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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف

  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
  التاسع والسبعوناالجتمــــــاع 

 2017/ تموز يوليه 7إلى  3من   ،بانكوك
 

  وضع المبادئ التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونية
  : مشروع مبادئ توجيھية بشأن أنشطة التمكين 5تدريجيا في بلدان المادة 

  (أ)78/4(المقرر 
  معلومات أساسية

لتناول المسائل المتعلقة  2017أبريل/نيسان  7-4عقد االجتماع الثامن والسبعون للجنة التنفيذية في الفترة   1
  بتعديل كيغالى على بروتوكول مونتريال (تعديل كيغالى).

، بدأت اللجنة التنفيذية المناقشات بشأن المسائل المتعلقة 1) من جدول األعمال3) و(2(أ)(6وتحت البند   2
تدريجيا، بما في ذلك أنشطة التمكين التالية  التوجيھية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الھيدروفلوروكربونيةبالمبادئ 

  :XXVIII/2من المقرر  20الواردة في الفقرة 

قدرات والتدريب على التعامل مع بدائل مركبات الكربون الھيدروفلورية في قطاع الصيانة بناء ال  (أ)
  وقطاعى التصنيع واإلنتاج؛

  الدعم المؤسسي؛  (ب)

  باء؛ 4إصدار التراخيص بموجب المادة   (ج)

  اإلبالغ؛  (د)

  مشاريع البيان العملى؛  (ھـ)

  وضع االستراتيجيات الوطنية.  (و)

                                                 
) معا نتيجة للترابط المشترك 3(أ)(6) والدعم المؤسسي 2(أ)(6قررت اللجنة التنفيذية أن تتناول البنود الفرعية لجدول األعمال بشأن أنشطة التمكين (  1

  شملت الدعم المؤسسي كنشاط تمكينى. XXVIII/2من المقرر  20بين اإلثنين وبسبب أن الفقرة 
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التى عرضت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6ذية المسألة على أساس الوثيقة ناقشت اللجنة التنفي  3
استعراضا للمناقشات والمبادئ التوجيھية والممارسات المتعلقة بأنشطة التمكين التى اعتمدتھا األطراف واللجنة 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/7.2التنفيذية. وتمت مناقشة المسائل المتعلقة بالدعم المؤسسي على أساس الوثيقة 

  المناقشات في االجتماع الثامن والسبعين

دعم أعضاء اللجنة التنفيذية الحاجة إلى تعريف مناسب ألنشطة التمكين المؤھلة للتمويل،  3وخالل المناقشات،  4
ية على بدء عمل 5عندما تدعو الحاجة إليھا، وكيفية تنفيذھا. إن األنشطة التمكينية مطلوبة فورا لمساعدة بلدان المادة 

التخفيض التدريجى للھيدروفلوروكربون بما في ذلك، التصديق على تعديل كيغالى والشروع في الترتيبات المؤسسية 
ية وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة  والھيئات لھيدروفلوروكربونالداعمة وإنشاء نظام ترخيص للمواد ا

زدواجية األنشطة وضمان الوضوح بخصوص اآلليات الحكومية ووضع منھجيات لجمع البيانات. ومن المھم تفادى إ
 التى ينبغى استخدامھا وفي أي ظروف. 

وتم تعريف األنشطة التكميلية على أنھا أنشطة تعين أو تمكن وحدات األوزون الوطنية من الوفاء   5
موافقة على ھذا تمشيا مع تعديل كيغالى. وتمت ال لھيدروفلوروكربونبااللتزاماات المتعلقة بالتخفيض التدريجى ل

التمييز للتفريق بين تلك األنشطة التى ستساعد وحدة األوزون الوطنية من خالل دعم التعزيز المؤسسي بعد التصديق 
  للمساعدة على االمتثال لاللتزامات الجديدة على المدى الطويل.

يكل القانونى كان ھناك اعتراف عام بالمنھج المرن المطلوب ليعكس تنوع ظروف البلدان وكذلك الھ  6
والسياسي للبلدان منفردة. إن ضمان الجدولة والتسلسل المناسبين لألنشطة أمرا معقدا بسبب مجموعة الشروط 

، رغم أن أنشطة التصديق ونظام الترخيص ذات أولوية عالية الشأن. وكان ھناك 5المفروضة على بلدان المادة 
أو  1التى اختارت اإلدراج في إما المجموعة  5لدان المادة اعتراف أيضا بوجوب عدم وجود فرق بين األطراف من ب

  . لمواد الھيدروفلوروكربونيةلجداول التخفيض التدريجى ل 2المجموعة 

وبعد إجراء المناقشات، طلبت اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، من األمانة إعداد وثيقة تتضمن مشروع   7
مع مراعات المناقشات المتعلقة بھذه المسألة في االجتاع الثامن والسبعين مبادئ توجيھية بشأن األنشطة التمكينية 

  (أ)).78/4(المقرر 

  نطاق الوثيقة

التى تصف أنشطة التمكين  4بنيت ھذه الوثيقة على أساس المعلومات المقدمة في االجتماع الثامن والسبعين  9
التى تمت الموافقة عليھا منذ بداية الصندوق المتعدد األطراف وأدوار ومسؤوليات األطراف الفاعلية على المستوى 
الوطنى وخاصة وحدات األوزون الوطنية. وتقترح الوثيقة أيضا تتابع تنفيذ ھذه األنشطة وتقترح، في سياق تعديل 

  دم الوثيقة توصية أيضا.كيغالى، توقيت طلب ھذه. وتق

وترد في المرفق األول بھذه الوثيقة المقررات والممارسة الحالية لألطراف واللجنة التنفيذية المتعلقة بأنشطة   10
  . 5التمكين

                                                 
 XXVIII/2من المقرر  20لفقرة ملة أمور، النظر في زيادة تمويل الدعم المؤسسي في االجتماع القادم طبقا لقررت اللجنة التنفيذية، من بين ج  2

  (ب).78/4(المقرر 
من الوثيقة  108إلى  100يوجز ھذا الجزء المناقشات التى دعمھا العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية. ويرد النص الكامل للمناقشات في الفقرات من   3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/11.  
4   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6  
: أنشطة 5في بلدان المادة  لمواد الھيدروفلوروكربونيةمقتطفة من الوثيقة بشأن معلومات متعلقة بوضع مبادئ توجيھية لتكاليف الخفض التدريجى ل   5

  ).UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6التمكين (
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  مقدمة

منذ بداية الصندوق المتعدد األطراف، وضعت اللجنة التنفيذية سياسات ومبادئ توجيھية ووافقت على   11
لدعم إزالة المواد الخاضعة للرقابة بناء  XXVIII/2من المقرر  20طة تمكينية وردت تحت الفقرة لتنفيذ أنش 6تمويل

  على بروتوكول مونتريال.

بينت خبرة الصندوق المتعدد الطراف ان المساعدة المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة ساھمت في تنفيذ   12
فمثال،  7مساعدة المقدمة من خالل برنامج المساعدة على االمتثال.وخاصة ال 5األنشطة التمكينية في بلدان المادة 

تضمنت القضايا المتعلقة باالمتثال لبروتوكول مونتريال أو اإلبالغ عن بيانات المواد الخاضعة للرقابة بشكل منتظم 
على أساس  المتثالبرنامج المساعدة على االمناقشات خالل اجتماعات الشبكة اإلقليمية لموظفى األوزون التى نظمھا 

  سنوي.

يعتمد توقيت تنفيذ أنشطة التمكين  على عوامل مختلفة، بما في ذلك: الظروف وكذلك الھيكل القانونى   13
والسياسي لكل بلد؛ جدول االمتثال إلزالة المواد الخاضعة للرقابة؛ االستراتيجيات الوطنية وخطط األعمال 

  ل.الموضوعة لتلبية أھداف االمتثال للبروتوكو

مع مراعات المناقشات في االجتماع الثامن والسبعين (حيث تم االتفاق على أن التصديق على تعديل كيغالى   14
باعتبارھما أنشطة ذات أولوية عليا) فإن األھداف  المواد الھيدروفلوروكربونيةواستعراض نظام الترخيص ليتضمن 

في تخطيط وتحديد األنشطة ذات األولوية التى تمكنھا من  5ة الرئيسة ألنشطة التمكين لغرض توفير الدعم لبلدان الماد
صياغة مناھج ذات فاعلية للتكلفة لتلبية االلتزامات الجديدة لبروتوكول مونتريال، خاصة تعديل كيغالى، تقترح كما 

  يلى:

  ؛للتصديق على تعديل كيغالى في أسرع وقت ممكن 5في األجل القريب، تيسير ودعم بلدان المادة   (أ)  

لتعديل كيغالى بعد  8في األجل المتوسط، دعم األنشطة التى تحتاجھا البلدان لتلبية أول التزام  (ب)          
  التصديق؛

  .لھيدروفلوروكربونفي األجل الطويل، دعم االمتثال لبروتوكول مونتريال والخفض التدريجى ل  (ج)         

  شطة التمكين ما يلى:يقترح تتابع األنشطة التالية لتنفيذ أن       15

أنشطة لتيسير ودعم التصديق المبكر على تعديل كيغالى الذي قد يطلب من االجتماع التاسع   ) أ(
 ؛2019والسبعين حتى آخر اجتماع في عام 

أنشطة محددة لبلدان تھدف إلى البدء في دعم الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم الترخيص    ) ب(
التى قد تنفذ حتى سنتين من بدء نفاذ   لھيدروفلوروكربونيةالمواد اواإلبالغ عن استھالك وإنتاج 

 تعديل كيغالى؛

بما في ذلك بناء القدرات  لمواد الھيدروفلوروكربونيةصياغة خطط وطنية للخفض التدريجى ل   ) ج(

