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 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 السادس والثمانوناالجتمــــــاع 

 2020 تشرين الثاني/نوفمبر 6إلى  2من  ،مونتريال

 12021 آذار /مارس 12إلى  8مؤجل: من 
 

 

 

 نينالثمابين الدورات التي أنشئت لالجتماع السادس و الممددة فيماتقرير عملية الموافقة 

 

 تتألف هذه الوثيقة من القسمين التاليين: .1

العملية المعدلة التي وافقت عليها  تتناولحيث  المؤجل العملية المعدلة لالجتماع السادس والثمانين أوال

اللجنة التنفيذية إلجراء االجتماع السادس والثمانين المؤجل الذي يتضمن نظر البنود البارزة في 

جدول أعمال االجتماع السادس والثمانين من خالل علمية ممتدة للموافقة فيما بين الدورات بالنسبة 

 ظر البنود ااألخرى.لبعض البنود وعن طريق اجتماعات افتراضية لن

تجميعا للتعليقات  والمتضمنة التعليقات والمناقشات والمقررات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية ثانيا

والمناقشات، حسب مقتضى الحال، والمقررات التي صدرت بشأن كل وثيقة من الوثائق التي 

نظرت خالل االجتماع السادس والثمانين المؤجل وقدمت بالترتيب الوارد في جدول أعمال 

  2.االجتماع الساجس والثمانين

 

  

                                                      
 .(19-فيروس كورونا )كوفيدبسبب    1

 ./Pro/ExCom/86/1OzL.UNEPالوثيقة   2
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 ثمانين المؤجلالعملية المعدلة لالجتماع السادس وال القسم األول:

 خلفية

الذي وصفته منظمة الصحة العالمية  2019وضعت األمانة في ضوء اندالع فيروس كورونا في أواخر عام  .2

، خطة طوارئ إلجراء االجتماعين الخامس والثمانين والسادس 2020مارس/ آذار  11بموجب تقديراتها في بالوباء 

. للنظر. ومنذ ذلك الوقت، وبالتشاور مع 2020مارس/ آذار  16والثمانين، وأرسلت الى أعضاء اللجنة التنفيذية في 

يل وتحديث خطة الطواري في العديد من المناسبات رئيس ونائب رئيس اللجنة التنفيذية، قامت اللجنة التنفيذية بتعد

 خطة طوارئ معدلة والموافقة عليها.وفقا لتطور الوباء. ونظر جميع أعضاء اللجنة التنفيذية 

بشأن ترتيبات االجتماع،  2020أغسطس/ آب  10وأبلغت األمانة اللجنة التنفيذية، في رسالة مؤرخة في  .3

، 2021الى مارس/ ىذار  2020ادس والثمانين من نوفمبر/ تشرين الثاني ، بإرجاء االجتماع السضمن جملة أمور

االجتماع السادس والثمانين وتنظيم اجتماع  ، ووثائق3وترتيب عملية معدلة للموافقة لنظر بعض بنود جدول األعمال

ة فيما بين الدورات افتراضي للفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج وهو ما ووفق عليه بعد ذلك. وعقدت عملية الموافق

. وعقد اجتماع 2020ديسمب/ كانون األول  3الى  2020نوفمبر/ تشرين الثاني  16لالجتماع السادس والثمانين من 

. وصدر تقرير عملية الموافقة فيما بين 2020ديسمبر/ كانون أول  1الفريق الفرعي المعني بقطاع االنتاج في 

ديسمبر/ كانون األول  14( في UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAP/3الدورات لالجتماع السادس والثمانين )

  4ويتوافر في موقع الويب الخاص بالصندوق المتعدد األطراف. 2020

 اإلجراء المعدل لالجتماع السادس والثمانين المؤجل

ونظرا الستمرار عمليات العزل وقيود السفر التي ظلت سارية في مقاطعة كويبك وكندا، أبلغ أعضاء اللجنة  .4

الى  8بأن من المتعذدر عقد االجتمع السادس والثمانين المؤجل في مونتريال من  2021فبراير/ شباط  5التنفيذية في 

وارئ معدلة بعنوان "إجراء بشأن عملية الموافقة وعلى ذلك، أعدت األمانة مشروع خطة ط. 2021مارس/ آذار  12

الممتدة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين" وبعد أن أخذت تعليقات األعضاء على مشروع الخطة في 

، قدم رئيس اللجنة التنفذية لألعضاء عرضا عاما لإلجراء الذي سيتبع والذيي يرد 2021مارس/ آذار  11االعتبار في 

 جزاء منه فيمايلي:ملخص أل

تنفذ عملية الموافقة بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين لنظر بنود جدول األعمال والوثائق  (أ)

من إجراء عملية الموافقة بين الدورات الجتماع اللجنة التنفيذية السادس  1الواردة في الجدول 

 والثمانين؛

 12)السبت( و 10و 9أي بالترجمة التتبعية تعقد أيام اجتماعات إلكترونية رسمية للجنة التنفيذية  (ب)

 من بينها: أجل جملة أمور)يستغرق كل اجتماع ثالث ساعات( من  2021أبريل/ نيسان  16و

)ج( بشأن مشروع المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد خطط 13مناقشة بند جدول األعمال  (1)

 )أ((؛84/54)المقرر  5الهيدروفلوروكربون لبلدان المادة  خفض

الهيدروفلوروكربون التي قدمتها الوكاالت  خفضالنظر في طلبات التمويل إلعداد خطط  (2)

 ؛5الثنائية والمنفذة نيابة عن بلدان المادة 

                                                      
، والتقارير 2019وتسوية حسابات  2019أنشطة األمانة، وحالة المساهمات والصرف، وتقرير عن األرصدة وتوافر الموارد، الحسابات الختامية لعام   3

 روعات المجمع،، وتقارير عن المشروعات التي تنطوي على متطلبات نوعية، وتقرير انتهاء المش2020ديسمبر/ كانون األول  31المرحلية حتى 

ون الثنائي ي التعافوالتأخيرات في تقديم الشرائح، وعرض للقضايا التي حددت خالل نظر المشروعات، والمقترحات المتعلقة بالمشروعات المدرجة 

 ليوئنديبية باف الخاصالتكاليوتعديالت برنامج عمل الوكاالت المنفذة ووثائق المشروعات القطرية في ميزانية برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال و

 واليونيدو والبنك الدولي.
الوثيقة    4

http://www.multilateralfund.org/86/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/86IAP3.pdf.  

http://www.multilateralfund.org/86/Report%20of%20the%20Eightythird%20meeting%20of%20the%20Executive/1/86IAP3.pdf
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( بشأن إطار التشاور مع الصناديق المعنية 2)ز()13مناقشة البند من جدول األعمال  (3)

للمحافظة على كفاءة استخدام والمؤسسات المالية الستكشاف تعبئة موارد مالية إضافية 

الطاقة أو تعزيزها لدى االستعاضة عن المواد الهيدروفلوروكربونية بغازات تنخفض فيها 

 (؛84/89القدرة على االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء )المقرر 

مدة كل  االتصال"("فريق تنظيم االجتماعات االفتراضية باللغة االنجليزية فقط )تماثل اجتماعات  (ج)

 لنظر البنود التالية: منها ثالث ساعات،

المتعدد األطراف  منظمة تقيم األداء تقرير تقييم الصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة  (1)

 الذي ستقدمه أمانة هذه المنظمة؛

اللجنة التنفيذية وممثل من مكتب المدير  بمشاركةعملية التعيين الختيار كبير موظفين  (2)

 ي لليونيب؛التنفيذ

في األرجنتين والمكسيك  23-للهيدروفلوروكربونمشروعات الرقابة على المنتج الثانوي  (3)

 العريضة المتعلقة لكل مشروع(، باستثناء مناقشة السياسة)اجتماع 

 ؛23-بالهيدروفلوروكربون

 الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج )اجتماعان(؛ (4)

وسيسمح للمراقبين بحضور االجتماعات اإللكترونية الرسمية المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(،  (د)

منظمة تقييم األداء المتعددة التقييم المقدم من أمانة بواالجتماع االفتراضي بشأن العرض المتعلق 

ع الرقابة على ( واالجتماعات االفتراضية المتعلقة بمشرو1المشار إليه في الفقرة )ج() األطراف

في األرجنتين والمكسيك المشار إليهما في  23-المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون

( أعاله وذلك إعماال للقواعد الخاصة باجتماعات اللجنة التنفيذية والممارسات 3)ج()  الفرعية رةالفق

 المعمول بها؛

وسوف تصنف التقارير الخاصة بعملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين  (ه)

"للتوزيع  والثمانين بصفة  ستثنائية بأنهاوتمديد عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس 

 العام".

قة وعقب العرض العام المقدم من رئيس اللجنة التنفيذية، أعدت األمانة الوثي .5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/1/Rev.1،  المعنونة إجراءات بشأن العملية الممددة للموافقة فيما بين

المحمي  المنبرالدورات المنشأة لالجتماع السادس والثمانين وأرسلت الى أعضاء اللجنة التنفيذية، وأرسلت الى 

 26متعدد األطراف لالجتماع السادس والثمانين في بكلمات السر التي كانت قد أنشئت في بواية اجتماع الصندوق ال

. وتناولت الوثيقة العملية المعدلة التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية إلجراء االجتماع السادس 2021مارس/ آذار 

والثمانين المؤجل، وجمعت كافة التوصيات المتعلقة بكل بند من بنود جدول األعمال والوثائق التي ستنظر في إطار 

جزئية: عملية الموافقة الممددة بشأن االجتماع السادس والثمانين واالجتماعات االلكترونية واالفتراضية والرسمية 

 والمقدمة وفقا للترتيب الوارد في بند جدول األعمال في كل جزء.

بنود  اللجنة التنفيذية ، نظرتUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/1/Rev.1وكما أشير في الوثيقة  .6

جدول األعمال التالية الخاصة باالجتماع السادس والثمانين من خالل العلمية الممددة للموافقة فيما بين الدورات بشأن 

 االجتماع السادس والثمانين:

 بيانات وتوقعات للبرنامج القطري ألغراض االمتثال. -5
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 التقييم: -6

 ؛2019لعام تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها  (أ)

 دراسة نظرية معدلة لتقييم استدامة انجازات بروتوكول مونتريال؛ (ب)

 تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين: (ج)

 دراسة نظرية؛ (1)

 الصالحيات الخاصة بالمرحلة الثانية؛ (2)

صالحيات الدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإليضاحية للبدائل المنخفضة القدرة على  (د)

 العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛االحترار 

 دراسة نظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة. (ه)

 تنفيذ البرامج: -7

 التقارير عن المشروعات التي تنطوي على متطلبات إبالغ محددة. )ب(

 تخطيط األعمال: -8

األطراف للفترة تحديث لحالة تنفيذ خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد  )أ(

 ؛2020-2022

 ؛؛2023-2021خطة أعمال مجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )ج(

 :2023-2021خطط أعمال للوكاالت الثنائية والمنفذة للفترة  )د(

 الوكاالت الثنائية؛ (1)

 اليوئنديبي؛ (2)

 اليونيب؛ (3)

 اليونيدو؛ (4)

 البنك الدولي. (5)

 تعديالت على برامج عمل: -9

 برامج عمل:تعديالت على  )ج(

 5؛2020تعديالت برنامج عمل اليونيب لعام  (3)

 المشروعات االستثمارية. )و(

                                                      
 إعداد المشروعات المتعلقة بالمشروعات االستثمارية الخاصة بالهيدروفلوروكربون في قطاع تكييف الهواء للسودان.  5
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 )ج((.84/61تحليل لنظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدة األساسية )المقرر  -12

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف المقدم لالجتماع الثاني والثالثين  -14

 لألطراف.

، نظرت اللجنة التنفيذية UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/1/Rev.1وكما أشير أيضا في الوثيقة  .7

بنود جدول األعمال التالية لالجتماع السادس والثمانين من خالل االجتماعات اإللكترونية الرسمية )مع ترجمة فورية( 

جليزية فقط( على أطراف االجتماعات واالجتماعات االفتراضية )باالن 2021أبريل/ نيسان  16و 12و 9أيام 

 اإللكترونية الرسمية:

 أنشطة األمانة. -3

 مقترحات المشروعات: -9

 عرض عام للقضايا التي حددت خالل استعراض المشروعات؛ (أ)

 التعاون الثنائي؛ (ب)

 التعديالت على برامج العمل: (ج)

 ؛2020التعديالت على برنامج عمل اليوئنديبي لعام  (1)

 ؛2020عمل اليونيب لعام التعديالت على برنامج  (2)

 6؛2020التعديالت على برنامج عمل اليونيدو لعام  (3)

 .2020التعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام  (4)

 المسائل المتعلقة بتعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال: -13

 5مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط خفض الهيدروفلوروكربون لبلدان المادة  )ج(

 )أ((؛84/54مقرر )ال

 كفاءة استخدام الطاقة: )ز(

إطار للتشاور مع الصناديق المعنية والمؤسسات المالية الستكشاف تعبئة موارد  (2)

مالية إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها لدى االستعاضة عن 

االحترار المواد الهيدروفلوروكربونية بغازات التبريد المنخفضة القدرة على 

 (؛84/89العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء )المقرر 

الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي للهيدروفلوروكربون  )ح(

 (.84/91والمقرر  84/90)المقرر 

 تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج. -15

                                                      
 .الهيدروفلوروكربونلخطط التخلص التدريجي من  ترميممشروع   6
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، أرجئت البنود والوثائق التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/1/Rev.1كما أشير في الوثيقة  .8

لم تنظر في عملية الموافقة فيها بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، والعملية المحددة للموافقة فيما سبق 

مؤجل الى الدورات لالجتماع السادس والثمانينواالجتماعات اإللكترونية واالفتراضية لالجتماع السادس والثمانين ال

 االجتماع السابع والثمانين.

وطلب من أعضاء اللجنة التنفيذية استعراض الوثيقة  .9

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/1/Rev.1  ووثائق االجتماع والسيما تلك التي نظرت في عملية

الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، وذكروا بأن المقررات التي تتخذ على أساس دون 

تطبق على عمليا الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين السابقة، وأن من الضروري  8 7،اعتراض

ديم طلبات الحصول على معلومات إضافية و/أو إيضاحات أو تغييرات في توصية األمانة بشأن أي وثيقة من تق

 .2021أبريل/ نيسان  16الوثائق قيد النظر، تقدم كتابة بواسطة رؤساء الوفود في موعد ال يتجاوز 

يما بين الدورات لالجتماع ووضعت الطلبات المكتوبة التي تلقيت على المنبر الذي أنشئ للعملية الممددة ف .10

 السادس والثمانين.

وقامت األمانة بتجميع جميع الطلبات المكتوبة والردود عليها في الجزء األول، والبنود التي نظرت في إطار  .11

العملية الممددة للموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/2 والطلبات المجمعة التي نظرت والردود عليها في عملية الموافقة ،

الممددة فيما بين الدروات لالجتماع السادس والثمانين. ولدى تجميع الطلبات المكتوبة، الحظت األمانة أن العديد من 

دد قليل من األعضاء األعضاء طلبوا معلومات إضافية و/أو إيضاحات بشأن وثائق معينة قيد النظر فين حين اقترح ع

اآلخرين إجراء تعديالت على توصيات األمانة بشأن العديد من البنود/ الوثائق التي نظرت في إطار العملية الممددة 

 للموافقة فيما بين الدورات.

أعضاء اللجنة التنفيذية اتصلت األمانة بالوكاالت الثنائية والمنفذة وخاصة  المقدمة منولدى معالجة الطلبات  .12

دما ال تتوافر المعلومات المطلوبة لدى األمانة أو أن االيضاحات المطلوبة تتطلب إجراء المزيد من المشاورات مع عن

. ولذا اتصلت األمانة بعدد قليل من الوفود لتوضيح بعض المعلومات اإلضافية التي طلبوها أو 5حكومات بلدان المادة 

 لنسبة لبعض الوثائق.اإليضاحات التي اقترحوها عن توصيات األمانة با

وفيما يتعلق بالوثائق التي تخضع لمسؤولية كبير موظفي الرصد والتقييم رهنا بشغل هذا المنصب، قدمت  .13

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/2األمانة التغييرات التي اقترحها عدد قليل من األعضاء في الوثيقة 

إصدار تعديل/ تصويب للوثائق المعنية بواسطة مساعد البرنامج لكبير موظفي الرصد والتقييم في حالة  واقترحت

والموافقة على التوصيات الواردة في الوثائق لتيسير عمل كبير موظفي الرصد والتقييم الموافقة على هذه التغييرات 

 بكفاءة بمجرد إنضمامه أو انضمامها لألمانة.

أيضا في الجزء الثاني إشارة في بنود جدول األعمال التي نوقشت خالل االجتماعات وأدرجت األمانة  .14

اإللكترونية واالفتراضية الرسمية والتي كان قد وافق عليها رئيس اللجنة التنفيذية والبنود التي نظرت خالل 

االجتماعات اإللكترونية الرسمية واالجتماعات االفتراضية الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/2. 

. في المنبر الذي Corr و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/2وبعد ذلك، وضعت الوثيقتان  .15

مايو/  3و  2021أبريل/ نيسان  30أنشئ لعملية الموافقة الممددة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين في 

على التوالي. وطلب من رؤساء الوفود أن يقدموا كتابة أي عدم موافقة على التوصيات المعدلة وأي  2021أيار 

. 2021مايو/ أيار  7. بحلول Corr و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/2تعليقات على الوثائق 

                                                      
 ق عليها في حالة عدم ووصول أي اعتراضات.أي أن الوثائق والتقارير والمشروعات سوف تنظر ويواف  7
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/36من الوثيقة  156.5و 156.4الفقرات   8



 

 

 

7 

 

مايو/ أيار  17لكمبيوتري الخاص به ووضعت الردود في وبالنسبة ألحد الوفود الذي تعرض لمشكالت في النظام ا

تعلقة . واستنادا الى الردود التي تلقيت، أعدت األمانة هذه الوثيقة التي تتضمن جميع مقررات اللجنة التنفيذية الم2021

 بكل بند من بنود جدول األعمال والوثائق المتعلقة بها التي نظرت في االجتماع السادس والثمانين المؤجل.

وسوف تدرج المقررات الناشئة عن االجتماع السادس والثمانين المؤجل تحت بنود جدول األعمال ذات  .16

 الصلة في تقرير االجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية.

ي كجزء من عملية الموافقة الممددة فيمابين الدورات لالجتماع السادس والثمانين، أي مسألة مرتبطة وسيجر .17

بوثائق االجتماع قدمت لهذه العملية ولم تتم الموافقة عليها للنظر خالل االجتماع السابع والثمانين أو في أي اجتماع 

ن مخصصات التمويل للوكاالت المنفذة استنادا الى الحق. وسوف ترسل األمانة أيضا تعليمات ألمين الخزانة بشأ

مستوى األموال المخصصة للمشروعات التي ووفق عليها فيما بين الدورات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن 

 اللجنة التنفيذية.

 التعليقات والمناقشات والمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية الجزء الثاني

اتخذت على أساس استثنائي ودوم وضع سابقة لمقررات اللجنة التنفيذية في صدرت جميع المقررات التي  .18

 المستقبل.

 من جدول األعمال: أنشطة األمانة 3البند 

المتضمنة تحديثا ألنشطة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1كان أمام اللجنة التنفيذية الوثيقة  .19

 األمانة التي اتخذت منذ اختتام عملية الموافقة فيما بين الدورات لالجتماع السادس والثمانين.

 تقرير تقييم الصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف

ف في صيغته النهائية على النحو الوارد في تلقت األمانة تقييم شبكة لمنظمة تقييم األداء المتعددة األطرا .20

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1الوثيقة 

منظمة تقييم األداء المتعددة  شبكةوفي شكل تقديم، قدم ممثل حكومة كندا بوصفها المؤسسة الرئيسية  .21

األطراف المنظمة وعملها لتحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة واألداء للنظام المتعدد األطراف. وبعد ذلك قدم تقرير 

سوزان ستينسين رئيسة أمانة تلك المنظمة والسيدة بوالندا بروفوس والسيد  األداء ثالثة ممثلين لتلك المنظمة هم السيدة

فلنت. وتحدثوا عن المنهجية المستخدمة والنتائج، التي كانت بصفة عامة بالغة اإليجابية. وحدد فريق تلك  مايكل

السيدة ستينسين عن شكرها ألمانة مجاالت في حاجة الى تحسين. وأعربت  وخمسةالمنظمة خمسة مجاالت للقوة 

تلقي ردودا اء المتعدد األطراف. وتطلعت الى الصندوق الذي تجاوز الدعوة الى ضرورة تيسير عمل منظمة تقييم األد

 .لتقديمهاعن التقييم بما في ذلك من خالل استجابة اإلدارة التي يطلب من جميع المنظمات التي جرى تقييمها 

وعقب العرض، أعرب العديد من األعضاء عن امتنانهم لتلك المنظمة على ما قدمته من تقرير التقييم  .22

 إلىين من الكثير من النتائج اإليجابية التي أبرزها فريق التقييم، أشار عدد من األعضاء والعرض المتعلق به. وفي ح

أن من المهم متابعة التوصيات الخاصة بالتحسين مع التقييم من ناحية والتحقق وضمان استدامة النتائج من ناحية 

اللجنة التنفيذية ذه األخيرة بواسطة أخرى حيث وصفت بأنها جديرة حقيقة باالهتمام واقترح أحد األعضاء مناقشة ه

التراخيص والحصص الجاري تنفيذها التي  وواإلبالغ والتحقق  الرصد لنظم  المعنون عرض عام 10تحت البند 

توضع بدعم من الصندوق المتعدد األطراف، وبواسطة الفريق الفرعي لقطاع اإلنتاج لدى نظر مشروع المبادئ 

كلوروفلوروكربون، واستمارة موحدة للتحقق من إزالة إنتاج المواد المستنفدة لألوزون. التوجيهية لقطاع إنتاج الهيدرو

وقال عضو آخر أن من المفيد الحصول على  مزيد من المعلومات عن كيفية تنظيم التقييم وإجراؤه بواسطة هيئات 

 األمم المتحدة األخرى.
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أثير أن األمم المتحدة أنشأت منصتها الخاصة لمهمة التقييم المتعلقة وقالت السيدة ستينسين ردا على سؤال  .23

باالستقالل الهيكلي لمكاتب التقييم ومستوى التقدير الذي أسند إليها لتحديد برامجها الخاصة بالتقييم. ويمكن اإلطالع 

، من مهام 8.1مصغر على تحليل فريق التقييم ألداء الصندوق في التقرير الوارد في القسم المخصص للمؤشر ال

 التقييم.

