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 النعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطةاتحليل تحديث ل

 بونية روكرإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلو 
 ()أ(84/86)المقرر 

 

 خلفية

ة للصندوق المتعدد جمعنظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثمانين في الوثيقة المتعلقة بخطة األعمال الم .1

ض يخفالتوتضمنت الوثيقة قسما عن قدرة الصندوق المتعدد األطراف على معالجة   2020.2-2018األطراف للفترة 

يوسع من نطاق وتعقد عمل  نالي يمكن أغمع مالحظة أن تنفيذ تعديل كي ية،هيدروفلوروكربونمواد الللتدريجي لا

واألمانة وأمين الخزانة. وعقب المناقشات التي أشار فيها بعض األعضاء الى أن اللجنة التنفيذية، والوكاالت المنفذة 

المستقبل بالنسبة  فيالي، وفي المجاالت األخرى سوف تنطوي على عمل إضافي غالمسؤولية في إطار تعديل كي

وثيقة عن االنعكاسات  الجتماع الحادي والثمانينإلى المؤسسات الصندوق، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تقدم 

ما بما في ذلك  ،في السنوات القادمة ةالعمل المتوقع أعباءبالنسبة لمؤسسات الصندوق المتعدد األطراف من حيث 

 )و((.80/34لمواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر لتدريجي لض ايخفلتالي لغبتعديل كييتعلق 

الوثيقة المتعلقة في اجتماعها الحادي والثمانين، )و(، نظرت اللجنة التنفيذية في 80/34وإعماال للمقرر  .2

بما في  ،باالنعكاسات على مؤسسات الصندوق المتعدد األطراف من حيث أعباء العمل المتوقعة خالل السنوات القادمة

اعترف  ،وخالل المناقشات  3لمواد الهيدروفلوروكربونية.لتدريجي لض ايخفلتالي بالنسبة لغذلك فيما يتعلق بتعديل كي

بما في ذلك ما إذا كانت إزالة المواد  ،بأن هناك بعض الجوانب التي تحتاج الى مزيد من النظر

هيدروفلوروكربونية سوف ينفذان بالتوازي أو بطريقة مواد الللتدريجي لض ايخفالتالهيدروكلوروفلوروكربونية و

وقدرات ، والتنفيذ واإلبالغ، وفعالية التكلفةد، متكاملة، وانعكاسات ذلك على مستويات تجديد الموارد وتوافر الموار
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ة بمزيد من رعلى االضطالع بهذا العمل. وتضمنت الجوانب األخرى الجدي 5مؤسسات الصندوق وبلدان المادة 

 المناقشات، الشراكات والتمويل المشترك لتحقيق منافع مشتركة في بعض المجاالت مثل تغير المناخ وكفاءة استخدام

 األمانة مايلي: إلى، ضمن جملة أمور، طلبت اللجنة التنفيذية يهاء علوبن .الطاقة

النعكاسات لبالتشاور مع الوكاالت الثنائية والمنفذة  ،الجتماع الرابع والثمانين تحليالإلى اأن تقدم  (أ)

 يةالهيدروكلوروفلوروكربونالمواد التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المترتبة على 

، من بينها توافر الموارد جملة أمورمع مراعاة  يةلهيدروفلوروكربونلتدريجي للمواد ااض يخفالتو

وخاصة وحدات األوزون الوطنية  5وقدرة مؤسسات الصندوق وبلدان المادة  لفةالتك فعاليةو

 ووحدات إدارة البرامج؛

مؤسسات ق مع الإشراك مؤسسات الصندووأن تأخذ في االعتبار التحليل المتعلق بالشراكات  (ب)

بدعم من الصندوق  ية،لهيدروفلوروكربونلتدريجي للمواد اض ايخفالتأنشطة األخرى وخاصة في 

 (.81/69الي )المقرر غالمتعدد األطراف إعماال لتعديل كي

التي تضمنت تحليال ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65، أعدت األمانة الوثيقة 81/69واستجابة للمقرر  .3

