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  رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

  ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
  الثمانونوالرابع االجتمــــــاع 

 2019 كانون األول ديسمبر/  20إلى  16من   ،مونتريال
 

 
 2019لعام  اتالمشروع إنجازعن  المجمعتقرير ال

 
  خلفية

 

في كل اجتماع من اجتماعاتها.  بعد يقدموالم  نيالذتقارير إنجاز المشروعات  عالجت اللجنة التنفيذية مسألة  - 1
ثالث لااالجتماع في  -قديم ، الوكاالت الثنائية والمنفذة على تفي جملة أموروحثت اللجنة في االجتماع الثاني والثمانين، 

لمقرر كان من ا نيفردية الذقارير إنجاز المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الت -والثمانين 
لها تنسيق عم ة على، وأن توضح األسباب في حالة عدم تقديمهم. كما حثت اللجنة الوكاالت الرئيسة والمتعاونتقديمهم

ير إنجاز تقار عن كثب في إنهاء نصيبها من تقارير إنجاز المشروعات لكي يتسنى للوكالة المنفذة الرئيسة تقديم
 ) و (ج)).(ب 83/45المشروعات المكتملة وفقًا للجدول الزمني (المقرر 

 
قائمة  2019 آب /أغسطس 8في  موظفي الرصد والتقييم ةكبير تأرسل ،(ب) و (ج) 83/45عمالً بالمقرر   - 2

  المنفذة.والوكاالت الثنائية المستحق تقديمهم إلى المشروعات إنجاز بجميع تقارير 
 

  متم استالمه نيت لالتفاقات المتعددة السنوات الذتقارير إنجاز المشروعا
  
 184، قدمت الوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة من االتفاقات المتعددة السنوات التي أنجزت 199من بين   - 3

لنحو الموضح في اتقريرا لم يقدموا بعد على  15مع وجود ، والثمانين الرابع، قبل االجتماع تقرير إنجاز المشروع
  .لتقريرألول بهذا ااوالثمانين في المرفق  الثالثرير الذين قدموا بعد االجتماع اتق بالعشرةوترد قائمة . 1الجدول 
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 نظرة عامة على تقارير إنجاز المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات -1الجدول 

 مكتمل الوكالة الرئيسة
قبل االجتماع  مهتم استال

 والثمانين الثالث
بعد االجتماع  تم استالمه
 والثمانين الثالث

 قدم بعدلم ي

 0 1 2 3 كندا
 1 2 3 6 فرنسا
 1 0 9 10 ألمانيا
 0 0 1 1 اليابان

 0 3 39 42 اليوئنديبي
 2 2 56 60 اليونيب
 0 1 51 52 اليونيدو

 11 1 13 25 البنك الدولي
 15 10 174 199 المجموع

 

ر والتأخيالتي تمت إزالتها المواد المستنفدة لألوزون و لمجموع األموال المصروفةتحليل  2يرد في الجدول   -4
  ات المتعددة السنوات.تقارير عن االتفاق 10في إكمال 

 
وات تعددة السناقات المتفنظرة عامة على الميزانية والمواد المستنفدة لألوزون التي تمت إزالتها وتأخر تقارير اال -2الجدول 

 نالثالث والثماني بعد االجتماع ينالمقدم

 الوكالة الرئيسة
متوسط التأخير  اإلزالة بالطن من قدرات استنفاذ األوزون أموال االتفاق المتعدد السنوات (دوالر أمريكي)

 الفعلية المعتمدة المصروفة المعتمدة (أشهر)
 28 26.9 26.9 534,848 534,848 كندا

 30 94.3 431.0 1,358,639 1,358,639  فرنسا
 22 24.5 24.5 4,333,433 4,406,420 اليوئنديبي

 43 15.0 15.0 5,207,833 6,099,473 اليونيب
 0 1,296.8 1,213.8 14,728,789 14,789,339 اليونيدو

 ال يوجد 159.7 234.7 16,924,008 18,108,630 البنك الدولي
 24.6 1,617.2 1,945.9 43,087,550 45,297,349 المجموع

 

  أسباب التأخير
 
مثل التأخير في ، ير. ويتعلق ذلك باألعباء اإلداريةللتأخ انالمتكرر السببان ماتصميم المشروع والتخطيط ه  - 5

وقيع على اتفاق مع ، أو التأخير في الت(UMOJA) السداد بسبب تغيير النظام اإلداري لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
  السياسي. عدم االستقرار - جملة أمورفي  - الحكومة المعنية بسبب

 
المصلحة  تأخر تنفيذ المشروع في حالة واحدة بسبب تعقيد المشروع الذي شارك فيه عدد من أصحاب  - 6

 ودومور ية ومؤسسات البحث والتطويرن وشركات تصنيع المواد الكيميائو(أي المزارع عملهم ببعضه المترابط
مني دول الزريعات على الجبالتش المتعلقة المسائلالسياسات). كما أثرت  والخدمات والجهات التنظيمية وواضع

م ن يؤثر عديمكن أو. المسائلسيطرة محدودة على هذه ب الوكاالت ووحدات األوزون الوطنية تتمتع، حيث للمشروع
ي بين الحوار الحدود ، مثلالصعوبات السياسية -على سبيل المثال -بسبب  أيًضااالستقرار السياسي على التنفيذ 

 ،وكربونيةوروفلورالمواد الهيدروكل إزالة، المخطط له في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة اكستانن وبأفغانستا
  ند).(تايلمحايد  ثالث في بلد ي نظمذال
 
أنشطة على ويؤثر تأثيرا مباشرا متكرر للتأخير آخر عدم كفاية الموظفين على المستوى الحكومي هو سبب   - 7

، لتامةا ةإلزالا، تم تنفيذ األنشطة ببطء شديد خالل الشريحة الثانية من خطة إدارة الحاالتفي إحدى فالمشروع. 
نذ مدارية صعوبات إواجه مشروع آخر وويعزى ذلك إلى حد كبير إلى تغييرين متتاليين لموظف األوزون الوطني. 