                                                 
  ا مشروعات فردية أو كمكونات في خطط إزالة قطاعية/وطنية.تم تمويل أنشطة التمكين باعتبارھ   6
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70/Rev.1من الوثيقة  35الفقرة    7
؛ وضع نظام للحصص 7تتضمن اإلتزامات األولية لجميع األطراف بعد التصديق اإلبالغ عن بيانات استھالك الھيدروفلوروكربون بناء على المادة    8

التى ليس في وسعھا تنفيذ النظام  5أو في خالل ثالثة أشھر من بدء نفاذ التعديل، لبلدان المادة  2019يناير/كانون الثانى  1او بحلول لمواد المرفق و
 2024في عام  ھيدروفلوروكربونباء)؛ تجميد استھالك ال 4(المادة  2021يناير/كانون الثانى  1بحلول التاريخ أعاله والتى يمكن أن تتاخر حتى 

  للمجموعة الثانية. 2028لمجموعة األولى من البلدان وعام ل
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خالل سنتين من بدء نفاذ تعديل كيغالى و/أو بعد أن  المواد الھيدروفلوروكربونيةلمناولة بدائل 
 ته بالتصديق على التعديل؛يعرب البلد عن ني

التى يمكن  لمواد الھيدروفلوروكربونيةمشروعات استثمارية وتدليلية للخفض التدريجى ل   ) د(
 .2019النظر فيھا حتى أول اجتماع في عام 

  ويرد أدناه وصف تتابع األنشطة وتوقيتھا واإلجراءات المتعلقة بھا.  16

  يل كيغالىاألنشطة التى تيسر وتدعم التصديق المبكر على تعد

بالرغم من أن التمويل لم يقدم مباشرة للتصديق على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديالته األربعة،   17
فقد ساھمت أنشطة التمكين التى تم تمويلھا من خالل الصندوق المتعدد األطراف بطريقة غير مباشرة في التصديق 

التى مولت من خالل  9طة مباشرة بواسطة وحدات األوزون الوطنيةعلى تلك الصكوك. وقد نفذت أو نسقت ھذه األنش
  مشروعات الدعم المؤسسي.

لدعم  5وفي ما يتعلق بالتصديق على تعديل كيغالى، قد تشمل األنشطة التى تعزز قدرة جميع بلدان المادة   18
للمواد التصديق المبكر على تعديل كيغالى والوفاء بالتزاماتھا المبدئية فيما يتعلق بالخفض التدريجى 

  :الھيدروفلوروكربونية

ية للقيام بدور رائد في اشراك األطراف الفاعلة بما في ذلك إعادة تعزيز دور وحدة األوزون الوطن  (أ)      
المؤسسات الحكومية وسلطات الجمارك ومستوردو/مصدرو وتجار المواد الخاضعة للرقابة 
والصناعة والروابط الصناعية والتجارية والمنظمات األخرى وباآلثار المترتبة على تعديل كيغالى 

  والتصديق عليه وتنفيذه؛

ع آليات للمشاورات المتكاملة والشاملة متعددة األطراف مع جميع األطراف الفاعلة التى تتاثر وض  (ب)     
بتعديل كيغالى بما في ذلك المشاورات الداخلية مع السلطات الحكومية والحصول على المعرفة 

للمواد ووضع فھم عملى لمفاھيم تغير المناخ وكفاءة الطاقة في سياق الخفض التدريجى 
  ؛فلوروكربونيةالھيدرو

والتنفيذ  تحديد وتعيين المسؤوليات المتعلقة بالكيانات الحكومية المسؤولة عن تيسير التصديق  (ج)   
  النھائي لتعديل كيغالى؛

البدء في صياغة مشروع قانون مالئم للتصديق المبكر على تعديل كيغالى وصياغة قواعد ذات   (د)  
         عالقة، حسب االقتضاء. 

 

، صدقت أربعة أطراف على تعديل كيغالى، أي مالى وجزر مارشال والواليات 2017مايو/آيار  31ى حت      19
  الموحدة لميكرونيزيا ورواندا، وفعلت ذلك دون دعم مالى اضافي من الصندوق المتعدد األطراف.

  

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/51يرد وصف أدوار ومسؤوليات وحدات األوزون الوطنية في الوثيقة    9
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اإلبالغ عن أنشطة محددة لبلدان تھدف إلى البدء في دعم الترتيبات المؤسسية واستعراض نظم الترخيص و 
    المواد الھيدروفلوروكربونيةاستھالك وإنتاج 

تحتاج وحدات األوزون الوطنية أيضا إلى تولى قيادة تعزيز قدرة البنية األساسية الحالية واإلطار الناظم لتيسر       20
للمواد وضمان االمتثال لبروتوكول مونتريال. ويشمل ھذا إنشاء نظام ترخيص  تعديل كيغالىتنفيذ 

  باء ووضع منھجيات لجمع البيانات، وخاصة:  4بناء على المادة  ھيدروفلوروكربونيةال

، لمواد الھيدروفلوروكربونيةمساعدة السلطات على سن تشريع وقواعد وتنفيذھا لإلبالغ عن ورصد ا  ) أ(
 10بما في ذلك استعراض وتحديث و/أو وضع نظام ترخيص لالستيراد/التصدير؛

ية و/أو تطوير تكنولوجيات جديدة لجمع وتحليل والتحقق واإلبالغ عن تحديث التكنولوجيات الحال    ) ب(
كلما كان مقبوال)  23- الھيدروفلوروكربون(وانبعاث  لمواد الھيدروفلوروكربونيةاستھالك وإنتاج ا
من بروتوكول مونتريال وبناء على اإلبالغ عن بيانات البرنامج القطرى القائم  7بناء على المادة 
 لمواد الھيدروفلوروكربونيةمع مالحظة أن العديد من ا 11ة سوف يجرى وضعھا،على أشكال جديد

 ھذه تستخدم في مخلوطات وليست مواد صافية؛

تعزيز التعاون مع إدارات الجمارك لضمان أن الجمارك وضباط انفاذ القانون يمكن لھم االضطالع    ) ج(
 بمسؤوليات مكتسبة اضافية للرصد واإلبالغ بناء على تعديل كيغالى؛

مساعدة المؤسسات/السلطات المعنية على وضع و/أو اعتماد معايير ومدونات ممارسة و/أو معايير   ) د(
 ، خاصة القابلة لالشتعال و/أو السامة.لمواد الھيدروفلوروكربونيةا تقنية الستخدام بدائل

صياغة خطط وطنية للخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية بما في ذلك بناء القدرات لمناولة بدائل المواد 
  الھيدروفلوروكربونية

داد المبكر لالستراتيجيات ، ومالحظة أن االعالخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةفي سياق   21
، يمكن تقديم المساعدة للبدء في 12على وضع خطط شاملة لإليفاء بالتزاماتھا 5الوطنية الشاملة قد ساعدت بلدان المادة 

لخفض التدريجى جمع البيانات ووضع الترتيبات المؤسسية والمشاورات التى تؤدى إلى وضع استاتيجيات وطنية ل
وبعد أن تصدق  تعديل كيغالى. ويمكن البدء في ھذه األنشطة خالل سنتين من بدء نفاذ يةللمواد الھيدروفلوروكربون

  أو تعرب عن نيتھا بالتصديق على التعديالت. وقد يشمل ھذا: 5عليه بلدان المادة 

واستخدام تكنولوجيات بديلة  الخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةسياسات وقواعد لتيسير   (أ)
الية احترار عالمى منخفضة من خالل، من بين جملة أمور، الرقابة المحتملة على ذات احتم

كلما كان ذلك صالحا وطنيا؛ وضع  لمواد الھيدروفلوروكربونيةالواردات من المعدات القائمة على ا
وفرض معايير سالمة لمناولة البدائل القابلة لالشتعال والسامة؛ وضع معايير دنيا لكفاءة الطاقة 

  ات التبريد وتكييف الھواء؛لمعد

                                                 
في النظام المنسق لوصف السلع وتصنيفھا التابع للمنظمة العالمية للجمارك. وبينما المدونات الجديدة  لمواد الھيدروفلوروكربونيةال تشمل حاليا ا   10

  ، يمكن للحكومات البدء في تطبيق المدونات الجديدة في ھذه األثناء.2022يناير/كانون الثانى  1للنظام المنسق في ھذه الحالة سيبدأ نفاذه في 
بشأن بيانات وتوقعات البرنامج القطرى لالمتثال، اللجنة التنفيذية، من بين جملة أمور، أن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/5توصي الوثيقة    11

الخاضعة للرقابة بناء على تعديل كيغالى وتقديمه إلى االجتماع  لمواد الھيدروفلوروكربونيةتطلب من األمانة تنقيح تقرير بيانات البرنامج القطرى ليشمل ا
  .الحادى والثمانين

(على  5، سيجرى وضع خطوط أساس لالمتثال لبلدان المجموعة األولى من بلدان المادة الخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةفي سياق    12
يناير/كانون  1من المواد الھيدروفلوروكربونية) وسيبدأ تنفيذ الھدف األول الخاضع للرقابة بحلول  2022-2020أساس متوسط استھالك أو إنتاج الفترة 

  .2024الثانى 
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، بما في ذلك تعديل كيغالىتدريب موظفى الجمارك وضباط انفاذ القانون لتناول االلتزامات بموجب   (ب)
  تنقيح نظم االستيراد/التصدير؛

برامج تدريب لتقنيي خدمة التبريد لتناول القضايا المتعلقة بسوائل التبريد القابلة لالشتعال و/أو   (ج)
  يجرى استخدامھا؛ السامة التى

 منخفضة ىبديلة ذات احتمالية احترار عالمالتكنولوجيات استخدام وتكييف و/أو االستفادة من ال  (د)
في قطاع التصنيع، بما في  لمواد الھيدروفلوروكربونيةباعتبارھا احالل لتكنولوجيات قائمة على ا

لشركات في تشغيل التكنولوجيا ذلك المساعدة التقنية وتدريب المھندسين والتقنيين على مستوى ا
  المستخدمة، مع اعتبار قضايا السالمة المرتبطة بالتكنولوجيا؛

، كلما كان ممكنا، والنظر في 23-الھيدروفلوروكربونوضع سياسات وقوعد لحظر تصريف   (ھـ)
  المساعدة التقنية لعملية الرقابة على التسرب.

