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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

    لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
 

  
  2017تعديل برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 

 (ب)) 77/7(المقرر 
  

  مقدمة
 
بقيمة  تهوميزاني 2017التنفيذية، في اجتماعھا السابع والسبعين، علی برنامج عمل الرصد والتقييم لعام وافقت اللجنة       -1

. کما طلبت اللجنة التنفيذية من UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/10/Rev.1دوالر أمريکی الوارد في الوثيقة  143,484
إلی االجتماع التاسع والسبعين، لكي يشمل  2017تقييم لعام کبير مسؤولي الرصد والتقييم تقديم تعديل لبرنامج عمل الرصد وال

  ).77/7ختصاصات ( المقرر االو تهتقييم قطاع خدمة التبريد وميزاني
 
في  ختصاصاتاالو تهأعدت ھذه الوثيقة إلدراج النشاط المتعلق بدراسة الوثائق لتقييم قطاع خدمة التبريد وميزاني      -2

  (ب). 77/7عمال بالمقرر  2017لعام برنامج عمل الرصد والتقييم 
 

  تقييم قطاع خدمة التبريدمن أجل دراسة الوثائق 
 
سيحلل التقييم التقدم المحرز في اإلزالة التدريجية للمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في المشروعات الممولة من         -3

أثناء التنفيذ وسيستخلص الدروس  المواجھةديات يركز على التحوسالصندوق المتعدد األطراف في قطاع خدمة التبريد. 
المستفادة من تلك المشروعات لمساعدة األنشطة المماثلة في المستقبل، بما في ذلك تلك األنشطة المتعلقة بالتخفيض التدريجي 

ائق التي ستنفذ للمواد الھيدروفلوروكربونية. وترد اختصاصات التقييم في المرفق األول بھذه الوثيقة. وستقدم دراسة الوث
  .1کمرحلة أولی للتقييم إلی االجتماع الثمانين. وترد ميزانية دراسة الوثائق في الجدول 
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 ميزانية الدراسة المكتبية لتقييم قطاع خدمة التبريد -1الجدول 
  المبلغ (دوالر أمريكي) الوصف

 15,000  دوالر أمريكي/ يوم 500يوميا*  30كتابة التقارير (

  
  

  المتوقع من اللجنة التنفيذيةاإلجراء 
 
  قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على:      -4
 

ريكي في برنامج عمل مدوالر أ 15,000إدراج دراسة الوثائق لتقييم قطاع خدمة التبريد بميزانية قدرھا   ) أ(
إلى  2017لعام  (ب)، وبذلك يصل مجموع الميزانية 77/7عمال بالمقرر  2017الرصد والتقييم لعام 

 دوالر أمريكي، 158,484
 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/7ترد اختصاصات تقييم قطاع خدمة التبريد في المرفق األول بالوثيقة و  ) ب(
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  المرفق األول
 

 تقييم قطاع خدمة التبريداختصاصات 
  

  خلفية
 
. 5ذو أھمية قصوى لجميع بلدان المادة  - باعتباره أحد أكبر مستھلكي المواد المستنفدة لألوزون - قطاع الخدمات      -1
غالبية البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض، سيكون قطاع الخدمات ھو المصدر الرئيسي للتمويل من أجل تحقيق بخصوص و

الصادر عن اجتماع  XXVIII/2بالتخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. وشدد المقرر  بشدةثال، وسيتأثر االمت
 وطالب، 1فئات مختلفة مؤھلة من حيث التكلفة تتعلق بھذا القطاع بتصنيفاألطراف على أھمية قطاع الخدمات، والذي يوصي 

  مبادئ توجيھية لتمويل عملية التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية. - في غضون عامين - بوضع اللجنة التنفيذية 
 

  الوثائقالھدف من دراسة 
 
التقدم المحرز في إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في المشروعات الممولة من الوثائق تحلل دراسة وف س     -2

األنشطة الممولة إلزالة المواد  مساھمةرکز علی تف الصندوق المتعدد األطراف في قطاع خدمة التبريد. وسو
خالل تنفيذ المواجھة والتحديات  ،احترار عالمي منخفضإمكانية إحداث البدائل ذات  واستعمالالھيدروکلوروفلوروکربونية 

