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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
االجتماع التاسع والثالثون
بانكوك 11-11 ،متوز/يوليه 1017

تقرير االجتماع التاسع والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لألوزون
أوالا  -افتتاح االجتماع
ُعقد االجتماع التاسع والثالثون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن
-1
املواد املستنفدة لطبقة األوزون مبركز األمم املتحدة للمؤمترات يف بانكوك ،يف الفرتة من  11إىل  11متوز/يوليه
 .7112واشرتك يف رئاسة االجتماع السيد شيخ ندياي سيال (السنغال) والسيدة سينثيا نيوبرغ (الواليات
املتحدة األمريكية).
-7

وافتتح السيد سيال االجتماع يف متام الساعة  11:11من صباح يوم الثالثاء  11متوز/يوليه .7112

 -3وأدىل ببيان افتتاحي كل من السيد سومشاي هارنريان األمني الدائم بوزارة الصناعة يف تايلند ،والسيدة
تينا برميبيلي األمينة التنفيذية ألمانة األوزون.
 -1وأكد السيد هارنريان يف بيانه أن االتفاق التارخيي الذي مت التوصل إليه يف كيغايل ميثل بداية فصل
جديد يف حياة بروتوكول مونرتيال .وأبرز يف هذا الصدد احلاجة إىل تعزيز اهلياكل السياساتية والتنظيمية الالزمة
إلنشاء نظم ترخيص وطنية قابلة لإلنفاذ فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية ،ولتيسري التخفيض التدرجيي
هلذه املركبات واعتماد البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف نفس الوقت .وأضاف أن
من املهم أيضا تعزيز القدرات التقنية لألطراف على إدارة البدائل القابلة لالشتعال ذات القدرة املنخفضة على
إحداث االحرتار العاملي ،وتعزيز لوائح ومعايري األمان ذات الصلة .وشدد على أمهية مراعاة الصلة بني العملية
اجلارية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون
اهليدروفلورية ،وكفالة أال تشكل مساعي األطراف للتحول من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مركبات
الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي عائقا أمام قدرهتا على تلبية التزاماهتا فيما
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يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،أو ختل بالسالمة العامة أو بقبول منتجاهتا يف األسواق .وأشار إىل
أن من املقرر أن يتفق أعضاء الفريق العامل على تعاريف ’’القدرة العالية على إحداث االحرتار
العاملي‘‘ و’’القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي‘‘ ملركبات الكربون اهليدروفلورية ،من أجل توفري
توجيهات واضحة جلميع األطراف يف التخطيط ألهدافها املستقبلية فيما يتعلق بالتخفيض التدرجيي هلذه
املركبات.
 -5وأشار إىل أنه ،أثناء التفاوض على تعديل كيغايل ،اعتُربت كفالة الكفاءة يف استخدام الطاقة يف
معدات التربيد وتكييف اهلواء وسيلة هامة لتحقيق الفوائد املناخية املشرتكة .ومضى قائال إنه مت االتفاق أيضا يف
املقرر  7/72على وجود جماالت ينبغي أن تنظر األطراف فيها لكي تكون مؤهلة لتلقي الدعم من الصندوق
املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال ،وذلك للتصدي للتحديات الناشئة اليت تواجهها األطراف العاملة
باملادة  .5والقرار الذي اختذته األطراف بشأن مستوى جتديد موارد الصندوق لفرتة السنوات الثالث -٨١٠٢
 7171سريسل إشارة واضحة خبصوص ما إذا كان االلتزام الفعلي لألطراف يرقى إىل مستوى الطموحات اليت
أُبديت يف كيغايل.
 -6وذكرت السيدة برميبيلي يف بياهنا أن تعديل كيغايل والقرارات املنبثقة عنه ،بربطها بني التحديني العامليني
الستنفاد طبقة األوزون وتغري املناخ ،سيفتح صفحة جديدة يف جمال اإلدارة الدولية لشؤون البيئة يف السنوات
القادمة .وأردفت قائلة إن عام  7112الذي يوافق الذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتيال هو عام احتفال،
ولكنه أيضا عام إرساء األسس لتنفيذ تعديل كيغايل .وهنأت األطراف األربعة  -جزر مارشال ورواندا ومايل
وواليات ميكرونيزيا املوحدة  -اليت اختذت إجراءات فورية وصدقت بالفعل على التعديل ،مشرية إىل أن بلدانا
أخرى بدأت استعداداهتا الوطنية للتصديق .وقالت إن أمانة األوزون أعدت جدوال زمنيا لتعديل كيغايل لعرضه
على االجتماع احلايل بوصفه عالمة وتذكريا جبميع املسائل اليت يتعني معاجلتها حبلول عام .٨١٠٢
 -2ونوهت حبملة التوعية املعنونة ’’أبطال األوزون‘‘ اليت ستنفذ خالل الفرتة بني اليوم العاملي لألوزون يف
عام  ،7112املوافق  16أيلول/سبتمرب ،واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف املقرر عقده يف الفرتة من ٨١
إىل  71تشرين الثاين/نوفمرب  .٨١٠٢وأضافت أن احلملة ستستهدف بصورة أساسية الشباب غري املطلعني
وُمريا بصفة عامة ميكن يف الواقع معاجلته
على مسألة استنفاد األوزون ،مما سيبني أن موضوعا يُعترب معقدا ُ
بفعالية إذا تعاون الناس.
 -2وحذرت من التساهل يف خضم االحتفاالت بالذكرى السنوية ،مشددة على ضرورة الوعي املستمر
بالقضايا الناشئة ،مثل القضايا اليت تناوهلا التقرير الذي أصدره مؤخرا الربنامج العاملي لبحوث املناخ يف إطار
مشروعه لعمليات السرتاتوسفري والرتوبوسفري ودورها يف املناخ (مشروع  ،)SPARCوهو التقرير املعنون ’’تقرير
مشروع  SPARCعن لغز رابع كلوريد الكربون‘‘ ،وكذلك القضايا اليت تناولتها دراسة حديثة أخرى بشأن امليثان
الثنائي الكلور .وأشارت إىل أن فريق التقييم العلمي التابع لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي سيُسدي
املشورة لألطراف بشأن التوقعات الواردة يف الدراستني.
 -9ووجهت االنتباه إىل مسائل أخرى ستناقش يف االجتماع احلايل ،مثل التقرير األويل لفريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث 7171-٨١٠٢؛
والفرص اليت يتيحها تعديل كيغايل لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف األجهزة واملعدات اخلاصة بقطاع التربيد
والتكييف؛ والتنقيح املقرتح الستمارة تقدمي البيانات مبوجب املادة  2لتشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية.
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وقالت إن أمانة األوزون ستعتمد قبل هناية عام  ٨١٠٢أداة لتقدمي التقارير على اإلنرتنت ستيسر عملية تقدمي
البيانات وجتعلها أكثر فعالية.
 -11وفيما يتعلق حبلقة العمل املعنية مبعايري سالمة مركبات الكربون اهليدروفلورية ،املعقودة مباشرة قبل
االجتماع احلايل يف  ٠١متوز/يوليه  ،٨١٠٢أشارت إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي سيُربز ،من
خالل التقرير الذي ستقدمه فرقة العمل التابعة له ،إجراءات عمل اهليئات الدولية للمعايري والتقدم احملرز يف
تنقيح أهم املعايري املتعلقة بالسالمة الدولية ،وسيقرتح توصيات بذلك الشأن.
 -11وأخريا ،أشادت السيدة برميبيلي مبمثلي الطرفني اللذين مها بصدد االنتقال إىل املرحلة التالية من
مسارمها املهين ،ومها السيد رافائيل دا سولري من الربازيل والسيد مانوج كومار سينغ من اهلند ،وشكرت كال
منهما على ما قدمه من دعم وإسهامات خالل سنوات خدمته لربوتوكول مونرتيال.

ثانيا  -المسائل التنظيمية
ألف  -الحضور
 -17حضرت االجتماع األطراف التالية يف بروتوكول مونرتيال :االحتاد األورويب ،واالحتاد الروسي ،وإثيوبيا،
وأذربيجان ،واألرجنتني ،واألردن ،وأرمينيا ،وإسبانيا ،وأسرتاليا ،وإستونيا ،وإسرائيل ،وأفغانستان ،وإكوادور،
وألبانيا ،وأملانيا ،وإندونيسيا ،وأنغوال ،وأوروغواي ،وأوزبكستان ،وأوغندا ،وأوكرانيا ،وإيران (مجهورية -
اإلسالمية) ،وأيرلندا ،وإيطاليا ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وباراغواي ،وباكستان ،والبحرين ،والربازيل ،والربتغال،
وبروين دار السالم ،وبلجيكا ،وبلغاريا ،وبليز ،وبنغالديش ،وبنن ،وبوتان ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو ،وبوروندي،
والبوسنة واهلرسك ،وبولندا ،وبيالروس ،وتايلند ،وتركيا ،وتشيكيا ،وتوغو ،وتوفالو ،وتونس ،وتيمور-ليشيت،
واجلبل األسود ،وجزر البهاما ،وجزر سليمان ،وجزر القمر ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،واجلمهورية الدومينيكية،
واجلمهورية العربية السورية ،ومجهورية كوريا ،ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،ومجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،وجنوب أفريقيا ،وجورجيا ،وجيبويت ،ورواندا ،ورومانيا ،وزامبيا،
وزمبابوي ،وساموا ،وسان تومي وبرينسييب ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وسانت لوسيا ،وسري النكا،
والسلفادور ،وسنغافورة ،والسنغال ،وسوازيلند ،والسودان ،والسويد ،وسويسرا ،وسرياليون ،وسيشيل ،وشيلي،
والصومال ،والصني ،وطاجيكستان ،والعراق ،وعمان ،وغابون ،وغامبيا ،وغانا ،وغرينادا ،وغواتيماال ،وغيانا،
وغينيا ،وفرنسا ،والفلبني ،وفنزويال (مجهورية – البوليفارية) ،وفنلندا ،وفييت نام ،وقريغيزستان ،والكامريون،
وكمبوديا ،وكندا ،وكوبا ،وكوت ديفوار ،وكوستاريكا ،وكولومبيا ،والكونغو (مجهورية  ،)-والكويت ،وكرييباس،
وكينيا ،والتفيا ،ولبنان ،وليتوانيا ،وليسوتو ،ومايل ،وماليزيا ،ومدغشقر ،ومصر ،واملغرب ،واملكسيك ،ومالوي،
وملديف ،واململكة العربية السعودية ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ومنغوليا،
وموريشيوس ،وموزامبيق ،وميامنار ،وميكرونيزيا (واليات  -املوحدة) ،والنرويج ،والنمسا ،ونيبال ،والنيجر،
ونيجرييا ،ونيوزيلندا ،وهاييت ،واهلند ،وهندوراس ،وهنغاريا ،وهولندا ،والواليات املتحدة األمريكية ،واليابان.
ومثِّلت أيضا كيانات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة التالية :أمانة الصندوق املتعدد
ُ -13
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومنظمة األمم
املتحدة للتنمية الصناعية ،والبنك الدويل .وحضر أيضا ممثلون عن أفرقة التقييم لربوتوكول مونرتيال.
 -11وكانت اهليئات احلكومية الدولية وغري احلكومية ودوائر الصناعة واملنظمات التالية ممثلة يف االجتماع
بصفة جهات مراقبة:
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AECOM-Australia, A-Gas (Thailand) Ltd., AGC Chemicals, Air-conditioning, Heating and
Refrigeration Institute, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Association of Ammonia
Refrigeration, Arkema Innovative Chemistry, American Society of Heating, Refrigerating and
Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), BASF (Thai) Limited (Thailand), Beijing Yuji Science and
Technology Co., Ltd., Blue Star, Ltd., Building Efficiency, Central Glass Co., Ltd., China Household
Electrical Appliances Association (CHEAA), Climalife, Climate Watch Thailand, Council on Energy,
Environment and Water, Daikin Europe N.V., Daikin Industries, Ltd., Daikin U.S. Corporation, Danfoss
A/S (Denmark), DWA Indonesia, Embraco Europe S.r.l., Emergent Ventures India, Emerson
Commercial and Residential Solutions, Energy Studies Institute, Environmental Investigation AgencyGlobal, European Environmental Citizens Organization for Standardization (ECOS), European
Partnership for Energy and the Environment, Federation of Thai Industries, Fire and Environment
Protection Network and Nohmi Bosai., Ltd., GIZ Proklima, Global Health Asia Institute, Gluckman
Consulting, Godrej and Boyce Mfg. Co., Ltd., Gujarat Fluorochemicals Ltd., Halon Banking Systems,
Honeywell, ICF International, IKKE GmbH, Indian Chemical Council, Institute for Governance and
Sustainable Development, Institute of Standards and Industrial Research of Iran, International
Electrotechnical Commission, International Organization for Standardization, International
Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association,
Johnson Controls, Kulthorn Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lennox International,
LNC Private, Ltd., Matthias Meier Technical Consulting, MEBROM, MEFCHEM Consulting Sarl,
Mexichem UK Ltd., Midwest Refrigerants, LLC, Mitsubishi Electric Corporation, National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology, Natural Resources Defense Council, Oak Ridge National
Laboratory, Pakistan Standards and Quality Control Authority, Panasonic Corporation, Refrigerant Gas
Manufacturers Association, PREC Institute, Refrigerants Australia, Refrigeration and Air-Conditioning
Manufacturers Association of India, Ref-Tech, Saijo Denki, Shecco, SRF Limited, Sri Lanka Standards
Institution, Sun Yat Sen University, Sustainable Agriculture and Environment Development
Association, The Chemours Company, The Climate Reality Project, The Energy and Resources
Institute, Tianjin University of Commerce, Topten International Services, Toshiba Carrier Corporation,
United Technologies Climate, Controls and Security, United Technologies Corporation, University of
Cambridge, University of Maryland, University of Southern California, University of Tokyo, Victorian
Strawberry Industry Certification Authority, Wagner Consultancy, Walton Hi-Tech Industries, Ltd.,
Yawatz Engenharia, Ltda., Zhejiang Normal University, Zhejiang University of Technology,
independent consultants.

 إقرار جدول األعمال- باء
 من جدول9  أبرز الرئيس املشارك طلبا قدمته وزارة البيئة يف اإلمارات العربية املتحدة حبذف البند-15
األعمال املؤقت املتعلق بأهلية اإلمارات العربية املتحدة للمساعدة التقنية واملالية يف إطار الصندوق املتعدد
،7112  وأشار أيضا إىل نشوء مسائل أخرى عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام.األطراف
.) (د٥  وستدرج يف إطار البند،وهي القضايا املتعلقة باستخدامات عوامل التصنيع والرسائل الرئيسية للفريق
 وبناء على ذلك أقر الفريق العامل جدول األعمال التايل استنادا إىل جدول األعمال املؤقت الوارد يف-16
: بصيغته املعدلة شفويا،UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/1 الوثيقة
. افتتاح االجتماع-٠
: املسائل التنظيمية-٨
إقرار جدول األعمال؛

)(أ

.(ب) تنظيم العمل
: تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية-٣
 واملسائل ذات الصلة؛2 اإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة

)(أ
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(ب) عمل فريق التقييم العلمي على حتديث األرقام املتعلقة بإمكانات االحرتار العاملي ملواد
اجملموعة األوىل من املرفق ألف واملرفق جيم واملرفق واو من بروتوكول مونرتيال
( ،UNEP/OzL.Pro.28/12الفقرة )711؛
(ج) عملية املوافقة على تقنيات التدمري للمواد املدرجة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتيال
(املادة  7ياء ،الفقرتان  6و)2؛
(د)

التقدم الذي حققته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول
مونرتيال فيما يتعلق باملقرر .7/72

 -٠جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث  ،7171-7112مبا يف ذلك
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي (املقرر .)5/72
 -٥تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام ( 7112اجمللدان األول والثاين) ،مبا يف ذلك
املسائل املتعلقة مبا يلي:
(أ)

الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري للعام 7112؛

(ب) الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج للعامني  7112و7119؛
(ج) التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية (املقرر )2/72؛
(د)

املسائل التنظيمية واملسائل األخرى ،مبا يف ذلك استخدامات عوامل التصنيع ،والرسائل
الرئيسية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛

 -٦معايري السالمة املتعلقة بالبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي (املقرر
:)1/72
(أ)

نتائج حلقة العمل املتعلقة مبعايري السالمة ذات الصلة باالستخدام اآلمن للبدائل ذات
القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي؛

(ب) تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن معايري السالمة.
 -٢الكفاءة يف استخدام الطاقة (املقرر .)3/72
 -٢النظر يف مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املدرجة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتيال
( ،UNEP/OzL.Pro.28/12الفقرة .)192
 -٩مسائل أخرى.
 -٠١اعتماد التقرير.
 -٠٠اختتام االجتماع.
جيم  -تنظيم العمل
 -12اعتمد الفريق العامل اقرتاحا بشأن تنظيم العمل قدمه الرئيس املشارك ،ووافق على إنشاء أفرقة اتصال
وأفرقة غري رمسية حسب االقتضاء ،وعلى عدم عقد جلسات مسائية .كما اتفق على جتنُّب عقد اجتماعات
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أفرقة االتصال بالتوازي مع بعضها البعض أو مع اجللسات العامة؛ وعلى أن يتجنب قدر اإلمكان عقد
اجتماعات متزامنة لألفرقة غري الرمسية.

