
 

  مونتلايرإن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 
  قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

 
 رافــدد األطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 الثمانونو بعساالاالجتمــــــاع 

 20211تموز  /يوليه  2إلى زيران ح /يونيه 28من   ،مونتريال
 

 للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجيلتخفيض اتوجيهية لتكلفة وضع مبادئ 

 (84/87: مشروع معايير التمويل )القرار 5المادة بلدان في 

 خلفية

 :ملة أمور، في جول مونتريال من اللجنة التنفيذيةاألطراف في بروتوك ، طلبالثامن والعشرين ممنذ اجتماعه   -1

المواد مبادئ توجيهية في غضون عامين لتمويل التخفيض التدريجي الستهالك وإنتاج  أن تضع (أ)

تلك المبادئ التوجيهية إلى  وأن تقدم، ك عتبات فعالية التكلفةفي ذل ، بماالهيدروفلوروكربونية

النهائية )المقرر  تهاصيغ االنتهاء منآراء األطراف ومدخالتهم قبل  ألخذاجتماع األطراف 

XXVIII/2)2؛ 

المواد عملها بشأن وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي الستهالك وإنتاج وأن تواصل  (ب)

التقدم المحرز في العناصر كجزء  بشأن اتحديثجتماع األطراف ال وأن تقدم؛ الهيدروفلوروكربونية

إلى اجتماع  وضعهم مشروع المبادئ التوجيهية الذي تم تقدأن ؛ ونة التنفيذيةمن التقرير السنوي للج

 3.(XXX/4 )المقررالنهائية  تهاصيغ االنتهاء من آراء األطراف ومدخالتهم قبل ألخذاألطراف 

 ، قامت اللجنة التنفيذية بما يلي:كيغالي فور اعتماد تعديلو   -2

للمواد ، بدأت مناقشة المسائل المتعلقة بالتخفيض التدريجي في اجتماعها السابع والسبعين )أ(

 4؛5المادة بلدان في  الهيدروفلوروكربونية

                                                 
 .(91-بسبب فيروس كورونا )كوفيد 2021في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز ستعقد اجتماعات عبر االنترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات  1
صلتها بتشغيل لالعديد منها في اللجنة التنفيذية تنظر ، عنصرا   40شمل وي. الهيدروفلوروكربونيةللمواد التخفيض التدريجي القرار المتعلق بتعديل  2

 متعدد األطراف.الالصندوق 
 .للمواد الهيدروفلوروكربونيةمتعدد األطراف في وضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدريجي الالتقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للصندوق  3
 Rev.1/UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/70 قةالوثي 4
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التخفيض نموذج للمبادئ التوجيهية لتكاليف  مسودةاعتمدت في اجتماعها الثامن والسبعين و )ب(

 ؛نموذج(ال مسودة) للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي

النموذج وقائمة  مسودةاستخدام  االستمرار في، في جملة أمور، ، قررتالثمانين اجتماعهافي و )ج(

لحادي اعمل للمناقشات في االجتماع  كوثيقتيمزيد من المناقشة، من أجل العناصر المعلقة ال

إضافة  يةمكانإعلى  ت، ووافقوضع المبادئ التوجيهية للتكاليف والثمانين واالجتماعات المقبلة بشأن

بادئ المنموذج  مسودةهذه الوثيقة برد في المرفق األول تالنموذج. و مسودةلعناصر إضافية 

رابع اع الاالجتم حتى، روفلوروكربونيةللمواد الهيدتكاليف التخفيض التدريجي التوجيهية ل

 والثمانين؛

 للمواد الهيدروفلوروكربونيةبالتخفيض التدريجي  المرتبطةالمسائل ب المتعلقةالمناقشات  وواصلت )د(

لتكاليف التخفيض التدريجي المعلقة بشأن المبادئ التوجيهية  المسائلوترد  5.في كل اجتماع الحق

 هذه الوثيقة.بابع والثمانين في المرفق الثاني االجتماع الر حتى للمواد الهيدروفلوروكربونية

، استندت المناقشات المستفيضة التي أجرتها اللجنة التنفيذية بشأن جميع االجتماع الرابع والثمانين وحتى   -3

المبادئ بشأن وخاصة ، 5في بلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالمسائل المتعلقة بالتخفيض التدريجي 

السادس  وثيقة إضافية إلى االجتماع 11؛ وقدمت منذ اعتماد تعديل كيغالي أعدت 6وثيقة 42، إلى التوجيهية للتكاليف

هذه الوثائق في ب. وترد قائمة وثيقة محدثة أو معاد إصدارها لالجتماع السابع والثمانين 12، وبعد ذلك والثمانين

 .الحالية الوثيقةبالمرفق الثالث 

 لتكلفةل المبادئ التوجيهيةعلى وضع  19 -ة كوفيدجائح تأثير

وجيهية دئ التين بشأن وضع المباقررت اللجنة التنفيذية مواصلة المناقشات في اجتماعها الخامس والثمان   -4

ضافية وثائق اإلوإلى ال بالفعل قدمت، استنادا  إلى الوثائق التي للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض تكلفة ل

تأجيل اجتماعها جنة التنفيذية على ، وافقت الل19 -كوفيد، في ضوء جائحة ذلك من األمانة إعدادها. ومع التي طلب

عاقب مع االجتماع ، وعقده بالت2020 أيار /مايو 29إلى  25ي الفترة من أصال  فانعقاده  مقررال، الخامس والثمانين

بلدان في متثال من أجل ضمان استمرار األنشطة المتعلقة باالو. 2020 تشرين الثاني /مبرالسادس والثمانين في نوف

 لبعض وراتا بين الد، قررت اللجنة التنفيذية تنفيذ عملية الموافقة فيمامولتقليل عبء العمل عند انعقاده 5المادة 

 دراج بنودإيتم ؛ وسالخامس والثمانين ا إلى االجتماعالتقارير والمشروعات واألنشطة التي كان من المقرر تقديمه

ا لتطورو .انينالسادس والثم جدول األعمال التي لم يتم النظر فيها فيما بين الدورات في جدول أعمال االجتماع  نظر 

ة إلى االجتماع يقة مقدموث 60تتناول أكثر من  عملية الموافقة فيما بين الدورات، قررت اللجنة التنفيذية إنشاء الوباء

المبادئ  . وبعد ذلك، تأجلت المناقشة حول2021 آذار /، وأجلت كال االجتماعين إلى مارسسادس والثمانينال

ادس جتماع السر االالتوجيهية للتكاليف أيضا إلى االجتماع السابع والثمانين، وفقا لإلجراءات المتفق عليها لتسيي

 والسادس ينالرابع والثمانيشهرا بين االجتماعات  18ا . وأدى ذلك إلى فترة مدته19-والثمانين في ضوء جائحة كوفيد

 .والسابع والثمانين والثمانين

للمواد التدريجي  التخفيضأدرج فريق االتصال الذي تم إنشاؤه لمناقشة المبادئ التوجيهية لتكاليف و   -5

تيسير من أجل المعلقة قيد المناقشة. و المسائلهذه الوثيقة بفي المرفق الثاني  5لدان المادة في ب الهيدروفلوروكربونية

، اإلجراءات التي يجب أن المرفق الثاني فيلثمانين، اقترحت األمانة، ، في االجتماع الرابع واعمل فريق االتصال

                                                 
 بالمبادئ التوجيهية للتكلفة المقدمة إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية هي: المعنيةالوثائق  5

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/5 و1التصويب و ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/46،  وUNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/43و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/67و   UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/53 و

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/66 و
 ، وأعيد تقديمها إلى االجتماعات الالحقة.مافي اجتماع فيها اللجنة  نقيح العديد من الوثائق بعد نظرتم تحديث و / أو ت  6
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لتسهيل الرجوع تظليله، قواس مربعة وتم قُدم النص بين أالمعلقة ) المسائليتخذها األعضاء الختتام المداوالت بشأن 

تحديثها وإدراجها تم األمانة من المرفق الثاني و حذفتها، ظة أن هذه اإلرشادات أصبحت قديمةمالحب، مع ذلكإليه(. و

 في القسم التالي من هذه الوثيقة.

 للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضتكلفة المعلقة في المبادئ التوجيهية ل المسائل

قعة ية المتواإلضاف جراءاتاإلتى االجتماع الرابع والثمانين وكال من حالة المناقشات ح 1يلخص الجدول    -6

 المعلقة في االجتماع الحالي. المسائلبشأن  اللجنة التنفيذية التي ستتخذها

حتى  5لمادة أطراف افي  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض تكاليف حالة المبادئ التوجيهية ل .1الجدول 

 والثمانيناالجتماع الرابع 

 اإلجراء اإلضافي المتوقع الحالة الفقرة XXVIII/2ر مقرعنصر ال

    تمت مناقشته

التنفيذ التي مكنت  المرونة في

األطراف من اختيار استراتيجياتهم 

وأولوياتهم في القطاعات  

 والتكنولوجيات

 ال يوجد النص مدرج في مسودة النموذج  13

 ال يوجد النص مدرج في مسودة النموذج 17 المؤهلةالمواعيد النهائية للقدرة 

 ال يوجد النص مدرج في مسودة النموذج 18 التحويالت الثانية والثالثة

 ال يوجد 7النص مدرج في مسودة النموذج 25 التكاليف األخرى

أهلية مواد المرفق واو إعفاءات 

عالية في المعرضة لدرجة حرارة 

 محيطة البيئة ال

 ال يوجد في مسودة النموذج النص مدرج 35

    قيد المناقشة

في  المستدامةالتخفيضات اإلجمالية 

 االستهالك واإلنتاج

 .في مسودة النموذج مدرج النص 19

تم النظر في وثيقة بشأن االعتبارات الرئيسية 

منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات  لوضع

ي اإلجمالية المستدامة في االستهالك واإلنتاج ف

 ، الوثيقةاالجتماع الثاني والثمانين

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66) 

ت على منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضا أن توافق

ي فاإلجمالية المستدامة مع مراعاة المعلومات الواردة 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66الوثيقة 

