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ﺍﻟﻠﺟﻧــﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳـﺫﻳــــﺔ ﻟﻠﺻﻧــﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣــﺗﻌــﺩﺩ ﺍﻷﻁـــﺭﺍﻑ
ﻟﺗﻧﻔﻳـــﺫ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛـﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗﺭﻳــﺎﻝ
ﺍﻻﺟﺘﻤــــــﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻣﻦ  2ﺇﻟﻰ  6ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2020
1
ﻣﺆﺟﻞ :ﺇﻟﻰ  8ﺇﻟﻰ  12ﻣﺎﺭﺱ /ﺁﺫﺍﺭ 2021

ORIGINAL: ENGLISH

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ
ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ 2.ﻭﺧﻼﻝ
.1
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻋﻘﺪ ﻓﻘﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ )ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ﻣﻦ  16ﺇﻟﻰ  20ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﻭﻝ  ،(2019ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺟﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻘﺪﻫﻤﺎ
ﻣﻦ  25ﺇﻟﻰ  29ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ  32020ﻭﻣﻦ  2ﺇﻟﻰ  6ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ،2020ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  8ﺇﻟﻰ 12
ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ  2021ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ.19-
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺳﺘﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
.2
ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻠﺔ .ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺳﻴﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ )ﻣﻦ  23ﺇﻟﻰ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،(2020
ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻁﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺮﺍء ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﺗﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ

 1ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ.(19-
 2ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ )ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ  (UNEP/OzL.Pro.9/12ﺃﻥ
ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ.
 3ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﻤﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺇﻟﻰ  22-19ﻳﻮﻟﻴﻪ/ﺗﻤﻮﺯ .2020
ﺇﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟﻠﺻﻧﺩﻭﻕ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺑﺭﻭﺗﻭﻛﻭﻝ ﻣﻭﻧﺗ﷼
ﻗﺩ ﺗﺻﺩﺭ ﺩﻭﻥ ﺇﺧﻼﻝ ﺑﺄﻱ ﻗﺭﺍﺭ ﺗﺗﺧﺫﻩ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺻﺩﻭﺭﻫﺎ.
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ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ 4،ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻓﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ
.3
5
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،5ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ
ﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﺤﻤﻴﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺳﺮ 6ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻁﻠﺒﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ

ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ  4ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ  2020ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﻲ 8
.4
7
ﻳﻮﻧﻴﻪ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ  ،2020ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ  ،2020ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ
ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ  42ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
.5
9
8
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﺒﻴّﻨﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ؛ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ 10ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2020؛ 11ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ 12ﻓﻲ  35ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  135ﻭﻓﻲ  12ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ 14.ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ 15ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻭﺑﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ
)ﺣﺘﻰ  31ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ  16(2020ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ،ﺗﻢ ﺇﺗﺎﺣﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ .ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75 4
 5ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻦ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﺧﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﻳﺒﻄﺊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﺮ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﻮﻅﻔﻴﻬﻢ ،ﻭﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ.
 6ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﺇﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ،ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ.
 7ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ  14/XXX1ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ :ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﻭﺷﻴﻠﻲ ،ﻭﺟﻴﺒﻮﺗﻲ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ )ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ(
ﻭﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ ،ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  1ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ )ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ،(5ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ )ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ( ،ﻭﻛﻨﺪﺍ ،ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،ﻭﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻸﻁﺮﺍﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  1ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  5ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ )ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .(5
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9 8
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/13 9
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/14 10
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15 11ﻭ UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16ﻭ ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/17ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
 12ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/18ﺇﻟﻰ .UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/53
 13ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺑﺮﻭﻧﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺷﻴﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﻛﻮﺑﺎ ،ﻭﺇﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ،ﻭﺇﺭﻳﺘﺮﻳﺎ ،ﻭﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻭﺟﻮﺭﺟﻴﺎ ،ﻭﻏﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻻ ،ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ -ﺑﻴﺴﺎﻭ،
ﻭﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ،ﻭﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ ،ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻻﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺴﻮﺗﻮ ،ﻭﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ،ﻭﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ،ﻭﻣﻼﻭﻱ ،ﻭﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺠﺒﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ ،ﻭﺑﻨﻤﺎ ،ﻭﺑﻴﺮﻭ،
ﻭﺭﻭﺍﻧﺪﺍ ،ﻭﺳﺎﻭ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ،ﻭﺻﺮﺑﻴﺎ ،ﻭﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﻭﺳﺮﻱ ﻻﻧﻜﺎ ،ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻭﺃﻭﻏﺪﺍ ،ﻭﺟﻤﻬﺆﺭﻳﺔ ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻭﺃﻭﺭﻭﻏﻮﺍﻱ،
ﻭﺯﺍﻣﺒﻴﺎ.
 14ﺟﺰﺭ ﻛﻮﻙ ،ﻭﻛﻴﺮﻳﺒﺎﺗﻲ ،ﻭﺟﺰﺭ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ،ﻭﻣﻴﻜﺮﻭﻧﻴﺰﻳﺎ )ﻭﻻﻳﺎﺕ – ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ( ،ﻭﻧﺎﻭﺭﻭ ،ﻭﻧﻴﻮﻱ ،ﻭﺑﺎﻻﻭ ،ﻭﺳﺎﻣﻮﺍ ،ﻭﺟﺰﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﺗﻮﻧﻐﺎ ،ﺗﻮﻓﺎﻟﻮ،
ﻭﻓﺎﻧﻮﺍﺗﻮ.
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ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
)ﺃ(

ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  35ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ  35ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5
ﻭ 12ﺑﻠﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ؛ ﻭﺗﺠﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟـ 14ﺑﻠﺪﺍ؛ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺨﻄﻂ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ؛
ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ؛
ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ؛

)ﺏ(

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﻬﺎﻟﻮﻧﺎﺕ،
ﻭﺭﻏﺎﻭﻱ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﻮﺭﻳﺜﺎﻥ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﻤﺬﻳﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ؛

)ﺝ(

ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﺒﻴّﻨﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎء
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ،ﻭﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ .2020

ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ،ﺗﻢ ﺻﺮﻑ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ
.7
ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺃﻣﻴﻦ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ.
ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
.8
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،19-ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻛﺘﺪﺑﻴﺮ ﻟﻤﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ
ﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ
.9
ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎﻝ ،ﻛﻨﺪﺍ ﻣﻦ  8ﺇﻟﻰ  12ﻣﺎﺭﺱ/ﺁﺫﺍﺭ  ،2021ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
ﻗﺼﻴﺮﺍ )ﻟﻤﺪﺓ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ( ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﻘﺢ ،ﻭﺍﻹﺣﺎﻁﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ )ﺣﺘﻰ  31ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ  ،(2020ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ؛ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ﺳﻮﻑ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ،
ﻭﺳﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ،ﻣﻦ
.10
 16ﺇﻟﻰ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) 2020ﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ( ،ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ؛ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ؛
ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ؛ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2019؛ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻡ 2019؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
3
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ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ  31ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 2019؛ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻦ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ 2020؛ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﺢ؛ ﻭﻧﻈﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺗﺒﻴّﻨﻬﺎ
ﺃﺛﻨﺎء ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ؛ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻣﺞ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻭﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ؛ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭﺧﺘﺎﻣﺎ ،ﻭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺇﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺮﻋﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻘﻄﺎﻉ
.11
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻹﺟﺮﺍء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻦ.
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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال ،من  16إلى  20ديسمبر /كانون األول 2019

تقرير االجتماع الرابع والثمانين للجنة التنفيذية
مقدمة
عقد االجتماع الرابع والثمانون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في مقر
.1
منظمة الطيران المدني الدولي ،في مونتريال ،كندا ،في الفترة من  16إلى  20ديسمبر/كانون األول .2019
وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية ،األعضاء في اللجنة التنفيذية طبقا للمقرر  18/XXXلالجتماع
.2
الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
(أ)

أطراف غير عاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :بلجيكا ،وكندا (الرئيس)،
وفرنسا ،وهنغاريا ،واليابان ،والنرويج ،والواليات المتحدة األمريكية؛

(ب)

أطراف عاملة بمقتضى الفقرة  1من المادة  5من البروتوكول :األرجنتين ،وبنن ،والصين،
وغرينادا ،والكويت ،والنيجر ورواندا (نائب الرئيس).

وطبقا للمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في اجتماعيها الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين ممثلون
.3
عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) باعتبار كل منهما وكالة منفذة
وأمين خزانة الصندوق ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي.
وحضر أيضا األمين التنفيذي ونائب األمين التنفيذي ألمانة األوزون ،ورئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ
.4
وأعضاء فرقة العمل المعنية بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات  2023-2021التابعة
لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والمدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج األمم المتحدة للبيئة.
* أعيد اإلصدار ألسباب تقنية يوم  9مارس /آذار 2020
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وحضر أيضا كمراقبين ممثلون عن تحالف سياسة الجو المسؤولة ،ووكالة التحقيق البيئي ،ومعهد الحوكمة
.5
والتنمية المستدامة ،ولجنة القطاع الخاص المعنية بالدراسات في مجال التنمية المستدامة في المكسيك ورابطة منتجي
غازات التبريد في الهند

البند  1من جدول األعمال :افتتاح االجتماع
افتتح االجتماع الرئيس ،السيد فيليب شاموني .ورحب بالمشاركين ،بما في ذلك عضو مجموعة العمل التابعة
.6
لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي المعنية بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف ،مع تشجيع أعضاء اللجنة
التنفيذية على التحدث معهم وتقديم أي أفكار قد تساعد في تيسير عملهم.
وقال إن اللجنة التنفيذية ستستمر في معالجة المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي ،بما في ذلك إعداد المبادئ
.7
التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وكفاءة استخدام الطاقة .وستناقش أيضا الجوانب
الرئيسية للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون ،23-بما في ذلك المسائل المتعلقة بإرشادات
السياسة ،والنظر في مقترحي مشروعين يتعلقان بهذا األمر.
وستنظر اللجنة في بنود جدول أعمالها المعتاد لالجتماع األخير هذا العام ،بما في ذلك التقارير المرحلية لعام
.8
 ،2018وتخطيط األعمال للفترة  ،2022-2020والتأخيرات في تقديم الشرائح والمسائل المالية المتعلقة بالمساهمات،
وأرصدة المشروعات ،والحسابات والميزانية ألمانة الصندوق .وسوف تتناول أيضا بيانات البرامج القطرية
والتوقعات لالمتثال ،وخصوصا الشكل المنقح لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري.
وسيكون أمام اللجنة الفرصة لتقديم إرشادات بشأن العمل المستمر في الرصد والتقييم لعام  .2020وباإلضافة
.9
إلى ذلك ،ستنظر اللجنة في التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد
المستنفدة لألوزون وتدميرها ،والدراسة النظرية لتقييم إستدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،والتقرير المرحلي عن
الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة واختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية
لموظفي األوزون الوطنيين.
وباإلضافة إلى النظر في طلبات التمويل للمشروعات واألنشطة ،التي تبلغ قيمتها حوالي  123,4مليون
.10
دوالر أمريكي ،ستتناول اللجنة المسائل ذات الصلة ،مثل المواعيد النهائية لتقديم المشروعات ،وتقديم مشروعات
استثمارية إضافية قائمة بذاتها في مجال المواد الهيدروفلوروكربونية بعد االجتماع الرابع والثمانين ،والطلبات ألموال
إضافية لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمشروعات اإليضاحية التجريبية.
وستنظر اللجنة في التقرير المقدم من حكومة الصين عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة المذكورة في
.11
المقرر  41/83وعددا من التقارير األخرى المتعلقة بمشروعات في الصين.
وقد أعدت األمانة عدة ورقات سياسة ،بما في ذلك بشأن ما يلي :نظم الحوافر للمستخدمين النهائيين الممولة
.12
بموجب خطط موافق عليها إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ
الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية؛ ومشروع السياسة التنفيذية بشأن تعميم المنظور الجنس اني للمشروعات التي يدعمها
الصندوق المتعدد األطراف .وباإلضافة إلى ذلك ،ستواصل اللجنة مداوالتها بشأن النظرة العامة على النظم الجارية
للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف.
وعلى هامش االجتماع ،سيتناول الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بحث مشروع المبادئ التوجيهية
.13
والنموذج القياسي المستخدم للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ،والمسائل المتعلقة بقطاع إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين والمبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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وختاما ،قال الرئيس إنه يرغب في توجيه الشكر مقدما إلى المشاركين على دعمهم وعلى التزامهم المستمر
.14
إلنجاح إدارة الصندوق المتعدد األطراف .وهو على ثقة باحراز تقدم مهم من خالل الجهود المشتركة.

البند  2من جدول األعمال :المسائل التنظيمية
(أ)

إقرار جدول األعمال

اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
.15
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/1بصيغته المعدلة شفويا:
.1

افتتاح االجتماع.

.2

المسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدول األعمال؛

(ب)

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

.4

المسائل المالية:
(أ)

حالة المساهمات والمصروفات؛

(ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

(ج)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر
(4/83ج))؛

(د)

حسابات الصندوق المتعدد األطراف:

(هـ)

()1

الحسابات الختامية لعام 2018؛

()2

تسوية حسابات العام .2018

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لعامي  2020و 2021والميزانية المقترحة لعام
.2022

.5

بيانات وتوقعات البرامج القطرية ألغراض االمتثال.

.6

التقييم:
(أ)

تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2018؛

(ب)

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من المواد
المستنفدة لألوزون وتدميرها؛
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.7

(ج)

الدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛

(د)

اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين؛

(ه)

تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة؛

(و)

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام .2020

تنفيذ البرنامج:
(أ)

.8

التقارير المرحلية في  31ديسمبر/كانون األول :2018
()1

التقرير المرحلي المجمع؛

()2

الوكاالت الثنائية؛

()3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

()4

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

()5

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛

()6

البنك الدولي؛

(ب)

تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛

(ج)

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام .2019

تخطيط األعمال:
(أ)

تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة -2019
2021؛

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح؛

(ج)

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2022-2020؛

(د)

خطط أعمال الوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة :2022-2020
()1

الوكاالت الثنائية؛

()2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛

()3

برنامج األمم المتحدة للبيئة؛

()4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛
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()5
.9

البنك الدولي.

مقترحات المشروعات:
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي ت ّم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات؛

(ب)

التعاون الثنائي؛

(ج)

تعديالت على برامج العمل:
()1

تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام 2019؛

()2

تعديالت على برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة لعام 2019؛

()3

تعديالت على برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2019؛

(د)

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  2020التابع لليونيب؛

(ه)

تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 2020؛

(و)

المشروعات االستثمارية.

.10

تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر .)54/82

.11

نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص التي تم
إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر (60/83ج)).

.12

تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر .)69/81

.13

المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال:
(أ)

إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان
المادة  :5مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر (65/83ج) و(د))؛

(ب)

كفاءة استخدام الطاقة:
()1

ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرة  2من
المقرر  5/XXXالجتماع األطراف (المقرر )62/83؛

()2

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر )63/83؛
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()3

(ج)

(ب)

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة
استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر (83/82ه) (المقرر
)64/83؛

الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات
الهيدروفلوروكربون( 23-المقرران  66/83و .)67/83

الرقابة

على

المنتج

الثانوي

.14

مشروعً السياسة التنفيذية بشأن تعميم المنظور الجنساني للمشروعات التي يدعمها الصندوق
المتعدد األطراف (المقرر (68/83ج)).

.15

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج.

.16

مسائل أخرى.

.17

اعتماد التقرير.

.18

اختتام االجتماع.

تنظيم العمل

وافقت اللجنة التنفيذية على النظر ،في إطار البند  16من جدول األعمال ،مسائل أخرى ،في المسائل المتعلقة
.16
بمواعيد وأماكن انعقاد االجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين ،والسابع والثمانين والثامن والثمانين للجنة
التنفيذية.
الوثيقة
األمانة
تصدر
أن
على
أيضا
التنفيذية
اللجنة
ووافقت
.17
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3التي تحتوي على معلومات إضافية تتعلق بالتقرير عن إنتاج رابع
كلوريد الكربون ) (CTCواستخداماته كمواد أولية في الصين ،التي تم استالمها بعد الموعد النهائي إلصدار الوثائق،
وأن يتم النظر فيها في إطار البند ( 7ب) من جدول األعمال ،تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ
معينة.
ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على إعادة إنشاء الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتشكيل التالي:
.18
سر) والصين وفرنسا وغرينادا والنيجر والنرويج والواليات المتحدة األمريكية.
األرجنتين وكندا (المي ّ
واقترح أحد األعضاء أنه ينبغي إعطاء األسبقية للنظر في البند  13من جدول األعمال ،المسائل ذات الصلة
.19
بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال ،بينما شدد عضو آخر على أهمية اعتماد مقرر في االجتماع الحالي وفي
أقرب وقت ممكن بالعالقة إلى البند الفرعي (ج) من ذلك البند ،الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة
على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون.23-

البند  3من جدول األعمال :أنشطة األمانة
رحب كبير الموظفين بأعضاء اللجنة التنفيذية والمشاركين اآلخرين في االجتماع الحالي .وأعرب عن حزن
.20
جميع الزمالء لوفاة السيد موزيس أجيباد ،الذي قدم خدمات فائقة للصندوق المتعدد األطراف بصفته أمين الخزانة في
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الفترة من عام  2007إلى عام  .2013ورحب أيضا بالسيد أرنولد كريلهوبر ،المدير بالنيابة لشعبة القانون في برنامج
األمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ،الذي يحضر اجتماع اللجنة التنفيذية ألول مرة.
وبعد ذلك ،قدم الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2التي عرضت لمحة عامة عن العمل الذي
.21
أجرته األمانة منذ االجتماع الثالث والثمانين ،بما في ذلك ملخصات لالجتماعات التي حضرها موظفو األمانة
والبعثات التي قاموا بها .وفيما يتعلق بالموظفين والتعيينات ،أبلغ كبير الموظفين اللجنة التنفيذية ،بأنه ،بعد عملية
تنافسية ،عيّنت السيدة ميريام فيغا ،المنسقة الحالية لشبكة برنامج عمل األوزون ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ،بصفتها مسؤولة إدارة برامج .وأفاد بأن عمليات التعيينات األخرى مستمرة للمناصب الشاغرة األخرى
وسوف يتم االنتهاء منها قريبا .وفيما يتعلق بالمقرر (1/83ب) ،الذي طلب إلى األمانة أن تدرج مخططا تنظيميا يبين
هيكل الموظفين في األمانة وأدوار ومسؤوليات كل منصب ،قال إن المسألة سيتم عرضها في إطار البند (4هـ) من
جدول األعمال ،ميزانيات أمانة الصندوق المعتمدة للعامين  2020و  2021والميزانية المقترحة لعام .2022
وأضاف أن األمانة تواصلت مع ممثل حكومة أوزبكستان بشأن المسائل اإلدارية والقانونية واللوجستية
.22
المتعلقة باالجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية ،عقب مقرر اللجنة بعقد ذلك االجتماع مباشرة بعد االجتماع الثاني
والثالثين لألطراف في طشقند ،في نوفمبر/تشرين الثاني .2020
وفي الختام ،قال كبير الموظفين إن األمانة انتهت من عملية استعراض عقد إيجار مكتب األمانة .وأعربت
.23
أمانة الصندوق عن بالغ تقديرها للضياقة والمساعدة التي تلقتها من حكومة كندا منذ إنشائها في عام .1991
وخالل المناقشات التالية ،أعرب عدة أطراف عن تقديرهم للعمل الذي تؤديه األمانة خالل الفترة الفاصلة بين
.24
الدورات ،بما في ذلك تحضير الوثائق لالجتماع الحالي .وشدد أحد األعضاء على أهمية حضور ممثلي األمانة في
اجتماعات الشبكات اإلقليمية ،مما يضيف قيمة مهمة لكل من األمانة واألطراف الحاضرة .وأعرب عضو من أمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن تقديره للعمل الذي قامت به السيدة ميريام فيغا كمنسقة شبكة برنامج عمل
األوزون لإلقليم وهنأها على تعيينها في أمانة الصندوق.
ورد كبير الموظفين على المسائل األخرى المختلفة التي أثيرت .وقال إن العديد من االجتماعات قد عقدت
.25
بين األمانة وممثلي الصندوق األخضر للمناخ ،مع توفير الفرصة لتبادل المعلومات عن كيفية عمل كال الصندوقين
واإلمكانيات لمزيد من التعاون ،بما في ذلك بشأن مسألة كفاءة استخدام الطاقة .وفي اجتماع ثنائي ،قدمت األمانة
معلومات إلى ممثل الصندوق األخضر للمناخ عن العملية الشاملة للصندوق المتعدد األطراف وحالة مناقشات اللجنة
التنفيذية حول كفاءة استخدام الطاقة .وأشار ممثل الصندوق األخضر للمناخ إلى أن التمويل قد يكون متاحا في إطار
تجديده للموارد لتمويل األنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ،وخصوصا في قطاع التبريد.
وفيما يتعلق بطلب مقدم من أمانة مرفق البيئة العالمية بأن تقوم أمانة الصندوق باستعراض تقديم من حكومة
.26
الهند لمشروع بشأن كفاءة استخدام الطاقة لتبريد هواء المباني لذلك البلد ،وجدت أمانة الصندوق عدم وجود تداخل مع
األنشطة والمخرجات الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند التي يتم تنفيذها حاليا
بمساعدة من الصندوق المتعدد األطراف .واقترحت أمانة الصندوق أيضا إيالء االعتبار الواجب للمشروع الخاص
باعتماد تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء وفي سالسل
التبريد.
وفي الختام ،فيما يتعلق بتساؤل عن زيارته لفريق برنامج المساعدة على االمتثال التابع ليونيب في نيروبي،
.27
كينيا ،أبرز كبير الموظفين قيمة مثل هذه الزيارات من أجل تبادل المعلومات عن المسائل ذات الصلة.
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما ،مع التقدير ،بالتقرير عن أنشطة األمانة الوارد في الوثيقة
.28
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/2
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البند  4من جدول األعمال :المسائل المالية
(أ)

حالة المساهمات والمصروفات

قدم أمين الخزانة التقرير المتعلق بحالة المساهمات والمصروفات الوارد في الوثيقة
.29
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/3وقدم معلومات محدثة عن مساهمات البلدان للصندوق المتعدد األطراف .ومنذ
إصدار هذه الوثيقة ،تلقى أمين الخزانة مساهمات إضافية تبلغ  3,022,812دوالر أمريكي من حكومات تشيكيا
والدانمرك واليونان وايسلندا .وأرسلت فواتير االستعجال في أوائل أكتوبر /تشرين األول  2019الى األطراف التي
لديها مساهمات مستحقة.
وحتى  16ديسمبر /كانون األول  ،2019بلغ رصيد الصندوق  222,565,321دوالر أمريكي وصلت
.30
جميعها نقدا .وبلغت نسبة المدفوعات مقابل التعهدات اإلجمالية لعام  2019إلى  87في المائة ،وترجع الخسارة الى
آلية أسعار الصرف الثابتة حيث انخفض مقدار  314,212دوالرا أمريكيا منذ االجتماع الثالث والثمانين .وبلغت
الخسائر اإلجمالية نتيجة آللية أسعار الصرف الثابتة مقدار  32.5مليون دوالر أمريكي منذ إنشاء هذه اآللية.
.31

وقررت اللجنة التنفيذية:
( أ)

أن تحيط علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات والمصروفات ،الوارد في المرفق األول
بالتقرير الحالي؛

( ب)

أن تحث جميع األطراف على دفع مساهماتها في الصندوق المتعدد األطراف بالكامل وفي أقرب
وقت ممكن؛

(ج)

أن تطلب إلى كبير الموظفين وأمين الخزانة مواصلة المتابعة مع األطراف التي عليها مساهمات
مستحقة لفترة ثالث سنوات أو أكثر ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )1/84

)ب)

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

.32

قدّم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/4

دوالرا أمريكيًا من خطة قطاع
وبعد إصدار الوثيقة ،قام البنك الدولي بإعادة مبلغ إضافي قدره 6,763,467
.33
ً
الرغاوي في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة إدارة إزالة
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين وأرصدة من إعداد المشروعات للمرحلة الثانية لخطة كل من
القطاعين .وبذلك يكون المبلغ اإلجمالي الذي أعاده البنك الدولي إلى االجتماع الرابع والثمانين  7,670,501دوالر
أمريكي كتكاليف المشروعات و  488,796دوالرا أمريكيا كتكاليف دعم الوكالة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيعيد البنك
الدولي مباشرة إلى الصندوق غرامة قدرها  133,146دوالرا أمريكيا تلقاها من الصين عمالً بالمقرر (88/82د).
وسيتم بدالً من ذلك ،اإلعادة في االجتماع الخامس والثمانين لألرصدة المحتفظ بها من قبل اليونيب ألحد الدراسات
االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون في الجزائر ومن قبل اليونيدو لخطة قطاع الرغاوي في إطار المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية ،والتي كان من المقرر
إعادتها في االجتماع الرابع والثمانين.
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وبلغ إجمالي التمويل المطلوب في االجتماع الحالي كما تم تقديمه في األساس  156,062,592دوالر
.34
أمريكي ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة .ومع األخذ في االعتبار إعادة األرصدة البالغة قيمتها  12,042,689دوالر
أمريكي من قبل الوكاالت المنفذة و  920,287دوالرا أمريكيا من قبل الوكاالت الثنائية ،باإلضافة إلى المعلومات
المحدثة التي قدمها أمين الخزانة ،بلغ إجمالي التمويل المتاح  235,661,443دوالر أمريكي.
وردا ً على استفسار حول مبلغ آخر يحتفظ به اليونيب ،أوضح ممثل األمانة أن لدى اليونيب رصيد غير ملتزم
.35
به بقيمة  58,363دوالرا أمريكيا مرتبط بمشروع تعزيز غازات التبريد البديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان
ذات درجات الحرارة المحيطة المرتفعة في غرب آسيا ،وسيعاد إلى االجتماع الخامس والثمانين ،عمالً بالمقرر
( 37/83ج).
.36

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما بما يلي:

)(1

باألرصدة
المتعلق
التقرير
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/4؛

)(2

أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الرابع والثمانين يبلغ
 12,014,622دوالر أمريكي ،ويتألف من  438,499دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة البالغة  30,902دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي؛ و 2,088,984دوالر
أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  162,970دوالرا أمريكيا من اليونيب؛
و 1,050,133دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 83,837
دوالرات أمريكية من اليونيدو؛ و 7,670,501دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة البالغة  488,796دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛

)(3

أن صافي مستوى األموال التي تعيدها الوكاالت المنفذة في االجتماع الرابع والثمانين من
المشروعات الممولة من أموال المساهمات الطوعية اإلضافية قد بلغ  28,064دوالرا
أمريكي ،ويتألف من اآلتي 25,934 :دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  1,815دوالرا أمريكيا من اليوئنديبي ،و 294دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  21دوالرا أمريكيا ً من اليونيدو؛

)(4

أن اليونيب احتفظ بأرصدة قدرها  56,500دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة ،ولذلك لمشروع واحد من المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة
لألوزون و 58,363دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة ،في الرصيد غير
الملتزم به لمشروع واحد؛

)(5

أن اليونيدو احتفظت بأرصدة قدرها  152,209دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف دعم
الوكالة لمشروع أنجزا منذ أكثر من سنتين ،و 8,058دوالرا أمريكيا ،بما في ذلك تكاليف
دعم الوكالة ،لمشروع ممول من أموال المساهمات الطوعية اإلضافية؛

)(6

أن صافي مستوى األموال وتكاليف دعم الوكاالت التي ستعيدها الوكاالت الثنائية إلى
االجتماع الرابع والثمانين قد بلغ  920,287دوالرا أمريكيا ،ويتألف من اآلتي454,087 :
دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  57,518دوالرا أمريكيا من
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حكومة فرنسا و 405,953دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة
 2,729دوالرا أمريكيا ً من حكومة اليابان؛
(ب)

أن تطلب إلى:
)(1

الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تصرف أو تلغي األموال الملتزم بها وغير الملتزم بها غير
الالزمة للمشروعات المنجزة والمشروعات المنجزة غير المطلوبة "بموجب مقرر صادر
عن اللجنة التنفيذية" وأن تعيد األرصدة في االجتماع الخامس والثمانين؛

)(2

اليونيدو أن تعيد رصيد مشروع منجز واحد ممول من المساهمات الطوعية اإلضافية إلى
االجتماع الخامس والثمانين؛

)(3

اليونيدو أن تصرف أو تلغي االلتزامات المتعلقة بمشروع منجز واحد منذ أكثر من سنتين،
وتعيد األرصدة في االجتماع الخامس والثمانين؛

)(4

اليونيب أن يعيد األرصدة المستحقة ألحد المشروعات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة
لألوزون قبل االجتماع الخامس والثمانين ،تمشيا ً مع المقررين (75/80ج)""2
و(3/83ب)""3؛

)(5

أمين الخزانة أن يتابع مع حكومتي فرنسا واليابان بخصوص أن تعيدا نقدا المبلغ
 920,287دوالرا أمريكيا المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)" "6أعاله؛

)(6

أمين الخزانة أن يجري المقاصة بين مبلغ  133,146دوالرا أمريكيا من األموال الموافق
عليها للبنك الدولي في االجتماع الرابع والثمانين ،يمثل مبلغ الغرامة المتلقى من حكومة
الصين وفقا ً للمقرر ( 88/82د).
(المقرر )2/84

)ج)

حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف وتوافر الموارد (المقرر (4/83ج))

قدم أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5وقال إنه حتى  16ديسمبر /كانون األول
.37
 2019بلغ الرصيد المتوافر من المساهمات اإلضافية المقدمة من مجموعة من  17بلدا غير بلدان المادة  5لدعم البداية
السريعة لتنفيذ الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون  13,698دوالرا أمريكيا.
.38

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساهمات اإلضافية للصندوق المتعدد األطراف
وتوافر الموارد الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/5؛

(ب)

واإلحاطة علما ،مع التقدير ،بموافقة البلدان المانحة على دمج األرصدة الناتجة عن المساهمات
اإلضافية من أجل تقديم دعم البداية السريعة لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
مع المساهمات العادية ال ُمتع َّهد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

(ج)

وتوجيه طلب إلى أمين الخزانة مفاده ما يلي:
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(د)

()1

إضافة الرصيد البالغ  13,698دوالرا أمريكيا الناتج عن المساهمات اإلضافية إلى
المساهمات العادية ال ُمتع َّهد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد األطراف كإيراد إضافي؛

()2

وإضافة األرصدة الخاصة بالمشروعات المنجزة ،وكذلك بالمشروعات الممولة من
المساهمات اإلضافية بقرار يُتَّخذ في هذا الصدد ،التي أعيدت في االجتماع الرابع
والثمانين أو التي سيتم إعادتها في االجتماعات المقبلة ،إلى المساهمات العادية ال ُمتع َّهد
بتقديمها إلى الصندوق المتعدد األطراف كإيراد إضافي؛

واإلحاطة علما كذلك بأن اللجنة التنفيذية لن ت ُبلَّغ ،اعتبارا من االجتماع الخامس والثمانين ،عن حالة
المساهمات اإلضافية تبليغا منفصال عن المساهمات العادية ال ُمتع َّهد بتقديمها إلى الصندوق المتعدد
األطراف.
(المقرر )3/84

(د)

حسابات الصندوق المتعدد األطراف
()1

الحسابات الختامية لعام 2018

قدم أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6وقال إن الفرق في االيرادات البالغ
.39
 32,420,968دوالر أمريكي فيما بين البيانات المؤقتة وتلك النهائية بواسطة اليوئنديبي نشأت عن توقيت تسجيل
تحويالت األموال التي وافق عليها االجتماع الثاني والثمانين .ويتعلق الفرق في المصروفات لليوئنديبي واليونيب
بتسويات نهاية العام التي أجرتها الوكالتان بعد تقديم التقرير المالي المرحل وسوف تظهر التسويات في حسابات
 2019وأبلغ أمين الخزانة أيضا بأن مجلس األمم المتحدة لمراجعي الحسابات لم يبلغ عن أي مالحظات تتعلق
بالصندوق المتعدد األطراف.
.40

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالبيانات المالية الختامية المراجعة للصندوق المتعدد األطراف في  31ديسمبر/كانون
األول  2018والمعدة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام ،وبيان اإليرادات والنفقات
المصدق عليه للمساهمات اإلضافية لدعم البدء السريع لتنفيذ التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية عمال بالمقرر (4/83ب) على النحو الوارد في الوثيقتين
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6والتصويب 1؛

(ب)

مطالبة أمين الخزانة بأن يسجل في حسابات الصندوق المتعدد األطراف لعام  ،2019الفروق بين
البيانات المالية المؤقتة للوكاالت المنفذة لعام  2018وبياناتها الختامية لعام  2018على النحو الذي
ينعكس في الجدول  1من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/6
(المقرر )4/84

()2

تسوية حسابات 2018

قدم ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7قائال إن جميع الفروق الموجودة بين جرد
.41
قاعدة بيانات المشروعات الموافق عليها والتقارير المرحلية لعام  2018قد تم شرحها .وفيما يتعلق باإليرادات ،هناك
بنود تتطلب التسوية بين التقارير المرحلية لعام  2018والحسابات لعام  ،2018تبلغ قيمتها  11,093دوالرا أمريكيا
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لليونيدو و 120,198دوالرا أمريكيا للبنك الدولي ،التي قد يتطلب شرحها في عملية التسوية القادمة .وبالعالقة إلى
المصروفات ،هناك بند قائم بقيمة  65,856دوالرا أمريكيا لليونيدو قد يتطلب شرحا بحلول عملية التسوية القادمة.
.42

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتسوية حسابات عام  2018الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/7؛

(ب)

مطالبة أمين الخزانة بخصم ما يلي من التحويالت المستقبلية:

(ج)

()1

لليونئديبي ،المبلغ  827,039دوالرا أمريكيا ،من حساب اإليرادات المحققة من الفوائد
المذكورة في حساباته الختامية لعام  2018الذي لم تتم موازنته بعد على أساس االعتمادات
الجديدة؛

()2

لليونيب ،المبلغ  616,416دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل المحقق من الفوائد المكتسبة
في عام  ،2018و  449,123دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل من الفوائد المحققة في
السنوات السابقة ،و 28,906دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل المحقق من مكاسب سعر
الصرف ،الواردين في حساباته الختامية لعام  2018الذين لم تتم موازنتهم بعد على أساس
االعتمادات الجديدة؛