ثالثا  -تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال من أجل التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية
 -12أشارت الرئيسة املشاركة للفريق العامل املفتوح العضوية ،يف معرض تقدميها للبند  3من جدول
األعمال ،إىل أن املقرر  1/72بشأن تعديالت إضافية لربوتوكول مونرتيال ،الذي اعتمد مبوجبه اجتماع
األطراف الثامن والعشرون تعديل كيغايل يف تشرين األول/أكتوبر  ،7116ميثل ،إىل جانب املقرر ،7/72
تتوجيا للعمل اجلاد والتعاون بني األطراف يف السعي إىل معاجلة مسألة مركبات الكربون اهليدروفلورية .وقالت إنه
يتعني النظر اآلن يف سلسلة من املسائل العملية الرئيسية لكي تتمكن األطراف من التخطيط لتنفيذ أحكام
التعديل.
ألف  -اإلبالغ عن البيانات بموجب المادة  7والمسائل ذات الصلة
 -19انتقلت الرئيسة املشاركة إىل البند الفرعي ( 3أ) ،فلفتت االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف
مذكرات األمانة بشأن اإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة  2من بروتوكول مونرتيال واملسائل ذات الصلة الناشئة
عن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية
( ،)UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3وبشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف
يف بروتوكول مونرتيال يف اجتماعه التاسع والثالثني ،واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك
االجتماع ( .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2والحظت أن هذه املسألة ميكن تقسيمها إىل أربعة مواضيع منفصلة،
دعت األطراف إىل النظر فيها بالرتتيب.
 -71ففيما يتعلق باملوضوع األول ،وهو اجلدول الزمين لإلبالغ عن بيانات خط األساس ملركبات الكربون
اهليدروفلورية من قبل األطراف العاملة مبوجب الفقرة  1من املادة ( 5األطراف العاملة مبوجب املادة  ،)5قالت
الرئيسة املشاركة إنه ،كما ورد يف مذكرة األمانة ( ،)UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3ميكن أن تُفهم الفقرة  7من
املادة  2من تعديل كيغايل على أهنا تعين أن األطراف العاملة مبوجب املادة  5اليت تصدق على التعديل قبل سنة
خط األساس سيتعني عليها اإلبالغ عن بيانات خط األساس للسنوات املقبلة .وتطلب األمانة حاليا من
األطراف توضيح ما إذا كان ينبغي لألطراف العاملة مبوجب املادة  5أن تبلغ عن البيانات التقديرية للسنوات
املقبلة أم ينبغي هلا أن تنتظر حىت تصبح البيانات احلقيقية متاحة لسنوات خط األساس املعنية.
 -71وأعرب عدة ممثلني عن رأيهم القائل بضرورة إجياد حل عملي .فعلى الرغم من أن الفقرة  7من املادة
 2تنص على تقدمي بيانات تقديرية فإنه إذا أبلغت األطراف عن تقديرات مسبقة لبياناهتا األساسية مث ثبت أهنا
غري دقيقة عندما تتاح البيانات احلقيقية ،فسوف يتعني على تلك األطراف أن تطلب ،من خالل جلنة التنفيذ،
إدخال تعديالت على بيانات خط األساس اخلاصة هبا ،وهذه عملية مرهقة وتستغرق وقتا طويال .وسيكون من
األفضل أن تقدم األطراف بيانات دقيقة تعكس احلالة على أرض الواقع .واقرتح عدة ممثلني أن جيري هذا
اإلبالغ يف السنة اليت تلي سنة خط األساس ،أو يف غضون ثالثة أشهر من التصديق إذا حدث التصديق بعد
ذلك؛ واقرتح أحد األطراف موعدا هنائيا هو  1حزيران/يونيه من السنة اليت تلي سنة خط األساس ،ولكن قال
آخرون إن األفضل حتديد موعد أبعد .وأوصى ممثل آخر بأن فرتة ثالثة أشهر بعد التصديق فرتة قصرية إىل ٍ
حد
ما ورمبا ميكن متديدها.
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 -77وعلقت ممثلة على هذه االقرتاحات بقوهلا إهنا تأمل أن تتمكن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد
األطراف من التحلي باملرونة يف تقدمي الدعم لألطراف العاملة مبوجب املادة  5الراغبة يف تنفيذ مشاريع
للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية قبل سنوات خط األساس اخلاصة هبا ،كما فعلت يف املاضي
يف ظروف مماثلة .وأشار ممثل آخر إىل أن بعض األطراف العاملة مبوجب املادة  5متكنت بالفعل من إجراء
دراسات من أجل إعداد قوائم جرد لبيانات استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية ،ولكن البعض اآلخر
مل يفعل ذلك ومن مث سيحتاج إىل مزيد من الوقت لإلبالغ عن البيانات.
 -73وقال أحد املمثلني إنه يتعني أن يتاح الوقت لألطراف لسن التشريعات الالزمة لتنظيم استهالك مركبات
الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها؛ ففي غياب هذا التنظيم ،لن تكون لدى األطراف أي بيانات لإلبالغ عنها.
وأشار ممثل آخر إىل أنه يف حالة عدم سن التشريعات ميكن اإلبالغ عن بيانات تقديرية .وذكر بعض املمثلني
أن مجع البيانات يثري يف كثري من األحيان مشاكل للبلدان النامية ،وأن من شأن هذه البلدان أن تستفيد من
املساعدة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بكيفية إعداد التقديرات.
 -71ويف سياق تقدمي الرئيسة املشاركة للموضوع الثاين ،وهو النظر يف املقرتحات املتعلقة باالستمارات
مفصلة
املنقحة واملبادئ التوجيهية لإلبالغ عن البيانات ( ،)UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3رأت أن إجراء مناقشة ّ
حول املقرتحات يف إطار فريق بدال من إجراءها يف اجللسة العامة سيكون أكثر مالءمة .وميكن أن تقدم األمانة
توضيحا بشأن أي مسائل تثار ،وميكن لألطراف تقدمي اقرتاحات ُمددة من أجل التنقيح ،كما ميكن لألمانة
إصدار مشاريع منقحة لالستمارات وللمبادئ التوجيهية لكي ينظر فيها االجتماع التاسع والعشرون لألطراف يف
تشرين الثاين/نوفمرب .7112
 -75ووافقت ممثلة على هذا االقرتاح ،ولكنها علقت بقوهلا إهنا ترى أن االستمارات اجلديدة املقرتحة
مصممة جيدا ويسهل استكماهلا .والحظ أحد املمثلني أن االستمارات اجلديدة تنطوي على تغيريات طفيفة
عن االستمارات احلالية ،وهذا مفيد جدا ،غري أن ممثال آخر أشار إىل وجود بعض االختالفات اهلامة بالنسبة
ملركبات الكربون اهليدروفلورية باملقارنة إىل املواد األخرى ،قائال إن االستمارات املتعلقة مبركبات الكربون
اهليدروفلورية ينبغي أن تكون منفصلة عن استمارات املواد املستنفدة لألوزون ،رغم كوهنا مشاهبة كثريا هلا .وعلق
ممثلون آخرون بأن املناقشة ينبغي أن تُربط باقرتاح األمانة الرامي إىل بدء العمل باإلبالغ عرب اإلنرتنت ،وهو ما
سيكون خطوة مفيدة للغاية إىل األمام .ووافق العديد من املمثلني على اقرتاح الرئيسة املشاركة الداعي إىل مناقشة
املسائل مبزيد من التفصيل يف إطار فريق صغري ،هبدف وضع صيغ هنائية لالستمارات تتاح لكي ينظر فيها
االجتماع التاسع والعشرون لألطراف.
 -76وق دددمت الرئيس دة املش دداركة املوض ددوع الثال ددث ،وه ددو مس ددألة اإلب ددالغ ع ددن اخلالئ ددط واملد دزائج احملتوي ددة عل ددى
مركب د د د د د د ددات الكرب د د د د د د ددون اهليدروفلوري د د د د د د ددة ،مس د د د د د د ددرتعية االنتب د د د د د د دداه إىل اقد د د د د د د درتاح األمان د د د د د د ددة (الد د د د د د د دوارد يف الوثيق د د د د د د ددة
 )UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3بأن يسمح لألطراف باإلبالغ عن الكميات الفعلية للخالئط أو املزائج بدال مدن
كميات مركبات الكربون اهليدروفلورية املختلفة املوجودة فيها ،وذلك اعرتافا باحلجم الكبري املستخدم من املدزائج.
واقرتحت تناول هذا املوضوع يف مداوالت الفريق غري الرمسي الذي سبق اقرتاحه.
 -72ووافقت ممثلة على االقرتاح ،قائلة إنه ميكن اإلبالغ عن اخلالئط باستخدام أداة لإلبالغ عن طريق
اإلنرتنت .وأشار عدد من املمثلني إىل أنه على الرغم من عدم اعرتاضهم على حساب األمانة أحجام املواد
النقية اليت حتتوي عليها املزائج ،فإنه يلزم أيضا أن تكون األطراف قادرة على إجراء تلك احلسابات بأنفسها،
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لكي تكون قادرة على تقييم حالة امتثاهلا وحتديد الكميات اليت يتعني إدراجها ،على سبيل املثال ،يف احلصص
السنوية ونظم الرتخيص .وأشار أحد املمثلني إىل أنه سيكون من املفيد أن توفر األمانة أداة خمصصة لتمكني
األطراف من إجراء هذه احلسابات .ووافق ممثلون آخرون على هذا االقرتاح ،ورأوا أن األطراف العاملة مبوجب
املادة  5أن ستستفيد أيضا من التدريب وبناء القدرات.
 -72ويف سياق تقدمي الرئيسة املشاركة للموضوع الرابع ،وهو مسألة التجارة مع غري األطراف وما يرتبط هبا
من تقدمي التقارير ،أوضحت أنه مبوجب املادة  2سيتعني على األطراف اإلبالغ عن واردات مركبات الكربون
اهليدروفلورية من األطراف وغري األطراف وصادراهتا إىل األطراف وغري األطراف ،كجزء من التزامات األطراف
بتقدمي التقارير السنوية ،اليت ستدخل حيز النفاذ اعتبارا من بدء نفاذ تعديل كيغايل بالنسبة لكل طرف.
 -79وتساءل عدد من املمثلني عن افرتاض أن اإلبالغ عن صادرات مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل غري
األطراف ووارداهتا من غري األطراف يتعني أن يبدأ قبل بدء نفاذ أحكام التجارة مبوجب املادة  1يف عام
 ،7133ورأوا أنه سيكون من املفيد تقدمي توضيح ومواصلة املناقشة يف هذا الصدد .وأعرب أحد املمثلني عن
رأي مفاده أنه مبوجب املادة  ٠من تعديل كيغايل ،وحسب االتفاق ،ففي العام  7133ال ينبغي أن يكون
هناك شرط لإلبالغ مبقتضى املادة  ٢من الربوتوكول ،ولذلك رأى أنه قد يكون من املفيد توفري املزيد من
التوضيح ومواصلة املناقشة يف هذا الصدد.
 -31واستجابة لطلبات تقدمت هبا عدة أطراف لكي تناقش املواضيع األربعة كلها مبزيد من التفصيل،
اقرتحت الرئيسة املشاركة تشكيل فريق اتصال لتيسري إجراء مناقشة أكثر تفصيال جلميع املسائل الناشئة يف إطار
البند  3بشأن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال ،واملتعلق بالتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية،
ووافق الفريق العامل على ذلك.
 -31وقدم الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريره فقال إن الفريق اختتم مناقشاته بشأن االستمارات املنقحة
واملبادئ التوجيهية املقرتحة لإلبالغ عن البيانات وبشأن اإلبالغ عن اخلالئط واملزائج اليت حتتوي على مركبات
الكربون اهليدروفلورية .ورغب عدد من األطراف يف تزويد األمانة بتعليقات إضافية أو بتعليقات أمشل بشأن
هاتني املسألتني ،ولكنها مل تتمكن من القيام بذلك يف هذا االجتماع .وعقب مشاورات مع األمانة ،اتُّفق على
أن يُفسح اجملال لألطراف حىت  ٣١آب/أغسطس  ٨١٠٢لتقدمي تعليقاهتا ،مما يتيح لألمانة الوقت الكايف
الستعراض التعليقات وإدخال ما يلزم من تنقيحات على استمارات اإلبالغ قبل االجتماع التاسع والعشرين
لألطراف .وتقرر أن ترسل األمانة تذكريا إىل األطراف يف هذا الصدد.
 -37وفيما يتعلق مبسألة توقيت اإلبالغ عن بيانات خط األساس ،قال الرئيس املشارك لفريق االتصال إن
الفريق قد ناقش هذه املسألة ،وعلى الرغم من عدم متكنه من التوصل إىل قرار بشأهنا ،إال أنه متكن من وضع
اخلطوط العامة لبعض املبادئ الرئيسية اليت يتعني تناوهلا مبزيد من النظر يف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف.
وأجريت أيضا مناقشات بشأن مسألة التجارة مع غري األطراف وما يرتبط هبا من تقدمي التقارير .وطلب الرئيس
املشارك لفريق االتصال أن يسمح للفريق باالنعقاد جمددا أثناء االجتماع التاسع والعشرين لألطراف من أجل
مواصلة املناقشات بشأن مجيع املسائل املطروحة يف إطار واليته ،مبا يف ذلك ما يتصل منها بالبند ( ٣أ) من
جدول األعمال.

8

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/5

باء -

عمل فريق التقييم العلمي على تحديث األرقام المتعلقة بإمكانات االحترار العالمي لمواد المجموعة
األولى من المرفق ألف والمرفق جيم والمرفق واو من بروتوكول مونتريال ( ،UNEP/OzL.Pro.28/12الفقرة
)402
 -33لدى تقدمي هذا البند الفرعي ،الحظت الرئيسة املشاركة أن هناك مسألة ُمددة يتعني حلها وهي
احلاجة إىل حتديد قيم إمكانية االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تنتجها أو تستهلكها
األطراف يف سنوات خط األساس اخلاصة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،واملدرجة يف حساب مستويات
خط األساس ملركبات الكربون اهليدروفلورية ،نظرا ألن املرفق جيم تنقصه بعض تلك القيم إلمكانات االحرتار
العاملي .وفضال عن ذلك ،هناك مسألة إمكانية االحرتار العاملي املناسبة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري-
 )HCFC-141( 111ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري.)HCFC-142( 117-
 -31وقدم السيد بول نيومان والسيد جون بايل والسيد بونفيس سفاري ،وهم ثالثة من الرؤساء املشاركني
األربعة لفريق التقييم العلمي ،عرضا عن حساب إمكانية االحرتار العاملي ،وخصوصا فيما يتعلق بإمكانات
االحرتار العاملي للمواد املدرجة يف املرفق جيم واملرفق واو ،وعملية حتديث تلك القيم .ويرد يف الفرع ألف من
املرفق الثاين هلذا التقرير موجز للعرض أعده مقدمو العرض.
 -35وأعرب مجيع املمثلني الذين تناولوا الكلمة عن الشكر ألعضاء فريق التقييم العلمي على عملهم اجلاد.
وردا على أسئلة من املمثلني ،أوضح السيد نيومان والسيد بايل أن الدراسة اجلديدة لقيم إمكانات االحرتار
العاملي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املشار إليها يف العرض ستخضع الستعراض األقران .وقاال إن بعض
قيم إمكانات االحرتار العاملي اليت اشتملت عليها الدراسة مت حساهبا قبل سنوات عديدة ،وجيري حتديثها فقط،
ولكن بعضها اآلخر جديد متاما .وهذا هو احلال بصفة خاصة بالنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت
ال يتم تصنيعها ،وبالتايل ال ميكن أن تالحظ يف الغالف اجلوي؛ وقد ُحسبت قيم إمكانية االحرتار العاملي هلا
من القياسات املخربية والنماذج وتقديرات عمرها احملتمل ،وذلك استنادا إىل هياكلها اجلزيئية.
 -36وأضاف السيد نيومان أن تأثري عمليات التغذية العكسية والتفاعالت بني خمتلف املواد يف الغالف
اجلوي أدرج بالفعل يف حسابات قيم إمكانات االحرتار العاملي .وأوضح أن الفريق يعتزم تقدمي قيم ُمدثة
إلمكانات االحرتار العاملي جلميع املواد املدرجة يف املرفقات ألف وجيم وواو ،ويتسم هذا بأمهية خاصة ملركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت ال توجد هلا حاليا قيم متفق عليها.
 -77وردا على األسئلة املتعلقة بدرجة عدم التيقن يف احلسابات ،اليت يُقرتح أهنا تبلغ  10يف املائة ،اتفق
السيد نيومان والسيد بايل على أن هذه النسبة مرتفعة ،إال أن الفريق ال يتوقع أن تكون النسب مرتفعة بذلك
القدر بالنسبة ملعظم املواد .وجنم عدم التيقن عن سلسلة من العوامل ،منها أطياف امتصاص املواد لألشعة حتت
احلمراء ،وفرتات بقاء املواد يف الغالف اجلوي ،وتوقعات الرتكيزات املستقبلية لغازات االحتباس احلراري األخرى
مثل امليثان ،وثاين أكسيد الكربون أو خبار املاء ،والتغريات احملتملة يف القيمة املطلقة لقدرة ثاين أكسيد الكربون
على إحداث االحرتار العاملي (وفقا حلسابات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ) ،واليت ُحسبت على
أساسها مجيع قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي.
 -73ومل تكن حالة عدم التيقن هذه غري معتادة؛ فقد تغريت قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي اليت
حتسبها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ نفسها يف مناسبات عدة وال شك أهنا ستتغري ثانية يف
املستقبل .وتعذر حتقق التيقن املطلق بشأن قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي .وكان األمر كذلك أيضا
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يف حالة احلسابات املتعلقة بقيم القدرة على استنفاد األوزون ،اليت تغري بعضها مبقادير كبرية ،وال سيما يف
احلسابات املتعلقة باملواد ذات األعمار القصرية ،ولكن ذلك مل حيُل دون اختاذ األطراف يف بروتوكول مونرتيال
إجراءات ناجحة .ومع ذلك ،ينبغي أال يفرتض أن قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي ستتغري جذريا؛
ويتوقع الفريق أن تظل القيم على نفس املستوى تقريبا بالنسبة للمواد اليت هي قيد االستخدام بالفعل.
 -73وأشار بعض املمثلني إىل أنه على الرغم من مستويات عدم التيقن بشأن قيم القدرة على إحداث
االحرتار العاملي ،فألغراض األطراف تكون قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي املتفق عليها يف تعديل
كيغايل ،واليت استندت إىل القيم الواردة يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ ،هي ذاهتا اليت ستستخدم يف حسابات األطراف املتعلقة ببيانات خط األساس والبيانات السنوية ذات
الصلة باالستهالك واإلنتاج.
 -10ويف معرض شكر الرئيسة املشاركة لرؤساء الفريق املشاركني على عروضهم وردودهم على األسئلة،
أوضحت أن املسألة امللحة هي قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي لستة مرّكبات كربون هيدروكلورية فلورية
ُمددة مت اإلبالغ عن بيانات بشأهنا (وهي  ،HCFC-121و ،HCFC-122و ،HCFC-133و،HCFC-141
و ،HCFC-142و )HCFC-225ولكن مل ختصص بعد قيم لقدراهتا على إحداث االحرتار العاملي .ولفتت االنتباه
إىل اقرتاح األمانة (الوارد يف الوثيقة  )UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3للنظر يف استخدام قيم القدرة على إحداث
االحرتار العاملي ملركيب  HCFC-141bو ،HCFC-142bعلی التوايل لكل من املركبني  HCFC-141و،HCFC-142
إذ أهنما اآليسومران األجدى من الناحية التجارية لكل من املادتني .والحظت أيضا أنه مبوجب مالحظات
املرفق جيم من تعديل كيغايل ،فإن القيمة االفرتاضية وهي صفر ستنطبق على املواد اليت مل حتدد قيمة قدراهتا
على إحداث االحرتار العاملي إىل أن يتسىن االتفاق على قيمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي من خالل
التعديالت .وما مل تتفق األطراف على غري ذلك ،ستعني قيمة صفر لقدرة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
األربعة املتبقية على إحداث االحرتار العاملي ،وميكن أن تقرر األطراف يف املستقبل ما إذا كانت هناك حاجة إىل
تعديل تلك القيم.
 -11ووافق الفريق العامل على اقرتاح الرئيسة املشاركة بأن تناقش هذه املسائل مبزيد من التفصيل داخل فريق
االتصال املقرر إنشاؤه مبوجب البند ( 7أ) على النحو املتفق عليه.
 -11ورد الرئيس املشارك لفريق االتصال يف تقريره بشأن هذه املسألة ،فقال إنه على الرغم من إحراز تقدم
بشأن مسألة قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمركبني  HCFC-141و ،HCFC-142مل يتمكن فريق
االتصال من حل املسألة .ولذلك طلب الرئيس املشارك لفريق االتصال أن يسمح للفريق باالنعقاد جمددا أثناء
االجتماع التاسع والعشرين لألطراف من أجل مواصلة املناقشات بشأن مجيع املسائل املطروحة يف إطار واليته،
مبا يف ذلك ما يتصل منها بالبند ( ٣ب) من جدول األعمال.
المدرجة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال (المادة  2ياء،
جيم  -عملية الموافقة على تقنيات التدمير للمواد ُ
الفقرتان  6و)7
 -17يف معرض تقدمي هذا البند الفرعي ،وجهت الرئيسة املشاركة االنتباه إىل املعلومات األساسية اليت
قدمتها أمانة األوزون يف الفقرات من  11إىل  11من الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2
 -11وشدد أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،على أمهية الشروع يف معاجلة هذه املسألة
يف االجتماع احلايل .فمن الضروري بدء األطراف واملؤسسات يف التخطيط يف أقرب وقت ممكن ،إذا أرادت أن
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تتمكن من اختاذ اإلجراءات يف عام  .1013ولذلك ،اقرتح أن يوافق اجتماع األطراف ،على أساس مؤقت،
على استخدام التقنيات القائمة املعتمدة لتدمري مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،من أجل تدمري مركبات
الكربون اهليدروفلورية .ويف الوقت ذاته ،ميكن أن يُطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينظر يف
أنواع التكنولوجيا اإلضافية املناسبة اليت ميكن أن تنظر فيها األطراف بعدئذ ومن احملتمل أن توافق عليها يف عام
 .1013وعرض تقدمي ورقة غرفة اجتماعات هبذا اخلصوص لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها .وأعرب عدد
من املمثلني اآلخرين عن تأييدهم لالقرتاح الذي اعتربوه ميثل حال مؤقتا عمليا .وشدد أحد املمثلني على أن
النظر يف أي تكنولوجيا إضافية ينبغي أن يأخذ يف االعتبار التكاليف التزايدية لرأس املال والتكاليف التشغيلية
اإلضافية لتلك التكنولوجيا.
 -11واتفقت األطراف على إحالة املسألة إىل فريق االتصال الذي أنشئ ملناقشة مجيع املسائل الناشئة
مبوجب البند  7من جدول األعمال بشأن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال املتعلق بالتخفيض التدرجيي ملركبات
الكربون اهليدروفلورية.
 -14ويف وقت الحق عرض ممثل االحتاد األورويب ،باسم االحتاد األورويب وأسرتاليا وكندا والواليات املتحدة،
مشروع مقرر بشأن تكنولوجيا التدمري فيما يتعلق باملواد اخلاضعة للرقابة .وقال إن اهلدف العام من املقرر هو
التدليل على وجود تلك التكنولوجيا ،وتقدمي الدعم لعمليات التخطيط الستثمارات الشركات اليت قد تود
اعتماد التكنولوجيا اآلن هبدف بدء العمل هبا قبل أو بعد  1كانون الثاين/يناير .1013
 -17ووافق الفريق العامل املفتوح العضوية على إحالة مشروع املقرر إىل فريق االتصال املعين بالبند  3من
جدول األعمال واملتعلق بالبيانات وتكنولوجيا التدمري لكي يواصل النظر فيه.
 -13وقدم رئيس فريق االتصال تقريره هبذا الشأن ،فقال إن الفريق ناقش مشروع املقرر ولكنه مل يدخل أي
تعديالت عليه.
 -13ولذلك اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع ألف من املرفق األول هلذا
التقرير إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه.
دال -