ھذا القطاع. مماثلة في المستقبل في النشطة األمن أجل مساعدة  المشروعاتمن ھذه دروسا التقييم  وسوف يستخلصالمشروع. 
تكون ذات صلة بالتخفيض  قدالمحتملة التي  المسائل، ستحاول تحديد الوثائقمع مراعاة القيود المفروضة على دراسة و

  لمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية.لالتدريجي 
 
  والنواتجنطاق ال
 
المنخفض والبلدان حجم االستھالك مشروعات في قطاع خدمة التبريد في کل من البلدان ذات  الوثائقستختار دراسة       -3

  في مختلف المناطق الجغرافية وتنفذھا وکاالت منفذة مختلفة. ،االستھالك المنخفضحجم غير ذات 
 
األولية، قد يوصي  النتائج. وبعد نيناالنتائج والدروس المستفادة والتوصيات إلی االجتماع الثم يحتوي علىسيقدم تقرير       -4

زيارات ميدانية في عدد من البلدان المختارة خالل  ستستلزم إجراء التيالمزيد من البيانات، وتحليل التقرير بضرورة جمع 
  مرحلة ثانية من التقييم.

 
  أسئلة التقييم

 
  المقيم. يجب أن يعالجھاتصف المسائل الرئيسية التي التي  فيما يلي مجموعة من أسئلة التقييم       -5
 

  بالتنفيذ مسائل تتعلق
 

وإن وجدت، تنسيق، للآلية  توجدفي تنفيذ المشروع؟ وھل  أدوارھا يوما ھ ةالجھات المعنية الرئيسي يمن ھ  ) أ(
 عمل؟تكيف 

 
في قطاع الخدمة في إطار خطط إدارة إزالة المواد  نفذتما ھي األنشطة الرئيسية التي   ) ب(

االستھالك المنخفض والبلدان غير ذات حجم االستھالك حجم الھيدروکلوروفلوروکربونية في البلدان ذات 
 المنخفض وما ھو تأثيرھا علی إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية؟

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro.28/12(ج) من الوثيقة 15الفقرة    1
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خالل إزالة المواد  دمجھا؟ ھل تم تعزيزھا أو شروعاتالمجمعيات التبريد في تصميم وتنفيذ ھذه  شمولھل تم   ) ج(

في تنفيذ األنشطة في ھذا القطاع والقيود الرئيسية التي  مساھماتھاالھيدروکلوروفلوروکربونية؟ ما ھي 
 تواجھھا لكي يكون لھا دور أكبر؟

 
مقارنة بالالستھالك المنخفض احجم في تنفيذ المشروع في البلدان ذات  ووجھتالرئيسية التي  المشاكلما ھي (د)      

  االستھالك المنخفض؟حجم البلدان غير ذات مع 
  
المنخفض  االستھالك المنخفض والبلدان غير ذات حجم االستھالك ما ھي األنشطة المنفذة في البلدان ذات حجم   ) ـ(ھ

التي تھدف إلى تيسير قبول البدائل ذات القدرة على إحداث احترار عالمي منخفض للمواد 
على التخفيض  ھاالھيدروكلوروفلوروكربونية. وھل كانت فعالة، وإذا كان األمر كذلك، ھل يمكن تطبيق

؟ ھل تم تطبيق الترخيص اإللكتروني، وإذا كان الجواب نعم، كيف للمواد الھيدروفلوروكربونيةالتدريجي 
لمتعلقة باالستخدام اآلمن للبدائل يعمل؟ ھل كانت ھناك تفاعالت مع ھيئات وضع المعايير الدولية أو اإلقليمية ا

  ؟السامةالقابلة لالشتعال أو 
 

منخفض؟ وھل أخذت المساعدة  إدخال بدائل ذات قدرة على إحداث احترار عالميبقطاع الخدمات  أديركيف      (و) 
احترار ذات القدرة على إحداث بدائل الالسالمة المرتبطة ب مشاكلوبناء القدرات في االعتبار لمعالجة  الفنية

  ؟اعالمياحترار  التي ال تحدثعالمي منخفض والبدائل 
 

  ما ھي أسباب التأخير في تنفيذ المشروع؟     (ز) 
 

  ما ھي التحديات الرئيسية التي واجھتھا معدات الخدمة بالتكنولوجيات البديلة؟     (ح) 
 

