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 راف ــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 والثمانون التاسعاالجتمــــــاع 

 2022 آذار /مارس 11 إلى 7من    ،مونتريال

 )الجزء األول( 2002مايو/ آيار   20و  18و  16 أرجئ الى

 1الثاني( )الجزء  2022يونيه/ حزيران    18-16و
 

 للجنة التنفيذية  والثمانين تاسع الجتماع الالجزء األول ل تقرير 

 

 مقدمة 
 

ل  .1 كورونا )مرض    جائحةنظًرا  في  19-كوفيدفيروس  وكيبيك،  كندا  الصلة لحكومتي  والتوجيهات ذات   )18  

، المقرر عقده في  التاسع والثمانيناالجتماع    ه ال يمكن عقد، أبلغت األمانة اللجنة التنفيذية أن2022  كانون الثاني  /يناير

 في مونتريال.  2022 آذار /مارس 11إلى   7الفترة من 

 

 اللجنة التنفيذية على عقد االجتماع التاسع والثمانين على جزأين:   وافقتوبناًء على ذلك،  .2

 

 ؛ 2022أيار    /مايو 20و  18و  16في  افتراضيايُعقد الجزء األول  ( أ)

 

 . 2022حزيران  /هيوني 18إلى  16شخصيًا، في مونتريال، في الفترة من بالحضور  يُعقد الجزء الثاني و (ب)

 

وفقاً  و .3 التنفيذية  اللجنة  وأعضاء  التالية  األطراف  ممثلو  والثمانين  التاسع  االجتماع  من  األول  الجزء  حضر 

 الجتماع الثالث والثالثين ألطراف بروتوكول مونتريال:الصادر عن ا  XXXIII/11للمقرر 

 

بالفقرة   ( أ) العاملة  المادة    األولىاألطراف  المادة    5من  )أطراف  البروتوكول  البح5من   :)( رئيس(  الرين 

 د وكوبا وغيانا والهند وزمبابوي؛ والبرازيل وتشا

 

(:  5من البروتوكول )األطراف غير العاملة بالمادة    5من المادة    األولىالفقرة  باألطراف غير العاملة  و (ب)

 رئيس(. البلجيكا وكندا وفنلندا وإيطاليا واليابان ورومانيا والواليات المتحدة األمريكية )نائب  

 
 

 .كورونا  فيروس  مرضجائحة ل بصورة مباشرة نتيجةسيعقد جزء من االجتماع التاسع والثمانين عبر االنترنت في حين سيعقد الجزء الثاني   1
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للقو .4 والثامن،  وفقا  الثاني  اجتماعيها  في  التنفيذية  اللجنة  اتخذتها  التي  بصفة    حضررارات  مراقب  االجتماع 

  تان، منفذ   تانوكال  ابصفتهم)اليونيب(  وبرنامج األمم المتحدة للبيئة    )اليوئنديبي(  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وممثل

 لتنمية الصناعية )اليونيدو( والبنك الدولي. ل  األمم المتحدة  منظمةومتعدد األطراف اللصندوق اوأمين خزانة 

 

التنفيذي ألمانة األوزون .5 األمين  وأعضاء فريق    ،ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ   ،وحضر االجتماع أيضاً 

 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.

 

مية المستدامة، ومجلس الدفاع  كما حضر بصفة مراقب ممثلو وكالة التحقيقات البيئية، ومعهد الحوكمة والتن .6

 عن الموارد الطبيعية، ورابطة مصنعي غاز التبريد في الهند. 

 

 من جدول األعمال: افتتاح االجتماع  1البند 

 
. ورحب بأعضاء اللجنة التنفيذية 2في الساعة السابعة صباحا   افتتح االجتماع الرئيس السيد حسن علي مبارك .7

الجزء األول من االجتماع   لديه من قدرات. كما رحب    على، وأكد  التاسع والثمانين في  ما  بأفضل  اللجنة  أنه سيخدم 

 متعدد األطراف، السيدة تينا بيرمبيلي. البكبيرة الموظفين الجديدة للصندوق 

 

موافقتها على المبادئ    وخاصةالمتعلقة بتعديل كيغالي،    عن التقدم الذي أحرزته اللجنة في المسائل  وبدأ حديثه .8

لجنة إلى  ه قد آن أوان توصل القال إنو،  5لبلدان المادة    للهيدوفلوروكربونتعديل كيغالي  التوجيهية إلعداد خطط تنفيذ  

وأعرب  يمكن المضي في تنفيذها بسالسة.    لكي  تعديل كيغاليخطط تنفيذ  باتفاق بشأن الجوانب األخرى ذات الصلة  

 هذا   عن أمله في أن تتمكن اللجنة التنفيذية من تقديم تقرير عن التقدم الملحوظ إلى اجتماع األطراف في وقت الحق من

 سيكون تنفيذ تعديل كيغالي ممكناً بفضل تفاني األعضاء ومرونتهم واستعدادهم للتوصل إلى توافق في اآلراء.و العام. 

 

عليه،ب  وذّكر .9 المتفق  النحو  على  السياسات،    أنه،  وثائق  لمناقشة  والثمانين  التاسع  االجتماع  سيخصص 

تقييم الصندوق    وسيغطي بنود تعتبر مهمة وعاجلة:  لعام  الالجزء األول ثالثة  بواسطة شبكة   2019متعدد األطراف 

  مشروعات  واستعراضبأنشطة األمانة؛    المتعلقبند جدول األعمال    إطارمتعددة األطراف في  التقييم أداء المنظمات  

تمويل   وطرائق  مستوى  وتحليل  التمويل  مستويات  ذلك  في  بما  المؤسسي،  المواد    تخفيضالتعزيز 

المتبقية على جدول األعمال في الجزء   اتسيتم تناول مسائل السياسو  في قطاع خدمة التبريد.  الهيدروفلوروكربونية

. وفي الختام، شكر الرئيس المشاركين  2022  ه/ حزيران شخصيًا في يوني ضور  بالح الثاني من االجتماع، الذي سيعقد  