   15 المؤهلة اإلضافيةالتكاليف 

 النص المعني بفئات التكاليف المؤهلة  مدرج في )أ( 15 االستهالكي قطاع التصنيع

 مسودة النموذج

فعالية التكلفة على أساس  في وضع عتبات أن تنظر

 موادالمتعلقة بالاالستثمارية المستقلة  المشروعاتنتائج 

ة والمعلومات الواردة في الوثيق الهيدروفلوروكربونية

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49  التي تقدم

 تحليال  ومعلومات عن التكاليف الرأسمالية اإلضافية

 فيلا، وفعالية تكومدتهاة التشغيل اإلضافيتكاليف و

االستثمارية في قطاعات التصنيع  المشروعات

 والقطاعات الفرعية ذات الصلة

 النص المعني بفئات التكاليف المؤهلة  مدرج في )ب( 15 اإلنتاجقطاع 

 مسودة النموذج

، في التعويض ، على أساس كل حالة على حدةأن تنظر

 جنتاعن التزامات الرقابة المتعلقة باالمتثال لقطاع اإل

في  جمدرالتكاليف المؤهلة النص المعني بفئات  )ج( 15 قطاع خدمة التبريد

 مسودة النموذج

تم النظر في وثيقة أولية عن جميع الجوانب 

 التخفيضالمتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم 

في وضع عتبات لفعالية التكلفة على أساس  أن تنظر

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64الوثيقة 

 ن:والثماني بعمقدمتين إلى االجتماع الساالوثيقتين وال

لتخفيض التدريجي ايل لمستوى وطرائق تمويل تحل

                                                 
تضاف إلى القائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية الناشئة عن التحول إلى بدائل ذات لكي حدد األطراف في بروتوكول مونتريال بنود تكلفة أخرى يقد  7

 قدرة منخفضة على إحداث االحترار العالمي.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44 

 

 

4 

 اإلجراء اإلضافي المتوقع الحالة الفقرة XXVIII/2ر مقرعنصر ال

في للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي 

 ، الوثيقةاالجتماع الثاني والثمانين

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64) 
 

في قطاع خدمة التبريد  للمواد الهيدروفلوروكربونية

)ب((  83/65)المقرر 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47) 

 السياساتيةوااللتزامات االستراتيجيات والتدابير و

واألنشطة التي يمكن  المشروعات وكذلك ،المحتملة

 التخفيضدمجها في المرحلة األولى من خطط 

 5دة لبلدان الما للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

حدود النمو والتخفيضات في  استدامةضمان من أجل 

مع مرور  المواد الهيدروفلوروكربونيةاستهالك 

ب(( ) 84/54الوقت )المقرر 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45) 

، تم حذف النص المتعلق االجتماع الثمانينفي   22 كفاءة استخدام الطاقة

قة من المبادئ التوجيهية الطا استخدام بكفاءة

  منفصال على حدةمن أجل مناقشته  للتكلفة

االجتماعين  تم النظر في الوثائق التالية فيو

 ، وبعد ذلكالثالث والثمانين والرابع والثمانين

 :صدرت في االجتماع السادس والثمانين

 XXVIII/2من المقرر  16طرق تفعيل الفقرة 

 XXX/5 من المقرر 2والفقرة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/40)  

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/67 و

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/92و

الصناديق والمؤسسات المالية معلومات عن 

 استخدام التي تحشد الموارد من أجل كفاءة

 التخفيضالطاقة التي يمكن استخدامها عند 

للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/41)  

(؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/68 و

إطار هذه الوثيقة الوثيقة بعنوان " توتبع

ق والمؤسسات المالية للمشاورات مع الصنادي

ذات الصلة الستكشاف حشد موارد مالية 

الطاقة أو استخدام إضافية للحفاظ على كفاءة 

المواد تعزيزها عند استبدال 

ذات قدرة مواد تبريد ب الهيدروفلوروكربونية

منخفضة على إحداث االحترار العالمي في 

قطاع التبريد وتكييف الهواء )المقرر 

84/89)" 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/93) 

التي تم مناقشتها في االجتماع السادس 

 والثمانين

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم  ملخص

االقتصادي بشأن المسائل المتعلقة بكفاءة 

المحددة  بالمسائلالطاقة فيما يتعلق استخدام 

)هـ(  82/83في المقرر 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/42) 

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69)8 و

 13المناقشات بشكل منفصل في إطار البند  أن تواصل

)ز( من جدول األعمال "المسائل المتعلقة بتعديل 

 ،الطاقة" استخدام كيغالي لبروتوكول مونتريال: كفاءة

 البنود التالية:

 XXVIII/2من المقرر  16طرق تفعيل الفقرة 

( 84/88ر )المقر XXX/5 من المقرر 2والفقرة 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/50) 

سسات المالية إطار للمشاورات مع الصناديق والمؤ

على المستويين اإلداري ، ذات الصلة الستكشاف

لك الموارد المالية، باإلضافة إلى ت حشد، والتشغيلي

 ، للحفاظ علىمتعدد األطرافالالتي يقدمها الصندوق 

واد المعند استبدال  تحسينهاالطاقة أو استخدام كفاءة 

منخفضة القدرة  بمواد تبريد الهيدروفلوروكربونية

على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد 

ي فونتيجة للمناقشة  .(86/94وتكييف الهواء )المقرر 

االجتماع السادس والثمانين، اقترح نص عمل للنظر 

فيه في االجتماع السابع والثمانين 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/51) . 

 وستستمر المناقشات في االجتماع السابع والثمانين

على أساس وثيقة العمل التي أصدرها فريق االتصال 

ي فالمنشئ في االجتماع السادس والثمانين )والواردة 

 الوثيقة المقدمة إلى االجتماع السابع والثمانين(

 اتخذتفيما إذا كان سيتم دمج أي قرارات  وأن تنظر

 المبادئ التوجيهيةالطاقة في  استخدام بشأن كفاءة

 لتكلفةل

 التفاصيل المتعلقة ببناء القدرات لمعالجة أن تناقش النص مدرج في مسودة النموذج 23 بناء القدرات لمعالجة السالمة

قطاع ب المعنيةالسالمة جنب ا إلى جنب مع المناقشات 

 )ج(( 81/67خدمة التبريد )المقرر 

                                                 
المحدث لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )الوثيقة  بالملخصطت اللجنة التنفيذية علما  يين، أحفي اجتماعها الرابع والثمان 8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/69) تحديث الملخص مرة أخرى.األمانة  ه لن يطلب منأن أساس، على 
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 اإلجراء اإلضافي المتوقع الحالة الفقرة XXVIII/2ر مقرعنصر ال

 ناء  ببدأت المناقشة في االجتماع الثاني والثمانين  24 التخلص

 المشروعاتعلى التقرير التجميعي بشأن 

ن التجريبية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزو

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21) 

 قريرالتالمسألة استنادا  إلى الوثيقة المتعلقة ب أن تناقش

التجميعي الذي يصف أفضل الممارسات والطرق 

 XXVIII/2من المقرر  24للنظر في تفعيل الفقرة 

)ب((  84/87)المقرر 

(UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48) 

 

ف التخفيض تكاليل اصر التالية للمبادئ التوجيهية، تتطلب العنأعاله 1النحو الموجز في الجدول  لىعو   -7

 مزيدا  من الدراسة من جانب اللجنة التنفيذية:للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي 

 منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة •

 التكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع التصنيع االستهالكي •

 التكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع خدمة التبريد •

 الطاقة )تتم مناقشتها في إطار بند منفصل من جدول األعمال(استخدام كفاءة  •

 التخلص •

ي ف)غير مدرجة للمواد الهيدروفلوروكربونية مسائل عامة أخرى تتعلق بالتخفيض التدريجي  •

 (XXVIII/2المقرر 

ملخص  في لنظرا، قد ترغب اللجنة التنفيذية في والثمانين بعات في اجتماعها الساالمناقش تيسيرأجل  منو   -8

حو ا على النوالتهالتقدم المحرز حتى اآلن بشأن كل عنصر من العناصر المعلقة واالقتراحات بشأن كيفية مواصلة مدا

 الوارد أدناه.

 المستدامةمنهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية 

، االعتبارات UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66، أعدت األمانة الوثيقة )هـ( 81/67للمقرر  استجابة   -9

بموجب  تدامة لقطاعي االستهالك واإلنتاجالرئيسية لوضع منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المس

تعديل كيغالي. حدد القسم الرابع من الوثيقة عددا من االعتبارات الرئيسية التي استرشدت بها مناقشات فريق االتصال 

 9.الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين على هوامش االجتماعاتبشأن المبادئ التوجيهية للتكلفة 

 :، ما يليفي جملة أمور، التي ناقشها فريق االتصال المسائلوشملت 

كس تعدة تلك الوح ألن، رية )طن متري(، اقترح بعض األعضاء استخدام األطنان المتوحدة القياس (أ)

ربون سيد الكثاني أك مكافئ الطن مناقترح آخرون استخدام  فيما، اإلنتاج الفعلي للمصانع المحولة

ية البدا ، واقترح آخرون استخدام كلتا وحدتي القياس فيأجل قياس األثر البيئي للتحويالتمن 

 ؛ل نهجكتأكد من إيجابيات وسلبيات ال فورواتخاذ قرار نهائي بشأن أي منهما سيتم استخدامه 

للمواد ، حيث تم اقتراح استخدام خط األساس طة البدايةرات الممكنة لتحديد نقالخياو (ب)

شامال عناصر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد  الهيدروفلوروكربونية

                                                 
تحديد ضمان أن تكون منهجية  وضرورة؛ وقت إنشاء نقطة البدايةو؛ من مجموعات مختلفة من المواد كتركيبةاالعتبارات الرئيسية هي: نقطة البداية  9

اد المو إلىالنقية فقط أو  المواد الهيدروفلوروكربونيةما إذا كان ينبغي أن تستند نقاط البداية إلى و؛ 5المادة بلدان  نقطة البداية منصفة لجميع

د ئ ثاني أكسيأو مكاف /ن وبالط للمواد الهيدروفلوروكربونية البدايةقياس نقاط و؛ المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطاتالنقية  الهيدروفلوروكربونية

خط األساس  أو؛ "ربونيةالمواد الهيدروكلوروفلوروك بعنصرالمرتبطة " المواد الهيدروفلوروكربونيةاألطنان اإلضافية من و ؛ون و/ أو كليهماالكرب

العد و؛ "فلوروكربونيةالمواد الهيدروكلورو لعنصركأساس " للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبدايةأو نقطة  للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 يوالت سابقةفي البول وجودةاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة المو؛ "المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعنصرتمل المرتبط "المحالمزدوج 

 ؛ ونقطة البداية لقطاع اإلنتاج.دور نقطة البداية في قطاع الخدمةو؛ الخلط
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ثنين. كما تم أو قيمة وسيطة بين اال أو عنصر المواد الهيدروفلوروكربونية 10،الهيدروفلوروكربونية

من عدد من  المواد الهيدروفلوروكربونية استهالك كنقطة بداية 5المادة بلدان اقتراح أن تختار 