األنشطة بطريقة متكاملة أو بالتوازي؛ وقدمت تحليال لمدى توقع  ى ما إذا كان يمكن تنفيذتؤثر علللمتغيرات التي قد 

تنفيذ أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريحي للمواد الهيدروفلوروكربونية بطريقة 

 .2030-2020خالل الفترة  متكاملة أو بالتوازي في قطاعات اإلنتاج والتصنيع االستهالكي وخدمة التبريد

 أمور من بينها:جملة وأشارت األمانة أيضا في الوثيقة إلى  .4

را للموافقة على تمويل التخفيض ظن 2030–2020من المتوقع أن تتزايد أعباء العمل في الفترة  )أ(

التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية باإلضافة إلى أنشطة إزالة المواد 

أنشطة التخفيض فإن  4الهيدروكلوروفلوروكربونية. وكما سبق اإلبالغ عنه إلى اللجنة التنفيذية،

التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربون، بجانب األنشطة الجارية إلزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية، من المتوقع أن توسع نطاق وتعقد العمل في إطار الصندوق المتعدد 

 األطراف؛

شهدت الوكاالت الثنائية والمنفذة بالفعل زيادة في أعباء العمل المتعلق بإعداد مقترحات المشروعات  ()ب

واألنشطة التمكينية لالستجابة للتحديات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، 

ايد للمواد والخلطات التي مثال مثل التدابير التنظيمية اإلضافية التي ينبغي إنشاؤها والعدد المتز

ينبغي جمع معلومات عنها واإلبالغ عنها من جانب وحدات األوزون الوطنية، وتصميم استراتيجية 

للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية تكون متوافقة مع إزالة المواد 

عتماد اآلمن الهيدروكلوروفلوروكربونية، أو إعداد العمل في قطاع خدمة التبريد لتيسير اال

للتكنولوجيات منخفضة إمكانية االحترار العالمي التي قد تكون ذات قابلية لالشتعال أو خصائص 

 ؛السمية

ومدى  ةسيتم تحديد أعباء عمل مؤسسات الصندوق باألنشطة اإللزامية متعددة السنوات، وقدر )ج(

وكربونية بالتزامن مع أنشطة معالجة إزالة المواد الهيدروكلوروفلورعلى  5استعداد بلدان المادة 

ريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وتحديد الجدول الزمني لتلك األنشطة خالل الفترة التخفيض التد

2020-2030. 
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، اعتبرت األمانة أن من الضروري تحديث التحليل UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65ولدى إعداد الوثيقة  .5

 في اجتماع في المستقبل، مع مالحظة مايلي:

بء التخفيض التدريجي عحجم التحدي اإلضافي لمازال من المبكر تحقيق تقدير  )أ(

للهيدروفلوروكربون بينما ما زال يتم إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وال يوجد تقدير تجميعي 

خفضها لضمان االمتثال  5لكمية الهيدروفلوروكربون التي سيتعين على بلدان المادة موثوق 

ها عن بالغاإليبدأ تجميع بيانات االستهالك واإلنتاج و مبالنظر الى أنه ل ،ترياللبروتوكول مون

 ؛من بروتوكول مونتريال 7ب المادة بموج

وزون الوطنية المرتبطة بالتخفيض التدريجي للمواد عباء العمل المتزايدة لوحدات األأ )ب(

مناقشته في االجتماع الخامس  ها ما زال يتوقع أن يتمبالهيدروفلوروكربونية، والتمويل المتصل 

والثمانين في سياق استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي بما في ذلك مستويات التمويل )المقرر 

 )د((؛74/51

يعتمد على عدد من قرارات سالتمويل المرتبط بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  )ج(

ونتريال واللجنة التنفيذية، بما في ذلك تلك القرارت األطراف في بروتوكول م التي تتخذهاالسياسات 

الناتجة عن المناقشات حول مشروعات التعزيز المؤسسي، فضال عن طرائق ومستويات التمويل 

المبادئ التوجيهية لتمويل  قلفطاع خدمة التبريد وعتبات فعالية التكلفة لقطاعات التصنيع في سيا