 والتزامهم المستمر بها. ، متعدد األطراف الناجحةاللصندوق ا على دعمهم إلدارة  مقدما

 من جدول األعمال: المسائل التنظيمية  2البند 
 
 إقرار جدول األعمال  ( أ)

 

اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي للجزء األول من االجتماع التاسع والثمانين على أساس جدول    اعتمدت .10

بنود  مجموعة من  من    الذي يتألف،  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/1/Add.1األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  

المؤقت   األعمال  فالمختارة  جدول  الوارد  بكامله  والثمانين  التاسع  الوثيقة  لالجتماع  ي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/1 : 

 

 
 (.4 –جميع األوقات المذكورة هي بتوقيت مونتريال )التوقيت العالمي المنسق   2
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 افتتاح االجتماع.  .1

 

 المسائل التنظيمية: .2

 

 إقرار جدول األعمال؛  ( أ)

 

 تنظيم العمل. (ب)

 

 أنشطة األمانة. .3

 

 )د((. 74/51استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات التمويل )المقرر  .5

 

 مونتريال: المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول  .7

 

تمويل   (ج) وطرائق  مستوى  الهيدروفلوروكربونتحليل  التبريد   خفض  خدمة  قطاع  في 

 (. 88/76 )المقرر

 

 مسائل أخرى.  .9

 

 اعتماد التقرير.  .10

 

 اختتام االجتماع.  .11

 

 تنظيم العمل  ( ب)

 

أن خطة الطوارئ المتفق عليها نصت على أن يجتمع الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج في  بالرئيس    ذّكر .11

 . التاسع والثمانينالجزء الثاني من االجتماع 

 

 اللجنة التنفيذية على تنظيم العمل الذي اقترحه الرئيس. وافقتو .12

 أنشطة األمانة من جدول األعمال:   3لبند ا

التقرير   .13 مع  سيتم جمعه  األمانة  أنشطة  المعتاد عن  التقرير  أن  إلى  الرئيس  أشار  البند،  تقديم  في لدى  المقدم 

. وستنظر اللجنة، في االجتماع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2الجتماع التسعين، على النحو المبين في الوثيقة  ا

للصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة تقييم    2019م  المتعلقة بتقييم عا   األمانةالحالي، فقط في التقرير عن أنشطة  

الوثيقة   في  الوارد  األطراف  المتعددة  المنظمات  اللجنة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1أداء  وبدأت   .

 عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع الثامن والثمانين.  خاللالتنفيذية في المناقشة حول هذه المسألة  

 

كبيرة  .14 الوثيقة    وعرضت  مالحظات  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1الموظفين  محددة   ،

ومقترحات األمانة فيما يتعلق بتقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف. وتعكس الوثيقة المناقشة والتعليقات  

نين. وبعد اإلشارة إلى أن تقييم  دلى بها األطراف خالل عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع الثامن والثماأ التي  

المتعددة   المنظمات  أداء  تقييم  المتعدد األطراف، قدمت عرضا    األطرافشبكة  للصندوق  القوة  الكثير من أوجه  حدد 

األمانة   ومقترحات  لمالحظات  موجزا  إلىعاما  في  ا  بالعالقة  إليها  المشار  التحسين  إلى  تحتاج  التي  مجاالت  لخمسة 
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أدا تقييم  شبكة  المعلومات  تقرير  ووظيفة  النتائج؛  وإطار  التقييم؛  وظيفة  وهي  األطراف،  المتعددة  المنظمات  ء 

 واالتصال؛ والمساواة بين الجنسين؛ واالستدامة.

 

المنقح من األمانة   .15 بالرد  واسع    أيدواوورحب األعضاء  المقترحةعلى نحو  الوثيقة. ولكنهم مع   الطريقة  في 

إدارة   إلى  بالعالقة  األطراف  المتعددة  المنظمات  أداء  تقييم  شبكة  توصيات  لمعالجة  المتخذة  التدابير  أن  حذروا  ذلك 

أو الوكاالت المنفذة أو تتطرق إلى    5النتائج وبيان النتائج، ينبغي أال تضع عبئا إضافيا غير الزم على أطراف المادة  

ل   مجاالت خارج والية موارد إضافية  إلى  تدابير  تنفيذ  بروتوكول مونتريال. واقترح بعض األعضاء أن هناك حاجة 

سيتم   الموارد  تلك  كانت  إذا  ما  إزاء  القلق  وأثاروا  األطراف  المتعددة  المنظمات  أداء  تقييم  الرد على توصيات شبكة 

وص الخمسة مجاالت التي تحتاج إلى  توافرها. وعرض األعضاء أيضا عددا من المقترحات المحددة والتعليقات بخص

التي   المحددة  المقترحات  إعداد  عند  االعتبار  في  األمانة  تأخذها  أن  ينبغي  التي  الشبكة،  تقييم  في  المحددة  التحسين 

 ستنظر فيها اللجنة في اجتماعات قادمة.

 

مستقلة مع االعتراف بصالتها وفيما يتعلق بوظيفة التقييم، شدد العديد من األعضاء على أهمية وظيفة تقييم   .16

الوثيقة مع األمانة. واعتبر أن وجود تقارير سنوية قائمة بذاتها عن الرصد والتقييم تطورا إيجابيا. وذكر أحد األعضاء 

أيضا الحاجة إلى النظر في الهيكل التنظيمي لألمانة بالعالقة إلى استقالل وظيفة التقييم. ورأى عضو آخر أن النهج  

المرحلتي أن  ذي  ينبغي  اللجنة  إن  األعضاء  أحد  وقال  وفعاال،  بسيطا  كان  كامل،  وتقييم  نظرية  دراسة  مع  الحالي،  ن 

أن اللجنة اتبعت في السنوات  إلى  أحد األعضاء    أشارتتوخى الحذر في عدم إنشاء هيكل مفصل ذي أعباء إضافية. و

اااألخيرة ممارسة اإلشارة ببساطة إلى تق الدروس المستفادة  رير الرصد والتقييم ودعوة  لوكاالت المنفذة إلى مراعاة 