إزالة المواد وروكربونية، اتبع الوقت المخصص إلعداد خطة إدارة في حالة إزالة المواد الھيدروكلوروفل        22
متوسط فترة تنفيذ مشروع فردى للصندوق المتعدد األطراف عند مستوى تاريخى لمدة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

تنظر  مستعدة للتنفيذ، قد لخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةشھرا. ولكى تكون استراتيجيات وطنية ل 35
اللجنة التنفيذية في الموافقة على أموال إلعداد مشروعات لمثل ھذه االستراتيجيات بمجرد أن يدع بلد من بلدان المادة 

  .تعديل كيغالىصكه بالتصديق على  5

لخفض تحتاج اللجنة التنفيذية أن تقدم إلى األمانة التوجيه لوضع مبادئ توجيھية إلعداد استراتيجيات وطنية ل  23
  .دريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةالت

  مشروعات استثمارية وتدليلية للخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونية

 لھيدروفلوروكربونفي سياق نوافذ التمويل، يمكن وضع مشروعات تدليلية اضافية بشأن تكنولوجيات بديلة ل  24
الطلب، تمشيا مع الخبرات السابقة في إنشاء منافذ  حسب الخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةطوال فترة 

  تمويل على أساس معايير وتوجيھات تفصيلية تقدمھا اللجنة التنفيذية لألمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة.

إزالة المواد قد ترغب اللجنة التنفيذية أيضا أن تالحظ قبل الموافقة على المبادئ التوجيھية لتكاليف   25
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أنھا قد سمحت بتقديم مشروعات فردية حيث مقادير روفلوروكربونيةالھيدروكلو

المرتبطة بالمشروعات تخصم من نقطة البداية المجمعة لالستھالك. ومن ثم تصنف ھذه المشروعات في خطة إدارة 
حاالت، فإن الموافقة المبكرة على المشروعات الموافق عليھا. وفي جميع ال إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  .5االستثمارية المنفردة تخفض من خطوط أساس بلدان المادة 

  آليات التنفيذ وتوافر التمويل

يتم تنفيذ أنشطة التمكين، مثل أي نشاط آخر ممول من خالل الصندوق المتعدد األطراف بمساعدة الوكاالت   26
ات التى أنشأت على المستوى الوطنى لتنفيذ بروتوكول مونتريال سيتواصل استخدامھا الثنائية و/أو المنفذة. إن المؤسس

  .لخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةل

لألنشطة المتعلقة بالمواد  2017قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بعدم وجود تمويل متاح في عام   27
النظر في مجموع التمويل الذي سيتاح ألنشطة التمكين خالل فترة الثالث . وقد ترغب أيضا في الھيدروفلوروكربونية

  .2020إلى  2018سنوات من 
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  توصية األمانة

  قد ترغب اللجنة التنفيذية:  28

  في أن تحاط علما:  (أ)  

بمشروع المبادئ التوجيھية ألنشطة التمكين الواردة في الوثيقة   )1( 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47؛  

مع التقدير بتصديق مالى وجزر مارشال والواليات الموحدة لميكرونيزيا ورواندا على   )2( 
  على بروتوكول مونتريال؛ تعديل كيغالى

أن تدعو وحدات األوزون الوطنية، في إطار حدود والياتھا وتوافر القدرة للنظر في بدء األنشطة   (ب) 
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47من الوثيقة  20إلى  18الواردة في الفقرات من 

على    لخفض التدريجى للمواد الھيدروفلوروكربونيةالنظر في جدول مالئم لدعم أنشطة التمكين ل  (ج)     
    .UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47أساس المعلومات الواردة في الوثيقة 
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 األول المرفق  

 
  المقررات ذات العالقة والممارسة الحالية لألطراف واللجنة التنفيذية

  28/2من المقرر  20المتعلقة بأنشطة التمكين الواردة في الفقرة 
  
المتعلقة بأنشطة  المقررات ذات العالقة والممارسة الحالية لألطراف واللجنة التنفيذيةيعرض ھذا المرفق   1

لخفض التدريجى للمواد المستخرجة من الوثيقة بشأن المعلومات المتصلة بوضع مبادئ توجيھية لتكاليف ا التمكين
  13: أنشطة التمكين. 5في بلدان المادة  الھيدروفلوروكربونية

  
كما  14بعناصر أخرى من المقرر XXVIII/2من المقرر  20تتعلق أيضا أنشطة التمكين الواردة في الفقرة   2
 ن أدناه:يتبي
 

يتعلق "بناء القدرات والتدريب على التعامل مع بدائل الھيدروفلوروكربون في قطاعات تقديم   ) أ(
الخدمات والتصنيع واإلنتاج: "بتكاليف اإلدخال اآلمن للبدائل القابلة لالشتعال والسامة" الستھالك 

الفنيين على التعامل اآلمن، ))؛ و"برامج إصدار الشھادات وتدريب 6(أ)( 15قطاع التصنيع (الفقرة 
والممارسات الجيدة والسالمة فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب" لقطاع الخدمات 

))؛ و"بناء القدرات لتناول السالمة: مطالبة اللجنة التنفيذية بتحديد أولويات 3(ج) ( 15(الفقرة 
ة المرتبطة بالبدائل ذات إمكانية احترار عالمي المساعدة الفنية وبناء القدرات لمعالجة مسائل السالم
 )؛23  منخفض أو التي ال تحدث احترار عالمي" (الفقرة

 
ويتعلق "التعزيز المؤسسي" بتعزيز المؤسسات: توجيه اللجنة التنفيذية لزيادة دعم التعزيز المؤسسي   ) ب(

 )؛21التعديل" (الفقرة  في ضوء االلتزامات الجديدة المتعلقة بالمواد الھيدروفلوروكربونية بموجب
 

(ج)  15ب بشأن الترخيص": "بوضع السياسات وتنفيذھا" لقطاع الخدمات (الفقرة  4(ج)    وتتعلق "المادة 
))، وبما أن وضع وتعزيز وتشغيل نظام الترخيص (والحصص) وارد ھنا، يكون "تدريب ضباط 2(

األھداف الرئيسية لبرامج التدريب ھو )، الذي يعد أحد 4(ج) ( 15الجمارك" لقطاع الخدمات (الفقرة 
تدريب ضباط الجمارك والسلطات على عملية استيراد / تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب 

 15بروتوكول مونتريال؛ و "منع االتجار غير المشروع في المواد الھيدروفلوروكربونية" (الفقرة 
 ))؛ 5(ج) (

 
(ب) تحت عنوان "األنشطة التمكينية"  20المؤسسي" (الفقرة  ويتعلق "إعداد التقارير" "بالتعزيز  (د) 

من بروتوكول مونتريال إلى أمانة  7)، حيث يكون تقديم التقارير في إطار المادة 21 والفقرة 
األوزون، وفي إطار التقرير المرحلي عن تنفيذ البرنامج القطري (بيانات البرنامج القطري) إلى 

وحدة األوزون الوطنية الرئيسة (المدعومة من خالل "التعزيز  أمانة الصندوق إحدى مسؤوليات
  المؤسسي").

  
  بناء القدرات والتدريب على التعامل مع بدائل الھيدروفلوروكربون في قطاعات تقديم الخدمات والتصنيع واإلنتاج

  
القدرات والتدريب على بناء )، وافقت اللجنة التنفيذية على تمويل 1991منذ االجتماع الرابع (يونية/حزيران   3

المواد المستنفدة لألوزون، وأساسا الكلوروفلوروكربون والھيدروكلوروفلوروكربون، في قطاعي  التعامل مع بدائل

                                                 
13   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6  
  UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/6من الوثيقة  16الفقرة    14
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التصنيع والخدمة. وتم الموافقة أيضاعلى تمويل أنشطة مماثلة إلدخال تكنولوجيات بديلة باستخدام بروميد الميثيل 
  للسلع والمنشآت.كمادة دخن للتربة وكمادة دخن 

  
تم تنفيذ غالبية برامج التدريب على المستوى القطرى وأساسا كأنشطة فردية حتى االجتماع الثالث والعشرين   4

)، حيث تمت الموافقة على خطط إدارة سوائل التبريد لخمسة بلدان ذات احجام استھالك 1997(نوفمبر/تشرين الثانى 
بلدان امج التدريب في الخطط القطاعية (مثل خطط إدارة اإلزالة النھائية ل. ومنذ ذلك الوقت، تم تضمين بر15منخفضة

. الھيدروكلوروفلوروكربون) وخطط البرامج الوطنية وخطط إدارة إزالة المواد ذات احجام استھالك منخفضة
  وتناولت برامج التدريب ھذه احتياجات التدريب لمجموعتين من األطراف الفاعلة:

  
إنفاذ القانون على التشريعات واألنظمة الصادرة على الصعيد القطري  ضباط الجمارك وضباط  ) أ(

إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تنفيذ نظم تراخيص 
ب من بروتوكول مونتريال) وما يرتبط بھا من نظم  4االستيراد / التصدير اإللزامية (بموجب المادة 

 الحصص، 
 

يي خدمة التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك التعامل السليم مع غازات وتدريب فن  ) ب(
التبريد البديلة، واسترداد وإعادة تدوير غازات التبريد ،وإلى حد أقل، إعادة تھيئة أجھزة التبريد إلى 

 غازات تبريد غير القائمة على المواد المستنفدة لألوزون.
  
