج)

 بها، التي تعهدت معلومات عن حالة المساهمات اإلضافية UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5الوثيقة تقدم 
التخفيض التدريجي للمواد لتنفيذ  ةالسريع للبدايةلتقديم دعم  ةمجموعة من البلدان المانح

وبعد أخذ الفوائد المكتسبة والرصيد من رسوم الخبير  ).ج(83/4لمقرر وفقا ل، الهيدروفلوروكربونية
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 13.698متوافر للبرمجة في االجتماع الرابع والثمانين ما قيمته الاالستشاري في الحسبان، يبلغ الرصيد 
  دوالرا أمريكيا.

  : القضايا التي يتعين معالجتها

  إلى  بتقديمهاالناتجة عن المساهمات اإلضافية مع المساهمات العادية الُمتعهَّد  دمج األرصدةاالتفاق على
  .الصندوق المتعدد األطراف

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5 وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة

اإلحاطة علما، مع التقدير، بموافقة البلدان المانحة على دمج األرصدة الناتجة عن المساهمات و  )ب(
لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  ةالسريع البدايةاإلضافية من أجل تقديم دعم 

د   .وق المتعدد األطرافإلى الصند بتقديمهامع المساهمات العادية الُمتعهَّ

 :ما يليمفاده توجيه طلب إلى أمين الخزانة و  )ج(

لى إالناتج عن المساهمات اإلضافية  أمريكيا دوالرا 13,698إضافة الرصيد البالغ  "1" 
 د إضافي؛لصندوق المتعدد األطراف كإيراإلى ا بتقديمهاالمساهمات العادية الُمتعهَّد 

بالمشروعات الممولة من كذلك ة، ووإضافة األرصدة الخاصة بالمشروعات المنجز "2" 
لرابع االمساهمات اإلضافية بقرار يُتَّخذ في هذا الصدد، التي أعيدت إلى االجتماع 

د   لصندوقلى اإ يمهابتقدوالثمانين وإلى االجتماعات المقبلة، إلى المساهمات العادية الُمتعهَّ
 المتعدد األطراف كإيراد إضافي؛

غ، اعتبارا من االجتماع الخامس والثمانين، عن حالة بلَّ اللجنة التنفيذية لن تُ واإلحاطة علما كذلك بأن   )د(
لصندوق المتعدد إلى ا بتقديمهاالمساهمات اإلضافية تبليغا منفصال عن المساهمات العادية الُمتعهَّد 

  .األطراف

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف  (د)

  2018الحسابات الختامية لعام   )1(

على الحسابات الختامية للصندوق المتعدد األطراف للسنة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6الوثيقة تحتوي 
  .2018 كانون األول/ديسمبر 31المنتهية في 

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

كانون /ديسمبر 31في  المتعدد األطرافصندوق المراجعة للالختامية علما بالبيانات المالية  اإلحاطة  (أ)
 قاتنفدات والوبيان اإليرا ،وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ةالمعدو 2018 األول

د لموال البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجيلمساهمات اإلضافية لدعم المصدق عليه ل
الوارد في الوثيقة (ب) على النحو 83/4عمال بالمقرر  الهيدروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6؛ 
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الفروق بين  ،2019 لعام صندوق المتعدد األطرافلاأن يسجل في حسابات بأمين الخزانة مطالبة   (ب)
الذي على النحو  2018الختامية لعام  هاوبيانات 2018البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6من الوثيقة  1في الجدول  ينعكس

  2018تسوية حسابات العام   )2(

مع البيانات  2018تسوية حسابات عام معلومات عن  /7/84UNEP/OzL.Pro/ExCom الوثيقة تقدم
كانون األول  /ديسمبر 31حتى  وكاالت المنفذة في تقريرها المرحلي السنوي والتقارير الماليةالمالية لل

  .لعالقةا، وجرد األمانة لقاعدة بيانات المشروعات الموافق عليها. وتقدم أيضا بنود التسوية 2018

  ال يوجد: القضايا التي يتعين معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

 الوثيقة الواردة في 2018 عام تسوية حساباتب اإلحاطة علما  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7؛ 

 التحويالت المستقبلية: ما يلي من بخصم خزانةالطالبة أمين م  (ب)

من الفوائد المحققة حساب اإليرادات  من، اأمريكي ادوالر 827.039المبلغ  ،ئديبيلليون  )1(
 العتماداتاعلى أساس بعد تتم موازنته لم  الذي 2018في حساباته الختامية لعام  المذكورة
 الجديدة؛

من الفوائد المكتسبة المحقق الدخل  من حساب، اأمريكي ادوالر 616.416 المبلغ ،لليونيب  )2(
في  حساب الدخل من الفوائد المحققة من، اأمريكي ادوالر 449.123و  ،2018في عام 

عر من مكاسب سالمحقق الدخل  من حساب، اأمريكي ادوالر 28.906و السنوات السابقة،
لى أساس عبعد  تتم موازنتهملم  نيذال 2018في حساباته الختامية لعام  ينالصرف، الوارد

 الجديدة؛ االعتمادات

 المذكورمن االستثمار المحقق الدخل  من حساب، اأمريكي ادوالر 441.943 لبنك الدولي،ل  )3(
 الجديدة؛ اتعلى أساس االعتمادبعد  تتم موازنتهي لم ذال 2018في حساباته الختامية لعام 

 :مطالبة اليوئنديبي بما يلي  (ج)

ا يمثل م، وهو 2019في تقريره المرحلي لعام  اأمريكي ادوالر 33قدره  تعديال أن يجري )1(
 ؛ةفرق التقريب في تكاليف دعم الوكال

ل نفقات ، وهو ما يمثاأمريكي ادوالر 246.281المبلغ  ،2019في حساباته لعام  يبينأن و )2(
 ؛2018في حساباته الختامية لعام  ذكر بالخطأثنائية 

في  اأمريكي ادوالر 83.383 و اأمريكي ادوالر 317.438قدره  تعديال بأن يجري اليونيب مطالبة  (د)
لفعلية في ، وهو ما يمثل فرقًا في تكاليف دعم الوكالة المتوقعة وا2019تقريره المرحلي لعام 
  لي؛على التوا ،2018و  2017 يالحسابين النهائيين لعام

  :بما يلي اليونيدو مطالبة  (هـ)
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، وهو 2019المرحلي لعام  افي تقريره اأمريكي ادوالر 109.825 قدره تعديال أن تجري )1(
 2019في عام المعادة ها توأرصد 2018يمثل اإليرادات المسجلة في حساباتها لعام ما 

 فقط؛

مسجل الدخل ال دوالر أمريكي في 2.083.871 المبلغ ،2019في حساباتها لعام  أن تبين )2(
خطة إدارة  منالمحققة فائدة المثل ما ي، اأمريكي ادوالر 88.547والمبلغ  ،2018في العام 

 هاولكن 2018في عام  تمت موازنتهاللصين التي إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 ؛2018في حساباتها لعام  تذكرلم 

، ما يمثل األموال المعادة من اأمريكي ادوالر 4.813بقيمة تعديالت  بأن يجريالبنك الدولي  مطالبة  (و)
 ؛CPR/PHA/73/INV/551)أحد المشروعات (من االستثمار فيما يتعلق بالمحقق الدخل 

ادي االجتماعين الثمانين والح، ما يمثل األموال المعتمدة في أمريكيدوالر  1.102.100و
 ؛2019المرحلي لعام  ، في تقريرهوالثمانين

قبل  ينالتالي 2018لعام  القائمةبنود التسوية المعنية سوف تحدّث الوكاالت المنفذة  نمالحظة أ  (ز)
  :والثمانين السادساالجتماع 

دوالر  65,856قدرها  وفي النفقاتأمريكي دوالر  11.093 قدرها الدخلفي  فروق )1(
 بين التقرير المرحلي والحسابات الختامية لليونيدو؛أمريكي 

دوالر أمريكي بين التقرير المرحلي والحسابات  120.198 قدرها الدخلفي  فروق )2(
 الختامية للبنك الدولي؛

 كما يلي: القائمةمالحظة بنود التسوية   (ح)

 29.054 و اأمريكي ادوالر 68.300 لغامبفي الغير المحددة،  للمشروعات، لليوئنديبي )1(
 دوالر أمريكي؛

 ضاء:ثنائية أخرى عند االقت للبنك الدولي، للمشروعات التالية المنفذة مع وكاالت )2(

 بقيمة، (THA/PHA/68/TAS/158)التعاون الثنائي لحكومة اليابان   -ا
 ؛اأمريكي ادوالر 342.350

 بقيمة، (THA/HAL/29/TAS/120)التعاون الثنائي لحكومة السويد و  -ب
 ؛اأمريكي ادوالر 225.985

التعاون الثنائي لحكومة الواليات المتحدة األمريكية و  -ج
(CPR/PRO/44/INV/425) ،؛أمريكي دوالر5.375.000  بقيمة 

 التعاون الثنائي لحكومة الواليات المتحدة األمريكيةو  -د
(CPR/PRO/47/INV/439) ، ؛ أمريكيدوالر 5.375.000 بقيمة 

 ، بقيمة(THA/REF/26/INV/104)تايلند ل تبريد المبانيمشروع و  -ـه
  .اأمريكي ادوالر 1.198.946



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1/Add.1 
 
 

7 

  2022والميزانية المقترحة لعام  2021و 2020ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي   (هـ)

ام وعألل ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدةمعلومات عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8الوثيقة تقدم 
المخطط رض المقدمة لنظر اللجنة التنفيذية وتع 2022 والميزانية المقترحة لعام 2021و  2020  و 2019

لغ مبالإعادة وتشير الوثيقة إلى  عن دور ومسؤوليات كل وظيفة. موجزالتنظيمي لألمانة وجدول 
تحتوي و 2018إلى االجتماع الرابع عشر من الرصيد غير المستخدم في عام  أمريكيدوالر  1.646.463

 G7 ستوىالم إلى G6 المستوى منووظيفة ، P3 المستوى إلى P2 المستوى من لوظيفةاعلى مقترح لترقية 
ر المقابل تغييإجراء ال، مع G5 المستوى إلى G4 المستوى من ووظيفة ،(ممولة من تكاليف دعم البرامج)

  ، ضمن مخصصات ميزانية األمانة.مسميات الوظائففي 

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  المستوى من لوظيفةابترقية مقترح P2 المستوى إلى P3 ، المستوى منووظيفة G6 مستوىال إلى 
G7 (ممولة من تكاليف دعم البرامج)، المستوى من ووظيفة G4 المستوى إلى G5 ء إجرا، مع

  ، ضمن مخصصات ميزانية األمانة.مسميات الوظائفتغيير المقابل في ال

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

  :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

 2020و  2019 بميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لألعوام المعنيةالوثيقة  ) 1(
 الوثيقة الواردة في 2022لعام المقترحة  ةميزانيال، و2021 و

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8؛ 

 2018 عام غير المسجلة في حسابات المصروفاتمن أمريكي دوالر  97.506المبلغ  أن ) 2(
  ؛2019 عام قد أعيد تخصيصه لميزانية

ام ميزانية عن م أمريكي دوالر 1.624.548(أمريكي دوالر  1.646.463مبلغ الإعادة  ) 3(
ة المعتمد 2018من ميزانية عام  أمريكي دوالر  21.915المعتمدة لألمانة و 2018

بع الرامتعدد األطراف في االجتماع اللبرنامج عمل الرصد والتقييم) إلى الصندوق 
 ؛والثمانين

لى إ استنادادوالر أمريكي،  7.949.630بقيمة  2022 لعام ميزانية المقترحةال على توافقأن   (ب)
في المائة  3، بما في ذلك اجتماعان للجنة التنفيذية في مونتريال؛ وزيادة بنسبة 2021 عام ميزانية

 هذه الوثيقة؛بفي تكاليف الموظفين على النحو المبين في المرفق األول 

 P2 المستوى ) منBL 1116قاعدة البيانات (لموظف معاون  :وظائفهذه القية على تر وتوافق  (ج)
 ومعاون، G5 المستوى إلى G4 المستوى ) منBL 1309، ومساعد الفريق (P3 المستوى إلى

تغيير إجراء ال، مع G7 المستوى إلى G6 المستوى ) منBL 1312المالية والميزانية (للشئون 
  ؛ 2020عام مسميات الوظائف اعتبارا من المقابل في 

رصد تكاليف موظفيها لتقييم المعدل المناسب للزيادة للسنوات  االستمرار فياألمانة من  وتطلب  (د)
 المذكورةاألمانة  مصروفاتمع مراعاة السادس والثمانين إلى االجتماع  اتقرير وأن تقدم  ،المقبلة

  .2019في الحسابات النهائية لعام 
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 ت وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثالبيانا .5

(الجزء  5بلدان المادة حالة وآفاق امتثال على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1الوثيقة تحتوي 
بيانات عن تنفيذ البرامج (الجزء الثاني)؛ و لقرارات األطراف بشأن االمتثال الخاضعون 5بلدان المادة واألول)؛ 
 تقرير بيانات البرنامج القطريل والنموذج المنقح(الجزء الثالث)؛  الهيدروكلوروفلوروكربونيةلمواد لالقطرية 

حجر استهالك بروميد الميثيل في تطبيقات ال(الجزء الرابع). وتحتوي الوثيقة أيضا على مرفقات تنص على 
في بلدان  كلوروفلوروكربونيةالمواد الهيدروالستهالك تحليل (المرفق األول)؛ و الصحي ومعالجات ما قبل الشحن

(المرفق الثالث)  وما بعده 2020تقرير بيانات البرنامج القطري لعام ل (المرفق الثاني)؛ والنموذج المنقح 5المادة 
  (المرفق الرابع). بيانات البرنامج القطريإلعداد تقرير  مشروع دليل عمليو

  القضايا التي ينبغي معالجتها:

  5حالة وتوقعات امتثال بلدان المادة بالنسبة للجزء األول: 

 .ال يوجد  

  التي تخضع لمقررات بشأن االمتثال 5بالنسبة للجزء الثاني: بلدان المادة 

 .ال يوجد  

  نيةبالنسبة للجزء الثالث: بيانات عن تنفيذ البرامج القطرية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربو

 (جنوب أفريقيا)؛ 7البيانات بين تقارير البرنامج القطري وبيانات المادة  تباين 
  ها بيانات للسنوات ، ولم يقدم بلد واحد من2018لم تقدم أربعة بلدان بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام

  .2017و 2016و 2015و 2014

  ريتقرير بيانات البرنامج القطل النموذج المنقحبالنسبة للقسم الرابع: 

  يانات ببالغ عن ومشروع الدليل العملي لإل تقرير بيانات البرنامج القطريل النموذج المنقحالنظر في تحديث
 .البرنامج القطري

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

الوثيقة  دة فيبالمعلومات المتعلقة ببيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال الوار أن تحاط علما  )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1:بما في ذلك ، 

م النظام القائم على استخدمنهم با 124، 2018 لعام بلداً بيانات البرنامج القطري 140 قدم  )1(
 ؛شبكة االنترنت

للسنوات  ، بيانات البرنامج القطري2019 تشرين األول /أكتوبر 16 حتى، لم تقدم اليمن  )2(
لعام  ةالكويت وموريتانيا وقطر بيانات البرامج القطري، ولم تقدم 2018 إلى 2014 من

  ؛2018

 :تطالبأن و  )ب(

الذين لم رسائل إلى حكومة اليمن بشأن تقارير بيانات البرامج القطرية بإرسال األمانة  )1(
، وإلى حكومات الكويت 2018و  2017و  2016و  2015و  2014للسنوات  يقدموا بعد
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لحثهم الذي لم يقدم بعد  2018تقرير بيانات البرنامج القطري لعام  بشأنوموريتانيا وقطر 
 التقارير في أقرب وقت ممكن؛  تلكعلى تقديم 

يانات اليونيدو لمواصلة مساعدة حكومة جنوب أفريقيا في توضيح أوجه التباين بين بو )2(
الخامس  ماع، وتقديم تقرير بذلك إلى االجت7وبيانات المادة  2018عام البرنامج القطري ل

 والخمسين؛ 

الثالث  المرفقالمنقح المحدّث لتقارير بيانات البرنامج القطري الوارد في  النموذجعلى  وأن توافق  (ج)
 وثيقةالبع الراب المرفقفي  ةالدليل العملي لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري الوارد ومسودة

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1 المنقح سيستخدم ابتداًء من النموذجأن ب العلم، مع 
 .2019عداد تقارير بيانات البرنامج القطري لعام إل 2020عام 

 التقييم .6

  2018تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام   (أ)

التقييم الكمي ألداء الوكاالت المنفذة فيما عمليات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10الوثيقة تعرض 
لالجتماع المقدمة والتقارير المرحلية والمالية ، 2018في خطط أعمالها لعام  ةاء المبينيتعلق بأهداف األد

ألداء الوكاالت  ينوعالتقييم الو؛ تحليل االتجاهات لكل مؤشر من المؤشرات الثمانية؛ ووالثمانين الرابع
  .من موظفي وحدة األوزون الوطنية ةالمدخالت المتلقا إلىالثنائية والمنفذة استنادا 

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 2018إلى أن أداء الوكاالت المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في عام  أشار تحليل االتجاه 
 ؛2017بالعالقة إلى عام 

  التقديم في الوقت المناسب لتقييم األداء النوعي للوكاالت المنفذة بواسطة وحدات األوزون الوطنية
  .واسطة وحدات األوزون الوطنيةومعدل االستجابة المنخفض ب

  :في اللجنة التنفيذية قد ترغب

 حاط علماً بما يلي:أن تُ   )أ(

ام تقييم  )1( ا لع ي  2018أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعماله وارد ف ى النحو ال ةاعل  لوثيق
UNEP.OzL.Pro/ExCom/84/10؛ 