()3

للبنك الدولي 441,943 ،دوالرا أمريكيا ،من حساب الدخل المحقق من االستثمار المذكور
في حساباته الختامية لعام  2018الذي لم تتم موازنته بعد على أساس االعتمادات الجديدة؛

مطالبة اليوئنديبي بما يلي:
()1

أن يجري تعديال قدره  33دوالرا أمريكيا في تقريره المرحلي لعام  ،2019وهو ما يمثل
فرق التقريب في تكاليف دعم الوكالة؛

()2

وأن يبين في حساباته لعام  ،2019المبلغ  246,281دوالرا أمريكيا ،وهو ما يمثل نفقات
ثنائية ذكر بالخطأ في حساباته الختامية لعام 2018؛

(د)

مطالبة اليونيب بأن يجري تعديال قدره  317,438دوالرا أمريكيا و  83,383دوالرا أمريكيا في
تقريره المرحلي لعام  ،2019وهو ما يمثل فرقًا في تكاليف دعم الوكالة المتوقعة والفعلية في
الحسابين الختاميين لعامي  2017و  ،2018على التوالي؛

(هـ)

مطالبة اليونيدو بما يلي:
()1

أن تجري تعديال قدره  109,825دوالرا أمريكيا في تقريرها المرحلي لعام  ،2019وهو
ما يمثل اإليرادات المسجلة في حساباتها لعام  2018وأرصدتها المعادة في عام 2019
فقط؛

()2

أن تبين في حساباتها لعام  ،2019المبلغ  2,083,871دوالر أمريكي في الدخل المسجل
في العام  ،2018والمبلغ  88,547دوالرا أمريكيا ،ما يمثل الفائدة المحققة من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي تمت موازنتها في عام 2018
ولكنها لم تذكر في حساباتها لعام 2018؛

12

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

(و)

مطالبة البنك الدولي بأن يجري تعديالت بقيمة  4,813دوالرا أمريكيا ،ما يمثل األموال المعادة من
الدخل المحقق من مشروع استثماري ( ،(CPR/PHA/73/INV/551و 1,102,100دوالر
أمريكي ،ما يمثل األموال المعتمدة في االجتماعين الثمانين والحادي والثمانين ،في تقريره المرحلي
لعام 2019؛

(ز)

مالحظة أن الوكاالت المنفذة المعنية سوف تحدّث بنود التسوية القائمة لعام  2018التاليين قبل
االجتماع السادس والثمانين:

(ح)

()1

فروق في الدخل قدرها  11,093دوالرا أمريكيا وفي النفقات قدرها  65,856دوالرا
أمريكيا بين التقرير المرحلي والحسابات الختامية لليونيدو؛

()2

فروق في الدخل قدرها  120,198دوالرا أمريكيا بين التقرير المرحلي والحسابات
الختامية للبنك الدولي؛

مالحظة بنود التسوية القائمة كما يلي:
()1

لليوئنديبي ،للمشروعات غير المحددة ،في المبالغ  68,300دوالرا أمريكيا و 29,054
دوالرا أمريكيا؛

()2

للبنك الدولي ،للمشروعات التالية المنفذة مع وكاالت ثنائية أخرى عند االقتضاء:
ا-

التعاون الثنائي لحكومة اليابان ) ،(THA/PHA/68/TAS/158بقيمة 342,350
دوالرا أمريكيا؛

ب-

والتعاون الثنائي لحكومة السويد ) ،(THA/HAL/29/TAS/120بقيمة
 225,985دوالرا أمريكيا؛

ج-

المتحدة
الواليات
لحكومة
الثنائي
والتعاون
) ،(CPR/PRO/44/INV/425بقيمة  5,375,000دوالر أمريكي؛

األمريكية

د-

المتحدة
الواليات
لحكومة
الثنائي
والتعاون
) ،(CPR/PRO/47/INV/439بقيمة  5,375,000دوالر أمريكي؛

األمريكية

هـ -

ومشروع تبريد المباني لتايلند ) ،(THA/REF/26/INV/104بقيمة 1,198,946
دوالر أمريكي.
(المقرر )5/84

(هـ)

ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها ألعوام  2019و 2021 2020والمقترحة لعام 2022

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8وأشارت الى إن تحركات الموظفين نتيجة
.43
للتقاعد والموظفين الجدد خالل العامين القادمين ستسفر عن تكاليف واحدة خارجة لم تدرج في الميزانية ،وأن
الوظائف الشاغرة سوف يتم شغلها .إال أن ذلك سوف يتطلب إجراء تغيير محتمل في هيكل التوظيف ولذا فقد يكون
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من المناسب إجراء استعراض لتكاليف الموظفين في  2020مع األخذ في االعتبار نفقات األمانة المقدمة في حسابات
 2019النهائية.
وردا على طلب للحصول على مزيد من المعلومات عن التغييرات المحتملة في التوظيف ،دعا رئيس
.44
االجماع األعضاء المعنيين الى االجتماع بصورة ثنائية مع ممثلي أمانة الصندوق وإبالغ اللجنة التنفيذية عن تلك
المناقشات.
.45

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

(ج)

اإلحاطة علما بما يلي:
()1

الوثيقة المعنية بميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليها لألعوام  2019و 2020و،2021
والميزانية المقترحة لعام  2022الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/8؛

()2

أن المبلغ  97,506دوالرا أمريكيا من المصروفات غير المسجلة في حسابات عام 2018
قد أعيد تخصيصه لميزانية عام 2019؛

()3

إعادة المبلغ  1,646,463دوالر أمريكي ( 1,624,548دوالر أمريكي من ميزانية عام
 2018المعتمدة لألمانة و  21,915دوالرا أمريكيا من ميزانية عام  2018المعتمدة
لبرنامج عمل الرصد والتقييم) إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الرابع
والثمانين؛

الموافقة على ما يلي ،على النحو الوارد في المرفق الثاني بالتقرير الحالي:
()1

ترقية هذه الوظائف :موظف معاون لقاعدة البيانات ( )BL 1116من المستوى  P2إلى
المستوى  ،P3ومساعد الفريق ( )BL 1309من المستوى  G4إلى المستوى  ،G5ومعاون
للشئون المالية والميزانية ( )BL 1312من المستوى  G6إلى المستوى  ،G7مع إجراء
التغيير المقابل في مسميات الوظائف اعتبارا من عام 2020؛

()2

الميزانية المقترحة لعام  2022ألمانة الصندوق بقيمة  7,949,630دوالر أمريكي،
استنادا إلى ميزانية عام  ،2021بما في ذلك اجتماعان للجنة التنفيذية في مونتلاير؛ وزيادة
بنسبة  3في المائة في تكاليف الموظفين؛

وتطلب من األمانة االستمرار في رصد تكاليف موظفيها لتقييم المعدل المناسب للزيادة للسنوات
المقبلة ،وأن تقدم تقريرا إلى االجتماع السادس والثمانين ،مع مراعاة مصروفات أمانة الصندوق
المقدمة في الحسابات الختامية لعام .2019
(المقرر )6/84

البند  5من جدول األعمال :بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال
قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1وأوضحت بأن األمانة قد تلقت
.46
منذ إصدار الوثيقة بيانات البرنامج القطري لكل من الكويت وموريتانيا مما يصل بعدد بلدان المادة  5التي قدمت
تقارير عن البيانات القطرية لعام  2018الى  142بلدا.
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وخالل المناقشات ،أعرب أحد األعضاء عن شواغله إزاء تزايد أعباء اإلبالغ التي سوف ينطوي عليها
.47
مشروع االستمارة الخاصة باإلبالغ المنقحة ،واقترح إعادة النظر في االستمارة لضمان سهولة تنفيذها وال تتداخل مع
خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وقال عضو آخر إن من المفيد في ضوء االنبعاثات غير المتوقعة من
الكلوروفلوروكربون ،11-إعادة النظر في نهج إزالة المواد من استمارة اإلبالغ بمجرد الوصول الى سنة اإلزالة
الخاصة .وأشير الى أنه نظرا ألن اإلبالغ عن الهيدروفلوروكربون يمثل مهمة جديدة ،وأن بعض البلدان قد ال تمتلك
بعد النظم الكفيلة بتوفير البيانات الالزمة ،ينبغي أن تكون هناك بعض المرونة بشأن توقيت اإلبالغ وسعة البيانات
التي ستدرج.
.48

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة الى فريق األعضاء المعنيين في اللجنة التنفيذية لمواصلة نظرها.

.49

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ)

أن تحاط علما بالمعلومات المتعلقة ببيانات البرنامج القطري وآفاق االمتثال الواردة في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1بما في ذلك:
()1

قدم  140بلدا ً بيانات البرنامج القطري لعام  124 ،2018منهم باستخدام النظام القائم على
شبكة االنترنت؛

()2

لم تقدم اليمن ،حتى  20ديسمبر /كانون األول  ،2019بيانات البرنامج القطري للسنوات
من  2014إلى  ،2018ولم تقدم قطر بيانات البرنامج القطري لعام 2018؛

()3

سوف تقدم حكومة جنوب أفريقيا بيانات البرنامج القطرى عن عام  2018إلى األمانة؛

(ب)

وأن تطلب من األمانة إرسال رسائل إلى حكومة اليمن بشأن تقارير بيانات البرامج القطرية الذين لم
يقدموا بعد للسنوات  2014و  2015و  2016و  2017و  ،2018وإلى حكومة قطر بشأن تقرير
بيانات البرنامج القطري لعام  2018الذي لم يقدم بعد لحثها على تقديم تلك التقارير في أقرب وقت
ممكن؛

(ج)

أن توافق على النموذج المنقح المحدّث لتقارير بيانات البرنامج القطري الوارد في المرفق ثالث
ومسودة الدليل العملي لإلبالغ عن بيانات البرنامج القطري الواردة في المرفق الرابع بالتقرير
الحالى ،مع العلم بأن النموذج المنقح سيستخدم ابتدا ًء من عام  2020إلعداد تقارير بيانات البرنامج
القطري لعام 2019؛

(د)

أن تنقح القسم باء  1لإلبالغ عن بيانات بشأن تصنيع خلطات تحتوى على مواد المرفق واو في
المرفق الثالث بالوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/9/Rev.1للنظر فيها في االجتماع
الخامس والثمانين؛

(هـ)

أن تطلب من األمانة أن تعد تقريرا عن نتائج استخدام النموذج المنقح لتقارير بيانات البرنامج
القطرى خالل الفترة التجريبية في أول اجتماع في عام .2023
(المقرر )7/84
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البند  6من جدول األعمال :التقييم
(أ)

تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام 2018

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10التي تتضمن تقييما ألداء الوكاالت
.50
المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام .2018
وبعد هذه المقدمة ،طلب أحد األعضاء معلومات إضافية عن سبب عدم تحقيق بعض األهداف وتساءل عما
.51
إذا كان قد تم تحديد أو تنفيذ أي إجراءات لتحسين األداء حسب االقتضاء ،وعما إذا كانت هناك أي عواقب في الحاالت
التي لم يكن فيها األداء مرضيا.
وردت ممثلة األمانة قائلة إن تحليل االتجاهات استند إلى أهداف وضعت خالل العام السابق ،وإن الوكالة
.52
المنفذة لم تحقق الهدف في بعض الحاالت التي شملت تنبؤات عالية .غير أن جميع الوكاالت المنفذة حققت عموما
تصنيفا جيدا على األقل ،ولم تُخفق في تحقق أهدافها إال في حاالت قليلة .ولم تكن هناك أية عواقب في الحاالت التي
أخفقت فيها الوكاالت المنفذة في تحقيق أهدافها.
.53

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تُحاط علما بما يلي:
()1

تقييم أداء الوكاالت المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام  2018على النحوو الووارد فوي الوثيقوة
UNEP.OzL.Pro/ExCom/84/10؛

()2

أن جميع الوكواالت المنفوذة لوديها تقيويم كموي ألدائهوا لعوام  2018يبلوغ  77فوي المائوة علوى
األقل من 100؛

()3

أن تحليووول االتجاهوووات أشوووار الوووى أن أداء الوكووواالت المنفوووذة لوووم يحقوووق تحسووونا فوووي بعووو
المؤشرات في  2018بالمقارنة بعام 2017؛

()4

مبديووة تقووديرها ،بووالجهود التووي تبووذلها الوكوواالت الثنائيووة والمنفووذة لعقوود مناقشووات صووريحة
وبناءة مع وحدات األوزون الوطنية المعنية حول المجاالت التي اعتُبرت فيها خدماتها أقل
من مرضية ،والحصيلة المرضية لمشاوراتها مع وحدات األوزون الوطنية المعنية؛

أن تُحاااط علمااا ،مبديااة تقااديرها ،بااأن  71بلاادا ماان بااين  144ق ادّم تقييماتااه لااألداء النااوعي للوكاااالت
الثنائية والمنفذة ،في معرض مساعدة حكوماته ،مقارنة بـ  40بلادا فاي عاام  ،2018لتشاجيع وحادات
األوزون الوطنية على تقديم ،على أساس سنوي وفي الموعد المحدد ،هذه التقييمات.
المقرر ()8/84

(ب)

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإلرشادية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون
وتدميرها

.54

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11
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وفي المناقشة التي تلت ذلك ،كان هناك تقدير عام لنتائج تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن
.55
التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،التي أبرزت مختلف التحديات القانونية واللوجستية والسياسية
المتعلقة بالتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها ،وقدمت دروسا ً قابلة للتكرار من شأنها أن تساعد البلدان في
وضع خطط في هذا المجال.
وقال أحد األعضاء إن التقرير أشار إلى تعقيد إدارة المواد المستنفدة لألوزون .وكانت البيانات الدقيقة حيوية
.56
لتجميع قوائم الجرد الوطنية .وتعتمد الخيارات التي اتخذها البلدان في إدارة مخزونات المواد المستنفدة لألوزون
واعتمد اختيار استراتيجيات التخلص منها على وفورات الحجم المتاحة .وكانت الوقاية من النفايات من األولويات،
وظهر في التقييم أنها الخيار األكثر فعالية من حيث التكلفة إلدارة النفايات .ويمكن أن تنير نتائج التقرير المناقشات
حول المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة .5
وقال أحد األعضاء إنه ،نظرا للعينة الصغيرة من المشروعات القطرية ،قد ال تنطبق جميع الدروس المستفادة
.57
على نطاق واسع على مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون األخرى .وقال عضو آخر إن المزيد من
المعلومات حول فعالية التكلفة سيكون مفيدًا ،ال سيما في ضوء التباين في المشروعات التي تم استعراضها بين كميات
المواد المستنفدة لألوزون المستهدفة للتدمير والكميات الفعلية التي تم تدميرها .وقال عضو آخر إنه ينبغي إيالء اهتمام
أكبر لتحديد مستوى التمويل الالزم لتطوير قوائم الجرد ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان ذوي حجم
االستهالك المنخفض .وقال عضو آخر إنه ينبغي استكشاف الفرص للتعامل مع التخلص من النفايات وتدميرها على
الصعيد اإلقليمي.
وقالت كبيرة موظفي الرصد والتقييم ،ردا ً على بعض المسائل التي أثيرت ،إنه عند اختيار عينة من البلدان،
.58
أعطيت األولوية لتلك المشروعات التي أحرزت تقدما جيدا أو اكتملت من أجل الحصول على المعلومات األكثر
أهمية ،في حين أن التنوع الجغرافي واألنواع األخرى كان ذو أولوية أقل .وذكرت أنه سيتم إصدار تصويب للوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11لتصحيح بعض البيانات.
.59

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير النهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من
المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11
والتصويب 1؛

(ب)

وأن تدعو الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى أن تطبق ،عند االقتضاء ،الدروس المستفادة استنادا إلى
النتائج الرئيسية لتقييم المشروعات اإلرشادية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة
لألوزون وتدميرها.
(المقرر )9/84

(ج)

دراسة نظرية لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12وذكرت أن التقرير
.60
أوصى بإجراء مرحلة ثانية للدراسة ،لكنها طلبت المشورة من اللجنة بشأن ضرورة هذا العمل اإلضافي.
وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،رحب العديد من األعضاء بالدراسة النظرية ،التي عززت فهم العوامل التي
.61
تسهم في استدامة األنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول والمجاالت التي تتطلب المزيد من العمل والتحسين.
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وشدد العديد من األعضاء على أهمية التعزيز المؤسسي لتحقيق أهداف البروتوكول ،بما في ذلك من خالل زيادة قدرة
وحدات األوزون الوطنية بصفتها مراكز تنسيق لحشد أصحاب المصلحة .وقال أحد األعضاء إنه ينبغي إيالء أولوية
أعلى الستصالح وإعادة تدويرغازات التبريد من المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون ،نظرا لالستدامة
األكبر لهذه األنشطة مقارنة بالتدمير.
وفيما يتعلق بتطبيق الدراسة النظرية ،قال بعض األعضاء إنها يمكن أن تسهم في المناقشات في إطار البند
.62
 11من جدول األعمال ،نظرة عامة على نظم الرصد واإلبالغ والتحقق والتراخيص والحصص الحالية القابلة لإلنفاذ
التي تم تطويرها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف.
نظرا للنطاق
وفيما يتعلق بإجراء مرحلة ثانية من الدراسة ،رأى بعض األعضاء أن ذلك ليس ضروريًا،
.63
ً
الشامل لهذه الدراسة وحقيقة أن األمور ذات الصلة ببرنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2020ستتم مناقشتها في إطار
بند جدول األعمال ( 6و) ،مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  .2020وقال بعض األعضاء اآلخرين إن
المرحلة الثانية يمكن أن تكون مفيدة في الحصول على مدخالت من مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة ،بما في
ذلك وحدات األوزون الوطنية .وأشار بعض األعضاء إلى صعوبة استخالص دروس ذات مغزى من عدد الردود
الصغير نسبيا ً على استبيان أرسل إلى جميع وحدات األوزون الوطنية والوكاالت المنفذة التي استندت إليها الدراسة
الحالية .ويمكن أن تستخدم مرحلة أخرى من الدراسة منهجية أكثر بساطة ،مثل االستبيان ،بدالً من الدراسة الميدانية
الكاملة.
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالدراسة النظرية عن تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال الواردة في
.64
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/12
(د)

اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين

.65

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13

وفي المناقشة التي تلت ذلك ،رحب العديد من األعضاء باالختصاصات المقترحة للدراسة النظرية .وقال أحد
.66
األعضاء أن هذه الدراسة ستوفر معلومات مفيدة للجنة التنفيذية في وقت كانت تقوم فيه بتقييم استدامة أنشطتها،
والتكيف مع التحديات التي تواجه تنفيذ تعديل كيغالي.
واسترعى العديد من األعضاء االنتباه إلى مجاالت معينة من االختصاصات التي اعتبروها ذات أهمية
.67
خاصة ،بما في ذلك :دعم الشبكات اإلقليمية للتدريب وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات بين الشبكات وقدرة الشبكات
على التأثير في عمليات صنع القرار على الصعيدين الوطني واإلقليمي والتنسيق مع الوكاالت الثنائية والمنفذة.
واقترح عدد من المجاالت اإلضافية التي يمكن فيها توسيع نطاق االختصاصات ،على سبيل المثال :دور
.68
الشبكات في معالجة المسائل التقنية مثل كفاءة استخدام الطاقة وتسعير البدائل في السوق؛ وإمكانية زيادة التعاون بين
بلدان الشمال والجنوب وبين بلدان الجنوب؛ وإشراك مجموعة كبيرة من كيانات بروتوكول مونتريال؛ وتقييم قدرة
الوكاالت الثنائية والمنفذة على توفير الدعم للشبكات اإلقليمية؛ ومعلومات عن التكنولوجيات الجديدة ،بما في ذلك نقل
المعرفة؛ والتغير بين الشبكات اإلقليمية فيما يتعلق ،على سبيل المثال ،بعدد االجتماعات التي تعقد ومقدار الدعم
المتلقى والوقت المخصص في االجتماعات لمسائل بروتوكول مونتريال ،والمرونة في طرائق االجتماعات ،على
سبيل المثال عن طريق عقد اجتماعات شبكة مشتركة تضم جميع المناطق وتأثير اإلصالحات الوطنية على تنفيذ
األنشطة المضطلع بها بموجب بروتوكول مونتريال.
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وفيما يتعلق بمنهجية الدراسة ،قال أحد األعضاء إن االستبيان المقترح يمكن أن يشكل جز ًءا مه ًما من العمل
.69
لوحدات األوزون الوطنية ،وينبغي توخي الحذر لضمان سماح التصميم باالستجابة السريعة والسهلة.
واستجابة للمسائل التي أثيرت ،وافقت كبيرة موظفي الرصد والتقييم على أنه يجب أن يكون االستبيان
.70
واضحا وسهل االستكمال .وقالت إنها ستتصل باألعضاء للحصول على مزيد من التوضيح بشأن كيفية تنقيح
االختصاصات ،وأن مراجعة للوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13ستصدر لتشمل هذه التعليقات.
وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على اختصاصات الدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية
.71
لموظفي األوزون الوطنيين الواردة في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/13/Rev.1
(المقرر )10/84
(هـ)

تقرير مرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14التي تتضمن التقرير
.72
المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة .وقد تم تحديد خبير استشاري خارجي
يتمتع بالخبرة الالزمة وأُدرجت قائمة بالوثائق ذات الصلة التي تم تجميعها للتحليل الذي سيجريه الخبير االستشاري
في الملحق الثاني بالوثيقة .وستُقدم النتائج التي يتوصل إليها الخبير االستشاري في دراسة نظرية خالل االجتماع
السادس والثمانين.
وأحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن الدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في
.73
قطاع الخدمة الوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/14
(و)

مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام 2020

قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15التي تتضمن مشروع
.74
برنامج عمل الرصد والتقييم للعام  .2020ويقترح مشروع برنامج العمل ثالثة أنشطة تقييمية ،وهي :المرحلة الثانية
من تقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال؛ والدراسة النظرية عن تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون
الوطنيين؛ والدراسة النظرية عن تقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة.
وبعد العرض ،وباإلضافة إلى المناقشة في إطار البند (6ج) من جدول األعمال بشأن الدراسة النظرية لتقييم
.75
استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال ،أجرى األعضاء مزيد من المناقشة حول ما إذا كانت المرحلة الثانية من تقييم
استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال مطلوبة .ورأى بعض األعضاء أن المرحلة الثانية غير مطلوبة وأنه ينبغي
إزالتها من مشروع برنامج العمل والميزانية .وشدد أعضاء آخرون على أهمية إجراء مرحلة ثانية من التقييم باستخدام
نهج مختلف يمكن أن ينطوي على زيارات ميدانية .وكانت هناك حاجة إلى توضيح بشأن ما إذا كانت النُهج المختلفة
تتضمن الحصول على معلومات بطرق مختلفة على أساس نفس االختصاصات أو الحصول على معلومات مختلفة،
وهو ما يتطلب تعديل االختصاصات.
واقترح أحد األعضاء الذين يدعون إلى إزالة المرحلة الثانية استبدالها بتقييم للمشروعات اإليضاحية المتعلقة
.76
بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،نظرا ألن التكنولوجيات والدروس المستفادة من هذه المشروعات يمكن أن
تساعد بلدان المادة  5التي تستكمل خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأن توفر في
الوقت نفسه معلومات مفيدة للبلدان التي تتطلع إلى التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
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وأعرب بعض األعضاء عن قلقهم إزاء انخفاض مستوى الرد على االستقصاء المرسل إلى وحدات األوزون
.77
الوطنية .وفيما يتعلق بهذه النقطة ،أوضحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن االستقصاءات الموجهة إلى موظفي
األوزون الوطنيين قليلة جدا ،نظرا ألن كبيرة موظفي الرصد والتقييم تدرك عبء عملهم .وفي هذا الصدد ،طلب أحد
األعضاء إرشادات بشأن الشخص داخل شبكة وحدة األوزون الوطنية في البلد الذي ينبغي تكليفه بملء هذه
االستبيانات .وردت كبيرة موظفي الرصد والتقييم قائلة إنه على الرغم من أن المصدر األول للمعلومات أثناء
الدراسات النظرية هم موظفو األوزون الوطنيون ،فإنه تتم استشارة كيانات أخرى منخرطة في تنفيذ أنشطة
بروتوكول مونتريال ،وعادة ما يحدث ذلك في مرحلة العمل الميداني.
وبعد المناقشة ،اقترح الرئيس أن يجتمع األعضاء المهتمون باألمر مع كبيرة موظفي الرصد والتقييم لمناقشة
.78
ُ
الشواغل المعلقة والمقترحات المختلفة التي أبديت ،وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجلسة العامة بشأن ما ينبغي إدراجه في
برنامج عمل الرصد والتقييم للعام .2020
على
المنقح،
العمل
برنامج
إصدار
وبعد
.79
 ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1قررت اللجنة التنفيذية:

النحو

الوارد

في

الوثيقة

(أ)

الموافقة على مقترح برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  2020الوارد في الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/15/Rev.1والميزانية ذات الصلة البالغة  36,500دوالرا
أمريكيا على النحو المبين في الجدول  2من تلك الوثيقة؛ و

(ب)

إعادة تخصيص مبلغ  15,000دوالرا أمريكيا للدراسة النظرية لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة
لميزانية عام  2020بعد أن كانت مخصصة لبرنامج عمل الرصد والتقييم لعام .2019
(المقرر )11/84

البند  7من جدول األعمال :تنفيذ البرامج
التقارير المرحلية حتى  31ديسمبر/كانون األول 2018

(أ)
()1
.80

التقرير المرحلي المجمع

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16

وعقب العرض ،أثيرت نقاط تتعلق بما يلي :اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمواد
.81
الهيدروفلوروكربونية الممولة باستخدام المساهمات اإلضافية للصندوق؛ وتسجيل المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن
المتري وبمكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المستقبلية؛ واإلبالغ عن إجمالي الفعالية من حيث التكلفة
للمشروعات االستثمارية حسب القطاع والمادة؛ وضرورة تحليل أسباب التأخيرات في تنفيذ المشروعات التي قد
تكون خارج سيطرة البلدان .واقترح الرئيس أن يلتقي األعضاء المعنيون مع ممثل األمانة إلصدار مشروع قرار
يعالج النقاط التي أثيرت لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية.
.82

وعرض ممثل األمانة نتيجة المناقشات مع األعضاء المهتمين باألمر.

.83

وبناء عليه ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما:

20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

()1

بالتقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد األطراف حتى  31ديسمير/كانون األول
 2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16؛

()2

مع التقدير ،بالجهود التى اضطلعت بها الوكاالت الثنائية والمنفذة في اإلبالغ عن أنشطتها
في عام 2018؛

()3

بأن تبلغ الوكاالت الثنائية والمنفذة ،في االجتماع الخامس والثمانين ،عن  5مشروعات ذات
تأخيرات في التنفيذ و 65مشروعا جاريا أو شرائح موصي بتقديم تقارير حالة إضافية
عنها ،على النحو الوارد في المرفقات الخامس إلى الثامن بالتقرير الحالي؛

()4

بأن تقوم األمانة ،بالتعاون مع الوكاالت الثنائية والمنفذة ،بتنقيح قاعدة بيانات التقرير
المرحلى إلدراج قياس بالطن المترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون للمواد المذكورة في
المرفق "واو" ،يحسب على أنه االستهالك أو اإلنتاج باألطنان المترية مضروبا بإمكانية
االحترار العالمي للمادة على النحو المنصوص عليه في المرفق "واو" من بروتوكول
مونتريال ،واإلبالغ عن تلك القيم في التقارير المرحلية المقدمة إلى االجتماع الثامن
والثمانين وفي جميع التقارير المرحلية المستقبلية؛

(ب)

مطالبة األمانة بأن تقدم إلى االجتماع الخامس والثمانين ،تقريرا إضافيا عن المشروعات
االستثمارية واألنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها باستخدام
المساهمات اإلضافية بواسطة مجموعة من  17طرفا من غير بلدان المادة  ،5مع تحديد البلدان التي
تمت الموافقة على المشروعات فيها وتقديم نظرة عامة عن األهداف ،وحالة التنفيذ ،والنتائج
الرئيسية والدروس المستفادة ،وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها ،وعند
االقتضاء ،مستوى األموال الموافق عليها والمنصرفة والتحديات المحتملة التي تواجه استكمال
المشروعات واألنشطة ،على أساس الفهم أن تلك المعلومات ستقدم على أساس فردي للمشروعات
االستثمارية ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية وعلى أساس تجميعي لألنشطة التمكينية
للمواد الهيدروفلوروكربونية؛

(ج)

مطالبة األمانة والوكاالت الثنائية والمنفذة بأن تدرج المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية
(ب) أعاله في جميع التقارير المرحلية المجمعة المستقبلية والتقارير المرحلية الفردية ،بالتوالي،
إلى حين استكمال جميع المشروعات االستثمارية واألنشطة التمكينية ذات الصلة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية.
(المقرر )12/84

))2

الوكاالت الثنائية

.84

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17

.85

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما  -مع التقدير  -بالتقارير المرحلية المقدمة من حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا
في
الواردة
وإسبانيا
الروسي
واالتحاد
واليابان
وإيطاليا
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17؛
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(ب)

وأن توافق على التوصية المتعلقة بمشروع جاري تنفيذه له مسائل محددة الواردة في المرفق
الخامس بالتقرير الحالي.
(المقرر )13/84

()3

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي)

.86

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18

.87

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي) حتى  31ديسمبر/
كانون األول  2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/18؛

(ب)

وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها ذات القضايا المحددة الواردة في
المرفق السادس بالتقرير الحالي.
(المقرر )14/84

))4
.88

برنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب(

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19

واستجابةً لطلب التوضيح بشأن انخفاض معدل الصرف على أنشطة الهيدروفلوروكربون التمكينية ،قال إن
.89
المبلغ المذكور في التقرير هو المبلغ الذي تم تسجيله في نظام أوموجا ( ،)Umojaوإنه تم تسجيل المبالغ الفعلية
المقدمة إلى البلدان للتنفيذ في نظام أوموجا ( )Umojaبعد تقديم شركاء المشروع تقارير النفقات فقط .وذكر بأن
اليونيب هو أول وكالة قدمت تقارير نهائية لمشروعين مكتملين ،وأكد للجنة أنه يتم إحراز تقدم جيد في جميع
مشروعات أنشطة الهيدروفلوروكربون التمكينية البالغ عددها  89مشروعاً.
وقدمت إحدى األعضاء معلومات حديثة عن الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى ،وهو بلد يغطيه برنامج
.90
األمم المتحدة للبيئة ،حيث أعاق الوضع السياسي واألمني المعقد أنشطة حماية طبقة األوزون لبعض الوقت .وذكرت
أن هذا الوضع تحسن وعاد تنفيذ المشروع إلى المسار الصحيح.
.91

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة حتى  31ديسمبر /كانون األول
 2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/19

(ب)

وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها ذات القضايا المحددة الواردة في
المرفق السابع بالتقرير الحالي؛
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(ج)

وأن توافق على تمديد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى  30يونيه /حزيران
 2020لجمهورية الكونغو الديمقراطية (المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة)
) ،(DRC/PHA/80/TAS/44لكي يتمكن اليونيب من استكمال أنشطة قطاع الخدمات المتبقية ،مع
مالحظة الوضع الصعب في البلد.
(المقرر )15/84

()5
.92

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

عرض ممثل اليونيدو الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20والتصويب .1

وردا على طلبات لمزيد من المعلومات ،قال إن عدم توافر موظف وطنى لألوزون في قطر أدى إلى بطء
.93
التقدم في كل من الدعم المؤسسي ومشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك البلد .وفي
مصر ،بينما تم االنتهاء من أنشطة مشروع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة ،لم تقبل السلطات الوطنية بعد المنتج
النهائي وهناك حاجة إلى تمديد لتمكين اليونيدو من اإلفراج عن تكاليف التشغيل االضافية غير الملتزم بها عند تسجيل
المنتج.
وتساءل عضو ،مالحظا أن مشروعات بمقتضي خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
.94
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد توقفت منذ مدة طويلة ،عن السبب في محاولة تمديدها .وأجاب ممثل اليونيدو
بأن الوكالة قد نظرت في التمديد فقط كطريقة وحيدة لضمان أن أى أنشطة قد تنفذ سوف تمتثل لمقررات اللجنة
التنفيذية ذات العالقة .والحظ ممثل األمانة أن منهج اليونيدو هو طلب تمديد قبل تاريخ االنتهاء .وفضال عن ذلك ،بينما
ال توجد معلومات جديدة حاليا عن حالة العقوبات المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من قبل مجلس
أمن األمم المتحدة ،فإن مستقبل هذه العقوبات غير مؤكد .ووافقت اللجنة على السماح بوقت اضافى لمشاورات ثنائية
بشأن المسألة على هامش االجتماع.
.95

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى  31ديسمبر/كانون
األول  2018الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20؛

(ب)

الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة الواردة في
المرفق الثامن بالتقرير الحالي؛

(ج)

إلغاء في االجتماع الرابع والثمانين مكون تونس من المشروع اإليضاحي إلدخال تكنولوجيا التبريد
بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحالت السوبر ماركت (األرجنتين وتونس)
( ،)GLO/REF/76/DEM/335مع مالحظة أن األرصدة ستُعاد إلى االجتماع السادس
والثمانين؛

(د)

الموافقة على تمديد ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2019خطة إدارة إزالة المواد
الرابعة)
الشريحة
األولى،
(المرحلة
للكاميرون
الهيدروكلوروفلوروكربونية
( ،)CMR/PHA/80/INV/44مع مالحظة أنه سيتم االنتهاء من الصرف النهائي على
المشتريات واألنشطة ذات الصلة بحلول ديسمبر/كانون األول 2019؛

(هـ)

الموافقة على تمديد ،على أساس استثنائي وحتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2021خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المرحلة األولى ،الشرائح
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األولى والثانية والثالثة) ( ،DRK/PHA/73/INV/59و،DRK/PHA/73/TAS/60
و ،DRK/PHA/75/INV/62و DRK/PHA/75/TAS/63و،)DRK/PHA/77/INV/64
مع مالحظة أن المشروعات ال تتقدم بسبب أحكام العديد من قرارات مجلس األمن لألمم المتحدة؛
(و)