 سنوات. دار أربعمرتين على م للبيئةس الهيئة العامة وتغيير رئيموظف األوزون الوطني وفاة ، بسبب الموافقة عليه
 
الوقت اإلضافي الالزم للتكيف من جانب  - في جملة أمور -إلى  التأخير المرتبط بالمؤسسات ويعزى  - 8

وشكوك الشركات الصغيرة فيما يتعلق بقبول  وارتياب ،لتحويل إلى التكنولوجيات الجديدةالشركات المصنعة عند ا
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بشأن  للتوعية، على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة المواد المستنفدة لألوزون خالية منالسوق لرغاوي جديدة 
؛ والتحويل الحظر)فرض من العملية (قبل عامين من ب في وقت مبكر 141-الهيدروكلوروفلوروكربونحظر 

  ، مما أدى إلى إبطاء التنفيذ العام.من قبل كل مؤسسة في بلد معين له المخطط الالمركزي
 
 ضواغط الحصول على، أي داتبالموردين بنقص المع المتعلقارتبطت حاالت التأخير و  - 9

اإلسالمية)  -شراء المعدات في إيران (جمهورية وبحاالت في إحدى ال ذات السعة الكبيرة 32-الهيدروفلوروكربون
  في حالة أخرى. الحظربسبب 

 
  1الدروس المستفادة

 
 اإلزالةن في المؤسسات المعنية من األمور الحاسمة في ون المتفانوااللتزام الحكومي القوي والموظف يعد  - 10

وكاالت (أي ال ةالجهات المعنيالمتكرر والتعاون بين جميع  والتواصليعد التنسيق ووفي الوقت المناسب.  ةالفعال
يويًا لتنفيذ مًرا ح، أتنفيذية)، بدًءا من التصميم إلى الات الصناعة واألوساط األكاديمالحكومية والوكاالت المنفذة ورابط

 .مرارا الوكاالت المنفذة ونظيراتها الوطنية وتذكره الناجح اتعولمشرا
 

: فائدة - في جملة أمور -بما يليوأساليب التنفيذ الفعالة  اتعوالمشر تصميماتالدروس المستفادة من تتعلق و  - 11
؛ ةلمتشابكا اتعوالمشرالتآزر والمرونة المسموح بهما في تصميم و؛ اتعوفي تصميم المشر اإلرشادية اتعوالمشر

  وعنصر الرصد.
 

نها بمثابة مرحلة إعداد للبحث وتصميم أل، حاسمة، حتى وإن كانت غير اإلرشاديةالمشروعات  وثبتت فائدة  - 12
  .اتعوالمشرالدروس التي تخفف من العمل في مرحلة تنفيذ  وتسفر عن اتعوالمشر

 
 إزالة، حيث أثبتت حالة تنسيق تنفيذ خطة إنتاج بروميد الميثيل وخطة ميزة اتعويعد التعاون بين المشرو  - 13

  ن).، الصيمثلفي البلدان الشاسعة ( خاصة، لخلق أوجه التآزر الالزمة أساسي أمر بروميد الميثيل أنه
 

الوطني لرصد تنفيذ األنشطة  الصعيدينبغي أن يشمل تصميم المشروع وتخصيص األموال نظام رصد على   - 14
إدارة  ططخو عاطلقا ططلخ سلسليا ذلتنفيوا حينها في حليةرلما ريرلتقاا ميدتق في كلذسيساعد وقياس فعالية التنفيذ. 

لب رصد ويتط. نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلماإنتاج  لةإدارة إزا ةطخو نيةوبرکوروفلوروکلدرولهيا وادلما لةإزا
  .األضخم، خاصة في البلدان دائًما ، وهو أمر غير ممكنفعلياإعادة التدوير إنفاذًا 

 
لضمان استدامة التكنولوجيات الزمة طويلة األجل والرصد تقنية المساعدة النظم إن ، باإلضافة إلى ذلك  - 15

ألنشطة. ق تنفيذ اين لتنسيلتنفيذ والرصد للتعاقد مع االستشاريالمخصصة لميزانية الغالبًا ما تستخدم والبديلة المنفذة. 
ت ميزانياوازن يؤدي إلى عدم تمما  أحيانا تبهمروافي تقاضي االستشاريين هؤالء يستمر ، نشطةعندما تتأخر األو
يذ لتنفا تعقود ومدفوعا المباشر بين ربطالمن المهم وعلى حساب ميزانيات أنشطة المشروع.  لتنفيذ والرصدا

 المشروع. نتائجتسليم و والرصد المحليين
 

التعاون و والموجهالتدريب العملي والمستمر ، إلى: في جملة أمورقة ببناء القدرات، تشير الدروس المتعلو  - 16
  ؛معايير وقواعد الممارسات الجيدةو 5بين بلدان المادة 

 
وأدوات تدريب إضافية. أكثر جلسات عملية  فنيي التبريد وتكييف الهواء بتدرييجب أن تتضمن دورات و  - 17

إضفاء الطابع ويجب خبراتهم.  وترقية مستوى، يلزم التدريب المستمر المنتظم تناوب موظفي الجمارك في ضوءو
في فاجه في مناهج التدريب الجمركي. وإدم كال االتفاق الملزم طويل األجلمن خالل أشعلى هذا التعاون المؤسسي 

                                                 
ر إنجاز يمكن الحصول على الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات لالتفاقات متعددة السنوات من قاعدة بيانات الدروس المستفادة من تقاري   1

  http://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspxمتعددة السنوات: الالمشروعات لالتفاقات 
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ضوابط االستيراد / التصدير من أجل معلومات الدارة إل"النافذة الواحدة" ، أنشأت إدارة الجمارك نظام بلد واحد
لمواد اترخيص وحصص حسَّن عملية إنفاذ نظام لقد المواد المستنفدة لألوزون.  وحصصمع نظام ترخيص  ودمجه

