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  اللجنة التنفيـذية للصندوق المتعـدد األطـراف

    ل مونتريــاللتنفيـــذ بروتوكـو
  الخامس والسبعوناالجتمــــــاع 

 2015 نيتشرين الثانوفمبر /  20 - 16 ،مونتريال

 
  2016 مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام

  

  مقدمة

ام ت   -1 يم لع امج عمل الرصد والتقي ة. وأنشطة  2016عرض ھذه الوثيقة مشروع برن ة التنفيذي ه اللجن لتنظر في
يم  خطة العمل اقترحت، استناداً والتقييم في الرصد  إلى مناقشات اللجنة التنفيذية بشأن مسائل ذات صلة بالرصد والتقي

عال  جتماعات سابقة؛ مراجعة التقارير المرحلية للمشروعاتّ  المستمرة وتقارير إتمام المشروعات؛ وبشأن مناقشات م
  .الوكاالت المنفذة واألمانة

  نامج عمل الرصد والتقييم مما يلي:بناًء على ذلك، يتكّون مشروع بر  -2

  أنشطة التقييم

  د  معداتفي قطاع تصنيع  بونيةكرلوروفلوروكإزالة المواد الھيدروالتقييم النھائي لمشروعات التبري
  وتكييف الھواء

  أنشطة الرصد

 تفاقات المتعددة السنوات إلتمام المشروعات لال المّوحدتقرير ال 

 راديةللمشروعات اإلنف المّوحدتقرير ال 

 واد ال ة الم ةكرلوروفلوروكھيدروالتقرير بشأن قاعدة بيانات خطة إدارة إزال ات  بوني (جداول االتفاق
  المتعددة السنوات)
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، قد تحتاج إلى معالجة من اللجنة 2016 تنفيذ برنامج عمل خالل لالھتمامفتة إضافية اليُحتمل أن تنشأ مسائل   -3
نبنسبة مسمح قد يُ  وبالتالي،. التنفيذية ة في  عيّنة م ا بالنسبة لالمرون ذھا، كم أي بھدف تيسير  اتخصيص ميزانيتھتنفي
  .كھذه مسائل

  2016أنشطة التقييم لعام 

  التقييم النھائي لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء

 بونيةكرلوروفلوروكھيدروإزالة المواد ال مشروعاتتقييم  لعمليةوضع الصيغة النھائية  إلىھذا النشاط يھدف   -4
اع  ي قط واءف د وتكييف الھ دات التبري ي  تصنيع مع تُھّلتالت ام اس ل لع امج العم ع برن ق، الم1 2015 م ه واف ي  علي ف

ا ف الموافق 2االختصاصات التي تليالمرحلة األولى، الدراسة النظرية، و. االجتماع الثالث والسبعين اع عليھ ي االجتم
ذة، القائمة للوثائق ةشامل وتضمنت مراجعة الرابع والسبعين د أُنجزت والمعلومات التي تم جمعھا من الوكاالت المنف  ق

ً  25 لـحللت الدراسة النظرية عينة و 3الخامس والسبعين.إلى االجتماع  وقُّدمت ة  مشروعات، بما في ذلك مشروعا قائم
من  ءاً جزتشّكل ل تحوّ  ومشروعات بونيةكرلوروفلوروكھيدروطة إدارة إزالة المواد الخقبل  تمت الموافقة عليھابذاتھا 
  .باإلضافة إلى مشروعات تدليلية بونيةكرلوروفلوروكھيدروإدارة إزالة المواد ال خطة

د  -5 داني في بل ان ستُستخدم بعض نتائج الدراسة النظرية في المرحلة الثانية من التقييم، التي تتكّون من عمل مي
ايير الستخدام أخرى، على المسائل ذات الصلة  جملة أمورعديدة. وترّكز النتائج، من  ات البتوافر مع ة التكنولوجي بديل