الموافقة على تمديد ،حتى  30يونيه/حزيران  ،2020إزالة استهالك المواد الكلوروفلوروكربونية
في صناعة أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمصر ()EGY/ARS/50/INV/92
لتمكين االنتهاء من إعداد الموافقة التنظيمية من السلطات الصحية في البلد؛

(ز)

الموافقة على تمديد ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2019خطة إدارة إزالة المواد
الثالثة)
الشريحة
األولى،
(المرحلة
للسودان
الهيدروكلوروفلوروكربونية
( ،)SUD/PHA/80/INV/42مع مالحظة أنه تم االنتهاء من األنشطة بحلول نوفمبر/تشرين
الثاني .2019
(المقرر )16/84

()6
.96

البنك الدولي

قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21

وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  31ديسمبر /كانون األول  2018الوارد
.97
في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21
(ب)

تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ محددة

صممت بطريقة مختلفة عن
.98
قدم الرئيس الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22وقال إن الوثيقة قد ُ
الماضي كجزء من نهج جديد مقترح ،حيث سيتم اعتماد التوصيات المرتبطة بالتقارير التي ال توجد فيها مشكالت ،أو
التي عولجت فيها جميع المشكالت على نحو مرضي ،دون الحاجة إلى النظر فيها بصفة فردية ،في نهج "الموافقة
الشمولية على التوصيات" .وكان الهدف من هذا النهج هو منح اللجنة التنفيذية المزيد من الوقت لمناقشة بنود جدول
األعمال األخرى .واسترعى االنتباه إلى الجدول  1من هذه الوثيقة ،الذي أدرج التقارير التي أوصى بالموافقة الشمولية
عليها ،وقال إن تقرير االجتماع الرابع والثمانين سيقدم كل تقرير على حدة ،إلى جانب القرارات التي اتخذتها اللجنة.
وأضاف أنه إذا طلبت اللجنة مزيدا ً من التوضيح ألي من تلك التقارير ،سيتم النظر فيها بصفة فردية.
وقال أحد األعضاء إنه على الرغم من الترحيب بالجهود المبذولة لتحسين الكفاءة ،فإن عددًا من المشروعات
.99
كان يستحق الدراسة بصفة فردية .وكان من المهم النظر في أسباب التأخير في إدخال البدائل ذات القدرة المنخفضة
على إحداث االحترار العالمي المعتمدة ،والتي كانت مرتبطة غالبًا بثالثة أنواع مختلفة من التحديات :تكلفة البدائل
الباهظة أو عدم توافرها؛ ومشكالت تقنية؛ والحاالت التي وافقت فيها الشركات على التحول إلى بديل منخفض القدرة
على إحداث االحترار العالمي وأكملت عملية التحويل ،ولكنها غيرت قرارها فيما بعد .واقترح استخدام النهج الجديد
لعرض التقارير في االجتماع الحالي ،وبعد ذلك يمكن اتخاذ قرار بشأن اعتماده كممارسة قياسية .وقال عضو آخر،
مع اإلشارة إلى تزايد عدد تغييرات وإلغاءات المشروعات ،إنه سيكون من المفيد الوصول إلى المعلومات المحدثة
بانتظام عن أسباب هذه التغييرات واإللغاء.
 .100وبعد المناقشة ،وافقت اللجنة التنفيذية على النظر بصفة فردية في :التقارير عن االستخدام المؤقت لتكنولوجيا
ذات قدرة عالية على إحداث االحترار العالمي في المشروعات المعتمدة في كوبا ولبنان؛ والتقارير عن خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البهاما والبرازيل (المرحلتان األولى والثانية) والهند وقطر
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وأوروغواي؛ والتقرير عن المشروع إلظهار خيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة
لألوزون في رغوة البولي يوريثان لدى صغار المستخدمين في مصر.
الجزء األول :تقارير عن المشروعات المحدد لها متطلبات إبالغ معينة الموصى بالموافقة الشمولية عليها
مشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة لألوزون

البرازيل :مشروع إيضاحي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منها (التقرير
المرحلي) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (اليوئنديبي))
 .101ترد المعلومات المتعلقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

بالمشروع

في

الفقرات

8

إلى

12

من

الوثيقة

 .102وأحيطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي التجريبي بشأن إدارة نفايات المواد
المستنفدة لألوزون والتخلص منها في البرازيل ،المقدم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والوارد في الوثيقة
.UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22
تقارير متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

مصر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقرير المرحلي النهائي)
(اليوئنديببي واليونيدو)
 .103ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/49
.104

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

اإلحاطة علما بما قدمه اليونيدو ،الوارد في الوثيقة :UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49
()1

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

()2

تقرير عن المشروع لتعزيز غازات التبريد ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة لصناعة
تكييف الهواء في مصر )(EGYPRA؛

()3

تقرير عن حالة تحويل بيوت النظم ،و 81من الشركات الصغيرة والمتوسطة و 350من
المستخدمين الصغار المدرجين في مشروع قطاع تصنيع الرغاوي بموجب المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقرير عن حالة استخدام
التكنولوجيا المؤقتة؛

اإلحاطة علما أيضا بأن جميع األنشطة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر سيتم استكمالها بحلول  31ديسمبر /كانون األول  ،2019وإعادة
أي أرصدة متبقية بحلول  31ديسمبر /كانون األول  ،2020باستثناء مكون اليونيدو في قطاع
الخدمة الذي سيستكمل بحلول  30يونيه /حزيران 2020؛
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(ج)

الموافقة على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 30
يونيه /حزيران  2020للسماح باستكمال األنشطة المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما التقرير النهائي عن مشروع  EGYPRAفي
االجتماع السادس والثمانين؛

(ه)

أن تطلب إلى حكومة مصر واليونيدو أن يقدما على أساس سنوي تقارير مرحلية عن تنفيذ برنامج
العمل المرتبط بالشريحة النهائية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حين استكمال المشروع ،وتقديم تقرير إتمام المشروع في االجتماع
السابع والثمانين.
(المقرر )17/84

غينيا االستوائية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -التقرير المرحلي
عن اتجاهات استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقدم المحرز في ضمان وجود نظام الترخيص
والحصص القابل للتشغيل ،وفي معالجة توصيات تقرير التحقق ،والمساعدة المقدمة من برنامج اليونيب
للمساعدة على االمتثال) (برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب))
 .105ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات من  69إلى  74من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22
 .106وأحيطت اللجنة التنفيذية علما ً بالتقرير المرحلي المفصل الذي قدمته حكومة غينيا االستوائية واليونيب الوارد
في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الذي أكد :وجود أنظمة الترخيص والحصص القابلة للتشغيل؛
وتمت معالجة توصيات تقرير التحقق ،مما زاد من قدرة وحدة األوزون الوطنية على اإلبالغ بفعالية عن بيانات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛ واستمرت المساعدة المقدمة من برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال في
دعم تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا البلد.

هندوراس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -التقرير المرحلي عن
تنفيذ جميع األنشطة في نطاق عناصر برنامج األمم المتحدة للبيئة) (برنامج األمم المتحدة للبيئة (اليونيب))
 .107ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  75إلى  84من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22
.108

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة في نطاق عناصر اليونيب للمرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس ،المقدم من اليونيب والوارد في
الوثيقة UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22؛

(ب) وأن تحيط علما بأنه ال يمكن تقديم الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إال بعد استيفاء الشروط التالية:
()1

إكمال تدريب موظفي الجمارك واإلنفاذ ،الذي يغطي  31نقطة دخول جمركية ،على
مراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
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(ج)

()2

واستكمال إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل المستوردين والموردين والمستخدمين النهائيين؛

()3

وإحراز تقدم كبير في تنقيح المعايير التقنية ،بما في ذلك تدابير السالمة لغازات التبريد
القابلة لالشتعال؛

()4

وصرف  100في المائة من المبلغ اإلجمالي لألموال المعتمدة لعناصر اليونيب للشرائح
األولى والثانية والثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وصرف  70في المائة لعنصر اليونيب من الشريحة الرابعة؛

أن تطلب من اليونيب أن يواصل تقديم  -إلى كل اجتماع للجنة التنفيذية حتى تقديم الشريحة الخامسة
واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  -تقرير
مرحلي عن تنفيذ جميع األنشطة في نطاق عناصر اليونيب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك المصروفات.
(المقرر )18/84

جمهورية إيران اإلسالمية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -التقرير
المرحلي السنوي) (اليوئنديبي واليونيب واليونيدو وحكومة ألمانيا)
 .109ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51
.110

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الرابعة من المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران
اإلسالمية ،المقدم من اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51؛

()2

وقدمت حكومة جمهورية إيران اإلسالمية واليوئنديبي واليونيب واليونيدو وحكومة ألمانيا
تقريرا ً منقحا ً عن إنجاز المشروع إعماال للمقرر 23/83؛

()3

وأن اليونيدو ستعيد إلى االجتماع الرابع والثمانين رصيدا قدره  2,391دوالرا أمريكيا،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها  180دوالرا أمريكيا ،من الشريحة الثالثة من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

وأن تطلب من اليونيدو أن تعيد ،في موعد ال يتجاوز االجتماع الخامس والثمانين ،أي أرصدة
متبقية من األموال المعتمدة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )19/84

27

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

ليبيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي) (اليونيدو)
 .111ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  98إلى  111من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.112

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليبيا ،المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و

(ب)

أن تمدد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  31ديسمبر/
كانون األول  ،2021انطالقا ً من إدراك الوضع األمني الصعب في البالد ،على أساس تفهم أنه سيتم
تقديم مسودة اتفاق منقح بين حكومة ليبيا واللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين ،مشفوعة
بالتقرير المرحلي عن تنفيذ برنامج العمل وتقرير التحقق.
(المقرر )20/84

ملديف :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ومشروع إيضاحي للبدائل
الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في
قطاع مصايد األسماك – تقرير مرحلي (اليوئنديبي واليونيب)
 .113ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  112إلى  121من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.114

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقارير المرحلية عن المشروع اإليضاحي للبدائل الخالية من
الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في مجال التبريد في
قطاع مصايد األسماك وعن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف ،المقدمين من اليونيب والواردين في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

أن تطلب إلى اليوئنديبي تقديم ،إلى االجتماع الخامس والثمانين ،تقريرا ً عن إنجاز المشروعِ
اإليضاحي للبدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون منخفضة القدرة على إحداث االحترار
العالمي في مجال التبريد في قطاع مصايد األسماك في ملديف؛ و

(ج)

أن تطلب إلى اليونيب مواصلة تقديم التقارير المرحلية عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملديف على أساس سنوي حتى االنتهاء من المرحلة
األولى في  31ديسمبر /كانون األول  ،2020وتقديم تقرير إنجاز المشروع في موعد أقصاه
االجتماع السابع والثمانين.
(المقرر )21/84
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المكسيك :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي) (اليونيدو
واليوئنديبي)
 .115ترد المعلومات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفقرات  122إلى  136من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.116

وقررت اللجنة التنفيذية التنويه إلى ما يلي:
(أ)

التقرير المرحلي لعام  2019عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك المقدم من اليونيدو ،والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

أن شركة  Plasticos Espumadosلم تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك وأن األموال المعتمدة والبالغة  683,300دوالرا أمريكيا
ستُعاد إلى الصندوق في االجتماع السابع والثمانين بعد االكتمال المالي للمرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج)

ستُعيد اليونيدو رصيدا قدره  24دوالرا أمريكيا ،في االجتماع الخامس والثمانين ،والرصيد البالغ
 300,000دوالرا أمريكيا ،وأي رصيد متبق من قطاع الخدمات ،ستعيده اليوئنديبي واليونيدو ،على
التوالي ،في االجتماع السابع والثمانين عند االكتمال المالي للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

(د)

أن اليوئنديبي واليونيدو ستقدمان التقرير األخير عن استكمال األنشطة المتبقية في إطار المرحلة
األولى كجزء من التقرير المرحلي المقبل المرتبط بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وستقدمان تقرير إنجاز المشروع في المرحلة األولى في موعد أقصاه
 30يونيو /حزيران  ،2020وفقا ً للمقرر (33/82ج).
(المقرر )22/84

المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

المغرب :إيضاح استخدام تكنولوجيا رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة
لألوزون في رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة والمتوسطة (التقرير النهائي) (اليونيدو)
 .117ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع االيضاحي في الفقرات  161إلى  179من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22وفي مرفق لها.
.118

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير النهائي بشأن استخدام تكنولوجيات رغوة البنتان منخفضة التكلفة للتحويل إلى
تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في الشركات الصغيرة
الوثيقة
في
والوارد
اليونيدو
من
المقدم
المغرب،
في
والمتوسطة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و
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(ب)

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى
مساعدة بلدان المادة  5في إعداد مشروعات في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان في الشركات
الصغيرة والمتوسطة.
(المقرر )23/84

المملكة العربية السعودية :مشروع إيضاحي إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام
الهيدروفلوروأوليفينات كعوامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في درجات الحرارة المحيطة العالية
(اليونيدو)
 .119ترد المعلومات المتعلقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

بالمشروع

في

الفقرات

180

إلى

183

من

الوثيقة

المقدم عن المشروع اإليضاحي إلزالة المواد
 .120وأشارت اللجنة التنفيذية إلى تقرير اليونيدو النهائي
ِ
الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام الهيدروفلوروأوليفينات كعوامل نفخ رغوي في تطبيقات رغوة الرش في
درجات الحرارة العالية في البيئة المحيطة في المملكة العربية السعودية ،والذي ستستعرضه األمانة وتقدمه في
االجتماع الخامس والثمانين.

إقليم غرب آسيا :مشروع إيضاحي بشأن الترويج لغازات تبريد بديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي
ترتفع فيها درجة حرارة البيئة (اليونيب واليونيدو)
 .121ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع اإليضاحي في الفقرات  184إلى  187من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
 .122وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن اليونيب واليونيدو قد قدمتا التقرير النهائي عن المشروع اإليضاحي بشأن
الترويج لغازات تبريد بديلة في قطاع تكييف الهواء في البلدان التي ترتفع فيها درجة حرارة البيئة في غرب آسيا
( ،)PRAHA-IIوالذي ستستعرضه األمانة وتقدمه في االجتماع الخامس والثمانين.

عالمي (مناطق شرق إفريقيا والبحر الكاريبي) :مشروع إيضاحي بشأن جودة غازات التبريد ،واحتواءها،
وإدخال بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء (التقرير
المرحلي) (اليونيدو)
 .123ترد المعلومات المتعلقة بالمشروع اإليضاحي في الفقرات  188إلى  200من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.124

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المرحلي عن المشروع اإليضاحي العالمي (مناطق شرق إفريقيا والبحر
الكاريبي) بشأن جودة غازات التبريد ،واحتواءها ،وإدخال بدائل منخفضة القدرة على إحداث
االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء ،المقدم من اليونيدو والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و

(ب)

أن تحيط علما ً كذلك بأن اليونيدو ستقدم تقريرا ً نهائيا ً عن المشروع المذكور في الفقرة الفرعية
(أ) أعاله ،وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الخامس والثمانين ،وأن األرصدة غير
المستخدمة ست ُعاد إلى االجتماع السادس والثمانين.
(المقرر )24/84
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بروميد الميثيل

األرجنتين :إعفاءات االستخدامات الحرجة (اليونيدو)
 .125ترد المعلومات المتعلقة بإعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل في الفقرات  201إلى  203من
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
 .126وأحاطت اللجنة التنفيذية علما ً بأن مستوى استهالك بروميد الميثيل لألرجنتين الذي تم اإلبالغ عنه في عام
 2018كان معدوما ً ،وفقا ً لالتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية ،باستثناء إعفاءات االستخدامات الحرجة التي
أقرها اجتماع األطراف في بروتوكول مونتريال.
تغيير الوكالة المنفذة الرئيسية

السنغال :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – طلب لتغيير الوكالة المنفذة
الرئيسية) (اليونيب واليونيدو)
 .127ترد المعلومات المتعلقة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22
.128

بالطلب

في

الفقرات

204

إلى

208

من

الوثيقة

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى طلب حكومة السنغال بتغيير الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من اليونيدو إلى اليونيب ،والوكالة المنفذة المتعاونة من
اليونيب إلى اليونيدو؛ و

(ب)

الطلب إلى اليونيب ،بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية ،بتقديم شريحة التمويل الثالثة من المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،إلى جانب االتفاق المنقح بين
حكومة السنغال واللجنة التنفيذية ،في موعد أقصاه االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )25/84

طلبات تمديد األنشطة التمكينية (يونديبي ويونيب ويونيدو والبنك الدولى وحكومة ألمانيا)
 .129ترد المعلومات المتعلقة بطلبات تمديد األنشطة التمكينية في الفقرات  209إلى  211من الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22
.130

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالطلبات المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة لتمديد األنشطة التمكينية للخفض
التدريجى للهيدروفلوروكربون لعدد  63بلدا من بلدان المادة  5الواردة في الجدول  11من الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

تمديد تاريخ اكتمال األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون حتى 30
يونيه/حزيران  2020لليبريا ،وبابوا غينيا الجديدة ،وسيشيل ،ولغاية  31يناير/كانون الثاني
 2021بالنسبة ألفغانستان ،واألرجنتين ،والبحرين ،وبنغالديش ،وبنن ،وبوتسوانا ،وتشاد،
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وجزر القمر ،وكوت ديفوار ،وكوبا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وجيبوتي ،ومصر،
والسلفادو ر ،وغينيا االستوائية ،وإسواتيني  ،وإثيوبيا ،وجورجيا ،وغينيا بيساو ،وغيانا،
وهندوراس ،وإندونيس يا ،وجمهورية إيران اإلسالمية ،والعراق ،وكينيا ،وكيريباتي ،والكويت،
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،وليبيا ،ومدغشقر ،ومالوي ،ومالي ،وجزر مارشال،
وموريتانيا ،وواليات ميكرونيز يا الموحدة ،والمغرب ،وموزا مبيق ،وميانمار ،وناورو ،ونيبال،
ونيكاراغوا ،والنيجر ،ونيوي ،وعُمان ،وباكستان ،وب نما ،وباراغواي ،وسانت كيتس ونيفس،
وساموا ،و ساو تومي وبرينسيبي ،والمملكة العربية السعودية ،وسيراليون ،وجزر سليمان،
وجنوب السودان ،وسري النكا ،وتوفالو ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وفانواتو،
وجمهورية فنزويال البوليفارية ،على أسا س تفهم أنه لن يطلب أي تمديد إضافي وأن الوكاالت
الثنائية والمنفذة ستقدم ،في غضون ستة أشهر من تاريخ إنجاز المشروع ،تقريرا ً نهائيا ً عن
األنشطة التمكينية المنجزة وفقا ً للمقرر (32/81ب).
(المقرر )26/84
مستقبل النهج الجديد" ،الموافقة الشمولية على التوصيات"
 .131وافقت اللجنة التنفيذية على مواصلة استخدام نهج "الموافقة الشمولية على التوصيات" ،على أساس الفهم أن
األمانة ستواصل لفت انتباه اللجنة إلى أية مسائل متصلة بالمشروعات قد يكون لديها تداعيات سياساتية.
القسم الثاني :تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة لنظر اللجنة التنفيذية على نحو
إفرادي
االستخدام المؤقت لتكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة في المشروعات الموافق عليها
 .132عقب مناقشات غير رسمية بين األعضاء المهتمين ،قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة مراعاة
المناقشات التي دارت في االجتماع الرابع والثمانين ،إلعداد لالجتماع الخامس والثمانينن ،قائمة بالشركات التي تم
تمويلها في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتحويل إلى تكنولوجيات ذات إمكانية احترار
عالمي منخفضة ،والتي عانت من تأخيرات في التنفيذ نتيجة لمشاكل تتعلق بالتوافر في السوق المحلي و/أو التكاليف
المرتفعة.
(المقرر )27/84

كوبا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير عن حالة تحويل
المنشئتين  FRIARCو( )IDAاليوئنديبي)
.133

استرعت ممثلة األمانة االنتباه إلى الفقرات  13إلى  20من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .134وردا على استفسار على الجدول الزمني لتحويل شركتين في إطار خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،قال ممثل اليوئنديبي إنه من المتوقع االنتهاء من كليهما بحلول عام .2020
.135

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما مع التقدير ،بالتقرير المقدم من اليوئنديبي والجهود المبذولة لتيسير توريد التكنولوجيا
ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة إلى الشركتين  FRIARCو ،IDAالممولتان في إطار
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المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا ،الوارد في الوثيقة
UNEP/Ozl.Pro/ExCom/84/22؛
(ب)

أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يواصل مساعدة حكومة كوبا في تأمين بدائل منخفضة القدرة على
إحداث االحترار العالمي وأن يقدم في االجتماع الخامس والثمانين ،تقريرا عن حالة تحويل
الشركتين المذكورتين في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،بما في ذلك ،في حالة استخدام تكنولوجيا بخالف
تلك المختارة عند الموافقة على المشروع ،تحليال تفصيليا عن التكاليف الرأسمالية والتشغيلية
اإلضافية ،بجانب تحديثا من الموردين عن التقدم المحرز نحو ضمان أن التكنولوجيات المختارة،
بما في ذلك المكونات المرتبطة بها ،كانت متاحة تجاريا في البلد.
(المقرر )28/84

لبنان :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -تقرير عن حالة تحويل
الشركات المستفيدة المتبقية في قطاعي تصنيع الرغوة وتكييف الهواء) (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
(اليوئنديبي))
.136

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  21إلى  29من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .137واستجابةً لطلب معلومات حديثة بشأن تحويل الشركتين  CGI Halawanyو  ،ICRأبلغ ممثل اليوئنديبي
اللجنة بأن التحويالت تسير على ما يرام ،وتم حل المشاكل المتعلقة بتوافر الهيدروفلوروكربون 32-ومكوناته ذات
الصلة .ومع ذلك ،لم يوجد تمويل كاف في إطار الشريحة الحالية لتغطية مشروعي التحويل .وبنا ًء على ذلك ،كان
ضا أن
اليوئنديبي يعمل مع الحكومة اللبنانية لتقديم تقديم الشريحة التالية من عام  2021إلى عام  .2020وأوضح أي ً
تأجيل تنفيذ فرض الحظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون 141 -ب حتى نهاية عام  2020سيتيح وقتًا كافيًا
لتحويل شركات الرغوة.
.138

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

(ب)

أن تحيط علما بما يلي:
()1

التقرير المقدم من اليوئنديبي وحكومة لبنان ،الوارد في الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22الذي يصف التحديات المستمرة التي تواجهها
الحكومة في الحصول على البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي
المتاحة تجارياً ،مثل الهيدروفلوروأوليفين ،والجهود التي تبذلها الحكومة واليوئنديبي
لتيسير توفير تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي للشركات الممولة
في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبنان؛

()2

وأن حكومة لبنان ملتزمة التزاما تاما بفرض حظر على واردات
الهيدروكلوروفلوروكربون 141 -ب اعتبارا من  31ديسمبر /كانون األول 2020؛

وأن تطلب من اليوئنديبي أن يستمر في مساعدة حكومة لبنان في تأمين اإلمداد بتكنولوجيا بديلة
منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي وأن يقدم تقريرا ،في االجتماع الخامس والثمانين،
عن نتائج اختبار بديلين في قطاع الرغاوى ،و -في االجتماع نفسه وفي كل اجتماع بعد ذلك حتى يتم
استعمال التكنولوجيا المختارة أصالً أو تكنولوجيا أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار
العالمي  -عن حالة تحويل باقي الشركات المستفيدة في قطاع تصنيع الرغوة (( SPECو
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 Prometalوالشركات الصغيرة) وفي قطاع صناعة تكييف الهواء (  CGI Halawanyو
.)ICR
(المقرر )29/84

ترينيداد وتوباغو :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -تقرير عن
االستخدام المؤقت لتكنولوجيا مرتفعة القدرة على إحداث االحترار العالمي) (اليوئنديبي)
 .139استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

االنتباه

إلى

الفقرات

212

إلى

217

من

الوثيقة

 .140وفي المناقشة التي تلت ذلك ،لفت العديد من األعضاء االنتباه إلى تشابه الحالة الحالية مع الحالة في المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،حيث أن إحدى الشركتين قد شعبت
التصنيع عن طريق تسويق الصيغ القائمة على فورمات الميثيل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي
مع االستمرار في تلبية طلب السوق على الصيغ القائمة على الهيدروفلوروكربون .وقال ممثل اليوئنديبي إن الوكالة
ستستعرض الوضع مع الشركة المصنعة في بداية عام .2020
.141

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي عن حالة استخدام التكنولوجيات المختلفة والتحديات
الناشئة عند اعتماد عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي من
ِقبل الشركات التي قُدمت لها المساعدة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الوثيقة
في
الوارد
وتوباغو،
لترينيداد
الهيدروكلوروفلوروكربونية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛ و

(ب)

الطلب إلى اليوئنديبي الرقابة على توافر واستخدام عوامل نفخ الرغاوي ذات القدرة المنخفضة على
إحداث االحترار العالمي في ترينيداد وتوباغو ،وتقديم تحديث عن اعتماد التكنولوجيات من
الشركات التي تتلقى المساعدة في قطاع الرغاوي ،بما في ذلك  ،Seal and Ice Fabفي االجتماع
السادس والثمانين مع طلب الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لترينيداد وتوباغو.
(المقرر )30/84

التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

جزر البهاما :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تحديث التقرير النهائي
عن نتائج الدراسة الستكشاف أفضل الخيارات المتاحة للمشروع التجريبي لتقييم ورصد وتحديث تعديلي
لنظامين من نظم تكييف الهواء (اليونيب)
.142

استرعى ممثل األمانة االنتباه إلى الفقرات  30إلى  35من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

 .143ور ّحب أحد األعضاء بإعداد دراسة نظرية حول خيارات التكنولوجيا إلجراء تعديل تحديثي على أنظمة
تكييف الهواء المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-والقرار بإعادة تخصيص األموال التي كان ليتم استخدامها
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للتعديل التحديثي إلى تدريب فنيي التبريد .وأوضح ممثل األمانة أن األموال المخصصة لمكون التعديل التحديثي لم
تستخدم بالفعل ،وبالتالي أنه يمكن إعادة تخصيصها ألنشطة بناء القدرات في قطاع الخدمة.
.144

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تشير إلى:
()1

التقرير المتعلق بالدراسة النظرية ،المقدم من اليونيب ،بالنيابة عن حكومة جزر البهاما،
حول خيارات التكنولوجيات إلجراء تعديل تحديثي على أنظمة تكييف الهواء المعتمدة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الوثيقة
في
الوارد
البهاما،
لجزر
الهيدروكلوروفلوروكربونية
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

()2

أن حكومة جزر البهاما قررت عدم إجراء تعديل تحديثي لنظامين من أنظمة تكييف الهواء
معتمدين على الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى تكنولوجيات تعتمد على الهيدروكربون؛
و

الطلب إلى اليونيب تقديم خطة عمل منقحة للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،مع التنويه بأن مكون التعديل التحديثي الذي تمت الموافقة عليه أصالً
كجزء من تلك المرحلة لن يتم تنفيذه مع طلب شريحة التمويل الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )31/84

البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير عن االستخدام
المؤقت لتكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي في بيت النظم  U-Techوتقرير مرحلي
عن الفترة ( )2019-2028اليوئنديبي وحكومة ألمانيا)
.145

استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  36إلى  58من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

 .146وردا ً على األسئلة ،قال ممثل اليوئنديبي إن بيت النظم سيختبر الصيغ القائمة على الهيدروفلوروأوليفان خالل
فترة ستة أشهر ،على أمل أن يتمكن من التفاوض على سعر مناسب للهيدروفلوروأوليفان مع المورد .وللحصول على
تفاصيل حول سبب اختيار الهيدروفلوروكربون  134-أ ،سيحتاج مع ذلك إلى استشارة خبير فني من اليوئنديبي.
 .147وأ ُعرب عن القلق من أن تنفيذ المشروعات ،في البلدان النامية على وجه الخصوص ،كثيرا ً ما يعوقه
محدودية توافر التكنولوجيا المطلوبة وارتفاع تكلفتها .وشدد أحد األعضاء على أنه إلى أن يتم إثبات التكنولوجيا
وتصبح متاحة على نطاق واسع ،ينبغي أن تختار البلدان الفردية التكنولوجيا المحددة لالستخدام .وقال عضو آخر إن
التكلفة المرتفعة للغاية للتكنولوجيا ال يمكن أن تتحملها العديد من الشركات ،والتي ال يكون تأثيرها مستدا ًما على
البلدان العاملة بموجب المادة  .5وبدالً من دعوة الشركات إلى مواصلة التفاوض مع الموردين واستخدام التكنولوجيات
التي لم يتم إثباتها بعد ،ربما تحتاج اللجنة التنفيذية إلى اتباع نهج أكثر شمولية تجاه للمسألة ،التي كان لها بعد سياسي.
.148

واقترح الرئيس استئناف المناقشة حول كيفية تناول اللجنة لمسألة تكلفة التكنولوجيا وتوافرها في مرحلة

الحقة.
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.149

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تشير إلى:
()1

التقرير المرحلي لعام  2019/2018حول تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل ،المقدم من اليوئنديبي ،والوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

()2

أن شركة  Panisolلن تشارك في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وستتم إعادة رصيد األموال البالغ  301,695دوالرا
أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغ قدرها  22,627دوالرا أمريكيا ،إلى
الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

أن شركة النظم  Polisystemقررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وسيُعاد التمويل المخصص لشركة  Polisystemإلى
الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()4

تبين أن اثنتي عشرة شركة من شركات إنتاج رغوة البوليوريثان النهائي كانت غير مؤهلة
للتمويل أثناء تنفيذ المشروع ،وأن األموال المخصصة لتلك الشركات سوف تعاد إلى
الصندوق المتعدد األطراف في نهاية المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

أن تطلب إلى اليوئنديبي وحكومة ألمانيا بأن يقوما بما يلي ،بالتعاون مع حكومة البرازيل:
()1

تقديم تقرير نهائي حول تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى االنتهاء من المشروع ،وتقديم تقرير إنجاز
المشروع في االجتماع الخامس والثمانين؛

()2

أن تدرج في التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب)( )1أعاله ،قائمة تتألف
من:
أ.

كافة شركات إنتاج الرغوة النهائية التي يساندها الصندوق المتعدد األطراف في
إطار المرحلة األولى ،مرفقةً باستهالكها المخفض تدريجيا ً من
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،وقطاعها الفرعي ،والمعدات األساسية
والتكنولوجيا المعتمدة؛

ب.

شركات الرغاوي التي تخلصت تدريجيا ً من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
دون مساعدة الصندوق المتعدد األطراف أو انسحبت من المرحلة األولى إلى
جانب استهالكها ذي الصلة؛

ج.

شركات الرغاوي التي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد
األطراف واستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ذي الصلة؛
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()3

د.

شركات الرغاوي اإلضافية التي تم تحديدها على أنها مؤهلة للتمويل من قبل
الصندوق المتعدد األطراف ولكن لم يتم التطرق لها في إطار المرحلة األولى أو
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

هـ.