 دريب المقدم في إطار الصندوق المتعدد األطراف:وتشمل الخصائص األخرى للت  5
  

التدريب بصفته عنصر ممول من المشروعات االستثمارية من أجل التحول إلى التكنولوجيات البديلة   ) أ(
المستخدمة في تصنيع المعدات (مثل أجھزة التبريد وتكييف الھواء) والمنتجات (مثل الرغاوى أو 

د المستنفذة اإليروصوالت)، و/ أو المعالجات (مثل، معدات التنظيف بالمذيبات غير القائمة على الموا
لألوزون) حيث تم تدريب المھندسين والفنيين على صعيد المؤسسة على تشغيل التكنولوجيا البديلة 

 المدخلة والمعدات المرتبطة بھا، 
 

، بوضع السياسات وتدريب العاملين في في جملة أموربرامج تدريب إقليمية تتناول المسائل المتعلقة،   ) ب(
لمحدد لقطاعات معينة مثل الرغاوى والھالونات والتبريد مجال االرشاد الزراعى والتدريب ا

والمذيبات، وبرامج التدريب العالمية لعدد من الموضوعات التي تمت الموافقة عليھا منذ االجتماع 
 ).1992السادس (فبراير/ شباط 

 
يعتبر في إطار وتم توفير بناء القدرات (باستثناء الدعم المالي المباشر لوحدات األوزون الوطنية، الذي   6

"التعزيز المؤسسي") على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، من خالل برنامج المساعدة على االمتثال لبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة (األمم المتحدة للبيئة). ويجري تعزيز بناء القدرات لمسؤولي األوزون واألطراف الفاعلة الرئيسة على 

لموافقة على الشبكة اإلقليمية األولى لمسؤولي األوزون في االجتماع التاسع مجموعة واسعة من الموضوعات منذ ا
). وتعقد اجتماعات الشبكة اإلقليمية سنويا. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في التذكير بأنه في 1993(مارس/ آذار 

بالنظر في اإلبقاء على أو، االجتماع الثامن والعشرين،  طالبت األطراف اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
إذا لزم األمر، زيادة مساعدة الصندوق الفنية وبناء القدرات، وخاصة من خالل برنامج األمم المتحدة للبيئة للمساعدة 
على االمتثال، بھدف تحسين التعاون بين السلطات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال ولجان المعايير 

  ).XXVIII/4من المقرر  6ة (الفقرة الوطنية واإلقليمي
  
كانت العديد من التكنولوجيات البديلة التي أدخلت كبدائل للمواد المستنفدة لألوزون في جميع قطاعات   7

التصنيع وخدمات التبريد قابلة لالشتعال و/ أو سامة. وفي جميع الحاالت، تم توفير المعدات المتعلقة بالسالمة بصفتھا 

                                                 
  جزر البھاما وجورجيا وغويانا وسانت لوسيا وترينيداد وتوباغو.   15
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لة، وراعت برامج بناء القدرات والتدريب مسائل السالمة المرتبطة بالتكنولوجيا البديلة بشكل تام تكلفة إضافية مؤھ
). وأجريت المزيد من مناقشة قرارات وممارسة اللجنة التنفيذية السابقة المتعلقة 28/162من المقرر  23(وفقا للفقرة 

ن المعلومات ذات الصلة بوضع مبادئ توجيھية بشأن باإلدخال اآلمن للبدائل القابلة لالشتعال والسامة في وثيقة ع
  17: مشروع معايير للتمويل.5تكلفة التخفيض التدريجي للمواد الھيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

  
  باء من بروتوكول مونتريال (الترخيص) 4المادة 

  
خيص استيراد وتصدير باء من بروتوكول مونتريال أن ينشئ وينفذ كل طرف نظاما لتر 4تشترط المادة   8

المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرھا والمستصلحة الواردة في المرفقات ألف وباء وجيم وھاء 
من بروتوكول مونتريال. ومنذ اعتماد البروتوكول، اتخذ األطراف واللجنة التنفيذية سلسلة من المقررات لتمويل 

 باء.  4من االمتثال اللتزاماتھا المتعلقة بالمادة  5أنشطة لتمكين بلدان المادة 
  
: "سوف 2باء من بروتوكول مونتريال، أدرج تعديل كيغالي النص التالي بعد الفقرة  4وفيما يتعلق بالمادة   9

أو في غضون ثالثة أشھر من تاريخ بدء نفاذ ھذه الفقرة،  2019يناير/ كانون الثاني  1قبل  -ينشئ وينفذ كل طرف 
نظاما لترخيص استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة الجديدة والمستعملة والمعاد تدويرھا  -ما أقرب أيھ

 5من المادة  1والمستصلحة الواردة في المرفق "واو". وقد يؤجل أي طرف من األطراف العاملة بموجب الفقرة 
وأن يتخذ تلك  2019يناير/ كانون الثاني  1إقرار أنه ليس في وضع يمكنه من إنشاء وتنفيذ ھذا النظام بحلول 

 ."2021يناير/ كانون الثاني  1اإلجراءات حتى 
  

إن إحدى المسائل المتعلقة بوضع نظام ترخيص للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي أن احاللھا يشمل   10
المواد الھيدروفلوروكربونية حيث يتوقع نمو التجارة العالمية، ولكنھا لم تكن مدرجة في النظام المنسق لتوصيف السلع 

المية للجمارك ، مما صعب على سلطات الجمارك التعرف وترميزھا (النظام المنسق) الذي أنشأته وترعاه المنظمة الع
على الطبيعة غير المشروعة الستيراد أو تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إذا صرح بھا كمواد 

) أمانة 2014ھيدروفلوروكربونية. لذلك طالب األطراف في االجتماع السادس والعشرين (نوفمبر/ تشرين الثاني 
ل مع المنظمة العالمية للجمارك لدراسة إمكانية تعيين رموز النظام المنسق الفردية لغالبية البدائل األوزون بالتواص

المفلورة المتداولة األكثر شيوعا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الھيدروفلوروكربونية المصنفة تحت رمز 
لالزمة لتزكية ھذه التصنيفات الجمركية الدولية ، وحث األطراف على اتخاذ الخطوات ا2903,39النظام المنسق 

  ).XXVI/8والنظر في وضع مدونات الجمارك المحلية للبدائل ذات الصلة (المقرر 
  

  اإلبالغ
  

بيانات المواد الخاضعة  عن 7يطلب من األطراف في بروتوكول مونتريال تقديم تقرير في إطار المادة   11
تقديم بيانات عن المواد الخاضعة  5اإلضافة إلى ذلك، يطلب من بلدان المادة للرقابة سنويا إلى أمانة األوزون. وب

للرقابة حسب القطاع والقطاع الفرعي في إطار بيانات البرنامج القطري ألمانة الصندوق. ويعرض ھذا القسم من 
لمواد ل ريجيةباإلزالة التدعن البيانات المتعلقة  5الوثيقة القرارات الرئيسة بشأن إبالغ بلدان المادة 

 .الھيدروفلوروكربونية
 

  7بيانات المادة 
  

من بروتوكول مونتريال أن يقدم كل طرف إلى أمانة األوزون، في غضون ثالثة أشھر من  7تشترط المادة   12
كونه طرفا، بيانات إحصائية (أو أفضل تقديرات ممكنة لھذه البيانات في حالة عدم توافر البيانات الفعلية) عن إنتاجه 

                                                 
تمالية احترار عالمى منخفضة أو عدم وجود احترار لوضع أولويات للمساعدة التقنية وبناء القدرات لتناول مسائل السالمة المرتبطة ببدائل ذات اح   16

  عالمى.
17   UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5  
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واردة في المرفقات ألف وباء وجيم وھاء بما في ذلك ووارداته وصادراته لكل مادة من المواد الخاضعة للرقابة ال
الكميات المستخدمة كمواد أولية، والكميات التٮتم تدميرھا باستخدام تكنولوجيات معتمدة من األطراف، والواردات 
والصادرات من وإلى األطراف وغير األطراف على التوالي، وبخصوص المادة المدرجة في المرفق ھاء، الكميات 

لحساب خط  7مة في الحجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن. واستخدمت البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة المستخد
 .18أساس استھالك المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك لتحديد امتثال أحد األطراف ألحكام البروتوكول

  
او" لبروتوكول مونتريال، أضاف اعتماد تعديل كيغالي في اجتماع األطراف الثامن والعشرين المرفق "و  13

مادة ھيدروفلوروكربونية بصفتھا مواد خاضعة للرقابة. وبما أنه من المحتمل أن يكون استھالك  18الذي أضاف 
المواد الھيدروفلوروكربونية الواردة في الخلطات كبيرا في العديد من البلدان، فمن المھم أن تشرع البلدان في اتخاذ 

ع بيانات عن استھالك الھيدروفلوروكربون (بما في ذلك خلطات إجراءات لوضع منھجيات لجم
الھيدروفلوروكربون)، مع العلم بأنه قد يتفق اجتماع األطراف على األشكال الجديدة إلعداد التقارير. وقد تعدل بلدان 

التي أكملت دراسات استقصائية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون، التي شملت المواد  5المادة 
  ھيدروفلوروكربونية، نھج جمع البيانات المستخدمة في الدراسات االستقصائية من أجل تسھيل إبالغ البيانات.ال
  

 بيانات البرنامج القطري 
 

). ومنذ ذلك الحين، 1991بدأ إبالغ بيانات البرنامج القطري في االجتماع الخامس (نوفمبر/ تشرين الثاني   14
في جھودھا الرامية إلى االمتثال لواحد  5التي ساعدت في تقييم آفاق بلدان المادة استخدمت بيانات البرنامج القطري 