دال سيما تلك المتعلقة  ازات التبري ة لالشتعال بغ أخيرالأسباب ؛ والقابل رات الت د من  ةكبي ذ العدي ؛ المشروعاتفي تنفي
ات التحول؛  للمشروعات التدليليةالقيمة المضافة و ذات الصلة وسائل نشر المعلومات وفي اختيار وإدخال تكنولوجي
التوقعات لتحسين بالقضايا المتصلة و؛ لعملية التحولاالستدامة على المدى الطويل والتحول إلى أصحاب المصلحة؛ ب

  التي تحولت إلى المواد البديلة.  الشركاتكفاءة استخدام الطاقة في 

واد خالل المرحلة الثان  -6 ة م ديھا مشروعات إزال ي ل ة الت ة التالي دان الثماني ارة البل يم بزي ات التقي تقوم بعث ية، س
واء:  ف الھ د وتكيي دات التبري نيع مع اع تص ي قط ة ف ين، ھيدروكلوروفلوروكربوني ين، واألرجنت يا، والص اندونيس

د.صربيا و وجمھورية إيران اإلسالمية، واألردن، ونيجيريا، و و تايلن ى األويمكن العث ذه الساس ر عل ار ھ دنختي  البل
ذه  ن ھ ل م ة لك ات الحال داد دراس يتم إع ة. وس ذه الوثيق ق األول لھ ي المرف ور ف ن العث دانيمك اس  البل ى أس عل

ك معلومات من لاالختصاصات  كل لتقييم الواردة في المرفق األول لھذه الوثيقة. وسيتم إعداد تقرير نھائي، بما في ذل
  راسات الحالة.ود الدراسة النظرية من

  2016أنشطة الرصد لعام 

  و االتفاقات المتعددة السنوات للمشروعات اإلنفرادية المّوحدتقرير ال

ة   -7 ذة المعني ديم ستعمل المسؤولة الرئيسية للرصد والتقييم بطريقة وثيقة مع الوكاالت الثنائية والمنف من أجل تق
ةت االمشروعوتفاقات الموحدة المتعددة السنوات الابجميع تقارير إنجاز المشروعات المعلقة ذات الصلة  ى  اإلفرادي إل

  .والسبعين والسابعوالسبعين  السادسجتماعين الا

بة، ة إنجاز المشروعات الموحد إن تقارير  -8 دروس المكتس ائج وال ى النت ة عل ة نظرة عام ة التنفيذي يتيح للجن س
ً  في غعلى النحو المبلّ  للمرحلة األولى من  إنجاز المشروعات أنه قد يتم تقديم تقارير تقارير اإلنجاز. ومن المتوقع أيضا

  .2016في عام  4خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

                                                 
  .7/73المقرر  1
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/10/Corr.1الوثيقة   2
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9الوثيقة   3
الجديد لتقرير إنجاز المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد تم إعداده وتقديمه في التقرير الموحد إلنجاز  النموذج  4

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7(الوثيقة 2015المشروعات لعام 
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  بونيةكرلوروفلوروكھيدروالتقرير بشأن قاعدة بيانات خطة إدارة إزالة المواد ال

المقرر   -9 الً ب ى ق5(ب)74/6عم رات عل ال تغيي ة بإدخ واد ، أوصت األمان ة الم ة إدارة إزال ات خط دة بيان اع
يتم  6على النحو المقّدم في التقرير بونيةكرلوروفلوروكھيدروال ذي س ددة السنوات ال ات المتع بشأن قاعدة بيانات االتفاق

النظر فيه في االجتماع الخامس والسبعين. وستقّدم المسؤولة الرئيسية للرصد والتقييم إلى االجتماع السادس والسبعين 
ة، في حال وجوده، والمعلومات بشأن ال ة التنفيذي رر اللجن ى مق تناد إل ات، باالس دة البيان ى قاع رات اإلضافية عل تغيي

  وضع تحديثات المعلومات الواردة في جداول قاعدة البيانات.