وقال أحد األعضاء أنه وجد أن من غير المناسب الربط بين مسألة استدامة الصندوق المتعدد األطراف  .24

، واإلشارة في التقرير الى أن 11-وحدث واحد أي الزيادة غير المتوقعة في االنبعاثات العالمية للكلوروفلوروكربون

غلقة في شرقي آسيا. ولذا عودة الى استخدام هذه المادة في إنتاج رغاوي الخاليا المال االنبعاثات قد نشأت على األرجح

يتعين إجراء المزيد من الدراسة لإلشارة الى مصدر االنبعاث، وينبغي أن يستمر المجتمع الدولي في العمل معا في 

 ي الحفاظ على استدامة نتائج االمتثال.البحوث العلمية والتنظيم واإلنفاذ فضال عن التجديد التكنولوجي للمشاركة معا ف

واقترح أحد األعضاء، بدعم من اثنين آخرين، أن تطلب اللجنة التنفيذية من األمانة إعداد تقرير يقدم  .25

لالجتماع الثامن والثمانين يرد على المجاالت الرئيسية الخمسة للتحسين المحددة ومشروع توصية عن تلك المجاالت 

 والتي تحتاج الى تحسين بما في ذلك تقدير للموارد الالزمة لمعالجتها.ييم المحددة في تقرير التق

وقال عضو آخر إن من المفيد قضاء بعض الوقت في دراسة التقرير بقدر أكبر من التفصيل. غير أنه ردا  .26

كون من على ذلك أشار عضو الى أن أمانة منظمة تقييم األداء طلبت ردا مؤسسيا في غضون ثالثة أشهر ولذا فقد ي

الحكمة اتخاذ إجراء أسرع من االجتماع الثامن والثمانين. وفي هذا الصدد. أشار عضو آخر الى أن أمانة الصندوق 

تتعرض لضغط في العمل نتيجة لألعباء اإلضافية التي ألقيت على كاهلها نتيجة للقيود التي فرضها الوباء. وسيتيح 

الوقت لالنتهاء من تراكم العمل ويضمن عدم تأثر العمليات الجارية. وإذا  التقرير الذي يعد لالجتماع الثامن والثمانين

يتعين على اللجنة إبالغ أمانة منظمة تقييم األداء قررت اللجنة الرد بعد االجتماع الثامن والثمانين قال رئيس الموظفين 

ة المسألة خالل االجتماع الثامن بنتائج المناقشات خالل االجتماع الحالي وقرار اإلدارة إالّ بعد أن تدرس اللجن

 والثمانين.

 تعيين رئيس الموظفين الرابع

لدى تقديم الموضوع، أشار الرئيس الى أن نظر عملية تعيين رئيس الموظفين الرابع سوف يأخذ شكل  .27

 مناقشات مغلقة بين أعضاء اللجنة التنفيذية بما في ذلك أولئك الذي تعاونوا.

وأبلغ اللجنة بأن السيدة انجير اندرسون المدير التنفيذي لليونيب قد طلبت من رئيس الموظفين لديها السيد  .28

رافائيل ببرالتا تمثيلها في االجتماع الحالي. وعلى ذلك كان لدى اللجنة المرفق األول من الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1 لقة بتعيين رئيس الموظفين التي تتضمن مقتطفات من الوثائق المتع

المنصب بصورة كبيرة وعقب إجراء تحديث، أصبحت تتوافق مع  لشغلالثالث. وقد تم في ذلك الوقت تغديل إعالن 

متطلبات بوابة الموارد البشرية لألمم المتحدة، وسوف ينشر على الفور. وأشار رئيس اللجنة الى أن هناك حاجة أيضا 

ية على تشكيل فريق االختيار مشيرا الى أنه وفقا للممارسات السابقة سيكون المدير الى أن توافق اللجنة التنفيذ

 ورئيس اللجنة التنفيذية مديري االختيار.ي لليونيب ىالتنفيذ

المنصب ولتكرار اإلجراءات التي اتبعت في اختيار رئيس  اشغلالعالن  وأعرب أحد األعضاء عن تأييده .29

المنصب ليعكس تركيز العمل الحالي للجنة  لشغلر اقترح زيادة تحديث إعالن الموظفين الثالث. غير أن عضوا آخ

التنفيذية واألمانة بشأن تنفيذ تعديل كيجالي وخفض الهيدروفلوروكربون. كما أشار الى أنه سيكون من المفيد أن يكون 

النظر الى رغبة الصندوق لدى المرشحين قدرا من المعرفة أو الخبرة عن المنظمات المالية األخرى أو الصناديق ب

المتعدد األطراف في زيادة هذا التعاون واالشتراك فرص التمويل على سبيل المثال فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة 

 في نفس الوقت خفض المواد الهيدروفلوروكربونية.

المنصب، قال السيد  شغلوردا على طلب الحصول على إيضاحات عن العملية التي ستتبع بشأن إعالن  .30

وقت ممكن دون المنصب في أسرع  شغلبيرلتا الى أنه من المفهوم لدى اليونيب أن اللجنة التنفيذية سوف تنظر إعالن 
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االضرار بالمناقشات الالحقة بشأن تشكيل فريق االختيار لكي ال يحدث تأخير في اإلعالن. وردا على سؤال عن 

، قال رئيس الموظفين إن الرابعزون كعضو في فريق اختيار رئيس الموظفين إدراج األمين التنفيذي ألمانة األو

 اختيار عضو في فريق االختيار يمثل اليونيب كان بناء على طلب المدير التنفيذي لليونيب.

طلب وبغية اإلسراع في عملية وضع الصيغة النهائية إلعالن شغل الوظيفة، اقترح رئيس الموظفين أن ت .31

هاء الجلسة األولى اإللكترونية العامة لالجتماع السادس والثمانين بطلب تعليقات من األعضاء بغرض األمانة عقب انت

تجميع هذه التعليقات لكي تنظرها اللجنة التنفيذية في وقت الحق من االجتماع. وقد قوبل االقتراح بالتأييد من جانب 

 األعضاء.

منصب معدل يتضمن  لشغلمعدل يتضمن إعالن ذلك، كان أمام اللجنة التنفيذية مشروع مقرر  وعقب .32

تعليقات األعضاء خالل المناقشات األولية التي دارت وأشار رئيس اللجنة الى أن مشروع المقرر يتضمن إنشاء فريق 

 5االختيار. وبغية اإلسراع بالعملية، اقترح أن يتشاور أعضاء اللجنة التنفيذية مع بعضها اآلخر لتحديد بلدان المادة 

مقرر الذي الل في فريق االختيار لكي يشار الى هذه البلدان باالسم في ثالتي ستم 5ثة والبلدان غير العاملة بالمادة الثال

سيتخذ في االجتماع السادس والثمانين. واستجابة لذلك، أشار أحد األعضاء الى أن األمر سوف يستغرق فترة للموافقة 

السابع والثمانين والى أنه لم يتبق سوى شهرين على عقد االجتماع  على توصيف العمل التي سيعرضه اليونيب، وأن

 هذا االجتماع، ولذا اقترحت أن تتم الموافقة على عضوية الفريق خالل االجتماع.

وأعرب أحد األعضاء بدعم من آخرين أن من األفضل، إذا وافق المدير التنفيذي لليونيب أن يرشح األمين  .33

 للعمل في فريق االختيار.التنفيذي ألمانة األوزون 

حديد على المنصب المعدل، أبرز السيد بيرالتا أن القصور المحتمل نتيجة للت شغلولدى التعليق على إعان  .34

خبرات العمل الالزمة في المتقدمين للمنصب مما قد يسفر عن طائفة صغيرة للغاية من المرشحين. ووافق العديد من 

 يع نطاق الخبرات المرغوبة.األعضاء على ضرورة تنقيح النص لتوس

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .35

أن تحاط علما، مع التقدير، بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة الواردة في الوثيقة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1؛ 

 منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف شبكةتقرير تقييم الصندوق المتعدد األطراف بواسطة 

أن تحاط علما، مع التقدير، بالفرض الذي قدمته أمانة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف بشأن  (ب)

للصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف  2019تقييم عام 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/2/Add.1الوارد في المرفق بالوثيقة 

 دوق أن تعد، للنظر من جانب اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والثمانين:أن تطلب من أمانة الصن (ج)

تقريرا يرد على المجاالت الخمسة الرئيسية التي تحتاج الى تحسين المحددةفي تقييم عام  (1)

للصندوق المتعدد األطراف بواسطة شبكة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف مع  2019

وصية بشأن هذه المجاالت التي تحتاج الى تحسين بما في ذلك تقديم معلومات ومشروع ت

 تقدير الموارد الالزمة لمعالجة هذه المجاالت؛

مشروع رد اإلدارة من اللجنة التنفيذية ألمانة منظمة تقييم األداء المتعددة األطراف عن  (2)

 ( أعاله؛1التقييم المشار إليه في الفقرة الفرعية )ج()
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 رئيس الموظفينعملية تعيين الختيار 

أن تحاط علما مع التقدير بمشاركة ممثل للمدير التنفيذي لليونيب في العملية الرامية الى اختيار  (د)

 رئيس الموظفين الرابع؛

رئيس الموظفين الرابع على النحو الوارد في المرفق  بشأنأن توافق على إعالن شغل المنصب  (ه)

 األول بهذا التقرير؛

أعاله في )ه( إعالن شعل المنصب المشار إليه في الفقرة الفرعية أن تطلب من اليونيب إصدار  (و)

 سبيرا لألمم المتحدة وتيسير عملية االختيار؛بوابة الموارد البشرية ان

، وثالثة أعضاء تمثل البلدان التي 5أن تشكل فريق اختيار يتألف من ثالثة أعضاء تمثل بلدان المادة  (ز)

، بما في ذلك األمين التنفيذي ألمانة األوزون، الذي وممثلين عن اليونيب 5ال تعمل بالمادة 

سيستعرض جميع الطلبات المقدمة واستعراض المرشحين الرئيسيين وتقديم توصيته على أساس 

 الفهم بمايلي:

ستعمل األمانة مع أعضاء اللجنة التنفيذية فيما بين الدورات لتحديد الممثلين الثالثة لبلدان  (1)

بما في ذلك رئيس اللجنة التنفيذية  5ثة للبلدان غير العاملة بالمادة والممثلين الثال 5المادة 

 ؛للعمل في فريق االختيار

 تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تشكيل فريق االختيار خالل اجتماعها السابع والثمانين؛ (2)

بوصفه  2021التنفيذية في يشترك في رئاسة فريق االختيار ممثل اليونيب ورئيس اللجنة  (3)

 ظف اإلبالغ األول؛مو

يساعد اليونيب فريق االختيار طوال عملية اختيار المرشحين ويقدم ملخصا عن استخدام  (4)

 طريقة المقابالت المحددة في إطار األمم المتحدة؛

أن تطلب من األمانة أن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في عملية التعيين خالل االجتماع السابع  (ح)

 والثمانين.

 (xx/86المقرر )

 من جدول األعمال: بيانات البرنامج القطري وتوقعاته بشأن االمتثال 5البند 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة  .36

وبناء على طلب من أحد األعضاء، قدمت األمانة  معلومات إضافية بشأن توافر البيانات عن انبعاثات المنتج  .37

وأشارت الى أنه لن يمكن بالنظر الى عدم توافر اإلنتاج واالستهالك المبلغ عن  23-الثانوي الهيدروفلوروكربون

من بروتوكول مونتريال و/أو بموجب تقرير بيانات البرنامج القطري،  7المواد الهيدروفلوروكربون بموجب المادة 

 وضع تقديرات لهذه المستويات بالنسبة للمنتجين والمستهلكين الرئيسيين.

يضاحات عن العالقة ين مختلف الجداول في استمارة اإلبالغ بموجب البرنامج القطري وطلب عضو آخر إ .38

وباء بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية والغرض والحاجة الى اإلبالغ عن هذه المعلومات  1وخاصة الجدول باء 

المواد مشيرا الى الصعوبة في تتبع تدفق وتنوع مصادر  1واقترح العضو أيضا إزالة الجدول باء 

الهيدروفلوروكربون وخالئط الهيدروفلوروكربون، وأن إشراك الحسابات المعقدة سوف يسفر عن أخطاء في إبالغ 

 البيانت وعدم اتساقها.
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لن يطبق إالّ بالنسبة لعدد قليل من البلدان  1ولدى توضيح هذه المسألة، أشارت األمانة الى أن الجدول باء  .39

ربون، وبالنسبة فقط لتلك الخالئط التي كانت تصنع في تلك البلدان، وأن هذه التي تصنع خالئط الهيدروفلوروك

الكتساب الخبرات استنادا الى تلك التي يمكن أن تقرر اللجنة  5البيانات سوف تمأل لفترة تجريبية لبلدان المادة 

نظرها، اقترحت إحالة كررت وجهات ، غير أن العضوة بعد أن 1المتواصل للجدول باء  التنفيذية بشأن استخدامها

 المسألة الى المناقشة في اجتماع شخصي للجنة التنفيذية.

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .40

أن تحاط علما بالمعلومات المتعلقة ببيانات البرنامج القطري والتوقعات بشأن االمتثال الواردة في  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8الوثيقة 

 امج القطري؛بلدا قدم بيانات البرن 142أن  (1)

بيانات البرنامج القطري للسنوات من  2021يناير/ كانون الثاني  5أن اليمن لم تقدم حتى  (2)

 ؛2019، ولم تقدم الجزائر بيانات البرنامج القطري عن عام 2019الى  2014

أن تطلب من األمانة إرسال رسائل لحكومة اليمن بشأن تقارير بيانات البرنامج القطري المعلقة عن  (ب)

والى حكومة الجزائر بشأن تقرير  2019و 2018و 2017و 2016و 2015و 2014وات السن

مع حثهما على تقديم هذه التقارير في أسرع وقت  2019بيانات البرنامج القطري المعلقة عن عام 

 ممكن؛

المعدلة المحدثة في تقارير بيانات البرنامج  1في مشروع استمارة القسم باء  أن ترجىء النظر (ج)

 الى UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/8لى النحو الوارد في المرفق الرابع من الوثيقة القطري ع

 للجنة التنفيذية. مباشراجتماع 

 (xx/86المقرر ) 

 من جدول األعمال: التقييم 6البند 

 2019تقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام  )أ(

، التي تتضمن تقييما ألداء الوكاالت UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/9نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة  .41

 .2019المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام 

والحظ أحد األعضاء أن التوصية "بأن تحاط علما بتحليل االتجاهات الذي يشير الى أن أداء الوكاالت المنفذة  .42

تعني أن أداء الوكاالت المنفذة قد تتحسن في " 2018بالمقارنة بعام  2019لم يتحسن بالنسبة لبعض المؤشرات في 

 بعض المجاالت.

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .43

 أن تحاط: (أ)

على النحو الوارد في  2019بتقييم أداء الوكاالت المنفذة في ضوء خطط أعمالها لعام  (1)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/9الوثيقة 

في  83بما ال يقل عن  2019عن عام أن جميع الوكاالت المنفذة لديها تقييم كمي ألدائها  (2)

 ؛100سلم من 
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أن تحليل االتجاهات أشار الى أن أداء الوكاالت المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في  (3)

 .2018بالمقارنة بعام  2019

مع التقدير الجهود التي بذلتها الوكاالت الثنائية والمنفذة إلجراء مناقشات صريحة وبناءة  (4)

طنية المعنية بشأن المجاالت التي رؤي أنها أقل من مرضية، مع وحدات األوزون الو

 ؛والنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات األوزون الوطنية المعنية

أن تطلب من اليونيدو إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدة األوزون الوطنية في العراق لتسوية  (ب)

 امن والثمانين عن نتائج هذه المناقشات؛أية مسائل أثيرت في تقييم أدائها وإبالغ االجتماع الث

أن تشجع وحدات األوزون الوطنية على أن تقدم على أساس سنوي بطريقة حسنة التوقيت تقييمها  (ج)

بلدان  78لألداء النوعي للوكاالت الثنائية والمنفذة في مساعدة حكوماتها مع مالحظة مع التقدير أن 

 .2019بلدا في  71مقارنة بعدد بلدا قد قدم عمليات التقييم هذه بال 144من 

 (xx/86المقرر ) 

 

 الدراسة النظرية المعدلة لتقييم استدامة إنجازات بروتوكول مونتريال )ب(

التي تتناول التغييرات التي أدخلت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/10نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة  .44

 على الدراسة النظرية والمقدمة الجتماع الرابع والثمانين.

التي  5وأعرب األعضاء عن تقديرهم لحقيقة أن الدراسة النظرية المعدلة تتضمن توقعات أعداد بلدان المادة  .45

والثمانين وأبرزوا أهمية المناقشات تزيد بدرجة كبيرة عن تلك الواردة في الدراسة التي قدمت لالجتماع الرابع 

المستمرة للمسائل المتعلقة بالرصد والتقييم من بعد شامل يغطي أيضا الوثائق 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/14،UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1 ، 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/83  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP/2الى أن تأخذ في  ، والحاجة

ائج والتوصيات الواردة في الدراسة النظرية المعدلة جنبا الى جنب مع الورقة التي أعدت في إطار بند االعتبار النت

بالنظر الى أن كلتى الوثيقتين يتناوالن القضية المتعلقة بدعم االمتثال اللتزامات بروتوكول مونتريال في المدى  10

 الطويل.

وردا على سؤال بشأن المعلومات اإلضافية، أوضحت األمانةـ وعي تلفت األنظار الى الفقرات ذات الصلة  .46

بشأن عرض عام للرصد واإلبالغ والتحقق ونظم التراخيص  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38من الوثيقة 

المراجعة المستقلين والحصص التي يجري تنفيذها والتي وضعت بدعم من الصندوق المتعدد األطراف، التحقق و

إلنتاج المواد المستنفدة لألوزون باعتبار ذلك وسيلة تتسم بالكفاءة إلنفاذ اإلزالة المستدامة للمواد المستنفدة لألوزون، 

وسبل تعزيزها وقدمت عرضا عاما موجزا لتكلفة وتمويل التحقق وعمليات اإلدارة. وأبرزت األمانة كذلك 

( 4)م()2يز التحقق في إطار االتفاقات المتعددة السنوات على النحو المبين في الفقرة المالحظات المتعلقة بكيفية تعز

، والتي لم توافق عليها اللجنة التنفيذية خالل االجتماع الرابع UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64( من الوثيقة 5و)

 والثمانين.

منجزات بروتوكول مونتريال في على استدامة  19-وطلب عضو آخر نظرة متعمقة في أثار وباء كوفيد .47

البلدان. وأبلغت األمانة بعد أن أشارت الى أن تقرير الدراسة النظرية المعدلة لم يتضمن هذه المعلومات بالنظر الى أنه 

 قد استكمل قبل الوباء، أن هذه المعلومات تتوافر في عدد من وثائق اللجنة التنفيذية منذ االجتماع الخامس والثمانين

المستمر بتنفيذ واستكمال األنشطة الممولة من الصندوق المتعدد األطراف على الرغم  5بين التزام بلدان المادة والتي ت

 من أن الوباء قد أسهمت في تحقيق واستدامة أهدافها المتثال لبروتوكول مونتريال.
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 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .48

م استدامة منجزات بروتوكول مونتريال الواردة أن تحاط علما بالدراسة النظرية المعدلة بشأن تقيي (أ)

 ؛UNEP/ OzL.Pro/ExCom/86/10في الوثيقة 

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن  تأخذ في االعتبار، حسب مقتضى الحال، نتائج  (ب)

في إعداد  5الفقرة )أ( أعاله لدى مساعدة بلدان المادة وتوصيات الدراسة النظرية المشار إليها في 

 وتنفيذ المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد األطراف.

 (xx/86المقرر ) 

 تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين: الدراسة النظرية والصالحيات )المرحلة الثانية( )ج(

التي تتضمن الدراسة النظرية عن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11نظرت اللجنة التنفيذية الوثيقة  .49

 تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين والصالحيات الخاصة بالمرحلة الثانية من التقييم.

ورأوا أن عمليات التقييم هذه تنطوي على  5والحظ األعضاء أن الشبكات توفر أهمية بالغة لبلدان المادة  .50

بشأن المرحلة التالية من تنفيذ بروتوكول  5حسين وتوفر قيمة لبلدان المادة أهمية لكي تواصل الشبكات عمليات الت

مونتريال. كما أشير الى أن التوصيات الواردة في الوثيقة قد سبقت التوصيات النهائية الناشئة عن التقييم، وأن التقييم 

 شبكات اإلقليمية للنظر.النهائي قد يحدد المزيد من التوصيات األكثر تحديدا أو الجديدة لتحسين عمل ال

 اإلقليمية الشبكات اجتماعات أن اليونيب أوضح المعلومات، من مزيد على العضو لحصول طلب على وبناء .51

 لموظفي فرصة توفر والمنفذة الثنائية واألطراف الوكاالت عن فضال األوزون وأمانة الصندوق فيها يشارك التي

 لإلطالع مونتريال وكولبروت في واألطراف التنفيذية اللجنة اجتماعات يحضروا لم الذين أولئك وخاصة األوزون

 والمالية التقنية والقضايا مونتريال بروتوكول إطار في الرئيسية والقضايا واألطراف، التنفيذية اللجنة مقررات على

 تقاسمهم خالل من 5 بالمادة تعمل ال التي والبلدان 5 المادة بلدان من النظراء من وللتعلم اإلقليم، في تؤثر التي

 عدم حاولت أنها الى اليونيب أشار الصندوق، أمانة مشاركة تيسير الى وسعيا والمعارف. والخبرات المعلومات

 للتقديمات النهائية المواعيد خالل أو األخرى االجتماعات فيها تعقد التي األوقات في الشبكات اجتماعات عقد توقيت

 تقديم إما الى الصندوق أمانة وتدع شخصية، بصورة المشاركة تتعذر وعندما الصندوق. أمانة مشاركة ييسر مما

 التسجيل. سابقة رسالة إرسال أو افتراضي غرض

وقدم اليونيب المزيد من المعلومات عن كيفية مشاركة وحدات األوزون الوطنية مع المجتمع المدني من  .52

كول خالل عنصر التوعية العامة في مشروعات التعزيز المؤسسي الكتساب الدعم الستراتيجيات وسياسات بروتو

مونتريال الوطنية ومن خالل المشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في سياق خطط إدارة إزالة المواد 

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتتفاعل وحدات األوزون الوطنية على أساس جاري مع القطاع الخاص لمختلف 

وجمع البيانات، وتخصيص الحصص  األنشطة بما في ذلك تطوير التنظيم واستيراد غازات التبريد والمعدات،

 والتراخيص، والتدريب وتطوير التكنولوجيا.