فيه.   الواردة  والمعلومات  التقرير  أنه  من  عام  غير  حتى  المتبعة  الممارسة  إلى  اتخذت    2010أشار  اللجنة  حيث 

القرارات بشأن التوصيات ذات الصلة نتيجة لنتائج التقييم، مما يسر متابعة تنفيذها. واقترح أن اللجنة ينبغي أن تعود  

عام    إلى قبل  المتبعة  يمكن    2011الممارسة  بمتابعة  الحتى  يتعلق  بالتقييم  فيما  المتعلقة  التوصيات  انعكاس  كيفية 

أداء   تقييم  شبكة  في  به  الموصى  النحو  على  والمنفذة،  الثنائية  ووكاالته  الصندوق  عمل  في  الصلة  ذات  والقرارات 

أنالمنظما على  وشدد  األطراف.  المتعددة  ال  ت  هذه  مثل  أن  عدد  ينبغي  محدود يتوصيات  النتائج  يو  اكون  على  ركز 

تجنب عمليات المتابعة غير الضرورية. فإعداد ردود اإلدارة بواسطة اللجنة سيسهم أيضا في    من أجل  ضرورة األكثر  

 مع عمل الصندوق.  الوظيفة  تخدام نتائج التقييم وتعزيز صالتتعزيز اس

 

النتائج   .17 إلطار  األمانة  بمقترح  األعضاء  األطراف  ورحب  المتعدد  للصندوق  نطاقا  األوسع  األثر  يبين  الذي 

ونواتج   محددة،  أهداف  إعداد  إمكانية  عن  التساؤل  من  الرغم  على  النتائج،  عن  لإلبالغ  النتائج  بيان  واستخدام 

البيئية واالجتماعية   للمجاالت  بروتوكول  االقتصادية  ومؤشرات  لوالية  بذلك نظرا  القيام  نطاقا، واستصواب  األوسع 

كان   إذا  عما  أيضا  األعضاء  من  العديد  وتساءل  على  اإلجراء  ذلك  لمثل  مونتريال.  ب تكاليف  ال آثار  الصلة  جمع ذات 

ة عن  الحظ أن أهداف إطار النتائج يمكن تحقيقها بدرجة كبير اآلخر  البيانات واإلبالغ عن المؤشرات، ولكن البعض  

طريق إعادة تنظيم البيانات المتوافرة بالفعل. واقترح العديد من األعضاء موضوعات للمؤشرات، بما في ذلك كفاءة  

لتحقيق   المقدمة  والمساعدة  الكربون،  أكسيد  ثاني  ومكافئ  األوزون،  استنفاد  بقدرات  األطنان  الطاقة، وكمية  استخدام 

المؤسسي وبناء القدرات. وبصفة عامة، اعترف األعضاء بالحاجة إلى الحد من عدد المؤشرات    االمتثال، والتعزيز 

شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف. وأعربوا أيضا  المتعلقة بالمؤشرات في  توصيات  في االعتبار ال خذ  األو

، بغية االنتهاء من بيان النتائج، على نحو أمثل في االجتماع الحادي والتسعينو عن الرغبة في النظر في إطار النتائج  

 إعدادهما في االجتماع الثاني والتسعين. 

 

األفكار التي اقترحتها األمانة وأشاروا مع    معوفيما يتعلق بموضوع االتصال، أعرب األعضاء عن اتفاقهم   .18

قع لتعزيز المو  كبيرالرضى إلى تقديم استراتيجية معلومات محدثة في االجتماع الحادي والتسعين. وكان هناك تأييد  

أوسع   ولجمهور  لألطراف  بالنسبة  المعلومات،  على  الحصول  تسهيل  أجل  من  األطراف  المتعدد  للصندوق  الشبكي 

نطاقا، وُشجعت األمانة على االستفادة من خبرة أمانة األوزون في هذا الصدد. فاإلبالغ عن نجاح العمل المنفذ بموجب  

األمان  وُشجعت  مهم  بأنه  أيضا  ذُكر  مونتريال  عن  بروتوكول  األقل  على  واحد  سنوي  اتصال  منتج  إصدار  على  ة 

 اإلنجازات الرئيسية للصندوق. 
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تنفيذ   .19 استعراض  عن  األمانة  تقرير  في  ستنظر  اللجنة  أن  إلى  أشير  الجنسين،  بين  بالمساواة  يتعلق  وفيما 

يات شبكة تقييم أداء السياسة العملية عن تعميم الجنسانية في اجتماعها التسعين ويمكن أن تناقش أيضا الرد على توص

المنظمات المتعددة األطراف بشأن المساواة بين الجنسين في ذلك السياق. وقال أحد األعضاء إن النتائج المبلغ عنها  

النتائج وبيان   الجنسين للصندوق في إطار  للمساواة بين  العالمية  النتائج  ينبغي إدراجها في  المنفذة  الوكاالت  بواسطة 

 النتائج المقترحين. 

 

باستدامة   .20 يتعلق  تستكشف  نتائج  وفيما  أن  األعضاء  اقترح  األطراف،  المتعدد  الصندوق  من  المدعم  العمل 

الفرص إلبراز كيفية ضمان االستدامة ولكنهم اعترفوا بأن االستدامة سيتم مناقشتها أيضا تحت بنود مختلفة   األمانة 

إلى أن تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة  خالل االجتماعات القادمة بالحضور الشخصي. وأشار أحد األعضاء  

معالجتها   يتم  لم  التي  المخاطر  بإدارة  تتعلق  مالحظات  على  اشتمل  إلى  بالكامل  األطراف  وطلب  األمانة  تقرير  في 

 لكي تنظر فيها اللجنة. تتعلق باالستدامة توصيات  عند صياغةأن تنظر كذلك في تلك المالحظات  األمانة

 

ة أيضا على إعداد رد اإلدارة على تقييم شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف في أقرب  وُحثت األمان .21

 وقت ممكن، وذلك للنظر فيه على نحو أمثل في االجتماع الحادي والتسعين. 