  الجدول الزمني للتقديم

رح نشطة المندرجة في مشروع برنامج عمل الرصد ألعامة على انظرة  1يعرض الجدول   - 10 يم المقت والتقي
  .2016 لعام

  2016 نشطة في برنامج عمل الرصد والتقييم لعامألالجدول الزمني لتقديم ا:  1الجدول 

  االجتماع الثاني (السابع والسبعون)  االجتماع األول (السادس والسبعون)

د إل ر الموح روع االتقري از مش نواتالنج ددة الس ات المتع  تفاق
  والمشروعات اإلنفرادية

روعات التق يم مش أن تقي ائي بش ر النھ واد ري ة الم إزال
ةكرلوروفلوروكالھيدرو ي قطاع تصنيع  بوني داتف د  مع التبري
  الھواء وتكييف

واد  ة الم ة إدارة إزال ات خط دة بيان أن قاع ر بش التقري
  بونيةكرلوروفلوروكھيدروال

د إل ر الموح روع االتقري از مش نواتالنج ددة الس ات المتع  تفاق
  فراديةوالمشروعات اإلن

  الميزانية

ام  2يعرض الجدول   -11 يم لع امج عمل الرصد والتقي ة لبرن اليف 2016الميزاني ة أتعاب وتك . وتتضمن الميزاني
ي ستشارك في اللخبراء اا سفر يم الت ذلك للمسؤولة الرئيسية للرصد والتقي ةستشاريين، وك  ، وتحضردراسات الحال

  اجتماعات إقليمية.

                                                 
ائية والمنفذة، توصية إلى اللجنة التنفيذية، لتنظر فيھا في اجتماعھا طُلب من المسؤول الرئيسي للرصد والتقييم بأن يصدر، بالتشاور مع الوكاالت الثن 5

دة السنوات (المقرر الخامس والسبعين بشأن الخيارات للحد من العبء على الوكاالت الثنائية والمنفذة عند تقديم المعلومات لقاعدة بيانات االتفاقات المتعد
  )).i(ب)(74/6

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8الوثيقة   6
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  2015لمقترحة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام الميزانية ا:  2الجدول 

  )مريكيةألرات االالمبلغ (بالدو  الوصف

د  دات التبري التقييم النھائي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع مع
  وتكييف الھواء

  

    )*بلدان 8زيارات ميدانية (

    أسابيع 6أيام / 7 : الموظفون**

 ) 36.000  دوالر أمريكي) 6.000*  6السفريات  

 19.656  دوالر أمريكي/لكل يوم) 351*  56( عاشة اليوميإلدل اب  

    الخبراء االستشاريون

  35.000  دوالر أمريكي/ لكل يوم) 500أسابيع /  10أيام / 7الرسوم (

 ) 24.000  دوالر أمريكي) 3.000*  8السفر  

 24.570  يوم)دوالر أمريكي/لكل  351*  70( عاشة اليوميإلدل اب  

  28.000  دوالر أمريكي/ لكل يوم) 500أيام *  7بلدان *  8كتابة التقارير (

  6.000  دوالر أمريكي/ لكل يوم) 500يوم *  12التقرير التجميعي (

  173.226  المجموع الفرعي

  4.000  تكاليف متنوعة

  177.226  المجموع

  اً).يوم 14أيام لكل بلد باستثناء الصين واندونيسيا ( 7* 

امال للصندوف  ا ش ة و فھم ة المتطلب رة التقني ك الخب ين استشتري يمل م تعي وظفين إذا ت ام الم دد مھ يد ع ن ترش **يمك
  المتعدد األطراف.

  اإلجراءات المنتظرة من اللجنة التنفيذية

ام   -12 رح لع يم المقت ل الرصد والتقي امج عم ى برن ة عل ي الموافق ر ف ة أن تنظ ة التنفيذي د ترغب اللجن ، 2016ق
ة اً،  177.226 بميزاني دولدوالراً أمريكي ي الج ا ورد ف ة  2 كم ن الوثيق م

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.1  
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  المرفق األول

 اختصاصات المرحلة الثانية لتقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوفلوروكربونية 
  في قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء

  الخلفية

د  -1 ن دت الدرح ى م ة األول الل المرحل دت خ ي أع ة الت ة النظري روعاتاس يم مش ة تقي واد  إزال الم
وقدمت توصيات يمكن  المسائلمن  اً عدد تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواءفي قطاع  الھيدروكلوروفلوروكربونية