وفيما يتعلق بمساهمة اجتماعات الشبكات في تحمل التمويل لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، أشار اليونيب الى  .53

ية خالل السنتين أن اإلجراءات المتعلقة باألوزون قد تضمنت قضايا كفاءة استخدام الطاقة في مشروعات وأنشطة نوع

. 5إالّ أن التفاعل بين االمتثال لبروتوكول مونتريال والسياسة المتعلقة بالطاقة لم تكن معتادة في كثير من بلدان المادة 

وكانت هذه البلدان تواجه اختبارات صعبة للتكنولوجيا والسياسات ومواصلة أهداف االمتثال إلزالة 

خفض الهيدروفلوروكربون وأنه يتعين على وحدات األوزون الوطنية أن الهيدروكلوروفلوروكربون مع اإلعداد ل

تنظر بصورة مطردة في اختيار غازات التبريد في سياق سياساتها الوطنية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة على 

 المستوى اإلقليمي.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/3 

 

 

14 

 

ندوق المتعدد وأشار اليونيب الى أنه استنادا الى خبراته من مشروع حصل على الدعم من خارج الص .54

األطراف )أي برنامج كيجالي لكفاءة التبريد( وحلقات عمل التوأمة اإلقليمية التي تدعم قدرة المشاركين من بلدان 

بشأن برامج كل منها وتعزز )وفي بعض الحاالت البدء بسرعة(، وعملية التشاور مع أصحاب المصلحة  5المادة 

راض األوزون. وسعيا الى المحافظة على قوة الدفع، اقترح اليونيب الوطنيين في بؤرة كفاءة استخدام الطاقة ألغ

توأمة موظفي األوزون الوطنيين وصانعي سياسات الطاقة لتحقيق التنسيق الفعال لسياسات الطاقة في بروتوكول 

الفهم مونتريال على المستويات اإلقليمية والوطنية. وسوف تمكن حلقات العمل وحدات األوزون الوطنية من تحسين 

بالسياسات والبرامج والمشروعات ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة التي تنفذ خارج التفويض المسموح لبروتوكول 

مونتريال )أي المعايير الدنيا لكفاءة استخدام الطاقة، وبرامج التوسيم وسياسات الطاقة( التي سيكون لها تأثير 

 يال.وتداعيات على أهداف االمتثال لبروتوكول مونتر

وفيما يتعلق بالكيفية التي ستسير بها الشبكات اإلقليمية التعاون مع صناديق البيئة األخرى، قدم اليونيب العديد  .55

من األمثلة السابقة التي تطلب من الوكاالت المنفذة تبادل التفاصيل مع مرفق البيئة العالمية المتعلقة باألوزون. كما 

المشاكة تبادل  5وعات المتعلقة باألوزون، وطلب أيضا من بلدان المادة طلب من مرفق البيئة العالمي مشاركة المشر

خبراتها بشأن نفس هذه المشروعات، ودعت أمانة مرفق البيئة العالمية الى بعض اجتماعات الشبكة اإلقليمية مناقشة 

ب كذلك الى أنه سيدعو أمانة التوافق والتعاون باالعتماد على الفائدة التي تعود الى ذلك اإلقليم المحدد. واشار اليوني

 وحينما سيكون ذلك مفيدا.صندوق المناخ األخضر الى اجتماعات الشبكة اإلقليمية عندما 

، وعدد قليل 2022واقترح عضو آخر بأن يقدم التقييم النهائي الى أول اجتماع للجنة التنفيذية الشخصي في  .56

ى نتائج الدراسة النظرية. وعقب ذلك صدر تصويب من التعديالت على الصالحيات الخاصة بتحسين االعتماد عل

 للوثيقة.

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .57

أن تحاط علما بالدراسة النظرية لتقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين وصالحيات  (أ)

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11 andالمرحلة الثانية من التقييم الواردة في الوثيقة 

Corr.1؛ 

تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تطبيق، حسب مقتضى الحال، نتائج وتوصيات التقييم   أن (ب)

 المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( أعاله؛

أن توافق على صالحيات المرحلة الثانية من تقييم الشبكات اإلقليمية لموظفي األوزون الوطنيين  (ج)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/11/Corr.1الواردة في الوثيقة 

 (xx/86المقرر ) 

صالحيات الدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإليضاحية لبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  )د(

 المنخفضة القدرة على االحترار العالمي

يضاحية لبدائل المواد نظرت اللجنة التنفيذية الصالحيات الخاصة بالدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإل .58

الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة القدرة على االحترار العالمي الواردة في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/12. 

 لتكنولوجياتلوفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدروس المستفادة من دراسات الجدوى الموافق عليها للترويج  .59

غير العينية ستكون جزءا من التقييم، جرى توضيح أن التقييم سوف يركز على المسائل ذات الصلة بتصميم وتنفيذ 

المشروعات اإليضاحية المنخفضة القدرة على االحترار العالمي، ولم يوافق على أي مشروع إيضاحي يتعلق 

 بالتحويل الى التكنولوجيات العينية.
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ى أن الكثير من األسئلة الواردة في الوثيقة سوف تسفر عن نقص في الردود وأشار أحد األعضاء بقلق ال .60

المركزية على القضايا الرئيسية. واقترح عدد قليل من األعضاء إجراء تعديالت في الصالحيات مما أسفر عن إصدار 

فضة القدرة على مراجعة للصالحيات. وفيما يتعلق باالقتراح الخاص باالستعاضة عن مصطلح "التكنولوجيات المنخ

االحترار العالمي" بما يتوافق مع المصطلح التكنولوجيات المنخفضة أو المنعدمة القدرة على "االحترار العالمي" الى 

المتعلق بتعديل خفض المواد الهيدروفلوروكربونية، وعقب إيضاحات من األمانة، سحب  28/2المستخدم في المقرر 

 االقتراح.

أن توافق على الصالحيات الخاصة بالدراسة النظرية لتقييم المشروعات اإليضاحية اللجنة التنفيذية  وقررت .61

بشأن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنخفضة القدرة على االحترار العالمي على النحو الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/12/Rev.1. 

 (xx/86المقرر ) 

 كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة الدراسة النظرية لتقييم )ه(

نظرت اللجنة التنفيذية الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة الواردة في الوثيقة  .62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13. 

اللجنة واقترح أحد األعضاء إرجاء النظر في الدراسة النظرية حتى االجتماع السابع والثمانين مشيرا الى أن  .63

التنفيذية قد ترغب في أن تبين كيفية استخدام الدراسة النظرية في االستجابة للطلب المقدم من األطراف في المقرر 

. وأشارت كذلك الى أنه على الرغم من الكمية الهائلة من المعلومات عن قطاع الخدمة الواردة في الوثيقة، فإن 30/5

مباشة بكفاءة استخدام الطاقة، ويمكن أن توضح الوصالت غير المباشرة  تلك المعلومات لم تكن كلها تتعلق بصورة

 ية تستحق النظر من جانب اللجنة التنفيذية.نفي بعض األقسام. وعالوة على ذلك، فإن هناك بعض التوصيات الضم

عضو آخر إجراء تصويبات على الدراسة النظرية لتعكس السياسة التي وضعت للتمكين من إجراء  واقترح .64

 ملية التهيئة بصورة آمنة مما يسفر عن إصدار تصويب للدراسة النظرية.ع

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الدراسة النظرية لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الخدمة  وقررت .65

 الى االجتماع السابع والثمانين. Corr.1 و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/13الواردة في الوثيقتين 

 (xx/86المقرر ) 

 من جدول األعمال: تنفيذ البرنامج 7البند 

 تقارير المشروعات التي لديها مطالبات إبالغ محددة )ب(

( قتقرير التحق -وكربونية )المرحلة الثانيةسري النكا: خطة إدارة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلو
 )اليوئنديبي/اليونيب(

نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة بتقرير التحقق المحدث بشأن استهالك  .66

الواردة في الوثيقة  2019-2016الهيدروكلوروفلوروكربون في سري النكا للفترة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2. 

لتعديل برنامجها القطري  وأشاد األعضاء بالجهود التي بذلتها حكومة سري النكا في بدء اإلجراءات الالزمة .67

لكي تتوافق مع االستهالك الذي تحقق واتخاذ خطوات للعودة الى  2017و 2016عن عامي  7وتقارير بيانات المادة 

االمتثال، والتزمت بتعزيز آليات اإلبالغ واإلنفاذ لضمان عدم تكرار األخطاء في تسجيل الواردات. ووافق األعضاء 
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ات الواردة في االتفاق بين البلد واللجنة التنفيذية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة كذلك على تطبيق مادة العقوب

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التي سوف تشير الى أن البلد  7وبعد أن الحظ أحد األعضاء الى عزم حكومة سري النكا تعديل بيانات المادة  .68

، طلب تأكيدات بأن المسألة سوف تحال الى لجنة التنفيذ بموجب 2016يزيد عن أهداف بروتوكول مونتريال في عام 

إرجاء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال. وأشارت األمانة الى أن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون المبلغ عن 

ع قد عدل إعماال للتقرير التحقق وتشاورت مع أمانة األوزون بشأن الوض 7بموجب المادة  2017و 2016عامي 

الخاص بهذا البلد وأبلغت أمانة األوزون بأنها سوف تستعرض البيانات المعدلة وتعرض الحالة على لجنة التنفيذ 

للنظر. وأبلغت األمانة كذلك بأن التوصية المحتملة من لجنة التنفيذ بأنه قد تبين أن البلد في حالة عدم امتثال 

إالّ أنه لن يتخذ إجراء آخر بشأن  2016روكربون في عام لاللتزامات الخاصة باستهالكها من الهيدروكلوروفلو

 المسألة بالنظر الى أن البلد قد عاد الى حالة االمتثال.

 اللجنة التنفيذية مايلي: وقررت .69

الى  2016أن تحاط علما بتقرير التحقق المحدث بشأن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون من  (أ)

لسري النكا المقجم من اليوئنديبي والوارد في الوثيقة  2019

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.2؛ 

 أن تالحظ أيضا: (ب)

 7ت المادة أن حكومة سري النكا قد بدأت إجراءات لتعديل برنامجها القطري وتقارير بيانا (1)

 وفقا لالستهالك المحقق؛ 2017و 2016عن 

مع القلق بأن استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون في سري النكا قد تجاوز الهدف المحدد  (2)

في بروتوكول مونتريال والحد األقصى المسموح به لالستهالك المحدد في االتفاق بين 

طن بقدرات استنفاد  0.23حكومة سرى النكا واللجنة التنفيذية عن ذلك العام بمقدار 

 طن متري(؛ 4.18األوزون )

أن حكومة سري النكا قد اضطلعت بالخطوات الالزمة للعودة الى حالة االمتثال على النحو  (3)

مما يبين أن البلد كان  2019الى  2017المشار إليه في االستهالك المحقق للسنوات التالية 

 في حالة امتثال؛

ل أن الحكومة قد التزمت بضمان عدم تكرار األخطاء في الواردات في المستقبل من خال (4)

تعزيز آلية اإلبالغ بين وحدة األوزون الوطنية وسلطات الجمارك وإجراء التعديالت 

 المالئمة لإلنفاذ؛

من المرفق ألف من االتفاق بين حكومة سري النكا  11أن تطلب خفضا في التمويل بحسب الفقرة  (ج)

وفلوروكربونية التي واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلور

دوالر أمريكي لكل طن متري من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربون  2,500حسبت على أساس 

دوالرا  11,463الذي يزيد عن الحد  األقصى لالستهالك المسموح به مما يسفر عن عقوبة تبلغ 

 دوالرا أمريكيا 470 دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ 6,270أمريكيا تتألف من 

دوالرا أمريكيا لليونيب  543دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  4,180لليوئنديبي و

 للشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

ليه بشأن الشريحة األولى من إطالق التمويل الموافق عليه والمتحفظ ع أن تطلب من أمين الخزانة (د)

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسري النكا البالغة 
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دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  216,200أمريكيا تتألف من  دوالرا 458,238

ئدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زا 200,800دوالرا أمريكيا لليوئنديبي و 15,134

 دوالرات أمريكية لليونيب مع مراعاة الفقرة الفرعية )ج( أعاله. 26,104

 (xx/86)المقرر  

 من جدول األعمال: تخطيط األعمال 8البند 

 2022-2020للفترة  متعدد األطرافالتحديث عن حالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة للصندوق  (أ)

الواردة  2022-2020 للفترة التنفيذية في المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ خطة األعمال الموحدةنظرت اللجنة  -70

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23في الوثيقة 

 بما يلي: علمااللجنة التنفيذية  طتيأح  -71

على  2022-2020متعدد األطراف للفترة الحالة تنفيذ خطة األعمال الموحدة للصندوق عن  تحديثال (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23النحو الوارد في الوثيقة 

 

دوالًرا   20,751,671أن القيمة اإلجمالية لألنشطة المقدمة إلى االجتماع السادس والثمانين المؤجل تبلغ و (ب)

، منها (ونروفلوروكرببالهيددوالًرا أمريكيًا لألنشطة المتعلقة 20,374,686أمريكيًا )بما في ذلك 

عام لغير المدرجة في خطة األعمال  اتعوا أمريكيًا مرتبطة بمقترحات المشردوالرً   17,453,416

2020. 

 2023 - 2021 للفترةمتعدد األطراف الخطة األعمال الموحدة للصندوق  )ج( 

المقدمة  2023 - 2021 للفترةمتعدد األطراف النظرت اللجنة التنفيذية في خطة العمل الموحدة للصندوق   -72

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25في الوثيقة 

المواد إنتاج  لشركة تقني تدقيقعدم وجود توافق في اآلراء بشأن الشروع في إجراء  وبمالحظة  -73

خطة إدارة باألنشطة المتعلقة  حذف، طلب األعضاء (xx/86في الهند )انظر المقرر الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 للهند من خطة العمل الموحدة.إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 مواد التبريدتعزيز للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اإلقليمي من أجل  الفنيةلمساعدة امشروع فيما يتعلق ب  -74

درجات  فيها التي ترتفع ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي لقطاعات تكييف الهواء في البلدان

عن  يحاً ومعلومات إضافيةتوضونيب( )الي، قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة (PRAHA-III) المحيطةفي البيئة الحرارة 

يات لتكنولوجلقبول السوق األنشطة المتوقعة لتحفيز و؛ إجمالي الميزانية بين الوكالتين وخاصة تقسيم، المشروع

 والبلدان ةالمحيط في البيئةدرجات الحرارة  التي ترتفع فيهاالخبرات مع البلدان  وتقاسم ؛ وتوزيع النتائجالبديلة

 األخرى.

، اقترح أحد إلى وضعه السابق PRAHA-IIIأعرب عدد قليل من األعضاء عن تأييدهم إلعادة مشروع  حين  -75

ه أن كروذذه ه الفنيةالمساعدة  اتعوصية حيث ال توجد نافذة تمويل لمشراألعضاء حذف الفقرة ذات الصلة في التو

 ث احتراراال تحد أو على إحداث االحترار العالمي المنخفضةلمعالجة البدائل ذات القدرة  الالزملعمل ل تمت الدعوة

 .28/2المقرر على اإلطالق في  

متعدد األطراف لفترة الثالث البشأن الميزانية المؤقتة للصندوق  32/1تم سحب اقتراح لإلشارة إلى المقرر   -76

 2023 - 2021 للفترةمتعدد األطراف البدالً من اإلشارة إلى مستوى تجديد موارد الصندوق  2023-2021سنوات 

 لتوضيح الذي قدمته األمانة.ا، بعد عند تعديل خطة العمل
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تلفة تتعلق بأنشطة ، قدمت األمانة بيانات إحصائية مخطلبات الحصول على معلومات إضافيةبناًء على   -77

م تالتي  بونوروكرالهيدروفل، وأنشطة ي تلقت تمويالً لهذه األنشطة، تتراوح من عدد البلدان التالهيدروفلوروكربون

إلعداد  توجيهيةبانتظار االنتهاء من كل من المبادئ الالمدرجة في خطط األعمال. ومع ذلك، التخطيط لها وقيمها 

اد للمويجي تكاليف التخفيض التدروالمبادئ التوجيهية للهيدروفلوروكربونية للمواد االتدريجي  التخفيضخطط 

االمتثال في عام  نم تمكينلل 2023 - 2021 الفترةفي  الالزمة التكاليف  لم يتمكن من تقدير، الهيدروفلوروكربونية

نشطة التي ألمانة األالتي صدقت على تعديل كيغالي. كما أوضحت ا 5المادة  من بلدان 1لبلدان المجموعة  2024

التي الك منخفض، حجم استه يذ بلدا 18 عددمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ليغطيها التحقق من خطة إدارة إزالة ال

 )ج(. 61/46يتم تضمينها في خطط األعمال سنويًا بما يتماشى مع المقرر 

 اللجنة التنفيذية: قررت  -78

في الوثيقة  الواردة 2023-2021متعدد األطراف للفترة البخطة العمل الموحدة للصندوق علما اإلحاطة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25؛ 

 

 أن تقرر: (ب)

 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25 الذي اقترحته األمانة في الوثيقةتعديل خطة العمل على النحو  (1)

 

 لمزيد من تعديل خطة العمل:ا (2)

 

م عمل لعاإلى خطة الإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خالل إضافة خطط إدارة  -أ

قبة ، ومشروع مراللمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيض، وإعداد خطة 2021

 ؛له في االجتماع السادس والثمانينلذي تم تأجيا 23-الثانوي الهيدروفلوروكربون المنتج

 

نوات سمتعدد األطراف لفترة الثالث ال من خالل مراعاة مستوى تجديد موارد الصندوقو -ب

 ي بروتوكول مونتريال؛ده األطراف فالذي ستعتم 2021-2023

، على النحو الذي 2023-2021متعدد األطراف للفترة العلى خطة العمل الموحدة للصندوق  وأن تصادق   )ج( 

، نوالثماني لسادسااالجتماع  ذة فيات ذات الصلة المتخالمقررعدلته األمانة واللجنة التنفيذية مع مراعاة 

و أمويلها تالمحددة فيها أو مستويات  اتعوقة لم تدل على الموافقة على المشرأن المصادب العملمع 

 .الطنية حمولتها

 (xx /86 المقرر)

 2023-2021 للفترةالثنائية والمنفذة  الوكاالتخطط عمل  )د(

 الوكاالت الثنائية ( 1)

الواردة  2023-2021نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة بخطط أعمال الوكاالت الثنائية للفترة   -79

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26في الوثيقة 

المقدمة من حكومات  2023 - 2021 للفتروبخطط عمل الوكاالت الثنائية  علمااللجنة التنفيذية  طتيأح  -80

 الواردة في الوثيقةيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، كة المتحدة لبرألمانيا واليابان والممل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/26. 
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 )اليوئنديبي( برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( 2)

 - 2021 للفترةنظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة بخطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   -81

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27الواردة في الوثيقة  2023

لتكاليف التخفيض ات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية السياس مسائلطلب أحد األعضاء معلومات إضافية عن   -82

األموال  دام هذهالتي أثيرت في الوثيقة: تمويل التكاليف اإلضافية واستخللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي 

 .الطاقةاستخدام ؛ والمشاورات أو التنسيق مع المؤسسات األخرى بشأن كفاءة تثالقيق أهداف االملتح

السياسات التي أثيرت في خطط األعمال.  مسائلبشأن العملية المعمول بها لمعالجة  توضيحاقدمت األمانة   -83

سوق ستيعاب الاأن  ، مع مالحظةف االمتثاله األموال لتحقيق أهدافيما يتعلق بتمويل التكاليف اإلضافية واستخدام هذ

لمواد ة إزالة اإدار للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي أثناء تنفيذ المرحلة األولى من خطط

برنامج  اعتبرو، متوقعًا في األصل ألسباب مختلفة مما كان اكثيرفلوروكربونية استغرق وقتًا أطول الهيدروكلورو

ص توفير فر عزز تحول السوق من خاللتيمكن أن التي المتحدة اإلنمائي أنه من المناسب استكشاف السبل األمم 

خدام نة في استلمرو، مثل اقدرة على إحداث االحترار العالميمتكافئة لمصنعي المعدات استنادًا إلى بدائل منخفضة ال

ام استخدة كيفي بشألنعلى الظروف وخطة واضحة  بناءامبرر قوي  يوجدتكاليف التشغيل اإلضافية كحوافز عندما 

ونة طبيق المرت لفعل، يجري باادئ التوجيهية والمقررات الحاليةلمبل وفقا، أشارت األمانة إلى أنه . ومع ذلكاألموال

م لتلك لمستدااالوطني / اإلقليمي ضرورية للتبني  الصعيد، وأن محركات السياسات القوية على في بعض المشروعات

 التكنولوجيات.

الطاقة، يعتقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، من بين أمور استخدام وفيما يتعلق بالمسألة المتعلقة بكفاءة   -84

تعدد مالصندوق لة للهمؤ المعايير الدنيا ألداء الطاقةمكن اعتبار التدخالت ذات الصلة بموارد إضافية، يبأخرى، أنه 

 ،5ادة بلدان المملة لتغطية كاب، بروتوكول مونتريال سمكن أن يساهمدام اآللية القائمة على االمتثال، واألطراف باستخ

قات الملصصيف بالتو ونظام المعايير الدنيا ألداء الطاقةفي السياسة والجوانب التقنية من خالل اتخاذ إجراءات بشأن 

لسوق عن ات من ، والتخلص التدريجي من أسوأ المنتجاي تحتاجها الصناعات الستثماراتهام التلتحقيق وفورات الحج

نمائي لمتحدة اإلااألمم  برنامج ذكرالنامية. و البلدانفي العديد من  المعايير الدنيا ألداء الطاقةفي  الثغراتطريق سد 

فاءة كتعزيز بفي أفضل وضع للقيام بما يتعلق أيًضا أن التشاور بين المؤسسات يمكن أن يساعد في تحديد من هو 

ي زيادة طموحاتها ف 5دة بلدان الماإلى أنه كان يبذل جهوداً لدعم  التبريد. وأشار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي كذلك

ً بشأن المناخ وإدراج قطاع التب يد المز حشد لك في، وأعرب عن أمله في أن يساعد ذريد في مساهماتها المحددة وطنيا

 من الموارد للمبادرات واالبتكارات بشأن التبريد المستدام.