مخزونات المواد الخاضعة للمراقبة المستخدمة أو غير التكلفة لالفعالة من حيث دارة اإلھل تم النظر في      (ط)
  المرغوب فيھا؟

 
تشغيل المعدات القائمة  التي يمكنھا دعمبدائل جديدة للمواد الھيدروکلوروفلوروکربونية سيتم تقييمھا،  توجدھل    (ي) 

  علی الھيدروکلوروفلوروکربون حتی نھاية العمر؟
 

المعدات القائمة علی الھيدروکلوروفلوروکربون  بتحديثن وجدت، المخاطر المرتبطة األنشطة، إ عالجتکيف    (ك) 
  ببدائل قابلة لالشتعال؟

 
  المتعلقة بتوافر قطع الغيار وغازات التبريد والقدرة على تحمل تكاليفھا؟ المشاكلما ھي      (ل) 

 
التحديات التي تواجھھا بر معلومات ذات صلة ھل قدمت تقارير عن تنفيذ األنشطة بانتظام؟ ھل تقدم التقاري    (م) 

  والدروس المستفادة؟
 

في تطبيقات الھيدروفلوروكربون تنفيذھا أو يمكن أن تساھم في تخفيض  الجاريإلى أي مدى ساھمت األنشطة     (ن) 
(مثل التبريد المنزلي والتبريد التجاري  الھيدروكلوروفلوروكربونيةغير مشمولة في خطط إدارة إزالة المواد 

وتنفيذ وتكييف الھواء المتنقل)؟ ما الذي يمكن تعديله في تصميم  ،R-407Cو  R-404A القائمين على المادتين
  المشروع لتسھيل ذلك؟
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  األطر السياسية والقانونية والتنظيمية
 

 فيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد؟ ما ھي أكثر التدابير التنظيمية شيوعا التي اعتمدتھا البلدان  ) أ(
 

 سياسات وتشريعات مناسبة لتيسير إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية في قطاع خدمة التبريد؟ توجدھل   ) ب(
احترار  إحداث غازات التبريد ذات القدرة علیل االستعمال اآلمنھل توجد تدابير قانونية أو تنظيمية للتمکين من    (ج) 

، أو المواد القابلة لالشتعال أو السامة، مثل: التدريب المتخصص واللوائح وقواعد الممارسة منخفض عالمي
  التكنولوجيا وأنشطة التوعية؟ والتثبت منمعايير غازات التبريد القابلة لالشتعال و

 
  ھل كان ھناك تأخير في اعتماد ھذا التشريع، إذا كان الجواب نعم، لماذا؟     (د) 

 
مراقبة استخدام الھيدروکلوروفلوروکربون في من أجل إجراءات جديدة لإلنفاذ وأدوات للرصد  وضعتھل     (ھ) 

القطاع وکذلك واردات المعدات القائمة علی الھيدروکلوروفلوروکربون؟ وإذا كان األمر كذلك، ھل يمكن 
  ؟يهوالمعدات القائمة عل الھيدروفلوروكربونتطبيقھا على استخدام 

 
جزء من بصفتھا  5في بلدان المادة  ھاي مدى تم وضع التدابير التالية المتعلقة بقطاع خدمة التبريد وتنفيذإلی أ    (و) 

خطط إدارة إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية: اإلبالغ اإللزامي من قبل مستوردي ومصدري غازات 
لمرة  الستعمالذات اة التعبئة" ("غير القابلة إلعاد غازات التبريدالحظر على حاويات وفرض  ،التبريد
تدابير مراقبة انبعاثات المواد و ،/ التصدير لجميع غازات التبريد تمديد نظام ترخيص االستيرادو ،)واحدة

ب 141-حظر استخدام الھيدروکلوروفلوروکربونو ،اإللزامي) االستردادالھيدروکلوروفلوروکربونية (مثل 
يراد المعدات المستعملة القائمة على المواد حظر استو الصيانة،أثناء  الغسيللنظم 

وجداول محددة سلفا للتحقق من التسرب من قبل الموظفين المعتمدين ألنظمة  ،الھيدروکلوروفلوروکربونية
 وحفظ سجالت النظم الكبيرة (مثل سجالت المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية ،فوق حد معين ذات شحنات
مواد الھيدروکلوروفلوروکربونية)؟ ما ھي العوائق الرئيسية التي تحول دون المعدات القائمة على ال وسجالت