ى  ا عل ذه  مشروعاتتطبيقھ ق ھ تقبل. وتتعل ي المس ة ف رة بمماثل ة العاألخي ار السياس يم إط تيراد / تعم ة اس ة لمراقب ام
ى  فضالً عن، المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتصدير وتجارة  د عل ي تعتم دة الت اج الجدي واد حظر مرافق اإلنت الم

ة و و؛ الھيدروكلوروفلوروكربوني بح نم ل ك ن أج دابير م ق ت دة التطبي ة لقاع دات المركب دلمع ي تعتم واد  الت ى الم عل
 المشروعاتعلى أھمية الدراسة يار بدائل تستند إلى معايير كفاءة الطاقة. كما تؤكد اختو؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

دة في  تعزيزفي المساعدة على كما وفي إثبات جدوى التكنولوجيا الجديدة،  التدليلية قبول التكنولوجيا والمنتجات الجدي
ً  وتشيرالسوق المحلية.  أنھمن  اتأن تقارير إنجاز المشروع إلى الدراسة أيضا دتھا إذا سلمت في تأن  اش د من فائ زي

  .وإفادةالمتطلبات من أجل توفير المعلومات األكثر مالءمة  مجموعة دنياً منالوقت المناسب وبعد 

ة ، إلى قلقتشير الدراسة النظرية، كمصدر   -2 أن التدابير الداعمة الھامة، مثل معايير السالمة ذات الصلة والبني
كفي الوقت المناسب.  ال يتم وضعھالبديل المختار ل اتلمنتجا صديق علىللتالتحتية المرتبطة بھا  د يكون ذل سبب  وق

ك، والمشروع في المستقبل. واستدماته وتأخيرات  وسالمتهلمشاكل مع جودة المنتج ا الدراسة  توصيباإلضافة إلى ذل
  . شروعكفاءة الطاقة كشرط الستدامة نتائج الم مسألةفي  بإجراء المزيد من التحقيقات

ى مستوى  باالستناد إلى ،المرحلة الثانية من التقييمإن   -3 ا عل م جمعھ ي ت ل المعلومات الت  الشركاتجمع وتحلي
ذي سوف  ائي ال ر النھ دان، سوف تسفر عن التقري ائج الدراسة  يستعملخالل الزيارات الميدانية في العديد من البل نت

ة  بقا النظري ا مس م تجھيزھ ي ت تنتاجاتالت ع االس ن  م ة م ة الثاني ذ المرحل واد والتوصيات لتنفي ة الم خطط إدارة إزال
  .الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الھدف والنطاق

ى المرحلة الثانية من تقييم   -4 قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء ستجمع وتحلل وتراجع المعلومات عل
ةمستوى الشركات، وتقيّم التقدم المحرز في إزالة المواد الھي د في قطاع  دروكلوروفلوروكربوني دات التبري تصنيع مع

  : وتكييف الھواء في مشروعات أتمت فيھا علمية التحول أو أوشكت على االتمام. وسيركز العمل الميداني على ما يلي

  أطر السياسة واألطر القانونية والتنظيمية

  ستتم معالجة المسائل التالية:  -5

في  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتمت مراجعتھا لتسھيل إزالة  ھل كانت السياسات الموجودة التي ) أ(
المواد قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء وفي إدخال تكنولوجيا تبريد وتكييف ھواء خالية من 

؟ ما ھي اإلجراءات التي اتُخذت في مجال السياسات والتشريعات الھيدروكلوروفلوروكربونية
  واللوائح؟

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھل تم وضع إجراءات تنفيذ وأدوات رصد جديدة لمراقبة استخدام   ) ب(
 في القطاع وواردات المعدات التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؟

المواد ھل كانت السياسات واللوائح بما في ذلك تشريعات االستيراد/التصدير في ما يتعلق ب ) ج(
لوروكربونية والمعدات التي تستخدم المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فعالة؟ كيف أثّر الھيدروكلوروف