؛ نظًرا المتثال بموجب بروتوكول مونتريالالطاقة ليست التزاماً بااستخدام أن كفاءة  رغماألمانة أنه  ذكرت  -85

ه نفيذية هذلجنة التال، ناقشت في تطبيقات التبريدللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضألهميتها في سياق 

 المسألة منذ اجتماعها السابع والسبعين.

من الوثيقة  14السياسة الواردة في الفقرة  بمسائلواقترح عضو آخر إضافة توصية لإلحاطة   -86

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27  عضاء ومناقشتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية في المستقبل. ومع ذلك، رأى أ

تدريجي ال فيضالتخقد أُدرجت بطريقة ما في مشروع المبادئ التوجيهية لتكلفة  المسائليد من هذه آخرون أن العد

   وينبغي مناقشتها كجزء من مشروع المبادئ التوجيهية للتكاليف.للمواد الهيدروفلوروكربونية 

 اللجنة التنفيذية: قررت  -87

في الوثيقة  الواردة 2023-2021للفترة بخطة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي علما اإلحاطة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/27؛ 
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 دول الواردالجي الموافقة على مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي على النحو المبين فو (ب)

 هذه الوثيقة.بفي المرفق الثاني 

 (xx/  86 المقرر)

 )اليونيب( ( برنامج األمم المتحدة للبيئة3)

الواردة في الوثيقة  2023 - 2021 للفترةنظرت اللجنة التنفيذية في خطة عمل اليونيب   -88

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28. 

ً وطلب معلومات إضافية عن طلب أحد األعضاء ت  -89 للمواد  الفنيةلمساعدة امشروع وضيحا

حترار داث االدرة المنخفضة على إحذات الق مواد التبريداإلقليمي لتعزيز استخدام الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 (.PRAHA-IIIالمحيطة )في البيئة درجة الحرارة  التي ترتفع فيهاالعالمي لقطاعات تكييف الهواء في البلدان 

أن المشروع مخطط لتغطية جميع البدائل الممكنة  اليونيب، أوضح لق بالبدائل التي يتعين معالجتهاوفيما يتع  -90

تيسير لالوطنية  مخاطر، من خالل بناء نماذج وقوانين لتحليل القيود من شركات التصنيع المحلية نالمتاحة تجارياً ودو

ييم ا والتقحسب تصنيف فريق التكنولوجي خفضة على إحداث االحترار العالميقدرة منمادة تبريد ذات إدخال أي 

تسبة خبرة المك على الأنه بناءً  اليونيب ذكر ،الحكومة للبدائل واعتمادزيز السوق فيما يتعلق بتعواالقتصادي للبدائل. 

زمة قبول السوق، وربطها تم اقتراح ح ،PRAHA-IIو  PRAHA-I نمشروعيالالتي تم تحديدها أثناء تنفيذ  والمعوقات

، عنيةبلدان المية للوروفلوروكربونسيتم إنشاء برامج إصدار الشهادات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلبالتدريب و

ية. دان النامالبل تم تحديد ومعالجة المخاوف المحتملة من موردي التكنولوجيا بشأن إتاحة بعض التكنولوجيات فيوسي

لالزمة عرفة ا، اعتقدت الوكاالت المنفذة أن الممن أنواع أخرى غير عينيةلترويج لتكنولوجيات فيما يتعلق باو

 للتكنولوجياتج عنصر ذات الصلة ستمكن من إدرا تاعووغيره من المشر PRAHA-I المشروع المتراكمة من تنفيذ

 .PRAHA-IIIمشروع الفي  غير العينية أمر ممكن عمليًا

 اللجنة التنفيذية: قررت  -91

الواردة في الوثيقة  2023-2021بخطة عمل اليونيب للفترة علما اإلحاطة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28 ؛ 

 

ي فالواردة  جداوللاألمم المتحدة للبيئة على النحو المبين في االموافقة على مؤشرات األداء لبرنامج و (ب)

 هذه الوثيقة.بالمرفق الثالث 

 (xx/86 المقرر)

 (اليونيدومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) (4)

الواردة في الوثيقة  2023 - 2021للفترة نظرت اللجنة التنفيذية في خطة عمل اليونيدو   -92

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29. 

 اللجنة التنفيذية: قررت  -93

، الواردة في الوثيقة 2023-2021أعمال اليونيدو للفترة حيط علما بخطة تأن  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/29 ؛ 
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هذه بفق الرابع الجدول الوارد في المرليونيدو على النحو المبين في لداء األوافق على مؤشرات تأن و (ب)

 الوثيقة.

 (xx/86 المقرر)

 ( البنك الدولي5)

الواردة في الوثيقة  2023-2021نظرت اللجنة التنفيذية في خطة أعمال البنك الدولي للفترة   -94

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30. 

 اللجنة التنفيذية: قررت  -95

الواردة في الوثيقة  2023-2021اإلحاطة بخطة أعمال البنك الدولي للفترة  (أ)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/30؛ 

 

لخامس المرفق االجدول الوارد في الموافقة على مؤشرات األداء للبنك الدولي على النحو المبين في و (ب)

 هذه الوثيقة.ب

 (xx/86 المقرر)

 اتمن جدول األعمال: مقترحات المشروع 9البند 

 اتأثناء استعراض المشروع تبينهانظرة عامة على القضايا التي تم   (أ)

 رامج عملبالمدرجة في للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضطلبات التمويل التحضيري لخطط 

 واليونيدو والبنك الدولي وحكومة ألمانيا اليوئنديبي واليونيب

أدرجت أربع وكاالت منفذة في برنامج عملها تعديالت على برنامج عملها ووكالة ثنائية واحدة في الوثيقة   -96

 24 نية لعددلوروكربوللمواد الهيدروفالتدريجي  التخفيضطلبات التعاون الثنائي للتمويل من أجل إعداد خطط ب المعنية

كانت المبالغ و .UNEP/OzL. Pro/ExCom/86/31من الوثيقة  1، على النحو المبين في الجدول 5المادة بلدان بلداً من 

عداد خطط مويل إالتمويل الفعلي بعد اعتماد المبادئ التوجيهية لت، حيث كان من المقرر تحديد المطلوبة إرشادية

 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيض

، مشروع المبادئ )ج( من جدول األعمال 13البند عمالً بالمقرر الذي اتخذته اللجنة التنفيذية في إطار   -97

واصلة النظر في تأجيل م، 5لبلدان المادة روفلوروكربونية للمواد الهيدالتدريجي  التخفيضالتوجيهية إلعداد خطط 

في جميع طلبات  تم تأجيل النظرو، (xx/86لسابع والثمانين )انظر المقرر تلك المبادئ التوجيهية إلى االجتماع ا

عمل مج المدرجة في تعديالت براللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضالتمويل التحضيري لخطط 

جتماع لى ذلك االإثنائي بالتعاون ال المعنيةوحكومة ألمانيا في الوثيقة  والبنك الدولي واليونيدو ئنديبي واليونيباليو

 .(xx/86و  xx/86و  xx/86و  xx/86و  xx/86)انظر المقررات أيضا 

 التعاون الثنائي )ب( 

 (وموريشيوس )بوركينا فاسوللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضمشروع لخطط إدارة الإعداد 

التدريجي  التخفيضترد المعلومات المتعلقة بطلبين مقدمين من حكومة ألمانيا لتمويل إعداد خطط إدارة   -98

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/32من الوثيقة  10إلى  5في الفقرات من  للمواد الهيدروفلوروكربونية



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/3 

 

 

22 

 

اللجنة التنفيذية أن ترجئ إلى اجتماعها السابع والثمانين النظر في الطلبات  قررت، XX/86عمالً بالمقرر   -99

و ركينا فاسلبوللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضخطط  إعدادالمقدمة من حكومة ألمانيا لتمويل 

 وموريشيوس.

 (xx/86 المقرر)

 تعديالت برامج العمل )ج( 

 2020لعام  )اليوئنديبي( تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( 1)

 ريكا وكوبا)بوتان وكوستاللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضمشروع لخطط إدارة الإعداد 

بيرو ا ونيجيريوغانا وقيرغيزستان وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ولبنان وجزر المالديف والمكسيك و

 وأوروغواي(

ً قدمه 12 عددمعلومات تتعلق ب Corr.1و  UNEP / OzL.Pro / ExCom / 86/33ترد في الوثيقتين   -100  مطلبا

 .ةوكربونيللمواد الهيدروفلورالتدريجي  التخفيضبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتمويل إعداد خطط إدارة 

اللجنة التنفيذية أن ترجئ إلى اجتماعها السابع والثمانين النظر في الطلبات  قررت، XX/86وعمالً بالمقرر   -101

وتان لبربونية وفلوروكللمواد الهيدرالتدريجي  التخفيضالمقدمة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتمويل إعداد خطط 

 كالمكسيو جزر المالديفو لبنانو مهورية الو الديمقراطية الشعبيةجو ستاريكا وكوبا وغانا وقيرغيزستانوكو

 أوروغواي.و بيروو نيجيرياو

 (xx/86 المقرر)

 2020لعام  )اليونيب( تعديالت برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للبيئة  (2)

بوتان ورمينيا أو)ألبانيا للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضإعداد مشروع لخطط إدارة 

يريا نيجوالمكسيك وجزر المالديف وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وقيرغيزستان وغانا و

 السنغال وتركمانستان(و

ً  11 عددالمعلومات المتعلقة ب UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/34ترد في الوثيقة   -102 ، لتمويل اليونيب قدمهم، طلبا

 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضإعداد خطط 

في الطلبات النظر اجتماعها السابع والثمانين  إلى، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء XX/86بالمقرر عمالً   -103

بوتان وأرمينيا وأللبانيا للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضلتمويل إعداد خطط  اليونيبالمقدمة من 

 منستان.ل وتركوالسنغا والمكسيك ونيجيريا يفوجزر الملد جمهورية الو الديمقراطية الشعبيةووغانا وقيرغيزستان 

 (xx/  86 المقرر)
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 2020تعديالت برنامج عمل اليونيدو لعام   (3)

الهواء في  اعات تكييفصنفي  R-290 المادة إلى 410A-R من المادة تحويلللالتحضير مشروع 

 مجموعة جي إم / مصنع مينا في السودان

للسودان بالمواد الهيدروفلوروكربونية عداد مشروع استثماري متعلق إلنظرت اللجنة التنفيذية في طلب   -104

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35الوارد في الوثيقة 

المواد اليونيدو أن استهالك  ذكرت، ومعلومات إضافية من أحد األعضاء بناء على طلب إيضاح  -105

يع وحدات تكييف الهواء ، لتصنفقط R-410A مادةال المقرر التخلص منه من خالل المشروع هوالهيدروفلوروكربونية 

أن ، ولتصديرلأيا من الوحدات المنتجة ولم يكن تتراوح بين طن واحد إلى طنين، تبريد المنفصلة المصغرة بسعة 

ذلك أن دوالر أمريكي. وأوضحت اليونيدو ك 500,000دوالر أمريكي و  300,000تكلفة المشروع ستتراوح بين 

 أقرب وقت إلى االجتماع الثامن والثمانين.المشروع سيقدم في 

االستثمارية  اتعوالمقترحات الكاملة للمشرالذي يقضي بتقديم  84/53مع األخذ في االعتبار المقرر   -106

وافقة ق على الماالتفا نأالعضو  ذكر، بحلول االجتماع السابع والثمانينبالمواد الهيدروفلوروكربونية  المتعلقةالمستقلة 

مقترح  تقديم من لتمكنلعدم ا، ل إلى االجتماع الثامن والثمانينستثنائي على تمديد لتقديم مقترح المشروع الكامبشكل ا

 المشروع بحلول الموعد النهائي للتقديم المحدد لالجتماع السابع والثمانين.

 اللجنة التنفيذية ما يلي: قررت  -107

 تكييف صناعاتفي  R-290 المادة إلى R-410A من المادة تحويللالموافقة على إعداد المشروع ل (أ)

، مريكيدوالر أ 30,000الهواء في مجموعة جي إم / مصنع مينا في السودان، بمستوى تمويل قدره 

 ؛دوالر أمريكي لليونيدو 2,100 وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 

أ( )الفرعية  لفقرةفي ا المذكور، على تمديد تقديم االقتراح الكامل للمشروع االموافقة كذلك، استثنائيو (ب)

 د النهائيالموع تقديم مقترح المشروع بحلول لعدم التمكن من، أعاله، إلى االجتماع الثامن والثمانين

 .للتقديم المحدد لالجتماع السابع والثمانين

 (xx/  86 المقرر)

يك ن والمكس)ألبانيا واألرد للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضإعداد مشروع لخطط إدارة 

 والجبل األسود والنيجر ومقدونيا الشمالية والسنغال وجنوب أفريقيا(

التدريجي  التخفيضطلبات مقدمة من اليونيدو لتمويل إعداد خطط إدارة  ترد المعلومات المتعلقة بثماني  -108

 .1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35الوثيقتين  في للمواد الهيدروفلوروكربونية

في الطلبات النظر اجتماعها السابع والثمانين  إلىاللجنة التنفيذية إرجاء  قررت، XX/86عمالً بالمقرر   -109

 كن والمكسيواألرد أللبانيا للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضالمقدمة من اليونيدو لتمويل إعداد خطط 

 مقدونيا والسنغال وجنوب أفريقيا.و والجبل األسود والنيجر والشمال

 (xx/  86 المقرر)

 2020تعديالت برنامج عمل البنك الدولي لعام   (4)

للمواد التدريجي  التخفيضترد المعلومات المتعلقة بالطلب المقدم من البنك الدولي لتمويل إعداد خطة إدارة   -110

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/99في الوثيقة  الهيدروفلوروكربونية
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في الطلب المقدم  النظر اجتماعها السابع والثمانين إلىاللجنة التنفيذية إرجاء  قررت، XX/86عمالً بالمقرر   -111

 لماليزيا. للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضمن البنك الدولي لتمويل إعداد خطة 

 (xx/  86 المقرر)

 االستثمارية اتعوالمشر )و( 

ى( ولالشريحة األ -)المرحلة الثانية  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضقطر: خطة إدارة 

 (اليونيدو واليونيب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة   -112

اق الوارد إلى االتف 30/2 طلبه بإضافة لغة من المقرر، سحب أحد األعضاء بناء على توضيح قدمته األمانة  -113

لالحقة من ونموذج االتفاق للمرحلة الثانية و المراحل ا UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70لوثيقة بافي المرفق األول 

مواد لل، لتشجيع تطوير واستخدام 5وروفلوروكربونية لبلدان المادة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكل

كذلك وة كربونيوروفلوروالمواد الهيدروكل واستصالحوإعادة تدوير  استردادوالحث على  روفلوروكربونيةالهيدروكلو

 ، من أجل تقليل إنتاج واستهالك المواداستخدام المخزونات والبدائل، حيثما كانت متاحة ومناسبة

 .وروفلوروكربونيةالهيدروكل

في قطاع الخدمة في  22 -وروفلوروكربونهالك الهيدروكلاستفي عضو آخر بقلق إلى النمو السريع  وأشار  -114

أن و، كربونيةوفلوروالمواد الهيدروكلورالبلد على الرغم من تنفيذ األنشطة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة 

درة دم ق، وعكل كاف  ادرة على تقليل الطلب بشوإعادة التدوير غير ق االستردادأنشطة تدريب الفنيين الممولة وأنشطة 

ا من األسئلة حول العضو كذلك أن عددً  وذكر. 2017المبلغ عنها قبل عام  7اليونيدو على التحقق من بيانات المادة 

 ع.المشرو مقترحمقترح المشروع سيتطلب مناقشات مع اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة وطلب إرجاء 

، لم يكن هناك مجال لمزيد من لذلك ،بسبب الوباءن حدث متأخراً أن تدريب الفنيي اليونيدووأوضحت   -115

، لعاملةالشركات لتي أجريت سابقًا وإعادة التدوير في ورش العمل ال االستردادتم اقتراح مفهوم مراكز والتدريب. 

قق لتحبيانات وامع البدقة ج والعروض المقدمة من هذه الشركات. وفيما يتعلق المقترحاتوتقوم اليونيدو حاليًا بتقييم 

د علق بالرصيما يتفأن إدارة فريق األوزون ستعمل على إقامة صلة مع اإلدارة العامة للجمارك  ذكرت اليونيدو، منها

ً واإلبالغ ع  من ةنهائيو ةوليأموافقات وني، يتطلب ، وأنه يجري تطبيق نظام إلكترن االستيراد والتصدير إلكترونيا

ادمة من حل القوأن حكومة قطر ستضمن دقة وصحة البيانات في المرا، لمستوردة للمواد الخاضعة للرقابةالشركات ا

رغم من لى الع، أنه حكومة قطر، من خالل اليونيدو وأوضحتخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

 ألنشطة فيعظم ام، تمكنت الدولة من إكمال جميع القيود األخرى التي واجهتهاالظروف غير العادية بسبب الجائحة و

وأهداف  لكاملإطار المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحقيق االمتثال ا

 .2020و  2015 يالخفض المتفق عليها بين عام

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  قررت  -116

 بونية لقطر إلى االجتماع السابع والثمانين.الهيدروكلوروفلوروكر

 (xx/  86 المقرر)

 )ج(( 84/61رر ف اإلدارية وتمويل الوحدة األساسية )المقيلامن جدول األعمال: تحليل نظام التك 12لبند ا

نظرت اللجنة التنفيذية في المعلومات المتعلقة بتحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدة األساسية   -117

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/85المقدمة في الوثيقة 
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ً بشأن كيفية تنفيذ أي تعديالت على ميزانيات الوحدات األساسية لعام   -118 ، 2021طلب أحد األعضاء توضيحا

انين، من امن والثمع الثية في االجتماتائج مناقشة تحليل نظام التكاليف اإلدارية وتمويل الوحدة األساساستناداً إلى ن

نه بسبب القيود أ. وأوضحت األمانة 2021في عام  المعتمدة األموال من جزء كبير  ما تم صرف، عندالناحية العملية

ا اقترحت ، إذلكتمويل الوحدة األساسية. ومع ذ وفورات في، كان من المتوقع تحقيق لتي يفرضها الوباءالمستمرة ا

مكنها اتخاذ قرار في ، فيأعلى من الوفورات المحققة 2021م اللجنة التنفيذية تعديالت على تمويل الوحدة األساسية لعا

 اجتماعها الثامن والثمانين بناًء على نتائج التحليل الذي سيقدم إلى ذلك االجتماع.

 نة التنفيذية:اللج قررت  -119

ً بالمعلومات الواردة في الوثيقة  (أ) ظام بشأن تحليل ن UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/85أن تحيط علما

 ؛)ج(( 84/61حدة األساسية )المقرر التكاليف اإلدارية وتمويل الو

 

 اتعولمشرلحالي م التكاليف اإلدارية الللوكاالت الثنائية والمنفذة بمواصلة استخدام نظا وأن تسمح (ب)

 ودون إنشاء سابقة؛ ا، استثنائي2021ي ستُقدم في عام الت

 

لتكاليف ابنظام  ، نتائج التحليل المتعلقتقدم، في االجتماع الثامن والثمانينتطالب األمانة بأن و  )ج( 

، تنفيذيةنة الصلة الصادرة عن اللج، مع مراعاة المقررات ذات الاإلدارية وتمويل الوحدة األساسية

ئج ذات تاالن، والسابع والثمانينإلى  الرابع والثمانين لصادرة عن االجتماعات منبما في ذلك تلك ا

لثالث افترة اف لمتعدد األطرالها األطراف بشأن تجديد موارد الصندوق االصلة للمناقشات التي أجر

ليف نة ما إذا كان يمكن اإلبقاء على نظام التكاالتي على أساسها ستقرر اللج، 2023-2021سنوات 

 سنوات فترة الثالثل 2020-2018 سنوات متعدد األطراف لفترة الثالثالاإلدارية للصندوق 

2021-2023. 

 (xx/  86 المقرر)

 من جدول األعمال: المسائل المتعلقة بتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال 13البند 

 5لبلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضمشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط  )ج( 

 )أ(( 84/54)المقرر 

، التي تم إعدادها عمالً بالفقرة )أ( من المقرر UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88األمانة الوثيقة  ةممثل تقدم  -120

دابير لة وتاالستراتيجيات المحتمب المعنية UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87الوثيقة  وذكرت أنه تم إعداد. 84/54

 لتخفيضاواألنشطة التي يمكن دمجها في المرحلة األولى من خطط  اتعوالمشر وكذلك، السياسات وااللتزامات

، عمالً والثمانينلسابع اإلى االجتماع  المؤجلة تلك، والنظر في 5لبلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

 بالفقرة )ب( من نفس المقرر.