  تطبيق ھذه التدابير؟
 

(مثل  5تجارة غازات التبريد غير المشروعة في بلدان المادة التحقق من وجود إلى أي مدى تم   (ز) 
تشريع يستھدف التجارة غير المشروعة  يوجدھل ) HFC-134a المعنون باسم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

  ؟المعنونة خطأالتبريد  غازاتفي غازات التبريد؟ ھل تم تحديد واردات 
 

  واختبار تقني موحد ومعايير تقنية قابلة للتنفيذ للتكنولوجيا البديلة؟ واعتماداتعمليات تفتيش  توجدھل    (ح) 
 

  ؟للمواد الھيدروفلوروكربونية لخفض التدريجيامن أجل  محاجة إلى مواصلة استعراضھ توجدھل    (ط) 
  

  ، إعادة التدوير، االستصالح)االسترداد( غازات التبريداحتواء 
 

 تحويلكيف يتم استرداد غازات التبريد؟ ھل يمكن توحيد حد أدنى من األدوات لجميع فنيي الخدمة؟ ھل يمكن   ) أ(
 الخفض التدريجي الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى  االسترداد واالستصالحأدوات وتقنيات 

 ؟للمواد الھيدروفلوروكربونية
 

كل من المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية لستصالح االتدوير والوإعادة  دلالسترداالمعدات الالزمة تصلح ھل   ) ب(
 ؟والمواد الھيدروفلوروكربونية
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  بالتكنولوجيا المتعلقةالمسائل 
 

معدات  وتشغيلعلى اختيار التكنولوجيا أثناء تجميع وتركيب وشحن  المشروعاتھذه أن تؤثر كيف يمكن   ) أ(
 والفنيين، عندما يكون اختيار التكنولوجيا محدودا بنظام قائم بالفعل؟تقديم الخدمة شركات  قبلالتبريد الجديدة من 

 
غاز التبريد في تصميم النظم على كميات غازات التبريد المنبعثة أثناء التجميع و/ أو  شحنھل يؤثر تقليل حجم   ) ب(

الطاقة في المعدات؟ إذا كان األمر كذلك، ھل استخدام التركيب؟ ھل ساھمت أنشطة الخدمات في تحسين كفاءة 
 تم رصد أو تقييم ھذه التحسينات في كفاءة استخدام الطاقة؟

في تيسير جمع بيانات دقيقة عن التكاليف واإليضاحية في اختبار التكنولوجيات البديلة  اتالمشروعما ھو دور   (ج) 
  التكنولوجيا البديلة في البلد على نطاق أوسع؟ الستعمالتھيئة الظروف و ،وتطبيق التكنولوجيات

 
اعتماد تكنولوجيا جديدة  فيكانت ھي السبب التكنولوجيا البديلة؟ وھل  استعمالما ھو دور الشركات الدولية في     (د) 

الصغيرة والمتوسطة؟ كيف تعاملت الشركات الصغيرة والمتوسطة مع  المشروعاتعقبات أمام  تأو خلق
 ؟اإلزالةتحديات 

  تدريبال
 

ھل تدمج برامج تدريب فنيي التبريد نھجا للتعامل اآلمن مع غازات التبريد القابلة لالشتعال وفھم األنظمة   ) أ(
المتعلقة بعواقب سوء تركيب وصيانة المعدات التي تستخدم غازات  المشاكلة؟ ھل تعالج والمعايير ذات الصل

عن الممارسات الجيدة والمعايير في مجال تدريب برامج التدريب وحدة  تشملالتبريد القابلة لالشتعال؟ ھل 
 التبريد؟

 
لمتعدد األطراف في تعزيز ذاتيا؟ کيف ساعدت موارد الصندوق ا مستدامةھل التدريبات في برامج التبريد   ) ب(

  التبريد؟ فنييقدرات المراکز المھنية / التدريبية الوطنية والمعاھد المحلية األخرى المشارکة في تدريب 
 

إلزامية من خالل اللوائح؟ ھل  يلفنيين الذين يشاركون بنجاح في برامج التدريب؟ ھل ھا العتمادھل توجد نظم   (ج) 
  ؟اإلزامي االعتمادأي عقبة في جعل  وجدت