  توقيت التشريعات على المشروعات؟ ھل كانت ھنالك أية حوافز ذات الصلة؟
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التي تم تحديدھا؟ ما ھي الحوافز و العراقل  اللوائحكيف تمت معالجة فعالية الطاقة بالنسبة للسياسات و ) د(
 ساياسات و األنظمة و ما كان تأثيرھا على المشروعات ؟المدرجة في ال

ھل أُجريت عمليات تفقد وتصديق على البنية التحتية واالختبارات التقنية الموحدة والمعايير التقنية   )ھ(
  القابلة للتطبيق للتكنولوجيا البديلة ؟

المواد ل ھل أُجريت أنشطة لتقييم المعايير والقوانين ذات الصلة باستخدام بدائ  (و)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية من قبل قطاع التبريد وتكييف الھواء ؟

  المسائل ذات الصلة بالتكنولوجيا

ق   -6 رة تخل اد نھج مبتك ى اعتم ة عل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة من الم ا الخالي يشتمل استخدام التكنولوجي
ً منافع بيئية، ولكن  والبدائل ذات باستخدام التكنولوجيات  ذات الصلةييم المسائل التقوسيقيّم . التغلب على الحواجز أيضا
  :التالية المسائل وسيعالجمنخفضة  إمكانية احترار

خطة إدارة  ت المختارة تتماشى والتكنولوجيات البديلة المختارة ؟ ھل كانت التكنولوجيا ما كان أساس  )أ (
ثير أخرى؟ ما الذي حث على اختيارات أو كان ھناك عوامل تأ إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

كيف تم  و تنفيذ التكنولوجيا و ما الذي عرقلھا ؟ ھل كانت ھنالك مسائل متعلقة بحقوق الملكية الفكرية و
 التعامل معھا؟ 

ھل كان ھناك تأخيرات في تنفيذ المشروع، بسبب التكنولوجيا المختارة، وفي حالة ما إذا كان األمر  )ب (
  بھا؟كذلك ، ما كانت أسبا

ما كان دور المشروعات التدليلية في اختبار التكنولوجيات البديلة وتسھيل جمع البيانات الدقيقة بشأن   )ج (
التكاليف وتطبيق التكنولوجيات والشروط ذات الصلة إلدخال التكنولوجيا البديلة في البلد على نطاق 

  أوسع ؟

القابلة لالشتعال  غازات التبريدة الستخدام المعايير المطلوب ما كانت المسائل الرئيسية الخاصة بإدخال  )د (
البالد ؟ ما ھي العراقل الموجودة و ما في فيما يتعلق بالبدائل ذات الصلة  بشكل معتدل،قابلة لالشتعال الو

له أثارا على علمية التنفيذ ؟ و إن كان  المعاييرھو مداھا و كيف تمت إزالتھا ؟ ھل كان امتداد إدخال 
  األمر كذلك، فكيف ؟

ما كانت اإلجراءات المتخذة في ما يتعلق بتلك العقبات وبإنجاز مشروعات التحول، مع ايالء أھمية  )ه (
  خاصة لقضايا السالمة وجودة المنتج واالستدامة؟

المكونات ھل كانت ضافية في معدات وأنظمة السالمة؟ اإلكانت ھناك متطلبات لالستثمارات ھل  )و (
  ؟المعدات  ء تشغيلبد؟ كيف تم متوافرة المختلفة الالزمة 

كيف أثّرت الشركات الدولية على اعتماد التكنولوجيا البديلة ؟ و كيف أثّر ذلك على تصميم و تنفيذ   )ز (
  ؟ المشروعات  ؟ كيف نفّذت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عملية اإلزالة

صل بالمواد ھل تم تدمير معدات مصنع التصنيع، وفي حال لم يتم تدميرھا، ما ھو السبب ؟ ما ح )ح (
  المستنفدة لألوزون الموجودة  في المعدات؟

ماھي الشروط التي يجب أن تتاح حتى يمكن للتكنولوجيا البديلة أن تكرر في بلدان المادة الخامسة ؟ وإن  )ط (
  لم يمكن ذلك،  فلماذا؟
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  المساعدة التقنية والتوعية