ام أن  )2( ا لع وعي ألدائه يم ن ديها تقي ذة ل االت المنف غ 2018جميع الوك ي  77 يبل ةاف ى  لمائ عل
 ؛100 األقل من

ض أن  )3( ي بع نا ف ق تحس م يحق ذة ل االت المنف ى أن أداء الوك ار ال ات أش ل االتجاه تحلي
 ؛2017 بالمقارنة بعام 2018المؤشرات في 

اءةمناقشات صبالجهود التي تبذلها الوكاالت الثنائية والمنفذة لعقد مبديةً تقديرها،  )4(  ريحة وبن
ة مع وحدات األوزون الوطني ل ة المعني دماتها أق ا خ رت فيه ي اعتُب االت الت ول المج ن مح

 المرضية لمشاوراتها مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛ و مرضية، والحصيلة

أن تُ  أن  )ب( ديرها، ب ةً تق اً، مبدي اط علم ين  71ح ن ب داً م االت  144بل وعي للوك ألداء الن ه ل دّم تقييمات ق
ام  40حكوماته، مقارنة بـ الثنائية والمنفذة، في معرض مساعدة  ي ع داً ف ، لتشجيع وحدات 2018بل

 األوزون الوطنية على تقديم، على أساس سنوي وفي الموعد المحدد، هذه التقييمات.
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التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد   (ب)
  المستنفدة لألوزون وتدميرها

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية  UNEP.OzL.Pro/ExCom/84/11الوثيقة تقدم 
التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفذة لألوزون وتدميرها. وتعرض النتائج الرئيسية والتوصيات 

دم لالجتماع المسائل التي أثيرت في التقارير المقدمة من مختلف البلدان والتقرير المجمع المقبفيما يتعلق 
من لتخلص المنفذة لمشروعات الالمرحلة الثانية من التقييم على استدامة نتائج  تركزو .الثاني والثمانين

لدراسات ميدانية وتقرير بلدان مختارة  ةها. وتحتوي على عينة من خمستدميرالمواد المستنفدة لألوزون و
  .82/10 مجمع سيقدم إلى االجتماع الرابع والثمانين وفقا للمقرر

  : ال يوجدالقضايا التي ينبغي معالجتها

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

ستنفدة اد المالموأن تحاط علما بالتقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية بشأن التخلص من   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11الوثيقة  لألوزون وتدميرها الوارد في

تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة الى أن تطبق، حسب مقتضى الحال، الدروس المستفادة باالعتماد   (ب)
المواد المستنفدة على النتائج الرئيسية لتقييم المشروعات اإليضاحية الرائدة بشأن التخلص من 

  لألوزون وتدميرها.

  لالدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريا  (ج)

الدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات نتائج  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12الوثيقة تعرض 
بروتوكول مونتريال على النحو المبين في المشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف. وتغطي 

بالغ؛ ودور جوانب مختلفة تتعلق بالسياسات، واألطر التنظيمية، والمؤسسات واآلليات؛ والرصد واإل
ووحدات إدارة المشروعات، ودور التعزيز المؤسسي؛ واإلنتاج؛  ومسؤوليات وحدات األوزون الوطنية

  واالستهالك؛ وأصحاب المصلحة وأنشطة زيادة التوعية؛ في سياق الدعم المقدم من الصندوق.

  : ال يوجدالقضايا التي ينبغي معالجتها

وكول ت بروتاإلحاطة علما بالدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازا وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12في الوثيقة  ةمونتريال الوارد

 اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين  (د)

رية لتقييم الشبكات اإلقليمية اختصاصات الدراسة النظ 3UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1 تقدم الوثيقة
  لموظفي األوزون الوطنيين.

  : ال يوجدالقضايا التي ينبغي معالجتها

لموظفي  يةقليمإلااختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات أن توافق على  وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13الواردة في الوثيقة  األوزون الوطنيين
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  تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة  (هـ)

الدراسة النظرية على تحديث للتقدم المحرز في إعداد  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14الوثيقة  تحتوي
  (ج).83/9، استجابة للمقرر لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة

  يوجد : الالقضايا التي ينبغي معالجتها

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي المتعلق بالدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14الوثيقة  فيفي قطاع الخدمة الوارد 

  2020مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام   (و)

على مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام  5UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1الوثيقة تحتوي 
خالل  مناقشات أجرتها اللجنة التنفيذية بشأن القضايا المتعلقة بالرصد والتقييم استند إلىالذي ، 2020

؛ واستعراض التقارير المرحلية للمشروعات الجارية وتقارير إتمام المشروعات؛ وبناء االجتماعات السابقة
 .رت مع الوكاالت الثنائية والمنفذة واألمانةعلى المناقشات التي دا

  : ال يوجدالقضايا التي ينبغي معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

الوارد في الوثيقة  2020الموافقة على مقترح برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15  دوالرا أمريكيا  121.050والميزانية ذات الصلة البالغة

 من تلك الوثيقة؛ 2على النحو المبين في الجدول 

للدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة  اأمريكي ادوالر 15.000إعادة تخصيص مبلغ   (ب)
 .2019بعد أن كانت مخصصة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2020لميزانية عام 

 رنامجتنفيذ الب .7

 2018ديسمبر/كانون األول  31ة في المرحليالتقارير   )أ(

  التقرير المرحلي المجمع  )1(

 ذات تأخير في التنفيذمعلومات عن المشروعات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16الوثيقة تجمع 
ا هر، وتقاري2018 ديسمبر/كانون األول 31والمعلومات المالية المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة حتى 

ز في الي المحردم المت الصلة المقدمة إلى االجتماع الرابع والثمانين. ويشمل التقرير موجزا للتقالمرحلية ذا
مشروعات من المشروع مع استعراض لحالة تنفيذ كل  1991والتراكمية منذ  2018تنفيذ المشروعات لعام 

 لة الموادلى إزاالمحتمل عالجارية على المستوى القطري. ويحدد المشروعات ذات التأخير في التنفيذ واألثر 
شطة ألنفيةمشروعات موافق عليها بمقتضي المساهمات الطوعية االضاالخاضعة للرقابة (الجزء األول)؛ و

لمرحلي التقرير لتحليال  بالوثيقةوحالة تنفيذها (الجزء الثاني). ويقدم المرفق األول  لهيدروفلوروكربونا
  2018ديسمبر/كانون األول  31حتى  المجمع للصندوق المتعدد األطراف

  : ال يوجدالقضايا التي ينبغي معالجتها
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  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

كانون األول ديسمير/ 31الجامع للصندوق المتعدد األطراف حتى  ةرير المرحليابالتقاإلحاطة علما   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16الوارد في الوثيقة  2018

 
 ؛2018ام نشطة عاضطلعت بها الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن أمع التقدير، الجهود التى   )ب(

ات ذات مشروع 5، في االجتماع الخامس والثمانين، عن الوكاالت الثنائية والمنفذةبأن تبلغ   )ج(
ما ورد في كمشروعا جاريا أو شرائح موصي بتقديم تقارير حالة اضافية،  65تأخيرات في التنفيذ و

 ؛لوكاالت الثنائية والمنفذةل تقرير مرحلى على حدة المرفق األول بكل

، بتنقيح قاعدة بيانات التقرير المرحلى الوكاالت الثنائية والمنفذةبأن تقوم األمانة، بالتعاون مع   (د)
ترى موطن  أطنان من قدرات استنفاد األوزونإلدراج مقياسين مختلفين للمواد الخاضعة للرقابة (

  ل.مستقبكربون) اللذان سيستخدمان في جميع التقارير المرحلية في المن مكافئ ثانى أكسيد ال

  الوكاالت الثنائية  )2(

في  ي أحرزته الوكاالت الثنائيةذعلى موجز للتقدم ال 7UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1الوثيقة تحتوي 
يذ . ويشمل التقرير استعراضا لحالة تنف1991والتراكمي منذ عام  2018لعام تنفيذ المشروعات 

نظر فيها تكي المعلقة ل المسائلذات  اتعووالمشر التنفيذالمتأخرة في المشروعات، ويحدد المشروعات 
 دءدعم البافية لالمشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلض؛ و(الجزء األول) اللجنة التنفيذية

فق يعرض المرها (الجزء الثاني). وحالة تنفيذو للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضالسريع 
. التنفيذية تنظر فيها اللجنةكي ل جاري تنفيذهمعلقة  ذي مسائلحالة وتوصية لكل مشروع ملخص الاألول 

  .2018انون األول ديسمبر/ك 31ة حتى ويقدم المرفق الثاني تحليال كامال للتقرير المرحلي للوكاالت الثنائي

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

 المشروعات المذكورة في المرفق األول.  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية أنو

لمانيا سا وأتحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التى قدمتها حكومات أسترايا وكندا وفرن  )أ(
سبانيا الواردة في الوثيقة إواليابان واالتحاد الروسي ووإيطاليا 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17؛ 

واردة في المرفق األول الحددة توافق على التوصية المتعلقة بالمشروع الجارى الذي به قضايا م  (ب)
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17 الوثيقةب

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )3(

ي أحرزه برنامج األمم المتحدة ذعلى موجز للتقدم ال 8UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1الوثيقة تحتوي 
. ويحتوي أيضا على استعراض لحالة 1991والتراكمي منذ عام  2018لعام  اإلنمائي في تنفيذ المشروعات

تنظر فيها كي المعلقة ل المسائلذات  اتعووالمشر التنفيذالمتأخرة في ويحدد المشروعات تنفيذ المشروعات، 
المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم البدء ؛ و(الجزء األول) اللجنة التنفيذية

ها (الجزء الثاني). ويعرض المرفق حالة تنفيذو للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضالسريع 
. نة التنفيذيةتنظر فيها اللجكي ل جاري تنفيذهمعلقة  ذي مسائلحالة وتوصية لكل مشروع ملخص الاألول 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1/Add.1 
 
 

13 

ديسمبر/كانون  31حتى  لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيويقدم المرفق الثاني تحليال كامال للتقرير المرحلي 
  .2018األول 

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

 المشروعات المذكورة في المرفق األول.  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

كانون األول ديسمبر/ 31أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي حتى   )أ(
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18الوارد في الوثيقة  2018

ددة الواردة في المرفق أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المح  )ب(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18 الوثيقةاألول ب

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  )4(

دة على موجز للتقدم الذي أحرزه برنامج األمم المتح 9UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1الوثيقة تحتوي 
لحالة تنفيذ  . ويشمل التقرير استعراضا1991والتراكمي منذ عام  2018للبيئة في تنفيذ المشروعات لعام 

نظر فيها تكي المعلقة ل المسائلذات  اتعووالمشر التنفيذالمتأخرة في ويحدد المشروعات المشروعات، 
 دعم البدءافية لالمشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلض؛ و(الجزء األول) اللجنة التنفيذية

 فقيعرض المرها (الجزء الثاني). وحالة تنفيذو للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضالسريع 
. التنفيذية تنظر فيها اللجنةكي ل جاري تنفيذهمعلقة  ذي مسائلحالة وتوصية لكل مشروع ملخص الاألول 

ديسمبر/كانون األول  31حتى  لبرنامج األمم المتحدة للبيئةويقدم المرفق الثاني تحليال كامال للتقرير المرحلي 
2018.  

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

  المرفق األولالمشروعات المذكورة في.  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 2018 كانون األول /ديسمبر 31 حتىعلماً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة  تحاطأن   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19الوارد في الوثيقة 

 يوجد بها المشكالتالالتي  تنفيذها الجاري اتعوعلى التوصيات المتعلقة بالمشروأن توافق   (ب)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19الوثيقة بمحددة الواردة في المرفق األول ال

لجمهورية الكونغو إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تمديد خطة إدارة وأن توافق   (ج)
 /هيوني 30 حتى(DRC/PHA/80/TAS/44) الديمقراطية (المرحلة األولى، الشريحة الثالثة) 

دمات، مع أنشطة قطاع الخباقي استكمال ب، للسماح لبرنامج األمم المتحدة للبيئة 2020 حزيران
  البلد.هذا في السائد الوضع الصعب  اإلشارة إلى

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )5(

على موجز للتقدم الذي أحرزته منظمة األمم المتحدة  /20UNEP/OzL.Pro/ExCom/84الوثيقة تحتوي 
. ويعرض التقرير استعراضا 1991والتراكمي منذ عام  2018للتنمية الصناعية في تنفيذ المشروعات لعام 
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كي المعلقة ل المسائلذات  اتعووالمشر التنفيذالمتأخرة في ويحدد المشروعات لحالة تنفيذ المشروعات، 
المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية ؛ و(الجزء األول) نفيذيةتنظر فيها اللجنة الت
ها (الجزء الثاني). ويقدم حالة تنفيذو للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضلدعم البدء السريع 

فيها اللجنة تنظر كي ل جاري تنفيذهمعلقة  ذي مسائلحالة وتوصية لكل مشروع ملخص الالمرفق األول 
 31حتى  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية. ويقدم المرفق الثاني تحليال كامال للتقرير المرحلي لالتنفيذية

  .2018ديسمبر/كانون األول 

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

 المشروعات المذكورة في المرفق األول.  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

كانون /ديسمبر 31حتى  لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةاإلحاطة علما بالتقرير المرحلي   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 الوارد في الوثيقة 2018 األول

في  الواردةمحددة  التي تعاني من مشاكلالموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية   (ب)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 الوثيقةبالمرفق األول 

تبريد الإلدخال تكنولوجيا  ييضاحاإلمن المشروع  تونسمكون  االجتماع الرابع والثمانينإلغاء في   (ج)
لمحالت السوبر ماركت (األرجنتين وتونس)  فوق الحرجثاني أكسيد الكربون ب
)GLO/REF/76/DEM/335(،  السادس االجتماع  ستُعاد إلىمع مالحظة أن األرصدة

 ؛والثمانين

خطة إدارة إزالة المواد  ،2019 كانون األول/ديسمبر 31حتى  ،الموافقة على تمديد  (د)
الشريحة الرابعة)  ،الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون (المرحلة األولى

)CMR/PHA/80/INV/44(، سيتم االنتهاء من الصرف النهائي على  همع مالحظة أن
 ؛2019 كانون األول/ات الصلة بحلول ديسمبرالمشتريات واألنشطة ذ

خطة إدارة إزالة  ،2021 كانون األول/ديسمبر 31حتى على أساس استثنائي و ،الموافقة على تمديد  (هـ)
 الشرائح ،ألولىالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المرحلة ا

 ،DRK/PHA/73/TAS/60و ،DRK/PHA/73/INV/59األولى والثانية والثالثة) (
 ؛)DRK/PHA/77/INV/64و DRK/PHA/75/TAS/63و ،DRK/PHA/75/INV/62و

إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية في  ،2020 آذار/مارس 31حتى  ،الموافقة على تمديد  (و)
) EGY/ARS/50/INV/92صناعة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمصر (

 ؛السلطات الصحية في البلدمن الموافقة التنظيمية  للحصول على

خطة إدارة إزالة المواد  ،2019 كانون األول/ديسمبر 31حتى ، الموافقة على تمديد  (ز)
الشريحة الثالثة)  ،المرحلة األولى( الهيدروكلوروفلوروكربونية للسودان

)SUD/PHA/80/INV/42(، تشرين/األنشطة بحلول نوفمبره سيتم االنتهاء من مع مالحظة أن 
 .2019 الثاني

 البنك الدولي  )6(

على موجز للتقدم الذي أحرزه البنك الدولي في تنفيذ  /21UNEP/OzL.Pro/ExCom/84الوثيقة تحتوي 
حتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ المشروعات، ت. و1991والتراكمي منذ عام  2018المشروعات لعام 
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 تنظر فيها اللجنة التنفيذيةكي المعلقة ل المسائلذات  اتعووالمشر التنفيذالمتأخرة في حدد المشروعات تو
 للتخفيضالمشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية اإلضافية لدعم البدء السريع ؛ و(الجزء األول)

األول تحليال كامال  (الجزء الثاني). ويعرض المرفق تنفيذالحالة و للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 
  .2018ديسمبر/كانون األول  31للتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

ً يحأن ت قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو  كانون األول/ديسمبر 31بالتقرير المرحلي للبنك الدولي في  ط علما
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21الوارد في الوثيقة  2018

 تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة  (ب)

نها تقارير معينة بشأالمشروعات واألنشطة التي طلب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة تتناول 
  في االجتماعات السابقة. وتتألف هذه الوثيقة من قسمين وإضافيتين:

المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة والتي ال توجد رير عن اتقيشمل   األول: قسمال
لديها سياسة معلقة، أو تكلفة أو مسائل أخرى، والتي قد ترغب اللجنة التنفيذية 
في اتخاذ قرار على أساس توصيات األمانة دون إجراء مناقشة إضافية 

ة كل تقرير ("الموافقة الشمولية"). وسيعرض تقرير اجتماع اللجنة التنفيذي
 وارد في هذا الجزء على نحو منفرد، بجانب المقرر الذي اعتمدته اللجنة

يشمل تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة لنظر اللجنة   الثاني: قسمال
 التنفيذية على نحو إفرادي

  تتألف من التقارير المتعلقة بالصين  :1اإلضافة 

إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية بشأن  الدراسةتتألف من   :2اإلضافة 
  )2019أكتوبر/تشرين األول  21في الصين (التي استلمتها األمانة في 

  لية عليهاموالش لبات إبالغ معينة الموصى بالموافقةطتالتقارير عن المشروعات التي لديها م القسم األول:

  لألوزونمشروعات التخلص من المواد المستنفدة 

لتقرير نها (االبرازيل: مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص م
  ).12إلى  8(اليوئنديبي) (الفقرات  المرحلي)

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

بشأن إدارة  اإليضاحي التجريبيالمشروع  حولالمرحلي  أن تشير إلى التقرير قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو
، الوارد في الوثيقة اليوئنديبي، المقدم من ألوزون والتخلص منها في البرازيلنفايات المواد المستنفدة ل

UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22.  

  ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة في المشروعات الموافق عليهااالستخدام المؤقت لتكنولوجيا 

تقرير عن حالة تحويل  –كوبا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 
  )20إلى  13) (اليوئنديبي) (الفقرات IDAو  FRIARCالمنشئتين

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها
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  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

أن تحاط علما مع التقدير، بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود المبذولة لتيسير توريد التكنولوجيا   )أ(
، الممولتان في إطار IDAو  FRIARCالمنشئتينذات إمكانية احترار عالمي منخفضة إلى 

ة قالوثي المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا، الوارد في
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22؛  

منخفضة القدرة على بدائل  تأمينأن تطلب إلى اليوئنديبي أن تواصل مساعدة حكومة كوبا في   )ب(
وأن تقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين، تقريرا عن حالة تحويل الحترار العالمي ا إحداث

ي ذلك، في حالة استخدام تكنولوجيا بخالف المنشئتين المذكورين في الفقرة الفرعية (أ) أعاله، بما ف
تلك المختارة عند الموافقة على المشروع، تحليال تفصيليا عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية 
وتكاليف التشغيل اإلضافية، بجانب تحديثا من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن 

  بها، كانت متاحة تجاريا في البلد.التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبط 

 تقرير عن حالة تحويل –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  لبنان:
  )29إلى  21(اليوئنديبي) (الفقرات  المنشئات المنتفعة المتبقية في قطاعي الرغاوي وتصنيع تكييف الهواء

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

وحكومة لبنان، الوارد في الوثيقة  اليوئنديبيالتقرير المقدم من شير إلى أن ت  (أ)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 الذي يصف التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في ،

ً وتكون الحترار العالمي ا منخفضة القدرة على إحداثبدائل  تأمين مواد  مثل ،متاحة تجاريا
لتسهيل توفير  واليوئنديبي، والجهود التي تبذلها الحكومة أوليفينات الهيدروفلوروكربون

الممولة في إطار المرحلة  للشركاتعلى إحداث االحترار العالمي  القدرة منخفضة تالتكنولوجيا
  ،ونان؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في لب إزالةالثانية من خطة إدارة 

منخفضة القدرة  تمواصلة مساعدة حكومة لبنان في تأمين توريد تكنولوجيا اليوئنديبي الطلب إلى  (ب)
على  وتقديم تقرير إلى االجتماع الخامس والثمانين عن نتائج اختبار على إحداث االحترار العالمي،

 SPEC( الرغاويالمستفيدة المتبقية لتصنيع  الشركاتبديلين في قطاع الرغاوي، وحالة تحويل 
 CGIالهواء ( مكيفات تصنيع وشركاتالصغيرة؛  الرغاوي شركاتبما في ذلك  )Prometalو

Halawany وICR،(  أصالً أو  المحددة تحتى يتم إدخال التكنولوجيا الحقفي كل اجتماع
  .ل كاملأخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بشك تاتكنولوجي

  التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تحديث التقرير النهائي  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  جزر البهاما:
عن نتائج الدراسة الستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم ورصد وتحديث تعديلي 

  )33-30(اليونيب) (الفقرات  لنظامين من نظم تكييف الهواء

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 :أن تشير إلى  )أ(
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عن حكومة جزر البهاما،  بالنيابة ،اليونيبمن  المقدم، النظريةالدراسة ب المتعلق التقرير  )1(
على  المعتمدةأنظمة تكييف الهواء  إلجراء تعديل تحديثي على تخيارات التكنولوجيا حول

 المواد إزالةالمرحلة األولى من خطة إدارة  في إطار 22- الهيدروكلوروفلوروكربون
 وارد في الوثيقةالجزر البهاما، ية لالهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

تكييف الهواء  من أنظمة نظامينل إجراء تحديث تعديليأن حكومة جزر البهاما قررت عدم   )2(
 تعتمد على الهيدروكربون؛ و تتكنولوجيا إلى 22- الهيدروكلوروفلوروكربونعلى  معتمدين

المواد تقديم خطة عمل منقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  اليونيب الطلب إلى  )ب(
الذي تمت الموافقة عليه أصالً  التحديثي التعديلمكون  مع التنويه بأن، الهيدروكلوروفلوروكربونية

كجزء من المرحلة األولى لن يتم تنفيذه مع طلب شريحة التمويل الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد 
 روكلوروفلوروكربونية.الهيد

تقرير عن االستخدام  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  البرازيل:
وتقرير مرحلي  Tech-Uنظم الفي بيت  على إحداث االحترار العالمي القدرة منخفضةالمؤقت لتكنولوجيات 

  )58إلى  36(اليوئنديبي وحكومة ألمانيا) (الفقرات  2019- 2028عن الفترة 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 تشير إلى:أن   (أ)

حول تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد  2018التقرير المرحلي لعام   )1(
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) للبرازيل، المقدم من اليوئنديبي، والوارد في 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

لن تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  Panisolأن شركة   )2(
 ادوالر 301.695الهيدروكلوروفلوروكربونية، وستتم إعادة رصيد األموال البالغ 

، إلى اأمريكي ادوالر 22.627، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغ قدرها اأمريكي
من خطة إدارة إزالة المواد الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  Polisystemأن شركة النظم   )3(
إلى  Polisystemالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيُعاد التمويل المخصص لشركة 

من خطة إدارة إزالة المواد  الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

البوليوريثان النهائي كانت غير مؤهلة  وةتبين أن اثنتي عشرة شركة من شركات إنتاج رغ  )4(
للتمويل أثناء تنفيذ المشروع، وأن األموال المخصصة لتلك الشركات سوف تعاد إلى 

ولى من خطة إدارة إزالة المواد الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األ
 الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

 أن تطلب إلى اليوئنديبي بأن تقوم، بالتعاون مع حكومة البرازيل:  (ب)



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1/Add.1 
 
 

18 

بتقديم تقرير نهائي، بالشراكة مع الحكومة األلمانية، حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط   )1(
كلوروفلوروكربونية حتى االنتهاء من بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدرو

 المشروع، وتقديم تقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس والثمانين؛

 )، قائمة تتألف من:1أن تدرج في التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)(  )2(

األطراف في كافة شركات إنتاج الرغوة النهائية التي يساندها الصندوق المتعدد   أ.
ً من  إطار المرحلة األولى، مرفقةً باستهالكها المخفض تدريجيا

ا الفرعي، والمعدات األساسية ب، وقطاعه141- الهيدروكلوروفلوروكربون
 والتكنولوجيا المعتمدة؛

ً من الهيدروكلوروفلوروكربون  ب. ب 141-شركات الرغاوي التي تخلصت تدريجيا
 ف أو انسحبت من المرحلة األولى إلىدون مساعدة الصندوق المتعدد األطرا

 جانب استهالكها ذي الصلة؛

شركات الرغاوي التي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد   ج.
 ب ذي الصلة؛ و411-األطراف واستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون

من قبل شركات الرغاوي اإلضافية التي تم تحديدها على أنها مؤهلة للتمويل   د.
و ولى أالصندوق المتعدد األطراف ولكن لم يتم التطرق لها في إطار المرحلة األ

 ؛المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

األرصدة المرتبطة بالتمويل الذي تمت الموافقة عليه لتحويل الشركات التي   هـ.
خطة إدارة إزالة المواد قررت االنسحاب من المرحلة األولى من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية، أو تبين أنها غير مؤهلة لتلقي المساعدة من
 الصندوق المتعدد األطراف؛

إعادة األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )3(
 الهيدروكلوروفلوروكربونية في موعد أقصاه االجتماع السادس والثمانين؛

في مساعدة حكومة البرازيل في تأمين التقنيات البديلة منخفضة القدرة على  االستمرار  )4(
، على أساس تفهم أنه لن يتم دفع أي U-Techإحداث االحترار العالمي إلى شركة النظم 

تكاليف تشغيل إضافية إلى أن يتم إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات 
الحترار العالمي بشكل كامل، وتقديم تقرير لكل أخرى منخفضة القدرة على إحداث ا

اجتماع عن حالة تحويلها إلى حين إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو إدخال 
تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بالكامل، مشفوعاً 

ددة، بما في ذلك بتحديث من الموردين حول التقدم المحرز لضمان توفر التكنولوجيات المح
 المكونات المرتبطة بها، على أساس تجاري في البلد.

حالة تنفيذ المشروعات في  –البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية 
في قطاع تصنيع التبريد  Seral Brasil Metalurgica Ltdaة الغرف وفي شركقطاع تصنيع تكييف هواء 

(اليونيدو، واليوئنديبي وحكومتي  ات صغيرة ومتوسطة في المساعدة التقنيةشركتجاري وتغيير ثالث ال
  )68إلى  59ألمانيا وإيطاليا) (الفقرات 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها
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  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 أن تشير إلى:  (أ)

حالة تنفيذ المشاريع في قطاع تصنيع أجهزة تكييف  حول، المقدم من اليونيدو ،التقرير  )1(
قطاع في  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltda شركةوفي  هواء الغرف،

، الوارد في الوثيقة (ج))82/62(المقرر  التبريد التجاري تصنيع
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

صنع معدات التبريد التجارية وانسحبت من تُ  لم تعد Freeart Seral Brasil شركة أن  )2(
 اأن استهالكهو؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية الموالد إزالةالمرحلة الثانية من خطة إدارة 

) من األوزون استنفادطن من قدرات  0.93طن متري ( 17.00البالغ  ذي الصلة
متعدد القد تم التخلص منه دون مساعدة من الصندوق  22- الهيدروكلوروفلوروكربون

حددت  في حالوأن األموال المرتبطة بالمشروع ستُعاد إلى الصندوق، إال  ؛األطراف
في إطار المرحلة  الم تتم مساعدته ،إضافية مؤهلة للحصول على تمويل شركاتاليونيدو 

 والتي ،األولى أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أي إعادة تخصيص إلى  ه يتعين اإلبالغ عنصيص هذه األموال لها؛ وأنيمكن إعادة تخ

  ؛السادس والثمانين في االجتماع بشأنهاللجنة التنفيذية للنظر 

طن  2,06، التي تستهلك Polifrioو Fermaraو CMR Refrigerationأن شركات   )3(
، قد 22-الهيدروكلوروفلوروكربون) من األوزون استنفادطن من قدرات  0,11متري (

ه انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن
، التي بلغ إجمالي استهالكها Ingecoldو Audenو Refriacالشركات  قد تم إدراج

) من األوزون استنفادطن من قدرات  0,23طن متري ( 4,16
 منأي تكلفة إضافية  تكبد دونفي المرحلة الثانية،  ،22- ونالهيدروكلوروفلوروكرب

 متعدد األطراف؛ال لصندوقا

 CMRمن الشركات  اأمريكي ادوالر 198.000لموافقة على إعادة تخصيص مبلغ ا  (ب)
Refrigeration وFermara وPolifrio  إلى الشركاتRefriac وAuden وIngecold ، على

 ؛ وأعاله) 3(الفرعية (أ)في الفقرة مبين ال النحو

عن حالة تنفيذ المشاريع في قطاع  والثمانيناليونيدو تقديم تقرير في االجتماع الخامس  الطلب إلى  (ج)
 .هواء الغرفتصنيع أجهزة تكييف 

تقرير مرحلي عن  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  غينيا االستوائية:
اتجاهات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم المحرز بشأن ضمان وجود نظام للترخيص 
والحصص، وفي معالجة التوصيات في تقرير التحقق، والمساعدة المقدمة بواسطة برنامج اليونيب للمساعدة 

  )74إلى  69(الفقرات (اليونيب)  )على االمتثال

  ال يوجد. :ي ينبغي معالجتهاالقضايا الت

ً مفصالً، تقدمقد  واليونيبحكومة غينيا االستوائية بأن تنوه بأن  قد ترغب اللجنة التنفيذيةو ا تقريراً مرحليا
 ، يكفل وجود أنظمة ترخيص وحصص تشغيليةUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة  متضمنا

ل على زيادة قدرة وحدة األوزون الوطنية لتوصيات تقرير التحقق مما يد ه قد تمت معالجةنوأ ؛معموٍل بها
وأن المساعدة المقدمة من  ورصدها؛ ضمان اإلبالغ الفعال عن بيانات الهيدروكلوروفلوروكربونبخصوص 
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في دعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  لليونيب مستمرةٌ  االمتثال علىلمساعدة ابرنامج 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا االستوائية.

تقرير مرحلي عن تنفيذ  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  هندوراس:
  )84إلى  75(اليونيب) (الفقرات  جميع األنشطة في إطار مكونات اليونيب

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :اللجنة التنفيذية فيقد ترغب و

في المرحلة األولى من  اليونيبتنفيذ األنشطة داخل مكونات  حولالتقرير المرحلي شير إلى تأن   (أ)
 اليونيبمن  الذي تم تقديمهلهندوراس، لالهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد إزالةخطة إدارة 

 ؛UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22 والوارد في الوثيقة

الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة شير إلى أنه ال يمكن تقديم تأن   (ب)
 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال عند استيفاء الشروط التالية:

نقطة دخول جمركية، على  31 ونيغط نإكمال تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ، الذي  )1(
 التجهيزات المعتمدة علىو الهيدروكلوروفلوروكربونواردات مراقبة 

إكمال النظام اإللكتروني لتسجيل المستوردين والموردين و الهيدروكلوروفلوروكربون؛
تقدم كبير في مراجعة المعايير الفنية، بما في ذلك تدابير تحقيق و والمستخدمين النهائيين؛

 القابلة لالشتعال؛ و لغازات التبريدالسالمة 

لمكونات  الموافق عليهافي المائة لمجموع األموال  100مستوى صرف قدره تحقيُق   )2(
 لمكونفي المائة  70؛ ومستوى صرف قدره لشرائح األولى والثانية والثالثةل اليونيب
 ؛ وللشريحة الرابعةاليونيب 

حتى تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من  ،اجتماع للجنة التنفيذية في كل اليونيب، أن تطلب إلى  (ج)
تقرير مواصلة تقديم  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  اليونيبتنفيذ جميع األنشطة بموجب مكونات  حول مرحليٍ 
 .ي سددتالت مصروفاتالالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك 

تحديث عن تقييم منشئات  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  الهند:
تصنيع ألواح الرغاوي المتصلة فيما يتعلق بالتزام الحظر وقائمة المنشئات في قطاع تصنيع رغاوي 

  )97إلى  85لفقرات (اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا) (ا البوليوريثان

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

قطاع تصنيع  العاملة في بالشركاتوالذي يتضمن قائمة  اليوئنديبيالتقرير المقدم من أن تشير إلى   (أ)
 المواد إزالةيوريثان في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة رغاوي البول

ً  للهند، الهيدروكلوروفلوروكربونية ب، بما 141- من الهيدروكلوروفلوروكربوناستهالكها ب مشفوعا
التي تم توقيع  وكذلكغير مؤهلة، أنها  مؤهلة، وتلك التي وجد وجد أنهاالتي  الشركاتفي ذلك 

 مذكرات اتفاق معها؛

 أن تطلب:  (ب)
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على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة  طلب الحصول مع تُرفق اليوئنديبي إلى  )1(
رغاوي البوليوريثان  بشركاتمحدّثة  إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قائمةً 

حول االستخدام المؤقت للبدائل  بمعلومات مرفقةً  مساعدتها، والُمقررالتي تتم مساعدتها، 
، بما في تُقدم لها المساعدة شركةبل أي قِ  على إحداث االحترار العالمي منعالية القدرة 

 ذلك مستوى االستهالك؛ و

 تقديَم تقييم الخامس والثمانين، بحلول االجتماع اليوئنديبيحكومة الهند، من خالل  إلى  )2(
 ظرحقد التزمت ب الممتدةكانت شركات تصنيع األلواح الرغوية  ما إذا ما بشأن حكومي

ً  2015 كانون الثاني/يناير 1اعتباراً من  ب141-ناستخدام الهيدروكلوروفلوروكربو  وفقا
 و(ج). (ب)82/74لمقرر ل

(اليونيدو)  )تقرير مرحلي –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  ليبيا:
  )111إلى  98(الفقرات 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :فيقد ترغب اللجنة التنفيذية و

المواد  إزالةتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  حولالتقرير المرحلي تشير إلى أن   (أ)
في ليبيا، المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

 روكلوروفلوروكربونية حتىفي تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيد أن تنظرَ   (ب)
الوضع األمني الصعب في البالد، على  انطالقاً من إدراك ،2021 كانون األول/ديسمبر 31 تاريخ
التقرير ب مشفوعة، أنه سيتم تقديم مسودة اتفاقية منقحة بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية تفهم أساس

  .السادس والثمانينتنفيذ برنامج العمل، وتقرير التحقق إلى االجتماع  حولالمرحلي 

إيضاحي للبدائل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ومشروع  ملديف:
التبريد في  مجال قدرة على إحداث االحترار العالمي فيال منخفضة الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون

  )121إلى  112(اليونيب واليوئنديبي) (الفقرات  تقرير مرحلي –قطاع مصايد األسماك 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 من للبدائل الخاليةالتقارير المرحلية عن المشروع اإليضاحي تشير إلى أن   (أ)
يد في الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبر

 المواد إزالةد األسماك وتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة يقطاع مصا
والوارد في الوثيقة من اليونيب  ، المقدملديفملالهيدروكلوروفلوروكربونية 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

تنفيذ المرحلة األولى من خطة  حولمواصلة تقديم التقرير المرحلي السنوي  اليونيب تطلب إلىأن   (ب)
 31لمرحلة األولى في لديف حتى االنتهاء من االهيدروكلوروفلوروكربونية لمإدارة إزالة المواد 

جنة للاالجتماع األول  أقصاه، وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد 2020 كانون األول/ديسمبر
 ؛ و2021التنفيذية في عام 
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ً  أن تطلب إلى  (ج) إنجاز المشروعِ تقريراً عن  ،إلى االجتماع الخامس والثمانين تقديم، اليونيب أيضا
الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار  اإليضاحي للبدائل

 جزر المالديف.العالمي في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك في 

(اليونيدو  )تقرير مرحلي –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  المكسيك:
  )136إلى  122واليوئنديبي) (الفقرات 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :التنويه إلى ما يلي قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 المواد إزالةعن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة  2019التقرير المرحلي لعام   (أ)
في الوثيقة  للمكسيك المقدم من اليونيدو، والوارد يةالهيدروكلوروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

اد لم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المو Plasticos Espumados شركةأن   (ب)
 اأمريكي ادوالر 683.300البالغة و المعتمدةالهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك وأن األموال 

لمرحلة األولى من خطة لالمالي  االكتمالبعد  السابع والثمانينستُعاد إلى الصندوق في االجتماع 
 ؛المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة إزالة 

 البالغوالرصيد  ،الخامسة والثمانيندوالر أمريكي، في الجلسة  24رصيد قدره ستُعيد اليونيدو   (ج)
، على اليوئنديبي واليونيدوده يعتمن قطاع الخدمات، س أي رصيد متبقٍ و ،دوالر أمريكي 300,000

المالي من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة  االكتمالعند  السابعة والثمانينالتوالي، في الجلسة 
 و اد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛المو

استكمال األنشطة المتبقية في إطار المرحلة  حولالتقرير األخير  ستقدمان واليونيدو اليوئنديبيأن   (د)
المواد األولى كجزء من التقرير المرحلي المقبل المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

أقصاه إنجاز المشروع في المرحلة األولى في موعد  تقرير انقدمتوس ،الهيدروكلوروفلوروكربونية
 (ج).82/33لمقرر وفقاً ل، 2020 حزيران/يونيو 30

(اليونيدو  تقرير مرحلي نهائي –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  قطر:
  )140إلى  137واليونيب) (الفقرات 

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

 تمديد المرحلة األولى.  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالةطلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة أن تشير إلى   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة  لقطر الوارد

إدارة إزالة المواد الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة   (ب)
مع ، على أساس استثنائي ،2020 كانون األول/ديسمبر 31كربونية لقطر حتى الهيدروكلوروفلورو

 ؛ والمشروع أنه لن يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ إلى اإلشارة
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تقديم تقرير مرحلي نهائي وتقرير إنجاز المشروع  واليونيب ،واليونيدو ،حكومة قطر الطلب إلى  (ج)
المالي وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع  اإلكمال، وضمان ع السابع والثمانينإلى االجتما

 السابع والثمانين.

 )تقرير مرحلي نهائي –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  أوروغواي:
  )147إلى  141(اليوئنديبي) (الفقرات 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

 الرغويات شركاتفي تنفيذ تحويل بشأن التقدم المحرز اليوئنديبي التقرير المقدم من أن تشير إلى   (أ)
في  المرتبطة بها الممولة والمكونات الهيدروفلوروأوليفينعلى  المعتمدةوتوافر أنظمة البوليوريثان 

 ألوروغواي، الواردليدروكلوروفلوروكربونية إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد اله
  ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22في الوثيقة 

أنظمة في تأمين إمدادات  مواصلة مساعدة حكومة أوروغواي اليوئنديبي الطلب إلى  (ب)
منخفضة  الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها، أو بدائل أخرى على لمعتمدةا/البوليوريثان

وفي كل  ،وتقديم تقرير إلى االجتماع الخامس والثمانين الحترار العالمي،ا إحداث على القدرة
حتى يتم إدخال  صغيرة ومتوسطة في قطاع الرغاوي شركة 21عن حالة تحويل  الحق،اجتماع 

أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي  لمحددةا تالتكنولوجيا
  .بشكل كامل

 التقرير المرحلي النهائي) –مصر: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى 
  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49من الوثيقة  24-1(اليوئنديببي واليونيدو) (الفقرات 

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

 (فقط) تمديد قطاع الخدمة.  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

  :UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49اإلحاطة علما بما قدمه اليونيدو، الوارد في الوثيقة   )أ(

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

تقرير عن المشروع لتعزيز غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لصناعة   )2(
  ؛(EGYPRA)تكييف الهواء في مصر 

من  350من المنشئات الصغيرة والمتوسطة و 81تقرير عن حالة تحويل بيوت النظم، و  )3(
  ستخدام التكنولوجيا المؤقتة؛المستخدمين الصغار والتقرير عن حالة ا

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  اإلحاطة علما بأن جميع األنشطة  (ب)
، وإعادة 2019ديسمبر/كانون األول  31الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر سيتم استكمالها بحلول 

ونيدو في قطاع الخدمة ، باستثناء مكون الي2020ديسمبر/كانون األول  31أي أرصدة متبقية بحلول 
  ؛2020يونيه/حزيران  30الذي سيستكمل بحلول نهاية 
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 30الموافقة على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى   (ج)
  للسماح باستكمال األنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (ب)؛ 2020يونيه/حزيران 

إلى  EGYPRAومة مصر واليونيدو أن يقدما التقرير النهائي عن مشروع أن تطلب إلى حك  (د)
  االجتماع السادس والثمانين؛

أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما تقارير مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج   )ه(
 م المشروعإتما العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة األولى إلى استكمال المشروع، وتقرير

  إلى االجتماع السابع والثمانين.

 –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى اإلسالمية):  –إيران (جمهورية 
من الوثيقة  21إلى  1(اليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو وألمانيا) (الفقرات  التقرير المرحلي السنوي)

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51.  

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

  تأخذ علما بما يلي:أن   (أ)

التقرير المرحلي الختامي بشأن تنفيذ العمل الخاص بالشريحة الرابعة من المرحلة األولى   )1(
الذي مية ومن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسال

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51قدمه يوئنديبي كما ورد في الوثيقة 

مية ويوئنديبي ويونيدو ويونيب وحكومة ألمانيا قد قدموا أن حكومة جمهورية إيران اإلسال  )2(
  ؛83/23تقرير استكمال المشروع المعدل وفقا للمقرر 

زائد تكاليف دعم  اأمريكي ادوالر 2.391أن يونيدو سوف تعيد الرصيد المتبقي وقدره   )3(
خطة إدارة  من الشريحة الثالثة للمرحلة األولى من اأمريكي ادوالر 180الوكالة البالغة 

  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الرابع والثمانين؛ و

أن تطلب إلى يونيدو إعادة في ميعاد غايته االجتماع الخامس والثمانين، أي أرصدة متبقية من   (ب)
بونية وروكررة إزالة المواد الهيدروكلوروفلاألموال الموافق عليها للمرحلة األولى من خطة إدا

  لجمهورية إيران اإلسالمية.

للمواد على إحداث االحترار العالمي منخفضة ال القدرةالمشروعات اإليضاحية للبدائل ذات 
  الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي تكنولوجيات غير  إلى ليللتحوإيضاح الخيارات منخفضة التكلفة  مصر:
  )160إلى  148(التقرير النهائي) (اليوئنديبي) (الفقرات  صغار المستخدمين وليوريثان عندبال

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

منخفضة التكلفة  الخياراتب اإليضاحي المتعلقللمشروع التقرير النهائي بالتقدير، ، مع تنوهأن   (أ)
يوريثان لدى صغار دة لألوزون في قطاع رغاوي البولللتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنف
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في الوثيقة  والوارد اليوئنديبيمقدم من ال، في مصرالمستخدمين 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

 لدىلتقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة ا  (ب)
 البوليوريثان لصغار المستخدمينفي إعداد مشاريع رغاوي  5المادة المشمولة بمساعدة البلدان 
  .غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي الذين يستخدمون

منخفضة التكلفة للتحويل إلى تنكولوجيات غير مستنفدة ة البنتان رغو إيضاح استخدام تكنولوجيا المغرب:
(التقرير النهائي) (اليونيدو) (الفقرات  لألوزون في رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة

  )179إلى  161

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

رغوة البنتان منخفضة  ت، بشأن استخدام تكنولوجيانيدو، المقدم من اليوالنهائيالتقرير تشير إلى أن   (أ)
يوريثين في البولرغاوي مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير 

في الوثيقة  مقدم من اليونيدو والواردال، في المغرب الحجم متوسطةصغيرة و الشركات
84/22UNEP/OzL.Pro/ExCom/؛ و 

 لدىدعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله   (ب)
في البوليوريثان  في إعداد مشاريع قطاع تصنيع رغاوي 5المادة المشمولة ب بلدانالمساعدة 
  الصغيرة والمتوسطة. المنشآت

إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام  مشروع إيضاحي المملكة العربية السعودية:
 في تطبيقات رغاوي الرش في درجات الحرارة المحيطة العالية نفخ رغويالهيدروفلوروأوليفين كعامل 

  )183إلى  180(اليونيدو) (الفقرات 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

عن المشروع اإليضاحي للتخلص  المقدمِ  اليونيدو النهائي بأن تشير إلى تقرير قد ترغب اللجنة التنفيذيةو
كعامل نفخ رغوي في باستخدام الهيدروفلوروأوليفين  الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد التدريجي من

 والذي، في المملكة العربية السعوديةتطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة 
  .الخامسة والثمانينفي الجلسة  قدمهستستعرضه األمانة وت

غرب بلدان بديلة في قطاع تكييف الهواء في مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات تبريد إقليم غرب آسيا: 
  )183إلى  180(اليونيدو) (الفقرات  ةالتي ترتفع فيها درجة حرارة البيئآسيا 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

المشروع اإليضاحي  حوللتقرير النهائي ا قد قدمتا واليونيدو اليونيببأن تشير أن  قد ترغب اللجنة التنفيذيةو
في  التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئةتكييف الهواء في البلدان  قطاعبديلة في  لغازات تبريدبشأن الترويج 

  .والثمانين الخامس االجتماعفي  وتقدمه األمانة ستستعرضه والذي، )PRAHA-IIغرب آسيا (

 ،واحتواءها غازات التبريد، جودةمشروع إيضاحي بشأن : البحر الكاريبي)وفريقيا إ(مناطق شرق  ميعال
(التقرير  االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء القدرة على إحداث وإدخال بدائل منخفضة

  )200إلى  188(اليونيدو) (الفقرات  المرحلي)
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  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

البحر وفريقيا إوع اإليضاحي العالمي (مناطق شرق المشر حولالتقرير المرحلي تشير إلى أن   (أ)
 القدرة على إحداث وإدخال بدائل منخفضة ،واحتواءها غازات التبريد، جودةالكاريبي) بشأن 

 ؛ ومن اليونيدو المقدم، التبريد وتكييف الهواءاالحترار العالمي في قطاع 

ً   (ب) اليونيدو ستقدم تقريراً نهائياً عن المشروع المذكور في الفقرة الفرعية (أ)  بأنكذلك  أن تحيط علما
غير المستخدمة  ، وأن األرصدةع إلى االجتماع الخامس والثمانينأعاله وتقرير إنجاز المشرو

  .والثمانين السادس جتماعستُعاد إلى اال

  بروميد الميثيل

  )203إلى  201ة (اليونيدو) (الفقرات الحرج اتاالستخدام إعفاءات األرجنتين:

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

ً  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو  الذي تم اإلبالغ لألرجنتين أن مستوى استهالك بروميد الميثيلب اإلحاطة علما
ً كان  2018في عام عنه  ً ، وفقمعدوما ، باستثناء إعفاءات م بين الحكومة واللجنة التنفيذيةلالتفاق المبر ا

  االستخدامات الحرجة التي أقرتها األطراف في بروتوكول مونتريال.

  تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية

المنفذة طلب لتغيير الوكالة  –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  السنغال:
  )208إلى  204) (اليونيب/اليونيدو) (الفقرات الرئيسية

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

للمرحلة األولى من خطة إدارة  الرئيسيةطلب حكومة السنغال لتغيير الوكالة المنفذة أن تشير إلى   (أ)
، والوكالة المنفذة المتعاونة من اليونيبالهيدروكلوروفلوروكربونية من اليونيدو إلى  إزالة المواد

 ؛ ويونيدوإلى ال اليونيب

م شريحة التمويل الثالثة من المرحلة بتقدي الرئيسية،الوكالة المنفذة  ابصفته اليونيب، الطلب إلى  (ب)
، إلى جانب االتفاق المنقح بين المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألولى من خطة إدارة إزالة 

  .والثمانيناالجتماع الخامس  أقصاه، في موعد ومة السنغال واللجنة التنفيذيةحك

يدو، والبنك الدولي، وحكومة ألمانيا) طلبات لتمديد األنشطة التمكينية (اليوئنديبي، واليونيب، واليون
  )211إلى  209(الفقرات 

  ال يوجد. :القضايا التي ينبغي معالجتها

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

المقدمة للهيدروكلوروفلوروكربون التدريجي طلبات تمديد األنشطة التمكينية للتخفيض تشير إلى أن   (أ)
من  11المدرجة في الجدول  5المادة المشمولة ب 63من الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية للبلدان الـ 
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 ؛ وUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

 30حتى  للهيدروكلوروفلوروكربون للتخفيض التدريجياألنشطة التمكينية  اكتمالتاريخ  تمديد  (ب)
 كانون األول/ديسمبر 31ولغاية ، وسيشيل ،وبابوا غينيا الجديدة ،ليبريال 2020 حزيران/هيوني

وجزر  ،وتشاد ،وبوتسوانا ،نيوبن ،وبنغالديش ،والبحرين ،واألرجنتين ،بالنسبة ألفغانستان 2020
، السلفادورو، مصرو، جيبوتيو، جمهورية الكونغو الديمقراطيةو ،وكوبا ،وكوت ديفوار ،القمر

، هندوراسو، ياناوغ، غينيا بيساوو، جورجياو، إثيوبياو، )-(مملكة  إسواتينيو، غينيا االستوائيةو
جمهورية الو و، الكويتو، سكيريباو، كينياو، العراقو ،اإلسالمية إيران جمهوريةو، إندونيسياو

واليات و، موريتانياو، جزر مارشالو، ماليو، مالويو، مدغشقرو، ليبياو، الديمقراطية الشعبية
، النيجرو، نيكاراغواو ،لنيباو، ناوروو ميانمار،و، مبيقاموزو، المغربو، حدةولمميكرونيسيا ا

ساو تومي ، سامواو، سانت كيتس ونيفيسو، باراغوايوبنما، و، باكستانو، ُعمانو، ويينو
 ،وسريالنكا ،وجنوب السودان ،جزر سليمانو ،سيراليونو، المملكة العربية السعوديةو، وبرينسيبي

 على أساس ،جمهورية فنزويال البوليفاريةو ،وفانواتو ،وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا ،وتوفالو
، في غضون ستة أشهر من لوكاالت الثنائية والمنفذة ستقدمأنه لن يطلب أي تمديد إضافي وأن ا تفهم

ً تاريخ إنجاز المشروع، تقريراً نهائياً عن األنشطة التمكينية المنجزة    (ب).81/32 للمقرر وفقا

  متطلبات إبالغ معينة للنظر فيها على نحو منفرد التي لديهاتقارير عن المشروعات الثاني: قسمال

  لتكنولوجية مرتفعة القدرة على إحداث االحترار العالمي في المشروعات الموافق عليها االستخدام المؤقت

تقرير عن  -خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  ترينيداد وتوباغو:
 212) (اليوئنديبي) (الفقرات االستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على إحداث االحترار العالمي

  )217 إلى

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

 وي مرتفعة القدرة على إحداث االحترار سحب مقترح لشركة بسبب االستخدام لعوامل نفخ الرغا
  .العالمي

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

يات المختلفة والتحديات عن حالة استخدام التكنولوج اليوئنديبيالتقرير المقدم من أن تشير إلى   (أ)
االحترار العالمي من  إحداث عند اعتماد عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على ناشئةال

خطة إدارة إزالة المواد دمت لها المساعدة في إطار المرحلة األولى من الشركات التي قُ  قِبل
في الوثيقة  لترينيداد وتوباغو، الوارد الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و 

المنخفضة على  توافر واستخدام عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة الرقابة على اليوئنديبي الطلب إلى  (ب)
من  توتقديم تحديث عن اعتماد التكنولوجيا ،إحداث االحترار العالمي في ترينيداد وتوباغو

، إلى االجتماع Seal and Ice Fab، بما في ذلك في قطاع الرغاوي التي تتلقى المساعدة الشركات
مع طلب الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  السادس والثمانين

  الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو.
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  التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

عن مرحلي وتقرير  تقرير –خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  إندونيسيا:
) (اليوئنديبي، واليونيدو، والبنك حالة تحويل شركات التبريد وتكييف الهواء وتحويل رغاوي البوليوريثان