أو أكثر من تدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال، من أجل تحديد المواد المستنفدة لألوزون لكي تتم معالجتھا من 
يذ المشروعات واألنشطة في خالل اتخاذ إجراءات بدعم من الصندوق المتعدد األطراف، وكانت ھي الدعامة لتنف

 بمساعدة الصندوق المتعدد األطراف. 5جميع بلدان المادة 
  

تقديم بيانات البرنامج القطري سنويا، بما في ذلك معلومات عن جميع المواد  5يطلب من بلدان المادة   15
القطري أفضل التقديرات  المستنفدة لألوزون بما فيھا المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتقدم بيانات البرنامج

لالستخدام حسب القطاع، وكذلك معلومات عن الواردات من ھذه المواد. ووافقت اللجنة التنفيذية على صيغة اإلبالغ 
عن بيانات البرنامج القطري ويتم تنقيحھا تباعا عندما يتم إدراج مواد جديدة أو عندما تكون بيانات االستھالك لبعض 

المواد الھيدروفلوروكربونية / رابع كلوريد الكربون)، مع التعديل األخير الذي تم في  المواد غير مطلوبة (أي
  )).2(ب) ( 64/4) (المقرر 2011االجتماع الثالث والستين (أبريل/ نيسان 

  
) النظر في تنقيح صيغة 2016قررت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السادس والسبعين أيضا (يوليه/ تموز   16

ات البرنامج القطري في اجتماع مقبل، على أساس نتائج الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة إبالغ بيان
  (ج) و (د)). 76/7لألوزون والمناقشات التي أجريت حول تعديل الھيدروفلوروكربون (المقرر 

  
  مشروعات تدليلية

  
لبا لتيسير اعتماد و / أو االستغالل مول الصندوق المتعدد األطراف مشروعات تدليلية في الماضي، غا  17

. وتمت 5األمثل للتكنولوجيات المتاحة والفعالة من حيث التكلفة في ظل الظروف المحلية السائدة في ابلدان المادة 
) السترداد وإعادة تدوير المواد 1991الموافقة على أول مشروع تدليلي في االجتماع الخامس (نوفمبر/ تشرين الثاني 

 70,9مشروعا تدليليا بقيمة إجمالية قدرھا  136وروكربونية. ومنذ ذلك الحين، وافقت اللجنة التنفيذية على الھيدروفل
 مليون دوالر أمريكي (شاملة تكاليف دعم الوكالة).

  

                                                 
من البروتوكول بشأن عدم االمتثال األطراف، في أول اجتماع لھم، بأن يدرسوا ويعتمدوا إجراءات وآليات مؤسسية لتحديد حاالت  8تطالب المادة    18

  التعامل مع األطراف غير الممتثلين. عدم االمتثال ألحكام ھذا البروتوكول وكيفية
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ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على نوافذ تمويل محددة للمشروعات التدليلية إلزالة بروميد الميثيل   18
د المبانى وإدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون، والتكنولوجيات البديلة للمواد ومشروعات تبري

الھيدروكلوروفلوروكربونية ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة. ونظرا ألھمية إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية 
للمواد للمشروعات التي توضح التكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة البديلة 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية، يرد وصف لتلك المشروعات أدناه.
 
 

 19مشروعات لبيان التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية احترار عالمى منخفضة
 

في سياق الشروع في إزالة  -) 2008دعت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والخمسين (يوليه/ تموز   19
الوكاالت  -ربونية وفي إطار اعتبارات تكلفة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد الھيدروكلوروفلوروك

الثنائية والمنفذة إلى إعداد وتقديم مقترحات مشروعات الستخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع 
وير وتحسين والتحقق على النظم الرغاوى بما في ذلك مكاتب التكنولوجيا و/ أو موردو المواد الكيميائية من أجل تط

الكيميائية لالستخدام بعوامل اإلرغاء بمواد غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعدد محدود من المشروعات 
التدليلية في قطاعات التبريد وتكييف الھواء الفرعية للتكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة من أجل تحديد 

 زمة وتقييم التكاليف المرتبطة بھا.جميع الخطوات الال
  

وقدم تقييم مستقل للتكنولوجيات  55/43تم االنتھاء من المشروعات التدليلية الموافق عليھا وفقا للمقرر   20
. وتم توثيق النتائج في 5البديلة من خالل تحليل أدائھا وتكاليفھا في ظل الظروف المحلية السائدة في بلدان المادة 

ھائية المقدمة إلى اللجنة التنفيذية، ونشرت أيضا من خالل حلقات عمل شارك فيھا ممثلون عن الحكومة التقارير الن
والصناعة من المناطق التي  حدثت فيھا المشروعات التدليلية. وأظھرت ھذه المقترحات كيفية عمل التكنولوجيات 

ات البديلة، وزادت المعرفة في مجال التكنولوجيات البديلة وتسھيل جمع البيانات الفنية الدقيقة عن تطبيق التكنولوجي
  البديلة، حيث تم وصف مفاھيمھا أو نھجھا بشكل واقعي وتبريرھا في المقترحات األولية.

  
 حددت المشروعات العوائق التالية من أجل الفھم المتعمق للتكنولوجيات البديلة:  21
  

كيفية الحصول على التكنولوجيا والتكاليف بالنسبة لقطاع الرغاوى: من غير الواضح للمستخدمين   ) أ(
المرتبطة بھا (أي التراخيص الممكنة أو الضرائب أو رسوم نقل التكنولوجيا)؛ االفتقار إلى المعرفة 
لدى العديد من المستخدمين في تطبيق التكنولوجيات، وعدم توافر عامل اإلرغاء البديل والمكونات 

تكاليف التشغيل لبعض التكنولوجيات البديلة. وفي العديد من المتوافقة في السوق المحلية، وارتفاع 
(ومعظمھا من البلدان ذات أحجام استھالك منخفض)، قلل عدم وجود مكاتب  5بلدان المادة 

تكنولوجيا محلية من إدخال تكنولوجيا قابلة للتطبيق تتوافق مع التوافر والتكلفة واألداء والسالمة 
 في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع تطبيقات رغاوى الرش؛والمتطلبات البيئية، وبخاصة 

 
بالنسبة لقطاع التبريد وتكييف الھواء: يتطلب استخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال تقييم   ) ب(

اإلجراءات المستخدمة للتخزين والنقل والصيانة والتخلص من أنظمة التبريد وتكييف الھواء. و يعيق 
الممارسات الجيدة الستخدام مواد قابلة لالشتعال دخول األنظمة القائمة على عدم وجود معايير بشأن 

 تلك التكنولوجيات في األسواق.
  

                                                 
معتمدة تم استقاء المعلومات الواردة في ھذا القسم من وثيقة بعنوان نظرة عامة عن المشروعات التدلليلية للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ال   19

(أ))  71/51مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر وخيارات لمشروعات إضافية إلثبات التكنولوجيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة البديلة لل
) 72/40)، والقسم ج (مشروعات لبيان التكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة وفقا للمقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/40الوثيقة (

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/12) من نظرة عامة عن القضايا التي تم تحديدھا أثناء استعراض المشروعات الوثيقة 
  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/47 
Annex I 

 

6 

بناء على نجاح إنجاز ھذه المشروعات، أدرجت العديد من التكنولوجيات التى تبت جدواھا في خطط إدارة   22
 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع األمثلة التالية:

  
أدى مشروع التحقق الستخدام فورمات الميثيل في العديد من تطبيقات رغاوى البوليوريثان إلى   ) أ(

مكتب تكنولوجيا  15، التي تشمل أكثر من 5بلدا من بلدان المادة  12إدخال ھذه التكنولوجيا في 
طن متري تقريبا من  5000محلي ومئات المستخدمين النھائيين باستھالك مجمع قدره 

 ب؛141-لوروفلوروكربونالھيدروك
 

(البروبان) إلى استخدام  29020-وأدى مشروع أجھزة تكييف ھواء الغرف باستخدام الھيدروكربون  ) ب(
في خطة قطاع أجھزة تكييف ھواء  22-كبديل للھيدروكلوروفلوروكربون 290-الھيدروكربون

لمواد الغرف للصين في إطار كل من المرحلتين األولى والثانية من خطة إدارة إزالة ا
خطا  18الھيدروكلوروفلوروكربونية. وفور تنفيذھا، سوف تؤدي ھذه المشروعات إلى تحول 

طن متري،  8,050خطا آخرين باستھالك  20طن متري للمرحلة األولى و  7,300باستھالك 
 290- باإلضافة إلى ذلك، تم تحويل ثالث شركات لتصنيع أجھزة ضغط إلى تكنولوجيا الھيدروكربون

 المرحلة األولى وسيتم تحويل ثالثة أخريات في إطار المرحلة الثانية،في إطار 
 

إلى إدخال ھذه التكنولوجيا كبديل  3221-وأدى مشروع استخدام الھيدروفلوروكربون  ) ج(
في خطة قطاع التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري للصين،  22-للھيدروكلوروفلوروكربون

طن متري تقريبا في المرحلة األولى من  4,143مالي قدره شركات باستھالك إج 10حيث تم تحويل 
- خطة اإلزالة. وباإلضافة إلى ذلك، تحول مصنعان ألجھزة الضغط إلى تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون

كبديل  32-. وفي المرحلة الثانية من خطة اإلزالة، تم اختيار الھيدروفلوروكربون32
فرعي لتكييف الھواء الوحدي مع  تحقيق إزالة مقررة في القطاع ال 22-للھيدروكلوروفلوروكربون