، العام الماضي أو متوسط السنوات الثالث الماضية( أو السنة لسنوات السابقة )على سبيل المثالا

 ؛للمواد الهيدروفلوروكربونيةعلى أول مشروع استثماري اللجنة التنفيذية موافقة تمت فيها  التي

مسبق ا المستوردة في نقطة  المخلوطةالموجودة في البوليوالت  ةالمواد الهيدروفلوروكربونيإدراج و (ج)

، مسبق ا المصدرة المخلوطةبوليوالت الموجودة في ال المواد الهيدروفلوروكربونية، واستبعاد البداية

 11؛5بلدان المادة  سيرصده ويراقبهعلى أساس أن هذا االستهالك 

الفئة األولى ن في المائة لبلدا 20)أي  الهيدروفلوروكربونيةللمواد استبعاد ذيل الخفض التدريجي و (د)

قطة البداية ألن ن( من 5المادة الفئة الثانية من بلدان في المائة لبلدان  15و  5المادة   من بلدان

عدم م لحين بروتوكول مونتريال. وفي  الزما بموجبذلك االستهالك لم يكن لالتدريجي  التخفيض

 أنه أنشمن بالذيل ، أشار بعض األعضاء إلى أن خصم االستهالك المرتبط توافق في اآلراء وجود

لذي ا، بونيةالمحدد للمواد الهيدروفلوروكر المتثالاأساس أن نقطة البداية ستستند إلى خط يعني 

 ؛والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد الهيدروفلوروكربونية عناصرسيشمل مجموع 

. وأُبديت آراء مادةكل منذ نقطة البداية على أساس  المستدامةما إذا كان ينبغي حساب التخفيضات و )هـ(

ا فريد ا واحد اينبغي أن تكون ه ، بما في ذلك أنمختلفة تخفيضات التتم  ويجب أن، نقطة البداية رقم 

 .فقط ستخداماال شائعة للمواد الهيدروفلوروكربونية، ولكن المادة كل حسب

 نقطة البدايةحول في االجتماع السابع والثمانين  التي أجريت قشاتالمنا

جمالية ت اإلة للتخفيضاقد ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة مناقشاتها حول منهجية تحديد نقطة البداي   -10

لرئيسية االعتبارات ا"، UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66، مع مراعاة االعتبارات الواردة في الوثيقة المستدامة

جب تعديل ج بمولتطوير منهجية لتحديد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة لقطاعي االستهالك واإلنتا

 ".كيغالي

 التكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع التصنيع االستهالكي

ي قطاع ف للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  للتخفيضبدأت المناقشات األولية بشأن عتبات فعالية التكلفة    -11

شات، الحظ أثناء المناقوالتصنيع االستهالكي في االجتماع الثامن والسبعين واستمرت في االجتماع التاسع والسبعين. 

والمواد  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي للتخفيض فعالية التكلفة ، أن عتبات جملة أمور في، األعضاء

لديه خبرة محدودة ، وأن الصندوق المواد الهيدروفلوروكربونيةعلى ال تنطبق بالضرورة  الهيدروكلوروفلوروكربونية

قد تختلف  المصاحبة التراكمية التكاليف، وأن في قطاعات معينة للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  التخفيضفي 

، رأت اللجنة التنفيذية . وبناء  على ذلكاألخرى الخاضعة للرقابةعن التكاليف المرتبطة بالتخلص التدريجي من المواد 

، ووافقت على النظر بشأن التكاليف اإلضافية المؤهلة لتوصل إلى قرارمن أجل اأن هناك حاجة إلى معلومات إضافية 

 78/3)المقرران  للمواد الهيدروفلوروكربونية المستقلة يةاالستثمارالمشروعات في الموافقة على عدد محدود من 

 (.79/4513و  12)ز(

                                                 
من الوثيقة  32إلى  28" في الفقرات من الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد عنصر" و "المواد الهيدروفلوروكربونية عنصر"حول ترد مناقشة  10

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66. 
تقرير االجتماع الثالث والثمانين بقتراح في وثيقة عمل فريق االتصال، الواردة في المرفق الرابع عشر هذا اال يبينوافق األعضاء على إدراج نص  11

  والمرفق الثاني بهذه الوثيقة.
ساس ، دون المفي قطاع التصنيع فقط بالمواد الهيدروفلوروكربونيةالمتعلقة  اتعوالموافقة على عدد محدود من المشر ظرت اللجنة التنفيذية فين 12

ية والتكاليف تكاليف التشغيل اإلضافللجنة باكتساب الخبرة في كي تسمح ، ل2019ول لعام ، في موعد ال يتجاوز االجتماع األبأنواع التكنولوجيا المختلفة
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الثمانين والحادي والثمانين  ، وافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعاتها79/45)ز( و  78/3لمقررين ل إعماال   -12

التبريد  صناعاتفي قطاعي  للمواد الهيدروفلوروكربونيةاستثمارية مستقلة مشروعات  10على  والثاني والثمانين

 14والتجاري. المنزلي

، حيث اقترح أحد األعضاء أنه ينبغي تحديد عتبات نينية في االجتماع الثالث والثماأجريت مناقشات إضاف   -13

ونتائج تنفيذ ذات الصلة وقرارات اللجنة التنفيذية ة المعلومات ، مع مراعاة التكلفة من خالل منهجية مناسبةفعالي

للجنة ، حيث طلبت اوفي االجتماع الرابع والثمانين 15؛ة للمواد الهيدروفلوروكربونيةالمستقل يةاالستثمارالمشروعات 

التكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التنفيذية من األمانة أن تعد لالجتماع الثامن والثمانين تحليال  ومعلومات عن 

، في االجتماع الرابع والثمانينو)أ((.  84/87)المقرر  يتصنيع االستهالكالومدتها في قطاع التشغيل اإلضافية 

بالمواد  المتعلقةاالستثمارية المستقلة  المشروعاتاعتراف ا بالمعلومات القيمة التي يمكن اكتسابها من 

للمواد التدريجي  التخفيضتكلفة التوجيهية ل الستخدامها في إعداد المبادئ الهيدروفلوروكربونية

ا النظر في مقترحات الهيدروفلوروكربونية الجتماع السابع احتى  اتعوذه المشرهل، قررت اللجنة التنفيذية أيض 

، وتحديد أولويات 81/53و  79/45)ز( و  78/3مقررات ، وفق ا للمعايير المنصوص عليها في الوالثمانين

 (.84/53والتبريد التجاري وتكييف الهواء المتنقل )المقرر  في قطاعات تكييف الهواء الثابت المشروعات

التكاليف التي تحتوي على تحليل ومعلومات عن   UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49الوثيقة تمقد   -14

انين والثم ابعساع الإلى االجتم يتصنيع االستهالكالومدتها في قطاع الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية 

ا هذه تعرض و. )أ(84/87مقرر استجابة لل ، اإلضافيةلتشغيل للتكاليف الرأسمالية اإلضافية وتكاليف االوثيقة ملخص 

وال سيما صلة )وفعالية تكاليف المشروعات االستثمارية المعتمدة في قطاعات التصنيع والقطاعات الفرعية ذات ال

المواد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغالبية حيث تستخدم  والرغاوىيف الهواء قطاعي التبريد وتكي

يل بدة في تحوالمتكة سمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافيللتكاليف الرأ اأولي تحليالو؛ (الهيدروفلوروكربونية

 ؛ واالستنتاجات والمالحظات.أنجزتالتي  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالشركات المستهلكة 

 حول عتبات فعالية التكلفة لقطاع التصنيع والثمانين بعالسافي االجتماع التي أجريت المناقشات 

 ، معيهالكاالست تصنيعالقد ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة مناقشاتها حول عتبات فعالية التكلفة لقطاع    -15

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49مراعاة التحليل الوارد في الوثيقة 

                                                                                                                                                             
قدم  5المادة من بلدان ، على أساس أن أي بلد 5في بلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةبالتخفيض التدريجي ترتبط التي الرأسمالية اإلضافية 

أنه لن يتاح أي تمويل آخر إلى أن ؛ التصديق على التعديل علىالحكومة  يبين عزمقدم خطاب ا رسمي ا يغالي أو مشروع ا كان ينبغي أن يصدق على تعديل ك

تم تخفيضها نتيجة للمشروع من  المواد الهيدروفلوروكربونيةأي كمية من  وسيتم خصم؛ ق في مقر األمم المتحدة بنيويوركيتلقى الوديع صك التصدي

 نقطة البداية.
قرر ، أن تكون في المؤسسات الفردية التي تة على حدةعلى أساس كل حالالتي سينظر فيها )ز(  78/3بموجب المقرر  اتعوالمشرنبغي أن تكون ي 13

لتوزيع اي االعتبار فتأخذ  ، وينبغي أنع في البلد أو اإلقليم أو القطاع، وينبغي أن تكون قابلة للتكرار على نطاق واسالتحول إلى تكنولوجيات ناضجة

املة مع شات الصلة ، وأن تكون تقارير إنجاز المشروع ذفقة عليهاعن عامين من وقت الموا بالكامل خالل مدة ال تزيد تنفذيجب أن والجغرافي؛ 

مل ذات احويل والعوثناء الت، وأي وفورات محتملة يتم تحقيقها أتكاليف التشغيل اإلضافية والتكاليف الرأسمالية اإلضافية المؤهلةمعلومات مفصلة عن 

وفق ا  مال المشروعاريخ اكتتمتعدد األطراف في موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد الدوق ، وأن أي أموال متبقية ستعاد إلى الصنالصلة التي سهلت التنفيذ

 .اتلمقترحات المشروع
واألردن ولبنان  الدومنيكيةفي األرجنتين وبنغالديش والصين والجمهورية  للمواد الهيدروفلوروكربونية يةاستثمارالموافقة على مشروعات  تم 14

ا أمريكي ا )باإلضافة إلى تكاليف دعم    13,397,249بقيمة إجمالية قدرها  والمكسيك )اثنان( وتايالند وزيمبابوي طن ا  1,090 لتخفيضلوكالة( ادوالر 

 .المواد الهيدروفلوروكربونية تدريجيامليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون( من  1.63متري ا )
تقرير االجتماع الثالث والثمانين والمرفق الثاني بل الواردة في المرفق الرابع عشر هذا االقتراح في وثيقة عمل فريق االتصا تبيننص  مسودة تأُدرج 15

 بهذه الوثيقة.



UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44 

 

 

8 

 التكاليف اإلضافية المؤهلة لقطاع خدمة التبريد

واد للمجي التدري التخفيضالتبريد من أجل  بدأت مناقشات مستفيضة بشأن المسائل المتعلقة بقطاع خدمة   -16

 جز أدناه.المو ، على النحوت حتى االجتماع الرابع والثمانينفي االجتماع الثمانين واستمر الهيدروفلوروكربونية

 بشأن قطاع خدمة التبريدالثاني والثمانين  في االجتماع  التي أجريت المناقشات

، UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64، نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة في اجتماعها الثاني والثمانين   -17

للمواد وثيقة أولية بشأن جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد التي تدعم التخفيض التدريجي و

قدمت الوثيقة لمحة عامة عن تطور قطاع خدمة  16)ج(. 80/76التي أُعدت استجابة للمقرر ، الهيدروفلوروكربونية

تعلق بالسياسات واألطر فيما ي وعززت أنشئتالتي  ةتحليل القدرو؛ متعدد األطرافالتبريد منذ إنشاء الصندوق ال

ومنح ؛ والمعلومات الالزمة لتطوير برامج التدريب التنظيمية، وتدريب واعتماد فنيي التبريد، وأنشطة المساعدة التقنية

)بشأن  XIX/6القائمة على الكفاءة للفنيين وموظفي الجمارك. وناقشت الوثيقة أيضا  التنفيذ المشترك للمقرر  الشهادات

، مع مراعاة الجدول (المواد الهيدروفلوروكربونية)بشأن  XXVIII/2( والمقرر المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 .التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيةض يخفالتو يةالمواد الهيدروكلوروفلوروكربون إلزالة الزمني المتداخل 

الجاري بخالف تلك الزمة إضافية في قطاع خدمة التبريد ستكون أثناء المناقشات، حدد األعضاء أنشطة    -18

: بناء القدرات بشأن تقييم المخاطر وإدارة وتشمل ،المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إزالة تنفيذها بالفعل في إطار 

أو الحفاظ على كفاءة  /تعزيز وو؛ في قطاع التجميع والتركيب الفرعياألنشطة و؛ القابلة لالشتعال لتبريدمواد ا

مكانية وجود إل انظر، مواد التبريد؛ وضمان استخالص مجموعة متنوعة من الطاقة أثناء التركيب والخدمةاستخدام 

زيادة تمويل البلدان ذات على مناقشة المسائل المتعلقة بللتخلص منها. ووافقت اللجنة أيضا   الخلطاتكميات أكبر من 

في قطاع الخدمة في إطار كفاءة استخدام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاالستهالك المنخفض عند استبدال حجم 

 XXX/5.17 الطاقة من حيث صلتها بالمقرر

 التبريد بشأن قطاع خدمةالثالث والثمانين في االجتماع  التي أجريت المناقشات

ر ، نظمانينلث والثهوامش االجتماع الثاأثناء مناقشات فريق االتصال بشأن المبادئ التوجيهية للتكاليف على    -19

لمواد ستؤدي إلى إزالة االمتعلقة بالفرص وأوجه التآزر بين تنفيذ األنشطة التي  المسائلاألعضاء في 

تي الحديات التو؛ الهيدروفلوروكربونية في نفس الوقتللمواد  التدريجي  ضيخفالتو الهيدروكلوروفلوروكربونية

تخصيص ل 5مادة بلدان الالمطلوبة من ؛ والمرونة قدرة على إحداث االحترار العالميإدخال بدائل منخفضة التواجه 

فريق  منيسر إلى تقرير الم باإلضافةوتمويل لألولويات االستراتيجية على أساس استهالكها وظروفها الوطنية. 

طرائق لمستوى و ليال  ، تقدم تحوثيقة لالجتماع الخامس والثمانين، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تعد صالاالت

في  المقدمة ، في ضوء المعلوماتفي قطاع خدمة التبريدللمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضتمويل 

متع ة التي تت، بما في ذلك المرونمن اللجنة التنفيذية دمةوالتوجيهات المق  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64الوثيقة

ة نشطة الجارياألى مع ظروفها الوطنية وتنفيذ قطاع الخدمة بما يتماش تها فيفي تنفيذ أنشط 5ها بلدان المادة ب

، المقررهذا ل الوإعما)ب((.  83/65)المقرر   إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةدارة إل هافي خططوالمقررة 

 .الحالي االجتماع إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47تم تقديم الوثيقة 

                                                 
برامج في تطوير وتنفيذ يجب أن تأخذ الوثيقة في االعتبار وثائق السياسات السابقة ودراسات الحالة ومراجعات الرصد والتقييم والعمل المنجز  16

استخدام هذه القدرات للتخفيض  الممولة في إطار قطاع خدمة التبريد وكيف يمكن 5تحليل للقدرات الحالية في بلدان المادة و؛ التدريب والمساعدة التقنية

ي لخدمة وموظفاءة لفنيي القائمة على الكفا؛ والمعلومات الالزمة لتطوير برامج ووحدات التدريب والشهادات للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي 

 الجمارك لالنتقال إلى البدائل.
 /05/87UNEP/OzL.Pro/ExComالوثيقة   17
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 بشأن قطاع خدمة التبريدالرابع والثمانين في االجتماع التي أجريت المناقشات 

عمال، "تحليل آثار من جدول األ 12، في إطار البند في اجتماعها الرابع والثمانين، ناقشت اللجنة التنفيذية   -20

د للمواي التدريج التخفيضوأنشطة  إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتنفيذ الموازي أو المتكامل 

مواد للالوثيقة أهداف االمتثال هذه وصفت و. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65، الوثيقة "الهيدروفلوروكربونية

 وكربونيةوروفلورللمواد الهيدروكل، واالستهالك المقدر والمواد الهيدروفلوروكربونية الهيدروكلوروفلوروكربونية

تنفيذ مت تحليال  لمدى إمكانية ، وقدوتوزيعها القطاعي 2030-2020خالل الفترة  والمواد الهيدروفلوروكربونية

و متكاملة أ بطريقة للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي  ضوالتخفي أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

ا في قطاع خدمة حصري   المواد الهيدروفلوروكربونيةيستهلك  ابلد 100أشار التحليل إلى أن ما يقرب من ومتوازية. 

 متكامال انهج أن تنفذ 5بلدان المادة تستطيع  2030 -2020فترة ال، أنه خالل في جملة أمور، إلى، وخلص التبريد

يجي التدر والتخفيض إزالة االستهالك المتبقي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن حيث التكلفة في  وفعاال

 .في نفس الوقت المستخدمة في قطاع خدمة التبريد المواد الهيدروفلوروكربونيةستهالك ال

 روكربونيةالهيدروكلوروفلوإزالة المواد األعضاء أوجه التآزر المحتملة في  أوضح، وأثناء المناقشة   -21

 طاعاتقحة في الفرص المتا ، مع مالحظةفي قطاع خدمة التبريد للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي ضيخفالتو

ة من لتنفيذيا، طلبت اللجنة بعد ذلكو. المباني مبرداتو الرغوة وتكييف هواء الغرف والتبريد التجاري صناعات

 يالتدريج ضيخفلتاو إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةاألمانة أن تأخذ في الحسبان فرص التنفيذ المتكامل 

مويل من ائق التبتحليل مستوى وطر المعنيةقطاع خدمة التبريد عند وضع الوثيقة  في للمواد الهيدروفلوروكربونية

)ب(  83/65ر في قطاع خدمة التبريد المطلوب بموجب المقر للمواد الهيدروفلوروكربونيةض التدريجي يخفتأجل ال

 ((.2)ب( ) 84/86)المقرر 

في  دول األعمالج)أ( من  9طار البند ، نظرت اللجنة التنفيذية في إاجتماعها الرابع والثمانين أيضا  وفي    -22

يل ت التموفي طلباو، "اتأثناء استعراض المشروع تبينها"نظرة عامة على القضايا التي تم  الوثيقة المعنونة

 في لمدرجةاالتجريبية اإليضاحية والمشروعات للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجي  التخفيضالتحضيري لخطط 

ع لالجتما عدأن تانة ، طلبت اللجنة من األمباإلضافة إلى المناقشةو. منفذةال توكاالإلحدى ال تعديالت برنامج العمل

 بونيةفلوروكرللمواد الهيدروالتدريجي  التخفيضالخامس والثمانين: )أ( مشروع المبادئ التوجيهية إلعداد خطط 

 ممكنال اتعوالمشرلك كذووااللتزامات  ةالسياستدابير ومحتملة ، و )ب( وثيقة تناقش االستراتيجيات ال5لبلدان المادة 

ضمان من أجل  5المادة بلدان ل للمواد الهيدروفلوروكربونيةض التدريجي يخفتدمجها في المرحلة األولى من خطط ال

يذ عاة التنفع مرا، مالتي استمرت مع مرور الوقت المواد الهيدروفلوروكربونية، والتخفيضات في استهالك حدود النمو

 للمواد التدريجي ضيخفالتو إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةنشطة ألالموازي أو المتكامل 

قديم ، تم ت)ب( 84/54لمقرر وإعماال ل(. 84/54، حيثما كان ذلك مناسبا  )المقرر الهيدروفلوروكربونية

 إلى االجتماع الحالي.  UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45الوثيقة

 دفعالية التكلفة في قطاع خدمة التبري والثمانين حول بعالسافي االجتماع  التي أجريت المناقشات

ألخذ التبريد، مع فعالية التكلفة لقطاع خدمة اعتبات  حولمواصلة مناقشاتها في اللجنة التنفيذية قد ترغب    -23

 بعين االعتبار المعلومات ذات الصلة الواردة في الوثائق التالية:

 أو المتوازي، تحليل اآلثار المترتبة على التنفيذ المتكامل UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/65 (أ)

للمواد  التدريجي ضيخفالتو هيدروكلوروفلوروكربونيةألنشطة إزالة المواد ال

 ؛الهيدروفلوروكربونية

للمواد  التدريجي ضيخفللتمستوى وطرائق التمويل تحليل ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47 (ب)

 )ب((؛ 83/65تبريد )القرار ال خدمة في قطاع الهيدروفلوروكربونية
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 تدابير السياسة وااللتزامات،و االستراتيجيات المحتملة ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45 و (ج)

 جيالتدري ضيخفالت خطط دمجها ضمن المرحلة األولى من الممكنواألنشطة  المشروعات وكذلك

تهالك اس اتالنمو، وتخفيض ضمان حدودمن أجل  5لبلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونية

أو  كاملفيذ المت، مع األخذ بعين االعتبار التنعبر الزمن استمرتالتي  المواد الهيدروفلوروكربونية

 للمواد التدريجي ضيخفالتو ألنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتوازي

 )ب((. 84/54، عند االقتضاء )المقرر الهيدروفلوروكربونية

 :في اإلحاطة علما بما يلياللجنة التنفيذية أيضا قد ترغب و   -24

، انينس والثمين الخامس والثمانين والسادالجتماعلالتي أنشئت  لموافقة بين الدوراتعملية اخالل  (أ)

لمواد إدارة إزالة ا خطط جديدة مناألولى والثانية والثالثة ال مراحلللتمويل  على وافقت

 تهالك منخفضبلدا ذو حجم اس 35)أي  5المادة  ا من بلدانبلد 42لعدد  لهيدروكلوروفلوروكربونيةا

 (؛بلدان غير ذي حجم استهالك منخفض ةوسبع

لدا غير ذي ب 13و  بلدا ذو حجم استهالك منخفض 34)أي  5 ا من بلدان المادةإضافي بلدا 47 يستعد (ب)

إلدارة إزالة المواد  همخططلمراحل جديدة من  طلبات( لتقديم حجم استهالك منخفض

من اع الثاالسابع والثمانين أو االجتم جتماعاالفي  لكي ينظر فيها لهيدروكلوروفلوروكربونيةا

 ،والثمانين

واد إلدارة إزالة الم همخطط على موافقة على 5المادة من بلدان بلدا  50ما مجموعه حصل  (ج)

 .ةلهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل اإلزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونيا

هالك بلدا ذو حجم است 58)أي  5المادة  من بلدان بلدا 83 صدق ،2021أيار  مايو/ 26 وحتى (د)

ديم تق من يتمكنوا( على تعديل كيغالي، وسوف غير ذي حجم استهالك منخفضبلدا  25و  منخفض

 .ةللمواد الهيدروفلوروكربوني التدريجي ضيخفلخطط التتمويل تحضيري طلبات للحصول على 

في مة التبريد خدأنشطة في قطاع ينفذ  5دة بلدان الماعدد كبير من يوجد  قدلذلك، في المستقبل القريب، و   -25

لمواد ام للتخفيض التدريجي خططهوفي إطار  لهيدروكلوروفلوروكربونيةاإلدارة إزالة المواد  همخطط إطار

 لهيدروفلوروكربونيةا

 الطاقةاستخدام كفاءة 

جيهية ادئ التوتصال المعني بالمبالطاقة ألول مرة في فريق االاستخدام نوقشت المسائل المتعلقة بكفاءة    -26

شت انين ونوقوالثم على هامش االجتماع الحادي ي أُنشئذ، الللمواد الهيدروفلوروكربونيةلتكاليف التخفيض التدريجي 

ذية من نة التنفياللج وفور انتهاءبعد ذلك في إطار بند منفصل من بنود جدول األعمال منذ االجتماع الثالث والثمانين. 

لتوجيهية االمبادئ  ج فيانت ستدر، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما إذا كالطاقة استخدام مداوالتها بشأن كفاءة

 الطاقة. استخدام فاءةكأي قرار تتخذه بشأن  5في بلدان المادة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض لتكلفة 

 التخلص

 16د إلعدا ويالتمين، لثامن والخمسين والثالث والسبع، في الفترة ما بين اجتماعيها االلجنة التنفيذية اعتمدت   -27

ألوزون لإلدارة نفايات المواد المستنفدة  إيضاحية تجريبية مشروعاتمقترح مشروع أسفر عن الموافقة على 

 .ةشروع واحد للمساعدة التقنيين ومومشروعين إقليمي 5بلدا  من بلدان المادة  11والتخلص منها في 
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اإليضاحية  اتعوين في تقرير مرحلي عن تنفيذ المشرنظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والسبع   -28

، طلبت اللجنة التنفيذية باإلضافة إلى المناقشةو 18خلص منها.إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والت التجريبية

عن المشروعات التجريبية للتخلص من المواد  مجمعامن األمانة أن تقدم إلى االجتماع الثاني والثمانين تقريرا  

 )هـ((. 79/18)المقرر  أنجزتالمستنفدة لألوزون التي 

 سائلالم، في نثمانيوال في اجتماعها الحادي والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر، في اجتماعها الثاني   -29

فيها،  ر المرغوبو غيأة المستعملة المتعلقة بتمويل اإلدارة الفعالة من حيث التكلفة لمخزونات المواد الخاضعة للرقاب

 )د((. 81/67)هـ( )المقرر  79/18لمقرر لفي ضوء الورقة المعدة استجابة   ،بما في ذلك من خالل التدمير

ت المواد نفايا ، نظرت اللجنة التنفيذية في المسائل المتعلقة بالتخلص مننفي اجتماعها الثاني والثماني   -30

 :في إطارالمستنفدة لألوزون 

، حيث وافقت "2019ج عمل الرصد والتقييم لعام ، "مشروع برنام)د( من جدول األعمال 6البند  (أ)

بشأن التخلص من  التجريبيةاإليضاحية  اتعوى المرحلة الثانية من تقييم المشراللجنة التنفيذية عل

 19؛لمستنفدة لألوزون وتدميرهاالمواد ا

مواد التجريبية للتخلص من ال اتعوعن المشر مجمع، "تقرير )ج( من جدول األعمال 7البند و (ب)

، حيث نظرت اللجنة التنفيذية في الوثيقة )هـ(" 79/18فدة لألوزون )المقرر المستن

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21 أعربأثناء المناقشاتو .)د( 81/67 لمقدمة عمال  بالمقررا ، 

اد مون المالمرتبطة بالتخلص  المسائلاألعضاء عن تقديرهم لشمولية التقرير وأثاروا عددا  من 

للمواد ، مسلطين الضوء على أهميتها للتخفيض التدريجي المستنفدة لألوزون وتدميرها

 للمواد المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي حوللمناقشات ول الهيدروفلوروكربونية

، المجمع قرير، بالت، في جملة أمورطت اللجنة التنفيذية علماي. وبعد ذلك، أحالهيدروفلوروكربونية

رير نتائج وتوصيات التق ،كاالت الثنائية والمنفذة أن تطبق، حسب االقتضاءوطلبت من الو

 التجميعي؛

للمواد ي لتخفيض التدريجادول األعمال، "وضع المبادئ التوجيهية لتكاليف )د( من ج 11البند و (ج)

لمبادئ ا، حيث جرت مناقشات في فريق االتصال بشأن "5المادة بلدان في  الهيدروفلوروكربونية

ِّر فريق االد تقديم تقرير إلى الجلسة العامةعنوالتوجيهية للتكاليف.   أن بعضلى تصال إ، أشار ُميس 

 ، كانواXXVIII/2بموجب المقرر ولزومه لى الرغم من إدراكهم ألهمية التخلص ، عاألعضاء

مبادئ من ال كجزء ال ينبغي مناقشتهو، لالمتثال ولم يكن تكلفة إضافية الزمايرون أن التخلص ليس 

 خرون أن. واعتبر أعضاء آللمواد الهيدروفلوروكربونيةلتخفيض التدريجي لتكاليف االتوجيهية 

هالك بلدان ذات حجم االستال وخاصة، 5المادة أساسية لبلدان أهمية  والمواد ذمن التخلص 

لمواد لالتدريجي  التخفيضلتكلفة ال يتجزأ من المبادئ التوجيهية  ، ورأوا أنه جزءالمنخفض

 تنفيذية، قررت اللجنة الصالفريق االتالتقرير الذي قدمه ميسر  وعقب. الهيدروفلوروكربونية

في  ربونيةللمواد الهيدروفلوروكلتخفيض التدريجي ا لمبادئ التوجيهية لتكاليفاصلة مناقشة امو

 (.82/84في االجتماع الثالث والثمانين )المقرر  5بلدان المادة 

ها لى أساسالتي عليف، التخلص في فريق االتصال بشأن المبادئ التوجيهية للتكا حولاستمرت المناقشات    -31

 التالية: اتخذت اللجنة التنفيذية القرارات

                                                 
 )UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/14.(تقارير عن المشروعات ذات متطلبات اإلبالغ المحددة   18
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/13/Rev.1ترد االختصاصات في الوثيقة   19
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ة في للمسأ، على مواصلة مناقشة هذه اوافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثالث والثمانين (أ)

ريبية التج اإليضاحية اتعوتقييم المشر عن، في ضوء التقرير النهائي االجتماع الرابع والثمانين

المقرر )ييم والتق للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها الذي سيقدمه كبير موظفي الرصد

 )ج((؛  83/65

، طلبت اللجنة التنفيذية من األمانة أن تعد لالجتماع الخامس في اجتماعها الرابع والثمانينو (ب)

ا  تفعيل  لطرق لكي تنظر اللجنة التنفيذية فييصف أفضل الممارسات وا مجمعاوالثمانين تقرير 

اإليضاحية  اتعوتقييم المشر عن، مع مراعاة التقرير النهائي XXVIII/2من المقرر  24الفقرة 

عن  المجمعوالتقرير  20بشأن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرها التجريبية

األخرى ذات الصلة  اتعوالمشرو 21؛ونخلص من المواد المستنفدة لألوزالتجريبية للت اتعوالمشر

الدروس المستفادة من البنية و؛ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمنفذة في خطط إدارة إزالة 

التحتية والسياسات القائمة التي يمكن استخدامها إلنشاء إدارة فعالة من حيث التكلفة لمخزونات 

؛ وفرص التمويل الخارجي وبرامج المرغوب فيهاة المستعملة أو غير المواد الخاضعة للرقاب

 )ب((. 84/87وشراكات التخلص الحالية )المقرر 

والثمانين استجابة للمقرر  بعإلى االجتماع السا UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48الوثيقة  قدمت   -32

 )ب(. 84/87

 ألوزونلالتخلص من نفايات المواد المستنفدة  والثمانين حول بعالسافي االجتماع التي أجريت المناقشات 

ع مألوزون لالتخلص من نفايات المواد المستنفدة  حولقد ترغب اللجنة التنفيذية في مواصلة مناقشتها    -33

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48مراعاة الوثيقة 

 للمواد الهيدروفلوروكربونيةمسائل عامة أخرى تتعلق بالتخفيض التدريجي 

المقدمة  للمواد الهيدروفلوروكربونيةتكاليف التخفيض التدريجي بالمبادئ التوجيهية ل المعنيةتضمنت الوثيقة    -34

االستثمارية  اتعوفي سياق األنشطة التمكينية والمشربالفعل يجري تطبيقها  22إلى االجتماع الثمانين جوانب شاملة

ذه الوثيقة(. هبالمرفق الثاني  من الجوانب في الجزء الثالثهذه يذ )ترد قيد التنف للمواد الهيدروفلوروكربونيةالمستقلة 