  )214إلى  218الدولي وحكومة أستراليا) (الفقرات 

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

  التبريد وتكييف الهواء؛ عات في قطاع تصنيالشركالتحويالت في عن تحديث 
 إعادة األموال؛ 
 تمديد المرحلة األولى.  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

تنفيذ المرحلة  حولوالتقرير المرحلي  التكنولوجي الشركةتحويل بالتحديث الخاص أن تشير إلى   (أ)
 اليوئنديبي،من  المقدمدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا، األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهي

في الوثيقة  وحكومة أستراليا، الوارد ،والبنك الدولي ،واليونيدو
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ 

ً   (ب) أن الشركات التالية قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد ب اإلحاطة علما
المرتبط بالشركات إلى االجتماع الخامس  ، وسيعاد التمويلدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسياالهي

 والثمانين:

، Polysari Citratama، وMentari Metal Pratama، في قطاع التبريد التجاري  )1(
تكاليف دعم  باإلضافة إلى، دوالر أمريكي 375,930 مبلغ باستعادة، Inti Tunggalو

 ؛ ولليوئنديبيدوالر أمريكي  195,28الوكالة البالغة 

 Globalو Sabindo Refrigeration، لتجاريالقطاع الفرعي لتجميع التبريد افي   )2(
Technic وAVIS Alpin Servis Tr وAneka Froze Triutama وGraha 

Cool Technic وUnited Refrigeration وGaya Technic Supply وIlthabi 
Mandiri Tech، كاليف دعم ت باإلضافة إلى، دوالر أمريكي 388,912 مبلغ باستعادة

 ؛ليوئنديبيل دوالر أمريكي 168,29الوكالة البالغة 

ً   (ج) صادر خارجية لتصنيع رغاوي قررت االستعانة بم Aneka Coolشركة أن ب اإلحاطة علما
إلى االجتماع  بالشركة ذات الصلةدوالر أمريكي  60,500 مبلغ ، ستتم إعادة، وبالتالييوريثانالبول

 ؛والثمانينالخامس 

ً   (د)  Sumo، وFata Sarana Makmur، وGita Mandrin Teknik شركات أنب اإلحاطة علما
Elco Mandiri الهيدروفلوروكربون تلتكنولوجيا اخطوط اإلنتاج الخاصة به تحويل تقد قرر-

بموجب العالمات التجارية  32-على الهيدروفلوروكربون المعتمدة التجهيزاتستقوم بتصنيع و 32
بناًء على طلبات من مصنعي  عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي توالتجهيزالشركاتها 

 5,980دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  79,738المعدات األصليين بقيمة 
إعادتها إلى االجتماع الخامس  وستتممن تكاليف المشروع  اقتطاعهاتم  لليوئنديبيأمريكي دوالر 

 ؛والخمسين
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شركة المصنعة للثالجات ، الRotaryana Primaفي  تالموافقة على تغيير التكنولوجيا  (هـ)
فة إضافية للصندوق دون أي تكل الهيدروكربون مركبات إلى 32-، من الهيدروفلوروكربونوالمجمدات

 ؛متعدد األطرافال

الة المواد الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إز  (و)
 أن: تفهم ، على أساس2020 كانون األول/ديسمبر 31ة إلندونيسيا حتى الهيدروكلوروفلوروكربوني

 ؛ ووالثمانينإلى االجتماع الخامس البوليوريثان ستُعادُ  أرصدة متبقية من قطاع رغاويأي   )1(

تقديم ، شروعإتمام الم حتى ، على أساس سنويواليوئنديبيحكومة إندونيسيا ستواصل   )2(
تقارير مرحلية عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

منخفضة التجهيزات الهيدروكلوروفلوروكربونية تتضمن معلومات مجمعة عن مبيعات 
 وعالية القدرة على إحداث االحترار العالمي المصنعةالقدرة على إحداث االحترار العالمي 

 30جاز المشروع بحلول تقرير إن وستقدمان، مشروعقبل الشركات المشاركة في المن 
 ؛ و2021 حزيران/يونيو

النظر في التأثير المحتمل لنقطة البداية إلجراء تخفيضات كلية مستدامة الستهالك   (ز)
من  240و 239في ضوء المعلومات الواردة في الفقرتين  على البلدالهيدروكلوروفلوروكربون 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة 

التي  تشمل تقارير عن المشروعاتكي ل Add.1/UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الوثيقة  تم إصدار
  تنقسم الوثيقة إلى األجزاء التالية:و بالصين.المتعلقة  لديها متطلبات إبالغ معينة

 83/41في المقرر  الواردةتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة   الجزء األول:

الهالونات و ةالمواد الهيدروفلوروكربونيإنتاج  قطاعاتالمالي ل التدقيقتقارير   الثاني:الجزء 
ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات 

وبرنامج األمم (اليوئنديبي) ) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 83/42(المقرر 
والبنك  )اليونيدواألمم المتحدة للتنمية الصناعية (منظمة و (اليونيب) المتحدة للبيئة

 الدولي)

 83/44و  )1((ب)  83/43إنتاج بروميد الميثيل (المقرران  إلزالةخطة القطاع   الجزء الثالث:
  (ج)) (اليونيدو) (ب) و

ليونيب، (اليوئنديبي، وا 83/41في المقرر  الواردةتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة  الجزء األول:
  )5و 4واليونيدو، والبنك الدولي) (الفقرتان 

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

  83/41التقرير المرحلي عن األنشطة المذكورة في المقرر.  

الهالونات ورغوة البولي و ةالمواد الهيدروفلوروكربونيإنتاج  قطاعاتالمالي ل التدقيقتقارير  الجزء الثاني:
) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 83/42يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات (المقرر 

 )اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (و (اليونيب) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة(اليوئنديبي) 
 )105إلى  6(الفقرات  والبنك الدولي)
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  :القضايا التي ينبغي معالجتها

  ؛2019األرصدة لجميع خطط القطاعات التي لم يتم صرفها بالكامل بحلول يونيه/حزيران 
  ولخطة 2020حتى ديسمبر/كانون األول  عامل التصنيع الثانيقطاع خطة تمديد تواريخ إتمام ،

 ؛2022قطاع الهالونات حتى ديسمبر/كانون األول 
  لقطاع عوامل التصنيع الثاني.معلومات إضافية 

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

  :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

لبولي اإنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغوة قطاعات المالي ل التدقيقتقارير  )1(
ثيقة في الو ةالمذيبات والخدمات في الصين، الواردويوريثان وعامل التصنيع الثاني 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛ 

 بالكامل بحلول اتلم يتم صرف أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة من خطط القطاع )2(
 ؛2019 ه/ حزيرانيوني

ة إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغو قطاعات خطط ه سيتم إنجازأكدت حكومة الصين أن )3(
 /يسمبرد بحلول مة بهاألرصدة المرتبط وسيتم صرفالبولي يوريثان والمذيبات والخدمات 

 ؛2019 كانون األول

 ،2022و  2020الهالونات إلى عامي وعامل التصنيع الثاني  تي قطاعيالموافقة على تمديد خطو  (ب)
 ،التوالي على

  :المعنية بما يلي حكومة الصين، من خالل الوكالة المنفذة ومطالبة  (ج)

إنتاج  اتلقطاع 2019 كانون األول /ديسمبر حتىالمالي  التدقيقتقرير  تقديم )1(
 المذيباتوورغوة البولي يوريثان والهالونات وعامل التصنيع الثاني الكلوروفلوروكربون 

ج إنتاخطط قطاعات ، وتقارير إنجاز المشروع لبالكلوروفلوروكربون وخدمة التبريد
لخامس االجتماع اإلى  المذيبات والخدماتوالكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان 

  ؛ثمانينوال

 إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوةبخطط قطاعات أرصدة التمويل المرتبطة وإعادة  )2(
س اع الخاممتعدد األطراف في االجتمالالمذيبات والخدمات إلى الصندوق والبولي يوريثان 

 ؛والثمانين

في ما ، بينمحليالالحيوية بذلها مكاتب البيئة والبيئة يعن نتائج جهود الرصد التي واإلبالغ  )3(
المالي  التدقيقفيها، في تقارير  11-ذلك الحاالت التي تم اكتشاف الكلوروفلوروكربون 

 دقيقالتالمدرجة في  اتعوجميع األرصدة المتبقية في إطار المشرصرف  بعد، المقبلين
رحلية التقارير الم في إطار واستمرار هذا اإلبالغ، فورا المشروعاتوإنجاز المالي 

د لة المواإزاخطة إدارة من السنوية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان 
 ؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

 يةجل احتمالمن أفي جميع القطاعات،  ةالمكتمل الفنيةتقارير البحث والمساعدة  باقيقديم ت )4(
 األخرى؛ 5بلدان المادة  بين منشره
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تقديم معلومات إضافية عن األنشطة المقترحة ب -من خالل البنك الدولي  - حكومة الصين مطالبة  (د)
إلى  فيذها،في إطار خطة قطاع عامل التصنيع الثاني وميزانيتها وتقرير مرحلي عن تن ستنفذالتي 

  .والثمانيناالجتماع الخامس 

(ج))  (ب) و 83/44و  )1((ب)  83/43إنتاج بروميد الميثيل (المقرران  إلزالةخطة القطاع  الجزء الثالث:
  )118إلى  106(الفقرات  (اليونيدو)

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

 ة الجمارك ووزارة اإليكولوجيا والبيئة في الصين.مصلحبين  تحديث بشأن التوقيع على المذكرة  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

حديث لصين، وتاإنتاج بروميد الميثيل في إزالة التقرير عن حالة تنفيذ خطة القطاع ب اإلحاطة علما  )أ(
ام بنظعلق التحديث المتوالجمارك،  مصلحةالعقد المتعلق ببرنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه 

بروميد الميثيل المقدم من اليونيدو، الوارد في الوثيقة وتتبع  توصيف
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1. 

لحة رة بين مصبشأن توقيع المذكاالجتماع الثالث والثمانين لى التحديث المقدم خالل إ استنادا[و   )ب(
طة بذلك ة المرتبإلغاء األنشط وما إذا كان سيتمفي الصين، الحيوية الجمارك ووزارة البيئة والبيئة 

 بقيمةلوكالة اكاليف دعم دوالر أمريكي، باإلضافة إلى ت 350,000 مبلغال إعادة واإلشارة إلىأم ال 
 متعدد األطراف؛]اللصندوق إلى الليونيدو،  أمريكي دوالر 26,250

تتبع و توصيفبإدراج معلومات محدثة عن نظام  -من خالل اليونيدو  - مطالبة حكومة الصينو  (ج)
يل في الميث إنتاج بروميد إلزالةبروميد الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع 

  االجتماع السادس والثمانين،تقدمها إلى كي الصين ل

تقديم معلومات عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير ل -من خالل اليونيدو  -دعوة حكومة الصين و  )د(
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1 الوثيقة المشار إليه في 2014عام في المشروع 

 .فورا لومات للجمهورإتاحة هذه المع بعد

ع كلوريد الكربون باإنتاج رالدراسة بشأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2الوثيقة تعرض 
  ).2019أكتوبر/تشرين األول  21أولية في الصين (التي استلمتها األمانة في  ةادواستخداماته كم

  :القضايا التي ينبغي معالجتها

  النظر في المعلومات الواردة في الوثيقة بالعالقة إلى استدامة رصد اإلزالة بجانب المعلومات
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1المقدمة في الوثيقة 

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

أن تأخذ علما بالتقرير الخاص بإنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين   (أ)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2)) الوارد في الوثيقة 3(ب) ( 75/18(المقرر 

أن تدرس ما إذا كانت ستطلب إلى حكومة الصين أن ترصد مصانع البركلوروإيثيلين في إطار   (ب)
 83/41ر بشأن التقرير الخاص بالتقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرمناقشاتها 

  ؛ و UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1الواردة في الوثيقة 
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أن تدعو حكومة الصين من خالل البنك الدولي لتقديم تقرير محدث بشأن إنتاج رابع كلوريد   (ج)
مع األخذ في االعتبار  2021إلى آخر اجتماع عام الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين 

  .Add.2و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1بالمعلومات الواردة في الوثقتين 

 2019التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام   (ج)

تفادة في تقارير لدروس الرئيسية المسعلى انظرة عامة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23الوثيقة تقدم 
صا للدروس خدية المستلمة، وملنوات وتقارير إتمام المشروعات الفرالتفاقات المتعددة السإتمام مشروعات ا

 المستفادة.

 : ال يوجد.القضايا التي ينبغي معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو

ً ب  )أ( الوارد في الوثيقة  2019لعام  اتإنجاز المشروعالمجمع عن تقرير الاإلحاطة علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23؛  

ز تقارير إنجا -الخامس والثمانين  في االجتماع -وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم   )ب(
ألسباب قدم االمشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواجب تقديمهم، وأن ت

  في حالة عدم تقديمهم؛

 ها منوأن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في االنتهاء من حصت  )ج(
ت لمشروعاللوكالة المنفذة الرئيسة تقديم تقارير إنجاز الكي يتسنى تقارير إنجاز المشروعات 

 المكتملين وفقاً للجدول الزمني؛

ضحة ومكتوبة وشاملة عند تقديم تقاريرها حث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واوأن ت  (د)
 عن إنجاز المشروعات؛ 

وأن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى   (هـ)
د وتنفيذ عند إعدا - عند الضرورة - مراعاة الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات

 ة.المشروعات المستقبلي

 تخطيط األعمال .8

 2021-2019تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (أ)

نفيذ ت، وحالة 2021-2019 للفترة عملالملخًصا لخطة  4UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2 الوثيقةتقدم 
لى إمات المقدمة والتقدي، والثمانينلث االثفي ضوء التقديمات المقدمة إلى االجتماع  2019لعام  عملالخطة 

، 2031إلى  2019 نم وااللتزامات المستقبلية لالتفاقات متعددة السنوات للفترةاالجتماع الرابع والثمانين، 
  .2020-2018فترة الثالث سنوات واألثر الناتج عن تخصيص الموارد لتخطيط األعمال وميزانية 

 القضايا التي يتعين معالجتها:

ين التي الثمانو رابعالمقدمة إلى االجتماع ال لمواد الهيدروفلوروكربونيةل التخفيض التدريجيأنشطة  •
 .2021-2019للفترة  لاعماأللم تكن مدرجة في خطط 

 :اإلحاطة علما بما يلي قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1/Add.1 
 
 

33 

للصندوق المتعدد األطراف  2021 - 2019تحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة ال  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24على النحو الوارد في الوثيقة 

دوالر أمريكي إلى  2.539.511بقيمة  ةأنشطة للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيتقديم   (ب)
دوالر أمريكي لم تضّمن خطط  1.101.777االجتماع الرابع والثمانين، بما فيها أنشطة بقيمة 

  .2021 – 2019األعمال للفترة الثالث سنوات 

 التأخيرات في تقديم الشرائح  (ب)

جراءات المتخذة اإل(د) 47/50عمال بالمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 الوثيقةتعرض 
في المعتمدة  السنواتاالتفاقات متعددة  مشروعاتتقديم طلبات  ات فيتأخيرالب ةالمتعلقللمقررات استجابة 

والثمانين، أو قدمت ثم سحبت  رابعالاالجتماع إلى لكل شريحة لم تقدم  تحليالو؛ والثمانين لثالثااالجتماع 
  .السنواتاالتفاقات متعددة  ؛ وإجراءات إلغاء مشروعاتالحقا

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 ) وروكربونية المواد الهيدروكلوروفلنشاطا مرتبطة بشرائح خطط إدارة إزالة  14أسباب التأخيرات
 ؛)لعشرة بلدان نتيجة لتعد تقديم التقديمات إلى االجتماع الرابع والثمانين

  السنوات.إجراءات إلغاء مشروعات االتفاقات المتعددة  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

 أن تأخذ علما بما يلي:  )أ(

الوارد في الوثيقة و ر في تقديم الشرائحيلمتعلق بالتأخالتقرير ا ) 1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom /84/25؛ 

 إزالة الموادخطط إدارة المتعلقة ب ر في تقديم الشرائحيت عن التأخالمعلوماو ) 2(
مج األمم وبرنا اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  قدمهايتي الالهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةالمتحدة للبيئة 

بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  نشاطا مرتبطا 57من أصل نشاطا  43أن و ) 3(
جتماع إلى اال بلدا) المستحق تقديمه 30بلدا من أصل  21(الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ؛والثمانين قد قدم في موعدهرابع ال

دارة إائح خطط ر في تقديم شريأشارت إلى أن التأخالمعنية أن الوكاالت الثنائية والمنفذة و ) 4(
عام من  الثانيجتماع في اال اتقديمه المستحقإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ل أو مونتريا لن يؤثر على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول 2019
معنية ال لدان البلد من الب أيّ  يشير إلى أنّ ما من أمر ه وأنّ  من غير المحتمل أن يؤثر عليه؛

 يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛ 

ي ر فيالتأخالمتعلقة ب قراراتشأن الب المعنيةدول إلى ال خطاباتأن ترسل األمانة أن تطلب إلى و  )ب(
 ؛هذا التقريربفي المرفق األول  مذكورةالتقديم الشرائح 

التدابير بمعني على اعتبار أّن إلغاء مكّونات اتفاق متعدد السنوات لن يؤثر على امتثال البلد الو  )ج(
 الملحوظة في بروتوكول مونتريال، أن تقرر:
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 المنفذة ةالوكالوالدولة المعنية االتفاق المتبادل بين إلغاء مكّونات اتفاق متعدد السنوات ب ) 1(
رئيسية نفذة ال، على أن تقوم الوكالة المحسب االقتضاء، الرئيسية لالتفاق المتعدد السنوات

لتقارير عن و/أو ا إلى اللجنة التنفيذية في تقاريرها المرحلية السنوية بتقديم اقتراح اإللغاء
 المشاريع ذات مقتضيات اإلبالغ الخاصة؛ أو

عاني من نّها تالتقارير المرحلية إشارة إلى أ إلغاء مكّونات اتفاق متعدد السنوات وردت في ) 2(
 تأخير في التنفيذ مع اعتماد اإلجراءات التالية:

ه نيفبعد تص في تنفيذ مكّون االتفاق المتعدد السنوات تقدمأّي عن  في غياب اإلبالغ  .أ
نة اللج في فئة المكّونات المتأخر تنفيذها، يجوز لألمانة أن تقوم بالنيابة عن

يسية الرئ ك في االجتماع التالي للتصنيف، بإبالغ الوكالة المنفذةالتنفيذية، وذل
ما في بوات، المعنية والدولة المستفيدة باحتمال إلغاء مكّون االتفاق المتعدد السن

ى لة علوعند الحاجة وبعد دراسة كّل حا ،ذلك المبالغ التي أقرت من حيث المبدأ
 بأسره؛حدة، باحتمال إلغاء االتفاق المتعدد السنوات 

د بعات وفي غياب اإلبالغ عن أّي تقدّم في تنفيذ مكّون االتفاق المتعدد السنو  .ب
نفيذية ة الته في فئة المكّونات المتأخر تنفيذها إلى اجتماعين متعاقبين للجنتصنيف

 يبعد األخذ ف ه في فئة المكّونات المتأخر تنفيذها، يجوز للجنة التنفيذية،تصنيفبعد 
المتعدد  تفاقاإلبالغ باحتمال اإللغاء، أن تقرر إلغاء مكّون اال االعتبار الردّ على

 متعددالسنوات، وعند الحاجة وبعد دراسة كّل حالة على حدة، إلغاء االتفاق ال
  السنوات بأسره.