 

وحدد ممثل إحدى الوكاالت المنفذة، ردا على تساؤل من أحد األعضاء، االستدامة كمسألة رئيسية. وأشار إلى  .22

  أطرافأن تنتقل على نحو أسرع عن غير    5، ُطلب إلى أطراف المادة  بصفة خاصة  قطاع تكييف الهواء المنزلي  أن

تواجه    5المادة   التي  التحديات  وفهم  إلى الصبر  العالمي، ودعا  تكنولوجيات إمكانية منخفضة لالحترار  في استيعاب 

 . 5أطراف المادة 

 

لى معالجة إ وردا على تعليقات وأسئلة من األعضاء، قالت كبيرة الموظفين إن استراتيجية المعلومات ستهدف   .23

ببيانات الصندوق تتعلق  القائمة؛ وتوفير وصول فعال    :ثالث مسائل  الصندوق  بيانات  وسهل االستخدام  الحفاظ على 

تلفة من أصحاب المصلحة.  علومات على أنواع مخ إلى البيانات القائمة بالنسبة لجميع أصحاب المصلحة؛ وعرض الم

األهداف  اأمثلة  وتتضمن   هذه  لتحقيق  الالزمة  على  ألدوات  احتوت  مجدد،  والتي  شبكي  عبر  موقع  لإلبالغ  أداة 

لسياسات   االنترنت  عبر  للبحث  قابل  وتجميع  البيانات،  جرد  وتجديد  الهيدروفلوروكربونية،  المواد  عن  االنترنت 

ا المتعدد  االجتماع الصندوق  في  ستقدم  التي  شاملة  خطة  في  كلها  تغطيتها  وسيتم  وإجراءاته،  وإرشاداته  ألطراف، 

بموضوع   يتعلق  وفيما  الالزم.  الزمني  واإلطار  التمويل  احتياجات  مع  أيضا  تتعامل  أن  شأنها  من  والتسعين  الحادي 

واقع  على    واسع النطاقيق، فله أثر  إن بروتوكول مونتريال بالرغم من مجاله الض كبيرة الموظفين  المؤشرات، قالت  

الوطنيو  األمر المستوى  على  الناس  حياة  من  يغير  تنفيذه  واالقتصادية    ؛أن  االجتماعية  المؤشرات  تصميم  وسيتم 

  إظهارهالبيان ذلك األثر الواسع النطاق. وأضافت أن الكثير من المعلومات يتواجد بالفعل، وأن المسألة هي  البيئية  و

 بطريقة مختلفة لتبادلها مع الجمهور. 

 

الوثيقة    ووافقت .24 في  الواردة  التوصيات  األمانة  تراجع  أن  على  التنفيذية  اللجنة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1 نة في وقت الحق من االجتماع.لكي تنظر فيها اللج 

 

األمانة   .25 أعدتها  منقحة  توصية  في  التنفيذية  اللجنة  نظرت  ذلك،  االجتماع    علىوبعد  في  المناقشات  أساس 

 الحالي.
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .26

 

علما   ( أ) تحاط  الوثيقة  و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2بالوثيقة  أن  في  الوارد  بالتقرير 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1  المالحظات واإلجراءات المقترحة من    عرضالذي ي

تحسين   الى  تحتاج  التي  الخمسة  الرئيسية  المجاالت  األمانة عن  الصندوق  جانب  تقييم  في  المحددة 

 ة األطراف؛ التي أجرته شبكة تقييم أداء المنظمات المتعدد 2019المتعدد األطراف لعام 

، مع مراعاة المناقشات عن المسألة في الجزء األول من موظفي الرصد والتقييم   ةأن تطلب من كبير (ب)

الى   13درج إجراءات لتعزيز وظيفة التقييم المبينة في الفقرات من  تأن    االجتماع التاسع والثمانين،

في برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/2/Add.1من الوثيقة  18

 والتسعين؛   حادي اجتماعها ال فيللنظر من جانب اللجنة التنفيذية  2023

المنااال   أن تطلب من األمانة (ج) األول من   ءقشات بشأن المسألة في الجزضطالع بمايلي، مع مراعاة 

 االجتماع الحادي والتسعين: 

لكي تنظر عمليات الصندوق المتعدد األطراف    انيناسبإطار النتائج وبيان النتائج  أن تضع   (1)

 الثاني والتسعين؛  هاجتماعا  فيهما اللجنة التنفيذية في

طة مفصلة عن إدارة خ  لتشملأن تحدث استراتيجية المعلومات للصندوق المتعدد األطراف   (2)

والموارد   المعلومات،  اإلنترنت/  موقع  تكنولوجيا  واحتياجات  والمعارف  المعلومات 

واضحة   ومواعيد  االستراتيجية  للتنفيذ  الالزمة،  في وتقدم  التنفيذية  اللجنة  فيها  تنظر  لكي 

 ؛ اجتماعها الحادي والتسعين 

استدا (3) كيفية ضمان  إبراز  لمواصلة  الالزمة  الفرص  يدعمها  أن تستكشف  التي  األنشطة  مة 

بما في ذلك من خالل مواصلة التوضيح في الوثائق المقدمة    ،الصندوق المتعدد األطراف 

الحرجة   واالفتراضات  والمخاطر  الشريك  قدرات  عن  األمانة  وتقديم    هافي  نظر التي  من 

 ؛ تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها الحادي والتسعين

والتسعين مشروع رد اإلدارة    الحادي   هاجتماعلجنة التنفيذية في اال أن تعد للنظر من جانب   (4)

التنفيذية   اللجنة  تقييم  إلى  من  بشأن  األطراف  المتعددة  المنظمات  أداء  تقييم  شبكة  أمانة 

 . 2019الصندوق المتعدد األطراف الذي أجرى عام 

 ( 89/1)المقرر 

 

مشروعات التعزيز المؤسسي، بما في ذلك مستويات    من جدول األعمال:  استعراض   5البند  

 )د(( 74/51التمويل )المقرر 

، أشار ممثل األمانة إلى أنها أعدت استحابة للمقرر  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/4  عند عرض الوثيقة .27

. غير أنه نظرا لجائحة مرض فيروس كورونا  2020)د(، للنظر فيها في االجتماع السادس والثمانين في عام  74/51