طن متري، ومن المتوقع أن يتحول خط واحد لتصنيع أجھزة ضغط إلى تكنولوجيا  3,150قدرھا 
في إندونيسيا، حيث يجري حاليا  32-. كما تم اختيار الھيدروفلوروكربون32- الھيدروفلوروكربون

طن  550انع ألجھزة تكييف الھواء باستخدام أكثر من تحويل ثالثة مصانع ألجھزة التبريد وخمسة مص
. وبالمثل، تم إدخال ھذه 32-إلى الھيدروفلوروكربون 22-متري من الھيدروكلوروفلوروكربون

طن  1,036)، وتايالند (22-طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 8,3التكنولوجيا في الجزائر (
 ).22-متري من الھيدروكلوروفلوروكربون

  
وكذلك تمت الموافقة على عدة مشروعات لمكاتب تكنولوجيا لتركيب صياغات باستخدام التكنولوجيات   23

البديلة الجديدة والناشئة ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة (بما في ذلك الھيدروفلوروأوليفينات وفورمات الميثيل 
ثير منھم شركات صغيرة ومتوسطة. على سبيل والميثيالل) من أجل إمداد عدد كبير من المستخدمين النھائيين، وك

المثال، شملت المرحلة األولى من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل والصين ومصر 
والھند وجمھورية إيران اإلسالمية وماليزيا والمكسيك ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتايالند 

مساعدة مكاتب التكنولوجيا المملوكة محليا في إدخال صياغات بديلة ذات إمكانية احترار عالمي مشروعات ل
منخفضة. ويشمل بعض ھذه المشروعات مساعدات مباشرة للمستخدمين النھائيين المحليين، وكذلك في بلدان أخرى 

نتقال إلى تكنولوجيات بديلة. وفي حالة (مثل، كوستاريكا والسلفادور وجامايكا وترينيداد وتوباغو)، من أجل تيسير اال
بوليوالت الھيدروكربون المخلوطة مسبقا للشركات التي ال تستطيع إنشاء  مكاتب التكنولوجياالصين، سوف توفر 

مخازن للھيدروكربون ومصانع للخلط المسبق في الموقع ألسباب مالية وفنية وأمنية. وفي ماليزيا، طورت واختبرت 
بالفعل صياغة واحدة قائمة على فورمات الميثيل، وطور مكتبان أيضا صياغة واحدة قائمة وجيا مكاتب تكنولأربع 

                                                 
إلى البروبان في شركة ميديا رووم لتصنيع أجھزة تكييف الھواء، الموافق عليه في  22- مشروع تدليلي فرعي للتحول من الھيدروكلوروفلوروكربون   20

  االجتماع الحادي والستين.
في مصنع مضخات تسخين/ تبريد  32- يدروفلوروكربونإلى تكنولوجيا الھ 22- مشروع تدليلي للتحول من تكنولوجيا الھيدروكلوروفلوروكربون   21

  مصدر الھواء التجارية في شركة تسينجوا تونغ للبيئة االصطناعية المحدودة، الموافق عليه في االجتماع الستين.
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محلية بالفعل صياغات قائمة مكاتب تكنولوجيا  10. وفي المكسيك، طورت   1233zd-على الھيدروفلوروأوليفين
قا)، والتي يجري اختبارھا على على فورمات الميثيل (وبعضھا قائم على الميثيالل والھيدروكربونات المخلوطة مسب

عدد من المستخدمين النھائيين وإتاحتھا تجاريا. وفي جنوب أفريقيا، تحول أول ستة مستخدمون نھائيون بدعم من 
  إلى فورمات الميثيل.مكاتب تكنولوجيا 

  
انية من خطط باإلضافة إلى ذلك، نفذت المشروعات التدليلية التالية بصفتھا جزء من المرحلتين األولى والث  24

 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، أو من خالل مشروعات أخرى:
  

لقطاعات تكييف الھواء في البلدان التي  إمكانية احترار عالمي منخفضةتعزيز غازات التبريد ذات   ) أ(
 50يوجد فيھا ارتفاع في درجة الحرارة المحيطة في غرب آسيا، حيث يشكل تكييف الھواء أكثر من 

في المائة من الطلب على الطاقة. وتم تصميم ھذا المشروع للتصدي للتحديات المتعلقة بتوافر غازات 
، والمسائل التقنية بما فيھا المنتجات إمكانية احترار عالمي منخفضة التبريد البديلة طويلة األجل ذات إ

ذات الصلة؛ وتحديد الفرص  النھائية والمكونات والملحقات، وتقييم معايير وقوانين كفاءة الطاقة
 ؛إمكانية احترار عالمي منخفضةالمتاحة لتسھيل نقل التكنولوجيات ذات 

 
المرتبط بخطط إزالة المواد المستنفدة لألوزون في ھذه  22تبريد األحياء في كولومبيا والمالديف  ) ب(

البلدان. نشأ مشروع تبريد األحياء في كولومبيا من المشروع التدليلي لإلدارة المتكاملة للقطاع الفرعي 
ألجھزة التبريد بالطرد المركزي، مع التركيز على التكنولوجيات الموفرة للطاقة الخالية من 

بدال أجھزة التبريد القائمة على الھيدروفلوروكربون الموافق عليھا في الھيدروفلوروكربون الست
في المائة على  31)؛ ومن المتوقع تحقيق 2005االجتماع السابع واألربعين (نوفمبر/ تشرين الثاني 

في  35األقل وفورات في الطاقة بالمقارنة مع أجھزة التبريد بالطرد المركزي القياسية وخفض نحو 
نبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا. وكان مشروع تبريد األحياء في المالديف عبارة المائة من ا

عن دراسة جدوى درست نھجا الستبدال أجھزة تكييف الھواء القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون 
والھيدروفلوروكربون بالتكنولوجيات منقطعة النظير (مثل، امتصاص البخار وتبريد مياه البحر 

لعميقة والمد والجزر وغيرھا من النظم)، باستخدام مختلف مصادر الطاقة (مثل، حرارة النفايات ا
والبخار والحرارة المباشرة والكھرباء) والتكاليف المرتبطة بھا، التي يحتمل أن تكون أكثر كفاءة في 

 استخدام الطاقة ولھا أثر كربوني أقل من تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون؛
 

التكنولوجيات البديلة للھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع خدمات التبريد والمستخدمين إيضاح   ) ج(
النھائيين. اقترحت العديد من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مشروعات تجريبية 
ي من أجل: بيان وتقييم أداء التكنولوجيات الناشئة في أنظمة التبريد وتكييف الھواء (مثل، شيل

وجورجيا وكينيا والمكسيك (المرحلة الثانية) وتركيا)؛ وتيسير إنتاج البدائل (مثل، نيجيريا)؛ أو تيسير 
وضع معايير الستخدام التكنولوجيات البديلة القابلة لالشتعال (غانا وجورجيا واندونيسيا وكينيا 

 والكويت والمكسيك (المرحلة الثانية) وعمان). على سبيل المثال:
 

لمرحلة األولى من خطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون لشيلي برنامجا لبيان شملت ا )1(
وتكنولوجيات ذات كفاءة طاقة عالية في  إمكانية احترار عالمي منخفضةتكنولوجيات ذات 

- في المائة من إجمالي الھيدروكلوروفلوروكربون 45قطاع المتاجر الكبيرة (الذي يستھلك 
)، ومعالجة المسائل الفنية والتكلفة المتعلقة بنقص الخبرة المستخدم في قطاع الخدمات 22

 وعدم توافر العناصر الالزمة لتنفيذ ھذه التكنولوجيات؛
 

وشملت المرحلة الثانية من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك مشروعا  )2(
على أساس تجريبي وحدة تكييف ھواء جديدة قائمة على الھيدروكربون  1000تدليليا لتوزيع 

                                                 
  مول تحالف المناخ والھواء النقي دراسة الجدوى.   22
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لمستخدمين محددين مستعدين لمساعدة الحكومة في جمع البيانات الالزمة عن استخدام الطاقة 
شھرا. وسوف تستخدم البيانات عن خفض االنبعاثات وأداء الطاقة  12وأداء النظام خالل 
 ألغراض مختلفة،

 
نية لنيجيريا مشروعا وشملت المرحلة األولى من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو )3(

تدليليا إلنشاء مرفق غازات التبريد بالھيدروكربونات المنتجة محليا، وبيان اإلنتاج 
واالستخدام اآلمن للھيدروكربونات في تطبيقات خدمة التبريد، والتدريب للتأكد من أن 

  استخدام الھيدروكربونات سيحدث بطريقة آمنة؛ 
 

الموا د الھيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا أنشطة وشملت المرحلة األولى من خطة إزالة  )4(
إمكانية احترار عالمي لبيان تحول أنظمة التبريد في المتاجر الكبيرة إلى تكنولوجيات ذات 

(أي، ثاني أكسيد الكربون واألمونيا والھيدروكربون) بھدف الحصول على  منخفضة
 .22-يدروكلوروفلوروكربونالتزامات من أكبر المستخدمين النھائيين لوقف استخدام الھ

  
، وافقت اللجنة التنفيذية 523/ 25وفي االجتماعين الخامس والسبعين والسادس والسبعين، استجابة للقرار   25

 24، باستخدام معايير محددةإمكانية احترار عالمي منخفضةمقترح مشروع إضافي لبيان تكنولوجيات ذات  18على 
 الختيار المشروعات.