  2022-2020خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (ج)

خطط األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26الوثيقة تقدم 
على تحليل لخطط األعمال المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى  . وتحتوي2022- 2020للفترة 

إلى أنشطة إزالة المواد  استنادا 2022-2020تتناول تخصيص الموارد للفترة االجتماع الرابع والثمانين، و
لقياسية، اكاليف ، وأنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، والتالهيدروكلوروفلوروكربونية

طط أعمال خات في وتقترح تعديالت استنادا إلى المقررات القائمة. وتتناول أيضا المسائل المتعلقة بالسياس
ولكنها لم  2019عام لالوكاالت، بما في ذلك األنشطة المدرجة في خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة 

 المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة الموادوتقدم بعد إلى االجتماع الرابع والثمانين، 
إعداد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية و

  انين.المشروعات، وتجاوز الميزانية، والتعديالت األخرى بعد االجتماع الرابع والثم

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 ر أمريكيمليون دوال 43,74األعمال تتجاوز الميزانية العامة اإلرشادية بمبلغ  طاألنشطة في خط 
 ؛2022-2020لفترة الثالث سنوات 

  ؛2022-2020ما إذا كان ينبغي تعديل إضافي لخطط أعمال الفترة 
  إزالة المواد المرحلة األولى من خطة إدارة تشغيل ما إذا كان ينبغي إعادة

 ؛وإعداد المشروع للهند الهيدروكلوروفلوروكربونية
  إزالة المواد إدارة متى يمكن تقديم األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط

ط مع هدف الخط للبلدان التي لديها موافقة على المرحلة الثانية من هذه الهيدروكلوروفلوروكربونية
 ؛2020ض لما بعد عام خف
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  لبلدان ل ربونيةفلوروكللمواد الهيدرو أنشطة إعداد التخفيض التدريجيتشغيل ما إذا كان ينبغي إعادة
فضل أالتي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت رسالة تشير إلى نية الحكومة على بذل 

 الجهود للتصديق على تعديل كيغالي؛
 ونية.روكربلقة بخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلومتى يمكن تقديم األنشطة المتع  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

الواردة في  2022-2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةاإلحاطة علما بخطة العمل   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26الوثيقة 

  :سيتم أن تقرر ما إذا كانو  (ب)

تعديل خطة العمل على النحو الذي اقترحته األمانة في الوثيقة   ) 1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26،  

 الرابع والثمانين أثناءخطة العمل على النحو المقترح في االجتماع إضافي لتعديل إجراء   )2(
 المناقشات و/ أو أثناء تقديم الوكاالت الثنائية والمنفذة خطط العمل:

وأنشطة التعزيز  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة  طبإضافة خط  .أ
الرابع التي تم تأجيلها في االجتماع  2019 العمل لعامالمؤسسي من خطة 

 ؛2020لعام  العملإلى خطة والثمانين 

 مراعاة القيم المعتمدة من حيث المبدأ لخطط إدارة إزالة الموادب  ب.
 ؛الرابع والثمانينالهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة في االجتماع 

 :وأن تنظر في (ج)

إزالة المواد المرحلة األولى من خطة إدارة تشغيل ما إذا كان ينبغي إعادة   )1(
 وإعداد المشروع للهند؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد  والتوقيت الممكن لتقديم  )2(
ة دارة إزالإمعتمدة من خطط ثانية مرحلة  ملديه الذينالهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان 
 ؛2020هدف تخفيض بعد عام  لهاالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

للمواد للتخفيض التدريجي  يةنشطة التحضيرتشغيل األما إذا كان ينبغي إعادة و  )3(
 رسائل اوقدم معلى تعديل كيغالي ولكنه واصدقيلم  الذينلبلدان الهيدروفلوروكربونية ل

 للتصديق على تعديل كيغالي؛ مدهوعلى بذل قصارى جه متهاوضح عزم حكومتنوايا 

للمواد لتخفيض التدريجي ااألنشطة المتعلقة بخطط إدارة  والتوقيت الممكن لتقديم  )4(
 ؛ هيدروفلوروكربونيةال

، بصيغتها 2022-2020متعدد األطراف للفترة الللصندوق  المجمعةخطة العمل  وأن تصادق على  (د)
ابع الرجتماع ي االالمعدلة من األمانة [واللجنة التنفيذية] مع مراعاة القرارات ذات الصلة المتخذة ف

فيه أو  المحددة اتعوالموافقة على المشردل على ت ال هذه المصادقةأن ب العلم، مع والثمانين
  .بالطن الحمولة مستويات أو هممستويات تمويل
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  2022- 2020نائية والمنفذة للفترة خطط أعمال الوكاالت الث  (د)

  الوكاالت الثنائية  )1(

إلى  المقدمة 2022-2020ل للفترة عم تيخط UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27الوثيقة تعرض 
 ص المواردأن تخصيوالثمانين من حكومتي أستراليا وألمانيا. وتشمل الوثيقة أيضا جدوال بشاالجتماع الرابع 

ربونية وروفلوروكيدروكللفرنسا، وإيطاليا واليابان استنادا إلى األنشطة المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد اله
  الموافق عليها من حيث المبدأ.

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  2020-2018ات المتعهد بها لفترة الثالث سنوفي المائة من المساهمات  20قد تتجاوز ألمانيا نسبة.  

 :بما يلي اإلحاطة علماقد ترغب اللجنة التنفيذية في و

من حكومتي أستراليا وألمانيا،  تينالمقدم 2022-2020عمل الوكاالت الثنائية للفترة  تيخط  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27في الوثيقة  تينالوارد

في ضوء تخصيص النشاط  2022- 2020 للفترة ينبغي إعادة النظر في خطة عمل ألمانياوأنه   (ب)
  .2020 -2018 سنوات الثنائي لفترة الثالث

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )2(

ي للفترة خطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28الوثيقة تعرض 
ل مونتريا األنشطة المخطط لها إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكولوتتضمن  2022 – 2020

  .بالسياسات صلةالقضايا المتو، ومؤشرات أداء خطة العمل ،2022 – 2020خالل الفترة 

  ال يوجد. :القضايا التي يتعين معالجتها

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

نحو الوارد على ال 2022 – 2020أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28ة وثيقال في

من  5وأن تقّر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبيّن في الجدول   (ب)
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28 الوثيقة

  برنامج األمم المتحدة للبيئة  )3(

 0202خطة عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة للفترة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29الوثيقة تعرض 
ل ريال خالاألنشطة المخطط لها إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتوتتضمن  2022 –

  .بالسياسات صلةالقضايا المتو، ؛ ومؤشرات أداء خطة العمل2022 – 2020الفترة 

  ال يوجد. :القضايا التي يتعين معالجتها
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 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

و الوارد في على النح 2022 – 2020أن تأخذ علما بخطة عمل برنامج األمم المتحدة البيئة للفترة   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29ة وثيقال

 5و 4ين جدولفي ال لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّنوأن تقّر مؤشرات األداء المحددة   )ب(
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29ة وثيقمن ال

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  )4(

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةخطة عمل  /30UNEP/OzL.Pro/ExCom/84الوثيقة تعرض 
روتوكول األنشطة المخطط لها إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بوتتضمن  2022 – 2020للفترة 

  .؛ ومؤشرات أداء خطة العمل2022 – 2020مونتريال خالل الفترة 

  ال يوجد. :القضايا التي يتعين معالجتها

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

، الواردة في 2022-2020للفترة  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةأن تحيط علماً بخطة أعمال   )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30الوثيقة 

 5على النحو الوارد في الجدول  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةلأن تعتمد مؤشرات األداء   )ب(
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30من الوثيقة 

 البنك الدولي  )5(

 2022 – 2020بنك الدولي للفترة خطة عمل ال /31UNEP/OzL.Pro/ExCom/84الوثيقة تعرض 
رة ل الفتاألنشطة المخطط لها إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خالوتتضمن 

  .ومؤشرات أداء خطة العمل ،2022 – 2020

  ال يوجد. :القضايا التي يتعين معالجتها

 :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

ة يقوثعلى النحو الوارد في ال 2022 – 2020أن تأخذ علما بخطة عمل البنك الدولي للفترة   )أ(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31؛ 

ة وثيقمن ال 4وأن تقّر مؤشرات األداء المحددة للبنك الدولي على النحو المبيّن في الجدول   (ب)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31 

  مقترحات المشروعات .9

 على القضايا التي تّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعاتنظرة عامة   (أ)

المشروعات  علىعامة  نظرةعلى أربعة أقسام:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32الوثيقة تحتوي 
 استعراضالمشكالت التي تم تحديدها أثناء عملية وواألنشطة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة؛ 

االستثمارية للنظر  اتعوة؛ والمشراملموافقة شلحصول على ل ةواألنشطة المقدم اتالمشروعوالمشروع؛ 
  .فيها بصفة فردية
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  :القضايا التي يتعين معالجتها

  ؛2(ج)(81/30تقديم المشروعات (المقرر مهلة(( 
 ؛بعد االجتماع الرابع والثمانينللمواد الهيدروفلوروكربونية  تقديم مشاريع استثمارية قائمة بذاتها 
 التدليل  مشاريعوتحضير خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  تمويل طلبات

  .العمل المعدل لوكالة منفذة برنامجالريادية في 

  ))2(ج))81/30تقديم المشروعات (المقرر مهلة 

في اجتماعها  81/30أن تعيد النظر في مهل التقديم المتفق عليها بموجب المقرر  قد ترغب اللجنة التنفيذية في
السادس والثمانين عوضا عن االجتماع الرابع الثمانين باالستناد إلى تحليل ألسلوب تطبيق المهل الجديدة 

 .ومدى تأثيرها على تقديم المشاريع تعدّه األمانة بعد استشارة الوكاالت الثنائية والمنفذة

  االجتماع الرابع والثمانينبعد روفلوروكربونية قائمة بذاتها بشأن المواد الهيد تقديم مشاريع استثمارية إضافية

أن تدرس أمر منح مهلة إضافية لتقديم المشاريع االستثمارية المتعلقة بالمواد  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
 79/45(ز) و78/3لغاية اجتماع مقبل تحدده وتماشيا مع مقتضيات المقررات  الهيدروفلوروكربونية

  .81/53و

وفلوروكربون ومشروعات إيضاحية تجريبية فية لخطط التخفيض التدريجي للهيدرإضاطلبات ألموال 
  مشمولة في تعديالت برنامج عمل وكالة منفذة واحدة

   :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

أن تراعي توقيت تقديم طلبات إعداد مشاريع خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية   (أ)
 2020لفترة لخطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة (د) عن 8بندين الفرعيين في معرض مناقشة ال

لتمويل التخفيض التدريجي للمواد إعداد المبادئ التوجيهية (أ)عن 13و 2022 –
 : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل؛5في بلدان المادة الهيدروفلوروكربونية 

توجيهية إلعداد خطط الخفض التدريجي للمواد  مبادئوأن تطلب إلى األمانة أن تضع   (ب)
  الهيدروفلوروكربونية ترفعها إلى االجتماع السادس والثمانين.

  ةموليالمشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الش

بقيمة  106مشروعات وأنشطة عددها  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32المرفق األول بالوثيقة يسرد 
ر أمريكي، بما فيها تكاليف دعم الوكاالت، والموصى باعتمادها بالموافقة دوال 15.170.638إجمالية تساوي 

الشمولية. ويعني إقرار هذه المشاريع إقرار الشروط واألحكام ذات الصلة في ورقة تقييم كل مشروع فضال 
  عن إقرار تنفيذ البرامج المتعلقة بالشرائح ذات الصلة في المشاريع المتعددة السنوات.

  :اللجنة التنفيذية فيوقد ترغب 

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة العتمادها بالموافقة الشمولية، المشار إليها في المرفق   (أ)
إقرار الشروط واألحكام ذات الصلة في ورقة تقييم كل مشروع التي بالتقرير النهائي، مع [××] 

  االتفاقات التالية: تحديثمع العلم بأرفقتها اللجنة التنفيذية بالمشروعات؛ 

االتفاق بين حكومة دومينيكا واللجنة التنفيذية استنادا إلى خط األساس المحدد لالمتثال   )1(
  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
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االتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية استنادا إلى خط األساس المحدد لالمتثال للمواد   )2(
  وتكاليف دعم الوكالة المنقحة؛ الهيدروكلوروفلوروكربونية

االتفاق بين حكومة فييت نام واللجنة التنفيذية استنادا إلى إعادة األموال الموافق عليها في   )3(
  االجتماع الثاني والثمانين؛

البت بأنه، بالنسبة للمشروعات المتعلقة بتجديد التعزيز المؤسسي، تشمل الموافقة الشمولية الموافقة   (ب)
[××] الوارد في المرفق  وحظات التي سيتم إرسالها إلى الحكومات المتلقية على النحعلى المال

  .بالتقرير النهائي

 التعاون الثنائي  (ب)

الطلبات المقدمة من  لىنظرة عامة ع 1التصويب و UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/33تان الوثيقتعرض 
، وما إذا كانت مؤهلة الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدانبالمواد لمشروعات تتعلق  ثنائيةوكاالت أربع 

  .2020-2018 الثالث سنوات لفترةأو  2019في ضوء الحد األقصى لمستوى التعاون الثنائي المتاح لعام 

  ال يوجد. :القضايا التي يتعين معالجتها

أن تطلب إلى أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية المتعمدة في  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيو
 :االجتماع الرابع والثمانين على النحو التالي

(بما في ذلك تكاليف مساندة الوكاالت) مقابل رصيد مساهمة حكومة فرنسا  اأمريكي ادوالر××   )أ(
 . 2019الثنائية لعام 

(بما في ذلك تكاليف مساندة الوكاالت) مقابل رصيد مساهمة حكومة ألمانيا  اأمريكي ادوالر××   )ب(
 ؛2020- 2018الثنائية للفترة 

(بما في ذلك تكاليف مساندة الوكاالت) مقابل رصيد مساهمة حكومة إيطاليا  اأمريكي ادوالر××   )ج(
 ؛2019الثنائية لعام 

مقابل رصيد مساهمة حكومة اليابان ) تبما في ذلك تكاليف مساندة الوكاال( اأمريكي ادوالر××   )د(
 .2019الثنائية لعام 

 2019تعديالت على برامج العمل لعام   (ج)

 برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )1(

، نمائياإلبرنامج األمم المتحدة  منشاًطا قدمه 15على  /34/84UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تحتوي 
؛ قارير التحققتعداد إلللمساعدة التقنية  الثةثو؛ تجديد التعزيز المؤسسيلمشروعات  تطلبا ستة بما فيهم

طلب و ،ةكربونيوروفلوروخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكللمرحلة الثانية لمشروع لوثالثة طلبات إلعداد 
واحد  د مشروع؛ وإعدا79/46عمال للمقرر التمكينية نشطة لألنية قللمساعدة التمشروع للمرحلة الثالثة؛ و

 المواد الهيدروفلوروكربونية.ب لمشروع استثماري يتعلق

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 .لمصرالمواد الهيدروفلوروكربونية  لالستثمار فيطلب أموال إضافية  •
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شروع مشروع لمالفيما إذا كانت توافق أو ال توافق على طلب إعداد  النظر وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
صر مائق في في قطاع تجميع معدات مكافحة الحر يتعلق باستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية استثماري

 .امريكيأ ادوالر 2.100، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة اأمريكي ادوالر 30.000بمبلغ 

 عمل برنامج األمم المتحدة للبيئةبرنامج  )2(

بما ، للبيئةبرنامج األمم المتحدة  منشاًطا قدمه 51على /35/84UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة تحتوي 
تقارير التحقق؛ عداد إلللمساعدة التقنية  مشروعا 11و؛ لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسيطلبا  22 فيهم

طلبين و ،وروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكللمرحلة الثانية لمشروع لطلبا إلعداد  16و
  .للمرحلة الثالثة

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  أموال إضافيةطلب
(و) من جدول األعمال، المشروعات 9للبحرين في سياق المناقشة التي دارت في إطار البند 

 االستثمارية.