  جعل إدارة البيانات أسهل وأسرع لجميع األطراف بما في ذلك المستخدمين النهائيين.من خالل المستنفدة لألوزون 
 

ذات القدرة  القابلة لالشتعال تكنولوجياتالالجنوب في مجال تدريب الفنيين على  بلدانأصبح التعاون بين   - 18
د وتبادل بر الحدوعلتعاون بشأن الحوار يعد اووسيظل نشاًطا رائدًا.  شائعااالحترار العالمي المنخفضة على إحداث 

 مكنوألوزون. نفدة لالمواد المستفي همية لمنع االتجار غير المشروع المعلومات مع البلدان المجاورة أمًرا بالغ األ
يجب و. حقيقيفي الوقت ال المواد المستنفدة لألوزون االتجار في من رصداستخدام نظام الترخيص عبر اإلنترنت 

  ة.المحلييتالءم مع المشهد المتغير للبدائل التي تدخل السوق العالمية وكي النظام بانتظام ل هذا تحديث
 

الصيغة / إعادة التدوير قبل  االستردادلممارسات الجيدة بما في ذلك لمن الضروري وضع معايير / مدونة   - 19
طاقة ضمن دام الاستخ جيات جوانب كفاءةيجب أن تراعي السياسات المتعلقة بالتكنولوولمواد التدريبية. ل النهائية

 خدمي تستتكنولوجيا جديدة ونظام حصص قوي وفرض حظر مبكر على استيراد أو تصنيع المعدات الت الترويج ألي
  .حد وبالتالي تقليل االستهالك إلى أدنى الصيانةتقليل الحاجة إلى من أجل  الهيدروكلوروفلوروكربون

 
 .ونفور األسواق، بنقص المعرفة التقنية في جملة أمور، بتوافر تكنولوجيات بديلة المرتبطةتتعلق الدروس و  - 20

 
التقنية بشأن استخدام البدائل القابلة لالشتعال من تجارب الصناعة الرائدة في  معرفة الجهات المعنيةستستفيد   - 21

معرفة نقص ال مةمت ترجت، والوطنية. لذلكت الجيدة الدولية التنفيذ السليم واآلمن وكذلك معرفتهم بالمعايير والممارسا
 لتبريدمواد الى عالتي تعتمد تكنولوجيات ال، وخاصة تكنولوجيات البديلةالالتعامل مع  من السوق نفورالتقنية إلى 

عايير وم واعدقوضع وإدخال  سيؤدي). وماء النشادر (األمونيا)القابلة لالشتعال أو السامة (مثل الهيدروكربون 
ي وبالتال ةة مناسببطريق مهلترويج الالزماألساسي  إلى إنشاء البرنامجلمعدات واألنظمة التي تستخدم هذه البدائل ل

  .ماستخدامهنطاق توسيع 
 

 الذين تم استالمهمتقارير إنجاز المشروعات الفردية 
 

ً مشرو 1,854من بين   - 22 ً استثماريا تقرير إنجاز  1,848المنفذة ، قدمت الوكاالت الثنائية والوكاالت منجزاً عا
  .3على النحو المبين في الجدول  مع وجود ستة تقارير لم يقدموا بعد، المشروع

 
 للمشروعات االستثمارية الذين قدمواالمشروعات تقارير إنجاز  -3الجدول 

الثالثقبل االجتماع  مستلم مكتمل الوكالة
والثمانين

 الثالثبعد االجتماع  مستلم
 والثمانين

 قدم بعدلم ي

 0 0 13 13 فرنسا
 1 0 19 20 ألمانيا
 0 1 10 11 إيطاليا
 0 0 6 6 اليابان
 0 0 1 1 إسبانيا

 0 0 1 1 مملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية
 0 0 2 2 الواليات المتحدة األمريكية

 0 1 894 895 اليوئنديبي
 0 0 448 448 اليونيدو

 5 0 452 457 البنك الدولي
 6 2 1,846 1,854المجموع

 

ً غير استثماري  216,1من بين   -23 تقرير إنجاز  1,184المنفذة و، قدمت الوكاالت الثنائية 2منجزاً مشروعا
  .4مبين في الجدول ال لم يقدموا بعد على النحو اريرتق 32 مع وجود، المشروع

                                                 
  متعددة السنوات والربط وأنشطة التنظيف ومشروعات التعزيز المؤسسي.الباستثناء إعداد المشروع والبرامج القطرية والمشروعات    2
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  غير االستثمارية اتعوللمشر لذين قدمواالمشروعات ا إإنجازتقارير  -4الجدول 

 الثالثقبل االجتماع  مستلم مكتمل الوكالة
 والثمانين

 الثلثبعد االجتماع  مستلم
 والثمانين

 قدم بعدلم ي

 1 0 56 57 كندا
 0 0 34 34 فرنسا
 1 0 60 61 ألمانيا
 0 0 1 1 إيطاليا
 0 1 16 17 اليابان

 1 0 0 1 البرتغال
 3 4 285 292 اليوئنديبي

 13 *22 436 471 اليونيب
 5 1 142 148 اليونيدو

 8 0 36 44 البنك الدولي
 0 0 90 90 3أخرى

 32 28 1,156 1,216 المجموع
 عيدالصزون على تنفدة لألولبدائل المواد المس إنجاز المشروعات إلجراء دراسة استقصائيةعن  مجمعينتقارير  ةخمس اليونيب، قدم * باإلضافة إلى ذلك

  غرب آسيا).لوسطى وامناطق فرعية (أفريقيا الناطقة باإلنجليزية وآسيا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا  ةالوطني لخمس
 