 ، لم تتوصل اللجنة التنفيذية إلى اتفاق بشأن تلك الجوانب الشاملة.ومع ذلك

 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/43وباإلضافة إلى المعلومات الواردة في المرفق الثاني، قدمت الوثيقة    -35

كربونية لوروفلوروهيدروكرتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة إزالة المواد الالنعكاسات المتاتحديثا لتحليل 

لنسبة لتمويل بافي ا وأشار هذا التحليل إلى أن الزيادات المحتملة .والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

لى لمساعدة عارنامج واليونيدو، والبنك الدولي، وبسية ليوئنديبي، األمانة الصندوق، وأمين الخزانة، والوحدات األس

 2030 -2022فترة ية للاالمتثال التابع ليونيب، تحتاج إلى تقييمها في ضوء المعلومات اإلضافية عن أعباء العمل الفعل

ات لبياناحليل تالتي سيتم الحصول عليها من نتائح المناقشات الجارية للسياسات بواسطة اللجنة التنفيذية، ومن 

 2020نها للسنتين باإلبالغ ع 5اإلضافية إلنتاج واستهالك المواد الهيدروفلوروكربونية التي ستقوم بلدان المادة 

 .2021و

                                                 
 1والتصويب  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/11الوثيقة   20
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21الوثيقة   21
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55من الوثيقة  43الفقرة   22
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دريجي لتخفيض التبشأن المسائل العامة األخرى المتعلقة باوالثمانين  السابعاالجتماع في التي أجريت المناقشات 
 للمواد الهيدروفلوروكربونية

نبغي ذا كان يإ، قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما أن الجوانب الشاملة يجري تطبيقهامالحظة مع    -36

 تكاليفة للتوجيهيمشروع نموذج المبادئ اهذه الوثيقة في بالجزء الثالث من المرفق الثاني  إدراج النص الوارد في

 .الحالية الوثيقةبالواردة في المرفق األول  للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتخفيض التدريجي 

 توصيةال

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في:   -37

تكلفة لوضع المبادئ التوجيهية ب المعنية UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44علما  بالوثيقة  اإلحاطة (أ)

 لتمويل؛ : مشروع معايير ا5المادة  في بلدان للمواد الهيدروفلوروكربونيةالتدريجي التخفيض 

 بونيةوفلوروكرللمواد الهيدرالتدريجي  التخفيضالمبادئ التوجيهية لتكاليف  حولمداوالتها  مواصلة (ب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/44في ضوء الوثيقة  5في بلدان المادة 
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 المرفق األول

 

 ونيةلمواد الهيدروفلوروكرببالتخفيض التدريجي لللتكاليف المتعلقة  المبادئ التوجيهيةذج ونم مشروع

 (ثمانينالالرابع وفي االجتماع على النحو الموافق عليه )

 خلفيــة

 للموادالتدريجي  التخفيض لتكاليفتوجيهية المبادئ اليحتوي هذا المرفق على نموذج لمشروع  .1

راف في اجتماعها التي وافقت عليها األط XXVIII/2استنادا إلى العناصر ذات الصلة بالمقرر  الهيدروفلوروكربونية

ن عين الثامالموافق عليها في االجتماهذه على العناصر مشروع المبادئ التوجيهية ويحتوي الثامن والعشرين. 

 .لتنفيذيةللجنة ا ةلقادموفقا لمزيد من المناقشات في االجتماعات ا هاوسيتم تحديث والسبعين والثمانين للجنة التنفيذية

 مشروع المبادئ التوجيهية

 ياتالتكنولوجو اتاعالقطفيما يتعلق بن األطراف من اختيار استراتيجياتها وأولوياتها المرونة في التنفيذ التي تمك  

 ،يد القطاعات، وتحدالمواد الهيدروفلوروكربونيةتحديد أولويات من أجل بالمرونة  5المادة تتمتع بلدان  .2

لمواد تجاه ا الوفاء بالتزاماتهمن أجل ا اوتنفيذ استراتيجياته ووضع ،البدائلو التكنولوجياتاختيار و

 طري.قاتباع نهج بالخاصة والظروف الوطنية،  هاالمتفق عليها، على أساس احتياجات الهيدروفلوروكربونية

 للقدرة المؤهلة النهائيتاريخ ال

ا خط األساس لتلك األطراف التي لديه 2020كانون الثاني /يناير 1التاريخ النهائي للقدرة المؤهلة هو  .3

ط األساس لتلك األطراف التي لديها خ 2024الثاني كانون /يناير 1، و2022إلى  2020لالستهالك للسنوات من 

 .2026إلى  2024لالستهالك للسنوات من 

 الثالثوالثاني ن التحويال

 :الثاني والثالث ينالتحويل لمشروعاتتطبيق المبادئ التالية  .4

ف عمليات التحويل األولى، في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية،  )أ( بأنها تُعرَّ

ا ، و كليأعمليات تحويل المؤسسات التي لم تحصل من قبل على دعم مباشر أو غير مباشر، جزئيا  

حداث من الصندوق المتعدد األطراف، إلى استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إ

بونية روروكاالحترار العالمي، بما في ذلك المؤسسات التي تحولت إلى استخدام المواد الهيدروفل

 باالعتماد على مواردها الخاصة؛

المؤسسات التي تحولت بالفعل إلى استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في سياق التخلص  )ب(

ة ستكون ربونيالتدريجي من استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية و/أو المواد الهيدروكلوروفلوروك

متفق طراف لتغطية التكاليف اإلضافية المؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األ

 عليها، بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل األولى؛

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد  )ج(

العالمي، بعد تاريخ اعتماد التعديل، في الهيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث االحترار 

إطار خطط إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي سبق أن وافقت 

عليها اللجنة التنفيذية، ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما 
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قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث يخص عمليات التحويل الالحقة إلى استخدام بدائل ذات 

االحترار العالمي لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص 

 المؤسسات المؤهلة لعمليات التحويل األولى؛

المؤسسات التي تتحول عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى استخدام المواد  )د(

اردها لى موكربونية ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي باالعتماد عالهيدروفلورو

تعدد بموجب التعديل ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق الم 2025الخاصة قبل عام 

ات لمؤسساألطراف لتغطية التكاليف اإلضافية المتفق عليها بنفس الطريقة المتبعة فيما يخص ا

 ات التحويل األولى؛المؤهلة لعملي

 المواد الهيدروفلوروكربونيةإلى  المواد الهيدروفلوروكربونيةالمؤسسات التي تتحول عن استخدام  (ه)

فر دم توذات قدرة أقل على إحداث االحترار العالمي بدعم من الصندوق المتعدد األطراف عند ع

األطراف فيما يخص بدائل أخرى ستكون مؤهلة للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد 

لمي، العا عمليات التحويل الالحقة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحترار

 ونية.روكربإذا كان ذلك ضروريا  إلنجاز الخطوة النهائية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلو

 اإلجمالية المستدامةالتخفيضات 

مالية ات اإلجالمؤهل للتمويل باألطنان على أساس نقطة البداية للتخفيضم تحديد االستهالك المتبقي سيت .5

ددة قات المتعالتفاالمستدامة لالستهالك ناقصا الكميات الممولة بموجب مشروعات موافق عليها في السابق في نماذج ا

 السنوات لخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المستقبل.

 فية المؤهلةالتكاليف اإلضا

 االستهالكي قطاع التصنيع

ي للمواد لتدريجا، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض جعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة .6

 الهيدروفلوروكربونية في قطاع االستهالك التصنيعي:

 التكاليف الرأسمالية اإلضافية؛ )أ(

 تحددها اللجنة التنفيذية؛تكاليف التشغيل اإلضافية خالل فترة  )ب(

 أنشطة المساعدة التقنية؛ )ج(

ذات  المواد الهيدروفلوروكربونيةالبحث والتطوير، عند الحاجة إليه من أجل تكييف وتحسين بدائل  )د(

 القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار العالمي؛

ية لعائدات حقوق الملكية، متى كان ذلك تكاليف براءات االختراع والتصاميم، والتكاليف اإلضاف )ه(

 ضروريا  وفعاال  من حيث التكلفة؛

 .عال والبدائل ذات الخصائص السميةتكاليف األخذ المأمون بالبدائل القابلة لالشت )و(

 قطاع اإلنتاج

واد ي للملتدريجاجعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض  .7

 اإلنتاج: الهيدروفلوروكربونية في قطاع
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 األرباح الضائعة نتيجة إليقاف تشغيل/إغالق مرافق اإلنتاج، فضال  عن تخفيض اإلنتاج؛ )أ(

حين؛ )ب(  التعويضات المقدمة للعاملين المسرَّ

 ؛تفكيك مرافق اإلنتاج )ج(

 أنشطة المساعدة التقنية؛ )د(

البحث والتطوير المتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة على إحداث االحترار  )ه(

 ، وذلك بهدف تخفيض تكاليف البدائل؛وكربونيةالهيدروفلور للموادالعالمي 

 تكاليف براءات االختراع والتصاميم أو التكلفة اإلضافية لعائدات حقوق الملكية؛ )و(

ذات القدرة المنخفضة أو المعدومة  وكربونيةالهيدروفلورالمواد افق إلنتاج بدائل تكاليف تحويل المر )ز(

 التكلفة؛ ن حيثعلى إحداث االحترار العالمي عندما يكون ذلك مجديا  من الناحية التقنية وفعاال  م

، وهو منتج ثانوي لعملية إنتاج 23-وكربونتكاليف التقليل من انبعاثات الهيدروفلور )ح(

يل من معدل انبعاثه في العملية، أو تدميره من ل، عن طريق التق22-وكربونفلوروكلورالهيدرو

غي يا . وينبة بيئالبقايا الغازية المطلقة، أو عن طريق جمعه وتحويله إلى مواد كيميائية أخرى مأمون

ة املن العتمويل هذه التكاليف من الصندوق المتعدد األطراف، من أجل الوفاء بالتزامات البلدا

 .التعديلالمحددة في  5المادة  بموجب

 قطاع خدمات التبريد

ي للمواد لتدريجاجعل الفئات التالية من التكاليف مؤهلة، وإدراجها في حساب التكاليف المرتبطة بالتخفيض  .8

 :خدمة التبريد الهيدروفلوروكربونية في قطاع

 أنشطة توعية الجمهور؛ )أ(

 وضع السياسات وتنفيذها؛ )ب(

برامج إصدار الشهادات وتدريب التقنيين فيما يتعلق بالمناولة المأمونة والممارسات الجيدة والسالمة  )ج(