طة إدارة ية من خافقة على طلب إعداد المشروع للمرحلة الثانالنظر في المو وقد ترغب اللجنة التنفيذية في
ليف دعم الوكالة تكا زائد، اأمريكي ادوالر 42.000 بقيمةلبحرين لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

رين واللجنة بين حكومة البح المبرم االتفاقعلى تنقيح موافقة ال شريطة ا،أمريكي ادوالر 5.460 بقيمة
 31ول ية بحلالتنفيذية الستكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون

 .جدول األعمال (و) من 9لمناقشته في إطار البند  2020 كانون األول /ديسمبر

 األمم المتحدة للتنمية الصناعية برنامج عمل منظمة )3(

للتنمية األمم المتحدة  منظمة متنشاًطا قدمه 23على  36/84EP/OzL.Pro/ExCom/UNالوثيقة تحتوي 
طلبات للمساعدة التقنية  الثةثو؛ لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي تطلبا أربعة بما فيهم ،الصناعية

خطة إدارة إزالة المواد لمرحلة الثانية لمشروع لطلبا إلعداد  14تقارير التحقق؛ وعداد إل
، تشمل لتمويل طلبات إلعداد المشروعات لألنشطة االستثمارية في قطاعي وروفلوروكربونيةالهيدروكل

خطة إدارة إزالة المواد طلب للمرحلة الثالثة لو ف الهواء والرغاوي،يكيالتبريد وت
  .79/46عمال للمقرر التمكينية نشطة لألللمساعدة التقنية  ؛ وطلبوروفلوروكربونيةالهيدروكل

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طلب ألموال إضافية
(و) من جدول األعمال، المشروعات 9للبحرين في سياق المناقشة التي دارت في إطار البند 

  .االستثمارية

افقة على طلب إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة النظر في المو قد ترغب اللجنة التنفيذية في
تكاليف دعم الوكالة  زائد ،اأمريكي ادوالر 18.000لبحرين بمبلغ ل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة

 80.000ستثمارية في قطاع الرغاوي بقيمة اال مشروعاتلوإعداد المشروع ل ،اأمريكي ادوالر 1.260البالغة 
 مراجعةبشرط الموافقة على  ،اأمريكي ادوالر 5.600تكاليف دعم الوكالة البالغة  زائد ،اأمريكي ادوالر

بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذية الستكمال المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد المبرم االتفاق 
(و) من 9في إطار البند  مناقشتهالمقرر  2020 كانون األول/ديسمبر 31الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 

 .المشروعات االستثمارية – جدول األعمال
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  التابع لليونيب 2020ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   (د)

مساعدة على االمتثال لعام برنامج الميزانية على  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37الوثيقة تحتوي 
للبيئة، ويتألف من التقرير المرحلي لبرنامج المساعدة على االمتقال لعام التابع لمنظمة األمم المتحدة  2020
، وتفسير للتغييرات في ميزانية وجدول موظفي برنامج المساعدة على 2020، وبرنامج عمل العام 2019

  .2020االمتثال لعام 

  ال يوجد. :القضايا التي يتعين معالجتها

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

والميزانية المقترحة  2020لعام لليونيب االمتثال  علىلمساعدة برنامج ااإلحاطة علما بخطة عمل   (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37في الوثيقة الواردة 

بمبلغ  2020عام لميزانية الولليونيب االمتثال  علىلمساعدة برنامج االموافقة على أنشطة   (ب)
 بالغةوالفي المائة  8 بنسبةباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  أمريكي،دوالر  10.113.000

 ؛مع مالحظة التعديالت المقترحة فيها اأمريكي ادوالر 809.040

برنامج المساعدة على بشأن ميزانية المقبلة  طلباته أن يواصل ما يلي عند تقديم اليونيب مطالبة  (ج)
 :االمتثال

 ؛التي ستستخدم فيها األموال العالميةتوفير معلومات مفصلة عن األنشطة   )1(

تمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية برنامج المساعدة   )2(
 47/24ين ة ولتوفير تفاصيل، إعماال بالمقررتغيرعلى االمتثال الستيعاب األولويات الم

 ؛، بشأن عمليات إعادة التخصيص التي أجريت50/26و

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغييرات تطرأ   )3(
 ؛مخصصات الميزانيةفي زيادة أي فيما يتعلق ب وخاصة ،عليها

 ،للسنة األخيرةوتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة  ،ميزانية للسنة المعنية تقديم  )4(
 ) أعاله.3(ج)(و )2الفرعيتين (ج)( مع اإلشارة إلى الفقرتين

  2020تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام   (هـ)

طلبات تكاليف الوحدات األساسية والتكاليف اإلدارية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38الوثيقة تعرض 
تنفيذ مختلف األنشطة من  في 5بلدان المادة  من الوكاالت المنفذة (اليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي) لدعم

زالة المواد المستنفدة لألوزون. وتقدم تقييما لمدى توافر الموارد للتكاليف اإلدارية إلأجل الوفاء بأهدافها 
  لتغطية التكاليف المتوقعة للوكاالت خالل السنة. 2020اإلجمالية في عام 

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  األساسية لليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي؛طلبات للموافقة على تكاليف الوحدات 
  لالجتماع السادس والثمانين نتائج التحليل المتعلق بنظام التكاليف اإلدارية وتمويل األمانة سوف تقدم

بما في ذلك تلك  ،مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية ،الوحدات األساسية
الصادرة عن االجتماعين الرابع والثمانين والخامس والثمانين والذي ستعتمد عليه اللجنة التنفيذية 
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في البت فيما إذا كان نظام التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث 
  .2023-2021يستمر لفترة السنوات الثالث  2018-2020

 :جنة التنفيذية فيقد ترغب الل

 :اإلحاطة علما بما يلي  (أ)

لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي على النحو  2020تكاليف الوحدات األساسية لعام  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38الوارد في الوثيقة 

مع التقدير أن عمليات الوحدات األساسية لليونيدو والبنك الدولي تقل عن المستوى الوارد  )2(
في ميزانيتها، وأن اليونيدو والبنك الدولي سوف يعيدان األرصدة غير المستخدمة البالغة 

الى الصندوق المتعدد  ،على التوالي ،أمريكيا ادوالر 6.940و اأمريكي ادوالر 7.931
 جتماع الرابع والثمانين؛اال فياألطراف 

أن األمانة سوف تقدم لالجتماع السادس والثمانين نتائج التحليل المتعلق بنظام التكاليف  )3(
مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة  ،اإلدارية وتمويل الوحدات األساسية

امس والثمانين التنفيذية بما في ذلك تلك الصادرة عن االجتماعين الرابع والثمانين والخ
والذي ستعتمد عليه اللجنة التنفيذية في البت فيما إذا كان نظام التكاليف اإلدارية للصندوق 

يستمر لفترة السنوات الثالث  2020-2018المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث 
 ؛2021-2023

 لكل من: 2020أن تنظر فيما إذا كانت توافق على ميزانيات الوحدات األساسية لعام   (ب)

 دوالر أمريكي؛ 2.098.458اليوئنديبي بمبلغ  )1(

 دوالر أمريكي؛ 2.098.458اليونيدو بمبلغ  )2(

 دوالر أمريكي. 1.735.000البنك الدولي بمبلغ  )3(

  المشروعات االستثمارية  (و)

ي على قائمة بالمشروعات للنظر فيها على نحو فرد UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32الوثيقة تحتوي 
  (و) من جدول األعمال.9(انظر الجدول أدناه) في إطار البند 

طالع يمكن االينبغي النظر في كل مشروع للموافقة عليه على نحو فردي. و: القضايا التي يتعين معالجتها
ي إليها ف القطري ذات الصلة المشارمشروع الات وتوصيات األمانة في وثيقة قعلى وصف المشروع، وتعلي

 الجدول أدناه.

   



UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1/Add.1 
 
 

43 

  

 الوكالة المشروع البلد
رقم الوثيقة 

للجنة 
 التنفيذية

 المسألة

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
خطة إدارة إزالة المواد  كوستاريكا

المرحلة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 
 الثانية

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي

تّم حّل كّل القضايا التقنية والخاصة  84/45
 بالكلفة

خطة إدارة إزالة المواد  تونس
المرحلة  –الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الثانية

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية

صة تّم حّل كّل القضايا التقنية والخا 84/60
 بالكلفة

  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةطلب تمويل شريحة من المرحلة األولى أو الثانية من 
خطة إدارة إزالة المواد  األرجنتين

الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 الثانية، الشريحة الثانية)

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية/إيطاليا

تغيير التكنولوجيا في شركة والجدوى  84/39
 المالية في شركة أخرى 

خطة إدارة إزالة المواد  البحرين
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، الشريحتان الثالثة والرابعة)

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية الصناعية

يف الهواء إلغاء عملية تحويل أجهزة تكي 84/40
  2020وتعديل هدف الرقابة لعام 

خطة إدارة إزالة المواد  الصين 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 األولى، التقارير المرحلية السنوية عن قطاع
رغاوي البولي يوريثان والتبريد الصناعي 

 والتجاري والتبريد وتكييف الهواء)

منظمة األمم المتحدة 
 للتنمية الصناعية

طلب تمديد الخطة القطاعية ألجهزة  84/42
 التبريد وتكييف الهواء

خطة إدارة إزالة المواد  الصين (شامل)
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية)

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي/برنامج األمم 
المتحدة للبيئة/ منظمة 
األمم المتحدة للتنمية 

الصناعية/البنك 
 اليابان/الدولي/ألمانيا

  ).81/45تعديل االتفاق (المقرر  84/42
وحدة تنفيذ التقرير عن مصاريف 

 المشروع والرصد

الصين (رغاوي 
 البوليسترين
المسحوبة 
 بالضغط)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية، الشريحة الثالثة)

منظمة األمم المتحدة 
الصناعية/ألمانياللتنمية 

مليون دوالر  5قيمة الشريحة تتجاوز  84/42
تّم حّل كّل القضايا التقنية أمريكي. 

 والخاصة بالكلفة

الصين (رغاوي 
 البولي يوريثان)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية، الشريحة الثانية)

مليون دوالر  5قيمة الشريحة تتجاوز  84/42 البنك الدولي
أمريكي. صرف األموال من البنك 

مكتب التعاون االقتصادي الدولي إلى 
 الخارجي

  الصين
(التبريد 

الصناعي 
  والتجاري)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي

مليون دوالر  5قيمة الشريحة تتجاوز  84/42
تّم حّل كّل القضايا التقنية أمريكي. 

  والخاصة بالكلفة

  الصين
  (الخدمة)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة/اليابان/ألمانيا

التقنية والخاصة  تّم حّل كّل القضايا 84/42
  بالكلفة

الصين 
  (المذيبات)

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي

تّم حّل كّل القضايا التقنية والخاصة  84/42
  بالكلفة

خطة إدارة إزالة المواد   كوت ديفوار
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 
  الصناعية

  تعديل االتفاق 84/46

خطة إدارة إزالة المواد   مصر
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

 الثانية، الشريحة الثانية). مشروع استثماري
  تكييف الغرففي قطاع 

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية/ 

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي/ برنامج األمم 

  المتحدة للبيئة

اقتراح لتحويل قطاع تصنيع أجهزة  84/49
(د)). 73/34التكييف المنزلي (المقرر 

تعديل االتفاق يؤدي إلى شريحة تزيد 
  مليون دوالر أمريكي 5قيمتها على 
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 الوكالة المشروع البلد
رقم الوثيقة 

للجنة 
 التنفيذية

 المسألة

إيران جمهورية 
  اإلسالمية

خطة إدارة إزالة المواد 
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  الثانية، الشريحة الثانية)

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي/ برنامج األمم 

المتحدة للبيئة/منظمة 
األمم المتحدة للتنمية 

 الصناعية/ألمانيا/إيطاليا

تغيير التكنولوجيا واللجوء إلى شرط  84/51
المرونة إلعادة توزيع التمويل على 

الشركات الناشطة في قطاع رغاوي 
  البولي يوريثان

خطة إدارة إزالة المواد   العراق
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى، الشريحة الثالثة)

برنامج األمم المتحدة 
للبيئة/منظمة األمم 

المتحدة للتنمية 
  الصناعية

  ولىتمديد المرحلة األ 84/52

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في   باكستان
المسحوبة  البوليسترينقطاع رغاوي 

  بالضغط (المرحلة الثانية)

منظمة األمم المتحدة 
  للتنمية الصناعية

تّم حّل كّل القضايا التقنية والخاصة  84/57
  بالكلفة

خطة إدارة إزالة المواد   صربيا
(المرحلة الهيدروكلوروفلوروكربونية 

  األولى، الشريحة الرابعة)

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية/ 

برنامج األمم المتحدة 
  للبيئة

  تعديل االتفاق 84/59

خطة إدارة إزالة المواد   تركيا
الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 

  األولى، الشريحة الثالثة)

منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية/ 

األمم المتحدة برنامج 
  للبيئة

 تمديد المرحلة األولى الستكمال اإلنجاز 84/61
  2025في عام 

  مشاريع االستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية
أ إلى 134- التحول من الهيدروفلوروكربون  كوبا

زة تبريد في تصنيع أجه R-290)البروبان (
  Frioclimaالمباني في مؤسسة 

برنامج األمم المتحدة 
  اإلنمائي

مشروع الخفض التدريجي للمواد  84/47
الهيدروفلوروكربونية عمال بالمقررين 

  79/45(ز) و78/3

 

تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد  .10
 )82/54الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر 

من ثالثة أجزاء تغطي: مقررات اللجنة التنفيذية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63الوثيقة تتألف 
؛ ومعلومات عن األنشطة الموافق عليها المتعلقة بالمستخدمين نالمتعلقة بتحويالت المستخدمين النهائيي

لذي سيتم شترك االتي سيتم إزالتها، والتمويل، والتمويل الم مستويات الحمولة بالطنالنهائيين، بما في ذلك 
نتفعين، والقطاع، وما يرتبط به من المساعدة التقنية، وحالة النظم بما في ذلك معلومات عن تقديمه، وعدد الم

  التأخيرات؛ ومالحظات األمانة.

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها

  :وقد ترغب اللجنة التنفيذية في

الحوافز نظم تقرير بشأن  عن UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63أن تحاط علما بالوثيقة   )أ(
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق للمستخدمين النهائيين المعدل في إطار خطة إدارة إزالة 

 )؛82/54(المقرر عليها 

نظام حوافز المستخدمين النهئيين في المراحل الحالية أو المقبلة من خطط إدارة إزالة في أن تنظر   )ب(
الهيدروكلوروفلوروكربونية على أساس كل حالة على حده مع مراعاة اإلطار السياساتي المواد 

قييد استخدام المواد الخاضعة للرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال وتشجيع اعتماد التكنولوجيا تل
نظام الحوافز وتطور التكنولوجيا البديلة المقترحة في ضوء ظروف  بموجبالبديلة المقترحة 

 المحلية؛ األسواق
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أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة لدى تقديم خطط حوافز المستخدمين النهائيين على النحو   )ج(
 الفقرة الفرعية (ب) أعاله: المبين في

أن تصمم نظام حوافز للمستخدمين النهائيين لالستخدامات النوعية للتبريد وتكييف الهواء  )1(
إزالة المواد الخاضعة للرقابة وتعزيز االعتماد مما يؤدي الى أقصى حد ممكن الى  تسريع 

 المبكر للتكنولوجيا البديلة التي يجري اقتراحها؛

 أن تضع قواعد وتدابير أخرى، حسب مقتضى الحال، لتقييد استخدام المواد الخاضعة )2(
لمبكر للتكنولوجيا البديلة التي يجري اقتراحها في االستخدامات للرقابة والترويج لالعتماد ا

 حددة؛الم

أن تقدم معلومات عن المستوى الفعلي للتمويل المشترك من جانب جميع المستخدمين  )3(
النهائيين المستفيدين والمشاركين في نظام الحوافز، ووصف اإلجراءات التي سيتخذونها 

 للترويج العتماد التكنولوجيا المقترحة؛

تكنولوجيا البديلة المقترحة أن تدرج التدريب وبناء القدرات والمساعدات التقنية العتماد ال )4(
بطريقة تحقق مردودية تكاليفها مع مراعاة التآزر مع برامج التدريب التي تنفذ في إطار 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها؛خطط إدارة إزالة المواد 

 أن تتنبأ بتأثير نظام الحوافز من حيث إزالة المواد الخاضعة للرقابة وإدخال غازات التبريد )5(
 ؛البديلة

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير مفصلة عن نظام حوافز المستخدمين النهائيين   (د)
بمجرد االنتهاء من هذا النظام بما في ذلك اإلجراءات التي تتخذ للترويج العتماد التكنولوجيا البديلة 

 خدامها خالل تنفيذ المشروع.التي تستند عليها األمانة في وضع نشرات إعالمية يمكن است

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم  .11
 (ج))83/60إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر 

ملخصا إلى االجتماع الثالث والثمانين، بما في ذلك  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64الوثيقة تقدم 
اإلجراءات المتخذة منذ االجتماع الثالث والثمانين، والمناقشات في االجتماع الحادي والثالثين لألطراف، 

  ومالحظات من األمانة.

  :القضايا التي يتعين معالجتها

 من الوثيقة  22و 21رتين ات الموجزة في الفقظأي من المالح تنفيذ عدم أو تنفيذ في النظر
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64.  