األرصدة المرتبطة بالتمويل الذي تمت الموافقة عليه لتحويل الشركات التي
قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،أو تبين أنها غير مؤهلة لتلقي المساعدة من
الصندوق المتعدد األطراف؛

إعادة األرصدة من المرحلة األولى من خطة إدارة
الهيدروكلوروفلوروكربونية في موعد أقصاه االجتماع السادس والثمانين؛

إزالة

المواد

الطلب من اليوئنديبي االستمرار في مساعدة حكومة البرازيل في تأمين التقنيات البديلة منخفضة
(ج)
القدرة على إحداث االحترار العالمي إلى شركة النظم  ،U-Techعلى أساس تفهم أنه لن يتم دفع أي تكاليف
تشغيل إضافية إلى أن يتم إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على
إحداث االحترار العالمي بشكل كامل ،وتقديم في كل اجتماع إلى حين إدخال التكنولوجيات المحددة أصالً أو
إدخال تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي بالكامل ،تقرير عن حالة التحويل
مشفوعا ً بتحديث من الموردين حول التقدم المحرز لضمان توفر التكنولوجيات المحددة ،بما في ذلك
المكونات المرتبطة بها ،على أساس تجاري في البلد.
(المقرر )32/84

البرازيل :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – حالة تنفيذ المشروعات في
قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف وفي شركة  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaفي قطاع
تصنيع التبريد التجاري وتغيير ثالث شركات صغيرة ومتوسطة في المساعدة التقنية (اليونيدو ،واليوئنديبي
وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا(
.150

استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  59إلى  68من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .151وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن حالة التحول إلى  R-290في قطاع
تصنيع تكييف هواء الغرف والتوقعات المستقبلية لذلك التحول .وقال ممثل اليونيدو إن حكومة البرازيل وافقت على
االضطالع بدراسة السوق بما في ذلك البدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في عام  2020لمساعدة الشركات
على اختيار التكنولوجيا من أجل التحول .وعقدت حلقتا عمل بشأن المسألة .وستقوم ثالث شركات متضمنة في
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باتخاذ القرار النهائي بشأن استعدادها للتحول
إلى  .R-290وسوف يبلغ اليونيدو االجتماع الخامس والثمانين عن هذه المسألة.
.152

وقررت اللجنة التنفيذية :
(أ)

أن تشير إلى:
()1

التقرير ،المقدم من اليونيدو ،حول حالة تنفيذ المشاريع في قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء
الغرف ،وفي شركة  Freeart Seral Brasil Metalurgica Ltdaفي قطاع تصنيع
الوثيقة
في
الوارد
(62/82ج))،
(المقرر
التجاري
التبريد
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛
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()2

أن شركة  Freeart Seral Brasilلم تعد تُصنع معدات التبريد التجارية وانسحبت من
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الموالد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن استهالكها
ذي الصلة البالغ  17.00طن متري ( 0.93طن من قدرات استنفاد األوزون) من
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-قد تم التخلص منه دون مساعدة من الصندوق المتعدد
األطراف؛ وأن األموال المرتبطة بالمشروع ستُعاد إلى الصندوق ،إال في حال حددت
اليونيدو شركات إضافية مؤهلة للحصول على تمويل ،لم تتم مساعدتها في إطار المرحلة
األولى أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،والتي
يمكن إعادة تخصيص هذه األموال لها؛ وأنه يتعين اإلبالغ عن أي إعادة تخصيص األموال
إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين؛

()3

أن شركات  CMR Refrigerationو Fermaraو ،Polifrioالتي تستهلك  2.06طن
متري ( 0.11طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-قد
انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأنه
قد تم إدراج الشركات  Refriacو Audenو ،Ingecoldالتي بلغ إجمالي استهالكها
 4.16طن متري ( 0.23طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-
 ،22في المرحلة الثانية ،دون تكبد أي تكلفة إضافية من الصندوق المتعدد األطراف؛

(ب)

الموافقة على إعادة تخصيص مبلغ  198,000دوالرا أمريكيا من الشركات CMR
 Refrigerationو Fermaraو Polifrioإلى الشركات  Refriacو Audenو ،Ingecoldعلى
النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ)( )3أعاله؛

(ج)

الطلب إلى اليونيدو تقديم تقرير في االجتماع الخامس والثمانين عن حالة تنفيذ المشاريع في قطاع
تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف.
(المقرر )33/84

الهند :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – تحديث عن تقييم منشئات
تصنيع ألواح الرغاوي المتصلة فيما يتعلق بالتزام الحظر وقائمة المنشئات في قطاع تصنيع رغاوي
البوليوريثان (اليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا
.153

استرعى ممثل األمانة اإلنتباه إلى الفقرات  85إلى  97من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

 .154وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن أهلية تمويل شركات ألواح الرغاوي
المتصلة في القطاع الفرعى بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبشأن
التقدم الراهن في تقييم ما إذا كانت الشركات تمتثل لحظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب في تصنيع
األلواح المتصلة اعتبارا من  1يناير/كانون الثانى  .2015وقال ممثل اليونديبي إن التقييم مطلوب للدخول في العمليات
القانونية والحكومية في الهند ولم يكن من الممكن أن يتم تحديد االنتهاء في الوقت الراهن .وسوف تقدم إلى اللجنة
التنفيذية في اجتماعها الخامس والثمانين مزيدا من المعلومات.
.155

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي والذي يتضمن قائمة بالشركات العاملة في قطاع تصنيع
رغاوي البوليوريثان في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
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الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند ،مشفوعا ً باستهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،بما
في ذلك الشركات التي وجد أنها مؤهلة ،وتلك التي وجد أنها غير مؤهلة ،وكذلك التي تم توقيع
مذكرات اتفاق معها؛
(ب)

أن تطلب:
()1

إلى اليوئنديبي تُرفق مع طلب الحصول على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قائمةً محدّثة بشركات رغاوي
البوليوريثان التي تتم مساعدتها ،وال ُمقرر مساعدتها ،مرفقةً بمعلومات حول االستخدام
المؤقت للبدائل عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي من ِقبل أي شركة تُقدم لها
المساعدة ،بما في ذلك مستوى االستهالك؛

()2

تقديم تقييم
إلى حكومة الهند ،من خالل اليوئنديبي ،بحلول االجتماع الخامس والثمانين
َ
حكومي بشأن ما إذا كانت شركات تصنيع األلواح الرغوية الممتدة قد التزمت بحظر
استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب اعتبارا ً من  1يناير/كانون الثاني ،2015
وفقا ً للمقرر (74/82ب) و(ج).
(المقرر )34/84

إندونيسيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي وتقرير عن
حالة تحويل شركات التبريد وتكييف الهواء وتحويل رغاوي البوليوريثان) (اليوئنديبي ،واليونيدو ،والبنك
الدولي وحكومة أستراليا)
 .156استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى

الفقرات

218

إلى

241

من

الوثيقة

 .157وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،كان هناك اعتراف عام بتعقيد المشروع قيد الدراسة وتأثيره األوسع على
التحديات التي تواجهها الشركات التي تحاول تصنيع معدات قائمة على غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث
االحترار العالمي ،بالنظر إلى ضغوط السوق .وفي الحالة الراهنة ،كانت الشركات حذرة بشأن االلتزام الكامل بتصنيع
المعدات القائمة على غازات تبريد منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي .وقال أحد األعضاء إن اللجنة
التنفيذية يجب أن تكون أكثر حذرا ً بشأن العواقب المحتملة على الشركات قبل حثها على قبول التقنيات البديلة ويجب
أن تتبنى نه ًجا أكثر مرونة عندما تواجه الصعوبات بسبب التدخالت المبكرة.
 .158ونظر العديد من األعضاء في تأثير تصنيع المعدات القائمة على غازات تبريد عالية ومنخفضة القدرة على
إحداث االحترار العالمي من جانب بعض الشركات على نقطة بداية الهيدروفلوروكربون ومستويات التمويل التي
تلقتها من الصندوق المتعدد األطراف .ورأى بعض األعضاء أنه ليس ثمة حاجة لتعديل نقطة البداية للتخفيضات
اإلجمالية المستدامة في استهالك الهيدروفلوروكربون ،حيث أشار أحد األعضاء إلى المقرر  2/XXVIIIللتوجيه.
وقال أحد األعضاء إن التقدم نحو إدخال المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون  32-في السوق اإلندونيسية كان
واعداً ،على الرغم من أن قرار بعض الشركات بمواصلة تصنيع المعدات القائمة على غازات تبريد عالية القدرة على
إحداث االحترار العالمي لبعض قطاعات السوق ،بعد تلقي التمويل لتحويلها بالكامل إلى الهيدروفلوروكربون ،32-
ضا آثار على
شكل تحديا للجنة التنفيذية فيما يتعلق بكيفية تعديل التمويل في ظروف مماثلة .وكان لهذه المسألة أي ً
حساب نقطة بداية الهيدروفلوروكربون ،والتي ينبغي تعديلها وفقًا لذلك.
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.159

وعقب المناقشات غير الرسمية بين األعضاء المهتمين ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التحديث الخاص بتحويل الشركة التكنولوجي والتقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،المقدم من اليوئنديبي،
الوثيقة
في
الوارد
أستراليا،
وحكومة
الدولي،
والبنك
واليونيدو،
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

اإلحاطة علما ً أيضا بما يلي:
()1

أن الشركات التالية قررت االنسحاب من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا ،وسيعاد التمويل المرتبط بالشركات في االجتماع
الخامس والثمانين:
أ.

في قطاع التبريد التجاري ،Mentari Metal Pratama ،و Polysari
 ،Citratamaو ،Inti Tunggalباستعادة مبلغ  375,930دوالرا أمريكيا،
باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  28,195دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛ و

ب.

في القطاع الفرعي لتجميع التبريد التجاريSabindo Refrigeration ،
و Global Technicو AVIS Alpin Servis Trو Aneka Froze
 Triutamaو Graha Cool Technicو United Refrigerationو Gaya
 Technic Supplyو ،Ilthabi Mandiri Techباستعادة مبلغ 388,912
دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  29,168دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي؛

()2

أن شركة  Aneka Coolقررت االستعانة بمصادر خارجية لتصنيع رغاوي
البوليوريثان ،وبالتالي ،ستتم إعادة مبلغ  60,500دوالرا أمريكيا ذات الصلة بالشركة في
االجتماع الخامس والثمانين؛

()3

أن شركات  ،Gita Mandrin Teknikو ،Fata Sarana Makmurو Sumo Elco
 Mandiriقد قررت تحويل خطوط اإلنتاج الخاصة بها لتكنولوجيات
الهيدروفلوروكربون 32-وستقوم بتصنيع المعدات المعتمدة على الهيدروفلوروكربون32-
بموجب العالمات التجارية لشركاتها ووستقوم بتصنيع مؤقتا للمعدات القائمة على غازات
تبريد عالية القدرة على إحداث االحترار العالمي بنا ًء على طلبات من مصنعي المعدات
األصليين؛

(ج)

الموافقة على تغيير التكنولوجيات في  ،Rotaryana Primaالشركة المصنعة للثالجات
والمجمدات ،من الهيدروفلوروكربون 32-إلى مركبات الهيدروكربون دون أي تكلفة إضافية
للصندوق المتعدد األطراف؛

(د)

الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية إلندونيسيا حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2020على أساس تفهم أن:
()1

أي أرصدة متبقية من قطاع رغاوي البوليوريثان ستُعادُ في االجتماع الخامس والثمانين؛ و
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()2

اليوئنديبي سيقدم في االجتماع الخامس والثمانين ،خطة عمل محدثة لتحويل الشركات
المحددة في الفقرة الفرعية ب( )3أعاله ،وطلبا آخر ممكن لتمديد تاريخ االنتهاء من
المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()3

أن اللجنة ستنطر في االجتماع الخامس والثمانين في األثر المحتمل على نقطة البداية
للتخفيضات اإلجمالية المستدامة الستهالك الهيدروفلوروكربون ،وفقا للمقرر
(30/82ز)()2؛

()4

أن اليوئنديبي لن يصرف تكاليف التشغيل اإلضافية إلى الشركات المذكورة في الفقرة
الفرعية ب( )3أعاله إلى حين اتخاذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن المسألة.
(المقرر )35/84

قطر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – تقرير مرحلي نهائي)
(اليونيدو واليونيب)
 .160استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى

الفقرات

137

إلى

140

من

الوثيقة

 .161وطلب أحد األعضاء ،معربًا عن قلقه بشأن طول الفترة الزمنية التي يستغرقها المشروع وعدد التمديدات
للمشروع ،مزيدًا من التوضيح من الوكالة المنفذة .وقال ممثل اليونيدو إن التغييرات في وحدة األوزون الوطنية قد
أخرت التقدم وأنه تمت مواجهة تحديات في صرف تكاليف التشغيل اإلضافية .ومع ذلك ،تم حل المشكالت وكان من
المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع ضمن التمديد المطلوب.
.162

وعقب مناقشة غير رسمية حول المسألة ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى طلب تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لقطر الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

الموافقة على تمديد تاريخ االنتهاء من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر حتى  30يونيه /حزيران  ،2020على أساس استثنائي ،مع
اإلشارة إلى أنه لن يُطلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع؛ و

(ج)

الطلب إلى حكومة قطر ،واليونيدو ،واليونيب تقديم تقرير مرحلي نهائي وتقرير إنجاز المشروع في
االجتماع السادس والثمانين ،وضمان اإلكمال المالي وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع
السابع والثمانين.
(المقرر )36/84

أوروغواي :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – تقرير عن التقدم المحرز
في تنفيذ تحول شركات الرغاوي) (اليوئنديبي(
 .163استرعى ممثل األمانة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى
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141

إلى

147

من

الوثيقة
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 .164وطلب أحد األعضاء مزيدا من المعلومات من الوكالة المنفذة بشأن الحالة الراهنة للمشروع .وقال ممثل
اليونديبي إن تحديات عديدة قد تم مواجهتها بما في ذلك الوصول إلى نظم قائمة على الهيدروفلوروأوليفين في المنطقة.
ومع ذلك ،التزمت الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة بتقديم استثمارات اضافية لتحول إنتاجها إلى السيكلوبنتان،
واستمرت المناقشات مع مكتب تكنولوجيا يوفر نظم قائمة على الهيدروفلوروأوليفين،التى سيجرى توفيرها على أساس
تجريبي في عام .2020
.165

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تشير إلى التقرير المقدم من اليوئنديبي بشأن التقدم المحرز في تنفيذ تحول شركات الرغويات
وتوافر أنظمة البوليوريثان المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها الممولة في
إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي ،الوارد
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

(ب)

الطلب إلى اليوئنديبي مواصلة مساعدة حكومة أوروغواي في تأمين إمدادات أنظمة
البوليوريثان/المعتمدة على الهيدروفلوروأوليفين والمكونات المرتبطة بها ،أو بدائل أخرى منخفضة
القدرة على إحداث االحترار العالمي ،وتقديم تقرير في االجتماع الخامس والثمانين ،وفي كل
اجتماع الحق ،عن حالة تحويل  21شركة صغيرة ومتوسطة في قطاع الرغاوي حتى يتم إدخال
التكنولوجيات المحددة أصالً أو تكنولوجيات أخرى منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي
بشكل كامل.
(المقرر )37/84

المشروعات اإليضاحية للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ودراسات الجدوى لتبريد المناطق

مصر :إيضاح الخيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي
البوليوريثان عند صغار المستخدمين (التقرير النهائي) (اليوئنديبي)
 .166استرعى ممثل األمانة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22

اإلنتباه

إلى

الفقرات

148

إلى

160

من

الوثيقة

 .167وقال أحد األعضاء أن المشروعات اإليضاحية بشأن البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار
العالمي وصحائف الحقائق التى توجز النتائج التى توصلت إليها األمانة كانت مفيدة للغاية .وتم السعى للحصول على
ايضاحات تتعلق بفهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفة منخفضة واختبارها خالل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وطلب من اليوئنديبي أن يقدم تحديثات منتظمة إلى اللجنة التنفيذية
بشأن المسألة.
.168

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تنوه ،مع التقدير ،بالتقرير النهائي للمشروع اإليضاحي المتعلق بالخيارات منخفضة التكلفة
للتحويل إلى تكنولوجيات غير مستنفدة لألوزون في قطاع رغاوي البوليوريثان لدى صغار
الوثيقة
في
والوارد
اليوئنديبي
من
المقدم
مصر،
في
المستخدمين
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22؛

42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

(ب)

دعوة الوكاالت الثنائية والمنفذة إلى مراعاة التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لدى
مساعدة بلدان المادة  5في إعداد مشاريع رغاوي البوليوريثان لصغار المستخدمين الذين يستخدمون
بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي؛

(ج)

أن تطلب من اليونديبي أن يضمن معلومات عن حالة المشروع اإليضاحى المشار إليه في الفقرة
الفرعية (أ) أعاله والتركيز بشكل خاص على فهم وحدات اإلرغاء الصغيرة ذات تكلفة
منخفضة للشركات الصغيرة وال متوسطة في كل تقرير عن تنفيذ الشريحة من المرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر.
(المقرر )38/84

 .169وانتقلت اللجنة التنفيذية بعد ذلك الى الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1التي تتضمن
والوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2
والوثيقة
أجزاء،
ثالثة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3وتتضمن اإلضافات الثالث تقارير عن المشروعات التي تتطلب
إبالغا محددا تتعلق بالصين.

الجزء األول :تقرير عن التقدم في تنفيذ األنشطة المدرجة في المقرر ( 41/83اليوئنديبي واليونيب واليونيدو
والبنك الدولي)
 .170قدم الرئيس البند مذكرا اللجنة التنفيذية بأنه إعماال للمقرر (41/83ه) ،تقوم الصين بتقديم تقرير أولي وسوف
تقدم التقرير النهائي في االجتماع السادس والثمانين.
 .171وأبرز ممثل حكومة الصين عددا من األنشطة التنظيمية والمتعلقة باإلنفاذ قامت بها الحكومة منذ االجتماع
الثالث والثمانين .فعلى سبيل المثال يجري تنقيح قواعد إدارة المواد المستنفدة لألوزون لتوسيع نطاق الرقابة على هذه
المواد بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية ،وتعزيز متطلبات الحصص ،وإنفاذ المسؤوليات القانونية ،وزيادة
أدوات الردع القانونية .وفيما يتعلق بجانب اإلنفاذ ،هاجمت حكومة الصين ثالثة مواقع لإلنتاج غير القانوني ودمرت
خطوط اإلنتاج غير القانونية وجميع كميات الكلوروفلوروكربون 11-التي عثر عليها .واتخذ إجراءات إنفاذ خاصة في
أنحاء البلد تضطلع بها أفرقة تفتيش مشتركة تتألف من مفتشين من وزارة اإليكولوجيا والبيئة وهيئة إنفاذ القانون
للتحقق وللتفتيش على المرافق في  11مقاطعة وبلديات رئيسية .وتعتزم الوزارة أن تضطلع في المستقبل بعملية إنفاذ
مشتركة واحدة على األقل مع هيئة إنفاذ القانون سنويا لمهاجمة األنشطة غير القانونية المتعلقة بالمواد المستنفدة
لألوزون .وعلى المستوى المحلي ،طلبت الوزارة من مكاتب اإليكولوجيا والبيئة إدراج عمليات التفتيش في خطط
عملها ،وزودت المكاتب بعدد  50جهاز رصد فورية متنقلة لضمان أن يكون لدى كل مقاطعة أو بلدية جهاز رصد من
هذا النوع ،ودربت موظفي المكاتب على استخدام هذه األجهزة .كما بدأت الوزارة في وضع دليل تقني لهيئة إنفاذ
قانون المواد المستنفدة لألوزون لتوجيه موظفي اإلنفاذ وترشيد عملهم .وفيما يتعلق ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول
مونتريال ،أنشأت ثمانية مختبرات لالختبار وتقوم بتوسيع نطاق هيئة التفتيش في الصين وعملية اعتماد الموافقة
اإللزامية في المختبرات لمنح األثر القانوني الختبارات المواد المستنفدة لألوزون ونتائج التحقق في المختبرات.
وسعيا الى االضطالع باإلشراف في المواقع في اإلنتاج الفرعي لرباعي أكسيد الكربون ،بدأت الوزارة في إيفاد أفرقة
عمل إشرافية الى جميع المنشئات الستة عشرة للكلوروميثان التي لديها إنتاج فرعي لرباعي أكسيد الكربون في البلد،
وطالبت هذه المنشئات بتركيب نظام رصد اإلنتاج اإللكتروني لرباعي أكسيد الكربون قادرا على التحقق والتحديد
الكمي .وأطلقت حكومة الصين أيضا خطة النتشار شبكة لرصد المواد المستنفدة لألوزون في الغالف الجوي لتحسين
نظام اإلنذار المبكر الفعال لديها وقدرات التقييم ،ويجري تشكيل فريق من الخبراء لوضع تكنولوجيا ونهج .وأخيرا،
استكملت عملية طرح العطاءات واضطلعت منظمة غير حكومية بدراسة لتحديد الظروف التنظيمية والخاصة باإلنفاذ
وسياسة أو ظروف السوق إلزالة الكلوروفلوروكربون 11-والكلوروفلوروكربون 12في الصين.
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 .172وبعد العرض المقدم من ممثل حكومة الصين ،أشار عدد من األعضاء مع التقدير إلى إجراءات الرصد
واإلنفاذ الكثيرة مع تأكيد الطابع الخطير لألوضاع التي دفعت الى إصدار المقرر  ،41/83وخاصة االنبعاثات غير
المتوقعة للكلوروفلوروكربون .11-وأعرب أحد األعضاء عن تقديره للطريقة التي حدد بها التقرير المرحلي األولى
كال من اإلجراءات الحالية والخطوات التالية التي اتخذتها حكومة الصين .وكان هذا األمر يكتسي أهمية بالغة ألن
األمر كان يتطلب ليس فقط إبراز وتسوية المشكلة القائمة بل ولتالفي حدوثها مرة أخرى .ومضى األعضاء الى طرح
عدد من األسئلة ذات النوعية المحددة.
 .173وردا على أسئلة بشأن رصد الغالف الجوي باإلجراء السريع ،قال ممثل حكومة الصين إنه منذ إصدار
التقرير المرحلي ،تدرس الحكومة الطريقة التي تمضي بها قدما بعد أن الحظت محدودية البيانات المرتبطة بأخذ
العينات العشوائية .ورأت حكومة الصين أن الرصد باإلجراء السريع يعد وسيلة مفيدة للعثور على معوقات لألنشطة
غير القانونية من خالل بيان الطابع غير العادي وسوف تستخدمه كعنصر مكمل إلجراءات اإلنفاذ في عام .2020
 .174وردا على استفسار عما إذا كان إنشاء هيئة تفتيش للصين ونظام العتماد الموافقات اإللزامية للمختبرات
ألغراض اختبار المختبرات يمضى على قدم وساق بحسب ما هو مقرر ،ذكر ممثل حكومة الصين أن مختبرين
إضافيين تم إنشاءهما مقابل المختبرات الستة األصلية المقترحة في المقرر  .41/83وسيتمثل اعتماد جميع المختبرات
الثمانية الخطوة التالية لتفعيلها في عام .2020
 .175وفيما يتعلق بتحليل توازن الحجم كعوامل نفخ الرغاوي لتحديد حجم السوق لقطاع الرغاوي ،أشار أحد
األعضاء الى أن البيانات المقدمة تغطي الفترة من  2011الى  ،2017وتساءل عن الوقت الذي أجرى فيه هذا التحليل
وما إذا كان قد تم في صورة دراسة ،إذ أن المعلومات ستكون مفيدة للجنة التنفيذية .وتساءل عضو آخر عما إذا كانت
التحديات التي تنطوي عليها عملية تحليل توازن الحجم لقطاع التبريد وتكييف الهواء المشار إليها في التقرير المقدم
من حكومة الصين قد حالت دون إجراء هذا التحليل .وقال ممثل حكومة الصين إنه سيجري تحديث تحليل قطاع
الرغاوي ببيانات من عام  2018واستنادا إلى العمل الذي سينفذ في  .2020ويجري بعد تحليل توازن الحجم لقطاع
التبريد وتكييف الهواء لتحديد حجم السوق والتحقق من االستهالك المبلغ للهيدروفلوروكربون حيث قامت الحكومة
بالتنسيق مع روابط الصناعة والخبراء إليجاد منهجية وطريقة للمضي قدما في التحليل.
 .176وفيما يتعلق بمسألة األموال التي استخدمتها حكومة الصين لتنفيذ األنشطة الواردة في المقرر  ،41/83أثيرت
مسألة تتعلق بأنه في حين أنه يمكن أن تستخدم األرصدة المتبقية من مشروعات المواد المستنفدة لألوزون المنتهية في
تمويل أنشطة الرصد واإلبالغ والتحقق واإلنفاذ ،كان من المتوقع أن تستخدم حكومة الصين مواردها الخاصة لتمويل
الجهود المقبلة والمستدامة لضمان حل دائم لمشكلة االنبعاثات غير المتوقعة للكلوروفلوروكربون .11-وأوضح ممثل
حكومة الصين أن األموال من الصندوق المتعدد األطراف تشكل نسبة ضئيلة من مجموع األموال التي استخدمت،
وأنه يمكن اإلبالغ عن هذه األموال للجنة التنفيذية وفقا لإلجراءات المعمول بها .وفي نفس الوقت ،خصصت حكومة
الصين بالفعل مبلغ  10,000,000دوالر أمريكي من أموالها الخاصة لألنشطة التي تجري إعماال للمقرر .41/83
 .177وردا على االستفسارات عن رصد الغالف الجوي ،قال ممثل حكومة الصين إنه كان من المقرر أن تبدأ
عملية رصد الغالف الجوي في عام  2022وأن يجري تقاسم البيانات مع المجتمع الدولي .وشدد أحد األعضاء على
أن عملية رصد الغالف الجوي قد رصدت في أول األمر االنبعاثات غير المتوقعة من الكلوروفلوروكربون ،11-وأن
من األمور البالغة األهمية الحصول على النتائج من رصدات الغالف الجوي في المستقبل التي تبين عدم وجود
انبعاثات غير متوقعة.
 .178وطلب أحد األعضاء الحصول على إيضاحات بشأن الدليل التقني لإلنفاذ القانوني للمواد المستنفدة لألوزون
الذي سيصدر في نهاية عام  .2019وأكد ممثل حكومة الصين أنه قد جرى استشارة مكاتب االيكولوجية والبيئة
والخبراء ،وأن نتائج هذه االستشارات أدرجت في الدليل الذي سيصدر في نهاية ديسمبر /كانون األول .2019
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 .179وطلب عضو آخر إيضاحا عن النطاق الزمني للدراسة المستقلة لتحديد الظروف التنظيمية والسياساتية
واالنفاذية أو ظروف السوق التي قد تؤدي الى اإلنتاج غير القانوني واستخدام الكلوروفلوروكربون11-
والكلوروفلوروكربون ،12-وتساءل عن الطريقة التي يمكن بها استخدام نتائج الدراسة .ورد ممثل حكومة الصين بأنه
سيجري استكمال الدراسة بواسطة خبير استشاري غير حكومي قبل  20أغسطس/أب  2020وسوف تقدم للجنة
التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين.
 .180وفي حين جرى االعتراف بأن التقرير المرحلي المقدم من ممثل حكومة الصين كان تقريرا مؤقتا ،وأن
بعض اإلجراءات المدرجة في المقرر  41/83سوف تستغرق بعض الوقت للتطوير ،طلب األعضاء معلومات إضافية
عن االستعراض التنظيمي ،ونظام الرصد اإللكتروني في مرافق إنتاج الكلوروميثان ،واختبار المنتج العشوائي،
ووضع مؤشرات أداء ألنشطة اإلنفاذ ،والجهود التي تبذل لوقف أي انحراف محتمل من رباعي كلوريد الكربون الى
إنتاج الكلوروفلوروكربون 11-والجهود التي تبذل لعدم تشجيع الطلب على الكلوروفلوروكربون 11-وإنتاجه غير
القانوني.
 .181وأبدى ممثل حكومة الصين استعداده للرد على تلك األسئلة وأي أسئلة أخرى يطرحها األعضاء بصورة
ثنائية وكرر أن حكومة الصين تتمتع بموقف خال من التسامح إزاء االنتاج واالستهالك غير القانوني للمواد المستنفدة
تقوض جهود الحكومة لإلزالة خالل فترة العشرين عاما الماضية ،دع جانبا مايصيب اقتصاد
لألوزون بالنظر الى أنها ّ
البلد.
 .182وبعد أن أشار الرئيس الى أن أنه لم يمض سوى خمسة أشهر منذ اعتماد المقرر  ،41/83أوضح أن األسئلة
التي طرحها األعضاء كانت تهدف الى تحديد األنشطة التي يمكن أن تنطوى على أولوية أكبر لحكومة الصين وأن
تكون األكثر فعالية في معالجة الزيادة غير المتوقعة في الكلوروفلوروكربون 11-في الغالف الجوي في الصين .كما
كانت األسئلة تستهدف الحصول على مزيد من التفاصيل.
 .183وعقب المناقشة ،أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالمعلومات المقدمة من ممثل حكومة الصين بخصوص تنفيذ
األنشطة المدرجة في المقرر .41/83

الجزء الثاني تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغاوي البوليوريثان
وعملية العامل الثاني وخدمة التبريد والمذيبات (المقرر ( )42/83اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك
الدولي)
 .184استرعى ممثل األمانة اإلنتباه الى المعلومات الواردة في الفقرات  6الى  105من الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1
 .185وبعد ذلك ،وردا على أسئلة ،قدم معلومات إضافية عن المبالغ التي مازال يتعين صرفها في قطاعات إنتاج
الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان وخدمة التبريد والمذيبات ،وأشار الى أن المبالغ المشار إليها في الوثيقة
خفضت لمراجعة األرقام حتى  30يونيه /حزيران  2019مقابل المبالغ غير المراجعة التي أبلغت عنها الوكاالت
المنفذة في التقارير المرحلية حتى أغسطس /آب  .2019ومن المتوقع أن تستكمل عمليات صرف خالل المستقبل
القريب.
 .186وفيما يتعلق بقطاع الهالونات ،أشار ممثل األمانة الى الجزء األكبر من التأخير كما سبقت اإلشارة ،في تنفيذ
مخزون الهالونات نشأ عن تصنيف الهالونات على أنها من النفايات الخطرة مما كان يشكل عائقا أمام نقل الهالونات
عبر المقاطعات في البلد .ولم يتم تغيير القواعد إالّ في  .2018وبالنسبة لنشاط تخزين الهالونات اآلخر تضمن تحسين
تخزين الهالونات 1211-من خالل شراء سلندرات جديدة .وأضاف ممثل البنك الدولي قائال إنه وفقا للهدف األول من
األنشطة المقررة سيتم استخدام تمويل قطاع الهالونات في إدارة المركز الوطني إلدارة الهالونات بما في ذلك إنشاء
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محطات إعادة تدوير إضافية للهالونات لجمع الهالونات 1301-والهالونات 1211-ونقلها إلى مراكز إعادة تدوير
مناسبة.
 .187وفيما يتعلق بعنصر الرصد والتقييم الخاص بخطة قطاع عملية العامل الثاني ،أبلغ ممثل األمانة أنه قد
خصص له مبلغ  250,000دوالرا أمريكيا لتصميم نظام لإلبالغ والمعلومات عن البيانات االلكترونية للمواد
المستنفدة لألوزون الستكمال نظام معلومات اإلدارة اإللكترونية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي أنشئ خالل
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .وخصص مبلغ آخر قدره  750,000دوالرا
أمريكيا للتدريب على إدارة المواد المستنفدة لألوزون وبناء القدرات لسلطات الجمارك ،وتخصيص المبلغ المتبقي
وقدره  1,240,000دوالر أمريكي لألنشطة األخرى المشار إليها في الفقرة  31من الوثيقة.
 .188وكان هناك أحد األعضاء لديه تحفظات على التمويل الجاري لقطاعي عملية العامل الثاني والهالونات وطلب
إجراء مناقشات ثنائية على جانب االجتماع.
.189

وعقب المناقشات الثنائية ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

(ج)

أن تحاط علما بمايلي:
()1

تقارير المراجعة المالية لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ،والهالونات ورغاوي
البوليوريثان وعملية العامل الثاني ،والمذيبات وخدمة التبريد في الصين الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛

()2

أن أرصدة التمويل المتعلقة بكل قطاع من هذه القطاعات لم تصرف بالكامل حتى 30
يونيه /حزيران 2019؛

()3

أن حكومة الصين أكدت أن خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي
البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد سوف تستكمل وأن األرصدة المتبقية سوف تصرف
قبل  31ديسمبر /كانون األول 2019؛

أن تمدد:
()1

خطة عملية العامل الثاني حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020مع إعادة أي أرصدة
متبقية في االجتماع السابع والثمانين؛

()2

خطة قطاع الهالونات حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020الستكمال األنشطة المقررة
بالفعل مع إعادة أي أرصدة متبقية حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020إلى االجتماع
السابع والثمانين.