 
 االستراتيجيات الوطنيةوضع 

  
في إزالة المواد المستنفدة لألوزون، مع أول  5إن االستراتيجيات الوطنية ھي األساس لمساعدة بلدان المادة   26

وأھم شيء وھو البرنامج القطري. وتشمل االستراتيجيات الوطنية األخرى ذات الصلة خطط إدارة غازات التبريد 
النھائية للبلدان ذات أحجام استھالك منخفض أيضا.  للبلدان ذات أحجام استھالك منخفض، وتليھا خطة ادارة االزالة

للمواد الھيدروفلوروكربونية، تمت الموافقة على خطط اإلزالة على  2010وفي نھاية فترة ھدف االمتثال في عام 
أساس األداء للبلدان غير ذات أحجام استھالك منخفض من أجل معالجة استھالك المواد الھيدروفلوروكربونية 

لمستخدم غالبا في قطاع خدمات التبريد (على الرغم من أن العديد من الخطط الوطنية لإلزالة شملت المتبقي، ا
بشأن تسريع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،   XIX/6االستھالك المتبقي في قطاع التصنيع). وبعد المقرر 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد تحليل  من خالل خطط إدارة إزالة 5عولجت أنشطة اإلزالة في بلدان المادة 
  مختصر لتلك االستراتيجيات الوطنية أدناه.

  
 البرنامج القطري

  

                                                 
بھدف النظر في ما إذا كانت المشروعات تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي مطالبة اللجنة التنفيذية بالنظر في المعلومات الواردة في    23

، مع أنشطة إضافية لتعظيم فوائد المناخ في قطاع  إمكانية احترار عالمي منخفضةالتدليلية اإلضافية تتحقق مما إذا كانت البدائل والتكنولوجيات ذات 
التي تعمل على تقليل التأثير البيئي إلزالة المواد  5كون مفيدة في مساعدة بلدان المادة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ست

  الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى أدنى حد.   
رار عالمي إمكانية احتذات طبقت المعايير التالية عند اختيار مشروع: وفر المشروع زيادة كبيرة في المعرفة الحالية فيما يخص التكنولوجيا البديلة    24

، ويمثل خطوة تقدم تكنولوجي ھائلة، ويجب وصف التكنولوجيا والمفھوم والنھج 5والمفھوم أو النھج أو تطبيقاته والممارسة في بلدان المادة  منخفضة
طاع لقبشكل واقعي، وربطه باألنشطة األخرى في أحد البلدان ويتمتع بإمكانية تكراره في المستقبل المتوسط في كمية ھائلة من األنشطة في نفس ا
انت في الفرعي، وفيما يخص مشروعات التحول، تم تحديد شركة مؤھلة ترغب في إجراء تحول عملية التصنيع إلى التكنولوجيا الجديدة وأوضح ما إذا ك

الھواء، وال  وضع يسمح بالتوقف عن استخدام المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد التحول، ويجب أن يحدد المشروع أولويات قطاع التبريد وتكييف
الصندوق يستثني القطاعات األخرى، ويجب أن يھدفوا إلى فترة تنفيذ قصيرة لكي تعظم الفرص للنتائج لكي تتم االستفادة منھا لألنشطة الممولة من 

ات تحسينات كفاءة بصفتھا جزء من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ويجب أن تعزز مقترحات المشروع
اسات الجدوى، بما في الطاقة، حيثما كان ذلك مناسبا، وتعالج التأثيرات البيئية األخرى. ودعت اللجنة أيضا الوكاالت الثنائية والمنفذة لتقديم مقترحات لدر

المناخ، والجدوى االقتصادية وخيارات لتمويل  ذلك حاالت تجارية لتبريد األحياء، ويجب أن تقيم الدراسات الناتجة المشروعات الممكنة، وتأثيرھا على
  ).       72/40التنفيذ، ويجب أن تعين الدراسة الجھات المعنية على فھم المميزات والتحديات بالمقارنة باألعمال العادية (المقرر 
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كانت البرامج القطرية جزء من آلية تمويل إزالة المواد المستنفدة لألوزون منذ بداية إنشاء اآللية المالية   27
). وعلى وجه التحديد، شملت اختصاصات اللجنة 1990 المؤقتة في االجتماع الثاني لألطراف (يونيه/ حزيران

توافق على البرامج القطرية من أجل االمتثال  –وعند الضرورة  - التنفيذية التي اعتمدھا األطراف أن "تدرس 
للبروتوكول، وفي سياق ھذه البرامج القطرية، تقيم، وعند الضرورة، توافق على جميع مقترحات المشروعات أو 

 دوالر أمريكي". 500,000قترحات المشروعات عندما تتجاوز التكاليف اإلضافية المتفق عليھا مجموعات من م
  

من المتوقع أن تحتوي البرامج القطرية على استعراض ألحدث إنتاج وواردات وتطبيقات واستخدام المنتجين   28
لومات متاحة سيكون من المفيد الرئيسيين والمستخدمين والمستھلكين للمواد الخاضعة للرقابة (عندما تكون المع

اإلشارة إلى وصالت للمنتجين أو المستخدمين متعددي الجنسيات)، ووصف لإلطار المؤسسي الذي يحكم المواد 
الخاضعة للرقابة (مثل، الوكاالت الحكومية والمنظمات غير الحكومية المتعاونة وجماعات المستھلكين والجمعيات 

ونظم التنظيم والحوافز، ووصف ألنشطة الحكومة والصناعة استجابة  الصناعية)؛ ووصف إلطار السياسات
للبروتوكول؛ وبيان استراتيجي لتنفيذ البروتوكول يبين األدوار المحددة لكل من الحكومة والوكاالت المتعددة األطراف 

ستثمار، وأي تحليل والثنائية الداعمة؛ وخطة عمل تشمل مشروعات المساعدة الفنية واالستثمار، ودراسات ما قبل اال
إضافي للسياسات الزم، وجدول زمني لكل نشاط، واستعراض خطة العمل؛ وميزانية وبرنامج تمويل لألنشطة 

 المذكورة أعاله.
  

يعمل البرنامج القطري بمثابة األساس إلعداد المشروع ومزيد من التعاون بين الطرف والوكاالت المنفذة؛   29
في اتخاذھا إلزالة  5بل ھو بيان لالستراتيجية الشاملة التي يرغب أحد بلدان المادة  ته،في حد ذاولم يكن وثيقة تمويل 

المواد المستنفدة لألوزون. ورغم أن الموافقة على البرنامج القطري كانت شرطا للموافقة على مقترحات 
ة المواد المستنفدة المشروعات، في بعض الحاالت، وافقت اللجنة التنفيذية أيضا على مشروعات وأنشطة إلزال

  لألوزون أثناء إعداد البرامج القطرية.
  

 خطط إدارة التبريد / خطط اإلزالة النھائية
  

)، كانت إزالة المواد المستنفدة لألوزون تتحقق من خالل 1997حتى االجتماع الثاني والعشرين (مايو/ أيار   30
اجات البلدان ذات أحجام استھالك منخفض التي لديھا تقديم مشروعات استثمارية قائمة بذاتھا. وعند النظر في احتي

برامج قطرية موافق عليھا التخاذ إجراءات قريبة المدى لتحقيق تجميد الھيدروفلوروكربون، طالبتھم اللجنة التنفيذية 
 .23/15استنادا إلى مشروع المبادئ التوجيھية الوارد في القرار  25بتقديم خطط إدارة غازات التبريد

  
من المتوقع أن تعالج خطط إدارة غازات التبريد الظروف الخاصة بكل بلد وجميع القطاعات ذات الصلة كان   31

بما فيھا القطاع غير الرسمي الذي كان ال يزال يستخدم المواد المستنفدة لألوزون، وبخاصة المواد 
ي التبريد، ونظام االسترداد الھيدروفلوروكربونية، وشملت كل أو بعض من العناصر التالية: برنامج تدريب لفني

وإعادة التدوير؛ وبرنامج تدريب لضباط الجمارك، ونظام محسن لجمع ورصد ومراقبة استھالك غازات التبريد 
 المستنفدة لألوزون.

  
واتخذت اللجنة التنفيذية العديد من المقررات أيضا في االجتماعات الالحقة لكي تكون أكثر استجابة   32

فيما يتعلق  أحجام استھالك منخفضذات أحجام استھالك منخفض، وغيرھا من البلدان غير ذات الحتياجات البلدان 
باألنشطة في قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء، وبالطبيعة التي تطورت بھا األنشطة في القطاعات المتبقية 

 ثال بشكل أفضل. األخرى، وكذلك إلعادة توجيه النھج تجاه خطط إدارة غازات التبريد لتسھيل االمت
  

                                                 
ت التبريد بالھيدروفلوروكربون لخدمة أجھزة إن الغرض من خطة إدارة غازات التبريد ھو وضع وتخطيط استراتيجية ستدير استخدام وإزالة غازا   25

لسلس إلى التبريد وتكييف الھواء. وخطة إدارة غازات التبريد ھي أداة إدارة في غاية األھمية للبلدان ذات أحجام استھالك منخفض من أجل التحول ا
د المستنفذة لألوزون عن طريق تحديد جميع األنشطة الالزمة، غازات التبريد غير المواد المستنفذة لألوزون، وسوف تساھم في قيام البلد بإزالة الموا

  ووصف جميع التدابير الحكومية التي ستكون ضرورية لضمان نجاح المشروعات وتخطيط كيفية تنفيذ جميع ھذه األنشطة مع مرور الوقت.  
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وكان من نتائج ھذه القرارات التحول من وضع خطة إدارة غازات التبريد إلى خطة إدارة اإلزالة النھائية،   33
لتنفيذ اإلزالة التامة للمواد  5التي كان من المتوقع أن تشمل األنشطة المتبقية التي احتاج إليھا أحد بلدان المادة 

حكام محددة يجب أن يستوفيھا قبل أن تنظر فيھا اللجنة التنفيذية (مثل، وجود نظام الھيدروفلوروكربونية، بشروط وأ
 للترخيص، والتزام الحكومة باإلزالة التامة للمواد الھيدروفلوروكربونية، والتقارير السنوية ورصد األنشطة).