االستثمارية وغير  المشروع للمشروعاتتقرير إنجاز  35هذه الوثيقة قائمة تضم بترد في المرفق الثاني   -24
لمستنفدة المواد لبدائل ا عن إنجاز المشروعات إلجراء دراسة استقصائية تقارير مجمعين ةخمس يشملوا(االستثمارية 

صرف تعلقة بالالية الم. وترد النتائج اإلجمالثالث والثمانين بعد االجتماع تم استالمهمالوطني)  الصعيدعلى لألوزون 
  .5والتأخير في الجدول  الفعلية واإلزالة

 
ة بعد ة المقدمالمواد المستنفدة لألوزون والتأخير في المشروعات الفردي نظرة عامة على الميزانية وإزالة -5الجدول 

 الثالث والثمانيناالجتماع 

 الوكالة
عدد 

 المشروعات

اإلزالة بالطن من قدرات استنفاذ  األموال (دوالر أمريكي)
 األوزون

 متوسط التأخير (أشهر)

 التأخيرات الدوام الفعلية المعتمدة المصروفة المعتمدة

  0.00  1,940,514139.7139.760.87 1,940,514 1 إيطاليا
  14.20  205,6161.11.128.47 205,616 1 اليابان

  8.54  8,607,326564.6564.637.94 8,621,990 5 اليوئنديبي
  36.48  4,077,7920.00.063.78 4,851,468 *27 اليونيب
  12.17  62,1890.00.037.53 63,521 1 اليونيدو

  29.06  14,893,437705.4705.457.33 15,683,109 35 المجموع
 الوطني. يدالصعبدائل المواد المستنفدة لألوزون على ل عن  إنجاز المشروعات إلجراء دراسة استقصائية خمسة تقارير مجمعين يشملوا*  
  

  أسباب التأخير
 

 بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها بسببتأخرت المشروعات اإلرشادية التجريبية   - 25
فدة المواد المستن عدم وجود توحيد فعال لمصارفو تكاليف تنفيذ األنشطة التحضيريةارتفاع  - جملة أمور في -

ن مالواردة  شحناتتزامن ال صعوبةو؛ مواد التبريد لألوزون غير المرغوب فيها مقارنة بالكميات المتوقعة من نفايات
ت الجهاي وع؛ ونقص تدمير الملوثات العضوية الثابتة اتعورأوجه التآزر مع مش إنشاء وتعقيد مختلف البلدان

  .بفوائد المشروع المعنية
 

                                                 
) وفنلندا 1) و الدنمارك (2) وجمهورية التشيك (1)  والنمسا (25من البلدان التالية: أستراليا ( ز المشروعات المكتملين والمستلمينتقارير إنجا تشمل   3
 ).40ريكية () والواليات المتحدة األم3) وسويسرا (5) والسويد (4) ) واسبانيا (1) و جنوب أفريقيا (1) و بولندا (2) و إسرائيل (5(
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 إنهاء صياغةعمليات إدارية مثل  بسببوغالبًا ما تحدث حاالت التأخير في المشروعات الفردية األخرى   - 26
بسبب  ،الوطنية لتواصل مع وحدات األوزونا عدم، أدى . وبالمثلوالترخيص ريحتصال وإقرار التمويل وتوقيعه اتفاق

  أخير.تدوث ح، إلى ت المؤسسية في البلدان المستفيدةتغيير الموظفين والعقبات في كل من التشريعات والترتيبا
 

لمؤسسات استضافة اختيار موردي المعدات ورفض اعملية طول : إلىعوامل التأخير األخرى  وتعزى  - 27
 والتوترات السياسية واالضطرابات المدنية والحرب. واالستردادمراكز إعادة التدوير 

 
 دراسات استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون

لمواد المستنفدة لألوزون ا لبدائل إنجاز المشروعات للدراسات االستقصائيةمن تقارير  كبيرةذكرت مجموعة   - 28
عدم وجود أو و براء محليينالعثور على خ صعوبة:  -في جملة أمور -بسبب، في إجراء االستقصاء تأخير حاالت

ات بين البيان تناقضأو  المجمعةنقص البيانات أو جودة البيانات و في موظفي وحدة األوزون الوطنية تغيير متكرر
  .المعنية الكبيرةالجهات التشتت الجغرافي ومجموعة و؛ والجهات المعنية األخرىالجمارك 

 
االستشاريين ومن خالل تعزيز التعاون مع الحكومات المعنية  المسائلالمنفذة هذه والثنائية  الوكاالتعالجت   - 29

  ة.ية المحددأنشطة المشروع وفقًا للجداول الزمنتنفيذ جمع البيانات الالزمة والحفاظ على من أجل الوطنيين 
 

 4الدروس المستفادة
 
  تجريبيةالرشادية اإلمشروعات ال
 

، بما يلي: أهمية قدرة في جملة أمور، اإلرشادية التجريبية اتعوتتعلق الدروس المستفادة من المشر  - 30
ريد رفات التبمولة ومعالمح مواد التبريد استردادالحاجة إلى آلة و؛ القدرة الوطنية والبناء عليهاالمشروع على توليد 

اجة ؛ والحادللوث المتبومنع الت هماستخدامإعادة من أجل إلى مستوى مقبول  مواد التبريدباليد الستعادة  القابلة للحمل
ى طوانات إلمن أس ل المواد المستنفدة لألوزونالقياسية لتسريع عملية نق مواد التبريدإلى أجهزة تسخين اسطوانات 

مولة مياه المحسخانات الاستخدمت ، تفي إحدى الحاالوقبل التصدير.  آخر إلى وعاء والصب فيأثناء التجميع  أخرى
  .من وعاء إلى آخر لتسريع عملية الصبكبديل 

 
ط المفقودة في األجهزة المقدرة للضواغ المواد الكلوروفلوروكربونيةفي  التعارضأوضح أحد البلدان أوجه و  - 31