رة  (، تأجل النظر فيها إلى االجتماع السابع والثمانين وبعد ذلك إلى اجتماعات الحقة وتم النظر فيها ألول م19-)كوفيد

وتتناول   في االجتماع الحالي. وتعرض الوثيقة استعراضا لمشروعات التعزيز المؤسسي وأنشطتها ذات الصلة،  

المادة   أطراف  امتثال  في  المساهمة  في  الدعم  هذا  مثل  تقييما ألهمية  وأجرت  كيغالي؛  بتعديل  المرتبطة    5التحديات 

طائفة   وحددت  مونتريال؛  بروتوكول  في  الرقابة  تضطلع    منلتدابير  أن  ينبغي  التي  األوزون  باألنشطة  وحدات  ها 

السنوات   بين  والهيدروفلوروكربون  الهيدروكلوروفلوروكربون  الرقابة على  تدابير  لتحقيق  ؛  2030و  2020الوطنية 
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في  عليها  الموافق  األداء  ومؤشرات  الطلبات  هذه  وتجديد  المؤسسي  التعزيز  طلبات  عن  اإلبالغ  شكل  واستعرضت 

 االجتماع الرابع والسبعين. 

 

من الوثيقة، مؤكدا أن خط أساس الهيدروفلوروكربون    41شفويا على الفقرة    تصحيحاوأدخل ممثل األمانة   .28

 . 2025، وليس عام  2023سيُنشأ في عام   5الالزم المتثال بلدان المجموعة األولى من بلدان المادة 

 

الذي .29 األعضاء  جميع  أقّر  تلت،  التي  المناقشة  التعزيز  وفي  مشروعات  وقيمة  بأهمية  القاعة  في  تحدثوا  ن 

من   األعضاء  من  العديد  وأعاد  مونتريال.  بروتوكول  إطار  في  العالمية  الجهود  لنجاح  حيويا  كان  مما  المؤسسي، 

 التأكيد على أهمية الدعم الذي تلقوه على مدى السنين.   5المادة   أطراف

 

  5المادة    أطراف الوطنية. وأبرز العديد من األعضاء من  وتم االعتراف أيضا بدور وعمل وحدات األوزون   .30

ذلك،   إلى  وباإلضافة  النفاذ.  حيز  كيغالي  تعديل  لدخول  نظرا  األخيرة  األوقات  في  الوحدات  عمل  عبء  في  الزيادة 

سيزداد عبء العمل هذا أيضا مع تزايد خطى الجهود المبذولة في تنفيذ التعديل، بما في ذلك تحديد خطوط األساس،  

األوزون  و لوحدات  إضافية  مسؤوليات  األعضاء  وذكر  تعقيدا.  األكثر  البيانات  عن  واإلبالغ  التنفيذ  تشريعات  سن 

الوطنية في مجاالت كانت جديدة بالنسبة لهم، مثل كفاءة استخدام الطاقة، وحماية المناخ وإدارة معدات التبريد وتكييف  

االفتراضي. وستشترك وحدات   نهاية عمرها  في  نطاقا من أصحاب  الهواء  أوسع  أيضا مع طائفة  الوطنية  األوزون 

المصلحة عما كان الحال في الماضي. وفي نفس الوقت، سيستمر العمل على إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. ويعني 

يزداد   تتوقع أن  إنها  إلى تعزيزها. وقالت إحدى العضوات  الوطنية ستحتاج  العمل وتعقده أن وحدات األوزون  حجم 

 العمل حتى ثالثة أضعاف. عبء 

 

من األمانة بأن يتم تمديد   امقترح 5المادة  أطرافومن غير  5المادة   أطرافوأيد العديد من األعضاء من كال  .31

من    ألطرافمدة تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي من سنتين إلى ثالث سنوات لصالح الكفاءة األكبر. وأكدت تلك ا

يوفر بعض الراحة لإلدارة واإلبالغ وسيمكن وحدات األوزون الوطنية من التركيز  أن تمديد المدة س   5المادة    أطراف

على تنفيذ األنشطة. ولكن أحد األعضاء اقترح أن تعد األمانة عرضا عاما لمشروعات التعزيز المؤسسي قيد التنفيذ  

سنتين إلى ثالث سنوات.  في الوقت الحاضر لتمكين اللجنة من الحصول على فهم أفضل لألثر المحتمل لالنتقال من  

إلى تعزيز  أيضا  ومن شأن ذلك أن يلقي الضوء أيضا على فئات التكلفة التي يتم تمويلها وعلى ما إذا كانت هناك حاجة  

ينبغي تعلمها من التعزيز المؤسسي   تكوين وحدات األوزون الوطنية. وقال أحد األعضاء إنه قد تكون هناك دروس 

وروفلوروكربون، بما في ذلك كيفية تعزيز المؤسسات، وقد يكون هناك بعض التآزر الذي  المنفذ خالل إزالة الهيدروكل

هم دعم التعزيز المؤسسي  اينبغي تحقيقه. وقال عضو آخر إنه ينبغي أن يكون هناك المزيد من المناقشة حول كيف يس

والتخفي الهيدروكلوروفلوروكربون  والمستقر إلزالة  المستدام  المتوازي  التنفيذ  للهيدروفلوروكربون  في  التدريجي  ض 

 وأنه ينبغي أخذ الفرص والحوافز في الحسبان. 2030حتى عام 

 

الوقت   .32 في  التمويل  أن  األمانة  ممثل  سنوات، شرح  ثالث  إلى  سنتين  من  االنتقال  لتوضيح  طلب  على  وردا 

روع التعزيز المؤسسي إلى ثالث  الحالي، تم الموافقة عليه لمدة سنتين وأنه إذا وافقت اللجنة على تمديد مدة تجديد مش

 سنوات، سيتم بالتالي أيضا تمديد التمويل السنوي الموافق عليه إلى السنة الثالثة. 