 فيما يتعلق بالبدائل، بما في ذلك معدات التدريب؛

 تدريب موظفي الجمارك؛ )د(

 ؛وكربونيةالهيدروفلورالمواد منع التجارة غير المشروعة في  )ه(

 أدوات الصيانة؛ )و(

 ختبار مواد التبريد لقطاع التبريد وتكييف الهواء؛معدات ا )ز(

 .واستعادتها وكربونيةالهيدروفلورالمواد إعادة تدوير  )ح(
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 استخدام الطاقةكفاءة 

 الالزمة لمعالجة مسألة السالمةبناء القدرات 

 التخلص 

 

 حيطةالم في البيئة حرارةالتخضع الستثناء ارتفاع درجة  " التيواو"المرفق  المدرجة في لمواداأهلية 

، محيطةال لبيئةافي  حرارةالتخضع الستثناءات ارتفاع درجة  " التيواو"المرفق  المدرجة في لمواداإن كمية  .9

 عندما تكون معفية بالنسبة لذلك الطرف.تخضع للتمويل بموجب الصندوق المتعدد األطراف  ال
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 الثانيالمرفق 

اللجنة التنفيذية المتعلقة بالمبادئ المسائل المعلقة بشأن المناقشة اإلضافية من جانب 

 التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية مويلالتوجيهية لت

 والثمانين( الرابع )اعتبارا من االجتماع

 ية:ثة التالء الثالالمعلقة بشأن المناقشة اإلضافية للجنة التنفيذية في األجزا: وترد المسائل مالحظة من األمانة

 فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للتمويل -أوال 

 العمل اإلضافي الذي ينبغي طلبه من األمانة -ثانيا 

 .المسائل العامة األخرى المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية -ثالثا 

 و قد تم إدماج وثيقة مرجعية حضرتها األمانة لمناقشة كل موضوع 

 مويلفيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية للت -أوال 

 ة المستدامةجماليالتخفيضات اإل

 ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/66 الوثيقة المرجعية:)

 جماليالبداية للتخفيض اإلاستخدام المنهجية التالية ]التي ستقترحها اللجنة التنفيذية[ لتحديد نقطة  )أ(

عن نقطة  تعبيرالمستدام في استهالك وإنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية، مع العلم بأنه ينبغي ال

 البداية ]]بمكافئ ثاني أكسيد الكربون[ و/أو ]الطن المتري[[؛

 ]إضافة نص بالنسبة لقطاع اإلنتاج[؛ )ب(

المستدام في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية،  جمالي]عند تحديد نقطة البداية للتخفيض اإل )ج(

وجودة في ة المات المواد الهيدروفلوروكربونيرداصات وواردينبغي اتباع النهج التالي فيما يتعلق ب

 :ل مونتريالمن بروتوكو 7حسابها كاستهالك بموجب المادة  مالبوليوالت سابقة الخلط، التي لم يت

 الداخلي للبوليوالت سابقة الخلط[؛]فقرة عن اإلنتاج  (1)

اإلبالغ في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن واردات  5أن تطلب إلى بلدان المادة  (2)

 وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليوالت سابقة الخلط؛

ة واردات المواد التي ترغب في الحصول على مساعدة إلزال 5أن تطلب إلى بلدان المادة  (3)

 لبدايةاالهيدروفلوروكربونية الموجودة في البوليوالت سابقة الخلط أن تدرج في نقطة 

للتخفيض اإلجمالي المستدام في استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية كمية 

 ستخدمةالهيدروفلوروكربون المستوردة الموجودة في نظم البوليوالت خالل السنوات الم

 قطة البداية؛كمرجع لتحديد ن

التي تقوم بتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية الموجودة في  5أن تطلب إلى بلدان المادة  (4)

البوليوالت سابقة الخلط أن تخصم من نقطة البداية للتخفيض اإلجمالي المستدام في 

استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية كمية الهيدروفلوروكربون المصدِّرة الموجودة في 

 ظم البوليوالت خالل السنوات المستخدمة كمرجع لتحديد نقطة البداية.[ن
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 التكاليف اإلضافية المؤهلة

 استهالك قطاع التصنيع

 ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49 الوثيقة المرجعية:)

]أن تستمر في مناقشة المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  )د(

، من لتكلفةاتحديد عتبات الفعالية من حيث ، بما في ذلك جملة أمور من بينها 5في أطراف المادة 

ة الصل خالل منهجية مناسبة بالعالقة إلى استهالك قطاع التصنيع، مع مراعاة المعلومات ذات

واد مها للومقررات اللجنة التنفيذية والنتائج من تنفيذ المشروعات االستثمارية القائمة بذات

 الهيدروفلوروكربونية في جميع القطاعات؛[

 قطاع خدمة التبريد

  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/65و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/64 ق المرجعية:لوثائا)
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/47و     UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/45 و

في الحفاظ على كفاءة استخدام ، ]بما في ذلك النظر XXVIII/2من المقرر  16]النظر في الفقرة  (هـ) 

لمسألة أن ا [[؛ ]من المقترح حذف هذه الفقرة حيثالمستخدمين النهائيين الطاقة في قطاع الخدمة/

بالمسائل  )ب( من جدول األعمال المتعلق13يتم مناقشتها بالفعل على نحو منفصل في إطار البند 

 استخدام الطاقة[ ذات الصلة بتعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال: كفاءة

 كفاءة استخدام الطاقة

واد التخفيض التدريجي للمب المتعلقةعنوان خارج المبادئ التوجيهية للتكاليف مالحظة: يعتبر هذا ال
 الهيدروفلوروكربونية 

 بناء القدرات من أجل تحقيق السالمة

 مالحظة: تتم مناقشة هذا البند تحت قطاع خدمة التبريد

 التخلص

 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/48و     UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/21    :المرجعيتان لوثيقتان ا)

أن تنظر في االجتماع الرابع والثمانين في مسألة التخلص من المواد الخاضعة للرقابة، في ضوء  )و(

لمستنفدة مواد االنهائي عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية المتعلقة بالتخلص من الالتقرير 

 لألوزون وتدميرها الذي ستقدمة كبيرة موظفي الرصد والتقييم؛
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 23العمل اإلضافي الذي ينبغي طلبه من األمانة -ثانيا 

 فيما يتعلق باستهالك قطاع التصنيع

 ( UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/49 الوثيقة المرجعية:)

بما في  بإجراء عمل إضافي،]قررت اللجنة التنفيذية أن تنظر في اجتماع قادم في مطالبة األمانة  )أ(

خفيض ة التذلك لتحديد عتبات الفعالية من حيث التكلفة وعتبات تكاليف التشغيل اإلضافية ألنشط

يذ ي تنفالتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في استهالك قطاع التصنيع حالما يحرز تقدم ف

 المشروعات االستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية؛[

 24المسائل العامة األخرى المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية -ثالثا 

للحصول على تمويل من الصندوق المتعدد  5الموافقة على الشروط المسبقة التالية ألحد بلدان المادة  )أ(

 كربون:األطراف بخالف األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي الستهالك وإنتاج الهيدروفلورو

 التصديق على تعديل كيغالي أو قبوله أو االنضمام إليه؛ (1)

ج تحديد نقطة بداية متفق عليها لتحقيق تخفيض إجمالي مستدام في استهالك وإنتا (2)

الهيدروفلوروكربون، على أساس أن أي تخفيضات تدريجية في المواد 

قطة نن الهيدروفلوروكربونية ناتجة عن أي مشروع اعتمدته اللجنة التنفيذية ستخصم م

 البداية المحددة للبلد؛

التي طورت  5]الموافقة على ضرورة استخدام المؤسسات والقدرات الموجودة في بلدان المادة  )ب(

مكن د المبمساعدة الصندوق المتعدد األطراف من أجل إزالة المواد المستنفدة لألوزون إلى الح

 للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[؛

فقة على أن السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد األطراف ]حيثما ينطبق ]الموا 

 لموادلذلك[ لتمويل إزالة المواد المستنفدة لألوزون ستنطبق على تمويل التخفيض التدريجي 

فيذية التن الهيدروفلوروكربونية ]ما لم يقرر خالف ذلك[ ]طالما اتفق علي ذلك[ من جانب اللجنة

 [.بصفة خاصة[ XXVIII/2]مع مراعاة المقرر 

 

 

                                                 
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55من الوثيقة  46الوارد في الفقرة   23
 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/55من الوثيقة  43د في الفقرة رالواعلى النحو   24
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 المرفق الثالث

ية التي تم إعدادها منذ اعتماد تعديل كيغاليبونرروكمواد الهيدروفلومسائل خاصة بالقائمة الوثائق المتعلقة ب   

 العنوان /UNEP/OzL.Pro رقم

1 ExCom/77/70/Rev.1 ي فطراف لأل المسائل المتعلقة باللجنة التنفيذية الناشئة عن االجتماع الثامن والعشرين

 بروتوكول مونتريال

2 ExCom/78/4 & Corr.1 سةالخام في بلدان المادة المعلومات المتوافرة عن استهالك والهيدروفلوروكربون وإنتاجه  

3 ExCom/78/5 & Corr.1  معلومات ذات صلة بوضع مبادئ توجيهية بشأن تكاليف التخفيض التدريجي للمواد

 : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

4 ExCom/78/6   معلومات ذات صلة بوضع مبادئ توجيهية بشأن تكاليف التخفيض التدريجي للمواد

 : األنشطة التمكينية5في بلدان المادة  الهيدروفلوروكربونية

5 ExCom/78/7  معلومات ذات صلة بوضع مبادئ توجيهية بشأن تكاليف التخفيض التدريجي للمواد

 التعزيز المؤسسي :5الهيدروفلوروكربونية في بلدان المادة 

6 ExCom/78/8 روكلوروفلوروكربون الموجودةتحديد قضايا للنظرفيها بخصوص أنشطة إزالة الهيد 

7 ExCom/78/9 and Corr.1 23-بونوروكرالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الفرعي الهيدروفل 

8 ExCom/78/10 and Corr.1  مواد التي لديها خط أساس الستهالك ال 5مشروع اإلجراءات التي تتخذها بلدان المادة

 للحصول على مساهمات إضافية لألنشطة 2022و 2020الهيدروفلوروكربونية فيما بين 

 التمكينية

9 ExCom/79/45 and Corr.1 التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون  

 ()ح( 74/53المقرر )