اء أثن ان خطركوين أ، وبالتالي يمكن وتلوثه ت غير القابلة للتكثيف في المزيج، مما أدى إلى تسرب الغازاالمستعادة
  قبل التصدير.إلى آخر  وعاءمن عملية الصب 

 
مع إتاحة المزيد  التحسين المحتمل للمعدات الجديدة -في مرحلة التنفيذ  -ة امراع: اتعواقترحت هذه المشرو  - 32

، البديلة تتكنولوجياال وااعتمد الذينين زيارات إلى البلدان المجاوروالحث على إجراء سينها؛ من الوقت لتعديلها وتح
  دعم صناع القرار في اختيارهم.من أجل عند اختيار التكنولوجيا، 

 
  المحيطةفي البيئة  العالية الحرارة اتدرج ذويالبلدان 

 
ر الحاجة إلى تحسين القدرة على البحث والتطويفي البيئة المحيطة درجة الحرارة العالية  ذويذكرت البلدان   - 33
إلعادة تصميم وتحسين المنتجات باستخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على  وخاصة، صناعة تكييف الهواء المحليةفي 

ودرجة  وط الزائدة وانزالق درجة الحرارةمثل: القابلية لالشتعال والضغ مسائلإحداث االحترار العالمي لمعالجة 
ل االعتماد على يالبديلة وتقل التكنولوجياتتي تتناول هناك نقص في البرامج المؤسسية الوحرارة التفريغ الزائدة. 

                                                 
لحصول على الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات الفردية في قاعدة بيانات الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات: يمكن ا   4

http://www.multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx  
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، في البيئة المحيطةدرجة الحرارة العالية  ذويالبلدان البدائل ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي في 
، يلزم البلدان هؤالءبدائل المستقبلية في ، نظًرا لطبيعة اليارات المتاحة تجارياً. وبالتاليحيث يركز السوق على الخ

 وانتهاء عمر المعدات. والصيانةإجراء تقييم شامل ومخصص للمخاطر لمعالجة التصنيع والتسويق 
 

  تقرير التحقق
 

وحدة تتبع هي: أن الجارية والمستقبلية،  اتعوتحقق على سلسلة من التوصيات للمشراحتوت تقارير ال  - 34
هذه الحصص لاألوزون الوطنية بصرامة تخصيص الحصص للمستخدمين المسجلين وتصدر تصاريح وتراخيص 

شركات انات بيمع وحدة األوزون الوطنية سجالتها تفحص أن و؛ المعتمدةالمقدمة أوالً بدالً من طريقة الخدمة 
م اموز النظرستخدام البيانات من الجمارك (مثل ا لتقليل تناقضو لتجنب الفرق في كميات االستهالك بانتظامستيراد اال

اء فضيل بنينبغي تو؛ وعدم توفر تواريخ الشحن الفعلية)مختلفة لكميات الشحنات المنسق الخاطئ ووحدات قياس 
 قتٍ خصيص ويجب تو؛ الجمارك ووحدات األوزون الوطنية مصلحةالقدرات اإلضافية وإنشاء قناة اتصال رسمية بين 

روع ى المشاعتماد التشريعات) بين الموافقة عل مثلالمشروع للسماح باإلجراءات الحكومية ( تخطيط عندكاٍف 
  والتنفيذ.

 
التي يمكن تطبيقها على المدن التبريد في أعماق البحار الواعدة،  تكنولوجياالتحقق  اثنان من تقاريرذكر   - 35

اق البحار أظهرت إحدى الحاالت أن نظام التبريد في أعموالبحر األحمر). و(مثل البحر المتوسط سواحل  لديهاالالتي 
في المائة في  20من نفس النظام العيني ويظهر توفير بنسبة أكثر في استخدام الطاقة  كفء بمواد أخرىغير العيني 

عيني ظام نساعده يالذي  بمواد أخرى، فإن نظام تبريد المناطق غير العيني لقيمة الحالية للمستخدم. وبالمثلصافي ا
 في المائة. 35 بنسبة ويظهر توفيرله العيني المعادل  النظامأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من 

 
  

  التبريد غازاتخطط إدارة 
 

شمول  ، بمعنى، أهمية:السابقة غازات التبريدإدارة لدروس المهمة المستخلصة من خطة اتم التشديد على   - 36
تخدمي وجود قاعدة بيانات لمستوردي ومصدري ومسو؛ تصميم المشروعفي  الجهات المعنيةمدخالت جميع  جميع

وزون ستنفدة لألد الم، لمساعدة وحدة األوزون الوطنية في مراقبة التجارة المتعلقة بالمواواد المستنفدة لألوزونلما
رك الجما لمث( الجهات المعنية المختلفةتدريب المدربين من تنظيم إنشاء لجنة مختلطة لو؛ وإنفاذ التشريعات

 اتعوي المشراصة فة باللغات المحلية وخ؛ وتوفير جميع المواد ذات الصلمعنية) لتسهيل عملية التدريبوالوزارات ال
  التي تتناول قطاعات الخدمات.