التقدم الذي حققته اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال فيما يتعلق
بالمقرر 2/22
 -10عرضت الرئيسة املشاركة للفريق العامل املفتوح العضوية هذا البند الفرعي ،فذ ّكرت بأن األطراف قد
طلبت ،يف الفقرة  10من املقرر  ،1/13إىل اللجنة التنفيذية أن تضع ،يف غضون سنتني من تاريخ اعتماد
التعديل ،مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية ،وتعرض
تلك املبادئ التوجيهية على اجتماع األطراف لالطالع على آراء األطراف وتلقي مسامهاهتا قبل أن تضع اللجنة
التنفيذية صيغتها النهائية .ووفرت املعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن هذه املسألة (الواردة يف الوثيقة
 )UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3موجزا للتقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية يف اجتماعيها األولني اللذين عقدا
منذ اجتماع األطراف الثامن والعشرين يف كيغايل؛ و ُعقد االجتماع الثالث للجنة مباشرة قبل االجتماع احلايل
للفريق العامل املفتوح العضوية .وأتيحت التقارير النهائية لالجتماعات الثالثة على املوقع الشبكي للصندوق
املتعدد األطراف.
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 -11واقرتحت الرئيسة املشاركة أن يُقر الفريق العامل بالتقدم احملرز يف االجتماع التاسع والسبعني للجنة
التنفيذية وحييط علما به ،وقالت إهنا تتطلع إىل التقرير الكامل للجنة عن التقدم احملرز وفقا للمقرر 1/13
والذي سيقدم إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ،متشيا مع املقرر .ووافق الفريق العامل على إرجاء النظر
يف املسألة حىت االجتماع التاسع والعشرين لألطراف.

رابعا  -تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث  ،2121-2102بما في ذلك
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي (المقرر )5/22
 -11لدى تقدمي البند  1من جدول األعمال ،قالت الرئيسة املشاركة للفريق العامل املفتوح العضوية إنه،
استعدادا لصدور مقرر عن األطراف بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث
 ،1010 - 1013أجرت فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
دراسة وفقا لالختصاصات املنصوص عليها يف املقرر  .1/13ووردت معلومات موجزة عن ذلك التقرير يف
الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1
 -17وعرض النتائج الرئيسية للتقرير كل من السيدة شيكيو تشانغ ،والسيد المربت ر
كويربز ،والسيدة بيال
مارانيون ،ويرد موجز لتلك النتائج ،أعده مقدمو العروض ،يف الفرع باء من املرفق الثاين للتقرير احلايل.
 -11وعقب العرض ،رد مقدمو التقرير على بعض االستفسارات احملددة .وقال أحد املمثلني ،مالحظا أنه
قد مت تناول متويل أنشطة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتخفيض التدرجيي
ملركبات الكربون اهليدروفلورية حبذر يف التقرير ،إنه سيكون هناك تفاعل بني العنصرين يف واقع األمر ،كما سأل
عن اآلثار اليت قد ترتتب علی متويل األنشطة وتنفيذها .والحظ أحد املمثلني أنه قد يكون من املفيد أن تراعي
الدراسة تكاليف القضاء على االستهالك املتبقي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع الصيانة ،حيث
توجد معظم فرص التحسني وكذلك احلاجة الكبرية لبناء القدرات يف إدارة مواد التربيد اجلديدة .وقالت السيدة
قر بأن عددا من خطط إدارة التخلّص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
مارانيون إن التقرير ي ّ
تشمل بالفعل أنشطة تتناول التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية باإلضافة إىل التخفيض
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل .ويف هذا الصدد ،ينبغي تشجيع األطراف على
اعتماد خيارات تكنولوجية حتبذ البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن العديد من األنشطة التمكينية للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مماثلة
لتلك اليت اضطُلع هبذا خالل املرحلة األوىل من خطط إدارة التخلّص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية ،مبا يف ذلك وضع خطوط األساس ومجع املعلومات ،ووضع االسرتاتيجيات الوطنية ،وحتديد نطاق
األنشطة الرامية إىل تلبية األهداف واالمتثال فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية .ويف هذا الصدد ،شكلت
خطط إدارة التخلّص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وسيلة جيدة لتلبية متطلبات االمتثال
احلالية املتعلقة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والشروع يف أنشطة متكينية يف إطار
آلية التمويل للفرتة  1010-1013من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية .وفيما يتعلق
باملسألة األخرى اليت أثريت ،وافق السيد ر
كويربز على أن بناء القدرات يف جمال الصيانة أمر بالغ األمهية ،سواء
كجزء من املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو كجزء من
األنشطة التمكينية لتحقيق التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية .وردا علی استفسار بشأن كيفية
تقييم فرقة العمل ألنشطة التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت يتطلبها االمتثال اللتزام
عام  1010باملقارنة مع األنشطة اليت قد تتجاوز االلتزام احلايل لالمتثال ،قال السيد ر
كويربز إن التمويل املخطط
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له لبعض مراحل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف خطة أعمال الصندوق
املتعدد األطراف قد يؤدي إىل اخنفاض يف األعوام  1013و 1013و 1010يفوق النسبة البالغة  71يف
املائة اليت صدر تكليف هبا مبوجب الربوتوكول .ومع ذلك ،مل يُقصد من الدراسة أن تكون حتليال رياضيا ملستوى
االمتثال البالغ  71يف املائة حبلول  1كانون الثاين/يناير  ،1010ولكنها استتبعت إضافة مبالغ التمويل املتفق
عليها واملبالغ املقررة يف خطة األعمال للحصول على جمموع لتلك السنوات؛ وتراوحت نسبة التخفيض الناجتة
عن ذلك من  71يف املائة إىل مستويات أعلى من ذلك.
 -11وناقش الفريق العامل بعد ذلك املسائل املوضوعية الناشئة عن العرض الذي قدمته فرقة العمل املعنية
بتجديد املوارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
 -14وقال أحد املمثلني إن التمويل ال يزال يشكل حجر األساس يف جناح بروتوكول مونرتيال ،وإنه من
الضروري أن يظل الدعم املايل مستمرا ملساعدة األطراف العاملة باملادة  1على تلبية التزاماهتا املتعلقة بالتنفيذ.
ويف حني أن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ال يزال ميثل أولوية التمويل يف فرتة
السنوات الثالث املقبلة ،سيحتاج الصندوق إىل مساعدة األطراف العاملة باملادة  1على اختاذ خطوات أولية
لتخفيض استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها تدرجييا عمال بتعديل كيغايل .ومن املهم أيضا أن
تتجنب عملية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية استعمال مركبات الكربون اهليدروفلورية
ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي املفرتض ختفيضها الحقا .وقال ممثل آخر إن اعتماد التمويل
الذي من شأنه أن يساعد األطراف على التخلص التدرجيي من حنو  13يف املائة من خط األساس العاملي
الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ميثل اجنازا كبريا وسيكون مبثابة أساس قوي للمرحلة التالية يف
سياق مساعدة األطراف العاملة باملادة  1على تلبية التزاماهتا سواء فيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون أو املواد
اجلديدة الواردة يف املرفق واو.
 -17وأبرز أحد املمثلني التحديات اهلائلة اليت ال تزال تواجه العديد من البلدان النامية يف تنفيذ املرحلة
الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،مبا يف ذلك الصعوبات
اخلاصة اليت تواجهها املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ،والعقبات اليت تعرتض اعتماد بدائل ذات قدرة
منخفضة على إحداث االحرتار العاملي ،مبا يف ذلك القبول يف األسواق ومعايري السالمة .وتستحق االحتياجات
التمويلية لقطاع اإلنتاج اهتماما خاصا يف البلدان النامية ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بتصنيع مركب الكربون
اهليدروكلوري فلوري )HCFC -22( 11-وما يرتتب على ذلك من انبعاث مركب الكربون اهليدروفلوري17-
( )HFC-23الذي ميثل ناجتا ثانويا ،وضرورة تسوية مسألة متويل إغالق املصانع اليت تنتج مركب الكربون
اهليدروكلوري فلوري 11-بعد أن كانت تنتج مركبات الكربون الكلوروفلورية يف املاضي .وأعرب ممثل آخر عن
القلق إزاء بطء ورود ضمانات توفري متويل مستدام إضايف كايف مبوجب تعديل كيغايل ،األمر الذي قد يهدد قدرة
األطراف العاملة باملادة  ٥على حتقيق أهدافها.
 -13وقال ممثل اليابان إنه يتعني على بلده التصديق على تعديل كيغايل لكي يتمكن من املسامهة يف
الصندوق املتعدد األطراف لعنصر التمويل ذي الصلة مبركبات الكربون اهليدروفلورية .ويف غضون ذلك ،يلزم
احلساب املنفصل للتكاليف ذات الصلة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتخفيض
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ،على النحو الوارد يف تقرير فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد ،وذلك
لتمكني اجلهات املاحنة من تقييم مسامهاهتا يف كل فئة بشكل دقيق .وقال ممثل آخر إنه نظرا ألن االحتياجات
املالية للصندوق املتعدد األطراف ختتلف من سنة إىل أخرى فإنه ميكن النظر يف االستعاضة عن نظام التمويل
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احلايل ،الذي تظل مبوجبه االشرتاكات السنوية املقررة من األطراف غري العاملة باملادة  ٥كما هي على مدى فرتة
ثالث سنوات ،بنظام يظل فيه جمموع املسامهات الكلية كما هو لكن تتفاوت فيه املدفوعات السنوية وفقا
للتكاليف السنوية املتوقعة.
 -13وأشار عدة ممثلني إىل بعض جوانب الدراسة اليت تتطلب املزيد من االهتمام .وقال أحد املمثلني إن
التقرير مل يستجب على حنو كاف للفقرة  ٣من االختصاصات املعتمدة مبوجب املقرر  ،٥/13اليت طلبت إىل
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي أرقام إرشادية للموارد يف إطار التمويل املقدر للتخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي ميكن ربطه بتمكني األطراف العاملة باملادة  ٥من تشجيع استخدام
البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي .واآلن وبعد أن أصبحت مركبات
الكربون اهليدروفلورية خاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال فإن من املهم لألطراف أن تواصل تتبع التمويل
اإلضايف الذي سيُقدم لتجنب استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ،ألن ذلك سيساهم يف ختفيض خطوط
أساس مركبات الكربون اهليدروفلورية احملددة لألطراف العاملة باملادة .1
 -40وقال عدد من املمثلني إنه يلزم املزيد من التحليل والتحديد الكمي للتكاليف التقديرية .وقال أحد
املمثلني إن بعض بنود التكلفة الواردة يف احتياجات التمويل التقديرية مل ُحتدد أسباهبا بشكل واضح ،ومن ذلك
متويل املشاريع التجريبية اإلضافية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،اليت سبق متويل
عدد منها بالفعل من الصندوق املتعدد األطراف .إضافة إىل ذلك ،هناك شكوك بشأن التكاليف التقديرية
لتخفيض انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري 17-من مرافق إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري،11-
فالتمويل املقدر لذلك الغرض مل يأخذ يف احلسبان أن بعض األطراف العاملة باملادة  ٥تطبق بالفعل برامج
لتدمري مركب الكربون اهليدروفلوري .17-وأشار ممثل آخر أيضا إىل أن بعض بارامرتات التمويل غري مؤكدة،
حيث تقدم فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد نطاقا كبريا نسبيا من هذه البارامرتات للعمل انطالقا منها .إضافة
إىل ذلك فإنه على الرغم من أن الدراسة نظرت يف توفري مبالغ خلطط العمل يف املرحلة الثانية من خطط إدارة
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إال أن هذه األرقام كثريا ما ختتلف عن الواقع ،نظرا
ألن العديد من املشاريع أُقررت هلا مبالغ أقل من تقديرات خطة العمل .وقال ممثل آخر إن خطة العمل اليت
وضعها الصندوق املتعدد األطراف ال تعادل تقييم التمويل الالزم لتلبية التزامات االمتثال مبوجب الربوتوكول .بيد
أن التحليل الوارد يف التقرير مل جير حتديده صراحة لكي يقتصر حصرا على أموال ختطيط األعمال الالزمة لتغطية
التكاليف اإلضافية لالمتثال ،وميكن تنقيح التقديرات يف هذا الصدد.
 -41وأشارت ممثلة أخرى ،حتدثت باسم جمموعة من البلدان ،إىل إن بعض افرتاضات ومنهجيات الدراسة
تتطلب توضيحا ،كما أن القرارات األخرية الصادرة عن اللجنة التنفيذية تشري إىل ضرورة حتديث التقديرات.
إضافة إىل ذلك ففي بعض أقسام التقرير ال ُمييز بوضوح بني تكاليف األنشطة املرتبطة مبركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية وتكاليف األنشطة املرتبطة مبركبات الكربون اهليدروفلورية .وعلى الرغم من إقرارها بالتحديات
اليت تواجهها فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد يف وضع تقديرات التكلفة ،قالت أيضا إن اإلشارة إىل فعالية كلفة
خمتلف أنواع األنشطة يف التقرير ،من حيث أطنان جهد استنفاد األوزون ومكافئ ثاين أكسيد الكربون معا ،من
شأهنا أن تساعد يف فهم األرقام املقدمة.
 -41وقال أحد املمثلني إنه يتعني احملافظة على الروابط بني التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية والتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف مجيع عناصر التخطيط ،مبا يف ذلك
التمويل ووضع اجلداول الزمنية وحساب خطوط األساسي واإلبالغ.
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 -47واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال ملواصلة مناقشة هذه املسألة.
 -41وقدم الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريره يف هذا الصدد ،فقال إنه بعد عدة اجتماعات مطولة،
متكن الفريق من اختتام مناقشاته بشأن مجيع املسائل اليت حيتمل أن ينظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي يف تقرير تكميلي يتناول عملية جتديد املوارد لفرتة الثالث سنوات  ،1010-٨١٠٢باستثناء مسألة
واحدة .وأُدرجت املسائل يف ورقة غري رمسية مؤرخة يف  ٠٣متوز/يوليه  ،٨١٠٢وميكن االطالع عليها على بوابة
االجتماع .وكانت املسألة الوحيدة املستثناة هي طلب ُمتمل لكي ينظر الفريق للنظر يف التكاليف املرتبطة
بالكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ،وذلك من أجل
االحتياجات التمويلية اإلرشادية لفرتيت السنوات الثالث  1017-1011و ،1014-1011فيما يتعلق
بالفصل  3من تقرير الفريق.
 -41وأوضح عدد من املمثلني أن اخلالف نشأ من إدراج إشارة إىل املقرر  ٨/13يف الشرط املقرتح الذي
يتناول الكفاءة يف استخدام الطاقة .ورأى بعض املمثلني أن هذه اإلشارة غري ضرورية ،يف حني رأى آخرون أنه
بدون هذه اإلشارة ستكون تغطية الشرط واسعة بشكل مفرط؛ وينبغي التقيد باملقرر  ،٨/13الذي اعتمد يف
كيغايل ،وحيدد اختصاصات الدراسة.
 -44وبعد إجراء مزيد من املناقشات على هامش االجتماع ،اقرتح املمثلون حذف جممل الفرع املتعلق
بالفصل  3يف قائمة املسائل اليت يتناوهلا فريق االتصال .ووافق الفريق العامل على هذا االقرتاح ،وهبذا أحيل
التعديل لقائمة املسائل  ،على النحو املبني يف املرفق الثالث هلذا التقرير ودون حترير رمسي ،إىل فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي لكي ينظر فيه.