أن تطلب من حكومة الصين ،من خالل الوكالة المنفذة المعنية:
()1

أن تقدم لالجتماع الخامس والثمانين تقرير المراجعة المالية حتى  31ديسمبر /كانون األول
 2019بالنسبة لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وعملية العامل الثاني
ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد وأن تقدم تقارير انتهاء المشروع بالنسبة
لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة
التبريد؛
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(د)

()2

أن تعيد للصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الخامس والثمانين أرصدة التمويل
المتوافرة حتى  31ديسمبر /كانون األول  2019والمرتبطة بخطط قطاعات إنتاج
الكلوروفلوروكربون ورغاوي البوليوريثان والمذيبات وخدمة التبريد؛

()3

أن تبلغ عن نتائج جهود الرصد التي بذلتها مكاتب االيكولوجيا والبيئة المحلية ،بما في ذلك
الحاالت التي رصدت فيها الكلوروفلوروكربون ،11-في تقارير المراجعة المالية في
المستقبل ،بمجرد االنتهاء من صرف جميع األرصدة المتبقية بموجب المشروعات
المدرجة في تقارير المراجعة المالية ،وأن تواصل اإلبالغ في التقارير المرحلية السنوية
للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البوليوريثان من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()4

أن تقدم التقارير المتبقية للبحوث والمساعدات التقنية التي تمت في جميع القطاعات،
الحتمال نشرها على بلدان المادة  5األخرى؛

أن تطلب من حكومة الصين  -من خالل البنك الدولي – أن تقدم معلومات إضافية عن األنشطة
المقترح القيام بها في إطار خطة قطاع عملية العامل الثاني وميزانيتها والتقرير المرحلي عن
تنفيذها ،في االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )39/84

الجزء الثالث :خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل (يونيدو)
 .190عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1التى يرد في الفقرات من 106
إلى  118خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين .وقدم أيضا تحديثا عن مذكرة التفاهم المعلقة بين وزارة
اإليكولوجيا والبيئة وسلطة الجمارك في الصين على أساس المعلومات التى قدمتها اليونيدو إلى األمانة .واجتمع ممثلو
الوزارة وسلطة الجمارك في  29نوفمبر/تشرين الثانى  2019لمناقشة نطاق وطرائق رصد واإلشراف على البرنامج
الذي ستنفذه األخيرة .ونتيجة لتغييرات في المتطلبات اإلدارية ،تم االتفاق على أن تعتبر محاضر ذلك االجتماع طريقة
للتعاون .واستجابة لطلب ايضاح بشأن هذه النقطة ،أكد ممثل األمانة ،وأيده ممثل اليونيدو ،على أن محاضر االجتماع
بين الوزارة وسلطة الجمارك كافية لمواصلة برنامج رصد بروميد الميثيل واالشراف عليه .ومواصلة العمل بهذه
الطريقة ،اعتبر طريقة كافية للقضاء على التأخيرات.
 .191وردا على طلب توضيح حول حالة وضع البطاقات ونظام التتبع ،قدم ممثل األمانة شرحا بأن على الرغم من
أن النظام مازال في مرحلة مفاهيمية والمشاورات مع منتجى بروميد الميثيل واألطراف الفاعلة األخرى لم تكتمل،
فإن المشروع يتقدم إلى األمام.
.192

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

اإلحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ خطة القطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين ،وتحديث
العقد المتعلق ببرنامج الرصد واإلشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك ،والتحديث المتعلق بنظام
توصيف وتتبع بروميد الميثيل المقدم من اليونيدو ،الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛

(ب)

مطالبة حكومة الصين  -من خالل اليونيدو  -بإدراج معلومات محدثة عن نظام توصيف وتتبع
بروميد الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع إلزالة إنتاج بروميد الميثيل في
الصين لكي تقدمها في االجتماع السادس والثمانين،
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(ج)

دعوة حكومة الصين  -من خالل اليونيدو  -لتقديم معلومات عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير
المشروع في عام  2014المشار إليه في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1
بعد إتاحة هذه المعلومات للجمهور فورا.
(المقرر )40/84

دراسة بشأن إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين
 .193عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2التى تقدم دراسة بشأن إنتاج
رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.3
التى تحتوى على معلومات قدمت من خالل البنك الدولى عقب إصدار هذه الوثيقة.
 .194وخالل المناقشات التالية ،أعرب أعضاء عن تقديرهم للتقرير التقنى الذي أعدته حكومة الصين والمعلومات
اإلضافية التى قدمت من خالل البنك الدولى .وتم مالحظة أنه بالرغم من الدعوة األصلية في االجتماع الخامس
والسبعين في سياق استخدام األرصدة من المشروعات القديمة من أجل مزيد من التحقق من إنتاج رابع كلوريد
الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين ،قدم التقرير في الوقت المناسب على ضوء المناقشات بشأن إنتاج
الكلوروفلوروكربون .11-وقدم معلومات تقنية مفيدة ومقترحات عن كيف يمكن لحكومة الصين مواصلة أنشطة
الرصد ومؤشرات عن كيفية تناول بلدان أخرى اإلفراط في رابع كلوريد الكربون كمادة أولية .وأكد عضو بشكل
خاص على مقترح يطلب تسجيل منتجو البركلوروإيثيلين المنتجين لرابع كلوريد الكربون كمنتج وسيط ،األمر الذي
يساعد في اكتمال صورة إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامه.
 .195ومع ذلك ،أثيرت شواغل متعلقة باكتمال المعلومات عن إنتاج رابع كلوريد الكربون كمادة أولية واستخدامه
في الصين ،نظرا لالنبعاثات المهمة المرتفعة لرابع كلوريد الكربون في الورقتين العلميتين المشار إليهما في الوثائق.
وتم االقتراح باالضطالع بمزيد من التحقق لشرح ذلك الفرق مع النتائج التى سيجرى تضمينها في التقرير المحدث
الذي ستقدمه حكومة الصين .وأقترح أيضا أن يتضمن التقرير المحدث مزيدا من المعلومات عن مصانع
البركلوروإيثيلين وأن تقدم قبل التاريخ المقترح في عام  ،2021إذا كان ممكنا .وحذر عضو ،مالحظا العدد الكبير من
األوراق التى تعد للجنة ،بأن التقرير المحدث ينبغى أن يتجنب التداخل مع تقرير حكومة الصين بشأن أنشطتها
المنتظمة للمواد المستنفدة لألوزون وتنفيذها الذى سيقدم إلى االجتماع السادس والثمانين عمال بالمقرر .41/83
 .196ووافقت اللجنة على عقد مناقشات غير رسمية لتنقيح صيغة المقرر النهائي ،خاصة في ما يتعلق بمحتويات
التقرير المحدث الذي ستقدمه حكومة الصين.
.197

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بالتقرير الخاص بإنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية في الصين
(المقرر (18/75ب)( ))3الوارد في الوثيقتين UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2
وAdd.3؛

(ب)

أن تدعو حكومة الصين ،من خالل البنك الدولي ،إلى تقديم تقرير محدث عن إنتاج رابع كلوريد
الكربون واستخداماته كمادة أولية في البلد في االجتماع الثامن والثمانين ،مع األخذ في االعتبار
المعلومات الواردة في الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.2و ،Add.3وبما
في ذلك:
()1

تحديث للتقدم المحرز في رصد مصانع البركلوروإيثيلين التي تستخدم عملية المعالجة
بالكلور األلكاني؛
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()2

(ج)

أي معلومات إضافية ذات صلة باالختالف في االنبعاثات الوارد وصفها في التقرير المحدد
في الفقرة الفرعية (أ) أعاله وانبعاثات رابع كلوريد الكربون المقدرة من الصين المدرجة
في القسم  3-2-1من التقييم العلمي الستنفاد األوزون2018 :؛

أن تأخذ علما بأن حكومة الصين تدرس رصد مصانع البركلوروإيثيلين المشار إليها في الفقرة
الفرعية (ب)( )1أعاله ،وأن تدعو الحكومة إلى أن تدرج في التقرير المحدث المشار إليه في الفقرة
الفرعية (ب) أعاله معلومات عن أي إجراءات اتخذت بشأن هذه المسألة.
(المقرر )41/84

 .198وبعد النظر في جميع التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبالغ معينة ،ومع األخذ في الحسبان
التعليقات من أحد األعضاء ومفادها أنه سيكون من المفيد الحصول بانتظام على معلومات محدثة عن أسباب
التغييرات في المشروعات وإلغائها ،نظرت اللجنة التنفيذية في مقترح لمقرر من شأنه أن يطلب إلى األمانة أن تقوم
بتجميع المعلومات ،على أساس سنوي ،بشأن حاالت الشركات التي يتم تمويلها بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ.
 .199وتم اإلعراب عن شواغل إزاء صلة بعض بنود المعلومات المدرجة في القائمة ،والعبء الذي قد يضعه
اإلبالغ عن مثل هذه المعلومات على الوكاالت المنفذة واحتمال التداخل مع المعلومات المقدمة في التقارير المرحلية
السنوية.
 .200ولذلك ،قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد جدول بسيط ،لالجتماع الخامس والثمانين،
باستخدام المعلومات المشتقة من التقارير المرحلية ذات الصلة ،عن حاالت الشركات الممولة بموجب خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كانت تعاني من تأخيرات و/أو تتعرض لتغييرات في خطة التنفيذ.
(المقرر )42/84
(ج)

التقرير المجمع عن إتمام المشروعات لعام 2019

.201

عرضت كبيرة موظفى الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23

.202

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

اإلحاطة علما ً بالتقرير المجمع عن إنجاز المشروعات لعام  2019الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/23؛

(ب)

وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم  -في االجتماع الخامس والثمانين  -تقارير إنجاز
المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية الواجب تقديمها ،وأن تقدم األسباب
في حالة عدم تقديمها؛

(ج)

وأن تحث الوكاالت الرئيسة والمتعاونة على تنسيق عملها عن كثب في االنتهاء من حصتها من
تقارير إنجاز المشروعات لكي يتسنى للوكالة المنفذة الرئيسة تقديم تقارير إنجاز المشروعات
المكتملين وفقا ً للجدول الزمني؛

(د)

وأن تحث الوكاالت الثنائية والمنفذة على تقديم دروس واضحة ومكتوبة وشاملة عند تقديم تقاريرها
عن إنجاز المشروعات؛
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(ه)

وأن تدعو جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات الفردية إلى
مراعاة الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات  -عند الضرورة  -عند إعداد وتنفيذ
المشروعات المستقبلية.
(المقرر )43/84

البند  8من جدول األعمال :تخطيط االعمال
(أ)

تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2021-2019

.203

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24

.204

وقررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:
(أ)

التحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للفترة  2021 - 2019للصندوق المتعدد األطراف
على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24؛

(ب)

تقديم أنشطة للخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بقيمة  2,539,511دوالر أمريكي إلى
االجتماع الرابع والثمانين ،بما فيها أنشطة بقيمة  1,101,777دوالر أمريكي لم تض ّمن في خطط
األعمال لفترة الثالث سنوات .2021 – 2019
(المقرر )44/84

(ب)

التأخيرات في تقديم الشرائح

.205

عرض ممثل األمانة الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

 .206رحب األعضاء بمقترح وضع سياسة إللغاء مكونات االتفاقات متعددة السنوات التى تعكس اإلجراء القائم
للمشروعات القائمة بذاتها عمال بالمقرر  2/26وأشار عضو إلى أن ينبغى أن يكون اإلجراء معروفا لجميع األطراف
الفاعلة .وتمت مالحظة أن إلغاء مكونات االتفاقات متعددة السنوات قد يكون له تأثير على االمتثال لبروتوكول
مونتريال ،ولم يكن واضحا ما هى اآلثار المترتبة في حالة اعتماد تدابير وعمليات اضافية.
.207

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بما يلي:
()1

التقرير المتعلق بالتأخير في
UNEP/OzL.Pro/ExCom /84/25؛

()2

المعلومات عن التأخير في تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يقدمها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية؛
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()3

أن  43نشاطا من أصل  57نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ( 21بلدا من أصل  30بلدا) المستحق تقديمه إلى االجتماع
الرابع والثمانين قد قدم في موعده؛

()4

أن الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها في االجتماع الثاني من عام
 2019لن يؤثر على امتثال الدول لاللتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو
من غير المحتمل أن يؤثر عليه؛ وأنّه ما من أمر يشير إلى ّ
ي بلد من البلدان المعنية ال
أن أ ّ
يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة أن ترسل خطابات إلى الدول المعنية بشأن القرارات المتعلقة بالتأخير في تقديم
الشرائح المذكورة في المرفق التاسع بالتقرير الحالي؛

(ج)

وضع السياسة التالية إللغاء مكونات االتفاقات المتعددة السنوات:
()1

مكونات اتفاق متعدد السنوات باالتفاق المتبادل بين الحكومة المعنية والوكالة المنفذة
إلغاء ّ
الرئيسية لالتفاق المتعدد السنوات ،حسب االقتضاء ،على أن تقوم الوكالة المنفذة الرئيسية
بتقديم اقتراح اإللغاء إلى اللجنة التنفيذية في تقريرها المرحلي السنوي و/أو التقارير عن
المشاريع التي لديها متطلبات إبالغ معينة؛ أو

()2

مكونات اتفاق متعدد السنوات وردت في التقارير المرحلية إشارة إلى أنّها تعاني من
إلغاء ّ
تأخير في التنفيذ مع اعتماد اإلجراءات التالية:
أ.

مكون االتفاق المتعدد السنوات بعد تصنيفه
ي تقدم في تنفيذ ّ
في غياب اإلبالغ عن أ ّ
المكونات المتأخر تنفيذها ،يجوز لألمانة أن تقوم بالنيابة عن اللجنة
في فئة
ّ
التنفيذية ،وذلك في االجتماع التالي للتصنيف ،بإبالغ الوكالة المنفذة الرئيسية
مكون االتفاق المتعدد السنوات ،بما في
المعنية والدولة المستفيدة باحتمال إلغاء ّ
ذلك المبالغ التي أقرت من حيث المبدأ ،وعند الحاجة وبعد دراسة ك ّل حالة على
حدة ،باحتمال إلغاء االتفاق المتعدد السنوات بأسره؛

ب.

مكون االتفاق المتعدد السنوات بعد
ي تقدّم في تنفيذ ّ
وفي غياب اإلبالغ عن أ ّ
المكونات المتأخر تنفيذها إلى ثالثة اجتماعات متعاقبة للجنة
تصنيفه في فئة
ّ
المكونات المتأخر تنفيذها ،يجوز للجنة التنفيذية ،بعد
التنفيذية بعد تصنيفه في فئة
ّ
مكون االتفاق
األخذ في االعتبار الردّ على اإلبالغ باحتمال اإللغاء ،أن تقرر إلغاء ّ
المتعدد السنوات ،وعند الحاجة وبعد دراسة ك ّل حالة على حدة ،إلغاء االتفاق
المتعدد السنوات بأسره.
(المقرر )45/84

(ج)

خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة 2022-2020

 .208قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26واسترعت االنتباه إلى مسألة اإلفراط
في البرمجة .وأشارت إلى أن قيمة األنشطة في خطة األعمال تجاوزت الميزانية اإلرشادية اإلجمالية بمبلغ 43.74
مليون دوالر أمريكي لفترة الثالث سنوات  .2022-2020وحتى بعد التعديالت التي تتماشى مع المقررات السابقة
للجنة التنفيذية ،فإن قيمة األنشطة في خطة األعمال تجاوزت الميزانية اإلشارية بمبلغ  14.15مليون دوالر أمريكي.
51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

كما صححت ممثلة األمانة األرقام الخاصة بتكاليف األمانة ،بإزالة  500,000دوالرا أمريكيا من تكاليف أمين الخزانة
لعامي  2021و 2022نظرا ألنه تم إدراج هذه التكاليف بالفعل ،لتصبح القيم  6,508,606دوالر أمريكي لعام 2021
و 6,659,169دوالر أمريكي لعام  .2022وستنعكس التغيرات في خطة األعمال المجمعة بصيغتها المعدلة وفقا
للمقررات التي ستتخذها اللجنة التنفيذية في هذا االجتماع .وتطلبت بعض توصيات األمانة لتعديل خطة األعمال
المجمعة إرشادات من اللجنة التنفيذية ،وال سيما فيما يتعلق بما يلي :إزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند؛ وإزالة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لديها أهداف تخفيض موافق عليها للمرحلة الثانية بعد عام
2020؛ وإعادة األنشطة المرتبطة بالتحضير للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتوقيت إدراج أنشطة
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطط األعمال المستقبلية.
 .209واستجابة لطلب توضيح بشأن سبب إزالة أنشطة خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للهند ،أوضح ممثل لألمانة أن المسألة األصلية تتعلق بالطلب المقدم في االجتماع السبعين للجنة التنفيذية إلجراء
مراجعة تقنية لقطاع اإلنتاج في الهند .ولم يتم التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن المراجعة التقنية ،بما في ذلك
الشركة ،التي لم تكن من المصانع المتحولة ،نظرا لعدم تقديم شهادة تفيد بأن الشركة المعنية قد أنتجت
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-لالستخدامات الخاضعة للرقابة قبل تاريخ االنتهاء .وفي ظل عدم تقديم الشهادة،
أوصت األمانة بإزالة األنشطة التي تنطوي على الشركة المذكورة من خطة األعمال .وقدم ممثل البنك الدولي
معلومات جديدة تشير إلى أن حكومة الهند ذكرت أن الشركة المعنية أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون  22-قبل
تاريخ االنتهاء ،ولكن لم يتم الحصول على الشهادة .وتعهد البنك الدولي بالحصول على األرقام المطلوبة .ورغب
بعض األعضاء في مواصلة مناقشة هذه المسألة ،نظرا ألن دعمهم إلزالة األنشطة من خطة األعمال كان قائما على
افتراض أن الشركة كانت من المصانع المتحولة .وطلب الرئيس من األعضاء المهتمين لقاء أعضاء األمانة والبنك
الدولي على هامش االجتماع إليجاد واقتراح طريق للمضي قدما.
 .210وفيما يخص مسألة األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي لديها مرحلة ثانية موافق عليها وتشمل هدفا للتخفيض بعد عام  ،2020أشار
أحد األعضاء إلى أنه من المهم السماح للبلدان بتقديم أنشطة المرحلة الثالثة إلدراجها في خطة األعمال بهدف
الوصول إلى هدف التخفيض البالغ  67.5في المائة في عام  2025عندما تكون األنشطة في إطار المرحلة الثانية من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ذلك البلد غير كافية للوصول إلى الهدف .ووافق عضو آخر
على ذلك ،مشيرا إلى أنه من الضروري التأكد من عدم إدراج إال األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة لتحقيق هدف عام .2025
 .211وقد تم تأجيل مناقشة ما إذا كان ينبغي إعادة أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى
خطة األعمال بالنسبة للبلدان التي لم تصدق على تعديل كيغالي ولكنها قدمت رسالة توضح أن الحكومة تبذل أفضل
الجهود للتصديق على تعديل كيغالي ،والنظر في موعد إدراج في خطة األعمال األنشطة المتعلقة بخطط إدارة
التخفيض التدريجي الهيدروفلوروكربونية ،إلى ما بعد أن تتاح للجنة التنفيذية فرصة لمناقشة هذه المسائل في إطار
البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات.
 .212وكان هناك اتفاق عام على تعديل خطة األعمال المجمعة التى اقترحتها األمانة .وكان أحد المشروعات التى
أزيلت كجزء من التعديل ،مشروع إقليمى للمساعدة التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون للترويج لسوائل تبريد ذات
احتمالية احترار عالمى منخفضة لقطاع تكييف الهواء في البلدان ذات بيئات مرتفعة الحرارة ،ذا اهتمام خاص
لعضوين .واقترح أن يتكلم العضوان وأى أعضاء آخرين مهتمين مع الوكاالت التنفيذية المعنية العادة تقديم المشروع
إلدراجه في خطة األعمال.
 .213وبناء على ذلك ،فيما يتعلق بمسألة أنشطة إعداد خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للهند ،أبلغ ممثل األمانة اللجنة التنفيذية باستالم رسالة إلكترونية من حكومة الهند ،من خالل البنك الدولي ،تؤكد أن
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الشركة أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في عام  ،2007مصحوبة بتقرير سنوي يشير إلى أن ذلك الجزء من
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في ذلك الوقت كان لغرض االستخدامات الخاضعة للرقابة.
.214

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بخطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  2022-2020الواردة في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26؛

(ب)

النحو
على
العمل
خطة
تعديل
،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26

الوثيقة

(ج)

إجراء تعديل إضافي لخطة العمل على النحو المقترح في االجتماع الرابع والثمانين خالل المناقشات
و/أو أثناء تقديم الوكاالت الثنائية والمنفذة خطط العمل:

الذي

اقترحته

األمانة

في

()1

بإضافة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة العمل لعام 2019
التي تم تأجيلها في االجتماع الرابع والثمانين إلى خطة العمل لعام 2020؛

()2

المواد

بمراعاة القيم المعتمدة من حيث المبدأ لخطط
الهيدروكلوروفلوروكربونية الجديدة في االجتماع الرابع والثمانين؛

إدارة

إزالة

(د)

إعادة تشغيل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعداد
المشروع للهند؛

(هـ)

السماح بتقديم األنشطة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الذين لديهم مرحلة ثانية معتمدة من خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لها أهداف تخفيض تقل عن أهداف االمتثال لعام 2025؛

(و)

إعادة تشغيل األنشطة التحضيرية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان الذين لم
يصدقوا على تعديل كيغالي ولكنهم قدموا رسائل نوايا توضح عزم حكوماتهم على بذل قصارى
جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي؛

(ز)

إعادة تشغيل األنشطة في خطة العمل لعام  2022المتعلقة بخطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية المقدمة من البلدان الذين صدقوا على تعديل كيغالي؛

(ح)

وأن تصادق على خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  ،2022-2020بصيغتها
المعدلة من األمانة واللجنة التنفيذية ،مع مراعاة المقررات ذات الصلة المتخذة في االجتماع الرابع
والثمانين ،مع العلم بأن هذه المصادقة ال تدل على الموافقة على المشروعات المحددة فيها أو
مستويات تمويلهم أو مستويات الحمولة بالطن.
(المقرر )46/84
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(د)

خطة األعمال للوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة 2022-2020
()1

الوكاالت الثنائية

 .215عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27مؤكدا على قيمة األنشطة في خطة
أعمال حكومة ألمانيا على أنها تجاوزت  20في المائة من المساهمات التى تعهد بها البلد لفترة الثالث سنوات -2018
 .2020واقترحت حكومة ألمانيا إعادة تخصيص الشرائح الموافق عليها لالتفاقات متعددة السنوات لتظل في حدود
نسبة  20في المائة ،ولكن كان من الممكن أن التأخيرات في الموافقة على المشروعات أن يعرض قدرتها على
االلتزام الكامل لخطر تخصيص  20في المائة لعام  ،2020مما يسبب عدم تقديم الشرائح األخرى.
 .216وأعرب بعض األعضاء عن الرغبة في مناقشة خطة محددة لضمان أن تظل حكومة ألمانيا في إطار
تخصيصها 20 ،في المائة من المساهمات المتعهد بها ،للمشروعات الثنائية .وشجع الرئيس هؤالء األعضاء على عقد
مناقشات مع حكومة ألمانيا واألمانة وتقديم تقرير إلى اللجنة التنفيذية.
.217

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية أن تحيط علما بما يلي:
(أ)

بخطتي عمل الوكاالت الثنائية للفترة  2022-2020المقدمتين من حكومتي أستراليا وألمانيا،
الواردتين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27؛

(ب)

بأنه ينبغي إعادة النظر في خطة عمل ألمانيا للفترة  2022-2020في االجتماع الخامس والثمانين
على ضوء تخصيص النشاط الثنائي لفترة الثالث سنوات  2020 -2018على أن يكون من المفهوم
أن التمويل وأنشطة البلدان المستهلكة ألحجام منخفضة التى تدعمها حكومة ألمانيا لن تتأثر.
(المقرر )47/84

()2

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

.218

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28

.219

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للفترة  2022-2020على النحو الوارد
في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبيّن في المرفق العاشر
أن ّ
بالتقرير الحالي.
(المقرر )48/84

()3

برنامج األمم المتحدة للبيئة

.220

قدم ممثل برنامج األمم المتحدة للبيئة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29

.221

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال برنامج األمم المتحدة البيئة للفترة  2022-2020على النحو الوارد في
الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن في المرفق الحادي
أن ّ
عشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )49/84

()4

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

.222

قدم ممثل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30

.223

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة  2022-2020على النحو
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية على النحو المبيّن في المرفق
أن ّ
الثاني عشر بالتقرير الحالي.
(المقرر )50/84

()5

البنك الدولي

.224

قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31

.225

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  2022-2020على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31؛

(ب)

تقر مؤشرات األداء المحددة للبنك الدولي على النحو المبيّن في المرفق الثالث عشر بالتقرير
أن ّ
الحالي.
(المقرر )51/84

البند  9من جدول األعمال :مقترحات المشروعات
(أ)

نظرة عامة على القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المشروعات

.226

استرعى الرئيس االنتباه إلى الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/32
مهلة تقديم المشروعات (المقرر (30/81ج)())2

.227

عرض ممثل األمانة المسألة ،على النحو الوارد في الفقرات  9إلى  11من الوثيقة.
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 .228وقررت اللجنة التنفيذية أن تستعرض مهل التقديم المتفق عليها بموجب المقرر  30/81في اجتماعها السادس
والثمانين عوضا عن اجتماعها الرابع الثمانين ،باالستناد إلى تحليل ألسلوب تطبيق مهل التقديم المنقحة وما إذا كانت
قد أثرت على تقديم المشاريع ،تعدّه األمانة بعد استشارة الوكاالت الثنائية والمنفذة.
(المقرر )52/84
تقديم مشروعات استثمارية إضافية للهيدروفلوروكربون بعد االجتماع الرابع والثمانين
.229

عرض ممثل األمانة المسألة ،على النحو الوارد في الفقرات  12إلى  14من الوثيقة.

 .230وعمو ًما ،قبل األعضاء تمديد الموعد النهائي لتقديم المشروعات إلى ما بعد االجتماع الرابع والثمانين،
مشيرين إلى قلة عدد المشروعات المقدمة حتى اآلن والمعلومات القيمة التي يمكن الحصول عليها من هذه
المشروعات الستخدامها في إعداد المبادئ التوجيهية للتكلفة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،مع
العلم بأن هذه المشروعات ستقلل من استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية في الشركات المستفيدة .ومع ذلك ،أوصى
أحد األعضاء بتحديد مدة التمديد واقترح عضو آخر الحد من عدد المشروعات .واقتُرح أيضا ً وتم االتفاق عموما ً على
ضرورة إعطاء األولوية لمشروعات المناطق والقطاعات الممثلة تمثيال ناقصا ،على الرغم من أن أحد األعضاء شدد
على ضرورة النظر أيضا فيما إذا كان القطاع موجودا في عدة بلدان .وأخيراً ،شدد األعضاء على أهمية المشروعات
االستثمارية الالتي تؤدي إلى تخفيضات مستدامة في المواد الهيدروفلوروكربونية ،التي من شأنها أن تسهم في
التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلد وتقليل احتياجات التمويل في المستقبل.
 .231وقررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في مقترحات المشروعات االستثمارية المستقلة المتعلقة بالمواد
الهيدروفلوروكربونية حتى االجتماع السابع والثمانين ،وفقا ً للمعايير المنصوص عليها في المقررات (3/78ز)
و  45/79و  ،53/81وتحديد أولويات المشروعات في قطاعات تكييف الهواء الثابت والتبريد التجاري وتكييف الهواء
المتنقل.
(المقرر )53/84
طلبات تمويل تحضير خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروعات إيضاحية
تجريبية ،مدرجة في التعديالت على برنامج عمل وكالة منفذة
.232

عرض ممثل األمانة القضية ،على النحو الوارد في الفقرات  16إلى  20من الوثيقة.

 .233وخالل المناقشة التي تلت ذلك ،أيد األعضاء إيجاد طريقة لتمويل إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في انتظار االنتهاء من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتكاليف الخفض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،وأيدوا إعداد األمانة لمسودة المبادئ التوجيهية بشأن تمويل إعداد الخطط .ولوحظ أنه قد تم
بالفعل تقديم العديد من طلبات إعداد المشروعات إلى االجتماع الحالي وتم إدراج أكثر من  50طلبًا في خطة عمل
الصندوق للفترة  .2022-2020وكان اإلجماع العام على أنه ينبغي تقديم مسودة المبادئ التوجيهية إلى اللجنة للنظر
فيها في اجتماعها الخامس والثمانين ،ال سيما وأن التأخير في المضي قدما ً في الطلبات قد يتسبب في فقدان البلدان التي
صدقت على تعديل كيغالي في وقت سابق الزخم في تنفيذ أنشطتها المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
 .234واقترح أحد األعضاء مكونات محتملة لمشروع مقرر يسمح بدء العمل على إعداد المبادئ التوجيهية بشأن
تمويل إعداد خطط الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية .واقترح أن تنطبق هذه المبادئ التوجيهية في
البداية على بلدان المجموعة األولى العاملة بمقتضى المادة  5لمعالجة تجميد عام  2024والتخفيض بنسبة  10في
المائة في عام  .2029ومن المهم للغاية أن توضح بوضوح توقع أن تؤدي خطط التخفيض التدريجي هذه إلى تخفيض
مستدام لــ ،والحد من النمو في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية وتقديم التوجيهات بشأن نوع االلتزام الحكومي
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الالزم لمنح اللجنة التنفيذية الثقة في أن استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية الذي تم خفضه تدريجيا ً سوف يستمر.
وبالتالي ،باإلضافة إلى مسودة المبادئ التوجيهية ،اقترح أن يُطلب من األمانة إعداد وثيقة توفر التحليالت والخيارات
لالستراتيجيات المحتملة وأنشطة المشروعات وتدابير السياسات إلدراجها في خطط التخفيض التدريجي لضمان أنها
ضا تحليل األمانة لآلثار
تؤدي إلى تخفيضات مستدامة أو تحد من االستهالك .وقد اقترح فيما بعد أن تعكس الوثيقة أي ً
المترتبة على التنفيذ المتوازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة التخفيض
التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ،والتي ستناقش في إطار البند  12من جدول األعمال.
 .235ورحب أعضاء آخرون بالمسار المقترح للمضي قدماً ،حيث أكد العديد منهم على أهمية ضمان تخفيضات
مستدامة في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية .ورأى أحدهم ،رغم أنه مؤيد ،أن المبادئ التوجيهية يجب أن
تنطبق على كل من البلدان العاملة بمقتضى المادة  5وبلدان المجموعة الثانية.
 .236وبناء على ذلك ،نظرت اللجنة التنفيذية في مشروع مقرر بشأن هذه المسألة ،وبعد مناقشة وجيزة ،أحالت
المسألة إلى فريق اتصال.
.237

وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعداد ما يلي لالجتماع الخامس والثمانين:
(أ)

(ب)

مسودة المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان
المادة  5التي يمكن أن تتضمن استراتيجية شاملة ومرحلة أولى للوفاء بالتجميد في االستهالك
والخفض بنسبة  10في المائة ،مع مراعاة الدروس المستفادة خالل تحضير المبادئ التوجيهية
إلعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك القطاعات
المحددة في المقرر  ،16/56على أن يكون من المفهوم أن:
()1

مسودة المبادئ التوجيهية ستتناول الحاجة إلى سياسات والتزامات من جانب أطراف المادة
 5لضمان الحد من نمو أو تخفيضات في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية التي كانت
مستدامة على مر الزمن؛

()2

مسودة المبادئ التوجيهية ستتضمن مستويات التمويل المقترحة إلعداد المرحلة األولى من
خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛

()3

طلبات التمويل إلعداد المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية سيتم النظر فيها بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على مسودة المبادئ
التوجيهية المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعاله؛

وثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة ،وتدابير السياسات وااللتزامات ،وكذلك المشروعات
واألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة  5لضمان الحد من النمو والتخفيضات في استهالك المواد
الهيدروفلوروكربونية التي كانت مستدامة على مر الزمن ،مع مراعاة التنفيذ الموازي أو المتكامل
ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،حسب االقتضاء.
(المقرر )54/84
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المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية
 .238وافقت اللجنة التنفيذية على أن ترفع من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية طلبات الشريحة الثالثة
من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا والشريحة السادسة من المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألردن ،والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا ،والشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس ،والشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام والنظرها فيها في إطار البند (9و)من جدول األعمال ،المشروعات
االستثمارية.
.239

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المشار إليها في
المرفق الرابع عشر بالتقرير الحالي ،مع الشروط المرتبطة بالمشروعات المدرجة في وثائق تقييم
المشروعات والشروط التي ترتبط بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية مشيرة الى
االتفاقات التالية التي جرى تحديثها:
()1

االتفاق بين حكومة دومينيكا واللجنة التنفيذية استنادا الى خط األساس المحدد
للهيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال ،على النحو الوارد في المرفق
الخامس عشر بالتقرير الحالي؛

()2

االتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية استنادا الى خط األساس المحدد
للهيدروكلوروفلوروكربون المحدد ألغراض االمتثال وتكاليف دعم الوكالة المنقحة ،على
النحو الوارد في المرفق السادس عشر بالتقرير الحالي؛

أنه بالنسبة للمشروعات ذات الصلة بتجديد التعزيز المؤسسي ،تتضمن الموافقة الشمولية الموافقة
على المالحظات التي ستبلغ للحكومات المستفيدة على النحو الوارد في المرفق السابع عشر بالتقرير
الحالي.
(المقرر )55/84

(ب)

التعاون الثنائي

 .240قدم الرئيس الوثيقتين  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/33و ،Corr.1اللتين تضمنا طلبات من أربع
وكاالت ثنائية لمشروعات متعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان.
 .241وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية المتعمدة في
االجتماع الرابع والثمانين على النحو التالي:
(أ)

 21,470دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة فرنسا
الثنائية لعام 2019؛

(ب)

 1,400,376دوالر أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة ألمانيا
الثنائية للفترة 2020-2018؛
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(ج)

 565,000دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة إيطاليا
الثنائية لعام 2019؛

(د)

 185,297دوالرا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد مساهمة حكومة اليابان
الثنائية لعام .2019
(المقرر )56/84

(ج)

تعديالت على برامج العمل لعام 2019
()1

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 .242قدّم الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/34التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل
اليوئنديبي لعام  .2019وحددت الوثيقة  15نشا ً
طا ،بما فيهم ستة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ وثالثة
للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق؛ وثالثة طلبات إلعداد مشروع للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وطلب للمرحلة الثالثة؛ ومشروع للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال للمقرر
46/79؛ وإعداد مشروع واحد لمشروع استثماري يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية .وقد تم إدراج جميع الطلبات،
باستثناء طلب إعداد مشروع واحد لمشروع استثماري يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية ،والموافقة عليها في إطار
قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية بموجب البند (9أ) من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا التي ت ّم
تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
 .243وقدّمت األمانة ذلك الطلب إلعداد المشروع للمشروع االستثماري الذي يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية
في قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر.
 .244وأثيرت أسئلة ،وأُعرب عن شكوك ،بشأن قابلية توسيع المشروع وتكراره .وردا ً على استفسار ،أكد ممثل
األمانة أن مصر لم تتلق بعد تمويالً ألي مشاريع متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية .وردا ً على استفسارات أخرى،
قال ممثل اليوئنديبي إن استهالك الهيدروفلوروكربون ea227 -في مصر يبدو أنه يتزايد .وعلى الصعيد العالمي ،قدر
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابع لليونيب أن االستهالك سيصل إلى حوالي  10,500طن متري سنويا ً في
عام  .2019ووفقا ً للدراسة االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون ،في البلدان غير المستهلكة لحجم منخفض،
يمثل قطاع مكافحة الحرائق  1.5في المائة من إجمالي استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية.
 .245وعقب المناقشة ،قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الطلب إلعداد مشروع لمشروع استثماري يتعلق
بالهيدروفلوروكربون في قطاع تجميع معدات مكافحة الحرائق في مصر إلى اجتماع مقبل ،على أن يكون من المفهوم
أن الطلب سيعاد تقديمه بطريقة تتسق مع المقرر  54/84وأنه ينبغي أن يتحتوي على المعلومات التي طلبتها اللجنة
التنفيذية بشأن قابلية توسيع المشروع وتكراره وبشأن استهالك الهيدروفلوروكربون في ذلك القطاع بالمقارنة إلى
التطبيقات األخرى في البلد.
(المقرر )57/84
()2

برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة

 .246قدّم الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/35التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل اليونيب
لعام  .2019وحددت الوثيقة  51نشا ً
طا ،بما فيهم  22طلبا لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ و 11مشروعا
للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق؛ و 16طلبا إلعداد مشروع للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وطلبين للمرحلة الثالثة .وسيجري النظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من
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خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركبونية للبحرين في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة
للبحرين في إطار البند ( 9و) ،المشروعات االستثمارية.
 .247ونتيجة لذلك ،قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب اليونيب إلعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين بقيمة  42,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 5,460دوالرا أمريكيا.
(المقرر )58/84
()3

برنامج عمل منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 .248قدّم الرئيس الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/36التي تحتوي على تعديالت برنامج عمل اليونيدو
لعام  .2019وحددت الوثيقة  23نشا ً
طا ،بما فيهم أربعة طلبات لمشروعات تجديد التعزيز المؤسسي؛ وثالثة طلبات
للمساعدة التقنية إلعداد تقارير التحقق؛ و 14طلبا إلعداد مشروع للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،تشمل طلبات لتمويل إعداد المشروعات لألنشطة االستثمارية في قطاعي التبريد
وتكييف الهواء والرغاوي ،وطلبا للمرحلة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وطلبا
للمساعدة التقنية لألنشطة التمكينية عمال للمقرر  .46/79وسيجري النظر في طلب إعداد المشروعات للمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروركبونية للبحرين في سياق المناقشة التي دارت حول طلب الشريحة
للبحرين في إطار البند ( 9و) ،المشروعات االستثمارية.
 .249ونتيجة لذلك ،قررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب اليونيدو إلعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين بقيمة  18,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 1,260دوالرا أمريكيا ،وإعداد المشروعات للمشروعات االستثمارية إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في
قطاع الرغاوي بقيمة  80,000دوالرا امريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  5,600دوالرا أمريكيا.
(المقرر )59/84
(د)