 
، وما مدى فعاليتھا في ضمان الممارسات 5التي وضعت في مختلف بلدان المادة  االعتمادما ھي أنواع نظم   (د) 

  الجيدة في مجال التبريد؟
  

  المسائل المتعلقة بالتمويل
  

االستھالك المنخفض والبلدان غير ذات حجم ذات حجم االستھالك اختالف في كفاية التمويل بين البلدان  وجدھل   ) أ(
تأخيرات بسبب الحصول على تمويل مشترك؟ ما ھي الفرص  وجدتالمنخفض؟ ھل طلب تمويل مشترك؟ ھل 

؟ کيف تم استخدام المرونة التي االستفادة منھاوالتحديات المتعلقة بالتمويل المشترك وما ھي الدروس التي يمكن 
تحسين التخصيص عند تنفيذ خطة إدارة من أجل تھا مع اللجنة التنفيذية ال اتفاقمن خال 5بلدان المادة ل منحت

 إزالة المواد الھيدروکلوروفلوروکربونية؟
 

الجارية وقبول بدائل  المشروعاتعلى  74/50كيف ستؤثر زيادة التمويل المتاح لقطاع الخدمات بموجب المقرر   ) ب(
ذات القدرة على إحداث احترار عالمي روفلوروكربونية المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيد

 ؟اعالمي ااحترار منخفض أو ال تحدث
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  ونشر المعلومات التوعية
 
معدات  ومصنع أن يطبقھا يمكنعن التكنولوجيات البديلة المجدية تقنيا واقتصاديا  محدثةمعلومات وجدت ھل   ) أ(

 القدرات التي نفذھا المشروع؟ن؟ ما ھي أنشطة بناء والتبريد وتكييف الھواء المحلي
 

بالتوعية؟ ما ھي استراتيجية التوعية التي استخدمت وما  المتعلقةالتحديات  الفنيةالمساعدة  مشروعاتكيف تعالج   ) ب(
 ھي النتائج؟ كيف تغير مجتمع الخدمات بعد ھذه األنشطة؟

 
  لومات عن التكنولوجيا الجديدة؟ما ھو دور جمعيات التبريد المھنية في المساعدة ونشر المع   (ج)          

 
 الجديدة؟ غازات التبريدبشأن التعامل مع  مجال التوعيةأي تعاون مع إدارات الجمارك في  وجدھل     (د)         

  
  االستدامة

 
سياسة  توجدماذا يحدث بعد إنجاز المشروع؟ ھل ستتمكن البلدان من الحفاظ على مكاسب المشروع؟ ھل    ) أ(

من خالل مساعدة الصندوق  والجماركلفنيين ابرامج تدريب لستدامة؟ ھل يمكن تحقيق االستدامة طويلة األجل لال
لبدائل القابلة لالشتعال والبدائل من أجل امناھج التدريب والمدارس المھنية  تعديلالمتعدد األطراف؟ ھل يمكن 

يحتمل تدابير  توجد؟ ھل اعالمي ااحترار  تحدثالتي الذات القدرة على إحداث احترار عالمي منخفض والبدائل 
 مثل التدريب اإللزامي للفنيين؟تنفيذھا 

 
يمكن تطبيقھا على االستراتيجيات طويلة التي ما ھي الدروس المستفادة من التدريب على الممارسات الجيدة    ) ب(

 تنفيذھا؟ يتماألجل التي 
 

نبعاثات أثناء تشغيل المعدات، مع الحفاظ على كفاءة استخدام ما ھي األنشطة التي يمكن تنفيذھا للحد من اال    (ج) 
  الطاقة؟

  
  المنھجية
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 المشروعاتاستعراضا متعمقا للوثائق الموجودة مثل وثائق  تشمل الوثائق التيدراسة  المستشار سوف يعدالمتعدد األطراف. 
اجتماعات مسؤولي األوزون اإلقليمية والدراسات  ومحاضر المشروعاتوالتقارير المرحلية وتقارير التحقق وتقارير إنجاز 

مع أعضاء األمانة من المقابالت والمناقشات  المجمعةالمعلومات  وكذلكلمواد المستنفدة لألوزون، لبدائل ااالستقصائية 
  .ةالمحلي والجھات المعنيةوالوکاالت الثنائية والمنفذة 

  
  

________________________  
 