وكربونية، وأيضا من المتوقع أن يتم مناقشتها في االجتماع التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلور

 الخامس والثمانين؛

مع المؤسسات األخرى لمعالجة المسائل المتصلة بفعالية استخدام الطاقة،  ةالمحتمل مشاركةال )د(

 وخصوصا في قطاع التصنيع، ستتطلب توجيهات من اللجنة التنفيذية؛

ألمانة الصندوق، وأمين الخزانة، والوحدات األساسية لليوئنديبي الزيادات المحتملة في التمويل  )هـ(

واليونيدو والبنك الدولي، وبرنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب يمكن تقييمها فقط بمجرد 

 .على نحو أفضل 2030-2020معرفة أعباء العمل الفعلية خالل الفترة 

تماع الرابع والثمانين في الوثيقة التي أعدتها األمانة وقررت أن وبناء عليه، نظرت اللجنة التنفيذية في االج .6

أن تأخذ في االعتبار الفرص المتاحة للتنفيذ وتطلب من األمانة أن تعد تحديثا للتحليل لالجتماع السابع والثمانين؛ 

ربونية في قطاع خدمة المتكامل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروك

في  تحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة بالوثيقة  إعدادالتبريد عند 

 .((2)ب()84/86)المقرر  83/65على النحو المطلوب بموجب المقرر  قطاع خدمة التبريد

التخفيض التدريجي للمواد  خططتحضير تمويل طلبات وفي نفس االجتماع، وعند مناقشة  .7

الهيدروفلوروكربونية والمشروعات اإليضاحية التجريبية، الواردة في التعديالت على برنامج عمل إحدى الوكاالت 

وجيهية تالمنفذة، طلبت اللجنة التنفيذية إلى األمانة أن تعد لالجتماع الخامس والثمانين، باإلضافة إلى مسودة المبادئ ال

وثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة، وتدابير فيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، داد خطط التخعإل

السياسات وااللتزامات، وكذلك المشروعات واألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض 

والتخفيضات في استهالك المواد لضمان الحد من النمو  5التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 

الهيدروفلوروكربونية التي كانت مستدامة على مر الزمن، مع مراعاة التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة 

)المقرر  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسب االقتضاء

 .)ب((84/54
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 حالة التحليل

(، قدمت األمانة تحليال لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ 2)ب()84/86)ب( و84/54ستجابة للمقررين ا .8

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد نشطة ألالموازي أو المتكامل 

إلى االجتماع السادس والثمانين وأعادت تقديمهما إلى االجتماع السابع  ةفي الوثيقتين المقدم الهيدروفلوروكربونية

 :19-النظر فيهما في ضوء جائحة كوفيد حيث تأجلوالثمانين 

المتعلقة باالستراتيجيات المحتملة وتدابير السياسات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45الوثيقة  )أ(

 ن خططموااللتزامات، فضال عن المشروعات واألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى 

 ؛)ب((84/54)المقرر  5التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 

رائق التمويل للتخفيض طلقة بتحليل لمستوى والمتع UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47الوثيقة  )ب(

)ب( 83/65 ينالتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد )المقرر

 .((2)ب)84/86و

واشتمل التحليل المفصل في الوثيقتين المذكورة أعاله على معالجة الجوانب التشغيلية للتنفيذ الموازي أو  .9

لبلدان  د الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةإزالة المواالمتكامل ألنشطة 

، وخصوصا وحدات 5. غير أن تلك الوثيقتين لم تتضمنا تحليال يتعلق بقدرة مؤسسات الصندوق وبلدان المادة 5المادة 

 .األوزون الوطنية

مالحظة زيادة تدريجية في أعباء في األمانة  مرتاستومنذ النظر في المسألة في االجتماع الرابع والثمانين،  .10

لتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي يتم تنفيذها بالتزامن مع اأنشطة تحضير العمل المرتبطة ب

من بلدا  83، قام 2021يونيه/ حزيران  16األنشطة الجارية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واعتبارا من 