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  2020التابع لليونيب

.250

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37

 .251وأعرب عن التقدير للخدمات المقدمة إلى بلدان المادة  5بموجب برنامج المساعدة على االمتثال ،مع تشديد
العديد من األعضاء على أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ينبغي أن تكون كافية لضمان التقديم المستمر لتلك
الخدمات .غير أن أحد األعضاء ،مشيرا إلى أن اليونيب أعاد بانتظام أرصدة كبيرة إلى الصندوق المتعدد األطراف،
وذلك أساسا بسبب الوظائف الشاغرة للموظفين ،وأن لديه في الوقت الراهن عددا من الوظائف الشاغرة التي ال يمكن
ملئها في أقرب وقت ممكن حتى عام  ،2020اقترح أن ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ينبغي اعتمادها على
مستوى عام  ،2019على أساس الفهم بأن الحالة سيتم استعراضها في عام  2020في ضوء الجهود التي تبذلها
اليونيب في التعيين .واقترح عضو آخر أنه ينبغي إجراء تقييم للتأكد من أن الموارد المتوافرة ألنشطة برنامج
المساعدة على االمتثال كانت كافية لتغطية تشغيل الشبكات اإلقليمية ،مما يضمن متابعة المشروعات ،وبذلك تجنب
التأخيرات في تنفيذها .وفيما يتعلق ببرنامج عمل برنامج المساعدة على االمتثال لعام  ،2020قال أحد األعضاء إنه
من المهم ضمان التمييز بين أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال وتنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروعات التعزيز المؤسسي ،التي يتم تمويلها على نحو مستقل بموجب الصندوق
المتعدد األطراف ،وعلى نحو أعم ،أن تكون هناك دقة أكبر عند وصف تلك األنشطة في برامج العمل المستقبلية.
.252

وقررت اللجنة التنفيذية:
60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

(أ)

اإلحاطة علما بخطة عمل برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام  2020والميزانية المقترحة
الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/37؛

(ب)

الموافقة على أنشطة برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب والميزانية لعام  2020بمبلغ
 9,974,000دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بنسبة  8في المائة والبالغة
 797,920دوالرا أمريكيا ،على النحو الوارد في المرفق الثامن عشر بالتقرير الحالي؛

(ج)

مطالبة اليونيب أيضا أن يواصل ما يلي عند تقديم طلباته المقبلة بشأن ميزانية برنامج المساعدة على
االمتثال:
()1

توفير معلومات مفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيها األموال العالمية؛

()2

تمديد عملية ترتيب األولويات الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميزانية برنامج المساعدة
على االمتثال الستيعاب األولويات المتغيرة ولتوفير تفاصيل ،إعماال بالمقررين 24/47
و ،26/50بشأن عمليات إعادة التخصيص التي أجريت؛

()3

اإلبالغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإبالغ اللجنة التنفيذية بأي تغييرات تطرأ
عليها ،وخاصة فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛

()4

تقديم ميزانية للسنة المعنية ،وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة للسنة األخيرة،
مع اإلشارة إلى الفقرتين الفرعيتين (ج)( )2و(ج)( )3أعاله.
(المقرر )60/84

(هـ)

تكاليف الوحدات األساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام 2020

.253

قدمت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38

.254

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تأخذ علما بما يلي:
()1

التقرير المتعلق بتكاليف الوحدات األساسية لعام  2020لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي
على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38؛

()2

مع التقدير ،أن عمليات الوحدات األساسية لليونيدو والبنك الدولي تقل عن المستويات
الواردة في ميزانيتها ،وأن اليونيدو والبنك الدولي سوف يعيدان األرصدة غير المستخدمة
البالغة  7,931دوالرا أمريكيا و 6,940دوالرا أمريكيا ،على التوالي ،الى الصندوق
المتعدد األطراف في االجتماع الرابع والثمانين؛

أن توافق على ميزانيات الوحدات األساسية لعام  2020المطلوبة لكل من:
()1

اليوئنديبي بمبلغ  2,098,458دوالر أمريكي؛

()2

اليونيدو بمبلغ  2,098,458دوالر أمريكي؛
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()3
(ج)

البنك الدولي بمبلغ  1,735,000دوالر أمريكي؛

أن تطلب إلى األمانة أن تقدم في االجتماع السادس والثمانين نتائج تحليل نظام التكاليف اإلدارية
وتمويل الوحدات األساسية ،مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية ،بما في
ذلك المقررات الصادرة في اجتماعيها الرابع والثمانين والخامس والثمانين ،والتي ستقرر على
أساسها اللجنة ما إذا كان يمكن الحفاظ على نظام التكاليف اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف لفترة
الثالث سنوات  2020-2018لفترة الثالث سنوات .2023-2021
(المقرر )61/84

(و)

المشروعات االستثمارية
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
كوستاريكا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة األولى)
(اليوئنديبي)

.255

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/45

.256

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن توافااااااق ،ماااااان حيااااااث المباااااادأ ،علااااااى المرحلااااااة الثانيااااااة ماااااان خطااااااة إدارة إزالااااااة المااااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة لكوسااتاريكا للفتاارة ماان  2019إلااى  2030لتخفاايض اسااتهالك المااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  97.5في المائة من خاط أسااس البلاد ،بمبلاغ  1,099,177دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  76,942دوالرا أمريكياا لليوئناديبي ،علاى أناه مان المتفاق
علياااه أناااه لااان ياااتم تاااوفير المزياااد مااان التمويااال مااان الصاااندوق المتعااادد األطاااراف إلزالاااة الماااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ب)

أن تأخذ علما ً بالتزام حكومة كوستاريكا بما يلي:
()1

تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  97.5في المئة مان خاط أسااس
البلد بحلول عام  ،2030وفق جدول اإلزالة في بروتوكول مونتريال؛

()2

أن تصااااادر حظااااارا علاااااى واردات الهيااااادروكلوروفلوروكربون141-ب المتضااااامن فاااااي
البولياوالت الساابقة الخلاط ماا أن تكتمال عملياة تحويال شاركة Refrigeracion Omega
إلزالااة  0.69طاان ماان قاادرات اسااتنفاد األوزون ماان الهياادروكلوروفلوروكربون141-ب
المتضمن في البوليوالت السابقة الخلط؛

(ج)

أن تخصااام  9.46طااان مااان قااادرات اساااتنفاد األوزون مااان الماااواد الهيدروكلوروفلوروكربونياااة مااان
استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافاااق علاااى االتفااااق باااين حكوماااة كوساااتاريكا واللجناااة التنفيذياااة لتخفااايض اساااتهالك الماااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااااااااة وفقااااااااا ً للمرحلااااااااة الثانيااااااااة ماااااااان خطااااااااة إدارة إزالااااااااة المااااااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الواردة في المرفق التاسع عشر بالتقرير الحالي؛ و
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(هـ)

أن توافاااااق علاااااى الشاااااريحة األولاااااى مااااان المرحلاااااة الثانياااااة مااااان خطاااااة إدارة إزالاااااة الماااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا ،وخطة تنفيذ الشاريحة المقابلاة لهاا بمبلاغ  187,777دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  13,144دوالر أمريكي لليوئنديبي.
(المقرر )62/84

تونس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة األولى) (اليونيدو
واليونيب)
.257

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

 .258وردا على استفسار عن حالة وضع السياسات واللوائح في إطار المشروع الحالي ،والذي تضمن إشارة إلى
المواد الهيدروفلوروكربونية ،أوضح ممثل األمانة أن المكون التنظيمي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية يشمل وضع سياسات ولوائح متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية إلى جانب اللوائح
الحالية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،من أجل تحقيق التكامل بين األنشطة الجاري تنفيذها للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية.
.259

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في تونس للفترة من  2020إلى  2025لتخفي استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  67.5في المائة من خط األساس ،بمبلغ إجمالي قدره
 1,686,492دوالر أمريكي ،يتألف من  1,364,946دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة البالغة  95,546دوالرا أمريكيا لليونيدو ،و 200,000دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة البالغة  26,000دوالرا أمريكيا لبرنامج األمم المتحدة للبيئة؛

(ب)

أن تحيط علما بالتزام حكومة تونس بحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي
والمتضمن في البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ،بعد اكتمال تحويل الشركات ،وفي موعد ال
يتجاوز  1يناير/كانون الثاني 2023؛

(ج)

أن تخصم كمية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدرها  22.22طنا من قدرات استنفاد
األوزون من استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن توافق على االتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية لخفض استهالك المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،الوارد في المرفق العشرين بالتقرير الحالي؛
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(هـ)

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس ،وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة ،بمبلغ  1,004,267دوالر
أمريكي ،يتألف من  858,306دوالرات أمريكية ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 60,081
دوالرا أمريكيا لليونيدو ،و 76,000دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة
 9,880دوالرا أمريكيا لليونيب.
(المقرر ()63/84

طلبات شرائح المرحلة األولى /المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
األرجنتين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية -الشريحة الثانية)
(اليونيدو وحكومة إيطاليا)
.260

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

.261

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين وطلب تمديد المرحلة األولى من الخطة إلى 31
ديسمبر /كانون األول 2020؛

(ب)

أن توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
إلى  31ديسمبر /كانون األول  2020على أساس أنه لن تتم الموافقة على أي تمديد إضافي؛

(ج)

أن تطلب إلى يونيدو وحكومة األرجنتين تقديم تقرير مرحلي على أساس سنوي بشأن تنفيذ برنامج
العمل الخاص بالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى
استكمال المشروع ،وتقرير انتهاء المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛

(د)

أن تطلب إلى يونيدو:
()1

أن تقدم طلب الشريحة الثالثة والقائمة المحدثة لمؤسسات الرغاوي الالحقة والتي يساعدها
الصندوق المتعدد األطراف في إطار المرحلة الثانية ،بما في ذلك إزالة استهالكها
للهيدروكلوروفلوروكربون141-ب والقطاع الفرعي ومعدات خط األساس والتكنولوجيا
المعتمدة؛

()2

أن تقدم في االجتماع الخامس والثمانين تحديثا عن القدرة المالية لمؤسسة Celpack
والقرار الخاص بإذا ما كانت المؤسسة ستتم مساعدتها من جانب الصندوق المتعدد
األطراف ،على أساس أن أموال التحويل لمؤسسة  Celpackستتم إعادتها للصندوق
المتعدد األطراف في حالة استبعاد المؤسسة من المشروع؛

()3

أن تبلغ األمانة مسبقا بالحاالت التي تقرر فيها المؤسسة أن تتحول إلى تكنولوجيا مختلفة
عن تلك الموافق عليها في اللجنة التنفيذية ،نظرا لآلثار البيئية والخاصة بالكلفة المترتبة
على ذلك بحيث يمكن عرض تلك التكنولوجيا الجديدة على اللجنة التنفيذية لدراستها؛ و
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(هـ)

أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  2022-2020بمبلغ
 3,280,793دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  229,656دوالرا أمريكيا ليونيدو.
(المقرر )64/84

البحرين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحتان الثالثة
والرابعة) (يونيب ويونيدو)
.262

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

 .263وأعرب بعض األعضاء عن األسف إللغاء مشروع التحول لشركة أوال الخليج للتصنيع واالعتماد المحتمل
لبديل له إمكانية مرتفعة على االحترار العالمى .وتساءل عضو عن حالة خطة التحول في الشركة .وقال ممثل اليونيدو
إن الشركة ستواصل إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-طالما هناك طلب عليه في السوق ،ولكن في النهاية
سيتحول إلى بديل له إمكانية مرتفعة على االحترار العالمى إذا طلب السوق ذلك .ويتطلب التغيير المهم في خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعض التعديل في االلتزام باإلزالة وتاريخ االنتهاء من الخطة ومستوى
التمويل.
.264

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علماً:
()1

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الماواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للبحرين؛

()2

بإلغاء المكون المخصص لتحويل خط تصنيع واحد ألجهازة تكيياف الهاواء فاي شاركة أوال
الخليج للتصنيع ،والتمويل المرتبط به البالغ  1,789,530دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  125,267دوالرا أمريكيا لليونيادو ،وباأن الشاركة التزمات بإزالاة اساتهالك
 254.90طااااان متاااااري ( 14.02طااااان مااااان قااااادرات اساااااتنفاد األوزون) مااااان اساااااتهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المرتبط بالتحويل ،بتمويلها الخاص؛

()3

بأن نتيجة إللغاء المكون الوارد في الفقارة الفرعياة (أ)( )2أعااله ،تام تعاديل التازام حكوماة
البحرين بموجب المرحلة األولى من خطاة إدارة إزالاة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة
بالنسبة لخفض استهالكها من الهيدروكلوروفلوروكربون بحلاول عاام  2020مان نسابة 39
في المائة إلى نسبة  35فاي المائاة؛ وتام خفاض فتارة تنفياذ المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة
إزالااااة المااااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااااة ماااان  2023-2012إلااااى 2020-2012؛ وأن
مجموع التمويل الموافق علياه مان حياث المبادأ للفتارة  2012إلاى  2020قاد تام تعديلاه مان
 3,033,814دوالر أمريكي إلى  1,119,017دوالر أمريكي يتالف من  470,000دوالرا
أمريكياااا زائااادا تكااااليف دعااام الوكالاااة البالغاااة  61,100دوالرا أمريكياااا لليونياااب و مبلاااغ
 549,455دوالرا أمريكياااا زائااادا تكااااليف دعااام الوكالاااة البالغاااة  38,462دوالرا أمريكياااا
لليونيدو؛

()4

ّ
بأن أمانة الصندوق قامت بتنقيح االتفاق بين حكومة البحرين واللجنة التنفيذياة ،علاى النحاو
الااوارد فااي المرفااق الحااادي والعشاارين بااالتقرير الحااالي ،وعلااى وجااه الخصااوص الفقاارة 1
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والتاااااااذييل -2ألاااااااف ،اساااااااتنادا ً إلاااااااى الهااااااادف المااااااانقح لعاااااااام  2020إلزالاااااااة الماااااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة ،ومس اتوى التموياال الموافااق عليااه ماان حيااث المباادأ والتوزيااع
المعاادل لتموياال الشاارائح وماادة التنفيااذ ،بساابب إلغاااء المكااون المااذكور فااي الفقاارة الفرعيااة
(أ)( )2أعاله؛ والفقرة  16لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يح ّل مح ّل ذلك الذي تم التوصال
إليه في االجتماع الثمانين؛
(ب)

الموافقة على الشريحتين الثالثة والرابعة المجمعتين من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالاة الماواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة للبحاارين ،وخطااة تنفيااذ الشااريحتين للفتاارة  2020 -2019المقابلااة لهااا
بمبلغ  180,000دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  23,400دوالرا أمريكيا لليونيب.
(المقرر )65/84

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي)
.265

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

 .266وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة أن يخصم من التحويالت في المستقبل على أساس الفوائد
المتحصلة من جانب حكومة الصين ،حتى  31ديسمبر/كانون األول  ،2018عن األموال التي سبق تحويلها لتنفيذ
الخطط القطاعية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين بحسب المقررين 24/69
و(49/77ب)( ،)3على النحو التالي:
(أ)

مبلغ  5,293دوالرا أمريكيا لليونيدو لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بموجب
المرحلتين األولى والثانية؛

(ب)

مبلغ  8,004دوالرات أمريكية للبنك الدولي لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان للصين بموجب
المرحلة األولى؛

(ج)

مبلغ  99,480دوالرا أمريكيا لليوئنديبي لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
للصين بموجب المرحلتين األولى والثانية؛

(د)

مبلغ  53,142دوالرا أمريكيا لليونيدو لخطة قطاع تكييف هواء الغرف بموجب المرحلتين األولى
والثانية؛

(هـ)

مبلغ  5,674دوالرا أمريكيا لليونيب لخطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني بموجب
المرحلتين األولى والثانية؛

(و)

مبلغ  2,373دوالرا أمريكيا لليوئنديبي لخطة قطاع المذيبات بموجب المرحلة الثانية.
(المقرر )66/84
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الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(قطاع رغاوي البوليوريثان) (البنك الدولي)
.267

قررت اللجنة التنفيذية اإلحاطة علما بما يلي:
(أ)

التقرير المرحلي لعام  2019عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان
الجاسئة في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
المقدم من البنك الدولي ويرد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42؛

(ب)

إعادة البنك الدولي إلى هذا االجتماع  2,560,576دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  179,240دوالرا أمريكيا والمتعلقة بأرصدة من خطة قطاع رغاوي البوليوريثان الجاسئة
في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين.
(المقرر )67/84

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري) (اليوئنديبي)
 .268أحاطت اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي لعام  2019عن تنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء
الصناعي والتجاري بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين المقدم
من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – التقارير المرحلية السنوية)
(قطاع تكييف هواء الغرف) (اليونيدو)
 .269أقر بأن قطاع تكييف هواء الغرف يواجه تحديات كبيرة في تقبّل السوق ألجهزة تكييف الهواء المنفصلة
العاملة بالغاز  R-290وأن حكومة الصين قد بذلت جهودا كبيرة لتشجيع تقبّل السوق لها.
 .270وطلب بعض األعضاء توضيحات بشأن تكاليف التشغيل اإلضافية واقترحوا تغييرات على نظام حوافز
تكاليف التشغيل اإلضافية .وأكد ممثل األمانة أن مبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية المقدم لن يتغير؛ ولن يتم إال توزيع
التكاليف بشكل مختلف.
 .271وردا على سؤال حول طاقة اإلنتاج السنوية للخطوط المحولة إلى  R-290وتكاليف التشغيل اإلضافية
الموزعة لكل وحدة ،قال ممثل األمانة إنه إذا استمر بيع أجهزة تكييف الهواء المنفصلة العاملة بالغاز  R-290بنفس
الوتيرة باستخدام نفس المزيج من المنتجات ،سيتم استخدام جميع تكاليف التشغيل اإلضافية بعد تصنيع حوالي مليون
وحدة ،أي ما يقرب من  14في المائة من الطاقة المحولة إلى  .R-290وكان التصنيع المحدود للوحدات القائمة على
الغاز  R-290مصدرا للقلق ،نظرا ألنه يمكن أن يكون له عواقب على استدامة التحويل .وأشير إلى أن معدل توزيع
تكاليف التشغيل اإلضافية سيعتمد على معدل تصنيع الوحدات المحولة.
 .272وأشار عضو آخر إلى أن خطة حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية تبدو فعالة ،ولكنه قال إنه يرغب في فهم
العالقة بين األرصدة المتبقية في المشروع وتكاليف التشغيل اإلضافية .وأوضح ممثل األمانة أنه وفقا لخطة الحوافز،
سيتم توفير تكاليف التشغيل اإلضافية على أساس كفاءة استخدام الطاقة في الوحدات المباعة .وسينخفض مستوى
تكاليف التشغيل اإلضافية ببطء مع مرور الوقت من أجل تعزيز استيعاب التكنولوجيا بشكل مستدام .وترتبط أرصدة
التمويل المتبقية جزئيا بدفع التكاليف الرأسمالية اإلضافية لخط إنتاج واحد لم يتم تحويله حتى اآلن ،وترتبط جزئيا
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بتكاليف التشغيل اإلضافية .وكان هناك سؤال حول ما إذا كانت الوحدات المحولة المصدرة إلى بلدان المادة  5قد تلقت
الحافز أم ال.
 .273وكانت هناك رغبة في فهم خطة حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية بشكل أفضل ،والتي كانت ،على حد علم
أحد األعضاء ،أول خطة تربط الزيادات في الحوافز بإنتاج معدات ذات درجات أعلى من حيث كفاءة استخدام الطاقة.
وعلى الرغم من أن هذا النهج قد يكون إيجابيا ،فقد يكون له آثار سياساتية ينبغي مراعاتها .واقترح الرئيس أن يلتقي
األعضاء المهتمون باألمر بممثل األمانة وأن يقدموا بعد ذلك تقريرا إلى اللجنة التنفيذية.
 .274وعقب المناقشات مع األمانة ،أعرب أحد األعضاء عن رغبته في إبراز نظام حوافر تكلفة التشغيل اإلضافية
الذي يعزز التقبّل للمعدات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة في التوصية المقترحة ،إذ أنه يمكن أن يشكل مرجعا مفيدا
لكل من اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف .وقال عضو آخر إنه يتطلع إلى رؤية كيف يمكن لنظام الحوافز أن يزيد
من مبيعات وحدات المعدات ذات الكفاءة األعلى في استخدام الطاقة وبالتالي طلب أن يدرج المشروع تحديدا في
التقارير المرحلية المستقبلية.
.275

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المنقح بشأن تنفيذ خطة قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف
من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين المقدمة من
اليونيدو؛

(ب)

أن تحاط علما بنظام حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية لخطة قطاع تكييف هواء الغرف كمرجع
ممكن لنظم الحوافز في المستقبل؛

(ج)

أن توافق على تمديد تنفيذ قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى  31ديسمبر /كانون األول  2020على أساس الفهم بأنه لن
يطلب أي تمديد آخر بعد ذلك؛

(ج)

أن تطلب من حكومة الصين واليونيدو:
()1

أن يقدما تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة النهائية لخطة قطاع
تكييف هواء الغرف على أساس سنوي إلى حين االنتهاء من المشروع ،وتقديم تقرير انتهاء
المشروع الى االجتماع السابع والثمانين ،وإعادة األرصدة المتبقية بحلول االجتماع الثامن
والثمانين؛

()2

اإلبالغ عن انعاكاسات نظام حوافز تكاليف التشغيل اإلضافية في تقبّل السوق ألجهزة
تكييف الهواء المنفصلة العاملة بالغاز  ،R-290كجزء من تقاريرها المرحلية.
(المقرر )68/84

الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الشاملة) (اليوئنديبي
واليونيب واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليسترين المسحوبة
بالضغط (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليونيدو وحكومة ألمانيا)
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الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان (المرحلة
الثانية – الشريحة الثانية) (البنك الدولي)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي
والتجاري (المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين
(المرحلة الثانية – الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي وحكومة ألمانيا وحكومة اليابان)
الصين :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع المذيبات (المرحلة الثانية -
الشريحة الثالثة) (اليوئنديبي)
.276

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

 .277وفيما يتعلق بتغيير التكنولوجيا المقترح في خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري ،أبدى أحد
األعضاء تعليقا مفاده بأنه باإلضافة الى المنشئات التي أصبحت مؤهلة للتمويل في المستقبل ،سوف تخصم كميات
المواد المستنفدة لألوزون المرتبطة بها من نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة.
.278

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

فيما يتعلق بالمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين الموافق
عليها في االجتماع السابع والسبعين:
()1

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ،بالنيابة عن حكومة الصين ،أن تقدم في
االجتماع الخامس والثمانين ،طلبات تمويل شرائح عام  2020لخطط قطاعات رغاوي
البوليوريثان ،ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،والتبريد الصناعي والتجاري،
وخطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

()2

أن توافق على التذييل -2ألف المنقح" ،األهداف والتمويل" ،في االتفاق بين حكومة الصين
واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الموافق عليها في االجتماع التاسع والسبعين ،على النحو الوارد في المرفق الثاني
والعشرين بالتقرير الحالي ،لإلشارة إلى تحديث الحد األقصى لالستهالك اإلجمالي
المسموح به من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصف  2-1وتحديث مجموع
األموال في الصفوف  1-3و 2-3و 3-3وتمويل القطاع وتكاليف الدعم؛

()3

أن تطلب من حكومة الصين ،من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ،أن تقدم خطة
عمل منقحة ،في موعد أقصاه ثمانية أسابيع قبل االجتماع السادس والثمانين ،تتضمن
األنشطة والمعلومات ذات الصلة عن التكنولوجيا المختارة ،وشرائح التمويل المرتبطة بها
لتمديد المرحلة الثانية من قطاعات خدمة تكييف هواء الغرف ،والتبريد الصناعي
والتجاري ،والتبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين لغاية عام  ،2026وبالنسبة لخطط
قطاعي التبريد وتكييف الهواء والتبريد الصناعي والتجاري ،أقصى مستويات استهالك
القطاع المسموح بها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد وصفه في
الصفين  1-3-1و4-3-1؛
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()4

(ب)

أن تطلب أيضا من حكومة الصين ،من خالل الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية ،أن تقدم
في االجتماع السادس والثمانين ،أرقام للمراجعات المحتملة للتذييل -2ألف لما يلي:
أ.

الصف  2-1لتحديد الحد األقصى إلجمالي االستهالك المسموح به من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة  2026-2021لإلشارة إلى المعلومات في
إطار الفقرة الفرعية (أ)( )3أعاله؛

ب.

شرائح تمويل قطاعات رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط ،ورغاوي
البوليوريثان والمذيبات للفترة  2026-2021في الصفوف  1-2-2إلى ،4-2-2
و 1-3-2إلى  2-3-2و 1-6-2إلى  ،2-6-2على التوالي؛

ج.

الكميات المرتبطة بالصفوف  1-1-4إلى  3-6-4لإلشارة إلى المعلومات في
الفقرة الفرعية (أ) ( )3أعاله؛

()5

أن تطلب كذلك إلى حكومة الصين تحديث المعلومات عن المراجعات الضرورية لإلشارة
إلى المقرر الحالي لخطط القطاعات الموافق عليها لرغاوي البولسيترين المسحوبة
بالضغط ورغاوي البوليوريثان والمذيبات؛

()6

الموافقة على مبلغ  1,000,000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 120,000
دوالرا أمريكيا لليونيب ،من أجل قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين ،بما
يتسق مع التذييل -2ألف المنقح المشار إليه في القثرة الفرعية (أ)( )2أعاله؛

()7

أن تطلب إلى اليوئنديبي ،بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة لخطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بالنيابة عن حكومة الصين ،أن يقدم في
االجتماع السادس والثمانين ،مشروع اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية
لإلشارة فقط إلى النتائج ذات الصلة الموافق عليها في االجتماع الرابع والثمانين أو تلك
النتائج المتعلقة بالفقرتين الفرعيتين (أ)( )3و(أ)( ،)4أعاله ،وخطة العمل المنقحة
لقطاعات خدمة تكييف هواء الغرف ،والتبريد الصناعي والتجاري ،والتبريد وتكييف
الهواء وبرنامج التمكين الواجب تقديمها أيضا في االجتماع السادس والثمانين؛

أن تطلب إلى البنك الدولي ،بالنيابة عن حكومة الصين ،تقديم مقترح منقح في االجتماع السادس
والثمانين للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد.
(المقرر )69/84

كولومبيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ،الشريحة الثالثة) (يوئنديبي
ويونيب وحكومة ألمانيا)
 .279عرض الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43مشيرا إلى أن طلب الشريحة الثالثة من
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لكولومبيا حظيت بالنظر فيها على نحو انفرادى عقب
إزالتها من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشاملة بموجب البند ( 9أ) ،نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّنها أثناء
استعراض المشروعات.
 .280وقدم ممثل اليونديبي وممثل األمانة معلومات إضافية ردا على األسئلة المتعلقة باألنشطة المقترحة .وبالنسبة
للسبب المنطقى لدراسة الجدوى لتطوير آلة استرداد ذات تكلفة منخفضة ،شرح ممثل اليونديبي أن في كولومبيا تعتبر
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وحدات االسترداد غالية الثمن وتتاح فقط لعدد صغير من التقنيين في القطاع الرسمى .ولذا فإن هدف الدراسة هو
التعاون مع المنتج المحلى لتطوير نموذج آللة ذات تكلفة منخفضة يمكن إنتاجها في البلد .وسؤل عن معلومات اضافية
بشأن مشروع تجريبي لم يختار بعد ،قال إن هدف المشروع لم يكن وضع مخطط لحوافز المستعمل النهائي ،ولكن
توفير المساعدة التقنية ،التى تتألف من معلومات عن تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة واحتمالية
احترار عالمى صفر ،للمستعملين النهائيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء ،من المحتمل في سلسلة المتاجر الكبيرة
وتيسير االنتقال إلى هذه التكنولوجيات في المستقبل.
 .281وتناول ممثل األمانة مسألة عدم كفاية المعلومات لتقدير تكاليف التشغيل االضافية لقطاع الرغاوى .مالحظا
أن المسألة تنطبق على التحوالت إلى الهيدروفلوروأوليفين ،قال بينما يتاح الهيدروفلوروأوليفين في البلد من أجل
إجراء تجارب في مكاتب التكنولوجيا ،فهو محدود تجاريا ولم تحدث عمليات تحول حتى اآلن .وبما أن تكاليف
التشغيل االضافية ستعتمد على األسعار المحلية ،اقترحت األمانة أن تقدم المعلومات عن التكاليف الفعلية مع طلب
الشريحة التالية ،وذلك تمشيا مع المقرر (44/75ب)(.)4
 .282والحظ عضو أنها تنوى إثارة أسئلة خالل المناقشة تحت البند  10من جدول األعمال ،تقرير عن نظم
الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها،
التى يمكن أن يكون لها آثار على طلب الشريحة لكولومبيا ،ووافقت اللجنة على استئناف النظر في الطلب بمجرد
حدوث النقاش تحت البند  10من جدول األعمال.
.283

وبناء على ذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بتنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا؛

(ب)

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية
لكولومبيا وخطة تنفيذ الشريحة في الفقرة  2021-2019عند مبلغ  736,751دوالرا أمريكيا
يتالف من مبلغ  635,749دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  44,502دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي ومبلغ  50,000دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 6,500
دوالرا أمريكيا لليونيب ،على أن يكون من المفهوم أن اليوئنديبي سوف يبلغ عن تكاليف التشغيل
اإلضافية الفعلية المتكبدة خالل التحول لخف صيغ الهيدروفلوروأوليفين في قطاع الرغاوى عند
طلب الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وإذا كانت تكاليف التشغيل االضافية أقل من  12.13دوالر
أمريكي/كيلوجرام ،ستقوم حكومة كولومبيا بإعادة األموال إلى الصندوق المتعدد األطراف تمشيا
مع المقررين (44/75ب)( )4و(34/81أ).
(المقرر )70/84

كوت ديفوار :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة)
(اليونيب واليونيدو)
.284

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

.285

وقررت اللجنة التنفيذية:
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(أ)

أن تأخذ علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار؛

(ب)

أن توافق على تمديد مدة المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة
من  31ديسمبر/كانون األول  2020إلى 31ديسمبر/كانون األول 2021؛

(ج)

أن تأخااذ علماا ً ّ
أن أمانااة الصااندوق قاماات بتنقاايح االتفاااق المحاادث بااين حكومااة كااوت ديفااوار واللجنااة
التنفيذية ،الوارد في المرفق الثالث والعشارين باالتقرير الحاالي ،وعلاى وجاه التحدياد التاذييل -2ألاف
إلظهااار تمديااد ماادة المرحلااة األولااى وجاادول التموياال الماانقح الااذي جمااع الشااريحة الثالثااة ()2016
والشريحة الرابعة ( )2018وغيّر جدول الشريحة الخامسة حتى عام  ،2021وأنه تمت إضافة فقارة
جدياادة  16لإلشااارة إلااى أن االتفاااق المحاادث يح ا ّل مح ا ّل ذلااك الااذي تاام التوصاال إليااه فااي االجتم ااع
الخامس والسبعين؛

(د)

أن توافق علاى الشاريحتين الثالثاة والرابعاة المجموعتاان مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة
المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة لكااوت ديفااوار ،وخطااة تنفيااذ الشااريحة لعااام  2020المقابل اة لهااا
بمبلااغ  806,091دوالرا أمريكياا ،يتااألف ماان  280,000دوالرا أمريكياا زائااد تكاااليف دعاام الوكالااة
البالغااة  33,891دوالرا أمريكيااا لليونيااب و  460,000دوالرا أمريكي اا زائااد تكاااليف دعاام الوكالااة
البالغة  32,200دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ و

(هـ)

أن تطلب من حكومة كوت ديفوار واليونيب تنفيذ التدابير الموصى بها في تقرير التحقاق ،وأن تفياد،
بواسااطة اليونيااب ،االجتماااع السااادس والثمااانين ،باعتماااد المرسااوم المشااترك بااين الااوزارات لتنظاايم
عمليات استيراد وتصدير وعباور وإعاادة تصادير وتجاارة الماواد المساتنفدة لاألوزون ،وغيرهاا مان
التااااااادابير بشاااااااأن تعزياااااااز نظااااااام الرصاااااااد ةاإلباااااااالغ المتعلقاااااااة باساااااااتيراد وتصااااااادير الماااااااواد
الهيدوروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )71/84

مصر :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة الثانية) المشروع
االستثماري في قطاع تكييف هواء الغرف (اليونيدو واليوئنديبي واليونيب وحكومة ألمانيا)
.286

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

 .287وأشار أحد األعضاء الى الحاجة الى أن ينعكس في التوصية أن الشركات الخمس المشاركة في مشروع
تحويل التصنيع لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل في المستقبل من الصندوق المتعدد األطراف .وأعرب نفس
العضو عن رغبته في تحديد إطار زمني محدد إلزالة تصنيع األجهزة المعتمدة على  R-410Aللسوق المحلية
لضمان تقبّل السوق للمعدات المعتمدة على تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار العالمي.
.288

وعقب مناقشات غير رسمية بين األعضاء المهتمين ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر؛

(ب)

الموافقة على المشروع لتحويل شركات العربي وفريش وميراكو وباور ويونيون إير من
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الهيدروفلوروكربون ،32-وإذا قررت الشركات ذلك بمجرد
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توافر التكنولوجيا ،R-454B ،المستخدم في تصنيع وحدات تكييف الهواء المنزلي بقيمة
 10,926,623دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  764,864دوالرا أمريكيا لليونيدو؛
(ج)

خصم كمية قدرها  65.44طنا من قدرات استنفاد األوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 22-من
االستهالك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(د)

اإلحاطة علما بتعهد حكومة مصر بخفض بنسبة  70في المائة في خط أساس
الهيدروكلوروفلوروكربون فيها بحلول  1يناير/كانون الثاني  ، 2025يمثل مستوى مستدام يبلغ
 115.54طنا من قدرات استنفاد األوزون؛

(ه)

اإلحاطة علما بما يلي:
()1

تعهد حكومة مصر بما يلي:
أ.

حظر استيراد على استيراد وتصنيع معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-بحلول  1يناير/كانون الثاني 2023؛

ب.

كفالة الرقابة الكاملة على معدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على R-410A
و  ،R-407Cالمستوردة أو الموجودة في السوق المحلي؛

ج.