خامس ا -تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام ( 2107المجلدان األول والثاني) ،بما في ذلك
المسائل ذات الصلة
 -47عرض الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية البند  ٥من جدول األعمال ووجه االنتباه إىل
اجمللدين  1و 1من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  ،٨١٠٢اللذان يتضمنان التقرير املرحلي
للفريق لعام  ٨١٠٢وتقرير الرتشيحات ألغراض االستخدام احلرج ،على التوايل.
 -43وبعد أن قدم الرئيس املشارك للفريق ،السيد آشلي وودكوك ،مقدمة عامة ،أوجز أعضاء الفريق وجلان
اخليارات التقنية التابعة له نتائج التقرير على النحو التايل :السيد باولو التو  -جلنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة
واجلاسئة؛ والسيد آدم شتاواي  -جلنة اخليارات التقنية للهالونات؛ والسيد روبرتو بيكسوتو -جلنة اخليارات
التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛ والسيدة هيلني توب  -جلنة اخليارات التقنية الطبية
والكيميائية؛ والسيد ُممد بصري والسيد إيان بورتر والسيدة مارتا بيزانو -جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل.
إضافة إىل ذلك قدم السيد دانيال فريدونيك تقريرا عن العمل الذي اضطلع به الفريق استجابة للمقرر ،٢/13
بشأن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،بغية حتديث تقرير التقييم الذي أصدره الفريق
عن املسائل املتصلة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،الذي كان قد ر
أعد أصال
استجابة للمقرر  .٥/17وأخريا قدمت السيدة مارتا بيزانو موجزا بشأن املسائل اإلدارية اليت يواجهها الفريق.
 -43ويرد يف الفرع جيم من املرفق الثاين هلذا التقرير موجز للعروض بالصيغة اليت أعدها مقدمو العروض.
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 -70ويف املناقشات اليت تلت ذلك ،أجاب أعضاء الفريق على األسئلة ،اليت تعلق عدد منها بربوميد امليثيل،
مبا يف ذلك بعض األسئلة اليت تتعلق بالتباين الذي أبلغ عنه الفريق بني االنبعاثات النامجة عن االستهالك املبلغ
عنه واالنبعاثات املستندة إىل الرتكيزات يف الغالف اجلوي .وحول هذا املوضوع قال السيد بورتر إن الفريق ال
يعرف مصدر التباين ،لكنه سيواصل العمل مع فريق التقييم العلمي لرصد الوضع بشكل دقيق قدر اإلمكان.
وأشار إىل أن املخزونات ال يبلغ عنها مبوجب املادة  ،٢ولكن األطراف قد تود النظر يف طلب مثل هذا
اإلبالغ .وعالوة على ذلك أشار إىل أن األطراف ملزمة مبوجب املادة  7باإلبالغ عن استخدامات بروميد
امليثيل سواء كانت خاضعة للرقابة أم ال .ورأى أن تتبع األطراف لربوميد امليثيل يشكل حتديا رئيسيا ميكن أن
يؤدي إىل تباينات وأخطاء يف تصنيف استخدامات بروميد امليثيل ،وأشار على األطراف اليت تطبق عمليات
رصد جيدة بأن تنظر يف مساعدة األطراف اليت ليس لديها مثل هذه العمليات .وتواجه األطراف يف بعض
األحيان صعوبة يف فهم أي التطبيقات تعترب ألغراض االستخدام احلرج أو تطبيقات للحجر ومعاجلات ما قبل
الشحن ،ويف كيفية رصد هذه االستخدامات أو حىت حتديد مكاهنا .ويف هذا الصدد سيوفر الفريق مراجع
إلدراجها يف التقرير من أجل توضيح الفئات اليت تُدرج ضمن كل تعريف .وسجلت بعض األطراف قلقها إزاء
التحليل الذي قدمه الفريق فيما يتعلق هبذه املسألة واقرتحت أن يقتصر التحليل على واليته التقنية .وتناول
السيد بورتر السؤال املتعلق بأسباب عدم استخدام نظم إعادة احتجاز بروميد امليثيل فقال إن هذه النظم
تستخدم يف الواقع ،وإن كان ذلك على مستوى منخفض جدا .ويُعتقد أن عملية إعادة االحتجاز تفرض
تكاليف الستعادة بروميد امليثيل ،ولذلك يبدو أن هذه النظم تستخدم بنجاح يف اجملاالت اليت أجيز استخدامها
فيها .وعالوة على ذلك فعلى الرغم من استعادة هذه النظم لكل بروميد امليثيل املنبعث إال أهنا تزيل بعض
املنتج .ومع ذلك فإن هذه النظم متاحة وهي آخذة يف التحسن مبرور الوقت ،ويتضمن تقرير فريق اخلرباء
استعراضا عاما لتكنولوجيا إعادة االحتجاز .وأخريا ،فيما يتعلق مبوضوع تعفن الفحم ،الحظ السيد بورتر أن
الفطر من النوع ( )Macrophomina phaseolinaكان يف املاضي عامال ممرضا ضعيفا لكنه أصبح بعد التخلص
التدرجيي من بروميد امليثيل من العوامل املمرضة الرئيسية .وعلى الرغم من أن بعض املناطق ،مبا يف ذلك إيطاليا
وكاليفورنيا لديها برامج للتصدي هلذا الفطر إال أنه يظل مثار قلق لدى الفريق.
 -71وطلب عدد من املمثلني توضيحا بشأن اقرتاح الفريق بأن تطلب إليه األطراف تشكيل فريق عامل
يشتمل على ممثلني من منظمة الطريان املدين الدويل وبشأن النواتج املتوقعة واجلوانب اإلجرائية هلذا الرتتيب.
وأشار السيد فريدونيك إىل أن األطراف سبق أن طلبت إىل أمانة األوزون ومنظمة الطريان املدين الدويل العمل
معا للتوصل إىل اتفاق وخطة عمل للمضي قدما يف استبدال اهلالونات يف جمال الطريان املدين ،وهو أمر أفضى
بعد  ٠٣عاما إىل اتفاق على حتديد تاريخ الستبدال كل تطبيق من تطبيقات اهلالونات .بيد أن االستبدال
ينطبق فقط على التصميمات اجلديدة ويساور الفريق القلق من أن اهلالونات ستنفذ قبل فرتة طويلة من استغناء
الطريان املدين عن استخدامها ،األمر الذي سيؤدي إىل مشاكل رئيسية ألن الطائرات وفقا لقواعد منظمة
الطريان املدين الدويل ال ميكن أن حتلق بدون هالون .والفكرة من إنشاء فريق عامل مشرتك هي أن تُستخدم
اتصاالت وآليات منظمة الطريان املدين الدويل لتحديد كميات اهلالونات الفعلية اليت تزود هبا الطائرات واملنبعثة
منها ،من أجل تكوين صورة أوضح عن احلالة يف الطريان املدين.
 -71وفيما يتعلق مبوضوع احتياجات صيانة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،أشارت إحدى املمثالت
إىل أن بلدها وجد قبل سنتني حاجة الستخدام املزيج ألف من هذه املركبات يف استخدامات الغمر ،وال سيما
يف السفن الصغرية ،وسألت عما إذا كانت قد حددت أي استخدامات مماثلة .وردا على ذلك ،قال السيد
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فريدونيك إنه مل حتدد أي معلومات إضافية على الرغم من األسئلة املباشرة اليت طرحت على اجلهة املصنعة،
واقرتح مناقشة املسألة ثنائيا مع املمثلة وعلى أساس غري رمسي .وفيما يتعلق بسؤال آخر بشأن تطبيقات املزيج
باء من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،أشار إىل أن الفريق استند يف تقييمه إىل استخدام املادة كبديل
للهالون  1111يف خدمات اإلنقاذ ومكافحة احلرائق على الطائرات ،على الرغم من أنه يستخدم أيضا يف
غرف احلواسيب ويف تطبيقات أخرى.
 -77وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الفريق قد نظر يف استخدام أنواع التكنولوجيا املعتمدة لتدمري املواد
املستنفدة لألوزون فيما خيص تدمري مركب الكربون اهليدروفلوري ،17-قالت السيدة توب إن أي تقييم من هذا
النوع سيتطلب قرارا هبذا املعىن من األطراف .ولكنها الحظت أن العديد من أنواع تكنولوجيا تدمري املواد
املستنفدة لألوزون تنطبق على األرجح على مركبات الكربون اهليدروفلورية ،وال سيما التكنولوجيا القائمة على
البالزما والتكنولوجيا احلرارية وتكنولوجيا الرتميد ،حيث تؤدي درجات احلرارة العالية املستخدمة إىل تفكيك
مركبات الكربون اهليدروفلورية .بيد أهنا حذرت أن أنواع التكنولوجيا املعتمدة قد ال تنطبق بالضرورة بشكل
متساو؛ وعلى وجه اخلصوص فالعمليات املصممة للتفكيك الكيميائي ملركبات الكربون الكلوروفلورية أو مركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية أو اهلالونات قد ال تكون مالئمة للخصائص الكيميائية املختلفة ملركبات الكربون
اهليدروفلورية .ولذلك سيلزم إجراء استعراض تقين لتقييم أنواع تكنولوجيا التدمري على أساس كل حالة على
حدة.
 -71ووجه أحد املمثلني االهتمام إىل التقارير األخرية عن األثر السليب الكبري للميثان الثنائي الكلور على
استعادة طبقة األوزون وسأل عما إذا كان لدى الفريق أية معلومات عن هذه املادة وما إذا كانت ستعاجل يف
تقرير الفريق لعام  .٨١٠٢والحظت السيدة توب أن امليثان الثنائي الكلور ،املعروف أيضا باسم كلوريد امليثيلني،
ليس مادة خاضعة للرقابة .وهو يستخدم كمذيب صناعي وصيدالين ويف إنتاج املواد الكيميائية .وقدمت جلنة
اخليارات التقنية الطبية والكيميائية تقريرا عن هذه املادة يف تقرير التقييم الصادر عن الفريق لعام  ،1011الذي
أشار إىل أن استخدام املواد الوسيطة يف إنتاج مركب الكربون اهليدروفلوري 71-املبلغ عنه يف مقال نشر مؤخرا
يعترب مصدرا ضئيال نسبيا النبعاثات امليثان الثنائي الكلور على الصعيد العاملي .وميكن للفريق أن يواصل العمل
مع فريق التقييم العلمي من أجل التوصل إىل فهم أفضل للمسألة وأن يبلغ عن ذلك يف تقريره لعام  ٨١٠٢إذا
قررت األطراف ذلك .وبطلب من الرئيس املشارك ،قدم السيد بايل معلومات إضافية عن امليثان الثنائي الكلور.
وبدأ حديثه باإلشارة إىل أن فريق التقييم العلمي قد ناقش ،يف تقاريره على مدى العقد املاضي ،املركبات ذات
العمر القصري جدا مع الرتكيز بشكل خاص على املركبات املربومة اليت ميكن أن يكون هلا أثر على طبقة األوزون
السرتاتوسفريي .بيد أنه يف السنوات األخرية حتول اهتمام اجملتمع العلمي إىل إدراج األنواع املكلورة القصرية
العمر .وتشري التقارير األخرية إىل أن تركيزات امليثان الثنائي الكلور يف الغالف اجلوي تضاعفت خالل العقد
املاضي ،مبا يناظر معدل منو قدره زهاء  ٢يف املائة سنويا .وتشري الدالئل إىل أن كمية االنبعاثات تصل إىل مرتبة
 1ترياغرام من امليثان الثنائي الكلور سنويا ،وهو رقم أكرب من رقم انبعاثات مركبات الكربون الكلوروفلورية يف
مثانينات القرن املاضي .واألسئلة املتعلقة باملصدر الذي تأيت منه االنبعاثات احلالية وما إذا كان من املرجح أن
تزداد هي أسئلة هتم فريق التقييم العلمي وتقع يف نطاق اخلربات اخلاصة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
 -71وردا على طلبات للحصول على معلومات عن مادة أخرى ،هي  -1بروميد ثالث فلوريد الربوبني
( ،)2-BTPقال السيد شتاواي إهنا جزيء حيتوي على الربوم لكن مع رابطة ثنائية بني ذريت الكربون ،مما يعطيه
فرتة عمر قصري يف الغالف اجلوي ميكن أن تقاس باأليام .وبالنظر إىل هذا العمر القصري يف الغالف اجلوي وألن
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هذه املادة ال تصل ،يف ظروف اإلطالق العادية ،إىل طبقة السرتاتوسفري ،فإهنا تتميز بقدرة منخفضة جدا على
استنفاد األوزون قدرها  020013وقدرهتا على إحداث االحرتار العاملي هي  0214على قائمة سياسات
البدائل اجلديدة املهمة ( )SNAPالصادرة عن وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة .أما فيما يتعلق
باستخدامات مادة -1بروميد ثالث فلوريد الربوبني فهي معتمدة حاليا لالستخدام يف أجهزة إطفاء احلرائق
بالطائرات ،حيث جتري االستعاضة هبا عن اهلالون  1111وكعامل غمر كلي يف األماكن غري املشغولة ،وكذلك
جرى النظر يف استخدامها يف هياكل ُمركات الطائرات .وتسعى اجلهة املصنعة أيضا للحصول على موافقة على
استخدامها يف تطبيقات أخرى .لكن ألن هذه املادة ال تنتج جتاريا على نطاق كامل فإن اجلوانب املالية املتعلقة
هبا ليست واضحة.
 -74وردا على سؤال بشأن اإلعفاء ألغراض االستخدام الضروري للصني أشارت السيدة توب إىل أن الفريق
تلقى املعلومات اليت طلبها من هذا الطرف وأخذ تلك املعلومات يف االعتبار يف تقييم الرتشيحات لعام .٨١٠٢
وفيما يتعلق بطلبات تقدمي املعلومات عن الرتشيحات ألغراض االستخدام الضروري لعام  ٨١٠٢بوجه عام
قالت إن املعلومات مطلوبة فقط لرتشيحات اإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري الواردة يف عام ،٨١٠٢
إال يف حالة املعلومات املتعلقة بالتقدم الذي أحرزته الصني يف دراساهتا املتعلقة بتنقية اإليثيلني الرباعي الكلور
والثبات املصاحب لذلك املطلوب توفره يف الكاشف الكيميائي ،وهي معلومات طُلبت يف أيلول/سبتمرب
 1017من أجل دعم توصية سينظر فيها يف االجتماع الثالثني لألطراف.
ألف  -الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري للعام 2102
 -22لدى تقدمي هذا البند الفرعي ،وجه الرئيس املشارك االنتباه إىل الفقرة  31من الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2والفقرتني  17و 13من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1والقسم
الفرعي  7-5من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف أيار/مايو .7112
 -22وفيما يتعلق بطلب الصني احلصول على إعفاء ألغراض االستخدام الضروري ،شكرت ممثلة الصني جلنة
اخليارات التقنية الطبية والكيميائية على عملها .وأوضحت أن الصني أجرت البحوث على مدى السنوات
القليلة املاضية بغية حل هذه املسألة ،ألن الطرف يرغب يف وقف طلباته املتعلقة باإلعفاءات ألغراض
االستخدام الضروري يف أقرب وقت ممكن .وقد أُحرز تقدم يف هذه البحوث فيما يتعلق بتنقية اإليثيلني الرباعي
الكلور ليكون البديل عن رابع كلوريد الكربون .وأعربت عن أملها يف أن يتمكن البلد ،من خالل بذل مزيد من
اجلهود ،من حتسني دقة االختبارات من أجل استيفاء شروط املعيار الصيين  .HJ 637-2012وستقدم الصني
حبلول هناية عام  7112أو بداية عام  7112على أبعد تقدير ،بعد إجراء مزيد من البحوث ،تقريرا عن التقدم
احملرز يف تنقية اإليثيلني الرباعي الكلور باعتباره البديل ،وسيُدرس وفقا لذلك اجلدول الزمين املتعلق باملوضوع.
 -29وردا على ذلك قال أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،إنه يود إجراء مناقشات مع
ممثل الصني ومع اللجنة للحصول على مزيد من التوضيح فيما يتعلق بإعداد ونشر تنقيح للمعيار HJ 637-2012
يف عام  ،7112وللتمكن من الفهم التام ملختلف متطلبات املعلومات اليت حددهتا اللجنة يف تقرير فريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،واجلداول الزمنية ذات الصلة ،من أجل كفالة تقدمي أي معلومات يتعني تقدميها
قبل الرتشيح النهائي.
 -21وأعرب ممثل آخر عن رغبته يف االنضمام إىل هذه املشاورات .وأشار ممثل غريه إىل أنه على الرغم من
أن الصني قدمت الطلب الوحيد لعام  7112وأهنا هتدف إىل وقف هذه الطلبات ،فإن ذلك ال مينع البلدان
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األخرى من تقدمي طلبات يف املستقبل إذا اقتضت ظروفها ذلك ،وأعرب بدوره عن اهتمامه باالنضمام إىل
املشاورات.
 -21ويف وقت الحق ،عرضت ممثلة الصني مشروع مقرر ورد يف ورقة غرفة اجتماعات ،مث عرضت بعد
ذلك ،يف أعقاب إجراء مزيد من املشاورات ،صيغة منقحة من مشروع ذلك املقرر .وأفادت أن أحد العناصر
ظل ضمن قوسني مربعني ،إذ ما زال يتعني عليها التشاور مع اهليئات املعنية يف بلدها فيما يتعلق باجلدول الزمين
إلجناز تنقيح املعيار الوطين املعين .وقالت إهنا سوف تقوم بذلك قبل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف.
 -27ولذلك وافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع باء من املرفق األول هلذا
التقرير إىل اجتماع األطراف التاسع والعشرين ملواصلة النظر فيه.
باء -

الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج للعامين  4002و 4002
 -23لدى تقدمي هذا البند ،أحال الرئيس املشارك للفريق العامل املمثلني إىل التوصيات املؤقتة للجنة
اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بشأن الرتشيحات ألغراض االستخدامات احلرجة املقدمة من األطراف (الواردة يف
اجمللد  7من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واملوجزة يف الفقرة  37من الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2والفقرتني  11و 15من اإلضافة امللحقة هبا (.))UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1
املرشحة ستجري مناقشات ثنائية مع اللجنة ،وسوف ينظر اجتماع األطراف التاسع
وأشار إىل أن األطراف ِّ
والعشرون يف التوصيات النهائية يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،7112استنادا إىل تقرير اللجنة النهائي.
 - 21وأعرب مجيع املمثلني الذين تناولوا الكلمة عن الشكر لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة
اخليارات التقنية لربوميد امليثيل التابعة له على عملهما اجلاد .ومع ذلك قالت ممثلة كندا إهنا تشعر خبيبة أمل ألن
اللجنة مل تتمكن من تقييم الرتشيح الكندي ،وال سيما ألن املوجز الذي أعدته اللجنة للحالة يف كندا انطوى،
يف رأي وفدها ،على إغفاالت هامة .فتقرير اللجنة مل يتضمن التقدم احملرز يف وضع برنامج حبوث الختبار
جدوى استخدام أكياس النمو لزراعة شتالت الفراولة ،على الرغم من أن نتائج السنة األوىل للربنامج قُدمت إىل
اللجنة قبل اجتماعها املعقود يف آذار/مارس  .7112وكذلك فاملعلومات الواردة يف التقرير عن استخدام
الكلوروبكرين غري صحيحة؛ فهذه املادة ال تستخدم يف جزيرة األمري إدوارد ،حيث تزرع شتالت الفراولة ،ألن
السلطات االحتادية وجدت أن هذه املادة الكيميائية ميكن أن تلوث املياه اجلوفية ،وهي لذلك ال تُصدر
تصرحيات هلا ،كما أن تلك املادة ال تستخدم يف املقاطعات الكندية األخرى .وقالت إن وفدها يرى أن االفتقار
يف جزيرة األمري إدوارد إىل البدائل املتاحة ،إىل جانب برنامج البحوث اجلاري ،يفي مبعايري االستخدام احلرج
املنصوص عليها يف املقرر  .6/9ويطلب وفدها عقد اجتماع ثنائي مع اللجنة ملواصلة مناقشة هذه املسائل،
على أمل إدراج معلومات كاملة عن برنامج البحوث الكندي والتشريعات الكندية يف التقارير املقبلة ،مما يتيح
للجنة واألطراف إجراء تقييم كامل حليثيات الرتشيح.
 -25وتساءل ممثل أسرتاليا عن توصيات اللجنة بشأن ختفيض معدل جرعات بروميد امليثيل بنسبة  71يف
املائة استجابة لرتشيح بلده ألغراض االستخدام احلرج لشتالت الفراولة لعام  .7119وأشار إىل أنه ،حىت يف
مالحظة اللجنة نفسها ،مل تتمكن اجلهود البحثية السابقة من إثبات أن اجلرعة املخفضة مساوية يف فعاليتها يف
منطقة الزراعة املعنية .وأضاف أن املزارعني يودون تطبيق املعدل األدىن من أجل اقتصاد التكاليف ،ولكنهم ال
يفعلون ذلك ال رغبة يف التحايل التنظيمي بل ألن اجلرعة املنخفضة غري فعالة .ويرفض وفده رأي اللجنة بأن
استمرار املوافقة على اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج يؤدي إىل التقاعس يف البحث عن بدائل لربوميد
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امليثيل؛ وأشار إىل توظيف باحث متفرغ ،وإىل املوارد األخرى اليت يتيحها املزارعون أنفسهم لربنامج البحوث ،إىل
جانب تطوير حبوث ذات مستوى عاملي حول بدائل من قبيل يوديد امليثيل والتطهري بالبخار ،باعتبار أن ذلك
يدحض ذلك الرأي .وأوضح أن وفده مستعد لتقدمي معلومات إضافية إىل اللجنة ،ويتطلع إىل إتاحة الفرصة
ملواصلة مناقشة املسألة ثنائيا مع اللجنة.
 -26وقالت ممثلة جنوب أفريقيا إن وفدها يقبل توصية جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ردا على الرتشيح
املتعلق باستخدام بروميد امليثيل ألغراض االستخدامات احلرجة يف املطاحن الذي قدمه بلدها ،حيث حتقق تقدم
حقيقي يف ختفيض معدالت اجلرعات ووترية التبخري .ولكن فيما يتعلق بالتوصية اليت أصدرهتا اللجنة ردا على
الرتشيحات ألغراض االستخدامات احلرجة للهياكل ،قالت إن خطر األضرار اليت تسببها احلشرات احلافرة
للخشب هو خطر قائم بالفعل ،وأعربت عن رغبتها يف إجراء مزيد من املناقشات الثنائية مع اللجنة.
 - 22وأشار ممثل االحتاد األورويب إىل أن االحتاد متكن يف عام  7111من التخلص التدرجيي التام من بروميد
امليثيل ،ومتكن منذ ذلك الوقت من التعامل بنجاح مع حتديات معينة باستخدام مواد بديلة .وكما أشارت جلنة
اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف تقريرها ،تتاح اآلن بدائل عديدة .وهنأ الصني على تنفيذ اسرتاتيجيتها لإلدارة
الوطنية اليت سوف متكنها من إهناء استخدامها لربوميد امليثيل يف عام  .7119وقال إن اعتماد هذه
االسرتاتيجيات أوصي به يف مقرر االجتماع االستثنائي 1/1-بشأن شروط املوافقة على الرتشيحات ألغراض
االستخدام احلرج لربوميد امليثيل واإلبالغ عنه ،وشجع مجيع األطراف اليت تستخدم بروميد امليثيل على األخذ
هبذه االسرتاتيجيات ،وأيضا على استعراض أي تشريع قائم قد يأذن باستخدام بروميد امليثيل .وعلى الرغم من
قبوله حجة أسرتاليا بأن معدل اجلرعات األقل قد ال يكون قابال للتطبيق يف مجيع الظروف فإنه مع ذلك حيثها
على تطبيقه حيثما ميكن ذلك .وأعرب عن أمله يف أن أي مشروع مقرر قد يناقش سيواصل ممارسة ضغط
معتدل على األطراف لكي تستمر يف جهودها الرامية إىل التخلص التدرجيي التام من بروميد امليثيل ،وأشار إىل
استعداده للمشاركة يف أي مناقشات بشأن أي مقرر من هذا القبيل.
 -22وقالت ممثلة الصني إن وفدها يقبل توصيات جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل فيما يتعلق بالرتشيح
الذي قدمه بلدها ألغراض االستخدام احلرج .وأضافت أن اجلهود الكبرية اليت بذهلا بلدها فيما يتعلق بالبحوث
والتسجيل والرتويج للبدائل مكنت البلد من تنفيذ اسرتاتيجيته لإلدارة الوطنية يف املوعد احملدد ،ولن تقدم الصني
أية ترشيحات أخرى إلعفاء بروميد امليثيل ألغراض االستخدام احلرج.
 -29وشجع الرئيس املشارك مجيع األطراف املهتمة على ترتيب اجتماعات ثنائية ،على هامش االجتماع مع
جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ملناقشة توصياهتا مبزيد من التفصيل .ويتوقع أن تستمر هذه االجتماعات
الثنائية بعد االجتماع احلايل ،وستصدر اللجنة تقريرا هنائيا عن تقييم الرتشيحات آخذة يف االعتبار املعلومات
املرشحة .وستعود األطراف إىل تناول هذا املوضوع يف اجتماع األطراف التاسع
اإلضافية املقدمة من األطراف ِّ
والعشرين يف تشرين الثاين/نوفمرب .7112
 -91وعرض ممثل أسرتاليا صياغة ورقة غرفة اجتماعات بشأن هذه املسألة لتقدميها إىل االجتماع التاسع
والعشرين لألطراف.
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جيم  -التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (المقرر )2/42
 -91لدى تقدمي هذا البند ،لفت الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية االنتباه إىل املعلومات الواردة
يف تقريد د د د ددر فريد د د د ددق التكنولوجي د د د د ددا والتقيد د د د دديم االقتص د د د د ددادي (اجمللد د د د ددد  ،1الفصد د د د ددل  )2وال د د د د دديت أوجزهتد د د د ددا األمان د د د د ددة
( )UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1بشددأن كمي ددات مركبددات الكرب ددون اهليدروكلوريددة فلوري ددة الدديت ق ددد تلددزم بع ددد
تد دداريخ  1كد ددانون الثاين/يند دداير  7171لالس د ددتخدامات الضد ددرورية يف األط د دراف غ د ددري العاملد ددة مبوجد ددب امل د ددادة ،5
والحتياجددات صدديانة معدددات التربيددد وتكييددف اهلدواء والقطاعددات األخددرى يف األطدراف غددري العاملددة مبوجددب املددادة
 ،5واالحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة .5
 -97وقدم ممثل الواليات املتحدة ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر ،قدمته أسرتاليا وكندا
والواليات املتحدة األمريكية واليابان .وقال إنه بالنظر إىل أن بداية فرتة تقدمي خدمات الصيانة النهائية ملركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية بالنسبة لألطراف غري العاملة باملادة  ،5يف عام  ،7171مل تعد بعيدة ،فهو يعتقد
أنه يتعني على األطراف أن تتفق يف املستقبل القريب على مسار مناسب للمضي قدما .وأشار أيضا إىل أن جلنة
اخليارات التقنية للهالونات قد اعتربت أن من احملتمل أن يلزم استمرار استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية بعد عام  7171يف تطبيقات اإلنقاذ وإطفاء احلرائق للطائرات ،وأن جلنة اخليارات التقنية الطبية
والكيميائية قد حددت ،على حنو مماثل ،وجود حاجة ُمتملة إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
كمذيبات بعد عام  .7171ومن مث فالغرض من مشروع املقرر هو أن يُطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي إجراء تقييم الحتياجات األطراف غري العاملة باملادة  5إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بني
عامي  7171و 7131وما بعدمها لالستخدام يف قطاعات إمخاد احلرائق ،وكمذيبات ،ويف استخدامات
متخصصة ُمتملة أخرى .ويدعو مشروع املقرر األطراف والكيانات املهتمة األخرى إىل تقدمي املعلومات ذات
الصلة إىل األمانة حبلول  31كانون األول/ديسمرب  ،7112ويطلب إىل الفريق أن يقدم تقريره حبلول
 1آذار/مارس  .7112وأوضح أن هذا التاريخ املبكر متعمد ،ألنه يتعني تقدمي أي تعديل للربوتوكول قبل ستة
أشهر على األقل من اجتماع األطراف الذي سينظر فيه .وأوضح أنه على الرغم من أنه ال يصدر حكما مسبقا
على استنتاجات التقييم فإن بعض النتائج احملتملة يف جمال السياسات قد تتطلب إجراء مثل هذا التعديل.
 -93وحتدث أيضا ممثلو أسرتاليا وكندا واليابان تأييدا القرتاحهم مشروع مقرر .وأعربت ممثلة أسرتاليا عن
تقديرها للعمل الدقيق الذي قام به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف إعداد تقريره ،ووافقت على استنتاج
الفريق بأنه لن تكون هناك حاجة بعد عام  7171إىل إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتلبية
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة  .5ووجهت االنتباه أيضا إىل استنتاج الفريق بأنه
قد تكون هناك حاجة بعد عام  7171إلعفاءات ألغراض االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية يف معدات التربيد وتكييف اهلواء واالستخدامات املختربية والتحليلية ،وأن ذلك سيتطلب
تعديال للربوتوكول .وقالت ممثلة كندا إن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للصيانة بعد عام
 7171قد أُدرج يف اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي يف بلدها ،بغية تفادي احلاجة إىل إخراج املعدات من
اخلدمة قبل األوان .وعلقت أيضا قائلة إهنا تعتقد أنه قد تكون هناك حاجة بعد عام  7171الستخدام مركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية يف االستخدامات املختربية والتحليلية ،األمر الذي سيتطلب إعفاء ألغراض
االستخدامات الضرورية .وأوضح ممثل اليابان أن بلده حدد أنه ال يزال حيتاج إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية ألغراض الصيانة بعد عام .7171
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 -91ورحب ممثل آخر بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،معربا مع ذلك عن عدم موافقته على
اقرتاح إضافة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستخدمة كمذيبات إىل قائمة عوامل التصنيع؛ وقال إن
األطراف جنحت يف ختفيض عدد عوامل التصنيع املدرجة يف القائمة ،وأعرب عن رغبته يف استمرار هذا التقدم.
وأوضح أنه يتفق مع الفريق على أنه ال توجد حاجة إلنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتلبية
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة  ،5وتساءل عما إذا كانت هناك حاجة إلعفاءات
ألغراض االستخدامات الضرورية ألي استهالك هلذه املواد غري استهالكها ألغراض االستخدامات املختربية
والتحليلية .وأعرب عن تقديره ملشروع املقرر ،مبديا محاسه ملواصلة مناقشته مع األطراف املعنية.
 -95غري أن ممثال آخر أشار إىل أنه قد تكون هناك مربرات جملموعة أوسع نطاقا من اإلعفاءات ألغراض
االستخدامات الضرورية .وقال إنه يتعني على األطراف أن تكون حريصة جدا على عدم فرض قيود غري معقولة
على الصناعة من خالل تطبيق تدابري املنع أو احلظر .وأعرب عن رغبته يف أن تتاح الفرصة ملواصلة النظر يف
مشروع املقرر بعد االجتماع وملواصلة املناقشة يف اجتماع األطراف التاسع والعشرين.
 -96وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن شكره جلميع الذين سامهوا يف املناقشة ،مقرا بأن األطراف مل يتح هلا
الوقت الكايف بعد للنظر يف االقرتاح بصورة كاملة .وشدد على أن مشروع املقرر ال حيكم مسبقا على أي نتائج
يف جمال السياسات؛ بل يهدف إىل ضمان أن تكون أي مناقشة مقبلة هلذه النتائج مستنرية بكافة املعلومات
املتاحة .وشدد على استعداده للدخول يف حوار مع أي ممثلني مهتمني.
 -92وشجع الرئيس املشارك مجيع األطراف على إجراء مناقشات على هامش االجتماع واإلبالغ عن
مداوالهتا يف وقت الحق من االجتماع.
 -92ويف وقت الحق ،أبلغ ممثل الواليات املتحدة عن إجراء املناقشات اإلضافية ولكنه أفاد أنه مل ميكن بعد
التوصل إىل اتفاق على النص النهائي ملشروع املقرر.
 -99واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع جيم من املرفق األول هلذا التقرير
إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه ،على أن ُجترى مناقشات إضافية بني األطراف املهتمة
يف الفرتة الفاصلة بني الدورات.
دال -

المسائل التنظيمية والمسائل األخرى ،بما في ذلك استخدامات عوامل التصنيع والرسائل الرئيسية لفريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 -111عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند الفرعي ،فوجهت االنتباه إىل الفقرات من  77إىل  31من الوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1وإىل القسم ذي الصلة من التقرير املرحلي الصادر عن فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي يف أيار/مايو .٨١٠٢

 - ١المسائل التنظيمية والمسائل األخرى
 -101تكلم أحد املمثلني باسم جمموعة من األطراف ،فوجه االنتباه إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة يف املرفق ٠
لتقرير الفريق ،مربزا احلاجة إىل اجتذاب خربات جديدة إىل جلان اخليارات التقنية.
 -101وشجع ممثالن جلان اخليارات التقنية اليت لديها ثالثة رؤساء مشاركني على االنتقال إىل اهليكل املعتاد
املكون من رئيسني ،وفقا الختصاصات اللجان ،وأن تغتنم فرصة النهاية الوشيكة لواليات الرؤساء إلحداث هذا
التغيري .وأشري إىل حالة استثنائية هي حالة جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ،اليت قد حتتاج إىل اإلبقاء
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على هيكل الرؤساء املشاركني الثالثة يف املدى القصري بسبب إعادة تنظيم اللجنة مؤخرا .وأعرب أحد املمثلني
عن اعتزام بلده طلب جتديد والية السيد سريجي كوبيلوف كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات.
 -107وأعرب أحد املمثلني عن تأييده للجهود اليت يقوم هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من أجل
التخطيط لالحتياجات املستقبلية لتلك اهليئة ،وشجع الفريق على مواصلة التشاور مع األطراف يف هذا الصدد.
-٢

استخدامات عوامل التصنيع
 -101أبرز ممثالن ،تكلم أحدمها باسم جمموعة من األطراف ،التقدم الكبري اجلاري حتقيقه فيما يتعلق
باستخدامات عوامل التصنيع .وأشار ممثل إىل أن عدد استخدامات عوامل التصنيع بلغ  11استخداما يف وقت
من األوقات ،غري أن ذلك العدد قُدلِّص إىل  11استخداما يف الوقت احلاضر ،ويتمثل االقرتاح املطروح اآلن يف
إلغاء ثالثة استخدامات إضافية .وأوضح أن هناك مواد مستنفدة لطبقة األوزون خاضعة للرقابة تُستخدم حاليا
كعوامل تصنيع يف مرافق بُذلت فيها استثمارات رأمسالية كبرية ،وهي تنتج سلعا قيمة جدا .وقال املمثل اآلخر
إن التوقف عن اإلبالغ عن بعض االستخدامات ميثل أيضا مسألة بالغة األمهية من وجهة نظر السياسات ويشري
إىل أن هذه األطراف قد ألغت استخدامات عوامل التصنيع تلك ،وبينت للشركاء يف قطاع الصناعة اجملاالت
اليت ينبغي تكريس االستثمارات هلا يف املستقبل من أجل مواصلة اعتماد البدائل .وتكلم املمثل الذي يتحدث
باسم جمموعة من األطراف فأعرب عن اعتزامه تقدمي ورقة غرفة اجتماعات تتناول مسألة عوامل التصنيع،
استنادا إىل الفقرات من  13إىل  77من الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1لكي ينظر فيها الفريق
العامل.
 -101وحذر ممثل من تضييق نطاق اخليارات املستقبلية بإدخال تعديل غري ضروري يف صكوك بروتوكول
مونرتيال ،ال سيما بالنظر إىل أن الكميات اليت تستخدم من املواد اخلاضعة للرقابة هي كميات بالغة الصغر.
 -104وعرض ممثل االحتاد األورويب يف وقت الحق ورقة غرفة االجتماعات اآلنفة الذكر ،اليت تتضمن مشروع
مقرر .وقال أحد املمثلني إن لديه تعليقات وتصويبات بسيطة يود اقرتاحها ،بينما طلبت ممثلة أخرى توضيحات
إضافية فيما يتعلق بوجود رابع كلوريد الكربون يف قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع .ووافق
ممثل االحتاد األورويب على الدخول يف مناقشات ثنائية مع املمثلني املعنيني.
 -107وبعد املشاورات غري الرمسية ،عرض ممثل االحتاد األورويب مشروع منقحا للمقرر.
 -103واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع دال من املرفق األول هلذا التقرير
إىل اجتماع األطراف التاسع والعشرين ملواصلة النظر فيه.