، قائلين إنها كانت أساًسا جيدًا للمناقشة. وشدد البعض على من األعضاء األمانة على الوثيقة شكر العديد  -121

من اتخاذ إجراءات للتحضير  5أهمية الموافقة على المبادئ التوجيهية في أقرب وقت ممكن لتمكين بلدان المادة 

  رداً على التعليقات حول الوثيقتين و. للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  لتخفيضل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88   و UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87 ا معًا بشكل أفضلميتم النظر فيه نيتلال ،

 الوثيقةالعناصر التي تمت مناقشتها في في إحدى الوثيقتن ا بعدم تكرار يممثل األمانة أنه كان قرارا واعأوضح 

تمكين من أجل ولوية للنظر في مستويات التمويل األ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88. لذلك أعطت الوثيقة ىخراأل

من مقترحات  عدد لتقديم نظرا، للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  لتخفيضاالبلدان من الشروع في عملها بشأن 

 الفعل وتنتظر الموافقة.ب اتإعداد المشروع
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 لتخفيضوا فلوروكربونيةكلورولمواد الهيدروإلزالة اوأكد العديد من األعضاء على الحاجة إلى نهج متكامل   -122

 حد ممكن لى أقصىإ التآزر وزيادة أوجهأجل تجنب التداخل أو االزدواجية  من فلوروكربونيةالمواد الهيدروالتدريجي 

 ي إشارةأالحظ أحد األعضاء عدم وجود ومتعدد األطراف. الوضمان االستخدام األكثر كفاءة لموارد الصندوق 

اد لمووا ةفلوروكربونيكلورولمواد الهيدرولأهداف االمتثال لبروتوكول مونتريال  لتحقيقستراتيجية شاملة ال

و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88 تينالوثيقكلتا  ، على الرغم من اإلشارات العديدة إليها فيالهيدروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87" لمواد بااألنشطة المتعلقة تلك " تخفيض. وأشار عضو آخر إلى أن إمكانية

تلك لة مماثلة طريقب، االستقصائية واألنشطة التمكينية ، مثل الدراساتالتي تم تمويلها من قبل الهيدروفلوروكربونية

المبادئ  ودةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لم تظهر في مسخطط إدارة إزالة ل 55/13لمقرر في ا المتصورة

نة وثيقة األما عدتاقترح أحد األعضاء أن و. لمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتدريجي  لتخفيضاالتوجيهية إلعداد خطط 

 لتخفيضااد خطط ية بالعملية المقترحة إلعدخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون إعدادتقارن عملية 

 .لمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتدريجي 

شدد العديد من األعضاء على أهمية تحديد وإدراج القطاعات والقطاعات الفرعية المتعددة التي تستخدم   -123

ع خدمة يقة قطاالسيادة في وث، على الرغم من التدريجي التخفيضفي بلد ما في خطط  لمواد الهيدروفلوروكربونيةا

ن نوعة معمل مع مجموعة مت، من خالل اللى الحاجة إلى فهم شامل لكل قطاعاألعضاء ع إحدى تالتبريد. وشدد

لتدريجي ا لتخفيضا نشطة، في الجمارك والسمية والقابلية لالشتعال والسالمة. وقالت أيضاً إن التنفيذ الناجح ألالخبراء

 يضاً.االجتماعية أ المسائل، بل التقنية فقط المسائليجب أن يراعي ليس  ونيةلمواد الهيدروفلوروكربل

الطاقة وبشأن إدراج وصف للجهات استخدام اقترح أحد األعضاء إضافة نص بشأن فرص تعزيز كفاءة و  -124

 لتخفيضاة خط الطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء في استخدام الفاعلة المؤسسية فيما يتعلق بتعزيز كفاءة

، امتثال ةمسألست الطاقة لياستخدام ، أشار عضو آخر إلى أن كفاءة . ومع ذلكلمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتدريجي 

لعاملة ن تلتزم البلدان غير ا، فينبغي أالطاقة استخدام فيما يتعلق بكفاءة 5وقال إنه إذا تم تقديم مطالب على بلدان المادة 

 5لمادة ها بلدان اتمعج، مشيراً إلى أن البيانات التي بشأن جمع البياناتنقطة ال نفس وذكر. بنفس المعايير 5بالمادة 

ا مع بلد م إلىتصدير لا، بمقارنة يجب أن تكون متوافقة، مثل السماح، على سبيل المثال 5ة بالمادة والبلدان غير العامل

لمواد ا إزالة يستند إلى الدروس المستفادة من بلد آخر. وقال عضو آخر إن جمع البيانات ينبغي أن مناستيراده 

واد لما اتعوت التي تمت فيها الموافقة على مشر، في الحاالوأعرب عن دعمه فلوروكربونيةكلوروالهيدرو

 ، لنهجنيةوروكربولمواد الهيدروفلاللتخفيضات اإلجمالية في استهالك  البدايةفي غياب نقطة  الهيدروفلوروكربونية

آخرون فكرة  . وأيد أعضاءفلوروكربونيةكلورولمواد الهيدروخطط إدارة إزالة ا  المستخدم في إطارمماثل للنهج 

 التخفيضة من خط قبل االنتهاء لمواد الهيدروفلوروكربونيةلالمضي قدًما في بعض المشروعات االستثمارية الفردية 

 .ونيةفلوروكربكلورولمواد الهيدروبايتعلق ، كما حدث فيما للبلد المعني لمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتدريجي 

 األعضاء وضع إشارة أكثر موضوعية في مشروع المقرر إلى التزام الحكومات بضمان إحدى تواقترح  -125

واد لملالتدريجي  التخفيضوالحفاظ على  لمواد الهيدروفلوروكربونيةاقيود على النمو في استهالك  وضع

ين لتي يتعنشطة امزيد من التفاصيل بشأن اإلجراءات واأل وجود. واقترحت الزمنعلى مر  الهيدروفلوروكربونية

ها كل تي يتخذقال األول إنه يجب االعتراف بأن اإلجراءات ال .رد عضوانو. العامة لحكومةاخطة االضطالع بها و

ثاني ؛ وأكد التخدامهاالبدائل واسلى عصول حوإمكانية ال على الظروف السائدة في ذلك البلد والتقدم المحرزبلد ستعتمد 

 على الحاجة إلى المرونة في تفسير إثبات االلتزام.

، واقترح بدائل والتكنولوجيات غير العينية، بما في ذلك معلومات عن الطلب أحد األعضاء معلومات إضافية  -126

مع مالحظة  ،أيضاليها عصول حإمكانية ال بل، ي الحسبان ليس فقط توافر البدائلأن تأخذ المبادئ التوجيهية ف

لفريق لتابعة االطاقة( استخدام )كفاءة  31/7. المقررالتعريفات ذات الصلة التي قدمتها فرقة العمل المعنية ب

 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.

لمواد لالتدريجي  التخفيضشدد عدد قليل من األعضاء على الحاجة إلى ضمان أن يكون اسم خطط   -127

إزالة المواد موجزا ومختلفاً بدرجة كافية عن "خطة إدارة  اواختصاره وفلوروكربونيةالهيدر
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، بينما ذكر أعضاء آخرون أن عضاء تسميتها "خطة تنفيذ كيغالي"اقترح أحد األو". الهيدروكلوروفلوروكربونية

لمواد كيغالي إلدارة ا"خطة  ، واقترحوا أسماء بديلة مثلمن االسميجب أن تكون جزًءا  لمواد الهيدروفلوروكربونيةا

 ".لمواد الهيدروفلوروكربونيةاأو "خطة تنفيذ  "الهيدروفلوروكربونية

، أوضح ممثل األمانة أن إدراج المساعدة لوضع يقات واألسئلة األخرى من األعضاءورداً على التعل  -128

ريجي التد ضالتخفيألولى من خطط تمويل إعداد استراتيجية شاملة للمرحلة اياسات واللوائح في التشريعات والس

، بونيةروفلوروكرروكلوالمواد الهيدكان نهًجا مشابًها للنهج المستخدم لخطط إدارة إزالة  لمواد الهيدروفلوروكربونيةل

ة تأكيد ة والمنفذلثنائيا، ليس من المنافي أن نطلب من الوكاالت د. لذلكأثناء مرحلة اإلعدا الزماحيث كان هذا اإلجراء 

 .ةوروكربونيلمواد الهيدروفللالتدريجي  التخفيضلمرحلة األولى من خطط التمويل  اعند تقديم طلباتهذلك  فعل

 اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال لمواصلة النظر في هذه المسألة. وافقت  -129

بشأن  ى توافق في اآلراء، قال منظم فريق االتصال إن الفريق لم يتمكن من التوصل إلوبعد تقديم التقرير  -130

دئ المبا سودةم، اقتاللجنة التنفيذية يمكن أن تعتمد، مؤ لذلك أعرب عن رأيه الشخصي بأنمشروع المبادئ التوجيهية. 

ً بطريقة مو ع طلبات حدة مالتوجيهية على النحو الذي اقترحته األمانة في األصل لتمكين اللجنة من المضي قدما

ن لى أساس أ، عالفعلالتي قدمتها البلدان ب لمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتدريجي  تخفيضمشروعات الالتمويل إلعداد 

 ان، لضمحقاع الفي اجتم، أساس المبادئ التوجيهية المؤقتة، إذا لزم األمر يتم تعديل مستوى أي تمويل معتمد على

هذه بنة ستمضي اللج كانت ألعضاء إنه إذاما تم اعتمادها بشكل نهائي. وقال أحد احسبماتوافقه مع المبادئ التوجيهية 

 سيتعين عليها توضيح اإلجراء الدقيق الستخدام المبادئ التوجيهية المؤقتة.الطريقة، 

، قدمت حكومتا أستراليا والواليات المتحدة األمريكية مشروع مقرر يقترح إجراء مزيد من وبعد ذلك  -131

وجيهية بادئ تمة عدم وجود في حالو، مؤقتااع السابع والثمانين، ية في االجتمالمناقشة لمشروع المبادئ التوجيه

إلى تكاليف  ة، باإلضافدوالر أمريكي 50,000 وقدرهالتمويل المسبق ب، معتمدة، فإن الحكم، على أساس استثنائي

 لموادلالتدريجي  التخفيضتمويل إعداد المرحلة األولى من خطة الدعم، للبلدان التي قدمت طلبات ل

ص ظمة تراخيت وأن. وسيُقدم التمويل على أساس أنه سيُستخدم لبدء استعراض اللوائح والسياساالهيدروفلوروكربونية

 لمصلحةا؛ لتحديد أصحاب لمواد الهيدروفلوروكربونيةااالستيراد / التصدير الحالية من حيث تطبيقها على 

يانات حليل البلتحديث نظم جمع وتو؛ فلوروكربونيةلمواد الهيدرولالتدريجي  التخفيضوالمؤسسات التي ستشارك في 

بشأن  لمعنيين؛ وبدء المشاورات مع أصحاب المصلحة المواد الهيدروفلوروكربونيةل دراسات استقصائيةقبل إجراء 

يل من التمو المزيد . ولن يُنظر فيلمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتدريجي  للتخفيضالنهج الوطني الذي يتعين اتباعه 

إال بعد  كربونيةلمواد الهيدروفلورولالتدريجي  التخفيضعداد االستراتيجيات الشاملة والمرحلة األولى من خطط إل

 ، وسيتم خصم التمويل المقدم من أي مبلغ ممنوح.ةالموافقة على المبادئ التوجيهي

لزخم قبل االجتماع السابع ، كوسيلة للحفاظ على اديم تمويل مسبقأيد أحد األعضاء االقتراح الداعي إلى تق  -132

دام أن االستخال بشوالثمانين. غير أن العديد من األعضاء قالوا إنهم يفضلون االقتراح المقدم من منظم فريق االتص

متحدة واليات الا والالمؤقت للمبادئ التوجيهية التي اقترحتها األمانة. وقال أحدهم إن االقتراح المقدم من أسترالي

ل شاور. وقاقت للت، لم يكن لدى وفده الووقيت والطابع االفتراضي لالجتماع، وبسبب التجداخراً األمريكية وصل متأ

 إن ممارسة إرسال المقترحات في اللحظة األخيرة أمر غير مقبول.

دوالر أمريكي يمثل نسبة متغيرة للغاية من  50,000وعلق عضو آخر بالقول إن المبلغ الموحد البالغ   -133

وافقة على م تتم الملإذا  ، وبالتالي فإن النهج غير عادل. كما أعرب عن قلقه من أنهمالي الذي يطلبه كل بلدمويل اإلجالت

مل في بدأت الع ن التي، فإن البلداالمزيد من التمويل وعدم إتاحة ،ية في االجتماع السابع والثمانينالمبادئ التوجيه

 الزخم. فقدان هذا يرغب فيلم ونشطتها في خطر. وأنفقت التمويل المسبق قد تجد أ المحددةاألنشطة 

شدد العديد من األعضاء على حتمية اعتماد مبادئ توجيهية في االجتماع السابع والثمانين. وأكد أحد   -134

األعضاء على أهمية تخصيص وقت كاف  للمناقشات في ذلك االجتماع للسماح بحدوث ذلك. واقترح عضو آخر أن 

العمل بشأن المبادئ التوجيهية الذي قام به بالفعل فريق االتصال. وأكد ممثل األمانة أن جميع  تستند المناقشات إلى
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التي قُدمت إلى  5لبلدان المادة  لمواد الهيدروفلوروكربونيةلالتدريجي  التخفيضطلبات التمويل إلعداد خطط 

 لسابع والثمانين.االجتماعين الخامس والثمانين والسادس والثمانين ستُحال إلى االجتماع ا

لمواد لالتدريجي  التخفيضاللجنة التنفيذية مواصلة النظر في مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط  قررت  -135

لصادرة عن فريق ، على أساس وثيقة العمل افي اجتماعها السابع والثمانين 5 لبلدان المادة الهيدروفلوروكربونية

 رير.ذا التقهبالوارد في المرفق السادس ، على النحو االجتماع السادس والثمانينله في االتصال الذي تم تشكي

 (xx/  86 المقرر)

 الطاقة استخدام )ز( كفاءة

إطار للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف حشد موارد مالية إضافية   (2)

مواد ب ونيةالمواد الهيدروفلوروكربالطاقة أو تعزيزها عند استبدال  استخدام للحفاظ على كفاءة

مقرر ء )الذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهوا تبريد

84/89) 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93قدمت ممثلة األمانة الوثيقة   -136

ناك تقدير واسع النطاق لعمل األمانة في إعداد وثيقة حول ما شدد عليه ، كان هالتي أعقبت ذلكفي المناقشة   -137

لطاقة ال ا تخداماس أنه على الرغم من أن مسائل كفاءةبأحد األعضاء  أفادعلى أنه مسألة ذات أهمية كبيرة. عضوان 

اد لموا تخدمعدم معالجتها في استمرار اعتماد بعض البلدان على المعدات التي تس سيسهم، تتعلق باالمتثال

 مقاييس ضعومكان ؛ وقال إنه من األهمية بالية على إحداث االحترار العالميذات القدرة الع الهيدروفلوروكربونية

وقال عضو  مشروع.كل الطاقة الوطنية والخاصة باستخدام األداء لقياس ورصد واإلبالغ عن تحقيق أهداف كفاءة 

بشكل ، لتصنيعالطاقة، مثل رفع مستوى خطوط ا استخدام عزيز كفاءةمة لتاإلجراءات المصم أنه ينبغي معالجةآخر 

ما كو. بونيةوفلوروكرلمواد الهيدراإيجاد حلول مجدية لتزويد البلدان بالدعم التمويلي الكافي الستبدال ويجب ، شامل

. اتعومشرفيذ الوالخبرة من خالل تن ، يمكن النظر في نهج تجمع اللجنة التنفيذية بموجبه المعرفةفي الماضيحدث 

 من النهج كالً  ويجب أن يراعيعملية معقدة ومكلفة كان الطاقة استخدام وأشار أحد األعضاء إلى أن تعزيز كفاءة 

 مرغوب فيه.والممكن ال

من أجل  المبذولةألمانة أن تبني على جهود جمع المعلومات ا يتعين علىالعديد من األعضاء أنه  وذكر  -138

ريق آراء ف عن طريق طلبالمالية األخرى و المؤسسات، بما في ذلك عن طريق مواصلة التشاور مع الوثيقة

قة. خدام الطاي استفالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي والخبراء الخارجيين بشأن التكنولوجيات الناشئة ذات الكفاءة 

متعدد الندوق ، من شأنه أن يمّكن الصكبراأل وصاخصأخرى،  ، ذكروا أن التعاون مع مؤسسات ماليةعالوة على ذلك

حددة مالية المات ال، لكن المؤسسبموارده الخاصة المتواضعة نسبيًااألطراف من إحداث تأثير أكبر مما يمكن أن يحققه 

المالية  مؤسسات. في حين أنه من المنطقي االقتراب من الالمتصورةعها ستعتمد على األنشطة التي سيتم التعامل م

مع  ل اإليجابيتاريخ التفاعل نظرا وخاصة، األخضر لمناخاالعالمية وصندوق المتعددة األطراف مثل مرفق البيئة 

خ يق المنا، بما في ذلك صنادأيضا بشركاء محتملين آخرينألمانة أن تتصل امتعدد األطراف، يمكن الالصندوق 

لشركاء اف من اف. سيكون من المفيد أيًضا أن تعرمتعددة األطرالالمتعددة األطراف وبنوك التنمية اإلقليمية و

لى لموافقة عاليات ، آللتمويل وما هي متطلباتهم من حيث، على سبيل المثالالمحتملين األنشطة التي قد ينظرون فيها 

انت كة ما إذا ا معرف. وسيكون من المثير لالهتمام أيضً المقررالمشروع وإطار قياس األداء والجداول الزمنية التخاذ 

على سبيل  ذلك، مكنة مع المؤسسات المالية األخرى، بما فياألمانة قد بحثت في أنواع الترتيبات التي قد تكون م

ات ر المشاورد إطا، ينبغي أن تشارك الوكاالت المنفذة في تحدي. عالوة على ذلكالنطاق ، مذكرة تفاهم واسعةالمثال

مالية ات اللبعض المؤسس فتها باإلجراءات وممارسات التشغيلالقمة، في ضوء معر كجزء من نهج من القاعدة إلى

 التي سيتم التعامل معها.
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العالمية ، على أساس مشاوراتها غير الرسمية مع مرفق البيئة ءل عضوان عن سبب استنتاج األمانةتسا  -139

 داماستخ ةلتعزيز كفاء، أن هناك فرًصا محدودة للحصول على األموال من تلك المؤسسات األخضر لمناخاوصندوق 

ف حالياً مناخ تُصرير ال، قال ممثل األمانة إن أموال مرفق البيئة العالمية للتخفيف من آثار تغالطاقة. ورداً على ذلك

رحات تكون جزءاً من مقتكي تمويل لل نظامه لتخصيص الموارد بشفافية، األمر الذي يتطلب طلبات من خال

ة رفق البيئمشر مع كان التعاون المباو ،حافظة التخفيف من تغير المناخ نامية فيالمقدمة من البلدان ال اتعوالمشر

شطة  ألنأمواالً  األخضر لمناخاصندوق موال أمًرا معقدًا. وفي غضون ذلك، لم يخصص العالمية للحصول على األ

مل ة التي تعالمعتمد الهيئات مقترحات من الكيانات أوتطبيقات التبريد ولم يقبل سوى  الطاقة فياستخدام تعزيز كفاءة 

 .معه

لوثيقة باالعامة الواردة في المرفق األول ، قال ممثل األمانة إن تقديرات التكاليف ورداً على سؤال آخر  -140

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93  وامل.عدة ع بناءا علىتستند إلى تقارير نشرتها مؤسسات دولية وسيتعين تنقيحها 

ضة يف المعروالتكال الذي بدا أنه قد تم اتباعه لبعضالتكاليف اإلضافية المتفق عليه  نموذجاقترح أحد األعضاء أن و

ثمن باهظة ال تكون التي قدالطاقة،  استخدام الرامية إلى تعزيز كفاءة في المرفق األول ربما ال ينطبق على األنشطة

 فقط. سنواتأو ثالث  شنتين، أحيانًا في غضون أيًضا لكنها تقدم مردودًا هائالً و

، استندت إلى إجرائها لبحوثها وصياغة الوثيقة ، أثناءعالوة على ذلك، أوضح ممثل األمانة أن األمانة  -141

مباشر التصال الاعدم  ، على الرغم منالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي المعلومات التقنية ذات الصلة التي نشرها فريق

 راضاستعة في ألمان؛ وأنه سيلزم مزيد من الوقت لقياس العبء اإلضافي على ايا والتقييم االقتصاديبفريق التكنولوج

وأعرب بعض  المقترح في الوثيقة. المقررالطاقة إذا تم اعتماد استخدام كفاءة  عناصرالتي تضمنت  اتعوالمشر

ير ل توفال، على سبيل المثال من ختخفيف العبء المحتمل على األمانةاألعضاء عن استعدادهم الستكشاف سبل 

 موارد إضافية يمكن استخدامها لتوظيف خبراء استشاريين ذوي خبرة فنية مناسبة.

اللجنة التنفيذية في مساهمات إضافية من البلدان غير  نظر باحتمالوفده  رغم ترحيب، قال أحد األعضاء  -142

ت سات رسمية مع مؤسة بإجراء مشاورا، فإنه ال يؤيد مطالبة األمانالطاقةاستخدام لتعزيز كفاءة  5ة بالمادة العامل

امها ر عن اهتمن تعبأحيث أن تلك الحكومات كانت ممثلة في اللجنة وبالتالي يمكنها  ،التمويل الحكومية لتلك البلدان

 الطاقة في أي وقت. استخدام بتقديم أموال إضافية لتعزيز كفاءة

. 84/89الوالية الممنوحة لها بموجب المقرر  قال عضوان إن الوثيقة التي قدمتها األمانة قد تجاوزت  -143

الصادر عن  30/5 رلجنة التنفيذية في البداية على االستجابة للمقرأن تركز اوأضاف أحد هؤالء األعضاء أنه ينبغي 

 69إلى  65 من ، يمكن اعتبار أن الفقرات، قبل النظر في الشواغل األخرى؛ في الوثيقة84/89ألطراف والمقرر ا

المالية  سساتديق والمؤت الواردة في المرفق الثاني فقط تشكل األساس إلطار عمل للمشاورات مع الصناوالمعلوما

ئها تقديم آراذية ل، اقترح العضو دعوة اللجنة التنفيم وجود العديد من العناصر. لذلك، على الرغم من عدذات الصلة

 اتعوة والمشرأنواع األنشطوما هي ؛ ها رسميًاب بشأن المؤسسات التي ينبغي االتصال 2021 أيار /مايو 14بحلول 

لصندوق ار خارج الطاقة التي يمكن النظر فيها للحصول على تمويل محتمل من مصاداستخدام المتعلقة بتعزيز كفاءة 

اف مع األطر تعددمالما هي أنواع الترتيبات التعاونية التي ينبغي أن ينظر فيها الصندوق و؛ متعدد األطرافال

ة ات الواردمعلوم؛ وما هي األسئلة الرئيسية التي يجب أن تجيب عليها هذه المؤسسات. وقال إن الالمؤسسات األخرى

د من تفييمكن استخدامها ألغراض التوعية، ولكنها س UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93في المرفق الثاني بالوثيقة 

قات على يًضا تعليأألعضاء الذلك اقترح أن يقدم ناقشة الحالية. تعكس المكي كونها أكثر إيجاًزا وأكثر تنظيًما وتكييفًا ل

 مذكرة المعلومات هذه.