ضمان استعمال الهيدروفلوروكربون ،32-وإذا قررت الشركات ذلك بمجرد
توافر التكنولوجيا ،تكنولوجيا  R-454Bبواسطة السوق المحلي؛

د.

تقديم تحديث عن التدابير التنظيمية المزمع إدخالها أو المدخلة وجدول زمني
مخطط للشركات للتصنيع حصريا للسوق المحلي باستخدام الهيدروفلوروكربون-
 32أو بديل منخفض القدرة على االحترار العالمي ،كجزء من تقديم الشريحة
الثالثة في عام 2021؛

()2

تعهد شركات العربي ،وفريش وميراكو ،وباور ،ويونيون إير بالمشاركة بنشاط في الجهود
المبذولة لتعزيز قبول السوق لمعدات تكييف الهواء المنزلي القائمة على التكنولوجيا المتفق
عليها ،وضمان تصنيعها للمعدات القائمة على  R-410Aلغرض السوق المحلي ينخفض
تدريجيا إلى أن تقوم الشركات فقط بتصنيع المعدات للسوق المحلي بالتكنولوجيا المتفق
عليها ،أو تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي أقل ،على أن يكون من المفهوم أن
الشركات ستستمر في تصدير المعدات القائمة على R-410A؛

()3

لن تكون شركات العربي وفريش وميراكو وباور ويونيون إير مؤهلة لتمويل في المستقبل
من الصندوق المتعدد األطراف للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في
تكييف الهواء المنزلي بموجب تعديل كيغالي؛

()4

أن األمانة قامت بتحديث التذييل -2ألف في االتفاق بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية،
على النحو الوارد في المرفق الرابع والعشرين بالتقرير الحالي ،استنادا إلى الموافقة على
مقترح المشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله ،وخفض كمية أطنان المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في الفقرة الفرعية (ج) أعاله ،وتحديث الهدف
لالستعمال المراقب في الفقرة  1إلى  115.54طن من قدرات استنفاد األوزون ،وإضافة
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فقرة جديدة  17لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق الذي توصل إليه في
االجتماع التاسع والسبعين؛
(و)

الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لمصر ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2022-2019بقيمة
 7,507,455دوالر أمريكي ،تتألف من  4,668,214دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  326,775دوالرا ً أمريكيا ً ليونيدو؛ و 1,836,750دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  128,573دوالرا ً أمريكيا ً ليوئنديبي؛ و 279,500دوالرا ً أمريكياً ،زائد تكاليف دعم الوكالة
بقيمة  33,394دوالرا ً أمريكيا ً ليونيب؛ و 207,300دوالرا ً أمريكياً ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة
 26,949دوالرا ً أمريكيا ً لحكومة ألمانيا.
(المقرر )72/84

غانا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة السادسة) (يوئنديبي
وحكومة إيطاليا)
 .289قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40مشيرا إلى أن الطلب للشريحة السادسة من
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا تم النظر فيه على نحو إفرادي بعد أن
أزيلت من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية في إطار البند  9من جدول األعمال ،نظرة عامة على القضايا
التى تم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
 .290وأشارت إحدى العضوات إلى أنها تنوي إثارة تساؤالت خالل المناقشة في إطار البند  10من جدول
األعمال ،تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ،يمكن أن يكون لها انعكاسات على طلب الشريحة لغانا ،ووافقت اللجنة
على استئناف نظرها في الطلب بمجرد أن تتم المناقشة في إطار البند .10
 .291وناقش العضو بعد ذلك مع حكومة غانا على هامش االجتماع .وقرروا أن مكون حوافز المستعمل النهائي
المزمع سيعاد برمجته إلى المساعدة التقنية لدعم إدخال تكنولوجيا  R-290ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة.
.292

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

(ب)

أن تحاط علما:
()1

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غانا؛

()2

بأن التمويل المخطط لبرنامج الحوافز للمستعملين النهائيين يمكن أن يستخدم :لتدريب
التقنيين على تركيب وخدمة وحدات تكييف الهواء القائمة على  R-290؛ توفير أدوات
الخدمة لتناول سوائل التبريد القابلة لالشتعال؛ رصد استخدام أجهزة تكييف الهواء القائمة
على  R-290لضمان السالمة؛ نشر المعلومات عن استخدام تكنولوجيا ذات احتمالية
احترار عالمى منخفضة؛

أن تطلب إلى غانا وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وحكومة إيطاليا أن تقدم تقارير مرحلية سنوية
عن تنفيذ برنامج العمل المتصل بالشريحة األخيرة إلى حين استكمال المشروع وتقارير التحقق إلى
حين إقرار المرحلة الثانية وتقرير إنتهاء المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛
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(ج)

الموافقة على الشريحة السادسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لغانا وخطة تنفيذ الشريحة لفترة  2021-2019عند مبلغ 121,311
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  9,098دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،على أن يكون
من المفهوم أن حكومة غانا تنفذ إعادة تهيئة وحدات تكييف الهواء القائمة على
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الهيدروكربون ،وتقوم بذلك طبقا للمعايير والبروتوكوالت ذات
الصلة وأنها ستضطلع بجميع المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بها.
(المقرر )73/84

جمهورية إيران اإلسالمية :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة
الثانية) (اليوئنديبي ،واليونيب ،واليونيدو ،وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا)
.293

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

 .294وسأل أحد األعضاء عن السبب في إعادة األموال المرتبطة بالشركات التي لم تعد جز ًءا من خطة إدارة إزالة
حولت على حسابها الخاص إلى الصندوق المتعدد األطراف ،ولكن ال تعاد
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ألنها ت ّ
األموال المرتبطة بالشركات التي لم تعد جز ًءا من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي أغلقت.
أوضح ممثل األمانة أن الشركات التي تحولت على حسابها الخاص لم تعد بحاجة إلى األموال ،ولم تعد تمثل
االستهالك المؤهل ألنها تحولت بالفعل إلى السيكلوبنتان .وفي حالة الشركات التي أفلست ،أعيد توزيع أنشطتها
واستهالكها بين الشركات الباقية .وقد أدى هذا ،باإلضافة إلى صعوبة الوصول إلى المواد الخام بسبب الوضع المتقلب
السائد في البلد ،إلى حدوث اختالفات في الحصة السوقية للعديد من الشركات .ونما استهالك بعض الشركات الصغيرة
سابقًا ،بينما انخفض استهالك بعض الشركات الكبيرة سابقًا .وتعني التغييرات المقترحة لخطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية أنه يمكن إعادة تخصيص األموال لتوفير المساعدة الالزمة لـ  15شركة تتحول من
تكنولوجيا اإلرغاء بالمياه إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا .وأشار ممثل األمانة إلى أن المبلغ المعاد تخصيصه وقدره
 348,006دوالرا أمريكيا لن يغطي تكلفة التحويل بالكامل ،ألن تكنولوجيا السيكلوبنتان تتطلب تدابير إضافية للسالمة
ستشترك الشركات في تمويلها.
 .295وفيما يتعلق بمسألة التغيير التكنولوجي المقترح ،أعرب أحد األعضاء عن تقديره لإلنذار المسبق المقدم إلى
اللجنة التنفيذية ،الذي كان في غاية األهمية .ومضى العضو ليشير إلى أن سبب التغيير هو أن تكنولوجيا اإلرغاء
بالمياه لم تكن بديالً مناسبًا ألحد تطبيقات رغوة البولي يوريثان في جمهورية إيران اإلسالمية .وأدى ذلك إلى التساؤل
عن سبب اختيار تكنولوجيا اإلرغاء بالمياه في المقام األول .أوضح ممثل اليونيدو أن االختيار قد تم ألسباب تتعلق
ضا مرتبطة بتوفر المواد
بالميزانية أساسا ،ألن تكنولوجيا اإلرغاء بالمياه هي الخيار األقل تكلفة .ووجدت مشكالت أي ً
الخام والقائمة األولية للشركات المراد تحويلها .وقد تقرر تغيير هذه التكنولوجيا إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا بعد
إجراء مزيد من التحليل للتكنولوجيات المتاحة ونظمت اليونيدو حلقة عمل بشأن البدائل للجهات المعنية برغوة البولي
يوريثان في عام .2018
 .296وكذلك طلب العضو التأكيد على أنه ،مع كل التغييرات المقترحة للمشروع ،سيبقى إجمالي الفعالية من حيث
التكلفة كما هو .وأوضح ممثل األمانة أن حذف ثالث شركات وإعادة  375,701دوالر أمريكي سيكون لهما تأثير
على الفعالية من حيث التكلفة؛ ومع ذلك ،قد تتغير هذه القيمة ،وستواصل األمانة الرصد في جميع أنحاء المشروع
لضمان استرداد أي انحراف في فعالية التكلفة عن المستوى المعتمد من األموال المخصصة للمرحلة الثانية من خطة
إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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 .297وكان هناك سؤال للمتابعة فيما يتعلق باحتمالية انخفاض االستهالك الكلي بسبب الظروف االقتصادية السائدة
في البلد ،وفي هذه الحالة ،قد يتعين استخدام األموال المرتبطة بالشركات التي أفلست ،بشكل مختلف داخل خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إذا لم تكن الشركات العاملة حاليًا تناول االستهالك المؤهل .والحظ ممثل
اليونيدو أنه حتى اآلن ،استهلكت شركات أخرى استهالك الشركات التي توقفت عن أنشطتها وأنه سيتم رصد الوضع
عن قرب.
 .298وإذ يدرك أن االقتراح معقد نظرا للظروف السائدة في البلد ،وأن األمانة قد حاولت إيجاد أفضل طريقة ممكنة
لضمان استمرار األنشطة في خطة قطاع رغوة البولي يوريثان ،فقد تقرر إجراء مزيد من المناقشة بين العضو المعني
وممثل األمانة وممثل اليونيدو.
.299

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

تأخذ علما بما يلي:
()1

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية؛

()2

أنه قد تم إغالق مؤسستين فرديتين  Hanzadو  Tara Sanat Barfinباستهالك 39.00
طن متري ( 4.29طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-
141ب والتمويل المقابل وقدره  348,006دوالرا أمريكيا واستبعدت من المرحلة الثانية؛

()3

أن يونيدو سوف تنقل مؤسستين من التحويل الفردي باستهالك  51.00طن متري (5.61
طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى مشروع
التحويل الجماعي ،وثالث مؤسسات في مشروع التحويل الجماعي باستهالك  97.7طن
متري ( 10.75طن من قدرات استنفاد األوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
إلى التحويل الفردي؛

()4

أن مؤسسات  Aysan Sanatو  Forouzanو  Yoosh Electricباستهالك قدره
 66.00طن متري ( 7.27طن من قدرات استنفاد األوزون) من
الهيدروكلورفلوروكربون141-ب قامت بالتحول من مواردها الخاصة قبل بداية المشروع
وقد استبعدت من المرحلة الثانية ،والتمويل المقابل وقدره  375,701دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  26,299دوالر أمريكي سيتم خصمه من الموافقة على
الشريحة الثالثة ليونيدو؛

()5

أنه سيتم خصم مبلغ  126,545دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,393
دوالرا أمريكيا من الموافقة الخاصة بحكومة ألمانيا ،وفقا للمقرر ( 21/80ج)؛

توافق على ما يلي:
()1

تغيير التكنولوجيا من قائمة على المياه إلى السيكلوبنتان سابق الخلط للـ 15مؤسسة صغيرة
ومتوسطة في قطاع الرغاوي التي تتم مساعدتها في المشروع الجماعي ،دون أي تكاليف
إضافية يتكبدها الصندوق المتعدد األطراف؛

()2

على أساس استثنائي ومع أخذ الحالة االقتصادية القائمة في البلد ،إعادة تخصيص الرصيد
البالغ  348,006دوالر أمريكي من المؤسستين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) ()2
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أعاله ،لتغطية التكاليف اإلضافية التي حدثت بسبب التغيرات في الفقرتين الفرعيتين
(أ) ( )3و (ب) ( )1أعاله؛
(ج)

(د)

تطلب إلى يونيدو ويوئنديبي وحكومة ألمانيا وحكومة إيطاليا:
()1

أن يقدموا مع كل طلب تمويل شريحة تقريرا تفصيليا بشأن حالة تحويل كل من مشروعات
الرغاوي التي تغطيها المرحلة الثانية ،شامل القدرة االستمرارية المالية ومستوى استهالك
الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب الحالي ،والتكنولوجيا البديلة المختارة وإجمالي التكلفة
من الصندوق المتعدد األطراف ومستوى التمويل المشترك حسب الحالة؛

()2

أن يستمروا في توفير معلومات فور إتاحتها بشأن مؤسسات الرغاوي التي ثبت عدم أهليتها
للتمويل أو التي قد أزالت الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب دون مساعدة من الصندوق
المتعدد األطراف ،أو انسحبت من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية باإلضافة إلى استهالكها المقابل أو التمويل الموافق عليه؛

()3

أن يقوموا باإلبالغ مقدما عن أي تغيير في التكنولوجيا لكي تدرسه اللجنة التنفيذية وفقا للفقرة
( 7أ) ( )5من االتفاق بين جمهورية إيران اإلسالمية واللجنة التنفيذية؛

()4

أن تضمن أنه بالنسبة للمؤسسات التي حصلت على تمويل للتحويل خالل المرحلة الثانية
وأغلقت قبل استكمال التحويل يتم نقل المعدات المقابلة الستخدامها في مؤسسات أخرى
مؤهلة للحصول على المساعدة ،وأن أي رصيد لم يتم صرفه تتم إعادته إلى الصندوق
المتعدد األطراف دون المساس بأي مؤسسة أخرى مؤهلة؛

()5

ضمان أنه عندما يتم التحقق من كافة المؤسسات وتخصيص الموارد ،فأي خروج عن نجاعة
التكاليف الموافق عليها لقطاع رغاوي البوليوريتان للمرحلة الثانية ( 6.79دوالر
أمريكي/كغم) ينبغي إبالغ اللجنة التنفيذية به وتتم تغطيته من األموال المتبقية من المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

أن توافق أيضا على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية إيران اإلسالمية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة -2020
 2022بمبلغ  4,275,180دوالر أمريكي يشمل  1,593,980دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  111,579دوالر أمريكي ليوئنديبي ،و  1,047,035دوالر أمريكي زائد تكاليف
دعم الوكالة البالغة  119,092دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا ،و  584,000دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  40,880دوالر أمريكي ليونيدو ،و  504,004دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  60,996دوالر أمريكي لحكومة إيطاليا و  190,000دوالر أمريكي
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  24,857دوالر أمريكي ليونيب.
(المقرر )74/84

العراق :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى ،الشريحة الثالثة)
(اليونيب واليونيدو)
.300

قدّم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/84/52
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وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشاأن تنفياذ الشاريحة الثانياة مان المرحلاة األولاى مان خطاة إدارة إزالاة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعراق؛

(ب)

توافق على تمديد فترة المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة إلاى
 31ديسمبر/كانون األول 2020؛

(ج)

(د)

(هـ)

تأخذ علما بأن األمانة قد حدثت االتفاق باين حكوماة العاراق واللجناة التنفيذياة ،علاى النحاو الاوارد فاي
المرفق الخامس والعشرين بالتقرير الحالي ،وبصفة خاصة التذييل -2ألف ليبين جدول التمويل المنقح
وتمديااد فتاارة المرحلااة األولااى ،والفقاارة  16لإلشااارة إلااى أن االتفاااق المعاادل ي ّجااب االتفاااق الااذي تاام
التوصل إليه في االجتماع الرابع والسبعين؛
تطلب إلى حكومة العراق ويونيب ويونيدو أن يقدموا ما يلي:
()1

تقرير استكمال المشروع في االجتماع السابع والثمانين؛

()2

تقرير تحقق مستقل لعام  2019وذلك مع طلب المرحلة الثانية من خطاة إدارة إزالاة الماواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و

توافااااق علااااى الشااااريحة الثالثااااة واألخياااارة ماااان المرحلااااة األولااااى ماااان خطااااة إدارة إزالااااة المااااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونيااة للعااراق ،وخطااة تنفيااذ الشااريحة المقابلااة لعااام  2020بمبلااغ 473,384
دوالر أمريكي يشمل  220,000دوالر أمريكي زائد تكاليف الادعم البالغاة  27,634دوالر أمريكاي
ليونيب ،و  210,000دوالر أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  15,750دوالر أمريكي ليونيدو.
(المقرر )75/84

األردن :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة الثانية) (البنك
الدولي واليونيدو)
 .302أوضح ممثل األمانة ،عند تقديمه للوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53أن بيانات االستهالك
الواردة في تقرير التحقق لعامي  2016و 2017تختلف عن البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  7من بروتوكول
مونتريال لهاتين السنتين .وفي أوائل ديسمبر /كانون األول  ،2019قدمت حكومة األردن بيانات المادة  7المنقحة
لعامي  2016و 2017التي تتسق مع نتائج تقرير التحقق لعامي  2016و.2017
.303

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ) اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في األردن؛
(ب) الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وخطة تنفيذ شريحة  2021-2020المقابلة ،بقيمة 1,663,211
دوالرا أمريكيا ،وتتألف من  1,013,554دوالرا أمريكيا ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة
البالغة  70,949دوالرا أمريكيا للبنك الدولي ،و 540,849دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف
دعم الوكالة البالغة  37,859دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على أساس أن البنك الدولي سيقدم تحديثا في
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االجتماع السادس والثمانين عن حالة تنفيذ األنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )76/84
ماليزيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية – الشريحة الثانية) (اليوئندييي)
 .304قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54وأشار الى أن طلب الشريحة الثانية من المرحلة
الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا يجري النظر فيه بصفة فردية بعد حذفه من
قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية تحت البند ( 9أ) ،نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّنها أثناء استعراض
المشروعات.
.305

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحاط علما:
()1

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا؛

()2

أن منشأة سقف آسيا قد غيرت على أساس استثنائي تكنولوجيتها الى السيكلوبنتان التي
يشكل تكنولوجيا منخفضة القدرة على االحترار العالمي دون أي تكاليف إضافية على
الصندوق المتعدد األطراف؛

أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة  2021-2019بمبلغ قدره
 2,475,225دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  173,266دوالرا أمريكيا لليوئنديبي
على أساس الفهم بمايلي:
()1

في حالة أن تقرير منشئات ،Gai Hin ،Century،Astino ،Allied Foam
 Insulated Box or Roto،Hewgantخالل التنفيذ تغيير التكنولوجيا من
الهيدروفلوروأولفين الى السيكلوبنتان السابقة الخلط ،سيكون لديها المرونة في عمل ذلك
على أساس الفهم بأن عمليات التحويل لن تتأخر ،وأن تكاليف إضافية سوف تتحملها
المنشئات؛

()2

أن تقدم اليوئنديبي تقريرا عن تنفيذ التكنولوجيات المختارة في المنشئات في الفقرة الفرعية
(ب)( )1أعاله ،عن حالة الحظر على استيراد أجهزة التبريد وتكييف الهواء العاملة
بالهيدروكلوروفلوروكربون وفي التصنيع والتركيبات الجديدة ألجهزة التبريد وتكييف
الهواء العاملة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدى تقديم طلب الشريحة الثالثة من
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
(المقرر )77/84
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باكستان :إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،المرحلة الثانية) (يونيدو)
.306

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57

.307

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ )

أن تعتموووود مشووووروع تحويوووول شووووركة  Symbol Industriesموووون الهيوووودروكلوروفلوروكربون-
142ب/الهيدروكلوروفلوروكربون 22-إلى الهيدروفلوروأوليفان/ثاني أكسويد الكربون/ثنوائي ميثيول
اإليثر المستخدم في صناعة ألواح رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط بمبلوغ  619,938دوالر
أمريكي زائد تكاليف الدعم البالغة  43,396دوالر أمريكي لليونيدو؛

(ب)

أن تحسووم  4.68طوون موون قوودرات اسووتنفاد األوزون ( 1.69طوون موون قوودرات اسووتنفاد األوزون موون
الهيوووووووووودروكلوروفلوروكربون 22-و  2.99طوووووووووون موووووووووون قوووووووووودرات اسووووووووووتنفاد األوزون موووووووووون
الهيووودروكلوروفلوروكربون142-ب) مووون اسوووتهالك الموووواد الهيدروكلوروفلوروكربونيوووة المتبقوووي
المؤهل للتمويل؛

(ج)

أن تحاط علما ً بما يلي:
()1

أنوووه لووون يكوووون هنووواك اسوووتهالك متبقوووي مووون الهيووودروكلوروفلوروكربون142-ب المؤهووول
للتمويل؛

()2

التووزام حكومووة باكسووتان بفوور حظوور علووى اسووتيراد الهيوودروكلوروفلوروكربون142-ب
ابتووودا ًء مووون  1ينووواير /كوووانون الثووواني  2023وحظووور علوووى تصووونيع رغووواوي البوليسوووترين
المسحوبة بالضغط القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موا أن يوتم االنتهواء مون
مشروع التحويل؛

()3

أنه سيتم تنقيح االتفاق بين حكومة باكستان واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحيث يشمل الموافقة على مقترح المشروع
المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله ،وحسم أطنان المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعاله ،وسيتم تقديمه جنبا ً إلى جنب مع طلب تمويل
الشريحة الثالثة في االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )78/84

صربيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى  -الشريحة الرابعة)
(اليونيدو /اليونيب)
.308

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/59

.309

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بما يلي:
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()1

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا؛

()2

وأن األمانة قد حدّثت االتفاق المبرم بين حكومة صربيا واللجنة التنفيذية ،على النحو الوارد
في المرفق السادس والعشرين بالتقرير الحالي ،وتحديداً :الفقرة  14والتذييل  -2ألف،
لتوضيح أن تلك المرحلة األولى ستكتمل بحلول  31ديسمبر /كانون األول 2020
والشريحة الرابعة المطلوبة في عام 2019؛ والفقرة  ،16لإلشارة إلى أن االتفاق المنقح
المحدث يحل محل االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع الحادي والسبعين؛

(ب)

وتطلب من حكومة صربيا واليونيدو واليونيب تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط
بالشريحة النهائية وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع السابع والثمانين؛

(ج)

والموافقة على الشريحة الرابعة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2020 -2019بمبلغ
قدره  36,159دوالر أمريكي ،يتألف من  25,700دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة بقيمة  1,928دوالر أمريكي لليونيدو و  7,550دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة بقيمة  981دوالر أمريكي لليونيب.
(المقرر )79/84

تونس :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروکلوروفلوروکربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة واألخيرة)
(اليونيدو/حكومة فرنسا/اليونيب)
 .310قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60مشيرا إلى أن الطلب للشريحة الثالثة واألخيرة
للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس يجري النظر فيه بصفة فردية بعد
حذفه من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية تحت البند ( 9أ) ،نظرة عامة على القضايا التى تم تبيّنها أثناء
استعراض المشروعات.
 .311وأشار أحد األعضاء إلى أنه ،خالل المناقشات التي أجريت مع األمانة والوكالة المنفذة الرئيسية ،تم توضيح
أن برنامج الحوافز الستبدال المعدات المذكورة في الفقرة (20د) من الوثيقة كان مشروعا للمساعدة التقنية وبموجبه لم
يحصل المستخدمون النهائيون على أي أموال.
.312

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

(ب)

أن تحيط علما ً بما يلي:
()1

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس؛

()2

والتزام الحكومة بوضع ضوابط صارمة على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون141-ب
للتطبيقات المتعلقة بالمذيبات؛

أن تطلب إلى حكومة تونس ،واليونيدو وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وحكومة فرنسا تقديم تقارير
مرحلية على أساس سنوي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة األخيرة إلى حين االنتهاء من
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المشروع ،وتقارير التحقق إلى حين الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وتقرير إنجاز المشروع إلى االجتماع الثامن والثمانين؛
(ج)

الموافقة على الشريحة الثالثة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتونس وخطة تنفيذ شريحة عام  2020المقابلة ،بقيمة  99,945دوالرا
أمريكيا ،تتألف من  57,500دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  4,025دوالرا أمريكيا
لليونيدو ،و 15,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  1,950دوالرا أمريكيا
لليونيب ،و 19,000دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة  2,470دوالرا أمريكيا لحكومة
فرنسا ،على أساس الفهم بأنه لن يقدم أى أموال أخرى للمستخدمين النهائيين الستبدال المعدات
بموجب المساعدة التقنية.
(المقرر )80/84

تركيا :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى – الشريحة الثالثة)
(اليونيدو/اليونيب)
.313

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61

.314

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا؛

(ب)

أن توافق على تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
لتحقيق اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  1يناير /كانون الثاني  ،2025على
ي تمديد إضافي؛
شرط عدم الموافقة على أ ّ

(ج)

أن تخصم  137.06طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من من
استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)

أن تحيط علما بأن األمانة حدثت االتفاق المبرم بين حكومة تركيا واللجنة التنفيذية ،على النحو
الوارد في المرفق السابع والعشرين بالتقرير الحالي ،وال سيما الفقرة  1والتذييل -2ألف ،لإلشارة
إلى تمديد المرحلة األولى واإلزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فضال عن إضافة
الفقرة  16لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يح ّل مح ّل ذاك الذي أبرم في االجتماع الثامن والستين؛

(هـ)

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا وخطة تنفيذ شريحة الفترة  2020-2019المقابلة بقيمة
 1,598,850دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  111,920دوالرا أمريكيا
لليونيدو ،مع العلم أنّه إذا اختارت تركيا أن تقوم بإعادة تهيئة أجهزة التبريد وتكييف الهواء
المصممة أصال للتشغيل بمواد غير قابلة لالشتعال حتى تستهلك غازات التبريد السامة والقابلة
لالشتعال وأن تقدّم الخدمة التالية إلعادة التهيئة هذه ،فإنها تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر
المتصلة بخيارها هذا على أن تت ّم هذه العملية وفقا للمعاير والبروتوكوالت ذات الصلة.
(المقرر )81/84
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فييت نام :خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية  -الشريحة الثانية) (البنك
الدولي وحكومة اليابان)
 .315قدم الرئيس الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62وذكر أن طلب الحصول على الشريحة الثانية
من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام يجري النظر فيه بصفة فردية
بعد حذفه من قائمة المشروعات المقدمة للحصول على الموافقة الشمولية في إطار البند ( 9أ) من جدول األعمال،
نظرة عامة على القضايا التي تم تبيّنها أثناء استعراض المشروعات.
 .316وتم اإلعراب عن شواغل إزاء تعديل التوصية المقدمة من األمانة بجعل تحويل التمويل وموازنة التكاليف
شريطة استالم التأكيد ،بحلول  15يناير /كانون الثاني  ،2020بأن االستهالك في السنوات  2016و  2017و 2018
على النحو الوارد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال لكي تبين االستهالك
الذي تم التحقق منه لتلك السنوات .وذكر أحد األعضاء أنها لم تكن حالة عدم امتثال ،وقال إنه ال يبدو أن هناك سابقة
أو مبرر لهذه التوصية ،التي ،إذا تمت الموافقة عليها ،قد تعيق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية .وردا ً على ذلك ،قال ممثل األمانة إن البنك الدولي ذكر أنه سيتعاون مع البلد لضمان
توضيح البيانات المستقبلية المبلغ عنها للواردات الفعلية ،بدالً من الكميات المبينة في تصاريح االستيراد .ولم تستلم
األمانة بعد تأكيدًا بأنه قد تم تعديل بيانات األعوام  2016و  2017و  .2018وأضاف كبير الموظفين أن األمانة
أخطرت على الفور الوكاالت المنفذة الرئيسية بأي تباينات بين مجموعات البيانات ،وفي كثير من الحاالت ،قدمت
تفسيرا ً لسبب وجود تباين فيها .ونظرا ً لألهمية الكبيرة لوجود بيانات متسقة ،فقد رأت أنه ينبغي اتخاذ إجراء فيما
يتعلق بالطلب قيد البحث .وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاالت مماثلة في الماضي ،أجاب ممثل األمانة بأن عدة
بلدان كان عليها في السابق تقديم بيانات منقحة .وردا ً على سؤال آخر ،قال ممثل البنك الدولي إن حكومة فييت نام
اعترفت بهذا التباين ،الذي كان أقل من  1في المائة ،وعليها أن تمر بعملية داخلية لتغيير البيانات.
.317

وبعد المناقشة ،وافقت اللجنة التنفيذية على عدم تحديد موعد نهائي الستالم تأكيد تعديل البيانات.

.318

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام؛

(ب)

وأن تحيط علما أيضا ً بأن األمانة قد حدثت التذييل  -2ألف من االتفاق المبرم بين حكومة فييت نام
واللجنة التنفيذية ،على النحو الوارد في المرفق الثامن والعشرين بالتقرير الحالي ،على أساس إعادة
األموال المعتمدة في االجتماع الثاني والثمانين وأنه تمت إضافة فقرة  17الجديدة لكي تبين أن
االتفاق المحدث حل محل الذي تم التوصل إليه في االجتماع السادس والسبعين؛

(ج)

وأن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام ،وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  ،2020 -2019بقيمة
 2,517,034دوالر أمريكي ،تتألف من  2,179,193دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى تكاليف دعم
الوكالة بقيمة  152,544دوالر أمريكي للبنك الدولي ،و  163,980دوالر أمريكي ،باإلضافة إلى
تكاليف دعم الوكالة بقيمة  21,317دوالر أمريكي لحكومة اليابان ،على أساس أن أمين الخزانة
سيحول التمويل إلى البنك الدولي ويوازن التكاليف المرتبطة بالعنصر الثنائي من جانب حكومة
اليابان فقط بنا ًء على تأكيد من األمانة بأنه تم تعديل االستهالك في السنوات  2016و 2017
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و  2018حسبما ورد في تقرير تنفيذ البرنامج القطري وبموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال
لكي يبين االستهالك الذي تم التحقق منه لتلك السنوات.
(المقرر )82/84
المشروعات االستثمارية للهيدروفلوروكربون
كوبا :التحويل من استخدام الهيدروفلوروكربون134-أ الى البروبان ( )R-290في تصنيع معدات تبريد
المباني في فريوكليما (اليوئنديبي)
.319

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/47

 .320وأعرب الكثير من األعضاء عن تأييدهم للمشروع مشيرين على وجه الخصوص الى الوفورات في الطاقة
التي يمكن أن يسفر عنها هذا التحويل .وأكد العديد من األعضاء االلتزام بتقديم تقرير يتضمن تحليال مقارنا مع
استهالك الكهرباء لتبريد المباني الجديد المعتمد على  R-290وتبريد المباني المعتمد على الهيدروفلوروكربون134-أ
الذي كانت األمانة قد طلبته ولكن لم يمكن تحقيقه إالّ أن ذلك سوف يمثل مدخال مفيدا في نظر المشروع .وتضمنت
الجوانب اإليجابية التي أبرزت التمويل المشترك المقدم من المنشأة وااللتزام بعدم العودة الى الهيدروفلوروكربون-
134أ في المستقبل ،والدعم التقني الذي سيقدمه االتحاد األوروبي وحقيقة أن التكنولوجيا كانت تستخدم على نطاق
واسع في البلدان غير العاملة بالمادة  5والمعروف بمستوى كفاءتها العالي وأدائها الجيد.
 .321وأعرب أحد األعضاء عن شواغله إزاء عدم القدرة على تكرار المشروع وضعف مردودية تكلفته إالّ أن
أعضاء آخرين أشاروا الى أن هناك معلومات مفيدة يمكن اكتسابها حيث أنه ال تتوافر حتى اآلن إالّ خبرات ضئيلة
بمثل هذه المشروعات في اإلقليم .وأضاف أحد األعضاء أن ضعف مردودية التكاليف نشأت عن صغر حجم المنشأة
ومن هنا كان انخفاض اقتصاد الحجم الكبير ،وقال إن المشروع ينطوي على أهمية كبيرة للبلدان المجاورة.
.322

ووافقت اللجنة على إجراء مناقشات غير رسمية بشأن هذه المسألة.