 
كل التقنية المزيفة مصدر قلق كبير لقطاع الخدمات وتسهم في زيادة االستهالك بسبب المشاغازات التبريد   - 37

  وفي بعض الحاالت حرق الضواغط. ،فشل النظم وعدم كفاءة التبريد بما في ذلك
 

  لمواد المستنفدة لألوزونا دراسات استقصائية لبدائل
 

إلجراء دراسات المقدمة إنجاز المشروعات  المجمعة عن تقاريرالالمدرجة في  اتعوالمشر الكبير كملنظراً ل  - 38
لدروس ملخص ل ، يوجد أدناهأسباب التأخير المذكورة أعاله وعقبهلمواد المستنفدة لألوزون لبدائل ا استقصائية

 المستنفدة لموادال بدائ اعتمادالتحديات التي تواجه ، بما يلي: في جملة أمورتعلق، تو اتعوالمشرالمستفادة من هذه 
  البيانات.بلمتعلقة ا والمسائل الوعي والتواصل وإذكاء التشريعات والمعايير الوطنيةو اختيار التكنولوجياو لألوزون

 
نقص و نقص التكنولوجيا، مثل: بدائل المواد المستنفدة لألوزون العديد من التحديات التي تعيق اعتماد يوجد  - 39

السالمة والصحة وغياب السياسات والتدابير التنظيمية لتعزيز  ومسائل كلفتهاتأو  /فر التكنولوجيا وادم توعو القدرة
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بين ستجابة االمعدالت انخفاض و الخاطئحفظ السجالت نظام و ضيق الوقتو لألوزونبدائل المواد المستنفدة 
  .التبريد وتكييف الهواء المستوردين وفنيي

 
االت ، بالتعاون مع الوكيتعين على وحدات األوزون الوطنيةوق. اسوفر األايعتمد اختيار التكنولوجيا على تو  - 40

واد معالجة ذلك في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الم، أن تنظر في كيفية المنفذةوالثنائية 
  .المواد الهيدروفلوروكربونيةكربونية والتخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلورو

 
بشأن اختيار واستخدام البدائل ذات القدرة  الجهات المعنيةإن وضع معايير وطنية أمر أساسي في توجيه   - 41

ير عداد لتطواالست عيق، أعلى في استخدام الطاقة. وبالمثلمنتجات ذات كفاءة بالمنخفضة على إحداث االحترار العالمي 
من وومة. تق الحكفي استخدام الطاقة على عا ذات الكفاءةالجديدة  التكنولوجياتالتشريعات والحوافز لتشجيع تبني 

 وخاصة، ةمتاح بيئيةممارسات وا تكنولوجيجميع أصحاب المصلحة بأحدث تدابير السياسة وأفضل  إعالمروري الض
  في قطاع التصنيع.

 
اقترحت وتجميعها. إلى انات وتوافرها جودة البي منالمتعلقة بالبيانات هي موضوع متكرر يتراوح  المشاكل  - 42

 جميع جميعية لتإحدى الدراسات االستقصائية إنشاء نظام وطني إلدارة قواعد البيانات تديره وحدة األوزون الوطن
ها لحصول علياي تم البيانات التي تم الحصول عليها خالل هذه الدراسة االستقصائية وكذلك المعلومات التاريخية الت

على وبلد. في الزون دة لألوبدائل المواد المستنفوالمواد المستنفدة لألوزون ب التقارير والدراسات السابقة فيما يتعلق من
، لدانيد من البخدمه العدستيلم ، لمواد المستنفدة لألوزونا لبدائلالدراسة االستقصائية الرغم من تقديم النموذج لتقرير 

. إن لمقدمةامشاريع التقارير  اضواستعرمما أدى إلى عمل إضافي ال لزوم له والجهد المبذول في إعادة صياغة 
 لتوفير الدعم في جمع ومعالجة هذه البيانات. في غاية األهميةتوظيف خبير استشاري دولي أمر 

 
توفير تدريب إضافي ، مثل: للتصدي للتحديات المذكورة أعاله حددت الدراسات االستقصائية عدة حلول  - 43

ء جمعية إنشاو عيوتحسين التعاون القطا يتعزيز المؤسسوال العامةتوعية زيادة برامج التثقيف والو وبناء القدرات
 ة لألوزونتنفدمسوإبرام اتفاقات إقليمية بشأن حركة وتسجيل المواد ال طنية وإدراجها في تصميم المشروعتبريد و

  .الثانوية مومنتجاته
 

معلومات يمكنه جمع وإعادة ، يوصى بإنشاء نظام حفظ السجالت بين بعض الشركات وضعمن أجل تحسين   - 44
  .آلياالوطنية  توجيه البيانات من المستوردين إلى وحدة األوزون

 
سهولة االتصال  الجهات المعنيةجميع لقائمة مفصلة ومحدثة  وجودكفل يس، بما أن االتصال عنصر رئيسي  - 45

إلطار لتوسيع ا إيالء االعتبارينبغي وونظام إبالغ البيانات.  الجهات المعنيةونشر المعلومات واإلشعارات بين 
  في بدائل المواد المستنفدة لألوزون. االتجارضوابط يشمل كي التنظيمي ونظام الترخيص ل

 
  ا بعدالذين لم يقدمو وتقارير إنجاز المشروعاتالسنوات  تقارير إنجاز المشروعات لالتفاقات المتعددة

 
 إنجازالمنفذة لمعالجة تراكم تقارير واألمانة اإلجراءات التي اتخذتها بعض الوكاالت الثنائية  تثمن  - 46

للمرحلة األولى من خطة المشروعات  إنجازتشدد األمانة على مسألة تقديم تقارير و. 5بعد واقدمن لم ييالذالمشروعات 
، حيث إنها إلزامية للموافقة على المرحلة المنفذةوثنائية االت الإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الوك

 .6الثانية
 

                                                 
) على 2019أكتوبر/تشرين األول  11- 9أكدت كبيرة موظفي الرصد والتقييم مرة أخرى في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكاالت (مونتريال،    5

يم دأنه يجب تقنوات، وسأهمية تقديم جميع تقارير إنجاز المشروعات الذين لم يقدموا بعد، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات قد أنجزت قبل عدة 
االت المنفذة فيذية والوكنة التنالتقارير المرحلية والمالية عن المشروعات المنجزة حتى يتم تقديم تقارير إنجاز المشروعات، فهذا يزيد من عبء عمل اللج

  واألمانة.
  .81/29المقرر   6
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  توصيةال
 