 

في   100إلى    50وفيما يتعلق بمستوى التمويل، طرح بعض األعضاء مقترحات لزيادات بنسب تتراوح بين   .33

  ( كان لها أثر أيضا على عمل وحدات 19-وفيدالمائة. وأشار أحد األعضاء إلى أن جائحة مرض فيروس كورونا )ك

 وأدت إلى حدوث التضخم مما زاد من التكاليف التي تكبدتها.  األوزون الوطنية

 

وأعرب العديد من األعضاء عن رغبتهم في المزيد من المناقشة لشكل اإلبالغ لتجديدات التعزيز المؤسسي   .34

ومؤشرات األداء. ووافق أحدهم على مقترح األمانة بالحاجة إلى تحديث الشكل والمؤشرات واقترح أن تتوصل اللجنة  

ك المؤسسي  بالتعزيز  المتعلقة  العناصر  جميع  بشأن  استنتاجات  المقرر  إلى  لتعزيز  ممكن  وقت  أقرب  في  حزمة 

2/XXVIII    والسماح لوحدات األوزون الوطنية بمواصلة عملها. وفي أحد المقترحات الذي أيدها الجتماع األطراف
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لعام   األخير  االجتماع  قبل  مبكرا  تسويتها  ينبغي  والمؤشرات  الشكل  مسألة  أن  اقترحت  آخر،  وأشار  2023عضو   .

كمسألة تتطلب المناقشة بالحضور الشخصي مع الوكاالت الثنائية والمنفذة، ستتمكن األمانة فقط  ممثل األمانة إلى أنه،  

. غير أن عضو آخر اعتبر أن الشكل ومؤشرات األداء القائمة 2023من إبالغ اللجنة في أول اجتماع يعقد في عام  

الوكاالت المنفذة حول هذه  كانت شاملة وأنه يمكن االستمرار في استخدامها كما هي. وطلب العضو أيضا   آراء من 

 المسألة. 

 

واقترح أحد األعضاء، مشيرا إلى عبء العمل المتزايد في جميع الحاالت، النابع من التنفيذ المتزامن لتدابير   .35

والهيدروفلوروكربون حتى عام   الهيدروكلوروفلوروكربون  الالحق  2029الرقابة على  االستعراض  إجراء  يتم  أن   ،

 . 2030أو   2029لمؤسسي في عام لدعم التعزيز ا

 

 اللجنة التنفيذية على تشكيل فريق اتصال لمزيد من النظر في مسألة مشروعات التعزيز المؤسسي. ووافقت .36

 

قال منسق فريق االتصال إن الفريق أجرى مناقشات بناءة واتفق من حيث المبدأ على أن مدة  وردا على ذلك،   .37

طلب  تإلى ثالث سنوات. ولكن وقت تنفيذ هذا التغيير يالمؤسسي ينبغي تمديدها من سنتين  تجديد مشروعات التعزيز  

مزيدا من المناقشة. ووافق الفريق أيضا على أن األمانة ينبغي أن تعد استعراضا لمؤشرات األداء وشكل اإلبالغ بغية 

، ولكن تاريخ التقديم لمثل هذا االستعراض لم يتقرر بعد؛ وقدمت  SMARTتبسيط األشكال الحالية وإعداد مؤشرات  

فريق االتصال أيضا مستوى التمويل.   اقشن. و2023ع األول في عام اقتراحات لالجتماع الحادي والتسعين أو االجتما

وأن كيغالي  تعديل  تنفيذ  مع  الوطنية ستزداد  األوزون  بأن مسؤوليات وحدات  اتفاق عام  هناك  بالتالي  وكان  يقتضي  ه 

المزيد من البحث. ومن بين اآلراء التي أعرب عن إلى  التمويل. غير أن مستوى التمويل يحتاج  ها أعضاء  زيادة في 

البلدان   امتثال  أساس  على  يقدم  أن  ينبغي  التمويل  وأن  التمويل؛  مستوى  على  االتفاق  سرعة  كانت  االتصال  فريق 

 ينبغي النظر في المقترح بإيجاد حزمة تتعلق بزيادة التمويل.  هاللتزاماتها؛ وأن

 

االتصال،   .38 فريق  تقرير  استعر  وافقتوبعد  مناقشة  مواصلة  على  التنفيذية  التعزيز  اللجنة  مشروعات  اض 

العمل  نص  أساس  على  والثمانين  التاسع  االجتماع  من  الثاني  الجزء  في  التمويل،  مستويات  ذلك  في  بما  المؤسسي، 

التاسع   من االجتماع  األول  الجزء  في  االتصال  فريق  من  الموافقة عليه  تم  الذي  الحالي،  بالتقرير  المرفق  في  الوارد 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/4من الوثيقة  46المقترحة من األمانة في الفقرة والثمانين والمستند إلى التوصية 

 

 من جدول األعمال: المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال  7البند 

تمويل   )ج(  وطرائق  مستوى  ايخف التتحليل  لض  )المقرر لتدريجي  التبريد  خدمة  قطاع  في  لهيدروفلوروكربون 

88/76 ) 

الوثيقة   .39 أنها كانت إعادة إصدار للوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/8قدم ممثل األمانة  ، مشيرا الى 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/72   اللجنة بواسطة  دارت  التي  المناقشات  توجز  األمانة  من  مذكرة  إضافة  مع 

  ، لمقترحة من األمانة في الوثيقةالثامن والثمانين. وبعد أن وصف طرائق ومستويات التمويل ا   هاجتماعفي االتنفيذية  

)و( من جدول األعمال  7لفت األنظار الى حقيقة أنه خالل الجزء الثاني من االجتماع التاسع والثمانين في إطار البند  

( التي  UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/1المؤقت  للبلدان  الخدمة  قطاع  تمويل  زيادة  نظر  األمانة  تطلب  قد   ،)

لدعم إدخال  الجتماع األطراف    XXVIII/2من المقرر    16ثلما أشير إليها في الفقرة  ينخفض فيها حجم االستهالك م

الهيدروفلوروكربونية والمحافظة على كفاءة است  للمواد  العالمي  القدرة على االحترار  المنخفضة  الطاقة.   خدام البدائل 

ونظرا للخطط الرامية الى مناقشة هذه المسألة، طلبت األمانة من اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الحالي أن تنظر فيما  

إذا كانت تراعي هذه الزيادة في المستقبل في األموال المخصصة للبلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك في تمويل 