بلدا منهم عن استهالك الهيدروفلوروكربون لعام  90بالتصديق على تعديل كيغالي، وأبلغ أكثر من  5ن المادة بلدا

من بروتوكول مونتريال، وتقوم حاليا بتحديث أطرها  7بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة  2019

 الواردات والصادرات.المتعلقة باإلنتاج وراخيص التنظيمية لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية في نظمها للت

على االنتهاء من إعداد أنشطتها التمكينية للتخفيض  5وتواصل الوكاالت الثنائية والمنفذة مساعدة بلدان المادة  .11

التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وعقد أحداث إفتراضية لمناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ التخفيض التدريجي 

جمع البيانات واإلبالغ عن المواد الهيدروفلوروكربونية وعن للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقديم التدريب على 

سمية. المعالجة التكنولوجيات البديلة منخفضة إمكانية االحترار العالمي التي يمكن أن تكون قابلة لالشتعال أو 

العمل  بلدا في برامج 35لـوأدرجت الطلبات لألموال إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 

المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة وسيتم النظر فيها في االجتماع السابع والثمانين، بمجرد أن يتم التوصل إلى 

خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وبمجرد بدء صياغة هذه اتفاق على المبادئ التوجيهية إلعداد 

إذ أنها ما زالت تنفذ أنشطة  5د بالنسبة لغالبية بلدان المادة تزايء العمل في الالخطط وتنفيذها، يتوقع أن تستمر أعبا

حل جديدة من خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومند االجتماع الرابع والثمانين، تم الموافقة على مرا

بلدا سيتم النظر فيها  13إضافية عددها بلدا، وتلك الخطط لبلدان  44إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لـ

 في االجتماع السابع والثمانين.

، تم تأجيل 19-نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيدووبغض النظر عن التقدم اإلضافي المحرز،  .12

المناقشات المتعلقة بعدد من السياسات المتصلة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، فضال عن 

عراض التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي وتحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدات األساسية، التي است

 كان من المتوقع أن تتم في االجتماع الرابع والثمانين.

فضل للجوانب مثل نطاق األنشطة وتوقيت تقديم خطط التخفيض التدريجي للمواد األفهم الكما سيتم  .13

حول المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي الجارية ة عند االنتهاء من المناقشات الهيدروفلوروكربوني
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استخدام الطاقة. وفي  فعاليةللمواد الهيدروفلوروكربونية، واالستراتيجيات المحتملة لتخفيض الهيدروفلوروكربون و

د أن تتمكن األطراف في جربم 2023-2021 الثالث سنواتاللفترة  المتوافرة نفس الوقت، سيتم معرفة الموارد

 بروتوكول مونتريال من عقد اجتماعها.

وسيحتاج األمر إلى تقييم الزيادات المحتملة في التمويل لألمانة الصندوق، وأمين الخزانة، والوحدات  .14

المعلومات  األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي وبرنامج المساعدة على االمتثال التابع لليونيب في ضوء

 حولج المناقشات الجارية ئالتي سيتم الحصول عليها من نتا 2030-2022اإلضافية عن أعباء العمل الفعلية للفترة 

السياسات من جانب اللجنة التنفيذية ومن تحليل بيانات اإلنتاج واالستهالك اإلضافية للهيدروفلوروكربون التي ستقوم 

 .2021و 2020 باإلبالغ عنها لعامي 5بلدان المادة 

 التوصية:

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي: .15

المواد إزالة نشطة التنفيذ الموازي أو المتكامل ألالمترتبة على نعكاسات لالأن تحاط علما بالتحليل  (أ)

الوارد في الوثيقة  يةلهيدروفلوروكربونلتدريجي للمواد اض ايخفالتو يةالهيدروكلوروفلوروكربون
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على  5وبلدان المادة   لقدرة مؤسسات الصندوق المتعدد األطرافاألمانة أن تعد تحليال إلىأن تطلب  (ب)

معالجة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية آلخر اجتماع للجنة التنفيذية في عام 

2022. 

 

 

 

     

 