-٣

الرسائل الرئيسية األخرى
 -103أعرب ممثالن عن رغبتهما يف مواصلة البحث ،على هامش االجتماع ،للمقرتح الذي قدمته جلنة
اخليارات التقنية املعنية باهلالونات خبصوص التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل.
 -110وشدد ممثالن على أمهية كفالة تقدمي تقارير كاملة ودقيقة عن بروميد امليثيل مبوجب املادة  ٢من
بروتوكول مونرتيال ،مبا يف ذلك استخدامات احلجر الصحي وإجراءات ما قبل الشحن .وتكلم أحدمها باسم
جمموعة من األطراف فأشار إىل ضرورة اإلبالغ عن مجيع استخدامات بروميد امليثيل ،سواء كانت خاضعة
للرقابة أم ال.
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 -111وأشار ممثالن إىل خمطط بروميد امليثيل يف الغالف اجلوي والتغيريات اليت قد تطرأ على قاعدة االنبعاثات
الطبيعية نتيجة لآلثار املناخية .ورأيا أن املسألة حتتاج إىل حبث ،وتساءل أحدمها عما إذا كانت املعلومات
املتاحة كافية واجلدول الزمين طويال مبا يكفي إلتاحة التوصل إىل استنتاجات .وفضال عن ذلك اعترب أن فريق
التقييم العلمي هو اهليئة األنسب ملعاجلة هذه املسألة وأعرب عن دهشته من إدراج خمطط من هذا القبيل يف
تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي .وقال إن الفريق هيئة تقنية ،غري أن األطراف تالحظ سيال من
التوصيات السياساتية املنبثقة عنه .وأضاف أن دور الفريق يتمثل يف توفري املعلومات اليت حتتاجها األطراف
الختاذ القرارات السياساتية.
 -111وأشارت ممثلة أخرى إىل أن املعلومات الواردة يف التقرير بشأن التباين الذي حددته جلنة اخليارات
التقنية املعنية بربوميد امليثيل يف املقارنات التنازلية والتصاعدية لالنبعاثات واإلنتاج واالستهالك ،ال تزيد إال قليال
عن املعلومات الواردة يف املوجز التنفيذي .وشددت أيضا على أنه بالرغم من املنحى التصاعدي الستهالك
بروميد امليثيل الذي أشارت إليه اللجنة ،فإن وفد بلدها يرى اجتاها تنازليا بصفة عامة رغم الزيادات يف بعض
السنوات ،كما يرى أن العمل الذي تضطلع به األطراف ال يزال يليب التوقعات.
احلجر وإجراءات ما قبل الشحن ،وعلى الرغم من أن أحد املمثلني تكلم
 -117وخبصوص استخدامات ْ
باسم جمموعة من األطراف مرحبا بالعرض الذي قدمته جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل بتوفري املزيد من
اإليضاحات والتعاريف فيما يتعلق مبسائل احلجر وإجراءات ما قبل الشحن ،فقد اعترب ممثل آخر أن األطراف
قدمت بالفعل تعاريف واضحة يف املقرر  ،11/4وأهنا حددت أيضا يف مقرر الحق الفرتة الزمنية لتطبيقات ما
قبل الشحن مبدة  ٨٠يوما قبل الشحن .واقرتحت ممثلة أخرى إمعان النظر فيما إذا كانت األطراف تطبق تلك
التعاريف.
 -111وأبرز ممثل احتمال وجود تناقض بني املعلومات املتعلقة بانبعاثات رابع كلوريد الكربون الواردة يف
صفحتني متخلفني من اجمللد  1من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،وشدد على ضرورة
مواصلة النظر يف انبعاثات املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف االجتماعات املقبلة.
 -111ويف وقت الحق ،أبلغ أحد املمثلني عن إجراء مناقشات غري رمسية قدم فيها الرئيسان املشاركان للجنة
اخليارات التقنية للهالونات معلومات إضافية .ووافق الفريق العامل على النظر يف املسألة مرة أخرى يف االجتماع
التاسع والعشرين لألطراف.

سادس ا -معايير السالمة المتعلقة بالبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي (المقرر
)4/22
ألف  -نتائج حلقة العمل المتعلقة بمعايير السالمة ذات الصلة باالستخدام اآلمن للبدائل ذات القدرة
المنخفضة على إحداث االحترار العالمي
 -114تكلم السيد ستيفان سيكارز (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية) باسم مقرري حلقة العمل
املتعلقة مبعايري السالمة ذات الصلة باالستخدام اآلمن للبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار
العاملي ،فعرض موجز حلقة العمل املعقودة يف  10متوز/يوليه  ،٨١٠٢على النحو الذي وردت به يف الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/4
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 -117وشكر أحد املمثلني األمانة على تنظيم حلقة العمل ،كما شكر مجيع املشاركني على مشاركتهم،
والسيد سيكارز على عرضه للموجز ،إال أنه أعرب عن قلقه إزاء بعض جوانب املوجز وقال إنه ال يستطيع
املوافقة عليه .وأعرب عن معارضته لبعض اإلشارات اليت يبدو وكأن املوجز يرسلها ،وال سيما دعوة األطراف يف
بروتوكول مونرتيال إىل التدخل يف عمل املنظمات األخرى ،مثل هيئات وضع املعايري ،وتشجيعها على تسريع
عملها .وتساءل عن اجلهة اليت ستكون مسؤولة عن العواقب إذا تبني أن معايري السالمة غري كافية .وشدد على
أمهية قضايا املسؤولية هذه وكذلك املخاطر املتزايدة على السالمة يف البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية.
ورأى أن أية معايري جديدة للسالمة ينبغي أن تكون بنفس مستوى جودة املعايري اليت حتل ُملها على األقل،
ويستحسن أن تكون أفضل منها يف ضمان السالمة .وقال إن حلقة العمل مبادرة مشكورة ،غري أن املوجز
املتعلق هبا يف رأيه غري ٍ
مرض.
 -113ووافق ممثلون آخرون على هذه املالحظات ،وأبرزوا أيضا احلاجة إىل تقدمي الدعم لألطراف العاملة
باملادة  1يف وضع معايري جديدة يف إطار تنفيذ أحكام تعديل كيغايل .وأضافوا أن محاية املستهلكني أمر بالغ
األمهية ،مؤكدين احلاجة إىل املزيد من العمل التقين لكفالة معايري سالمة عالية فيما يتعلق باستخدام البدائل
اجلديدة ،خاصة يف البلدان اليت تسود فيها درجات حرارة ُميطة عالية.
 -113ورد السيد سيكارز على التعليقات فأوضح أن األمر مرتوك لألطراف كي تقرر ما يتعني اختاذه من
إجراءات استجابة حللقة العمل ونتائجها .غري أنه نفى أن تكون نيته اإلحياء مبمارسة أي ضغط على هيئات
وضع املعايري؛ وأكد أن ما عناه باألحرى هو أنه سيكون من املفيد لو فهمت تلك اهليئات أن تعديل كيغايل قيد
التنفيذ ،األمر الذي سيساعدها على حتديد أولويات عملها يف املستقبل .وأعرب عن موافقته على أمهية مسألة
املسؤولية ،وهي مسألة أثريت مرارا يف حلقة العمل؛ وأضاف أن املوجز يعكس االعرتاف بضرورة أخذ مسألة
املسؤولية يف االعتبار ضمن عملية وضع املعايري اجلديدة .وأشار أيضا إىل أن التقرير يتضمن بيانا صرحيا بأن أية
خماطر ترتبط باستخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ال ينبغي أن تكون أشد من
املخاطر الضمنية يف املعايري القائمة ،وأن ذلك ينبغي أن يشكل مبدأ توجيهيا يف وضع املعايري.
 -110ويف اخلتام الحظ الرئيس املشارك أنه ستُعقد مناقشة عامة بشأن اإلجراءات املستقبلية بعد عرض تقرير
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف إطار البند ( ٦ب).
باء -

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن معايير السالمة
 -111وجهت الرئيسة املشاركة االنتبداه إىل الفقدرات مدن  14-17مدن الوثيقدة ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2
والفقد د د د د د درات  11-71م د د د د د ددن الوثيق د د د د د ددة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1ومرفقه د د د د د ددا الثال د د د د د ددث ،والوثيق د د د د د ددة
 ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/4واجملل د ددد  7م د ددن تقري د ددر فري د ددق التكنولوجي د ددا والتقي د دديم االقتص د ددادي الص د ددادر يف
أيار/مايو  .٨١٠٢مث دعت ممثل الفريق إىل تقدمي تقريره عن معايري السالمة.
 -111ويرد موجز العرض الذي قدمه الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء
واملضخات احلرارية ،السيد فابيو بولونارا ،يف الفرع جيم من املرفق الثاين هلذا التقرير.
 -117وخالل املناقشة اليت تلت ذلك ،قال أحد املمثلني إنه ،يف حني يعرتف بأن األطراف طلبت إىل فريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االتصال مبنظمات وضع املعايري والتنسيق معها من أجل إصدار تقريره ،فإن
القلق يساوره من أن مثل هذا العمل ،ال سيما إذا أدى إىل التدخل يف عمل تلك املنظمات ،هو أمر يتجاوز
نطاق أعمال الفريق ،إذ إنه ليس عمال تقنيا أو علميا .وينطبق ذلك أيضا على إصدار التوصيات السياساتية،
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مثل التوصية بالتعجيل بتنقيح املعايري واألنظمة الوطنية من أجل تيسري استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة
على إحداث االحرتار اليت تتسم يف نفس الوقت بقابلية االشتعال .ويف هذا الصدد ،أبرز أن استخدام تلك
املواد املربدة القابلة لالشتعال يثري مشكلة أكرب يف البلدان اليت تسود فيها درجات احلرارة احمليطة العالية ،وأكد أن
معايري السالمة اجلديدة ينبغي أال تقل صرامة عن تلك املطبقة بالفعل ،إن مل تكن أكثر صرامة منها؛ فأي زيادة
يف املخاطر هي أمر غري مقبول .وأثار كذلك مسألة املسؤولية يف حالة وقوع حوادث.
 -171وفيما يتعلق بأمهية مشاركة اخلرباء يف جلان الصياغة املكلفة بوضع املعايري اجلديدة ،شدد ممثل آخر على
أن خرباء األطراف العاملة باملادة  ٥غري ممثلني متثيال جيدا .ورحب بتوصية الفريق بشأن تدريب وتعليم التقنيني،
ولكنه أشار إىل ضرورة توفري قدرات وطنية أكثر فعالية من أجل إعداد املدربني ،وال سيما يف املقاطعات اليت
تستهلك كميات ضئيلة من هذه املواد؛ واقرتح أن ختصص معونات لدعم تلك األنشطة.
 -111ورد السيد بولونارا على الشواغل اليت أعرب عنها ممثالن إزاء أن عدم اختاذ تدابري للتوعية يف صفوف
عامة السكان ،واحتماالت وقوع حوادث على مستوى املستخدمني النهائيني تؤثر على األخذ بالبدائل القابلة
لالشتعال ،فأوضح أن معايري السالمة مصممة لكفالة كون املعدات املتاحة الستخدام عامة السكان خالية من
أية خماطر .وأكد أنه ينبغي أن يتمكن الناس من استخدام معدات التربيد املنزلية اليت تتضمن مواد مربدة قابلة
لالشتعال بنفس الطريقة اليت كانوا يستخدمون هبا معدات التربيد املنزلية يف املاضي ،وبالتايل استخدامها دون
تدريب؛ وقال إن املوظفني املكلفني بتصنيع هذه املعدات وصيانتها وإهناء مدة خدمتها هم املعرضون للمخاطر
احملتملة ،ومن مث تدعو احلاجة إىل تدريب الفنيني.
 -114وخالل املناقشات بشأن هذه املسألة أعرب كثريون ممن حتدثوا ،مبن فيهم متحدث باسم جمموعة من
األطراف ،عن شكرهم للفريق على تقريره عن معايري السالمة ،وقالوا إنه يتضمن حتليال مفصال والعديد من
االقرتاحات العملية والتوصيات املفيدة .وقالت إحدى املمثالت إن هناك مع ذلك جماال إلجراء مزيد من النقاش
وأعربت عن أملها يف أن يعقد هذا النقاش على هامش االجتماع احلايل ،وشكك ممثل آخر ،حتدث باسم
جمموعة من األطراف ،يف احلياد التكنولوجي للفصل  ٦من التقرير ،وسأل عما إذا كان من املمكن أن يقدم
الفريق شرحا أفضل للمجاالت اليت تكون فيها القيود التقنية الواسعة النطاق مهمة يف القطاعات الفرعية
املختلفة ،وال سيما يف أجهزة التكييف احلائطية املنفصلة (سبليت).
 -117وعرب أيضا عدد من املمثلني عن تقديرهم حللقة العمل بشأن معايري السالمة فيما يتعلق باالستخدام
اآلمن لبدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية ،ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ،اليت عقدت
يف وقت سابق من هذا األسبوع ،يف  10متوز/يوليه ،ولكن اثنني من املمثلني أشارا إىل أهنا عقدت باللغة
االنكليزية فقط ،مما حد من قدرهتما على املشاركة.
 -113وأقر عدد من املمثلني ،من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف ،بضرورة حتديث معايري
السالمة احلالية يف إطار التحضري للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية .وقال اثنان منهم ،مبن فيهم
ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف ،إن املعايري احلالية تشكل عائقا أمام اعتماد بدائل مراعية للمناخ .ودعا
العديد من املمثلني إىل اختاذ إجراءات سريعة ،مبن فيهم ممثل ذكر أن املقرر  ٠/13حث البلدان على إمتام وضع
معايري جديدة ،ومواءمة املعايري القائمة وتنقيح املعايري احلالية حبلول هناية عام  .٨١٠٢بيد أن أحد املمثلني قال
إنه ينبغي السماح بوقت كاف لوضع املعايري ،ال سيما وأهنا ضرورية ليس فقط للمواد الكيميائية نفسها وإمنا
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أيضا للمعدات وعمليات الصيانة ذات الصلة ،وال ينبغي تسريع العملية على حنو يعرض املستخدمني النهائيني
للخطر.
 -113وشدد العديد من املمثلني ،من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف ،على أمهية ضمان أعلى
مستوى ممكن من السالمة ،مبا يف ذلك ممثل حذر من إغراء التساهل يف املعايري بغية توفري املزيد من البدائل.
وأبرز ممثالن ،من بينهما ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف ،أيضا احلاجة إىل احلياد التكنولوجي يف وضع
املعايري ،وقال ممثالن ،حتدث أحدمها باسم جمموعة من األطراف ،إن املعايري اخلاصة جبميع أنواع التكنولوجيا
ينبغي أن تتضمن هنجا لتقييم املخاطر .وشدد ممثل على أن موضوع املسؤولية جيب أن يكون واضحا جدا يف
كل خطوة من خطوات عملية وضع املعايري.
 -170واعرتف عدد من املمثلني ،من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف ،بأنه يتعني تكييف
املعايري الدولية على الصعيد الوطين لكي تالئم الظروف احمللية .وذكر عدد آخر مرة أخرى ،مبا يف ذلك ممثل
حتدث باسم جمموعة من األطراف ،حباجة البلدان اليت تتميز بدرجات حرارة ُميطة عالية ملعايري سالمة تعكس
ظروفا ُمددة للغاية.
 -171وأبرز عدد من املمثلني أمهية التدريب وبناء القدرات من أجل التطبيق السليم ملعايري السالمة ،وشدد
ممثالن على االحتياجات اخلاصة ألفريقيا بسبب الوجود القوي للقطاع غري الرمسي.
 -171وجرت أيضا بعض املناقشات بشأن إجراء املشاورات املنتظمة مع هيئات املعايري الدولية املعنية ،على
النحو املطلوب يف املقرر  .٠/13وأبدى ممثل رغبته يف أن تتخذ األمانة اإلجراءات يف هذا اجملال ،لكن ممثال
آخر حتدث باسم جمموعة من األطراف أشار إىل صعوبة حتقيق مشاركة األمانة الفعالة يف خمتلف هيئات وضع
املعايري املعنية .وحذر عدة ممثلني من أن وضع املعايري يقع خارج نطاق والية الربوتوكول ،رغم أن هناك قلة
وافقت على أن تبادل املعلومات مع هيئات وضع املعايري ميكن أن يكون مفيدا .وأشار ممثل إىل أنه ميكن تنظيم
املشاورات على غرار األنشطة املماثلة السابقة املضطلع هبا مع منظمة الطريان املدين الدويل.
 -177وأخريا أشار أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،وأيده يف ذلك ممثل آخر ،إىل أن وضع
جدول استعراض عام تدرج فيه خمتلف املعايري وحالتها ،وجيري حتديثه بانتظام ،سيكون وسيلة جيدة إلبقاء
األطراف على علم بالتقدم احملرز على صعيد معايري السالمة.
 -171وعقب املناقشات وجهت ممثلة للجنة الكهربائية التقنية الدولية االنتباه إىل منرب عام للتعليقات على
شبكة اإلنرتنت ،وفيه يتمكن اخلرباء ،مبا يف ذلك اخلرباء من البلدان النامية ،من التعليق على مشروع معايري
اللجنة دون أن يتطلب ذلك سفرهم حلضور االجتماعات ،ودعت مديري األوزون إىل املشاركة يف هذا املنرب.
ووجهت االنتباه أيضا إىل الربنامج القطري التابع للجنة الكهربائية التقنية الدولية والذي متكنت البلدان النامية
املشاركة وفقا له من اعتماد  100معيارا خمتلفا من معايري اللجنة على الصعيد الوطين وجمانا.