وأعرب بعض األعضاء عن قلقهم من أن النهج الوارد في التقرير هو نهج من القمة إلى القاعدة ومتمحور   -144

استخدام بدء وتنفيذ وتنسيق كفاءة  عملية ه يجب تطويرأكثر من الالزم حول دور المؤسسات المالية. وتم التأكيد على أن

الطاقة من األسفل إلى األعلى مع المؤسسات الوطنية والوكاالت المنفذة باعتبارها جهات فاعلة رئيسية في إدارة ودمج 

كان من األساسي فهم وجهات نظر هذه الجهات الفاعلة و؛ ومصادر التمويل ينالمانحالطلبات والموارد من مختلف 

 والتنفيذ.لتسهيل العملية 
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أن تعد، لالجتماع األول في بجنة التنفيذية األمانة لب اللا، أن تطحد األعضاء، يدعمه عضوان آخراناقترح أ  -145

 المالية لعمل مع المؤسساتمتعدد األطراف ومن خالل اال، داخل الصندوق ، تقريًرا يحدد الخيارات2022عام 

دخالت فوائد التليف و، إلى جانب تقديرات تكالميسرلحوافز والتمويل ا، مثل ااألخرى، إلدراج نماذج التمويل المبتكرة

طاع قالت ، وتحويمن خالل تركيب المعدات وصيانتها الطاقة أو تعزيزها استخدام المحتملة للحفاظ على كفاءة

أو  لصقاتوصيف بالمو التأ المعايير الدنيا ألداء الطاقة ، مثلالطاقة اشتخدام التصنيع والتدابير الواسعة لسياسة كفاءة

حصول لة للحوافز المستهلك. واقترح عضو آخر أن ينظر التقرير في كيفية مواءمة اإلجراءات والشروط ذات الص

 .طرافمتعدد األالالطاقة مع مشروعات الصندوق  استخدام على تمويل من المؤسسات التي تمول من أجل كفاءة

، اقترح أعضاء آخرون نص عمل لتقديم إرشادات إضافية إلى األمانة إلعداد تقرير عن أثناء المناقشات  -146

دريجي لتخلص التا عند االطاقة و / أو تعزيزهاستخدام الخيارات المتاحة لتعبئة موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة 

 .الهواء تكييفالتبريد وقطاع في  المواد الهيدروفلوروكربونيةمن 

، كان ارتها الوثيقة في اجتماع افتراضيالمعقدة التي أث المسائلمن الصعب معالجة  هن إنيعضو ورغم قوب  -147

شأن بألعضاء والمقترحات المقدمة من ا المشكالتحاجة إلى مزيد من الوقت للنظر في  وجودهناك اتفاق عام على 

 نص العمل الذي سيتم إدراجه في مشروع قرار.

لطاقة لمناقشة ا استخدام اللجنة التنفيذية على إعادة تشكيل فريق االتصال المعني بكفاءة وافقت ،بعد المناقشةو  -148

تفق لفترة المل ا، ولكن خالى بعد اختتام االجتماع االفتراضي، وأن يجتمع فريق االتصال مرة أخرالمسألة بشكل أكبر

وافق عليه فريق ي قرارأي مشروع و. 2021 نيسان /أبريل 21، في موافقة الممتدة فيما بين الدوراتعليها لعملية ال

دم لى أساس علجنة عتنظر فيه الكي ل السادس والثمانين الجتماعار على الموقع اإللكتروني أثناء دورة االتصال سيُنش

ى لتوصل إلاريق االتصال من ، أو إذا لم يتمكن فالمقرروفد عن اعتراضه على مشروع إذا أعرب أي واالعتراض. 

 سيتم تأجيل النظر في المسألة إلى االجتماع السابع والثمانين. اتفاق،

لم يتمكن من التوصل إلى  الرئيس أن الفريقالفريق ، أبلغ منظم في فريق االتصالأجريت بعد مناقشة و  -149

 هذه المسألة في االجتماع السابع والثمانين. معالجة، واقترح نتيجة

، النظر في إطار المشاورات مع الصناديق اللجنة التنفيذية أن تواصل، في اجتماعها السابع والثمانين قررت  -150

تعزيزها  قة أوالطا استخدام موارد مالية إضافية للحفاظ على كفاءة حشدوالمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف 

ي قطاع فعالمي االحترار ال منحفضة على إحداث قدرو ذات بمواد تبريد المواد الهيدروفلوروكربونيةعند استبدال 

السادس ع جتما، على أساس وثيقة العمل الصادرة عن فريق االتصال الذي تم تشكيله في االالتبريد وتكييف الهواء

 هذا التقرير.بالنحو الوارد في المرفق السابع  ، علىوالثمانين

 (xx/  86ر قرم)ال

)المقرران  23 -الهيدروفلوروكربون بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوية الجوانب الرئيسية المتعلق )ح(

 (84/91و  84/90

، التي UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/70، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة في اجتماعها الرابع والثمانين  -151

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/71الوثيقة و ،ي مشروعات في األرجنتين والمكسيكتضم قضايا السياسات الناشئة ف

والتخلص  23 -ونالهيدروفلوروكرب شروع للتحكم في انبعاثات المنتج الثانويالتي تضمنت مقترًحا ُمعاد تقديمه لم

ح قترم، التي قدمت خيارات UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72؛ والوثيقة Frio Industrias Argentinas شركة منها في

ً والتخل 23 -الهيدروفلوروكربون ج الثانويشروع للتحكم في انبعاثات المنتم  شركة يفص منها تدريجيا

شاء فريق لى إنع، وافقت اللجنة التنفيذية اقشات التي جرت في الجلسة العامة، المكسيك. وبعد المنكويموباسيكوس

 اتصال إلجراء مناقشات إضافية بشأن الوثائق الثالث.
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، قررت اللجنة التنفيذية إرجاء نظرها في مشروعي التحكم االتصالناقشات التي جرت في فريق عقب المو  -152

لثمانين لخامس واافي األرجنتين والمكسيك إلى االجتماع  23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانويفي انبعاثات 

، عالجتمالذلك ا لدورات التي أنشئتعملية الموافقة فيما بين ال ووفقا. ، على التوالي(84/91و  84/90)المقرران 

؛ نوالثماني لسادسلة في اجتماعها اومسائل السياسات ذات الص ينقررت اللجنة التنفيذية النظر في مقترَحي المشروع

ألرجنتين افي  ينعواإلنترنت لمتابعة النظر في المشر على إعادة تشكيل فريق االتصال وعقد اجتماعات عبر توافقو

جتماع إلى اال UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94 ت الواردة في الوثيقة وإرجاء النظر في مسائل السياسا ،والمكسيك

 السابع والثمانين.

، في تقريره إلى اللجنة التنفيذية في االجتماع السادس والثمانين، أن الفريق عقد أبلغ منظم فريق االتصال  -153

روعين شتركة لكال المشالم المشكالت. وتضمنت بعض 2021نيسان  /أبريل 8و  7عين عبر اإلنترنت في اجتما

تبار ينبغي اع ذا كانإما و؛ توفير تكاليف التشغيل اإلضافية فيها يجب التي مت مناقشتهما طول الفترة الزمنيةاللذين ت

التي  23 -كربونالهيدروفلوروكيف ينبغي النظر في تكلفة التحقق من كميات و؛ ذه التكاليف تكاليف تشغيل إضافيةه

الحاجة و ات،عورالمشتكاليف و؛ اتعوبعد االنتهاء من المشارتم تدميرها وما إذا كان ينبغي أن يستمر هذا التحقق 

؛ 23 -بونلوروكرالهيدروفمن حيث التكلفة للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي  كفاءةإلى النظر في النهج األكثر 

 صل.ين قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في األوحقيقة أن تجديد المحارق في إطار كال المشروع

المناقشة ، ركزت ع. بالنسبة للمشروع في األرجنتينالخاصة بكل مشرو المسائلناقش فريق االتصال أيضاً   -154

تباع اإلى  والحاجة للشركة، على الرغم من وجود بعض المناقشات حول الجدوى المالية على خيار تجديد المحرقة

جرت مناقشة و. 23 -الهيدروفلوروكربون األكثر فعالية من حيث التكلفة للتحكم في انبعاثات المنتج الثانويالنهج 

حرقة في الم مكانية تشغيلمستفيضة حول الكيفية التي ينبغي بها النظر في التكاليف الثابتة للتدمير في ضوء إ

 معدل توليد المنتج الثانويو؛ ن مدربين متخصصين لتشغيل المحرقةالحاجة إلى موظفيو؛ الحمالت

ستفيضة حول ، كانت هناك مناقشات مبالنسبة للمشروع في المكسيكو؛ ومسائل أخرى. 23 -الهيدروفلوروكربون

 10المادة  نم 1قرة االنبعاثات والحاجة إلى ضمان عدم خلط التمويل بما يتماشى مع الف للتعامل معإنشاء نظام وطني 

؛ لمشروعيقة ات في وثإذا كان التدمير "بالقدر الممكن عمليًا" بموجب أحد الخيارا ماو؛ من بروتوكول مونتريال

صدّر إلى بلد غير عامل الم 22 -بالهيدروكلوروفلوروكربونالمرتبط  23 -الهيدروفلوروكربونأهلية المنتج الثانوي و

الثانوي  المنتج ليدمعدل تو لزيادة خفضما إذا كان من الممكن إيالء مزيد من االهتمام لتحسين العملية و؛ 5بالمادة 

 أخرى. ومسائل؛ 23 -الهيدروفلوروكربون

بعض الممثلين أنه، في سياق االجتماعات  وذكروقت. أجرى الفريق مناقشات قوية ولكنه طلب مزيداً من ال   -155

نبغي يهم أنه ، وذكر أحدماعات إضافية في غضون مهلة قصيرةاجت تحديد مواعيد، كان من الصعب االفتراضية

اف  وقت ك ، ينبغي تخصيصخالل االجتماع السابع والثمانين، على سبيل المثالواستخالص الدروس من التجربة. 

 لالجتماعات غير الرسمية واجتماعات فريق االتصال.

ن ال ، ولكى بعد اختتام االجتماع االفتراضياللجنة التنفيذية على أن يجتمع فريق االتصال مرة أخر وافقت  -156

. 2021نيسان  /يلأبر 22و  20موافقة الممتدة فيما بين الدورات، يومي يزال خالل الفترة المتفق عليها لعملية ال

كي ل الثمانينالسادس و الجتماعاعلى الموقع اإللكتروني أثناء دورة ر يوافق عليه الفريق اقرمشروع أي سينشر و

تمكن يذا لم ، أو إالمقررعرب أي وفد عن اعتراضه على مشروع إذا أوتنظر فيه اللجنة على أساس عدم االعتراض. 

ع السابع الجتماسيتم تأجيل النظر في المسألة إلى اإلى اتفاق فيما يتعلق بمشروع ما،  فريق االتصال من التوصل

 والثمانين.

غرفة اجتماعات. ضافية ورقتي أن فريق االتصال ناقش خالل اجتماعاته اإل الفريقوبعد ذلك، أفاد منظم   -157

ويسرا تشيك وسبشأن المشروع في األرجنتين قدمته حكومات أستراليا وبلجيكا وال قرارهما على مشروع احدإ تاحتو

ع على مشرو ألخرىا تلية والواليات المتحدة األمريكية؛ واحتووالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشما

 .مريكيةحكومات أستراليا والتشيك وسويسرا والواليات المتحدة األفي المكسيك قدمته  بشأن المشروع قرار
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: األرجنتين 23 -الهيدروفلوروكربونالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي 
 (84/90)المقرر 

أسئلة حول  طرحت ،المقترح المقرراألرجنتين ومشروع أفاد منظم االجتماع أنه خالل مناقشة المشروع في   -158

تمويل و؛ 2024 يكانون الثان /يناير 1قبل  للشركة، بما في ذلك الحكم المتعلق باإلغالق المحتمل المسائلعدد من 

 األساسوالمشروع. وكان أحد الشواغل الرئيسية هو مستوى التمويل المقترح  إنجاز؛ وتاريخ والتحقق الرصد

فت ختل، امطلوبةلك التالمقترحة قريبة من  التكاليف الرأسمالية اإلضافية المستخدم لتحديد ذلك التمويل. وبينما كانت

إلى  انت تستند، كينالفًا كبيًرا. بالنسبة لألرجنتفي األرجنتين والمكسيك اخت ينعوتكاليف التشغيل اإلضافية للمشر

وال مدة طفيرها ، ولم يتم توفعلهومة إجبار المؤسسة على ، وهو أمر ال تستطيع الحكعمل في حمالتالمحرقة التي ت

شروع في ن الم، لم يتمكن فريق االتصال من التوصل إلى توافق في اآلراء بشأالمشروع. وبحلول نهاية اجتماعاته

خالل  ن، منانين، حيث ستقدم حكومة األرجنتياألرجنتين واقترح مواصلة المناقشات في االجتماع السابع والثم

 ، اقتراًحا مضادًا.اليونيدو

 اللجنة التنفيذية قررت  -915

في  23 -الهيدروفلوروكربونمواصلة النظر في مشروع التحكم في انبعاثات المنتج الثانوي  (أ)

 ؛ين في االجتماع السابع والثمانيناألرجنت

 

 لفرعيةافي الفقرة  المذكوربشأن المشروع  قراراإلحاطة بوثيقة العمل التي تحتوي على مشروع  (ب)

ي د فلوارا، على النحو ال في االجتماع السادس والثمانينفيها فريق االتصالتي نظر )أ( أعاله 

نظر لدا لحا مضا، اقترا، من خالل اليونيدوستقدم، وأن حكومة األرجنتين هذا التقريربالمرفق الثامن 

 االجتماع السابع والثمانين.في فيه 

 (xx/  86 المقرر)

شركة  خلص منها فيوالت 23 -الهيدروفلوروكربونمشروع للتحكم في انبعاثات خيارات مقترح 
 Quimobásicos)) كويموباسيكوس

، لوحظ المقترح المقرري المكسيك ومشروع أثناء المناقشات التي جرت في فريق االتصال بشأن المشروع ف  -160

جائحة  بسبب أخرنظًرا ألن هذه الجهود قد تتوأنه سيتم بذل جهود لتجديد محرقة قوس البالزما بأسرع ما يمكن. 

 أيار /لول مايوبح 23 -روفلوروكربونالهيد، بحيث يمكن أن يبدأ تدمير المنتج الثانوي ، فقد ُطلبت المرونة19-كةفيد

عليها  لمتفق، على أساس أنه سيكون هناك تخفيض متناسب في التمويل على أساس تكاليف التشغيل اإلضافية ا2022

في مشروع  كمهذا الح إدراج ه سيلزمتم االتفاق على أنو. غير المدمر 23 -الهيدروفلوروكربونالمنتج الثانوي و

ال مسائل ريق االتصقش فما نااالتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لتقديمه إلى االجتماع السابع والثمانين. ك

عند أو  22-نروفلوروكربوالهيدروكلو ، بما في ذلك معيار األداء الذي يشترط أن تكون انبعاثات خطي إنتاجأخرى

التزام و؛ منتَجال 22-الهيدروكلوروفلوروكربونكجم من  100لكل  23 -الهيدروفلوروكربون كجم من 0,1أقل من 

الحكومة بضمان عدم وجود تمويل إضافي من مصادر أخرى للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي 

 .المقررشروع م؛ وإمكانية تبسيط بعض النص في وعثناء أو بعد االنتهاء من المشرأ 23 -الهيدروفلوروكربون

ر. وفيما يتعلق بإدراج األحكام اقروبنهاية اجتماعات فريق االتصال، وافق فريق االتصال على مشروع   -161

 عداد وفدهن استع، أعرب أحد األعضاء االجتماع السابع والثمانينالالحقة في مشروع االتفاق الذي سينظر فيه في ا

 خالل مشروع االتفاق مع حكومة المكسيك في ذلك االجتماع.للعمل من 
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 اللجنة التنفيذية: قررت  -162

 23 -كربونالهيدروفلورو شروع للتحكم في انبعاثات المنتج الثانويمبخيارات مقترح علما اإلحاطة  (أ)

الواردة في الوثيقة  Quimobásicos)شركة كويموباسيكوس )والتخلص منها في 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96 يلثانوالمنتج ا، الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في 

 ؛(84/91: المكسيك )المقرر 23 -الهيدروفلوروكربون

 

ً زائد 3,833,384، على وافق، من حيث المبدأتأن و (ب)  وقدرهاة تكاليف دعم الوكال دوالراً أمريكيا

ات انبعاث درص، لتمكين حكومة المكسيك من االمتثال اللتزامات لليونيدو أمريكيادوالراً   268,337

، على أساس ونتريالتعديل كيغالي لبروتوكول مبموجب  23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي

 أن:

 

 

نبعاثات ، تدمير اوما بعد ذلك 2022 كانون الثاني /يناير 1، بحلول ستكفل حكومة المكسيك (1

 22 -ربونالهيدروكلوروفلوروكمن خطوط إنتاج  23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي

 0.1ن م، بحيث تكون االنبعاثات لكال الخطين عند أو أقل امتثاالً لبروتوكول مونتريال

 -وروكربونالهيدروكلوروفلكيلوغرام من  100لكل  23 -الهيدروفلوروكربونكيلوغرام من 

 ؛22

 

لفرعية فقرة استخدام التمويل المعتمد من حيث المبدأ في التتمتع حكومة المكسيك بالمرونة ال (2

 شركة أعاله لتجديد أي من وحدتي تدمير قوس البالزما المركبتين فيالمذكورة )ب( 

، الموصوفين في الوثيقة ، أو كليهما(Quimobásicos) كويموباسيكوس

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65 تمويل  أيستغطي  شركة كويموباسيكوس، على أساس أن

 ؛الزمإضافي 

 

تبطاً ، كان مردوالراً أمريكياً، من إجمالي التمويل المعتمد 2,995,047مبلغ أقصى قدره  (3

حقق من ند التبتكاليف التشغيل اإلضافية وسيتم تقسيمه إلى شرائح سنوية تُقدم إلى المكسيك ع

 ؛المدمر 23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي كمية

 

غيل اإلضافية في كل شريحة سنوية بضرب عدد كيلوغرامات تُحسب تكاليف التش (4

 ؛دوالر أمريكي/ كجم 3,28 بقيمة المدمر 23 -الهيدروفلوروكربون

 

 ؛2031كانون الثاني  /يناير 1المشروع بحلول  إنجازسيتم  (5

 

 ، بما في ذلكوجود تمويل إضافي من مصادر أخرى التزمت حكومة المكسيك بضمان عدم (6

نوي للتحكم في انبعاثات المنتج الثا 23 -الهيدروفلوروكربونأرصدة أو تعويضات 

 .روعالمش إنجاز، أثناء أو بعد من خطوط اإلنتاج المعنية 23 -الهيدروفلوروكربون

 

 :تحيط علماأن و  )ج( 

لمدة تصل إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربونبتعليق إنتاج  كويموباسيكوسالتزام شركة ب (1

 1يار أسبوعين للسماح بإصالح وحدة تدمير قوس البالزما إذا اختارت حكومة المكسيك الخ

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65في الوثيقة  ألف
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 -بونلوروكرالهيدروفالتزام حكومة المكسيك بضمان استمرار مراقبة انبعاثات المنتج الثانوي و (2

نها بنفس مشركة كيموباسيكوس والتحقق من قبل  22 -الهيدروكلوروفلوروكربونمن إنتاج  23

 ات،، بما في ذلك عن طريق السياسات والتشريعالمشروع إنجازالطريقة بعد 

 

لتمويل مالي اأن التمويل المعتمد من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية )ب( أعاله هو إجو (3

منتج اثات الطراف للتحكم في انبعمتعدد األالالذي سيكون متاحاً لحكومة المكسيك من الصندوق 

 ؛23 -الهيدروفلوروكربونالثانوي 

 

ى األطراف لإوالصادرات  5يعكس التمويل المقدم التخفيضات في الملكية غير العاملة بالمادة و (4

 ؛5غير العاملة بالمادة 

 

لم ي المكسيك ولمشروع فباالظروف الخاصة حسب التكاليف المتفق عليها للمشروع وأقرت  (5

أخرى تتعلق بمراقبة انبعاثات المنتج الثانوي  اتعوسابقة ألي مشر تشكل

 ؛23 -الهيدروفلوروكربون

، إعداد مشروع اتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة األمانة، بالتعاون مع اليونيدو منطلب تأن و  )د(

ي االجتماع السابع ف لنظر فيه 23 -الهيدروفلوروكربون المنتج الثانوي التنفيذية للتحكم في انبعاثات

 ؛مانينالسادس والث، في ضوء التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية في االجتماع والثمانين

، للتحقق المستقل المشروع، إلى النظر في طلب تمويل إضافي إنجازحكومة المكسيك، بعد  وتدعو )هـ( 

، في إطار منبعثباع والمخزن والالمنتج والمدمر والم 23 -الهيدروفلوروكربونثانوي المنتج المن 

ة على لموافقا تم ، حتىإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إل تهاالمرحلة الالحقة من خط

وجب حقق بميستمر الت، وفي ذلك الوقت سللبلد إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 

 تلك الخطة؛

 -الهيدروفلوروكربون الثانوي انبعاثات المنتج فيشروع التحكم على الشريحة األولى من م وتوافق )و( 

مبلغ ال، ب2022-2021 للفترة ، وخطة التنفيذ المقابلةكويموباسيكوس، المكسيك شركة في 23

مريكيا أدوالرا  33,814وقدرها ، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالًرا أمريكيًا 483,058

 لليونيدو.

 (xx/  86 المقرر)

نتريال توكول مومن جدول األعمال: تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ برو 14البند 

 إلى االجتماع الثاني والثالثين لألطرافالمقدم 

جتماع الحادي اللجنة التنفيذية منذ اال نفذتهااألنشطة التي   UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/97تعرض الوثيقة  -163

الخامس  جتماعمنفذة لالال عملية الموافقة بين الدوراتملخص للموافقات على المشروع خالل و ،طرافوالثالثين لأل

قدمت وتنفيذية. جنة اللل والثمانين السادسو  الخامس والثمانين ؛ واإلجراءات المتفق عليها لعقد االجتماعينوالثمانين

 الثاني والثالثين. ماجتماعهنظر فيها األطراف في كي يالوثيقة إلى أمانة األوزون ل

 قطاع اإلنتاجب المعنيالفرعي  الفريقمن جدول األعمال: تقرير  15البند 

ّر تقدم  -164 ، التي تضمنت UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/98الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج الوثيقة  ةُميس 

 كانون األول /، في ديسمبرمرة واحدة افتراضيا،اجتمع،  2020لعام تقرير الفريق الفرعي. وقالت إن الفريق الفرعي 

الفريق الفرعي  ركزو. 2021 آذار /اجتماعين افتراضيين في مارس 2021الفريق الفرعي لعام  عقد فيما، 2020

 تدقيق تقنيفي الصين وطلب ترخيص إلجراء  الهيدوكلوروفلوروكربونإنتاج بإزالة المتعلقة  المسائلعلى  مناقشته
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تضمن تقرير و. Hindustan Fluorocarbons Limitedفي الهند في شركة  لهيدوكلوروفلوروكربونالقطاع إنتاج 

لقطاع إنتاج  2018تنظر فيها اللجنة التنفيذية بشأن تقرير التحقق المحدث لعام كي الفريق الفرعي توصيات ل

ن حيث المبدأ، على ، موالموافقة، 2021عام اجتماع في خر آم إلى الذي سيقدفي الصين،  الهيدوكلوروفلوروكربون

للصين. ومع ذلك ، لم يتم التوصل إلى  من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثانية

توافق في اآلراء بشأن الموافقة على مشروع االتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 من نية للصين أو بشأن توصيات األمانة المتعلقة بالتحقيق في تطبيقات المواد الوسيطة الهيدروكلوروفلوروكربو

في الصين. وأوصى الفريق الفرعي بمزيد من المناقشة حول تلك البنود في  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 االجتماع السابع والثمانين للجنة التنفيذية.