10 ExCom/79/46 ي بلدانجيا فالمواد الهيدروفلوروكربونية تدري وضع المبادئ التوجيهية للتكاليف بشأن تخفيض 

 (78/3: مشروع معايير التمويل )المقرر 5المادة 

11 ExCom/79/47 وضع المبادئ التوجيهية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية 

  : مشروع مبادئ توجيهية بشأن أنشطة التمكين5تدريجيا في بلدان المادة 

 ((أ)78/4المقرر )

12 ExCom/79/48, Corr.1, Corr.2, 

and Add.1 

ي كمنتج فرع 23-الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الهيدروفلوروكربون

 (78/5)المقرر 

13 ExCom/79/49  التي لديها سنوات خط أساس لالستهالك 5اإلجراءات التي تتخذها بلدان المادة 

 اهمات طوعية إضافية لألنشطة التمكينيةللحصول على مس( 2020-2022)

14 ExCom/80/54 التحليل العام لنتائج المسوحات الخاصة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون 

15 ExCom/80/55 وضع المبادئ التوجيهية للتكاليف بشأن تخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية  

 : مشروع معايير للتمويل5تدريجيا في بلدان المادة 

 ()ب( 79/44( و 1) 78/3المقرران )

16 ExCom/80/56 and Add.1 وكربونوفلورلجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على الـمنتج الثانوي الهيدرا- 

23 

17 ExCom/81/53 لدان بة في إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربوني

 مشروع المعايير الخاصة بالتمويل :5المادة 

 ()ب(80/76)ب( و79/44)ط( و78/3المقررات )

18 ExCom/81/54 كربونفلوروالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدرو-

 )ب((80/77و( ه)79/47)ب( و79/17و( ه)78/5)المقررات  23

19 ExCom/81/55  ة خاللمؤسسات الصندوق المتعددة األطراف من حيث أعباء العمل المتوقعاالنعكاسات على 

واد ي للمالسنوات القادمة، بما في ذلك فيما يتعلق بتعديل كيغالي بشأن التخفيض التدريج

 )و((80/34الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

20 ExCom/82/64 د فيض التدريجي للمواالتي تدعم التخ جميع الجوانب المتعلقة بقطاع خدمة التبريد

 )ج((80/76الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

21 ExCom/82/65 and Add.1  ماع االجتوملخص لمداوالت األطراف في االجتماع األربعين للفريق العامل المفتوح العضوية

ي القتصادني واالثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بتقرير فريق التقييم التق

 )ب((81/67المسائل ذات الصلة بكفاءة استخدام الطاقة )المقرر  عن

22 ExCom/82/66 لقطاعي مستدامنقطة البداية للتخفيض اإلجمالي ال االعتبارات الرئيسية إلعداد منهجية لتحديد 

 )ه((81/67بموجب تعديل كيغالي )المقرر  االستهالك واإلنتاج
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 العنوان /UNEP/OzL.Pro رقم

23 ExCom/82/67 and Add.1  لدان ة في بالمبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونيإعداد

  : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5المادة 

 ()و(81/67المقرر )

24 ExCom/82/68 and Corr.1 23 -ونبرکرووفلدرولهيالمنتج الثانوي ا تنبعاثاللرقابة على ا لتکلفةمن حيث ا فعالة راتخيا  

 (()هـ 81/68مقرر ل)ا 

25 ExCom/82/69 كربون فلوروالجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الهيدرو

  23-ن: الخيارات المتعلقة بالتحكم في انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربو23

 (81/68في األرجنتين )المقرر 

26 ExCom/82/70   لعامل الفريق الصلة بالصندوق المتعدد األطراف الناشئة من االجتماع األربعين لالمسائل ذات

 المفتوح العضوية واالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال

27 ExCom/83/40  2من المقرر  16ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة/XXVIII    5 من المقرر 2والفقرة/XXX 

 لألطراف

28 ExCom/83/41 وارد د المورقة بشأن المعلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحش

لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية

29 ExCom/83/42 ستخدام اءة امسائل المتعلقة بكفموجز لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ال

 )ه( 83/82الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

30 ExCom/83/43 لدان بة في إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربوني

 : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5المادة 

31 ExCom/83/44   الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الجوانب

 23-الهيدروفلوروكربون

32 ExCom/84/65 واد إزالة الم تحليل لالنعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

33 ExCom/84/66 لدان بة في إعداد المبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربوني

 : مشروع المعايير الخاصة بالتمويل5المادة 

34 ExCom/84/67  2من المقرر 16ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة/XXVIII    5 من المقرر 2والفقرة/XXX 

  لألطراف

35 ExCom/84/68  موارد معلومات عن الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة التي تقوم بحشد الورقة عن

لكفاءة استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها عند التخفيض التدريجي للمواد 

 الهيدروفلوروكربونية

36 ExCom/84/69 ءة اة بكفتحديث موجز تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المسائل المتعلق

 )هـ( 83/64استخدام الطاقة فيما يتعلق بالمسائل المحددة في المقرر 

37 ExCom/84/70  الجوانب الرئيسة ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوى

 23-الهيدروفلوروكربون

38 ExCom/84/71  الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي

 : األرجنتين23-الهيدروفلوروكربون

39 ExCom/84/72 الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الرقابة على المنتج الثانوي  

 : المكسيك23-الهيدروفلوروكربون

40 ExCom/85/63 الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الرقابة على المنتج الثانوي  

 (84/91، و84/90)د(، و83/67 )المقررات 23-الهيدروفلوروكربون

41 ExCom/85/64 الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي 

 ن: األرجنتي23-الهيدروفلوروكربون

42 ExCom/85/65 الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيا الرقابة على المنتج الثانوي  

 : المكسيك23-الهيدروفلوروكربون

43 ExCom/86/86 وضع مبادئ توجيهية لتكلفة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  

 : مشروع معايير التمويل5في بلدان المادة 

44 ExCom/86/87 عات لمشرووثيقة تناقش االستراتيجيات المحتملة، وتدابير السياسات وااللتزامات، وكذلك ا

واد المرحلة األولى من خطط التخفيض التدريجي للمواألنشطة التي يمكن إدراجها ضمن 

امة في لضمان الحد من النمو والتخفيضات المستد 5الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة 

 )ب((84/54استهالك المواد الهيدروفلوروكربونية )المقرر 

45 ExCom/86/88  بلدان لبونية الهيدروفلوروكرمسودة المبادئ التوجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد

 )أ((84/54)المقرر  5المادة 
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46 ExCom/86/89 دمة طاع ختحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في ق

 ((2))ب(84/86)ب( و83/65التبريد )المقرران 

47 ExCom/86/90 من  24قرة تقرير مجمع يصف أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الف

 (()ب84/87المقرر )  XXVIII2/المقرر 

48 ExCom/86/91 شروعات ع المتحليل ومعلومات عن التكاليف اإلضافية ومدتها، والفاعلية من حيث التكلفة لجمي

ر المقرلتصنيع ذات الصلة والقطاعات الفرعية )االستثمارية الموافق عليها في قطاعات ا

 )أ((84/87

49 ExCom/86/92  2من المقرر 16ورقة عن الوسائل لتفعيل الفقرة/XXVIII    5من المقرر  2والفقرة/XXX 

 (84/88)المقرر   لألطراف

50 ExCom/86/93  د لمواراإمكانية حشد إطار للتشاور مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف

 لموادالمالية اإلضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال ا

د لتبرياالهيدروفلوروكربونية بغازات تبريد منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع 

 (84/89وتكييف الهواء )المقرر 

51 ExCom/86/94 23-ونروكربلخاصة بالرقابة على المنتج الثانوي هيدروفلوالجوانب الرئيسية للتكنولوجيات ا 

 (84/91و 84/90لمقرران )ا

52 ExCom/86/95 23-ونروكربالجوانب الرئيسية المتعلقة بتكنولوجيات التحكم في المنتج الثانوي الهيدروفلو:  

 األرجنتين

53 ExCom/86/96  المنتج الثانويالجوانب الرئيسة ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على  

 : المكسيك23-للهيدروفلوروكربون

54 ExCom 87/43 الة المواد إز النعكاسات المترتبة على التنفيذ الموازي أو المتكامل ألنشطةاتحليل تحديث ل

قرر )الم الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

 )أ((84/86

  ExCom 87/44  دان في بل للمواد الهيدروفلوروكربونية التدريجيلتخفيض اوضع مبادئ توجيهية لتكلفة

 (84/87ر قرم: مشروع معايير التمويل )ال5 المادة

56 ExCom 87/45 لتي شطة االستراتيجيات المحتملة وتدابير السياسات وااللتزامات وكذلك المشروعات واألنا

خطط التخفيض التدريجي للمواد  يمكن إدراجها ضمن المرحلة األولى من

 )ب((84/54)المقرر  5 الهيدروفلوروكربونية لبلدان المادة

57 ExCom 87/46 دان ة لبلمشروع مبادئ توجيهية إلعداد خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربوني

 (86/93)المقرر  5 المادة

58 ExCom 87/47  مة طاع خدالتدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قتحليل مستوى وطرائق تمويل التخفيض

 ((2)ب()84/86)ب( و83/65)المقرران  التبريد

59 ExCom 87/48 من  24قرة تقرير موجز يصف أفضل الممارسات والوسائل للجنة التنفيذية للنظر في تفعيل الف

 )ب((84/87)المقرر  XXVIII/2المقرر 

60 ExCom 87/49  ميع كلفة لجية التالرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية ومدتها، وفاعلتحليل للتكاليف

صلة ات الالمشروعات االستثمارية الموافق عليها في قطاعات التصنيع والقطاعات الفرعية ذ

 )))أ84/87)المقرر 

61 ExCom 87/50  2من المقرر  16ورقة عن وسائل تفعيل الفقرة/XXVIII  رر من المق 2لألطراف والفقرة

5/XXX (84/88)المقرر  لألطراف 

62 ExCom 87/51 ة مالي إطار للمشاورات مع الصناديق والمؤسسات المالية ذات الصلة الستكشاف حشد موارد

إضافية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها عند استبدال المواد 

طاع قي في ى إحداث االحترار العالمالهيدروفلوروكربونية بمواد تبريد ذات قدرة منخفضة عل

 (86/94)المقرر  التبريد وتكييف الهواء

63 ExCom 87/52  الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي

 (86/96و 86/95)المقرران  : األرجنتين23-الهيدروفلوروكربون

64 ExCom 87/53  بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي الجوانب الرئيسية ذات الصلة

 (86/95)المقرر  : األرجنتين23-الهيدروفلوروكربون

65 ExCom 87/54  الجوانب الرئيسية ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي

 (86/96مكسيك )المقرر : ال23-الهيدروفلوروكربون
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