.323

وبناء على ذلك ،أفاد ممثل األمانة أنه على الرغم من المناقشات المستفيضة ،لم يتم التوصل إلى توافق في

اآلراء.
 .324وقررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على مقترح المشروع للتحول من استخدام الهيدروفلوروكربون134-أ
إلى البروبان في تصنيع معدات تبريد المباني في فريوكليما في كوبا.
(المقرر )83/84
البند  10من جدول األعمال :تقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر )54/82
 .325عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63مسلطا الضوء على بعض النتائج المحققة
أثناء تحضير التقرير ،بما فيها :الصعوبة في تقييم مرونة التوسع في تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي
منخفضة التي تم الترويج لها في نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ ومدى توافر المعدات أو البدائل في السوق؛
وإمكانية التدابير التنظيمية وغيرها من التدابير في زيادة أثر نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين؛ واألثر المحدود
للتمويل المشترك من جانب المنتفعين من نظم الحوافز على استخدام أوسع للتكنولوجيات البديلة؛ وتنفيذ التدريب
للفنيين وأنشطة بناء القدرات لدعم تطبيق البدائل ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة؛ والخفض الكبير في تسربات
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الهيدروكلوروفلوروكربون 22-المحققة من خالل نظام واحد معين للمستخدم النهائي يركز على خفض التسربات في
السوبرماركت.
 .326وعقب العرض ،أدلى عدد من األعضاء بتعليقات على التقرير والنتائج ،قائلين إنه على الرغم من أن المسألة
كانت معقدة ،فإن النهج الصحيح لنظم الحوافز للمستخدمين النهائيين يمكن أن ينتج عنه نتائج مفيدة على مدى تنفيذ
خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتطبيق التكنولوجيات ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة .كما
سلط األعضاء الضوء على أهمية إدراج نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين في السياسات الصحيحة واإلطار
التنظيمي الصحيح.
 .327وأثار األعضاء عددا من النقاط األخرى التي ينبغي النظر فيها عند تصميم نظم الحوافز للمستخدمين
النهائيين المستقبلية .وسلط أحد األعضاء الضوء على مرونة التوسع المحدودة و جدوى تكلفة نظم الحوافز وشدد على
الحاجة إلى تحديد البارامترات في هذين المجالين من أجل تحسين النتائج .فتقييم القيمة وجدوى التكلفة على األجل
الطويل لنظم الحوافز قد ينطوي على رصد التأخيرات وتحديد أسباب تلك التأخيرات .ولذلك ،ينبغي تصميم منهجية
لتقييم نظم الحوافز ،وينبغي المطالبة بتقديم تقارير مرحلية .وهناك حاجة أيضا إلى مزيد من المناقشة حول كيفية
مالءمة كل عنصر من نظام حوافز معين في الخطة الشاملة إلدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،فيما
يتعلق بالعمل مع الفنيين ،وبناء القدرات والجوانب المتعلقة بالسالمة في حالة البدائل القابلة لالشتعال .وتناول العضو
مسألة كيفية تشكيل نظم الحوافز ،قائال إنها كانت مشروعات لمرة واحدة ،ومحددة زمنيا على نحو أكبر ،مثل
المشروعات اإليضاحية أو التجريبية التي تهدف إلى بدء تكنولوجيا أو ممارسة جديدة .ولذلك ،اقترح تسمية نظم
الحوافز بأنها مشروعات "إيضاحية" أو "تجريبية" موجهة إلى المستعملين النهائيين ،وبالتالي سلط الضوء أيضا على
مدتها المحدودة .ومن المهم فهم وتحديد كيفية عمل هذه المشروعات ،والظروف أو البلدان التي يمكن أن تكون أكثر
فائدة فيها ،مثل بلدان االستهالك المنخفض حيث يمكن أال تكون أساسا للتصنيع .وخلص أحد األعضاء قائال إن
المشروعات الموجهة إلى المستعملين النهائيين التي نجحت نجاحا كبيرا مثل برنامج خفض التسربات الذي ذكره ممثل
األمانة يمكن دراسته الستخالص العناصر التي يمكن أن تقدم مثاال تحتذي به البلدان األخرى.
ّ
وأقرت عضوة أخرى بأن هناك تحديات تواجه ضمان النتائج الناجحة لنظم الحوافز ،ولكن الخبرة واألسواق
.328
المتغيرة يمكن أن تقود إلى نتائج إيجابية .ورحبت بفكرة وجود شروط مسبقة لنظم الحوافز ،مثل القواعد والسياسات،
وزيادة التوعية ،وبناء القدرات ،وتنفيذ الممارسات الجيدة .ومن الضروري أيضا ضمان أن مثل هذه الظروف
التمكينية موجودة مبكرا حتى يتم االستفادة من منافع نظم المستخدمين النهائيين .وعالوة على ذلك ،من المهم ضمان
أن التكنولوجيات البديلة ذات إمكانية احترار عالمي منعدمة أو منخفضة فقط تشكل أهدافا لنظم الحوافز.
 .329وأشار عضو آخر إلى أن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين تتمتع بنجاح مختلط ألن غرضها يمكن أن
يتفاوت على نحو كبير من بلد إلى آخر .فقد استخدمت بعض البلدان نظم الحوافز للتشجيع على تطبيق تكنولوجيات
جديدة ،بينما استخدمتها بلدان أخرى من أجل عدم التشجيع على التسربات أو للوفاء بتدابير االمتثال .ولذك من المهم
تجنب إنشاء نظم حوافز لغرض واحد يمكن أن تقيّد البلدان .واقترح العضو االستعانة بالمقررين  38/26و،44/28
على النحو الذي اقترحته األمانة ،من أجل استعراض وتحديث المبادئ التوجيهية والشروط المسبقة الواردة فيهما ،إذ
أنهما يغطيان مسائل مثل الحاجة إلى ضوابط سليمة ،والحاجة إلى التركيز على االستهالك في قطاع الخدمة ،على
سبيل المثال.
 .330وباإلشارة إلى أن عددا من األعضاء قد أعربوا عن رغبتهم في إضافة صياغة محددة إلى التوصية ،اقترح
أن يجتمع األعضاء المهتمين باألمر مع ممثل األمانة على هامش االجتماع .وأعرب عن القلق بأن الوقت قد ال يكون
كافيا في االجتماع الحالي الستكمال عملية المشاورة والصياغة ،وفي هذه الحالة يمكن تحديد عملية لجمع التقديمات
وتجميعها من األعضاء حتى يمكن تحديث التقرير عن نظم الحوافز للمستخدمين النهائيين لعرضها في االجتماع
الخامس والثمانين.
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.331

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتقرير عن نظم حوافز المستخدمين النهائيين الممولة بموجب خطط إدارة إزالة
الوثيقة
في
الوارد
)54/82
(المقرر
الهيدروكلوروفلوروكربونية
المواد
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63؛

(ب)

أن تنظر في المشروعات المحددة زمنيا والمشروعات اإليضاحية والتجريبية لمرة واحدة الموجهة
إلى المستخدمين النهائيين للتحول إلى البدائل إمكانية احترار عالمي منعدمة أو منخفضة و/أو خفض
استخدام المواد الخاضعة للرقابة بموجب المراحل القائمة أو المستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،مع تحديد أولوية تلك األنشطة في بلدان االستهالك المنخفض ،على
أساس كل حالة على حدة ،مع األخذ في الحسبان أن الظروف التالية ينبغي أن تكون سائدة قبل أن
توجه المشروعات اإليضاحية والتجريبية إلى المستخدمين النهائيين ،بما يتماشى مع المبادئ
التوجيهية لتحويل المستخدم النهائي في قطاع التبريد التجاري المعتمدة في المقرر :44/28

(ج)

()1

أن يكون لدى البلد رقابة على إنتاج واستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات
التي تعمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على أن تكون هذه الرقابة قائمة ومطبقة
فعال ،ومقيدة النتشار مكونات جديدة تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون؛

()2

ينبغي أن يكون االستهالك المتبقي الرئيسي للبلد إنما هو استهالك لقطاع خدمة معدات
التبريد وتكييف الهواء؛

()3

ينبغي تحديد بيانات شاملة عن جميع االستهالك المتبقي وإتاحة هذه البيانات للجنة التنفيذية؛

()4

ينبغي أال تكون هناك أية أنشطة أخرى ممكنة تسمح للبلد بأن يفي بالتزاماته الخاصة
بالرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون ،أو أن يكون السعر المقارن لمستهلكي المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،بالقياس إلى مواد التبريد البديلة ،سعرا عاليا لمدة  9أشهر
على األقل وأن يكون من المتوقع استمراره في االرتفاع؛

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة لدى تصميم وتقديم المشروعات اإليضاحية والتجريبية
الموجهة إلى المستخدمين النهائيين على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله:
()1

أن تقدم معلومات عن كيفية تنفيذ البلد إلطار السياسة المحلية لدعم واستدامة إدخال
واستيعاب التكنولوجيا الجديدة و/أو الممارسة الجديدة؛

()2

أن تقدم معلومات عن عدد الشركات في ذلك البلد أو اإلقليم التي يمكن أن تكون مهتمة في
التحول نتيجة للبرنامج الجاري تنفيذه ،وعن إزالة المواد الخاضعة للرقابة وإدخال غازات
التبريد البديلة؛

()3

أن توضح وتقدم المنهجية لتقدير مرونة التوسع المتوقعة للتكنولوجيا البديلة أو الممارسة
المقترحة في ضوء ظروف السوق المحلي؛

()4

أن تدرج خطة إليصال نتائج المشروع إلى أصحاب المصلحة المعنيين للمساعدة في
استيعابهم بدون استخدام موارد الصندوق المتعدد األطراف؛
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()5

أن تحدد أولويات تطبيقات التبريد وتكييف الهواء حيث يمكن أن يسهم المشروع في تسريع
إزالة المواد الخاضعة للرقابة؛

()6

أن تتبع نهجا متدرجا لضمان التنفيذ المبكر للظروف التمكينية التي يمكن أن تزيد من منافع
مثل هذه المشروعات؛

()7

أن تفسر كيف يمكن تنفيذ المشروعات وربطها باألنشطة األخرى لخطط إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية مثل التدريب ،وبناء القدرات والمساعدة التقنية من أجل اعتماد
التكنولوجيا البديلة المقترحة بطريقة فعالة من حيث التكلفة؛

()8

أن تقدم معلومات عن المستوى التقديري للتمويل المشترك من جانب جميع المستخدمين
النهائيين المستفيدين والمشاركين في نظام الحوافز ،ووصف اإلجراءات التي سيتخذونها
للترويج العتماد التكنولوجيا المقترحة؛

()9

أن تضمن أنه إذا كان البلد المشارك في إعادة تهيئة معدات التبريد وتكييف الهواء العاملة
بالهيدروكلوروفلوروكربون إلى غازات تبريد سامة أو قابلة لالشتعال وما يرتبط بها من
الخدمات ،قد قام بذلك على أساس الفهم أنهم سيتولون جميع المسؤوليات والمخاطر
المرتبطة بذلك ،وأن إعادة تهيئة المعدات ستتم فقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات
الصلة ،بما يتماشي مع المقررين  17/72و34/73؛

(د)

أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تقديم تقارير مفصلة عن نتائج مشروعات المستخدمين
النهائيين القائمة والمستقبلية بمجرد استكمال هذه المشروعات ،للسماح لألمانة بإعداد صحائف
حقائق إلرشاد المشروعات المستقبلية؛

(هـ)

أن تطلب إلى األمانة تقديم تحديث للتقرير الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/63

في أول اجتماع لعام  2023إلعادة تقييم مدى فعالية المشروعات اإليضاحية والتجريبية الموجهة
إلى المستخدمين النهائيين ،بما في ذلك النتائج المحدثة من المشروعات ،وتحليل فعالية التكلفة،
والمناقشة حول كيفية تأثير المقرر الحالي على مثل هذه المشروعات ،ومالحظات أخرى.
(المقرر )84/84
البند  11من جدول األعمال :نظرة عامة على النظم الجارية للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص
التي تم إعدادها بدعم من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر (60/83ج))
 .332عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64التي تحتوي على ملخص للمناقشات حول
مسألة نظم الرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الترخيص والحصص أعدته اللجنة التنفيذية ،في االجتماع الثالث
والثمانين ،واألطراف ،في االجتماع الحادي واألربعين لمجموعة العمل المفتوحة العضوية وفي االجتماع الحادي
والثالثين لألطراف.
 .333وأشار األعضاء إلى أنه في االجتماع الثالث والثمانين ،لوحظ أن بعض التوصيات في الوثيقة ذات الصلة
يمكن معالجتها على نحو أفضل بواسطة اجتماع األطراف ،ولكن رأى أعضاء آخرون ،وخصوصا ذوي الصلة
بالصندوق ،أن اللجنة التنفيذية يمكن أن تتناولها .واقترح أنه نظرا لغياب إرشادات من االجتماع الحادي والثالثين
لألطراف ،على اللجنة أن تقرر أي توصيات تقع ضمن نطاق اختصاصها وتتناول كيفية العمل بشأنها.
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 .334وأشار أحد األعضاء إلى أن وفده كان قد اقترح في االجتماع الثالث والثمانين أن تقترن طلبات تجديد التعزيز
المؤسسي برسالة يعرب فيها البلد الذي يجري التخفيضات المستدامة إلزالة المواد الخاضعة للرقابة بعد انتهاء
المشروعات واالتفاقات التي وافق عليها الصندوق ،وطلب أن يضاف اقتراحة إلى التوصيات التي سيتم النظر فيها.
واقترح أيضا إعداد مجموعة من األسئلة للنظر فيها عند استعراض المشروعات.
.335

ووافق األعضاء على مناقشة أخرى للمسائل في فريق غير رسمي في االجتماع الحالي إذا سمح الوقت بذلك.

 .336ونظرا لضيق الوقت ،وافقت اللجنة بعد ذلك
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64إلى اجتماعها الخامس والثمانين.

على

إرجاء

النظر

في

الوثيقة

(المقرر )85/84
البند  12من جدول األعمال :تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر )69/81
.337

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65

 .338وأعرب األعضاء عن تقديرهم للتحليل ،الذي سيدعم الفعالية من حيث التكلفة في عمل اللجنة في المستقبل
ويثبت فائدته بشكل خاص في وضع خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية .وأبرزوا على وجه
الخصوص إمكانية التآزر في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد ،مع مالحظة الفرص المتاحة في قطاعات الرغاوي وأجهزة تكييف
هواء الغرف والتبريد التجاري وصناعة المبردات .وأُقر أيضا باالحتياجات اإلدارية ،وال سيما في ضوء المناقشات
التي ستُعقد في اجتماعات مقبلة بشأن التعزيز المؤسسي ،وبرنامج المساعدة على االمتثال ،ووحدات إدارة
المشروعات ،ووحدات األوزون الوطنية .وفي ضوء حالة عدم اليقين المحيطة باألثر على المؤسسات ،أيّد األعضاء
إعداد تحديث للتحليل لتقديمه إلى االجتماع السابع والثمانين لتقديم مزيد من المعلومات عن اإلنتاج واالستهالك .كما
أعربوا عن اهتمامهم بمواصلة مناقشة طرق دعم اتباع نهج فعال من حيث التكلفة ألنشطة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
.339

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بالتحليل المتعلق بانعكاسات التنفيذ الموازي أو المتكامل إلزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65؛

(ب)

وأن تطلب إلى األمانة:
()1

أن تعد تحديثا للتحليل المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله لالجتماع السابع والثمانين؛
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()2

في ضوء الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65أن تأخذ في االعتبار الفرص
المتاحة للتنفيذ المتكامل إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي
للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد عند إعداد الوثيقة المتعلقة بتحليل
مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة
التبريد على النحو المطلوب بموجب المقرر .65/83
(المقرر )86/84

البند  13من جدول األعمال :المسائل ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال
(أ)
.340

إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة :5
مشروع المعايير الخاصة بالتمويل (المقرر (65/83ج) و(د))
عرض ممثل األمانة الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66

 .341واتباعا للمنهج الذي اعتمد في اجتماعات سابقة ،وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال بشأن وضع
مبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة  ،5مع نفس الميسر (بلجيكا)
لمزيد من مناقشة األمر.
.342

وبناء عليه ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

فيما يتعلق بالتكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع الصناعات االستهالكية ،أن تطلب إلى األمانة إعداد
وثيقة ،لالجتماع السادس والثمانين ،تقدم تحليال ومعلومات ،بما في ذلك معلومات مجمعة في شكل
جدول ،عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية ومدتها ،والفاعلية من حيث
التكلفة لجميع المشروعات االستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع ذات الصلة والقطاعات
الفرعية ،بما في ذلك المواد الخاضعة للرقابة التي تم إزالتها والمواد البديلة التي تم إدخالها؛

(ب)

فيما يتعلق بالتخلص ،أن تطلب إلى األمانة إعداد تقرير مجمع لالجتماع الخامس والثمانين ،يصف
أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الفقرة  24من المقرر  ،2/XXVIIIمع
مراعاة ما يلي:
()1

التقرير النهائي عن تقييم المشروعات التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة
لألوزون وتدميرها ،الوارد في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11والتقرير
المجمع عن مشروعات التخلص من المواد المستنقدة لألوزون الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21؛

()2

المشروعات األخرى ذات
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

المواد

()3

الدروس المستفادة من البنية التحتية والسياسات القائمة التي يمكن أن تستخدم إلنشاء
اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير
المرغوبة؛
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()4

فرص التمويل الخارجي وبرامج التخلص القائمة والشراكات.
(المقرر )87/84

(ب)

كفاءة استخدام الطاقة

 .343وافقت اللجنة التنفيذية على إعادة إنشاء فريق اتصال بشأن كفاءة الطاقة الذي تشكل في االجتماع الثالث
والثمانين.
()1

.344

ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر  ،2/XXVIIIوالفقرة  2من المقرر 5/XXX
لألطراف (المقرر )62/83

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67

 .345ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة لمواصلة المناقشة التى
بدأت في االجتماع الثالث والثمانين.
 .346وبعد ذلك ،أبلغ ميسر فريق االتصال بأن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى استنتاج بخصوص الجدول بشأن
التمويل اإلضافي ،واقترح أن يتم دراسة المسألة في االجتماع القادم.
 .347وقررت اللجنة التنفيذية إرجاء ومواصلة المناقشة حول الوسائل لتفعيل الفقرة  16من المقرر ،2/XXVIII
والفقرة  2من المقرر  5/XXXلألطراف (المقرر  )62/83إلى اجتماعها الخامس والثمانين واستخدام النص الوارد
في المرفق التاسع والعشرين بالتقرير الحالي كأساس لتلك المناقشة.
(المقرر )88/84
()2

ورقة عن معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الموارد لكفاءة
استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر
)63/83

.348

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68

.349

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة.

.350

وعقب مناقشة لفريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
(أ)

أن تحيط علما بالمعلومات المتعلقة بالصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد
الموارد لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد
الهيدروفلوروكربونية ،والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة:
()1

أن تعد ،بالتشاور مع الوكاالت المنفذة ،وثيقة لالجتماع الخامس والثمانين ،يمكن أن توفر
إطارا للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف إمكانية حشد
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الموارد المالية ،على المستويين اإلداري والتشغيلي ،تكون إضافة لتلك المقدمة من
الصندوق المتعدد األطراف ،للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال
المواد الهيدروفلوروكربونية بغازات تبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع
التبريد وتكييف الهواء؛
()2

أن تواصل التبادل غير الرسمي للمعلومات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة،
بما في ذلك إلعداد الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)( )1أعاله.
(المقرر )89/84

()3

موجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة
فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر (83/82ه) (المقرر )64/83

.351

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69

.352

ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق االتصال بشأن كفاءة الطاقة.

 .353وعقب تقرير من ميسر فريق االتصال ،أحيطت اللجنة التنفيذية علما بالموجز المحدث لتقرير فريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المتعلق بالمسائل المحددة في المقرر
(83/82هـ) (المقرر  )64/83الوارد في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69على أن يكون من المفهوم
أن األمانة لن تطلب تحديثا للموجز.
(ج)

الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون( 23-المقرران
 66/83و)67/83

 .354عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70التي تشتمل على ثالثة أجزاء عن
القضايا السياساتية التي أثيرت في مشروعى األرجنتين والمكسيك ،والقضايا السياساتية التي أثيرت في المشروع عن
األرجنتين ،والقضايا السياساتية التي أثيرت في مشروع المكسيك.
 .355وشدد األعضاء على أهمية معالجة القضايا السياساتية في االجتماع الحالي والسيما بالنظر الى أن حكومتي
األرجنتين والمكسيك قد صدقا على تعديل كيغالي وكانتا في حالة امتثال لاللتزامات التي تحققها اعتبارا من  1يناير/
كانون الثاني  .2020وجرى إبراز عدد من االعتبارات من بينها أهمية إسناد مستوى الدعم المالي الى خيار أكبر
مردودية للتكاليف في األوضاع التي لم تخضع فيها انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-للرقابة بالفعل؛
واعتماد تكاليف التشغيل اإلضافية على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-قبل الفترة السابقة بدال من االعتماد عليها
للسنوات القادمة مع مراعاة تحسينات عملية اإلنتاج التي قد تخفض من معدالت التوليد بمرور الوقت؛ وضمان
استدامة إزالة انبعاثات الهيدروفلوروكربون23-؛ ومراعاة الدور الذي تضطلع به السياسات والقواعد الداخلية في
ضمان التدمير المستدام للهيدروفلوروكربون23-؛ ومراعاة أهلية نظم التدعيم إذا كانت هناك حاجة إليها على
اإلطالق .ولوحظ أيضا أن الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون 23-الناشئة عبر إنتاج
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الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي يجري تصديره الى بلدان غير عاملة بالمادة  5تثير شواغل جديدة تتطلب اهتماما
دقيقا.
 .356وأعرب العديد من األعضاء أيضا عن شواغل تتعلق بفهم الفقرة  6من المادة  21من بروتوكول مونتريال.
ورؤى أن الفهم الوارد في الوثيقة يمكن أن يؤول على أنه يعني أنه يتعين على األطراف أن تقوم ببساطة باإلبالغ عن
انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-بدال من بذل أقصى الجهود لخفضها باستخدام تكنولوجيات موافق
عليها بحسب ما دعت اليه الفقرة  7من المادة  .21وفي نفس الوقت ،أدرك األعضاء إن اللجنة التنفيذية ال تملك
صالحية أن تقرر ما يشكل امتثاال للفقرة المعنية.
 .357ووافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال لمناقشة القضايا ذات الصلة بالرقابة على المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23-التي أثيرت في الوثيقة .غير أن الفريق لم يتمكن من التوصل إلى توافق في اآلراء .وأعرب
أحد األعضاء ،بتأييد من عضوين آخرين ،عن قلقه بأن اللجنة لم تحرز التقدم المطلوب لتمكين األطراف في تعديل
كيغالي من االمتثال لتدبير الرقابة المؤرخ  1يناير/كانون الثاني  .2020ووافقت اللجنة على عقد مناقشات إضافية في
فريق االتصال .وبناء عليه ،أفاد ميسر فريق االتصال أنه على الرغم من المناقشات المهمة ،لم يتمكن الفريق مرة
أخرى من تسوية المشاكل.

مشروع األرجنتين (المقرر )66/83
 .358عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71التي قدمت مقترحا لمشروع للرقابة
واإلزالة بشأن انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في شركة فريو للصناعات في األرجنتين .وكان قد
سبقت مناقشة مقترح المشروع في االجتماع الثالث والثمانين وأعادت اليونيدو تقديمه وفقا للمقرر (66/83ب) .كما
أشار الى أنه سيجري النظر في الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين في إطار البند (9و) من جدول األعمال ،المشروعات االستثمارية؛ وفي حالة
أن ثبتت اللجنة في خيار غلق المنشأة ،أن يعاد رصيد األموال التي ووفق عليها بالفعل لرصد اإلنتاج في المرفق في
إطار المرحلة الثانية الى الصندوق ،وتعديل االتفاق مع اللجنة التنفيذية.
 .359ووافقت اللجنة على إحالة المسألة الى فريق االتصال بشأن الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون.23-
.360

وعقب المناقشة في فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تؤجل نظرها في المشروع للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23-في
األرجنتين إلى االجتماع الخامس والثمانين؛

(ب)

أن تطلب إلى األمانة تقديم تحليل إضافي للمشروع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعاله إلى
االجتماع الخامس والثمانين ،استنادا إلى أية معلومات إضافية تقدمها حكومة األرجنتين من خالل
اليونيدو.
(المقرر )90/84
92

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75

مشروع المكسيك (المقرر )66/83
 .361عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72التي قدمت خيارات لمقترح المشروع
للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23 -والتخلص التدريجي منها في كويموباسيكوس ،المكسيك.
 .362وقدم ممثل اليونيدو بعد ذلك معلومات إضافية ردا ً على أسئلة من األعضاء .وأوضح أنه على الرغم من عدم
وجود نظام احتياطي في البداية ،استثمرت الشركة في وحدة تدمير قوس البالزما الثانية لهذا السبب على وجه التحديد.
وتم استخدام الوحدة الثانية لتدمير الغاز المفلور كجزء من مشروع إيضاحي في عام  ،2015ولكن ليس منذ ذلك
الحين؛ ال يوجد حاليا ً سوق للنفايات الخطرة أو لتدمير المواد المستنفدة لألوزون ،ولم يتوقع وجودها .وانتقل إلى سؤال
يتعلق باإليرادات التي حققتها الشركة من خالل آلية التنمية النظيفة ،فأبلغ اللجنة أنه تم استثمار هذه األرباح في
مشروعات صناعية ومشروعات خضراء .وردا ً على سؤال حول تفضيل الشركة والحكومة للتدمير في الموقع ،قال
إن تجديد وحدتي تدمير قوس البالزما في الموقع يعتبر أفضل نهج نظرا للوائح المحلية ومخاطر النقل المرتبطة
بالتدمير خارج الموقع ،وكذلك أحكام اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
وأخيراً ،وعندما سئل لماذا لم يتم النظر في خيار تحسين عملية إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22 -على جدية أكثر،
قال إن الشركة عملت على تحسين العملية على مر السنين ،وتمكنت من خفض معدل توليد المنتج الثانوي
الهيدروفلوروكربون 23 -إلى أقل من  2في المائة ،وأن الوثيقة أوضحت التدابير التي يمكن اتخاذها لزيادة خفض
معدالت االنبعاثات.
 .363وفيما بعد ،أعرب أحد األعضاء عن قلقه فيما يتعلق بالسؤال المتعلق بآلية التنمية النظيفة ،قائالً إنها آلية
استثمارا لتحقيق ربح للشركة ،مثل أي تبادل تجاري .ومع ذلك ،أكد
قانونية وينبغي اعتبار الدخل من بيع األرصدة
ً
عضو آخر على أنه من المهم معرفة اإليرادات المتولدة ،ألنه كان من الممكن استخدامها لزيادة خفض انبعاثات المنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون.23 -
 .364ووافقت اللجنة على مواصلة مناقشة مشروع المكسيك في فريق االتصال المعني بالرقابة انبعاثات المنتج
الثانوي الهيدروفلوروكربون.23 -
 .365وعقب المناقشة في فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية إرجاء نظرها في المشروع للرقابة على انبعاثات
المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون 23 -في المكسيك إلى االجتماع الخامس والثمانين.
(المقرر )91/84
 .366وبناء عليه ،أدلى أحد األعضاء ببيان قائال إنه بالرغم من تاريخ بروتوكول مونتريال يفخر بإنجازاته ،من
المرجح أن االجتماع الحالي سيتم ذكره على أنه فشل لآللية في إيجاد حل من شأنه أن يمكن بلدان المادة  5التي تنتج
الهيدروكلوروفلوروكربون 22-من االمتثال لتدابير الرقابة على الهيدروفلوروكربون .23-فالمادة  10من البروتوكول
تحتوي على االلتزام بتقديم المساعدة المالية لبلدان المادة  ،5ولكن اللجنة التنفيذية فشلت في هذا الصدد .ويشكل ذلك
مشكلة ليس فحسب لبلدان المادة  5التي أنتجت الهيدروكلوروفلوروكربون ،22-بل أيضا لجميع بلدان المادة .5
وبالتالي ،سيكون على البلد أن يثير تلك المسألة مع لجنة التنفيذ ومع الفريق العامل المفتوح العضوية.
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البند  14من جدول األعمال :مشروع السياسة العملية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني للمشروعات
المدعومة من الصندوق المتعدد األطراف (المقرر ( 68/83ج))
.367

قدم ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73

 .368وأعرب العديد من األعضاء عن تقديرهم لعمل األمانة في إعداد الوثيقة وأكدوا على أهمية وجود سياسة
عملية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف .والحظ بعض
األعضاء أن الهدف من السياسة ال ينبغي أن يتمثل في تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني فحسب ،بل المساهمة
أيضا في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين .وذُكر أيضا أنه ينبغي رصد تنفيذ السياسة ومراجعتها بانتظام،
لكي يمكن استنباط الدروس المستفادة وإجراء تعديالت إذا لزم األمر.
 .369وقالت إحدى العضوات إنه سيكون من المفيد للجنة التنفيذية اعتماد وثيقة سياسة مستقلة تضم عناصر
السياسيات من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73ويمكن إضافتها كمرفق بتلك الوثيقة .وأعد وفدها
مسودة ،بعد التشاور مع األعضاء اآلخرين ،سيتم عرضها كورقة غرفة اجتماعات .وأكدت على ضرورة إدراج
تعريف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وذكرت أن ذلك منصوص عليه في قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي
ضا أن تشير الوثيقة الناتجة إلى "النهج المراعي لالعتبارات الجنسانية" بدالً من
لألمم المتحدة  .2/1997واقترحت أي ً
"النهج المراعي للمنظور الجنساني" .كما أثيرت أهمية تقييم وتنفيذ سياسة تعميم المنظور الجنساني .وكان من
الضروري جمع البيانات المصنّفة حسب الجنس واإلبالغ عنها كلما أمكن ذلك .وعالوة على ذلك ،ينبغي تحديد نقاط
الدخول ليس فحسب على أساس السياسات المطبقة في الوكاالت ،بل أيضا على خبراتها في تنفيذ السياسات الخاصة
بها.
.370

وأعرب العديد من األعضاء اآلخرين عن تأييدهم العتماد وثيقة سياسة مستقلة.

.371

وبناء عليه ،قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

أن تحاط علما بمشروع السياسة العملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق
المتعدد األطراف الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73؛

(ب)

أن توافق على السياسة العملية عن تعميم الجنسانية للمشروعات المعانة من الصندوق المتعدد
األطراف الواردة في المرفق الثالثين بالتقرير الحالي؛

(ج)

أن تؤكد أهمية تعميم المنظور الجنساني في المشروعات المعانة من الصندوق المتعدد األطراف؛

(د)

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة:
()1

أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) أعاله على
مدى دورة المشروع ،بدءا بالمشروعات المقترحة للنظر فيها في االجتماع الخامس
والثمانين؛

()2

أن تقدم معلومات تتعلق بالمنظور الجنساني ،عند إتاحتها ،في التقارير بشأن المشروعات
الجاري تنفيذها والموافق عليها قبل االجتماع الخامس والثمانين؛
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(هـ)

أن تطلب إلى األمانة أن تستعرض تنفيذ السياسة العملية عن تعميم الجنسانية المذكورة في الفقرة
الفرعية (ب) أعاله ،وإعداد تقرير لنظر اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثمانين.
(المقرر )92/84

البند  15من جدول األعمال :تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
 .372قدم ميسر الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/74التي تحتوي
على تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج ،الذي اجتمع ثالث مرات على هامش االجتماع الحالي .وتضمن
التقرير توصيات لنظر اللجنة التنفيذية بشأن قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين ،وتحديدا بشأن
تقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  2018والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج
المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية .ونظرا لضيق الوقت ،لم يتمكن الفريق الفرعي من مناقشة مشروع المبادئ
التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء ا لتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون ،والوثيقة األولية بشأن
التحقق من تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين ،ومشروع المبادئ التوجيهية لقطاع
إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وأوصى بإرجاء النظر في تلك المسائل إلى اجتماع مقبل.
تقرير التحقق من قطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2018
.373

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بتقرير التحقق من قطاع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  2018في الصين؛

(ب)

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم ،إلى االجتماع الخامس والثمانين ،تقرير التحقق المحدث لعام
 2018عن طريق إضافة تحقق لمرة واحدة يؤكد أن خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 22-في
سوكيان كاييان كان مدمجا رأسيا مع اإلنتاج في المرفق الالحق.
(المقرر )93/84

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (المقررات 71/81
و 89/82و)72/83
.374

قررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

اإلحاطة علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ األنشطة بموجب مبلغ  23مليون دوالر أمريكي الموافق
عليه بموجب المقرر (71/81ب) وتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

(ب)

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم ،في االجتماع السادس والثمانين ،تقريرا مرحليا عن األنشطة
المنفذة باستخدام المبلغ  23مليون دوالر أمريكي الموافق عليه بموجب المقرر (71/81ب).
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(المقرر )94/84
مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون
(المقرر (70/83ب))
 .375قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية والشكل العام المستخدم أثناء التحقق من
إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.
(المقرر )95/84
الوثيقة األولية عن التحقق من تطبيقات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين
(المقرر (71/83ج))
 .376قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الوثيقة األولية عن التحقق من تطبيقات المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للمواد األولية في الصين إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.
(المقرر )96/84
المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 .377قررت اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
إلى اجتماع مقبل للجنة التنفيذية.
(المقرر )97/84

البند  16من جدول األعمال : :مسائل أخرى
تواريخ وأماكن االجتماعات الخامس والثمانين والسادس والثمانين و السابع و الثمانين و الثامن و الثمانين للجنة
التنفيذية
.378

قدّمت ممثلة األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExCom/83/Inf.2

 .379وردا ً على سؤال ،قالت إنه ،وفقا للمقرر  ،74/83بما أن المكان المقترح لالجتماع السادس والثمانين لم يكن
مركز عمل تابع لألمم المتحدة ،فسيكون هناك فرق في التكلفة قدّر بمبلغ  70,000دوالرا أمريكيا .وسيتم تحديث هذا
التقدير في عام  2020بمجرد حساب تكاليف تذاكر السفر ومعدل بدل اإلقامة اليومي .وكانت المناقشات بشأن المسألة
بين حكومة أوزبكستان واألمانة جارية تمشيا مع إجراءات األمم المتحدة.
 .380وأشار أحد األعضاء إلى أن تواريخ االجتماع السادس والثمانين تتعارض مع تواريخ الدورة السادسة
والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،التي كان مقررا عقدها من  9إلى
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 19نوفمبر/تشرين الثاني  .2020وأشار الرئيس إلى أن الخيار البديل تمثل في عقد االجتماع في الفترة من  2إلى 6
نوفمبر/تشرين الثاني  2020في مونتريال.
 .381وفيما يتعلق بالتواريخ المقترحة لالجتماع السابع والثمانين ،أشير إلى أن االجتماع الخامس عشر لمؤتمر
األطراف في اتفاقية بازل ،واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية روتردام واالجتماع العاشر لمؤتمر
األطراف في اتفاقية ستكهولم كان من المقرر عقدها بالتعاقب في الفترة من  17إلى  28مايو /أيار .2021
.382

وقررت اللجنة التنفيذية:
(أ)

التأكيد على قرارها بعقد اجتماعها الخامس والثمانين في الفترة من  25إلى  29مايو /أيار 2020
في مونتريال ،كندا ،في مكان يتم تحديده الحقا؛

(ب)

أن تعقد اجتماعها السادس والثمانين في الفترة من  2إلى  6نوفمبر/تشرين الثاني  2020في
مونتريال ،كندا ،في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ،مع تغيير التواريخ والمكان المتفق
عليهما بموجب المقرر 74/83؛

(ج)

أن تعقد اجتماعها السابع والثمانين في الفترة من  28يونيه /حزيران إلى  2يوليه /تموز  ،2021في
مونتريال ،كندا ،في مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)؛

(د)

أن تعقد اجتماعها الثامن والثمانين في الفترة من  15إلى  19نوفمبر /تشرين الثاني  ،2021في
مونتريال ،كندا ،في مكان يتم تحديده الحقا.
(المقرر )98/84

البند  17من جدول األعمال :اعتماد التقرير
 .383اعتمدت اللجنة التنفيذية التقرير الحالي على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/L.1

البند  18من جدول األعمال :اختتام االجتماع
 .384عقب التبادل المعتاد للمجامالت ،اختتم االجتماع في الساعة  5:30مساء الجمعة ،الموافق  20ديسمبر/
كانون األول .2019
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