ليل  تنفيذ تعدالمرحلة األولى من خطط   غير أن    ،الهيدروفلوروكربون التي نوقشت في إطار هذا البند   خفضكيغالي 

تؤخذ في   لم تصادق بعد على تعديل كيغالي لن  التي  االستهالك  فيها حجم  التي ينخفض  البلدان  يعني أن  إجراء ذلك 

بما فى    ، ةهذه الوثيقفي  نظر  الأن اللجنة التنفيذية قد ترغب في  ممثل األمانة إلى  كما أشار    . االعتبار في هذه الزيادة 
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كيغالي لخفض الهيدروفلوروكربون لبلدان  تنفيذ تعديل  خطط  ذلك توصية في ضوء المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد  

 االجتماع السابع والثمانين.  فيالتي ووفق عليها  5المادة 

 

تلت،  و .40 التي  المناقشة  الثامن  في  االجتماع  خالل  أبديت  التي  التعليقات  لتكرار  الفرصة  األعضاء  أحد  اغتنم 

الهيدروكلوروفلوروكربون التي قد تكون قد حددت   إزالة  التي اقترحت وضع إطار وآلية لالستخدام خالل  والثمانين 

التبريد المنخفضة القدرة    سالمة غازاتتتعلق بمن تطبيقها على خفض الهيدروفلوروكربون بالنظر الى التحديات التي  

العالمي. وعالوة على ذلك  الخدمة إالّ    ،على االحترار  لقطاع  التجميعي  النظر في استراتيجية االمتثال  ينبغي  فإنه ال 

عام   التبريد  خدمة  بقطاع  المتعلقة  االحتياجات  تقييم  قد    2028عند  للهيدورفلوروكربون  األساسى  الرقم  يكون  حيث 

 ويكون التوزيع القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية قد عرف.  5ع أطراف المادة وضع في ذلك الوقت لجمي

 

خالل   .41 الخدمة  لقطاع  التمويل  ومستويات  طرائق  بشأن  اتفاق  الى  التوصل  أهمية  على  آخر  عضو  وشدد 

الكثير من البلدان قد حصل بالفعل على األموال إلعداد    ،االجتماع التاسع والثمانين الى أن  تنفيذ تعديل  خطط  مشيرا 

كيغالي لخفض الهيدروفلوروكربون، وأن من الواضح وخاصة بالنسبة للبلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك أن  

في إطار تعديل كيغالي. وبعد    2024اتخاذ إجراء في قطاع الخدمة يعتبر عنصرا رئيسيا في االمتثال التجميعى عام  

، وأن بالوسع  الجتماع األطراف  XXVIII /2أن أشار الى أن أنشطة قطاع خدمة التبريد المؤهلة قد بينت في المقرر  

إجراء مناقشات مفصلة قد يتم إنشائه،  فريق اتصال    في أي اللجنة  تتجنب  إضافة أنشطة أخرى فيما بعد، أوصى بأن  

األنشط ذلك  وب   ، التي ستمول  ةعن  من  إدال  الثالتهدف  المسائل  هذه  معالجة  التمويل:  لى  تناول مستويات  قبل  أوال  ثة 

مثلما طلبت األمانة ما إذا كان التمويل المتفق عليه بالنسبة للبلدان التي ينخفض فيها حجم االستهالك سوف يتضمن أي  

عمال خالل الجزء الثاني من االجتماع  )و( من جدول األ7تمويل إضافي قد يتقرر كجزء من المناقشات في إطار البند  

والثمانين  خفض    ؛التاسع  أنشطة  بين  فيما  المواءمة  تحقيق  الى  والسعي  التداخل  تجنب  مسألة  معالجة  كيفية  وثانيا 

التماثل   الى  بالنظر  الهيدروكلوروفلوروكربون  إلزالة  الجارية  واألنشطة  الخدمة  قطاع  في  الهيدروفلوروكربون 

األ تلك  بين  مستويات    ؛نشطةاألساسي  لوضع  كتقريب  تستخدم  الهيدروكوروفلوروكربون  بيانات  كانت  إذا  ما  وثالثا 

للمس بالنسبة  رأيه  من  وكان  أسلوب  أ التمويل.  أفضل  هو  الهيدروكلوروفلوروكربون  بيانات  استخدام  أن  الثالثة  لة 

للهيدروفلوروكربون   األساس  رقم  توافر  عدم  الى  بالنظر  الخفض  من  األولى  في للمرحلة  عليها  يعتمد  بيانات  أو 

على    2025أو    2024  عام   اقترح إجراء استعراض في  غير أنه  .5االستهالك في قطاع الخدمة بالنسبة لبلدان المادة  

إسناد مستويات  من أجل السماح ب،  2023أساس الرقم األساسي للبيانات القطاعية التي سوف تتوافر قرب نهاية عام  

 فلوروكربون بدال من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون. التمويل الى استهالك الهيدرو

 

 اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال لمتابعة المناقشات.  ووافقت .42

 

وبعد ذلك، أفادت منسقة فريق االتصال عن نتائج مناقشات الفريق، التي تم تسجيلها في التقرير الحالي لتعمل   .43

كأساس لمزيد من المناقشات في فريق اتصال في الجزء الثاني من االجتماع التاسع والثمانين. وأفادت بأن هناك اتفاق  

الطلب   في  النظر  بأن  الفقرة  م عام  في  األطراف  بإدخال  XXVIII/2المقرر    من  16ن  المتعلق  للمواد  ب ،  دائل 

استخدام   في  الكفاءة  وخدمة  العالمي  لالحترار  معدومة  أو  منخفضة  إمكانية  ذات  تكون  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

الخدمة/ قطاع  في  بموج   الطاقة  المناقشة  من  حذفها  يمكن  النهائي  األعمال   بالمستهلك  جدول  من  الحالي  البند 

البند  واستمرارها   اقترحتها 7بموجب  التي  الثالثة  الطريقة  مناقشة  على  أيضا  الفريق  واتفق  األعمال.  من جدول  )و( 