سابعا  -الكفاءة في استخدام الطاقة (المقرر )3/22
 -171عددرض ال درئيس املش ددارك للفري ددق العام ددل املفت ددوح العض ددوية البن ددد  ٢م ددن ج دددول األعم ددال ،وأش ددار إىل أن
األطراف كانت قد طلبت مبوجب املقرر  ٣/13إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراض فدرص حتقيدق
الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضدخات احلراريدة ،واملتعلقدة باالنتقدال إىل بددائل
مراعية للمناخ .إضافة إىل ذلك دعيت األطراف إىل أن تقدم ،على أساس طوعي ،أي معلومدات ذات صدلة عدن
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االبتك د ددارات يف جم د ددال كف د دداءة اس د ددتخدام الطاق د ددة يف تل د ددك القطاع د ددات .وت د ددرد اإلف د ددادات املقدم د ددة يف الوثيق د ددة
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/5وس ددوف يع ددد الفري ددق تقريد درا ع ددن ه ددذه املس ددألة لك ددي تنظ ددر في دده األطد دراف يف
اجتماعها التاسع والعشرين يف تشرين الثاين/نوفمرب يف مونرتيال.
 -174وطلبت ممثلة ،أيدها آخرون ،متديد املوعد النهائي لتقدمي املعلومات ذات الصلة عن كفاءة استخدام
الطاقة ،بالنظر إىل قلة عدد األطراف اليت قدمت هذه املعلومات حىت اآلن ،والتحديات اليت يواجهها العديد من
البلدان يف إعداد مسامهات حسنة التوقيت بشأن هذا املوضوع اجلديد واملعقد .ومن شأن إعطاء الفرصة لتقدمي
مسامهات إضافية أن يتيح املعلومات اإلضافية ويشجع تبادل املعارف بشأن هذه املسألة ،وسيعطي زمخا
وتوجيهات للبلدان اليت ال تزال يف مرحلة مبكرة على صعيد وضع تدابري لكفاءة استخدام الطاقة .وأخريا،
شددت على أمهية حشد التمويل ملساعدة البلدان النامية يف هذا اجملال.
 -177وحث عدد من املمثلني على تنظيم حلقة عمل لزيادة املعرفة بفرص كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعي
التربيد وتكييف اهلواء أثناء التحول إىل استخدام بدائل منخفضة القدرة أو عدمية القدرة على إحداث االحرتار
العاملي ،مع وجود فوائد مشرتكة للمناخ وتوفري الطاقة .واقرتح العديد من املمثلني توسيع نطاق الفكرة من خالل
عقد سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية لتوسيع نطاق بناء املعارف واألنشطة التمكينية لكي تشمل أكرب عدد
ممكن من األطراف العاملة باملادة  .٥ومن شأن هذه املبادرة أن تفيد أيضا موظفي األوزون الوطنيني الذين
سيتعني عليهم تطوير خربات خارج نطاق مسؤولياهتم التقليدية مبوجب بروتوكول مونرتيال .وأبرز أحد املمثلني
احلاجة إىل بناء القدرات وتدريب موظفي اخلدمة والصيانة يف جمال تتغري فيه التكنولوجيا بشكل سريع .وقال
ممثل آخر إن هناك فرصا متاحة لتبادل املعلومات يف األجل املتوسط ،منها العروض املقدمة يف اجتماعات
شبكات األوزون اإلقليمية .وقال ممثل آخر إنه لضمان مستوى اخلربة املناسبة من األفضل أن تعقد حلقات
دراسية أو منتديات إقليمية حيضرها خرباء وأخصائيون بدال من حلقات العمل التقليدية .وقال إن من املهم بناء
عالقات قوية مع اخلرباء من أجل إرشاد االسرتاتيجية اإلمنائية ووضع السياسات على الصعيد الوطين.
 -173وقال أحد املمثلني ،متحدثا باسم جمموعة من األطراف ،إن كفاءة استخدام الطاقة متثل أحد أهم
التحديات اليت تواجه الكوكب يف الوقت احلايل .وأضاف أنه نظرا التساع نطاق هذه املسألة يتعني على
بروتوكول مونرتيال الرتكيز فقط على اجملاالت اليت تقع ضمن نطاق خرباته .وقد أظهرت السياسات املطبقة يف
االحتاد األورويب أن هناك العديد من الطرق املبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة .وفيما يتعلق بطلبات عقد
حلقات عمل بشأن كفاءة استخدام الطاقة وإعطاء املزيد من الوقت لتقدمي الوثائق على النحو املطلوب مبوجب
املقرر  ،٣/13قال إنه يتعني اعتماد هنج متعدد اخلطوات ،حبيث يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أوال
تقريره إىل اجتماع األطراف ،متشيا مع واليته ،قبل النظر يف اختاذ خطوات أخرى .وأيد ممثل آخر هذا النهج.
وقال أحد املمثلني إن مناقشة كفاءة استخدام الطاقة حتت إشراف بروتوكول مونرتيال ،وربط ذلك بتعديل
كيغايل ،هو طموح كبري للغاية لألطراف يف الربوتوكول ويبتعد كثريا عن والية الربوتوكول.
 -173وحث عدة ممثلني على اعتماد هنج أكثر فعالية ومرونة مبا يعكس ’’روح‘‘ تعديل كيغايل .وقد منحت
البلدان النامية أولوية كبرية لكفاءة استخدام الطاقة ولذلك يتعني اعتماد هنج شامل ومتكامل لتنفيذ تعديل
كيغايل ،جيري اإلقرار مبوجبه حبالة كفاءة استخدام الطاقة من خالل تنظيم حلقات عمل يف الوقت املناسب،
كما هو احلال فيما خيص مسألة معايري السالمة.
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 -110وعرض ممثل اهلند ورقة غرفة اجتماعات قدمتها البحرين واهلند والكويت ولبنان واململكة العربية
السعودية ،وتتضمن مشروع مقرر لكي ينظر فيه الفريق العامل بشأن املسائل املتعلقة بالدعم املايل والتقين
لكفاءة استخدام الطاقة يف األطراف العاملة باملادة  .٥وقال إن مشروع املقرر يسلم بأمهية كفاءة استخدام
الطاقة لتلك األطراف وطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم احتياجات األطراف العاملة
باملادة  1يف جمال التكنولوجيا والتمويل ،من أجل احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيز تلك الكفاءة يف
قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ،بينما يتواصل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال ،وأن يقيم عناصر التكاليف الرأمسالية والتشغيلية اإلضافية
الالزمة لإلبقاء على كفاءة استخدام الطاقة و/أو حتسينها عند التحول من بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية
ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي إىل تلك ذات القدرة املنخفضة على إحداثه ،مع االستفادة من
اخلربة الدولية ،وطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا هبذا الشأن إىل الفريق العامل
املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني ،وطلب إىل أمانة األوزون أن تنظم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق الكفاءة
يف استخدام الطاقة عقب ذلك االجتماع مباشرة.
 -111وأشار إىل أن استبدال املواد املربدة املكونة من مركبات الكربون اهليدروفلورية سيحقق حبد ذاته فوائد
ُمدودة فيما يتعلق بتغري املناخ ،نظرا ألن معظم التأثريات على االنبعاثات تنشأ عن استخدام الطاقة .وعلى
الرغم من التحسينات السابقة اليت حتققت يف جمال الكفاءة يف استخدام الطاقة نتيجة للتخلص التدرجيي من
املواد املستنفدة لألوزون اعتُربت أساسا حتديثات يف جمال التكنولوجيا ،ففي حالة تعديل كيغايل ال ميكن اعتماد
املبدأ ألن املوضوع هو االحرتار العاملي .ويكتسب هذا األمر أمهية خاصة بالنسبة للبلدان النامية ،حيث
سيستمر النمو يف استخدام التربيد وتكييف اهلواء ،السيما يف البلدان اليت تسود فيها درجات حرارة ُميطة
عالية .وأضاف أن التحول إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ستكون له آثار
واضحة يف جمال الكفاءة يف استخدام الطاقة ،وأكد على ضرورة حتديد تلك اجلوانب اليت ميكن النظر فيها يف
سياق بروتوكول مونرتيال .وجرى التأكيد على ضرورة معاجلة الكفاءة يف استخدام الطاقة باإلشارة حتديدا إىل
التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية وحدها .وختاما أوصى الفريق العامل بوثيقة قُدمت إىل اللجنة
التنفيذية يف دورهتا الثامنة والسبعني املعقودة يف مونرتيال يف نيسان/أبريل  ،٨١٠٢وهي ورقة تتناول خيارات
حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة لتكييف اهلواء يف املباين.
 -111وعرضت ممثلة رواندا ورقة غرفة اجتماعات قدمتها جمموعة الدول األفريقية وتتضمن مقرتحا ملشروع
مقرر يطلب فيه إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل احتفاال بالذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتيال ،وتشمل
عقد مناقشات بشأن املنافع املشرتكة للتخفيف من آثار تغري املناخ ،ومحاية طبقة األوزون ،والفوائد مشرتكة
لربوتوكول مونرتيال يف قطاع الطاقة ،مبا يف ذلك ما يتعلق بأمن الطاقة والوفورات يف التكاليف والقدرة على
الصمود والكفاءة .وأعربت عن أملها يف أن تتسىن ،يف سياق التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية،
إمكانية تكرار فرص تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة اليت أتاحها التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لطبقة
األوزون .وكذلك لفتت االنتباه إىل القرار الذي اختذه املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة يف دورته السادسة
عشرة املعقودة يف ليربفيل يف حزيران/يونيه  ،٨١٠٢باعتماد السياسات واآلليات الرامية إىل توفري تكنولوجيا تربيد
مأمونة وميسورة الكلفة تتسم بالفعالية والكفاءة من أجل تنفيذ تعديل كيغايل .وأضافت أهنا تؤيد متاما
املقرتحات اليت قدمتها اهلند وغريها من األطراف ،وتتطلع إىل العمل مع هذه األطراف .وأبدت مرونة بشأن
توقيت حلقة العمل املقرتحة ،وأشارت إىل أهنا قد هتيئ الفرصة لعقد مزيد من حلقات العمل يف املستقبل.
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 -117وأعرب عدد من املمثلني عن تأييدهم لالقرتاحات الواردة يف ورقيت غرفة االجتماعات .واعرتف مجيع
املمثلني الذين أخذوا الكلمة باألمهية احلامسة لتحقيق فرص حتسني معايري الكفاءة يف استخدام الطاقة ضمن
عملية تنفيذ أحكام تعديل كيغايل ،وباحلاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن السبل املمكنة للمضي قدما .ولفت
عدد من املمثلني االنتباه إىل اهلدف  7من أهداف التنمية املستدامة املتعلق باحلصول على الطاقة ،مبا يف ذلك
الغاية املتعلقة مبضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة حبلول عام  .٨١٣١وقالوا إن تنفيذ
تعديل كيغايل واتفاق باريس بشأن تغري املناخ من شأنه أن يضع البلدان على مسار التنمية املستدامة.
 -111وأبرز عدة ممثلني اآلثار السلبية الرتفاع مستويات استهالك الطاقة على االقتصادات الوطنية وانبعاثات
غازات االحتباس احلراري معا؛ ويف بعض احلاالت يستهلك التربيد وتكييف اهلواء ما يعادل  ٥١يف املائة من
الكهرباء يف املباين .ويف بلدان أخرى يشكل استهالك التربيد وتكييف اهلواء  ٢٥يف املائة من جمموع استهالك
الطاقة.
 -111ودعا بعض املمثلني إىل القيام بأنشطة تتناول آثار العمل املتعلق بكفاءة استخدام الطاقة بالنسبة
لوحدات األوزون الوطنية ،والدعم الذي ميكن أن حتصل عليه من خالل الصندوق املتعدد األطراف ،أو املصادر
األخرى للمساعدات املالية ،واحلاجة العامة إىل املساعدة يف جمال بناء القدرات لألطراف العاملة باملادة  .٥وأبرز
عدة ممثلني اآلثار املتعلقة بالتكاليف لرتكيب معدات جديدة حىت إذا كانت تكاليف الطاقة الالزمة لتشغيل
املعدات أقل بعد ذلك ،واحلاجة إىل االستثمار يف تدريب فنيي اخلدمة ويف زيادة الوعي العام .والحظ بعض
املمثلني أنه يتعني إتاحة املعلومات ليس فقط بشأن السبل املمكنة للمضي قدما ولكن أيضا بشأن ما تفعله
املؤسسات األخرى.
 -114وأشار بعض املمثلني إىل أن هذا املوضوع نوقش يف العديد من املناسبات يف املداوالت اليت جرت
بشأن تعديل كيغايل .وتضمن املقرر املصاحب العتماد التعديل عددا من اإلشارات املرجعية إىل كفاءة استخدام
الطاقة ،مبا يف ذلك تقدمي الدعم للبلدان ذات االستهالك املنخفض والطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق
املتعدد األطراف إدراج حتسينات كفاءة استخدام الطاقة يف مبادئها التوجيهية.
 -117ورأى عدة ممثلني أن حلقة العمل املقرتحة ،اليت أدرجت يف مشروعي املقررين ،ينبغي أن تعقد يف أقرب
وقت ممكن ،ويفضل أن يكون ذلك بالتعاقب مع االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب
 ٨١٠٢بدال من انتظار االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام  .٨١٠٢وهذا سيساعد على
تعزيز فهم هذه املسائل؛ وميكن تنظيم حلقات عمل إضافية ملتابعة حلقة العمل األوىل .وأبرزت إحدى املمثالت
أمهية حلقة العمل ،باملقارنة مع التقرير ،فهي تسمح بطرح األسئلة واحلوار؛ واعتربت أهنما متكامالن ويدعم كل
منهما اآلخر.
 -113ولكن ممثلني آخرين الحظوا أن الفريق العامل املفتوح العضوية ال ميكنه إال أن حييل مشاريع املقررات
إىل اجتماع األطراف للموافقة عليها؛ وهو ال ميلك سلطة اختاذ القرارات بنفسه ،ولذلك سيكون من املستحيل
االتفاق على تنظيم حلقة عمل يف تشرين الثاين/نوفمرب .وهناك أيضا قيود تتعلق بامليزانية .وعلى أي حال،
سيكون من األفضل حتديد طريق املضي قدما يف ضوء التقرير الذي من املقرر أن يصدره فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي ملناقشته يف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف.
 -113ومن حيث املشاركة يف حلقة العمل ،اقرتح بعض املمثلني دعوة مقرري السياسات ،فضال عن اخلرباء
التقنيني ،ألن وضع اللوائح املناسبة وقوانني البناء يشكل جزءا هاما من املناقشات .ورأى آخرون أن من
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الضروري إشراك الباحثني وممثلي الصناعة ،مبا يف ذلك قطاع الطاقة ،وممثلي املؤسسات املتعددة األطراف املعنية.
وطلب آخرون إدراج مناقشات بشأن مصادر التمويل احملتملة .وأفادت إحدى املمثالت أهنا تأمل يف أن تكون
عملية حتديد جدول أعمال حلقة العمل مفتوحة وشفافة ،وأن تستفيد من اخلربات خبالف تلك املوجودة لدى
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي .ووجه بعض املمثلني االنتباه إىل ضرورة تنظيم حلقة العمل جبميع لغات
األمم املتحدة.
 -110وتساءل ممثل عن االقرتاح بأن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقييم التكنولوجيا
واحتياجات التمويل الالزمة لتحقيق حتسينات يف كفاءة استخدام الطاقة لدى األطراف العاملة باملادة  ،٥ورأى
أن احتياجات التمويل ال ميكن تقييمها إال عندما حتدد األطراف السبل املناسبة للمضي قدما .بيد أن ممثال آخر
الحظ أن الفريق طُلب إليه تقييم سيناريوهات التخفيف املتعلقة بالتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون
اهليدروفلورية قبل اعتماد تعديل كيغايل ،وهلذا فإن هذه ليست هي املرة األوىل اليت يثار فيها هذا املوضوع .ومت
االتفاق بوضوح على أن حتسينات كفاءة استخدام الطاقة هي عنصر حاسم يف تنفيذ تعديل كيغايل.
 -111واستجابة هلذه املناقشات شدد ممثل اهلند على ضرورة اختاذ إجراءات بعد مجع املعلومات .ومع إقرار
املمثل بأن التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة كانت دائما من مسات التحوالت السابقة ،الحظ أن هذه
العملية تنطوي بالرغم من ذلك على تسريع الدورة العادية لتطوير التكنولوجيا وتصاحبها دائما تكاليف مسبقة.
ويصح بالطبع أن تنظر اللجنة التنفيذية يف املسألة ،ولكن عليها أن تفعل ذلك يف سياق أهداف السياسات
العامة اليت وافقت عليها األطراف.
 -111وأشار الرئيس املشارك إىل أن السبيل املناسب للمضي قدما هو أن يناقش مقدمو مشروعي املقررين
معا كيفية دمج مقرتحيهم ،ومن مث مناقشة مشروع املقرر مع األطراف املهتمة األخرى .بعد ذلك ميكن أن
يستأنف االجتماع مناقشة املوضوع.
 -117ويف وقت الحق ،أبلغ ممثل اهلند أن ُمق ررتحي مشروعي املقررين قد وافقوا على دمج مقرتحيهم يف
مشروع مقرر واحد ،على النحو الذي يرد يف ورقة غرفة اجتماعات منقحة .ويطلب مشروع املقرر املنقح إىل
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم احتياجات بناء القدرات وقطاع الصيانة يف قطاعات التربيد
وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ،كما يطلب إىل أمانة األوزون أن تنظم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق
الكفاءة يف استخدام الطاقة مع اإلشارة حتديدا إىل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ،وذلك يف
وقت االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ،واالحتفال بالذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتيال.
 -111وحث عدد من ممثلي األطراف واألمانة على التحلي باملرونة يف تنظيم حلقة العمل املقرتحة باالقرتان
مع االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف مونرتيال يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،٨١٠٢وطلبوا كذلك إىل اجلهات
املاحنة املهتمة أن تقدم املساعدة يف متويل حلقة العمل املقرتحة .وقال عدد من املمثلني إن األمانة ال ميكنها أن
تنظم حلقة عمل كهذه إال إذا صدر تكليف بذلك عن طريق مقرر الجتماع األطراف؛ وليس لدى الفريق
العامل املفتوح العضوية صالحية لكي يطلب إىل األمانة القيام هبذا اإلجراء .وبناء على ذلك ،سيلزم عقد حلقة
عمل يف مونرتيال يف وقت االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ومتويلها خارج نطاق األنشطة اليت صدر تكليف
هبا لألمانة .وأكدت األمينة التنفيذية ألمانة األوزون ،أن تنظيم حلقة العمل املقرتحة حتت رعاية بروتوكول
مونرتيال ال ميكن أن يتم إال وفقا لتكليف صادر عن اجتماع األطراف.
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 -111ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح بصيغته الواردة يف الفرع هاء من املرفق األول هلذا
التقرير إىل اجتماع األطراف التاسع والعشرين ملواصلة النظر فيه.