  
وثيقة تتضمن خالصة وافية  )، نظرت اللجنة التنفيذية في2006في اجتماعھا التاسع واألربعين (يوليه/ تموز   34

أحجام من التوصيات ذات الصلة بتقييم خطط إدارة غازات التبريد والخطط الوطنية لإلزالة في البلدان غير ذات 
. وأدى تقييم خطط إدارة غازات 48/1027، التي أعدھا كبير مسؤولي الرصد والتقييم وفقا للمقرر 26 استھالك منخفض

لنھائية إلى إجراءات وإرشادات إضافية لوحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة التبريد وخطط إدارة اإلزالة ا
بشأن االعتبارات الواجب مراعاتھا عند وضع وتنفيذ خطط إدارة غازات التبريد أو الخطط الوطنية لإلزالة أو خطط 

يث التدابير التشريعية، وطلب إدارة اإلزالة النھائية. وشملت التعاون مع وكاالت حكومية أخرى داخل البلد، وتحد
للجزء الخاص باالسترداد وإعادة التدوير في الخطط الوطنية  41/100شھادة إلزامية من الفنيين، ومراعاة المقرر 

لإلزالة، ومسائل أخرى. وفيما يتعلق بالتدريب، تناول القرار ضرورة تحديث التدريب لكي يشمل أحدث المعلومات 
ت الجيدة من أجل تحقيق خفض كبير في استخدام المواد المستنفدة لألوزون، وتعزيز المتعلقة بتطبيق الممارسا

استخدام البدائل، واالھتمام الكامل بجوانب السالمة وإجراء التعديالت الالزمة أو استبدال المكونات الكھربائية في 
 -ت اللجنة التنفيذية األمانة أيضا البلدان التي تم فيھا التدريب على استخدام الھيدروكربونات. وفي القرار، طالب

بوضع توصيات للقوائم اإلرشادية للمعدات المناسبة للفئات الرئيسية  -بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة 
  ). 6/ 49(المقرر  5المستھدفة وتقاسم المعلومات عن الموردين المنافسين، بما في ذلك من بلدان المادة 

  
 لى األداءخطط اإلزالة القائمة ع

 
)، اعتمدت اللجنة التنفيذية سياسات التمويل المعدلة للصندوق 2001في اجتماعھا الخامس والثالثين (ديسمبر   35

، وشددت على مسؤولية الحكومة الكبرى عن إدارة البرامج الوطنية لإلزالة، وكذلك على أھمية 28المتعدد األطراف
الرابط القابل للقياس بين األنشطة الممولة وتحقيق تدابير  -وإن وجد -  المشروعات المثبت جدواھا المعرفة بالمباشرة،

الرقابة المحددة التي يفرضھا بروتوكول مونتريال. كما طلبت اللجنة من األمانة العمل مع أعضاء اللجنة التنفيذية 
إدارة االتفاقات الوطنية والوكاالت الثنائية والوكاالت المنفذة من أجل وضع مشروع مبادئ توجيھية إلعداد وتنفيذ و

 (أ) و (ب)). 35/56لإلزالة القائمة على األداء والشاملة لجميع المواد (القرار 
  

كان أحد العناصر الرئيسة لسياسات التمويل المعدلة للصندوق المتعدد األطراف ھي فكرة أنه من المفروض   36
لتنفيذ أھداف االمتثال المحددة بفترة زمنية، مما  5ة أن يتحول ھدف الصندوق نحو مساعدة بلدان فردية من بلدان الماد

يستلزم إجراء تعديل مع التشديد على تأثير المشروعات الفردية إلى التشديد األكبر على أھمية ھذه المشروعات المثبت 
مة في ، ألنه "يجب أن يستند التمويل إلى التزام البلد بتحقيق تخفيضات إجمالية مستدا29جدواھا من أجل االمتثال

االستھالك واإلنتاج، حسبما يكون مناسبا." وبناء على تفضيل واستعداد البلد المعني، اقترحت طريقتان لتنفيذ سياسة 
التمويل المعدلة: تمويل اتفاقات اإلزالة القائمة على األداء والشاملة لجميع الفئات، وتمويل مشروعات فردية أو خطط 

  راتيجيات الوطنية لإلزالة. إزالة مستقلة للقطاع على أساس االست
  

، وافقت اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيھية إلعداد وتنفيذ وإدارة خطط القطاع 35/56وفقا للمقرر   37
والخطط الوطنية إلزالة المواد المستنفذة لألوزون القائمة على األداء، على أن يكون مفھوما أن الغرض من المبادئ 

                                                 
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/49/7الوثيقة    26
لبلدان غير ذات أشارت اللجنة التنفيذية مع التقدير إلى التقرير النھائي عن التقييم المتوسط لخطط إدارة غازات التبريد والخطط الوطنية لإلزالة في ا   27

بير ، وطالبت كUNEP/OzL.Pro/ExCom/48/12المستھلكة مع التركيز على قطاع خدمات التبريد الوارد في الوثيقة  أحجام استھالك منخفض
شامل ومصنف ذو صلة  بھذا التقييم، والتمييز بين التوصيات الجديدة وتلك التي وافقت عليھا  مسؤولي الرصد والتقييم بوضع موجز واف للتوصيات

  اللجنة التنفيذية.
  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67المرفق السادس عشر بالوثيقة    28
  ن األنشطة الممولة وھدف االمتثال المحدد في بروتوكول مونتريال الواجب تحقيقه.   تعرف بالمباشرة، وحيثما ينطبق، رابط قياسي بي   29
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المبادئ واإلجراءات العامة التي ينبغي اتباعھا عند وضع وتنفيذ خطط إزالة المواد المستنفذة التوجيھية ھو توفير 
لألوزون القائمة على األداء؛ وأن ھذه المبادئ التوجيھية ال تنطبق على خطط القطاع والخطط الوطنية إلزالة المواد 

  .30)38/65رار المستنفذة لألوزون القائمة على األداء الموافق عليھا بالفعل (الق
  

 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 

نتيجة لتسريع إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الثالث   38
ألنشطة  )، في وثيقة عن "خيارات لتقييم وتحديد التكاليف اإلضافية المؤھلة2007والخمسين (نوفمبر/ تشرين الثاني 

حيث لوحظ أن الصندوق 32)"52/431إزالة استھالك وإنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (متابعة للمقرر 
المتعدد األطراف قد مول عمليتين مماثلتين: البرمجة القطرية وإعداد خطط القطاع / الخطط الوطنية لإلزالة، ووضع 

ائية الوطنية دائما جزءا ال يتجزأ من جميع ھذه الممارسات مبادئ توجيھية لكل منھما. وكانت الدراسات االستقص
وتوفر أساسا واقعيا لعمليات التخطيط. وجرت عملية البرمجة القطرية لمعظم البلدان في المراحل المبكرة من تمويل 

بونية. أنشطة إزالة المواد الھيدروفلوروكربونية في أحد البلدان وقبل تحديد خط األساس للمواد الھيدروفلوروكر
 وساعدت ھذه العملية البلدان في بناء توافق في اآلراء بشأن خطة العمل الوطنية لإلزالة.

  
وشكل ھذا األساس لوضع مبادئ توجيھية إلعداد خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، حيث   39

مة، أوال عن طريق السماح للمقترحات اقترح نھج مرحلي لتمكين البلدان من وضع خطة شاملة لتحقيق اإلزالة التا
، بينما في الوقت 2015و  2013الواقعية بتنفيذ أول تدبيرين لمراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عامي 

نفسه السماح للبلدان باقتراح مرحلة الحقة، أو مراحل إذا لزم األمر، من أجل إدارة إزالتھم للمواد 
   الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  
وفي وقت إقرارھذه المبادئ التوجيھية، سلمت اللجنة التنفيذية بأھمية التمويل القائم على األداء حيث تمت   40

مطابقة االلتزام بالحد األقصى لسقف االستھالك الذي يمكن تمويله في كل بلد، مع اتخاذ خطوات تخطيطية سنوية 
حيث المبدأ من الصندوق. وأشارت أيضا إلى أھمية التوقيت،  لتحقيق الخفض، مع االلتزام بالتمويل الموافق عليه من

حيث كان التخطيط إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مماثال لعملية البرمجة القطرية، ألنه حدث في بداية 
رفة برنامج اإلزالة وعلى األرجح قبل وضع خط األساس. وأقرت اللجنة أيضا الشكوك في كل من توافر البدائل ومع

تكاليفھا، وبالتالي اختيار استراتيجية إزالة قائمة على نھج التنفيذ على مراحل، مع األخذ في االعتبار القطاعات التي 
  تكون فيھا التكنولوجيات البديلة أكثر تقدما وتكون التكنولوجيات الجديدة متوفرة.

  
 األنشطة التمكينية األخرى التي تم تمويلھا

  
ن عمل الصندوق المتعدد األطراف، سيسمح تنفيذ األنشطة التمكينية السليمة في بلدان عاما م 25بناء على   41

في أقرب وقت ممكن بتحقيق إزالة مستدامة وفعالة من حيث التكلفة وناجحة الستھالك وإنتاج  5المادة 
خالل سنة األساس ، وربما ينخفض الطلب على المواد الھيدروفلوروكربونية 5الھيدروفلوروكربون في بلدان المادة 

على النحو المتفق عليه في تعديل كيغالي في بروتوكول مونتريال. وساھمت مساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة واسعة 
، وخاصة المساعدات المقدمة من خالل برنامج المساعدة 5النطاق في تنفيذ أنشطة التمكين في البلدان العاملة بالمادة 

 ة للبيئة. على االمتثال لألمم المتحد
 

---------------- 
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