  :يلي فيما التنفيذية اللجنة ترغب قد

 خيصالتر وإنفاذ والتحقق واإلبالغ للرصد الجارية النظم على العامة رةعلما بالنظ اإلحاطة  )أ(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64 الوثيقة في الواردة والحصص

من الوثيقة  22و 21أي من المالحظات الموجزة في الفقرتين  تنفيذ عدم أو تنفيذ في النظر  )ب(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64. 
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تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد  .12
 )81/69الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 

عرض عام الستهالك من ثالثة أجزاء:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65ة الوثيقتتألف 
التنفيذ المتوازي أو المتكامل إلنشطة ؛ والهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون وخفضها المطلوب

  ؛ ومالحظات.لهيدروفلوروكربونالتخفيض التدريجي لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون و

  : ال يوجد.معالجتهاالقضايا التي يتعين 

  :في التنفيذية اللجنة ترغب قد

أن تحاط علما بالتحليل المتعلق بانعكاسات التنفيذ الموازي أو المتكامل إلزالة   (أ)
لهيدروفلوروكربون الوارد في الوثيقة لتدريجي لخفض االالهيدروكلوروفلوروكربون و

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65؛ 

تعد تحديثا للتحليل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) لتقديمه لالجتماع أن تطلب من األمانة أن   (ب)
 السابع والثمانين.

  المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: .13

في بلدان لمواد الهيدروفلوروكربونية للتمويل التخفيض التدريجي إعداد المبادئ التوجيهية   (أ)
  (ج) و(د))83/65 (المقرر الخاصة بالتمويل: مشروع المعايير 5 المادة

ائج المناقشات منذ االجتماع عرض عام لنتعلى  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66الوثيقة تحتوي 
السابع والسبعين فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في 

؛ ووصف للمسائل المعلقة التي تتطلب المزيد من المناقشة؛ وتحديث بشأن النتائج في االجتماع 5ادة مبلدان ال
الثالثين لألطراف. ويحتوي المرفق األول على مشروع نموذج للمبادئ التوجيهية للتمويل، بما في ذلك 

مزيد من من أجل لقة . ويعرض المرفق الثاني المسائل المعXXVIII/2العناصر المتفق عليها في المقرر 
  المناقشة.

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  المعلقة من أجل المناقشة في إطار مشروع المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض النظر في القضايا
  .5التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

بشأن وضع المبادئ التوجيهية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66اإلحاطة علما بالوثيقة   (أ)
شروع : م5ة لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان العاملة بالماد

 المعايير الخاصة بالتمويل؛

مواصلة مداوالتها بشأن المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد   (ب)
 ثيقةباستخدام المرفق الثاني بالو 5نية في البلدان العاملة بالمادة الهيدروفلوروكربو

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66  كمرجع، مع مالحظة النص البارز باللون األزرق
  الموضوع بين قوسين الذي أضافته األمانة لتيسير المناقشة.
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  كفاءة استخدام الطاقة  (ب)

من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2من المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة ورقة عن  )1(
5/XXX 83/62(المقرر  لألطراف( 

على مذكرة من األمانة تتعلق بالورقة عن الوسائل  7UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6الوثيقة تحتوي 
  .لألطراف XXX/5من المقرر  2، والفقرة XXVIII/2المقرر  16لتفعيل الفقرة 

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها

، والفقرة XXVIII/2المقرر  16الوسائل لتفعيل الفقرة مناقشاتها بشأن  مواصلة ترغب اللجنة التنفيذية فيقد 
 باستخدام وثيقة العمل الواردة في المرفق الثالث بتقرير االجتماع الثالث والثمانين. XXX/5من المقرر  2

تقوم بحشد ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي  )2(
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد 

 )83/63(المقرر  الهيدروفلوروكربونية

عن معلومات على مذكرة من األمانة تتعلق بالورقة  8UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6الوثيقة تحتوي 
تقوم بحشد الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي 

  استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها

معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الن مناقشاتها بشأ مواصلة قد ترغب اللجنة التنفيذية في
بحشد الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد  الصلة التي تقوم

  .الهيدروفلوروكربونية

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة  )3(
  )83/64(المقرر  )ه(82/83استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

هي تحديث للوثيقة المقدمة إلى االجتماع الثالث والثمانين  9UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6الوثيقة 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42)  و(و) وتتألف من سته أقسام، بما في ذلك ه(82/83عمال للمقرر (

التابعة لفريق يلخص القسم األول الجوانب الرئيسية التي يغطيها تقرير فرقة العمل و. اتستة مرفق
مقدمة هو القسم الثاني و؛ 82/83) و (و) من المقرر ه( تينالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي فيما يتعلق بالفقر

واعتماد   الهيدروفلوروكربونية الموادالطاقة في سياق التخلص التدريجي من استخدام عن كفاءة 
يغطي القسم و؛ ال تحدث احترارا على اٌطالقو تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي

يتناول القسم الرابع و؛ الطاقةاستخدام التدخالت الفنية المرتبطة بالحفاظ على و/ أو تعزيز كفاءة الثالث 
وفرص االسترداد وتكاليف المراقبة  المصاحبةالمسائل المتعلقة بالتكاليف، بما في ذلك التكاليف اإلضافية 

مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ ويتناول القسم السادس من حيث قسم الخامس الفوائد البيئية يتناول الو؛ والتحقق
إلدخال تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي ومشروعات  إيضاحية مشروعات

  .للهيدروفلوروكربوناستثمارية مستقلة 

  : ال يوجد.القضايا التي يتعين معالجتها

 عنتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ملخصتحديث في النظر  التنفيذية فيقد ترغب اللجنة 
 ) (المقرره(82/83دة في المقرر المسائل المحد يخصالطاقة فيما استخدام المسائل المتعلقة بكفاءة 
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المتعلقة بطرق تفعيل  اأثناء مداوالته  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69(و)) الوارد في الوثيقة 64/83
  .XXX/5 من المقرر 6و  5، والفقرتين XXVIII/2من المقرر  22الفقرة 

 23-الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على   (ج)
 )83/67و  83/66ان (المقرر

بالرقابة على السياسات المتصلة المتعلقة ب قضاياال UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70الوثيقة  تعرض
التي نشأت من استعراض األمانة  5في بلدان المادة  23-الهيدروفلوروكربونإنبعاثات المنتج الثانوى 

للمشروعات في األرجنتين والمكسيك. وتحتوي على ثالثة أجزاء: قضايا السياسات الناشئة في المشروعات 
في األرجنتين والمكسيك (الجزء األول)؛ وقضايا السياسات الناشئة في المشروع في األرجنتين (الجزء 

  .(الجزء الثالث) ت الناشئة في المشروع في المكسيكوقضايا السياساالثاني)؛ 

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  المثارة في الوثيقة  اتقضايا السياسإرشادات بشأنUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70.  

  :أن قد ترغب اللجنة التنفيذية في

الثانوى الجوانب الرئيسة ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج تحاط علما ب  (أ)
) الواردة في الوثيقة 83/67و 83/66(المقرران  23-الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70؛  

المنتج الثانوى توفر المشورة السياسية بشأن القضايا المتعلقة بمشروعات الرقابة على   (ب)
  :23-الهيدروفلوروكربون

ذي يستخدم في تحديد تكاليف التشغيل ال 22-لهيدروكلوروفلوروكربونأساس إنتاج ابفي ما يتعلق 
 االضافية

ساب ما إذا كان ينبغى استخدام المقرر المعتمد في االجتماع السادس عشر كأساس لح )1(
الذي  بانبعاثات المنتج الثانوى والمرتبط 22- مستوى إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

 ؛ضافية أو تستخدم طريقة أخرىلتحديد تكاليف التشغيل اإليستخدم 

وى الثان المدة التى ينبغى توفيرها لدعم تمويل الرقابة على إنبعاثات المنتجبوفي ما يتعلق 
 23-الهيدروفلوروكربون

 ضافية؛ و/أوتكاليف التشغيل اإلمدة  )2(

بة الرقا ما إذا كان وضع مبادئ توجيهية لتطبيق تكاليف التشغيل االضافية على مشروعات )3(
  ؛.23- نعلى المنتج الثانوى للهيدروفلوروكربو

 وفي ما يتعلق بمستوى تكاليف دعم الوكالة

 المستوى المالئم لتكاليف دعم الوكالة لمشروعات الرقابة على المنتج الثانوى )4(
 ؛5في بلدان المادة  23-الهيدروفلوروكربون

كاليف تضمين التحقق المستقل تحت تكاليف دعم الوكالة أو في تما إذا كان من الواجب  )5(
 ؛المشروع
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ين رجه) بما إذا كان من الواجب أن تكون تكاليف دعم الوكالة مختلفة (في الموقع أو خا )6(
وغلق مرافق إنتاج  23- المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربونتدمير 

 ؛22- الهيدروكلوروفلوروكربون

ج على إنتا 22- المدى الذى يحدد طلب السوق والربحية إلنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونبوفي ما يتعلق 
 المتوقع في المستقبل 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

إنتاج على  22-نتاج الهيدروكلوروفلوروكربونإلالمدى الذى يحدد طلب السوق والربحية  )7(
 ؛في المستقبللمتوقع ا 22- الهيدروكلوروفلوروكربون

محليا  22-المدى الذي ينبغى أن تعتمد عليه الربحية لخط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون )8(
 ؛مقابل سعر السوق الدولية

 23-وفي ما يتعلق بالخط الزمنى للرقابة على المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون

 23-كربونما إذا كان الخط الزمنى للرقابة على إنبعاثات المنتج الثانوى الهيدروفلورو )9(
 ؛23-بونالهيدروفلوروكرقضية ذات عالقة تنظر عند اختيار خيار للرقابة على إنبعاثات 

-الهيدروكلوروفلوروكربونالمرتبط ب 23- المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون بأهليةوفي ما يتعلق 
  5المصدر إلى بلدان غير عاملة بالمادة  22

مؤهلة، بغض  23- الهيدروفلوروكربونما إذا كان يمكن اعتبار جميع المنتجات الثانوية  )10(
لمولد عنه قد صدر إلى بلد غير عامل ا 22-الهيدروكلوروفلوروكربونالنظر عما إذا كان 

 ؛5بالمادة 

المرتبط  23-الهيدروفلوروكربونما إذا كان من الممكن خصم الجزء من المنتج الثانوى  )11(
 ؛5لمصدر إلى بلد غير عامل بالمادة ا 22- الهيدروكلوروفلوروكربونب

  23-الهيدروفلوروكربون في ما يتعلق بمعدل توليد المنتج الثانوىو

عداد إة قبل ان من الممكن استخدام معدل توليد المنتج الثانوى في السنة المباشرما إذا ك )12(
عداد المشروع والحد األدنى لمعدل التوليد في الثالث سنوات السابقة مباشرة على إ

 المشروع أو قيمة أخرى؛

  تؤكد أن:  (ج)

سيكون مؤهال بالرغم ما إذا كان  23-الهيدروفلوروكربونالرقابة على المنتج الثانوى   )1(
و الستخدامات ه 23-الهيدروفلوروكربونلذي ولد ا 22-الهيدروكلوروفلوروكربونإنتاج 

  الرقابة أو كمادة أولية؛

هو  23-الهيدروفلوروكربونتنفيذ نظام للمساعدة في الرقابة على إنبعاثات المنتج الثانوى   )2(
  "عملى" ومن ثم مؤهل.

على انبعاثات  الرقابةعلى مقترح مشروع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71الوثيقة تحتوي 
). وترفق فياسا( Frio Industrias Argentinas (FIASA)في شركة  إزالتهو 23-الهيدروفلوروكربون

  .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/44)وثيقة المشروع المقدمة إلى االجتماع الثالث والثمانين 
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  :القضايا التي يتعين معالجتها

  بمشروعات الرقابة على المنتج الثانوي  المتعلقةإرشادات بشأن القضايا السياسية
 ؛5في بلدان المادة  23-الهيدروفلوروكربون

 تمشيا مع تلك اإلرشادات، مستوى التمويل المالئم للرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون -
دمير خارج تموقد الحرق في الموقع، وال في شركة فياسا، استنادا إلى خيارات إعادة تأهيل 23

  .الموقع أو إغالقه

الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الشريحةستنظر اللجنة التنفيذية في طلب و
إذا قررت اللجنة التنفيذية و 1(و) من جدول األعمال.9الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين في إطار البند 

مالحظة أن أرصدة األموال الموافق عليها بالفعل  قد ترغب اللجنة التنفيذية فيشركة فياسا،  خيار إغالق
اإلنتاج في شركة فياسا بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  لرصد

سيتم تعديل اتفاق والهيدروكلوروفلوروكربونية ستُعاد إلى الصندوق بموجب هذا البند من جدول األعمال، 
من حيث المبدأ في وقت  الموافق عليهاخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلزالة األموال 

  في شركة فياسا. 22-فلوروكربونكلورواإلغالق لرصد إنتاج الهيدرو

للرقابة على المنتج الثانوي على مقترح مشروع  2UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7الوثيقة تحتوي 
في المكسيك ويصف ستة خيارات تم النظر فيها  Quimobasicoفي شركة  23-الهيدروفلوروكربون

وتعليقات األمانة؛ وموجز للقضايا السياسية المتعلقة بالرقابة على  23-لمعالجة انبعاثات الهيدروفلوروكربون
ي المكسيك، واستنتاجات وتوصية؛ بما في وذلك وصف ف 23- انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون

(المرفق األول)؛  23- لخيارين حددتهما األمانة قد يسمحا بتقليل انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون
خياران ألف وباء (التي اقترحتهما األمانة) ال(الواردين في مقترح المشروع)، و 4و 1وخياران التكلفة 

  (المرفق الثاني). 23-ت المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربونلمعالجة انبعاثا

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  بمشروعات الرقابة على المنتج الثانوي  المتعلقةإرشادات بشأن القضايا السياسية
 ؛5في بلدان المادة  23-الهيدروفلوروكربون

 المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون تمشيا مع تلك اإلرشادات، مستوى التمويل المالئم للرقابة على -
الوارد وصفها في الوثيقة خيارات ال، استنادا إلى Quimobasicoفي شركة  23

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72.  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

اإلحاطة علما بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي   )أ(
) الواردة في الوثيقة 83/67(المقرر المكسيك  :23-الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72؛  

 لتمكينها منالنظر في أي مساعدة تقنية ومالية ترغب في تقديمها إلى حكومة المكسيك النظر في   )ب(
ي بموجب تعديل كيغال 23- المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون مراقبةالمتثال اللتزامات ا
 الوثيقةضوء المعلومات الواردة في  ، وعلىبروتوكول مونتريالل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72 السياسة المثارة في الوثيقة ومسائل 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70. 

                                                 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39.  
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بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها التنفيذية سياسة المشروعً  .14
 ))ج(83/68(المقرر راف الصندوق المتعدد األط

مشروع السياسات التنفيذية بشأن تعميم المنظور  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73الوثيقة تعرض 
الجنساني للمشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف، وتتألف من نظرة عامة على السياسات 

لتعميم المنظور الجنساني، الجنسانية للوكاالت الثنائية والمنفذة التي تركز على نقاط الدخول للمداخالت 
ومجاالت األولوية لدمج سياسة المنظور الجنساني في دورة مشروعات الصندوق المتعدد األطراف، 

  ومؤشرات لإلبالغ عن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف.

  :القضايا التي يتعين معالجتها

  العملية عن تعميم المنظور الجنساني التي يتم اقتراحها في الوقت تنفيذ السياسة إرشادات بشأن
 ؛2020الراهن للبدء في أول اجتماع في عام 

 .الموافقة على المؤشرات واألدوات وآليات اإلبالغ في السياسات التنفيذية بشأن المنظور الجنساني  

  :قد ترغب اللجنة التنفيذية في

ملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق أن تحاط علما بمشروع السياسة الع  (أ)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73المتعدد األطراف الوارد في الوثيقة 

 نظور الجنساني  في المشروعات المعانة من الصندوق المتعدد األطراف؛مأن تؤكد أهمية تعميم ال  (ب)

 أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة مايلي:  (ج)

العملية سياسة الأن تطبق، حسب مقتضى الحال، المؤشرات واألدوات وآليات اإلبالغ في  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73الجنسانية الواردة في الوثيقة بشأن 

أن تدمج هذه المؤشرات وآليات اإلبالغ لدى طلب المساعدة للمشروعات المعانة من  )2(
بما يتساوق مع سياساتها  2020ول في الصندوق المتعدد األطراف بدءا من االجتماع األ

 المؤسسية في الجنسانية؛

الموافق عليها بشأن المنظور الجنساني سياسة العملية الأن تطلب من األمانة أن تستعرض تنفيذ   (د)
 .2022 عام وإعداد تقرير للنظر من جانب اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها األول في

  ع االنتاجتقرير الفريق الفرعي المعني بقطا .15

 وستقدم تقرير والثمانين رابعجتماع الاالخالل  4UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7الوثيقة ستصدر 
 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الذي سيعقد على هامش االجتماع.اجتماع 

 مسائل أخرى .16

 هذا البند. األعمال تحت(أ) من جدول 2البند  األساسية المتفق على إدراجها فيسيتم التعامل مع المسائل 

 اعتماد التقرير .17

 .وتعتمدهفيه كي تنظر ل والثمانين رابعسيكون أمام اللجنة التنفيذية مشروع تقرير االجتماع ال
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 اختتام االجتماع .18

  .2019ديسمبر/كانون األول  20 يوم الجمعة من المتوقع اختتام االجتماع
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