د   -7 ذكر العدي ائق ت ن وث ةم روعات الحاج ى المش درات ال إل ين الق نيع تحس ركات تص ة لش د تقني دات التبري مع
ق إجراءات السالمة واألمن المناسبة.  وتكييف الھواء يقيّمفي استخدام التكنولوجيا البديلة وتطبي و س يم مدى ت فر االتقي

ً التكنولوجيات بشأن المحدثة المعلومات الواستخدام  ً  بديلة مجدية تقنيا من قبل الشركات  استخدامھاالتي يمكن  واقتصاديا
  .أنشطة بناء القدرات التي ينفذھا المشروع وسينظر في. لمعدات التكييف وتبريد الھواء لمحلية المصنعةا

ا من لطاقة المجموعة المتنوعة الموفرة لن مدى توافر وفوائد والمستخدم ، ال يدركفي بعض البلدان  -8 تكنولوجي
االطريقة التي عالجت  فيتقييم سينظر ال. والتبريد وتكييف الھواء ة التحديات  مشروعات بموجبھ ذات المساعدة التقني

ر مجتمع التي التوعية  نشر . ما ھي استراتيجيةالصلة بالتوعية د وتكييف استخدمت وما كانت النتائج؟ كيف تغي التبري
د واء بع ة  الھ ات مھني و دور جمعي ا ھ ذه األنشطة؟ م ي لھ د ف اعدة اللتبري يمس د ف ا الجدي ات عن التكنولوجي ة المعلوم

  نشرھا؟و

  المسائل ذات الصلة بالتمويل

ة الرأسمالية ذات الصلة بالمعلومات في لى نحو مالئم وإلى أقصى درجة ممكنة، سوف ينظر التقييم، ع  -9 التكلف
ذ المشروع ( التشغيلية اإلضافية والتكاليف ة لتنفي ةاإلضافية والفئات الفرعي اليف مقارن اليف التك ا مع التك  المخطط لھ

ين  وھل كانتمن حيث التكلفة المشروعات فعالية  تكان ماوالفعلية)؛  ام ب د االقتضاء؛ واالنقس رات، عن اك أي تغيي ھن
 .عند االقتضاء يةتكاليف التشغيلغيرھا من التكاليف الطاقة و

ذا  تهمقارنسوف يقوم بفي التمويل المشترك من الشركات لتنفيذ المشروع وسوف يحقق التقييم   -10 عھ ل  م التموي
ه المشترك دروس من التجاربستستخلص . والمخطط ل ة ال ل المشارك، سواء من حيث  في الدراسة النظري التموي

  .التحديات والفرص

 خدمة ما بعد البيع

الج ال  -11 يم سوف يع ائلتقي ة المس ور ،المتعلق ة أم ي جمل دريبب، أخرى ف ى الت ل  عل ى تحم درة عل وافر والق وت
. في السوق لمنتج الجديداما بعد البيع، بما في ذلك قبول كيب ومسائل تكاليف الترالتبريد و وغازاتتكاليف قطع الغيار 

ً يوسوف   ؟منخفضة البدائل ذات إمكانية احترارمع إدخال  ةقطاع الخدم تعاملكيف  قيم أيضا

  االستدامة 

تم تصميم المشروع لضمان  -12 تدامة المشروع ؟ كيف ي تم ضمان اس  ماذا حدث بعد إنجاز المشروع ؟ كيف ي
تدامة ؟ تھلكين ورصد المخرجات المس ى مستوى المس تعداد عل ول واالس ذي ينبغي وضعه من أجل ضمان القب ا ال م

ى أي  ة، وإل ر تكلف دة أكث زة الجدي ة ؟ ھل األجھ اءة من حيث الطاق ر كف دائل وأكث ى الب واء تعمل عل ات ھ لشراء مكيف
  ؟  مدى

  المنھجية والجدول الزمني للتقديم

يال 8م عن سوف يسفر التقيي  -13 ائي سيتضمن تحل ر نھ ة وتقري ا من العمل ل تقارير قطري م جمعھ ي ت ات الت لبيان
ابالت  ع المصانع ومفتوحة والمالحظات في الالميداني من خالل المق ائق موق ك، الوث ى ذل ل. وباإلضافة إل إن تحلي ف