المواد ريق الفرعي من مناقشة مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج ، لم يتمكن الفبسبب ضيق الوقت  -165

 تاج الموادإن لةإزاأو مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من  الهيدروكلوروفلوروكربونية

 إلى اجتماع مستقبلي. ام، ولذلك أوصى بإرجاء النظر فيهالمستنفدة لألوزون

 تصريحاريق الفرعي إلى توافق في اآلراء بشأن مالحظة تقديم البيانات األولية وطلب توصل الف رغم  -166

ة ، الوارد في الوثيقفي الهند المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلقطاع إنتاج  تقني تدقيقجراء إل

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP/7.لم يكن هناك اتفاق على الموافقة على الطلب ، 

د الموا وجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من التخلص التدريجي من إنتاجمشروع المبادئ الت

 (84/95المستنفدة لألوزون )المقرر 

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية والشكل القياسي المستخدم للتحقق من  قررت  -167

 .مستقبليإلى اجتماع  التخلص التدريجي من إنتاج المواد المستنفدة لألوزون

 (xx/  86 المقرر)

84المقرر )في الصين  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلقطاع إنتاج  2018تقرير التحقق المحدث لعام 

 )ب(( 93/ 

 اللجنة التنفيذية: قررت  -168

لصين، بناء في ا 2018لتحقق المحدث لعام أن تشير إلى أن البنك الدولي لم يتمكن بعد من إجراء ا (أ)

 ؛19-كوفيد ، بسبب جائحة)ب( 84/93 المقررعلى طلب 

 

ع قطامن ق زء من التحقفي الفقرة الفرعية )أ( أعاله كج المذكورالتحقق سيجري البنك الدولي أن و (ب)

في عام ه في الصين، المقرر إجراؤ 2020و  2019لعامي  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةإنتاج 

 .2021عام في األخير  ، وسيقدم تقريًرا بهذا الشأن إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها2021

 (xx/  86 المقرر)
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 )ب(( 48/69للصين )المقرر  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمرحلة الثانية من خطة إدارة 

 اللجنة التنفيذية: قررت  -169

يكي المعتمد ر أمرمليون دوال 23مبلغ الالمرحلي عن تنفيذ األنشطة الممولة بأن تحيط علماً بالتقرير  (أ)

، وتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة 2022-2020)ب(، وخطة التنفيذ للفترة  81/71في المقرر 

 ؛للصين إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 

من خطة إدارة إزالة المواد  ، على المرحلة الثانية، من حيث المبدأوأن توافق (ب)

المواد لخفض إنتاج  2026-2018الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة 

في  71,5في المائة و  67,5لالستخدامات الخاضعة للرقابة بنسبة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

ر الدو 70,752,000مبلغ بال، ، على التوالي2026و  2025 يالمائة من خط األساس بحلول عام

 درهاوق، باإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي 67,000,000، ويتألف من: أمريكي

، يدوالر أمريك 23,000,000مبلغ ال، بما في ذلك دوالر أمريكي للبنك الدولي 3,752,000

عليه  موافقال، دوالر أمريكي للبنك الدولي 1,288,000 وقدرهاباإلضافة إلى تكاليف دعم الوكالة 

 )ب(؛ 81/71 المقرربالفعل في 

 

حلة األولى دوالر أمريكي من الفوائد المتراكمة خالل المر 45,143 ه سيتم خصمأن تشير إلىأن و  (ج)

و  2015 عامي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بينإنتاج والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة 

المواد إنتاج من خطة إدارة إزالة من الشريحة الثانية من المرحلة الثانية  2019

 77/66 الحالي سوف يحل محل المقررات المقرر، وأن اعتمادهافلوروكربونية عند الهيدروكلورو

 ؛)ج( 82/88)ب( و  80/80)ب( و 

 

ً إلى أن البنك الدولي سيتولى التحقق من إنتاج و  (د)  ربونيةوفلوروكالمواد الهيدروكلورأن تشير أيضا

المواد إلنتاج موجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ب 2020و  2019لعامي 

ية في وسيقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة التنفيذ 2021الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 ؛2021عام في اجتماعها األخير 

 

 التحقق، بفي الفقرة الفرعية )د( أعاله المذكورة، كجزء من عملية التحقق البنك الدولي وأن تطالب )هـ(

 من:  مرة واحدة

 شركة في 22 -للهيدروكلوروفلوروكربونخطوط اإلنتاج المنشأة حديثاً ل ه تم الدمج الرأسيأن (1

Jiangxi Zhongfu Chemical Materials Technology  وشركةJiangxi Lee and Man 

Chemical Company  ) وشركةInner Mongolia Yonghe Fluorochemical Co. ،وكذلك 

 Inner Mongolia 3F Wanhao شركة ب في142 -المنشأة للهيدروكلوروفلوروكربونتلك 

Fluorochemical المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع إنتاج مرافق المصب وأن جميع 

 ؛مواد وسيطةك هاالمنتجة في الخطوط الجديدة ستوجه إلى استخدام

 

 شركة ب الجديد في142 -كربونالهيدروكلوروفلوروتاريخ وقف اإلنتاج في خط إنتاج و (2

Taixing Meilan؛ 
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ب الذي تبلغ طاقته 142 -الهيدروكلوروفلوروكربونأنه قد تم إغالق وتفكيك خط إنتاج و (3

 Inner Mongolia 3F Wanhao شركة سنة في /طن متري 5,500 اإلنتاجية

Fluorochemical؛ 

وصهريج  ب142 -الهيدروكلوروفلوروكربونأنه تم تفكيك وصلة خط األنابيب بين إنتاج و (4

 Inner Mongolia Yonghe شركة تخزين السوائب ومحطة تغليف المنتجات في

Fluorochemical Co، 

واد الم اجإنت طلب من األمانة تقديم مشروع االتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالةتأن و )و( 

، إلنتاجاقطاع ريق الفرعي المعني بهياً من قبل الفالمعدلة شف الهيدروكلوروفلوروكربونية، بصيغته

 تنظر فيه اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابع والثمانين.كي ل

 (xx/  86 المقرر)

لصين افي سيطة كواد والتحقيق في استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ب المعنيةالوثيقة النهائية 

 (84/96)ج( و  83/71)المقرران 

المواد التحقيق في استخدام ب المعنيةاللجنة التنفيذية إرجاء النظر في الوثيقة النهائية  قررت  -170

 .مستقبليوسيطة في الصين إلى اجتماع مواد ك الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (xx/  86 المقرر)

 (84/97مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 

المواد اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في مشروع المبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج  قررت  -171

 إلى اجتماع مقبل. الهيدروكلوروفلوروكربونية

 (xx/  86 المقرر)

 الهند: كربونية فيلقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلورو تقني تدقيقجراء إل تصريحالبيانات األولية وطلب 

 Hindustan Fluorocarbons Limited شركة

ً بتقديم البيانات األولية وطلب  قررت  -172 لقطاع إنتاج  تقنيتصريح إلجراء تدقيق اللجنة التنفيذية أن تحيط علما

ثيقة في الو ينالوارد Hindustan Fluorocarbons Limited شركة في الهند: المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP/7. 

 (xx/  86 المقرر)
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VACANCY ANNOUNCEMENT FOR THE POST OF THE FOURTH CHIEF OFFICER  
 

 
 
Job Opening 
 
Job Title:  CHIEF OFFICER, Secretariat of the Multilateral Fund for the 

Implementation of the Montreal Protocol, D2 
 
Department/ Office:   United Nations Environment Programme 
 
Duty Station:    MONTREAL 
 
Posting Period:   To be updated 
 
Job Opening Number: To be updated 
 
 

United Nations Core Values: Integrity, Professionalism, Respect for Diversity Org.  
Setting and Reporting 
The United Nations Environment Programme (UNEP) is the United Nations system's designated 
entity for addressing environmental issues at the global and regional level. Its mandate is to 
coordinate the development of environmental policy consensus by keeping the global 
environment under review and bringing emerging issues to the attention of governments and the 
international community for action. The Multilateral Fund (MFS) for the Implementation of the 
Montreal Protocol is dedicated to reversing the deterioration of the Earth's ozone layer and 
phasing down hydrofluorocarbon controlled under the Montreal Protocol. It was established in 
1991 to assist developing countries to meet their Montreal Protocol commitments in complying 
with the control measures specified under the Montreal Protocol. The Fund Secretariat is 
administered by UNEP. This post is located in UNEP/MFS at the Montreal duty station. Under 
the guidance and instruction of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the 
Implementation of the Montreal Protocol, the Chief Officer will assist the Executive Committee in 
the discharge of its functions and report to it. 
 
Responsibilities 
Directing the development of the Multilateral Fund strategic plan, operational policies and 
guidelines. Developing three-year budgets and plans for the Multilateral Fund for consideration 
by the Executive Committee. Managing the financial resources and developing plans and 
strategies on the basis of available financial resources. Managing relations with, and 
coordinating the work of the implementing agencies of the Multilateral Fund: UNDP, UNEP, 
UNIDO and the World Bank. Establishing and managing effective relations with Article 5 
countries to promote environmental issues and ensure the achievement of the Montreal 
Protocol phase-out and phase-down targets of controlled substances. Directing the assessment 
of activities and projects established on the basis of developing countries’ compliance needs. 
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Effectively managing the Secretariat by providing leadership in fostering UN values and 
principles through setting performance objectives and standards, conducting performance 
appraisals, assessing staff training needs, and establishing short- and long-term goals and 
objectives. 
 
Competencies 
Professionalism: Demonstrates professional competence and mastery of subject matter, is 
conscientious and efficient in meeting commitments, observing deadlines and achieving results. 
Shows pride in work and in achievements; Is motivated by professional rather than personal 
concerns; Shows persistence when faced with difficult problems or challenges; Remains calm in 
stressful situations. 
 
Accountability: Takes ownership of all responsibilities and honours commitments; Delivers 
outputs for which one has responsibility within prescribed time, cost and quality standards; 
Operates in compliance with organizational regulations and rules; Supports subordinates, 
provides oversight and takes responsibility for delegated assignments; Takes personal 
responsibility for his/her own shortcomings and those of the work unit, where applicable. 
 
Communication: Speaks and writes clearly and effectively; Listens to others, correctly interprets 
messages from others and responds appropriately and exhibits interest in having two-way 
communication; Tailors language, tone, style and format to match the audience; Demonstrates 
openness in sharing information and keeping people informed. 
 
Leadership: Serves as a role model that other people want to follow; Empowers others to 
translate vision into results; Is proactive in developing strategies to accomplish objectives; 
Establishes and maintains relationships with a broad range of people to understand needs and 
gain support; Anticipates and resolves conflicts by pursuing mutually agreeable solutions; 
Drives for change and improvement; does not accept the status quo; Shows the courage to take 
unpopular stands. 
 
Managing performance: Delegates the appropriate responsibility, accountability and 
decision-making authority. Makes sure that roles, responsibilities and reporting lines are clear to 
each staff member. Accurately judges the amount of time and resources needed to accomplish 
a task and matches task to skills; Monitors progress against milestones and deadlines; 
Regularly discusses performance and provides feedback and coaching to staff; Encourages 
risk-taking and supports creativity and initiative; Actively supports the development and career 
aspirations of staff; Appraises performance fairly. 
 
Education 
Advanced university degree at masters or preferably Ph.D. level would be required with 
preference in economics, business administration, finance, public administration or any other 
relevant field. 
 
Work Experience 
A minimum of 15 years of professional working experience related to policy development, 
project evaluation and implementation, with at least 7 years at a senior level, is required. 
Extensive experience working with the Montreal Protocol, the Multilateral Fund or other 
multilateral financial institutions and funds, is desirable. Qualifying years of experience are 
calculated following the receipt of the first-level university degree recognized by the United 
Nations. Experience in dealing with international organizations and national governments as 
well as extensive knowledge of UN and UNEP policy and decision-making structure is desirable. 
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Languages 
English and French are the working languages of the United Nations Secretariat. For the post 
advertised, fluency in oral and written English is required. Working knowledge of another UN 
languages is an advantage. 
 
Assessment Method 
Evaluation of qualified candidates for this position may include substantive assessment which 
may be followed by a competency-based interview. 
 
Special Notice 
This position is open for recruitment for an initial period of one year and may be subject to 
extension. Staff members are subject to the authority of the Secretary-General and to 
assignment by him or her. In this context, all staff are expected to move periodically to new 
functions in their careers in accordance with established rules and procedures.  
 
The United Nations Secretariat is committed to achieving 50/50 gender balance in its staff. 
Female candidates are strongly encouraged to apply for this position.  
 
Internal Applicants – when completing the PHP, ensure ALL fields, ALL professional experience 
and contact information are completed and up to date. This information is the basis for the hiring 
manager to assess your eligibility and suitability for the position and to contact you.  
 
Individual contractors and consultants who have worked within the UN Secretariat in the last 
six months, irrespective of the administering entity, are ineligible to apply for professional and 
higher temporary or fixed-term positions and their applications will not be considered. 
 
All applicants are strongly encouraged to apply on-line as soon as possible after the job opening 
has been posted and well before the deadline stated in the job opening. On-line applications will 
be acknowledged where an email address has been provided.  
 
If you do not receive an e-mail acknowledgement within 24 hours of submission, your 
application may not have been received. In such cases, please resubmit the application, if 
necessary. If the problem persists, please seek technical assistance through the Inspira “Need 
Help?” link. 
 
United Nations Considerations 
According to article 101, paragraph 3, of the Charter of the United Nations, the paramount 
consideration in the employment of the staff is the necessity of securing the highest standards 
of efficiency, competence, and integrity. Candidates will not be considered for employment with 
the United Nations if they have committed violations of international human rights law, violations 
of international humanitarian law, sexual exploitation, sexual abuse, or sexual harassment, or if 
there are reasonable grounds to believe that they have been involved in the commission of any 
of these acts. The term "sexual exploitation" means any actual or attempted abuse of a position 
of vulnerability, differential power, or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, 
profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another. The term 
"sexual abuse" means the actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by 
force or under unequal or coercive conditions. The term "sexual harassment" means any 
unwelcome conduct of a sexual nature that might reasonably be expected or be perceived to 
cause offence or humiliation, when such conduct interferes with work, is made a condition of 
employment or creates an intimidating, hostile or offensive work environment, and when the 
gravity of the conduct warrants the termination of the perpetrator's working relationship. 
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Candidates who have committed crimes other than minor traffic offences may not be considered 
for employment.  
 
Due regard will be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis 
as possible. The United Nations places no restrictions on the eligibility of men and women to 
participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary 
organs. The United Nations Secretariat is a non-smoking environment.  
 
Applicants are urged to follow carefully all instructions available in the online recruitment 
platform, Inspira. For more detailed guidance, applicants may refer to the Manual for the 
Applicant, which can be accessed by clicking on "Manuals" hyper-link on the upper right side of 
the Inspira account-holder homepage. 
 
The evaluation of applicants will be conducted on the basis of the information submitted in the 
application according to the evaluation criteria of the job opening and the applicable internal 
legislations of the United Nations including the Charter of the United Nations, resolutions of the 
General Assembly, the Staff Regulations and Rules, administrative issuances and guidelines. 
Applicants must provide complete and accurate information pertaining to their personal profile 
and qualifications according to the instructions provided in Inspira to be considered for the 
current job opening. No amendment, addition, deletion, revision or modification shall be made to 
applications that have been submitted. Candidates under serious consideration for selection will 
be subject to reference checks to verify the information provided in the application.  
 
Job openings advertised on the Careers Portal will be removed at 11:59 p.m. (New York time) 
on the deadline date. 
 
No Fee 
THE UNITED NATIONS DOES NOT CHARGE A FEE AT ANY STAGE OF THE 
RECRUITMENT PROCESS (APPLICATION, INTERVIEW MEETING, PROCESSING, OR 
TRAINING). THE UNITED NATIONS DOES NOT CONCERN ITSELF WITH INFORMATION 
ON APPLICANTS’ BANK ACCOUNTS. 
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 المرفق الثاني

 2021لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  مؤشرات األداء

 

 2021هدف  الحساب االسم المختصر نوع المؤشر

 –تخطيييييييييط 

 موافقة

 28 عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها* شرائح موافق عليها

 –تخطيييييييييط 

 موافقة

مشاريع/أنشييطة موافييق 

 عليها

 المخطيط لهياعدد المشاريع/األنشطة الموافق عليها مقابل تليك 

 )بما فيها أنشطة إعداد المشاريع( **

49 

دوالرا  984 419 22 استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي أموال مصروفة تنفيذ

 أمريكيا

إزاليية المييواد المسييتنفذة  تنفيذ

 لألوزون

ى إزالية الميواد المسيتنفدة ليألوزون للشيريحة عنيد الموافقية علي

 لاإلزالة المخطط لها في خطط األعماالشريحة التالية مقابل 

طيين ميين قييدرات   368.84

 استنفاد األوزون

ة إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له فيي التقيارير المرحليي إنجاز المشاريع تنفيذ

 لجميع األنشطة )باستثناء إعداد المشاريع(

49 

ا مييين إنجييياز شيييهر 12نسيييبة المشييياريع المنجيييزة مالييييا بعيييد  سرعة اإلنجاز المالي إداري

 المشروع

70% 

تقييييديم تقييييارير إنجيييياز  إداري

 المشاريع في مواعيدها

فيق تقديم تقارير إنجاز المشاريع فيي مواعييدها مقابيل تليك المت

 عليها

 (3في حينه )

تقديم التقارير المرحليية  إداري

 في مواعيدها

ها تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال والردود في مواعيد

 على خالف ذلكلم يتفق  ما

 في حينه

ة عليى ت تليك الوكالي* يتّم تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقيديم الشيريحة بسيبب وكالية متعاونية أو رئيسيية أخيرى، إذا وافقي

 ذلك.

 .** ال ينبغي احتساب أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله
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 لثالمرفق الثا

 

 2021لعام  للبيئةبرنامج األمم المتحدة مؤشرات األداء ل

 

 

نوع 

 المؤشر

 2020هدف  الحساب االسم المختصر

 –تخطيييييط 

 موافقة

 69 المخطط لها*مقابل تلك  الموافق عليهاعدد الشرائح  شرائح موافق عليها

 –تخطيييييط 

 موافقة

ع/أنشييييييييييييطة يرامش

 موافق عليها

مقابيييل تليييك  الموافيييق عليهيييانشيييطة األع/يراعيييدد المش

 **المشاريع(أنشطة إعداد  ها)بما في المخطط لها

123 

دوالرا  20,561,656 في التقرير المرحلي مقدّرال الصرفاستنادا إلى  أموال مصروفة تنفيذ

 أمريكيا

إزاليييييييييية الميييييييييييواد  تنفيذ

 وزونألالمستنفذة ل

 قيةوزون للشريحة عنيد الموافألالمواد المستنفدة ل إزالة

فييي لهييا  اإلزاليية المخطييطعلييى الشييريحة التالييية مقابييل 

 األعمال خطط

طيين ميين قييدرات  87.68

 استنفاد األوزون

فيي التقيارير ليه  ميا هيو مخطيطع مقابيل يراإنجاز المش عيرامشالإنجاز  تنفيذ

 (عيراباستثناء إعداد المشاألنشطة )المرحلية لجميع 

104 

 اإلنجيييييييازسيييييييرعة  إداري

 المالي

مين إنجياز شيهرا  12ماليا بعيد المنجزة المشاريع  نسبة

 المشروع

 شهرا 14

تقييديم تقييارير إنجيياز  إداري

 ع فيييييييييييراالمشييييييييي

 مواعيدها

مقابيل تليك مواعييدها ع فيي يراتقارير إنجاز المشتقديم 

 يهاالمتفق عل

 (7في حينه )

تقيييييييييديم التقيييييييييارير  إداري

المرحلييييييييييية فييييييييييي 

 مواعيدها

فيي  واليردود ألعميالتقديم التقارير المرحليية وخطيط ا

 ذلك خالفلم يتفق على  ما مواعيدها

 في حينه

ت خيرى، إذا وافقيأتقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسيية لوكالة إذا لم تتمكن من ل الهدف المحددتخفيض * يتّم 

 على ذلك. تلك الوكالة

 .تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله لمإعداد مشروع أي نشاط  ** ال ينبغي تقييم
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 2021لعام أداء برنامج المساعدة على االمتثال الخاص ببرنامج األمم المتحدة للبيئة مؤشرات 

 

 

 2021هدف عام  التقييم البيانات األداء مؤشرات

متابعة فاعلة الجتماعات 

الشبكة 

اإلقليمية/االجتماعات 

 المواضعية

قائمة بالتوصيات الصادرة 

عن اجتماعات الشبكة 

اإلقليمية/ االجتماعات 

المواضعية في عامي 

2018 – 2019 

معدل تنفيذ التوصيات 

الصادرة عن هذه 

االجتماعات والواجب 

 2020في عام  تنفيذها

 %90معدل تنفيذ بنسبة 

توفير الدعم الفاعل لنشاط 

وحدات األوزون الوطنية 

وبشكل خاص توفير 

 اإلرشاد للجديدة منها

قائمة بالسبل /الوسائل 

النواتج /الخدمات /

المبتكرة لدعم نشاط 

وحدات األوزون الوطنية، 

مع تحديد تلك التي تكون 

مخصصة للوحدات 

 الجديدة

الوسائل /عدد السبل 

النواتج /الخدمات /

المبتكرة لدعم نشاط 

وحدات األوزون الوطنية 

مع تحديد تلك التي تكون 

مخصصة للوحدات 

 الجديدة

من هذه السبل،  7 -

والوسائل، والنواتج 

 والخدمات

تتلقى كل وحدات  -

األوزون الوطنية 

الجديدة دعما لبناء 

 القدرات

مساعدة البلدان التي تكون 

امتثال فعلي في حالة عدم 

أو محتمل )وفقا لقرارات 

اجتماع األطراف و/أو 

البيانات المبلغ عنها عمال 

وتحليل  7بالمادة 

 االتجاهات(

قائمة بالبلدان التي تكون 

في حالة عدم امتثال فعلي 

أو محتمل والتي تلقت 

المساعدة من برنامج 

المساعدة على االمتثال 

 الشبكة  تخارج اجتماعا

ي تكون في عدد البلدان الت

حالة عدم امتثال فعلي أو 

محتمل والتي تلقت 

المساعدة من برنامج 

المساعدة على االمتثال 

 الشبكة تخارج اجتماعا

 كل البلدان المعنية

االبتكار في إنتاج النواتج 

والخدمات اإلعالمية 

العالمية واإلقليمية 

 وتعميمها

قائمة بالنواتج والخدمات 

اإلعالمية العالمية 

يمية التي تستهدف واإلقل

جمهورا جديدا أو تطال 

جمهورا مستهدفا بأساليب 

 جديدة 

عدد النواتج والخدمات 

اإلعالمية العالمية 

واإلقليمية التي تستهدف 

جمهورا جديدا أو تطال 

جمهورا مستهدفا بأساليب 

 جديدة

من هذه النواتج  7

 والخدمات

توثيق التعاون بين األفرقة 

امج اإلقليمية التابعة لبرن

المساعدة على االمتثال 

والوكاالت المنفذة والثنائية 

 الناشطة في تلك األقاليم

قائمة بالمهام والمشاريع 

المشتركة بين موظفي 

برنامج المساعدة على 

االمتثال في األقاليم 

 والوكاالت المنفذة والثنائية 

عدد المهام والمشاريع 

 المشتركة

تم وقفها في أثناء جائحة 

جة للقيود ينت 19-كوفيد

التي فرضتها األمم المتحدة 

والقيود الوطنية المفروضة 

 على السفر
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 المرفق الرابع

 2021مؤشرات األداء لليونيدو لعام 

 

 

 2021عام  هدف الحساب العنوان المختصر  نوع المؤشر 

 -تخطيط 

 اعتماد 

 52 عدد الشرائح المعتمدة مقابل الشرائح المخطط لها* الشرائح المعتمدة

 -تخطيط 

 اعتماد 

المشروعات/األنشطة 

 المعتمدة

عدد المشروعات/األنشطة المعتمدة مقابل 

المشروعات/األنشطة المخطط لها )بما في ذلك 

 أنشطة إعداد المشروعات(**

39 

بناًء على المبلغ المنصرف المقدر في التقرير  المصروفةاألموال  تنفيذ 

 المرحلي

24 801 519 

 دوالرا أمريكيا

إزالة المواد المستنفدة  تنفيذ

 لألوزون

د عن إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة المنفذة

ا اعتماد الشريحة التالية مقابل الشريحة المخطط له

 في خطط العمل

طن  767.70

قدرات استنفاد 

 أوزون

إتمام المشروعات مقابل  تنفيذ 

 األنشطة

إتمام المشروعات مقابل المشروعات المخطط لها 

د عدافي التقارير المرحلية لجميع األنشطة )باستثناء إ

 المشروعات(

107 

شهرا من  12مدى اكتمال المشروعات ماليا بعد  سرعة اإلنجاز المالي إداري

 اكتمال المشروعات

ا بعد شهرً  12

 إنجاز التشغيل

تقديم تقارير إتمام  إداري 

المشروعات في الوقت 

 المحدد

تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد 

 مقابل المتفق عليه

في الوقت المحدد 

(1) 

تقديم التقارير المرحلية  إداري 

 في الوقت المحدد

في تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والردود 

 الوقت المحدد، ما لم يتفق على خالف ذلك

 في الوقت المحدد

ذلك تلك  افقت علىو، إذا رئيسية أخرىللوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو  الهدف المحددخفَّض يُ * 

 الوكالة.