  قد ترغب اللجنة التنفيذية في:  - 47
 

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

  
از تقارير إنج - والثمانين الخامسفي االجتماع  -تقديم الت الثنائية والمنفذة على وأن تحث الوكا  )ب(

في حالة  ألسباباالمشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواجب تقديمهم، وأن تقدم 
 عدم تقديمهم؛

 
ير تقارن وأن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في االنتهاء من حصتها م   )ج(

اً وفق تملينالمك اتتقارير إنجاز المشروعللوكالة المنفذة الرئيسة تقديم لكي يتسنى  اتالمشروعإنجاز 
  للجدول الزمني؛

 
عن يرها م تقارة عند تقديحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبة وشاملأن تو   (د) 

  ؛ إنجاز المشروعات
 

 لى مراعاةلفردية إالمشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات ا وأن تدعو جميع (هـ) 
لمشروعات عند إعداد وتنفيذ ا -  عند الضرورة - تفادة من تقارير إنجاز المشروعاتالدروس المس

 المستقبلية.
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Annex I 

MYA PCRs RECEIVED 

Country MYA sector Lead agency 
Cooperating 

agencies 

Bangladesh HCFC phase-out plan (stage I) UNDP  

Bolivia (Plurinational state 

of) 
ODS phase-out plan 

Canada UNDP 

China 

HCFC phase-out plan (stage I) – 

National coordination UNDP  

China Methyl bromide UNIDO  Italy 

China 

HCFC phase-out plan (stage I) – 

Servicing sector, including enabling UNEP Japan 

Iran (Islamic Republic of) CFC phase out plan - MAC R&R France  

Kuwait ODS phase-out plan UNEP UNIDO 

Lao People's Democratic 

Republic 
CFC phase-out plan 

France  

Lebanon HCFC phase-out plan (stage I) UNDP  

Thailand HCFC phase-out plan (stage I) World Bank Japan 
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Annex II  

INDIVIDUAL PCRs RECEIVED 

Project Number Agency Project Title 

ASP/REF/69/DEM/56 UNEP 
Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning 

sectors in high-ambient temperature countries in West Asia  

BAR/PHA/75/TAS/25 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan  

BHA/PHA/71/TAS/19 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan  

COS/REF/76/DEM/55 UNDP 

Demonstration of the application of an ammonia/carbon dioxide 

refrigeration system in replacement of HCFC-22 for the medium-sized 

producer and retail store at Premezclas Industriales S.A. (UNDP) 

CPR/SOL/64/DEM/506 Japan 

Demonstration project for conversion from HCFC-141b based technology 

to iso-paraffin and siloxane (KC-6) technology for cleaning in the 

manufacture of medical devices at Zhejiang Kindly Medical Devices Co. 

Ltd. 

EGY/REF/75/TAS/128 UNEP Feasibility study addressing district cooling  

ETH/PHA/75/TAS/25 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan  

GAM/PHA/71/TAS/27 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan  

GEO/PHA/75/TAS/38 UNDP Verification report for HPMP Stage 1 for Georgia 

GHA/DES/63/DEM/33 UNDP Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal      

HAI/PHA/73/TAS/19 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan  

IND/ARS/56/INV/423 UNDP Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs 

IND/ARS/56/INV/424 Italy Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs 

KUW/REF/37/TAS/06 UNEP Implementation of the refrigerant management plan: monitoring 

KUW/REF/37/TRA/03 UNEP 
Implementation of the RMP: training of customs officers in monitoring of 

ODS 

KUW/REF/37/TRA/04 UNEP 
Implementation of the RMP: training programme on good refrigerant 

management practices and hydrocarbon (HC) refrigerants safe handling 

KUW/REF/75/TAS/28 UNIDO 
Comparative analysis of three not-in-kind technologies for use in central 

air-conditioning (feasibility study for district cooling)  

KYR/PHA/77/TAS/38 UNDP Verification report for HPMP Stage 1 for Kyrgyzstan 

MLW/PHA/71/TAS/35 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan   

MYA/PHA/73/TAS/16 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan 

ODS Surveys UNEP ODS Surveys in West Asia region - 4 countries 

ODS Surveys UNEP ODS Surveys in Caribbean Region - 10 countries 

ODS Surveys UNEP ODS Surveys in ECA region - 3 countries 
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Project Number Agency Project Title 

ODS Surveys UNEP ODS Surveys in anglophone Africa region - 21 countries 

ODS Surveys UNEP ODS Surveys in Asia and Pacific region - 24 countries 

RWA/PHA/75/TAS/25 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan  

SYR/REF/29/TAS/51 UNEP 
Implementation of the RMP: assistance for the establishment of 

regulations and legislation 

SYR/REF/29/TRA/47 UNEP Implementation of the RMP: training programme for customs officials 

SYR/REF/29/TRA/49 UNEP 
Implementation of the RMP: training for trainers and refrigeration 

technician on good service practices 

TRI/FUM/65/TAS/28 UNEP Technical assistance to phase out the use of methyl bromide  

UGA/PHA/71/TAS/18 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-out 

management plan  

YEM/REF/37/TAS/16 UNEP Implementation of the RMP: establishment of regulations and legislation 

YEM/REF/37/TAS/19 UNEP Implementation of the RMP: monitoring the activities in the RMP 

YEM/REF/37/TRA/17 UNEP 
Implementation of the RMP: training programme on good practices in 

refrigeration 

YEM/REF/37/TRA/18 UNEP Implementation of the RMP: training programme for customs officers 
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Annex III  

OUTSTANDING INDIVIDUAL PCRs 

Project Number Agency Project Title 

ARG/ARS/56/INV/159 World Bank 
Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol 

MDIs 

ARG/REF/18/INV/39 World Bank 
Elimination of CFC in the manufacturing plant of domestic 

refrigerators of Neba, S.A. 