ار دراسة ال ة سوف تأخذ باالعتب ّدتالدراسة النظري ي أُع ً  الت بقا ار، مس االت و آخر التق دمتھا الوك ي ق ة الت ير المرحلي
ابالت والمناقشات مع أعضاء  فضالَ المنفذة،  ا من المق م جمعھ ي ت ة من عن المعلومات الت االتاألمان ة  والوك الثنائي

   المنفذة ومكاتب األوزون الوطنية.و

رح   -14 ن المقت ارة م ركاتزي ين،  الش ة: األرجنت دان التالي ي البل ين، وف يا، وجمھوالص ران اندونيس ة إي وري
د. و صربيا اإلسالمية، واألردن ، ونيجيريا،  دان وتتضمن وتايلن ة البل ة عين ا أو في المرحل ديھا مشروع منتھي دانا ل بل

ذ:  ن التنفي ة م د النھائي ا وتايالن يا ونيجيري ين واندونيس ين والص راً األرجنت عنظ روع؛  ھالوض ذ المش ي تنفي دم ف المتق
ايير محددة، لبدائل التي تتطلب ملاستخدامھا و تمع اً استخدامھا  ال ي دان؛ واستخدامھدائم رة من  افي البل اليب مبتك ألس

بما أن تم إنجاز جمھورية إيران اإلسالمية  عمليات التحول ھذه ؛تعقيدات وتحديات على شأنھا أن تسلط ضوء إضافي 
  ذات االاستھالك المنخفض.  لمشروعھا المستقل و صربيا بمثابتھا بلد واألردن  ؛ قبل الموعد المحدد مشروعھا
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   .سوف يتم تقديم التقرير النھائية إلى اللجنة التنفيذية لتنظر فيه في اجتماعھا السابع والسبعين  -15

  تنظيم التقييم

ر استشاري مسؤوالً عن  .إلجراء ھذا التقييم ينستشارياال فريق من الخبراءسيتم التعاقد مع   -16 سيكون كل خبي
ر التجميعي. وضع تقرير التقييم ا ق اآلخرين، بصياغة التقري اون مع أعضاء الفري ق، بالتع د الفري لقطري. سيقوم قائ

لى ‘وستشارك الوكاالت الثنائية والمنفذة في بعثات التقييم وفي إبداء التعليقات على التقارير. وسيُقّدم التقرير التجميعي 
د االجتماع السابع والسبعين للجنة التنفيذية يو سوف تنشر ال ة اإللكترون ع األمان ى موق تفادة عل . ويعرض روس المس

  ميزنية التقييم المقترحة. 1الجدول 

دات  1الجدول  ة في قطاع تصنيع مع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم : الميزانية المقترحة للتقييم النھائي إلزال
  التبريد وتكييف الھواء

  )مريكيةألرات االالمبلغ (بالدو  الوصف

    )*بلدان 8دانية (زيارات مي

    أسابيع 6أيام / 7 : الموظفون**

 ) 36.000  دوالر أمريكي) 6,000*  6السفر  

 19.656  دوالر أمريكي/لكل يوم) 351*  56( عاشة اليوميإلدل اب  

    الخبراء االستشاريون

  35.000  دوالر أمريكي/ لكل يوم) 500أسابيع /  10أيام / 7الرسوم (

 ) 24.000  أمريكي) دوالر 3,000*  8السفر  

 24.570  دوالر أمريكي/لكل يوم) 351*  70( عاشة اليوميإلدل اب  

  28.000  دوالر أمريكي/ لكل يوم) 500أيام *  7بلدان *  8كتابة التقارير (

  6.000  دوالر أمريكي/ لكل يوم) 500يوم *  12التقرير التجميعي (

  173.226  المجموع

  
  يوماً). 14واندونيسيا ( أيام لكل بلد باستثناء الصين 7* 

امال للصندوف  ا ش ة و فھم ة المتطلب رة التقني ك الخب ين استشتري يمل م تعي وظفين إذا ت ام الم دد مھ يد ع ن ترش **يمك
  المتعدد األطراف.

     
 
 