 ** ال ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن تمويله. 
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 المرفق الخامس
 

 2021مؤشرات األداء للبنك  الدولي لعام 
 

 

 

 2021هدف  الحساب العنوان الموجز نوع المؤشر

 -التخطيط

 الموافقة

عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك  الموافقة على الشرائح

 المقررة

5  

 -التخطيط

 الموافقة

المشروعات/ األنشطة 

 الموافق عليها

األنشطة الموافق عليها عدد المشروعات/ 

مقابل المقررة )بما في ذلك أنشطة إعداد 

 ** المشروع(

8  

استنادا الى الصرف المقرر في التقرير  صرف األموال التنفيذ

 المرحلي

US $18,159,693 

إزالة المواد  المستنفدة  التنفيذ

 لألوزون

إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة 

الشريحة التالية مقابل بعد الموافقة على 

 تلك المقررة في خطط األعمال

709.22  

طن بقدرات إستنفاد  

  األوزون

انتهاء المشروع بالنسبة  التنفيذ

 لألنشطة

 انتهاء المشروع مقابل المقرر في التقارير

المرحلية لجميع األنشطة )باستثناء إعداد 

 المشروع(

5  

الى الحد الذي ينتهي فيه المشروعات من  سرعة االنتهاء المالي النواحي اإلدارية

شهرا من انتهاء  12الناحية المالية بعد 

 المشروع

90% 

تقديم تقارير انتهاء  النواحي اإلدارية

المشروع في الوقت 

 المناسب

تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت 

 المناسب مقابل تلك المتفق عليها

 فى الوقت المناسب

(13) 

تقديم التقارير المرحلية  اإلداريةالنواحي 

 في الوقت المناسب

تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال 

 والردود ما لم يتفق على غير ذلك

 فى الوقت المناسب

 كالة.فقة الويجري خفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب الوكالة متعاونة أخرى أو الوكالة الرئيسية في حالة موا  *

 ال ينبغي تقييم إعداد المشروع في حالة عدم اتخاذ اللجنة التنفيذية مقررا بشأن التمويل.  **
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 المرفق السادس

 

 (ه)13مشروع مقرر بشأن البند 

 5لبلدان المادة  مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط خفص الهيدروفلوروكربون

 )نص العمل(

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية:

 

مشروع مبادئ توجيهية بشأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88أن تحاط علما بالوثيقة  (أ)

لبلدان  ]وخطة تنفيذ الهيدروفلوروكربون/ كيجالي[إلعداد خطط خفض الهيدروفلوروكربون 

 ؛5  المادة

أن تضمن عند تمويل إعداد استراتيجية جامعة للمرحلة األولى من مساعدات خطة خفض  (ب)

من [ الهيدروكلوروفلوروكربون]بناًء على خطط إدارة التخلص التدريجي من الهيدروفلوروكربون 

 أجل:

تشريعات وسياسات ووضع [ ]تطوير[ المساعدات الجارية [ ]تحديث[ ]تمديدعرض عام] (1)

 ]الواردات/ الصادرات[والحصص تراخيص ال لتشغيل نظمالتصدير[  /ولوائح ]لالستيراد 

من ( المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد الخاضعة للرقابة بموجب المرفق واو ) من

من النمو[ بما في ذلك تالفي الزيادة ]ل األقصى بروتوكول مونتريال، و ]ضمان الحدود

بمرور الوقت[ على النمو أو  الهيدروفلوروكربونخفض استهالك الخاصة بتدابير ال

 التي استمرت مع مرور الوقت؛ الهيدروفلوروكربونالتخفيضات في استهالك 

وتوزيعه  [مقتضى الحالنتاج حسب اإل]و لهيدروفلوروكربونتنفيذ مسح الستهالك ا (2)

 [ ةوعمليات الحصر الوطني[ ، ]عمليات المسح والمسوحات الشاملة]مع مراعاة القطاعى 

من  لهيدروفلوروكربونلشركات التصنيع والخدمة، مع تحليل البيانات لتقدير خط أساس ا

 أجل االمتثال؛

وضع استراتيجية شاملة واالنتهاء منها للمرحلة األولى من خطة الخفض التدريجى  (3)

في المائة في استهالك  10للهيدروفلوروكربون لتناول التجميد ونسبة خفض 

مع مراعاة الكفاءة المحتملة للتنفيذ المتكامل والمتوازي لخطة إدارة [، لهيدروفلوروكربونا

 ؛ ]إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

]مع مراعاة الكفاءة والفرص ؛ وضع استراتيجية وخطة عمل تتعلق بقطاع خدمة التبريد  (4)

إدارة إزالة المواد  ةخطللتنفيذ المتكامل والمتوازي لالمحتملة 

معظم  يوجد حيث 5بالنسبة للبلدان العاملة بالمادة  وخاصةلوروكربونية[، الهيدروكلوروف

 ؛في هذا القطاع الهيدروفلوروكربونك ستهالا

 ](؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/87استراتيجية االمتثال المتكاملة )[ (5)

وصف المبادرات واألطر والقطاعات الوطنية والقدرات المؤسسية على  تعزيز كفاءة [ (6)

 ؛]قة في قطاع التبريد وتكييف الهواءاستخدام الطا

للعناصر المبينة في الفقرة  ]التي صدقت على تعديل كيجالي 5لبلدان المادة [أن تقدم التمويل  (ج)

على النحو المحدد في الجدول التالي استنادا الى خط أساس استهالك البلد  ( أعاله4( الى )1)ب()

 للهيدروكلوروفلوروكربون:
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الهيدروكلوروفلوروكربون خط أساس 

 )بأطنان من قدرات استنفاد ألوزون(

المرحلة األولى من خطة الخفض تمويل إعداد 

 )دوالر أمريكي( التدريجى للهيدروفلوروكربون

 100,000  1أقل من 

 130,000  6وحتى  1

 170,000  20وحتى  6أعلى من 

 190,000  100وحتى  20أعلى من 

 220,000  1000وحتى  100أعلى من 

 230,000  2000وحتى  1000أعلى من 

 كل حالة على حدة 2000أعلى من 

] 

 ]خصم مقابل المسوحات السابقة

 

أ وحجز المبد لتلك البلدان التي لم تصدق على تعديل كيجالي الذي يتضمن التزاما بالتصديق، الموافقة من حيث[

 ]التمويل الى أن يتم التصديق

 

لخفض التدريجى ل ط إقليميةخطأي المرحلة األولى من أن تحدد وتوفر تمويل إعداد  (د)

 2000أعلى من  لهيدروفلوروكربونوالبلدان ذات خط أساس استهالك من ا للهيدروفلوروكربون

 طن من قدرات استنفاد األوزون على أساس كل حالة على حدة؛

للبلدان التي تختار تنفيذ مشروعات استثمارية منفردة للهيدروفلوروكربون قبل تقديم المرحلة [ (ه)

األولى من خطط خفض الهيدروفلوروكربون، يتعين أن تسفر الموافقة على كل مرشوع عن إزالة 

المواد الهيدروفلوروكربون لحسابها مقابل االستهالك المؤهل المحدد في خطة خفض 

بون، وينبغي أن تشير الى الطريقة التي يمكن بها أن يتعلق المشروع االستثماري الهيدروفلوروكر

 ]؛للبلد وحتى يمكن تقديم خفض الهيدروفلوروكربونبتحقيق االستراتيجية الجامعة 

ية لهيدروفلوروكربونبه قطاع تصنيع يستخدم المواد ا 5أن توفر التمويل ألى بلد من بلدان المادة  (و)

 )د( و)و(، كما يلى:56/16تصنيع التى ستتحول تمشيا مع المقرر طبقا لعدد شركات ال

 دوالر أمريكي؛ 30 000شركة واحدة ستتحول في قطاع التصنيع:  (1)

 دوالر أمريكي؛ 60 000شركتان سيتحوالن في قطاع التصنيع:  (2)

 ؛دوالر أمريكي 80 000شركة ستتحول في قطاع التصنيع:  14إلى  3 (3)

 ؛دوالر أمريكي 150,000شركة أو أكثر ستتحول في قطاع التصنيع:  15 (4)

 وضع حد أعلى للتمويل المقدم العداد المكون االستثمارى ألى بلد طبقا للجدول أدناه: (5)
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خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون )بأطنان 

 من قدرات استنفاد ألوزون(

 حدود التمويل )بالدوالر األمريكي(

 100,000 100حتى 

101–300  200,000 

301-500 250,000 

501–1,000  300,000 

 400,000 وأعلى 1001

 

المرحلة األولى من خطة الخفض التدريجى أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة، عند تقديم  (ز)

 ، أن تتضمن:5نيابة عن بلدان المادة  للهيدروفلوروكربون

نظاما وطنيا للنراخيص والحصص لرصد تأكيدا بان البلد قد أنشأ ونفذ  (1)

 ؛63/17، تمشيا مع المقرر لهيدروفلوروكربونالواردات/الصادرات من ا

بضمان وضع حدود لنمو استهالك  ]بإجراءات محددة تدرج في الخطة[التزام الحكومة [ (2)

 ؛]ية المتحققةلهيدروفلوروكربونواستدامة إزالة المواد ا لهيدروفلوروكربونا

 ؛]ل للهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفوروكربون لقطاع الخدمةالعمل المتكام[ (3)

 ؛]عرض عام األنشطة التي سبق تمويلها[ (4)

 .]القدرات المؤسسيية[ (5)

المرحلة األولى من أن تطلب من األمانة أن تعد، بمساعدة الوكاالت الثنائية والمنفذة، دليال إلعداد  (ح)

 .5التى يمكن أن تستخدمها بلدان المادة  الخفض التدريجى للهيدروفلوروكربون طخط





UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/3 

Annex VII 

 

1 

 

 المرفق السابع

 

 من جدول األعمال:  (2)ز()13مشروع مقرر بشأن البند 

 ظ للحفا تعبئة موارد مالية إضافية سبلإطار للتشاور مع الصناديق المعنية والمؤسسات المالية الستكشاف 

 ضة القدرةمنخف على كفاءة استخدام الطاقة وتعزيزها لدى االستعاضة عن المواد الهيدروفلوروكربون بغازات تبريد

 على االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء

 لعمل()نص ا

 

 قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

 

يحدد  2022أن تطلب من األمانة إعداد تقرير للعرض على االجتماع األول للجنة التنفيذية في [ (أ)

الخيارات داخل الصندوق المتعدد األطراف فضال عن العمل مع المؤسسات المتعددة األطراف 

التي يمكن أن [ ]الصندوق المتعدد األطرافبما في ذلك تلك التي ترغب في التوافق مع [األخرى 

اإلجراءات والطرائق لتعبئة الموارد [ ]تتيح إجراءاتها التوافق مع الصندوق المتعدد األطراف

المالية للحفاظ أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة لدى االستعاضة عن المواد الهيدروفلوروكربونية 

في قطاع التبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة ببدائل منخفضة القدرة على االحترار العالمي 

بما في ذلك الظر في نماذج تمويل متجددة وتقدير التكاليف والمنافع الخاصة بالتدخالت المحتملة [

 : ]للحفاظ أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خالل

 التركيب والصيانة؛ (1)

 التحويالت في قطاع التصنيع؛ (2)

كفاءة استخدام الطاقة )مثل معايير األداء الدنيا الستخدام  تدابير سياساتية عريضة لتحقيق (3)

 الطاقة والتوسيم أو حوافز المستهلكين(.

( أعاله تحديد اإلجراءات ?أن تطلب من األمانة، كجزء من التقرير المشار إليه في الفقرة الفرعية ) (ب)

مصارف التنمية بما في ذلك [والشروط ذات الصلة للتمويل من تلك المؤسسات المالية األخرى 

المتعددة األطراف، وصناديق االستثمار في المناخ ومصارف التنمية الثنائية وصندوق المناخ 

بشأن كفاءة استخدام الطاقة للتمكين من التمويل المشترك بجانب أو  ]األخضر ومرفق البيئة العالمية

مؤسسات مع الصندوق وإمكانية توافق هذه ال[بالتوافق مع مشروعات الصندوق المتعدد األطراف 

المتعدد األطراف، واإلجراءات والطرائق لتعبئة موارد مالية للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة استخدام 

 ؛]الطاقة

توصيات للنظر من جانب اللجنة التنفيذية لتوجيه هذه األموال من خالل الصندوق المتعدد [ (ج)

على األموال الخاصة بخفض  األطراف للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة زيادة وعالوة

المواد الهيدروفلوروكربونية لدى الموافقة على المشروعات في قطاع التبريد وتكييف الهواء 

 ]ومضخات الحرارة:

 التركيب والصيانة؛ (1)

 التحويالت في قطاع التصنيع؛ (2)

والتوسيم أو التدابير السياساتية العريضة لكفاءة استخدام الطاقة )معايير األداء الدنيا للطاقة  (3)

 حوافز المستهلكين(.
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 مقترح استراليا

 

ايا التالية فيما بشأن القض ]2021مايو/ أيار  14[أن تطلب من أعضاء اللجنة التنفيذية تقديم وجهات نظرها بحلول [

لدى خفض  لطاقةيتعلق بالتفاعل مع الصنادق والمنظمات األخرى لغرض تعبئة الموارد لدعم تعزيز كفاءة استخدام ا

 المواد الهيدروفلوروكربونية:

 

 ماهي المنظمات التي يمكن االتصال بها رسميا؟ (أ)

خجام الطاقة التي يمكن نظرها لتحقيق ماهي أنواع األنشطة والمشروعات المتعلقة بتعزيز كفاءة است (ب)

 التمويل المحتمل من المصادر خارج الصندوق المتعدد األطراف؟

ماهي انواع  الترتيبات التعاونية التي يمكن للصندوق المتعدد األطراف نظرها مع المنظمات  (ج)

 األخرى؟

 من هذه المؤسسات؟ماهي األسئلة الرئيسية التي تحتاج اللجنة التنفيذية الحصول على ردود عليها  (د)

التعديالت المقترحة على مذكرة المعلومت الواردة في المرفق الثاني من الوثيقة  (ه)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93.  والتي يمكن تبادلها مع المنظمات التي جرى التشاور

 معها.

تواصل  ( وأن?ة )لفرعيرة اأن تطلب من األمانة تجميع التقديمات التي وصلتها من أعضاء اللجنة التنفيذية إعماال للفق[

ع أخذ لثمانين مبع وامناقشة القضايا المتعلقة بالتشاور مع الصناديق والمنظمات المالية األخرى خالل االجتماع السا

 ]في االعتبار. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93الوثيقة 
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 المرفق الثامن

 

 )ح( من جدول األعمال:13مشروع مقرر بشأن البند 

 23-الجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

 (84/90األرجنتين )المقرر 

 )نص العمل(

 

 اللجنة التنفيذية مايلي: قررت[

أن تحاط علما بالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي  (أ)

( الواردة في الوثيقة 84/90: األرجنتين )المقرر 23-الهيدروفلوروكربون

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/95؛ 

يف دعم الوكالة البالغة دوالر أمريكي زائدا تكال 1,700,000أن توافق من حيث المبدأ، على  (ب)

في المائة من تكلفة مشروع لليونيدو لتمكين  7دوالر أمريكي محسوبة على أساس  119,000

حكومة األرجنتين من االمتثال اللتزامات الرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي 

 :بمايليالفهم على أساس بموجب تعديل كيجالي على بروتوكول مونتريال  23-الهيدروفلوروكربون

من  23-ستضمن حكومة األرجنتين بأن تكون انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون (1)

 2022يناير/ كانون الثاني  1قد دمرت بحلول  22-خط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون

ومابعده لالمتثال لبروتوكول مونتريال بما في ذلك ضمان أن تكون االنبعاثات من خطها 

 100بحسب  23-وغرام أو أقل من انبعاثات الهيدروفلوروكربونكيل 0.1في حدود 

 ؛22-كيلوغرام منتج من الهيدروكلوروفلوروكربون

دوالرا أمريكيا في نطاق التمويل اإلجمالي  274,872يخصص مبلغ بحد أقصى قدره  (2)

الموافق عليه لتكاليف التشعيل اإلضافية ويقسم على شرائح سنوية تقدم لألرجنتين لدى 

 التي تم تدميرها؛ 23-من كمية الهيدروفلوروكربون التحقق

بحسب مبلغ تكاليف التشغيل اإلضافية في كل شريحة سنوية من خالل ضرب كمية  (3)

دوالرا أمريكيا  0.76التي تم تدميرها باألطنان المترية بمبلغ  23-الهيدروفلوروكربون

 للكيلوغرام الواحد؛

الموافق عليه من حيث المبدأ  م التمويلستتمتع حكومة األرجنتين بالمرونة في استخدا (4)

المبين في الفقرة الفرعية )ب( أعاله لتعويض مصنع اإلنتاج فريو صناعات األرجنتين عن 

في حالة قرار هذا المصنع إغالق خط  22-اغالق إنتاجه من الهيدروكلوروفلوروكربون

 2024الثاني  يناير/ كانون 1بصورة دائمة قبل  22-إنتاجها للهيدروكلوروفلوروكربون

باستثناء أي أموال موافق عليها للتحقق المستقل للسنوات التالية لسنة اغالق اإلنتاج والذي 

يتعين إعادته للصندوق المتعدد األطراف وعلى أساس الفهم بأن أي إنتاج في هذه المنشأة 

 من أي مادة من المواد المدرجة في المرفقين جيم أو واو بالبروتوكول لن يكون مؤهال

 للتمويل؛



UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/IAPext/3 

Annex VIII 

 

2 

 

 ؛2031يناير/ كانون الثاني  1ينبغي االنتهاء من المشروع قبل  (5)

تلتزم حكومة األرجنتين بعدم الحصول على أي تمويل إضافي من مصادر أخرى للرقابة  (6)

في هذه المنشأة خالل أو بعد  23-على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

أو عمليات الحذف المرتبط  االنتهاء من المشروع بما في ذلك القروض

 ؛23-بالهيدروفلوروكربون

 أن تحاط علما بمايلي: (ج)

أن التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ المبين في الفقرة الفرعية )ب( أعاله يمثل مجموع  (1)

التمويل الذي سيتوافر لحكومة األرجنتين من الصندوق المتعدد األطراف للرقابة على 

 ؛23-يدروفلوروكربونانبعاثات المنتج الفرعي اله

تالحظ التكاليف الموافق عليها لهذا المشروع في األرجنتين، وال يضع سابقة ألي  (2)

 ؛23-مشروعات أخرى للرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي الهيدروفلوروكربون

أن تطلب من األمانة أن تعد بالتعاون مع اليونيدو مشروع اتفاق بين حكومة األرجنتين واللجنة  (د)

للنظر من جانب االجتماع  23-الهيدروفلوروكربونالتنفيذية للرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي 

دس والثمانين السابع والثمانين في ضوء التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية خالل االجتماع السا

 ووفقا لهذا المقرر؛

 23-الهيدروفلوروكربونأن توافق على الشريحة األولى من الرقابة على انبعاثات المنتج الفرعي  (ه)

دوالرا  89,959دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,285,128 لألرجنتين بمبلغ

 أمريكيا لليونيدو؛

خالل اليونيدو، أن تقدم خطة تنفيذ سنوية تستند الى مشروع أن تطلب من حكومة األرجنتين، من  (و)

 ].االتفاق للنظر من جانب االجتماع السابع والثمانين

 

     

 

 

 