BDI/PHA/73/TAS/32 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

BEN/PHA/77/TAS/34 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

BHE/PHA/75/TAS/32 UNIDO 
Verification report for stage I of HCFC phase-out management 

plan 

BRU/PHA/75/TAS/19 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

CAF/PHA/71/TAS/24 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

CBI/PHA/77/TAS/21 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

CHD/PHA/77/TAS/31 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

COL/FOA/76/DEM/100 UNDP 

Demonstration project to validate the use of hydrofluoro-olefins 

for discontinuous panels in Article 5 parties through the 

development of cost-effective formulations 

COL/REF/75/DEM/97 UNDP 

Demonstration of HC-290 (propane) as an alternative 

refrigerant in commercial air-conditioning manufacturing at 

Industrias Thermotar ltda 

CPR/ARS/51/INV/447 World Bank 
Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol 

sector (2007-2008 biennial programme) 

CPR/FOA/59/DEM/491 World Bank 

Conversion demonstration from HCFC-141b-based to 

cyclopentane-based pre-blended polyol in the manufacture of 

rigid polyurethane foam at Guangdong Wanhua Rongwei 

Polyurethane Co. Ltd 

CPR/PRO/69/TAS/531 World Bank Verification of production of CFCs for essential use 

CPR/REF/76/DEM/573 UNDP 

Demonstration project for ammonia semi-hermetic frequency 

convertible screw refrigeration compression unit in the 

industrial and commercial refrigeration industry at Fujian 

Snowman Co. Ltd. 

EQG/PHA/75/TAS/11 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC phase-

out management plan 

GLO/REF/47/DEM/268 World Bank 
Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, 

Malaysia and Philippines) 

GLO/SEV/47/TAS/269 Portugal 

Communication and cooperation support to Portuguese 

speaking countries (Angola, Cape Verde, East Timor, Guinea 

Bissau, Mozambique and Sao Tome and Principe) 

GLO/SEV/63/TAS/309 World Bank Resource mobilization for HCFC phase-out co-benefits study 

IDS/ARS/56/TAS/184 World Bank 
Technical assistance to implement national transition strategy to 

CFC-free MDI 

IND/ARS/56/TAS/425 UNEP National strategy for transition to non-CFC MDIs 

IND/HAL/34/INV/315 World Bank Halon production and consumption sector phase out plan 

JOR/FUM/29/INV/54 Germany Complete phase-out of the use of methyl bromide in Jordan 

JOR/PHA/38/INV/77 World Bank 
National ODS phase-out plan: aerosol, foam, MAC service and 

solvent sectors 
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KUW/REF/75/TAS/29 UNEP 
Comparative analysis of three not-in-kind technologies for use 

in central air-conditioning (feasibility study for district cooling) 

LAC/SEV/51/TAS/38* Canada 
Latin American customs enforcement network: Preventing 

illegal trade of ODS 

MOZ/PHA/77/TAS/28 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

NIR/DES/67/DEM/133 UNIDO Demonstration project for disposal of unwanted ODS 

ODS alternative surveys UNEP Survey of ODS alternatives at the national level 

ODS alternative surveys World Bank Survey of ODS alternatives at the national level 

OMA/PHA/80/TAS/34 UNIDO 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

SAU/REF/76/DEM/29 World Bank 

Demonstration project at air-conditioning manufacturers to 

develop window and packaged air-conditioners using 

low-global warming potential refrigerants 

SIL/PHA/77/TAS/32 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

SOA/FOA/76/DEM/09 UNIDO 

Demonstration project on the technical and economic 

advantages of the vacuum assisted injection in discontinuous 

panels plant retrofitted from HCFC-141b to pentane 

SUD/PHA/80/TAS/41 UNIDO 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

SUR/PHA/75/TAS/24 UNEP 
Verification report on the implementation of the HCFC 

phase-out management plan 

THA/FOA/76/DEM/168 World Bank 

Demonstration project at foam system houses to formulate 

pre-blended polyol for spray polyurethane foam applications 

using low-global warming potential blowing agent 

ZIM/PHA/75/TAS/52 Germany 
Verification report for stage I of HCFC phase-out management 

plan 

* LAC/SEV/51/TAS/38 was submitted after the deadline and will be assessed at the 85th meeting. 
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Annex IV  

OUTSTANDING PCRs BY DECISION 

Country MYA Sector/Title 
Lead agency and Cooperating 

agency 

China HCFC phase-out plan (stage I) - PU Foam World Bank 

China Production HCFC (stage I) World Bank 

Democratic Republic 

of the Congo (the) 
HCFC phase-out plan (stage I) UNEP/UNDP 

Egypt 

Phase-out of CFC consumption in the 

manufacture of aerosol metered dose inhalers 

(MDIs) 
UNIDO 

Jordan* HCFC phase-out plan (stage I) UNIDO/World Bank 

*Jordan HCFC phase-out plan (stage I), was submitted after the deadline and will be assessed at the 85th meeting. 
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Annex V 

OUTSTANDING MYA PCRs 

Country MYA Sector/Title Lead agency and Cooperating agency 

Argentina Production CFC World Bank 

Bahamas CFC phase out plan World Bank 

Bahrain CFC phase out plan UNEP/UNDP 

China 
CFCs/CTC/Halon accelerated phase-out 

plan 
World Bank/United States 

China Halon World Bank 

China HCFC phase out plan (stage I) World Bank 

China Process agent (phase I) World Bank 

China Process agent (phase II) World Bank 

India Production CFC World Bank 

Kenya HCFC phase out plan (stage I) France 

Philippines CFC phase out plan World Bank/Sweden/UNEP 

Venezuela (Bolivarian 

Republic of) 
Production CFC World Bank 

Venezuela Production CFC World Bank 

Vietnam Methyl bromide World Bank 

Yemen Methyl bromide Germany 

Timor Leste HCFC phase out plan (stage I) UNEP/UNDP 

 

 

     

 

 