وعالوة على ذلك، تم مناقشة عددا من العناصر األخرى،    .UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/8األمانة في الوثيقة  

 مع النتائج التالية:

 

من   ( أ) عديدة  أطراف  تشديد  مع  القائمة،  التحتية  البنية  من  االستفادة  إلى  بالحاجة  عام  فهم  هناك  كان 

المادة   نت   5أطراف  المطلوبين  اإلضافية  واألنشطة  اإلضافي  الجهد  التدريجي  يعلى  للتخفيض  جة 

 روكربون والحاجة إلى التأكد من مراعاة ذلك في التمويل المتفق عليه؛ للهيدروفلو
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تصنيف   (ب) يتم  أن  االستهالكاقترح  حجم  فيها  ينخفض  ال  التي  االستهالك    البلدان  أساس  على 

ال الجزء  التمويل المصاحبة في  المناقشة بشأن مستويات  المزيد من  يقترح  اني  ثواالحتياجات، وأن 

 انين، وأن يقدم طلب إلى األمانة في هذا الصدد؛ من االجتماع التاسع والثم

 

إلى   (ج) البلدان  بالنسبة لجميع  الخدمة  المخصص لقطاع  للتمويل  الشاملة  القيمة  أن تستند  واقترح أيضا 

 الطريقة الثالثة؛ 

 

كبديل   ( د) استخدامها  سيتم  للهيدروكلوروفلوروكربون  الحالية  األساس  خطوط  أن  على  الفريق  ووافق 

الهيدروفلوروكربون عند النظر في التمويل؛ واقترح أن يتم استعراض مستويات التمويل،  الستهالك  

عام   كيفية    2025في  تحديث  أجل  من  الهيدروفلوروكربون،  أساس  خطوط  معرفة  بمجرد  مثال، 

 تعديل التمويل استنادا إلى مستويات استهالك الهيدروفلوروكربون.

 

االتصال،   .44 فريق  من  التقرير  الفقرة    وافقتوبعد  في  النظر  مواصلة  على  التنفيذية  المقرر    16اللجنة  من 

XXVIII/2 و( من جدول 7فصل، بموجب البند  ، المتعلقة بجملة أمور من بينها كفاءة استخدام الطاقة، على نحو من(

تمويل  اأعمال   وطرائق  مستوى  تحليل  مناقشة  ومواصلة  والثمانين  التاسع  االجتماع  من  الثاني  التخفيض  لجزء 

ل ا فريق    لهيدروفلوروكربونلتدريجي  ونتائج  مناقشة  من  أساس كل  االجتماع، على  نفس  في  التبريد  قطاع خدمة  في 

االتصال بشأن المسألة في الجزء األول من االجتماع التاسع والثمانين والمعلومات اإلضافية التي ستقدمها األمانة في 

 . أعاله )ب( و)ج(  43مقترحات المعروضة في الفقرتين الفرعيتين  الجزء الثاني من االجتماع التاسع والثمانين عمال لل

 

 مسائل أخرى من جدول األعمال:  9 البند
 

 .جدول األعمالعتماد على اإلفيه تم   في الوقت الذيلم تطرح أية مسألة  .45

 

 إقرار التقرير من جدول األعمال:  10البند 

الوثيقة   .46 في  الوارد  التقرير  مشروع  أساس  على  الحالي  التقرير  التنفيذية  اللجنة  اعتمدت 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/L.1 . 

 

 اختتام اإلجتماع من جدول األعمال:  11البند 

صباحا   .47 العاشرة  الساعة  في  االجتماع  اختتم  المعتادة،  المجامالت  تبادل  يوم  ل وبعد 

 . 2022 مايو/أيار 20 الجمعة
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 األول  المرفق

 من جدول األعمال:  5مشروع مقرر بشأن البند 

 سسي، بما في ذلك مستويات التمويل لمؤا يزاستعراض مشروعات التعز

 )د(( 74/51)المقرر 

 )نص عمل( 

 ]قررت اللجنة التنفيذية: 

علما   ( أ) التمويل  اإلحاطة  مستويات  ذلك  في  بما  المؤسسي  التعزيز  مشروعات  تمويل  باستعراض 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/89/4الوارد في الوثيقة  )د((74/51)المقرر 

بلدان  ] (ب) ستحتاجها  التى  األنشطة  االعتبار  في  يأخذ  المؤسسي  التعزيز  لدعم  تمويل  مستوى  وضع 

لتنفيذ    5المادة   أنشطة  ببدء  كيغاليلالضطالع  ب  تعديل  لوالوفاء  األولى  الرقابة  ض  يخف ت لتدابير 

لل الالتدريجى  الفترة    يةلوروكربونهيدروفمواد  الوقت  2030-2020خالل  نفس  في  تواصل  بينما   ،

 في المائة[  60؛[ ]+ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ  

التعزيز المؤسسي من سنتين كما هو الحال اآلن إلى ثالث سنوات  مراحل تنفيذ  د مدة تجديد  تمدأن   (ج)

 وما بعد ذلك؛  التسعين[االجتماع ] منذدمة لمقترحات تجديد التعزيز المؤسسي المق

األمانة أن تناقش مع الوكاالت الثنائية والمنفذة مسائل تتعلق باستعراض الشكل الحالى    إلىأن تطلب   ( د)

األداء  مؤشرات  من  مجموعة  واختيار  المؤسسي،  التعزيز  تمويل  تمديد  وطلبات  النهائية  للتقارير 

]االجتماع الحادي  بشكل منتظم، وإبالغ اللجنة التنفيذية في    5يمكن أن تستخدمها جميع بلدان المادة  

 ؛ [ 2023يعقد في عام اجتماع والتسعين[ ]أول  

تطلب  ] )هـ( استعراضا    إلىأن  تقدم  أن  ذلك  إاألمانة  في  بما  المؤسسي  التعزيز  لمشروعات  ضافيا 

عام   في  الثانى  االجتماع  يتجاوز  ال  موعد  في  التمويل  مراعاة   2029][  2025]مستويات  مع 

 [[.االلتزامات المتبقية للهيدروكلوروفلوروكربون[

 

 

 

 
 

 

     
 