ثامنا  -النظر في مركبات الكربون الهيدروفلورية غير المدرجة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال
(  ،UNEP/OzL.Pro.28/12الفقرة )097
 -114عرض الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية البند  ٢من جدول األعمال وأشار إىل أنه خالل
االجتماع الثامن والعشرين لألطراف قدمت سويسرا والنرويج ورقة اجتماع تتضمن نص مشروع مقرر بشأن
إجراء للنظر يف مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت مل تدرج يف املرفق واو ،إال أهنما سحبتاها نظرا لضيق الوقت
وطلبتا إضافتها إىل جدول أعمال هذا االجتماع .ويرد نص مشروع املقرر املقرتح يف مرفق بالوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2
 -117وقدم ممثل سويسرا جمددا مشروع املقرر املقرتح وقال إنه يهدف إىل حث األطراف على اعتماد هنج
حتوطي عند تطوير وترويج مركبات كربون هيدروفلورية ذات قدرة كبرية على إحداث االحرتار العاملي وغري
مدرجة بوصفها موادا خاضعة للرقابة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتيال ،بالنظر إىل وجود مركبات كربون
هيدروفلورية أخرى تنتج وتستهلك بكميات ضئيلة أو بكميات غري معروفة ،وهي غري خاضعة للرقابة حاليا
مبوجب املادة  ٨ياء من الربوتوكول .وقال إن اهلدف ليس هو إضافة مواد أخرى إىل املرفق واو من الربوتوكول.
 -113وأعرب عدة ممثلني عن حتفظات على االقرتاح الذي جيري طرحه بعد فرتة قصرية من تعديل بروتوكول
مونرتيال ليشمل املرفق واو واملواد املدرجة فيه ،وحثوا على توخي احلذر يف اعتماد هنج خمتلف إلخضاع مواد
مماثلة للرقابة .وقال أحد املمثلني إن مجيع مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املنظمة يف املرفق واو مسموح
باستخدامها مبوجب الربوتوكول ،وتساءلوا عن املنطق يف تطبيق بعض التدابري للرقابة على مركبات كربون
هيدروفلورية أخرى إذا مل تكن هناك أي نية إلضافتها إىل القائمة يف املرفق واو .وأجاب ممثل النرويج بأن اهلدف
هو إجياد آلية طوعية لرصد تطوير مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت مل تدرج رغم أن قدرهتا على إحداث
االحرتار العاملي مماثلة لقدرة املواد املدرجة.
 -113وقال أحد املمثلني إن نص مشروع املقرر املقرتح ،بصيغته اليت قدم هبا ،ينطوي على عدد من املشاكل.
فمن الصعب للغاية تعريف معىن ’’القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي‘‘ ألنه مفهوم نسيب ملواد خمتلفة
يف قطاعات خمتلفة .وعالوة على ذلك ،فإن حث األطراف على عدم تشجيع تطوير مركبات الكربون
اهليدروفلورية اليت تتميز بقدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي ال يتسق مع هنج سياسة التخفيض التدرجيي
املعتمد مبوجب تعديل كيغايل ،وهو أداة سياساتية فظة جدا للتعامل مع جمال غري معروف نسبيا ،وميكن أن
يثبط االبتكار .والنهج األبسط هو مواصلة إدراج هذه األنواع من املواد ضمن والية فريق التقييم العلمي وفريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وذلك إلعالم األطراف بشأهنا على حنو دوري ،لكي تتمكن من النظر يف اختاذ
تدابري رقابة عند ظهور الشواغل أو يف حالة ظهورها .وأعرب عدة ممثلني عن رغبتهم يف مواصلة مناقشة مقرتح
سويسرا والنرويج من أجل وضع هنج أبسط وأكثر واقعية للتعامل مع مسألة التهديدات املستقبلية احملتملة الناشئة
عن تطوير مركبات كربون هيدروفلورية جديدة.
 -140ووافق الفريق العامل على مواصلة املناقشات بشأن هذه املسألة يف فريق غري رمسي.
 -141ويف وقت الحق ،أبلغ ممثل سويسرا عن نتائج املناقشات اليت أجراها الفريق غري الرمسي ،فقال إن
املسائل الرئيسية اليت مت حتديدها كانت التأكيد بوضوح على أن العملية ال تشمل إدراج مواد جديدة يف إطار
32

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/5

تدابري الرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال ،وكيفية إبقاء األطراف على علم مبركبات الكربون اهليدروفلورية اجلديدة
على حنو ال يلقى بأعباء اإلبالغ على عاتق األطراف ،على سبيل املثال من خالل الطلب إىل فريق التقييم
العلمي أن يرصد هذه املواد ويبلغ األطراف بشكل منتظم عن هذه املسألة.
 -141واتفق الفريق العامل على أن ينظر مؤيدو مشروع املقرر واألطراف املهتمة يف هذه املسألة مبزيد من
التفصيل يف الفرتة الفاصلة بني الدورات ،وأن يقدم مشروع مقرر منقح إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف
لكي ينظر فيه يف تشرين الثاين/نوفمرب .٨١٠٢

تاسع ا  -مسائل أخرى
 -147مل تُناقش أية مسائل أخرى.

عاشرا  -اعتماد تقرير االجتماع

 -141اعتمدت األطراف هذا التقرير يوم اجلمعة 11 ،متوز/يوليه  ،٨١٠٦على أساس مشروع التقرير الوارد
يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/L.1و .Add.1وُكلِّفت أمانة األوزون بوضع التقرير يف صيغته النهائية.

حادي عشر -اختتام االجتماع

 -141بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة ،أُعلن اختتام االجتماع التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح
العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف الساعة  4211من مساء يوم اجلمعة املوافق  11متوز/يوليه .1017
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المرفق األول
مشاريع المقررات
اتفق الفريق العامل على أن حييل إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف مشاريع املقررات التالية ملواصلة
النظر فيها على أساس أهنا ال تعترب نصا متفقا عليه بل ختضع بكاملها للمزيد من التفاوض.
إن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ،يقرر ما يلي:
ألف  -تكنولوجيا التدمير [المعتمدة] فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة
مشروع مقرر قدمته أستراليا وكندا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية
إذ ينظر يف التشابه الكيميائي بني مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
وبني مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات ،وإذ حييط علما باملمارسة املتبعة يف أحيان كثرية بتدمريها معا،
وإذ يشري إىل احلاجة إىل املوافقة على تكنولوجيا تدمري مركبات الكربون اهليدروفلوروية ،واالستمرار يف
حتديث قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر ،17/73
 - 1أن يوافق على أساس مؤقت على استخدام أنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة بالنسبة للمواد
املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق ألف ،ويف املرفق باء ،واجملموعة األوىل من املرفق جيم ،على النحو احملدد يف
مرفق املقرر  ،17/73لتدمري املواد اليت ستكون املدرجة باعتبارها يف املرفق واو؛
 - 7أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي تقرير إىل الفريق العامل املفتوح
العضوية يف اجتماعه األربعني يتناول ما يلي:
تقييما لتكنولوجيا التدمري املعتمدة بصورة مؤقتة وفقا للفقرة  ٠أعاله ،هبدف التأكد من قابليتها
(أ)
للتطبيق على مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
(ب) استعراضا ألية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف قائمة أنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما
يتعلق باملواد اخلاضعة للرقابة؛
 - 3أن يدعو األطراف إىل تقدمي البيانات ذات الصلة باملهام الواردة يف الفقرة  7أعاله إىل أمانة
األوزون حبلول [ 1شباط/فرباير .]7112
باء -

اإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري من أجل االستخدامات المختبرية والتحليلية لسنة  4002في
الصين
مشروع مقرر قدمته الصين
إذ يالحظ مع التقدير األعمال اليت أجنزها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية
للمواد الكيميائية التابعة له،
وإذ يشري إىل املقرر  ،11/11الذي ألغت األطراف مبوجبه ،ضمن أمور أخرى ،ممارسة تطبيق اإلعفاء
ر
املستنفدة لطبقة األوزون يف اختبارات
العاملي ألغراض االستخدامات املختربية والتحليلية على استخدام املواد
الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء،
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وإذ يشري أيضا إىل املقرر  4/17الذي مبوجبه ُرمسح لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  1من املادة  1من
بروتوكول مونرتيال ،بعدم التقيد حىت  71كانون األول/ديسمرب  1011باحلظر القائم على استخدام رابع
كلوريد الكربون ألغراض اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء يف حاالت فردية تعترب
فيها هذه األطراف أن عدم التقيد له ما يربره ،ويوضح فيه أن أي عدول عن التقيد فيما عدا ذلك ال ينبغي أن
حيدث إال وفقا إلعفاء من اإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري فيما خيص استخدام رابع كلوريد الكربون
الختبار الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء ملا بعد عام ،1011
وإذ يالحظ أن الصني أبلغت عن صعوبة تطبيق البدائل املوجودة حاليا الستخدام رابع كلوريد الكربون
يف اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء ،وأشارت إىل أهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت
لتنقيح وتعزيز معايريها الوطنية ،وإذ يالحظ أيضا أن الطرف يتخذ التدابري الالزمة لتطبيق البدائل ،وقد أعرب
عن استعداده لالستمرار يف القيام بذلك،
 - 1أن يشجع الصني ،اليت قدمت طلب إعفاء ألغراض االستخدام الضروري من أجل استخدام
رابع كلوريد الكربون يف اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء ،على أن تستكمل
تنقيح معيارها الوطين ذي الصلة ([ )HJ637املقرر تنقيحه يف عام  ]1013والذي سيدخل حيز النفاذ يف أقرب
ر
يستخدم املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛
وقت ممكن لكفالة االنتقال السلس إىل أسلوب ال
 - 1أن يطلب إىل الصني أن تواصل ،قبل تقدمي أية طلبات أخرى لإلعفاءات ألغراض االستخدام
الضروري ملواد مستنفدة لطبقة األوزون يف اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء،
معلومات عن تقييمها اإلضايف الستخدام األساليب التحليلية الدولية األخرى يف هذه االختبارات ،وعن
الظروف الوطنية اليت جتعل من الصعب استخدام هذه األساليب ،وعن تقييمها للمصادر البديلة املتاحة لإليثيلني
الرباعي الكلور ذي النقاوة العالية ،وعن التقدم احملرز يف تطوير األسلوب اخلاص هبا ،مبا يف ذلك التقدم احملرز يف
تنقية اإليثيلني الرباعي الكلور بوصفه بديال عن رابع كلوريد الكربون والثبات املصاحب لذلك املطلوب توفره يف
الكاشف الكيميائي ،والتقدم احملرز يف تنقيح املعايري الوطنية ذات الصلة ،إضافة إىل تقدمي جدول زمين للتخلص
التدرجيي من رابع كلوريد الكربون يف االستخدامات املختربية والتحليلية ،مع اإلشارة إىل التواريخ واخلطوات
املتوقعة يف تلك العملية؛
 - 7أن يأذن مبستوى االستهالك الالزم للصني لعام  1013لتلبية االستخدامات الضرورية لرابع
كلوريد الكربون يف اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية ،على النحو احمل ّدد يف مرفق هذا
املقرر.
مرفق المقرر ]...[/29
اإلذن باالستخدامات الضرورية لعام  2102لرابع كلوريد الكربون في اختبارات الزيوت والشحوم
وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء (باألطنان المترية)

الطرف

الصني

٨١٠٢
٦٥
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جيم  -المسائل المتعلقة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
مشروع مقرر قدمته أستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية واليابان
إذ يدرك أن األطراف غري العاملة بالفقرة  1من املادة  5من بروتوكول مونرتيال هي بصدد اختاذ تدابري
للتقليل من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون املدرجة ضمن اجملموعة األوىل من املرفق جيم
(مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) والتخلص منها يف هناية املطاف،
وإذ يسلم بضرورة مواصلة النظر يف املسائل املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،على النحو
املبني يف الفقرات  17و 13و 11من املقرر  ،6/19وإذ يأخذ يف اعتباره تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي املقدم استجابة للمقررين  5/72و،2/72
وإذ يشري إىل أن جلنة اخليارات التقنية املتعلقة باهلالونات ترى أن من احملتمل أن توجد تطبيقات يف جمال
إنقاذ الطائرات ومكافحة حرائقها تستمر فيها احلاجة إىل العوامل النظيفة ضمن اإلطار الزمين للفرتة -7171
،7131
وإذ يشري إىل أن جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية حددت مرّكبات كربون هيدروكلورية فلورية
تُستخدم كمذيبات قد تستمر احلاجة إليها يف بعض تطبيقات التنظيف وعمليات التصنيع الدقيقة (اليت قد
تشكل تطبيقات لعوامل التصنيع)،
 - 1أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،فيما يتعلق مبواد اجملموعة األوىل من املرفق
جيم ،تقييم احتياجات األطراف غري العاملة باملادة  1خالل الفرتة من عام  1010إىل عام  1070وما
بعدها فيما خيص:
الكميات واجملاالت لالحتياجات احملتملة يف قطاع إمخاد احلرائق ،مبا فيها تلك اليت تتطلب
(أ)
استخدام العوامل النظيفة؛
(ب) الكميات واجملاالت لالحتياجات احملتملة لتطبيقات املذيبات ،مثل اخلدمة واالستخدامات
احملتملة لعوامل التصنيع؛
(ج)

الكميات واجملاالت لالستخدامات املتخصصة احملتملة األخرى.

 - 7أن يدعو األطراف وغريها من الكيانات املهتمة إىل تزويد أمانة األوزون باملعلومات ذات الصلة
حبلول  31كانون األول/ديسمرب  ،٨١٠٢إلدراجها يف التقرير املرحلي للفريق؛
-3
دال -

أن يطلب إىل الفريق تقدمي تقرير عن التقييم املشار إليه أعاله حبلول  1آذار/مارس .٨١٠٢

استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع
مشروع مقرر قدمه االتحاد األوروبي
إذ يالحظ مع التقدير التقرير املرحلي لعام  1017الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
وخصوصا من حيث تعلقه بعوامل التصنيع،
وإذ يشري إىل أن اجلدول ألف الوارد يف املقرر  11/10بشأن استخدامات عوامل التصنيع ،جرى
حتديثه باملقررات  ،4/11و ،7/17و ،11/13و ،7/11و ،3/11و،7/17
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وإذ يالحظ أن التقرير املرحلي للفريق لعام  1017يأخذ يف االعتبار املعلومات اليت قدمتها األطراف
وفقا للمقرر ،7/11
وإذ يالحظ أيضا أن التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  ٨١٠٢يوصي بإزالة
ثالث عمليات من اجلدول ألف الوارد يف املقرر  11/10بصيغته املعدلة أخريا مبوجب املقرر ،7/17
-1

أن يقوم بتحديث اجلدول ألف يف املقرر  ٠٠/10على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛

 -1أن حيث األطراف على أن حتدث معلوماهتا عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع
وأن تزود أمانة األوزون حبلول  ٣٠كانون األول/ديسمرب  ٨١٠٢مبعلومات عن تنفيذ وتطوير التقنيات الرامية إىل
ختفيض االنبعاثات؛
 -7أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا إىل االجتماع احلادي
واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لألوزون ،يتناول
التطبيق الصناعي ألي تكنولوجيا بديلة تستخدمها األطراف اليت ألغت بالفعل استخدام املواد اخلاضعة للرقابة
كعوامل تصنيع يف العمليات املدرجة يف اجلدول ألف ،بصيغته احملدثة يف مرفق هذا املقرر.
الجدول ألف
قائمة استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع
الرقم

تطبيقات عوامل التصنيع

٠

القضاء على استخدام ثالث كلوريد النيرتوجني يف رابع كلوريد الكربون
إنتاج الكلور والقلويات
استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز املتخلف من رابع كلوريد الكربون
عملية إنتاج الكلور والقلويات

االحتاد األورويب ،إسرائيل،
الواليات املتحدة األمريكية
االحتاد األورويب ،الواليات
املتحدة األمريكية

٣
٠
٥
٦
٢

رابع كلوريد الكربون
إنتاج املطاط املكلور
رابع كلوريد الكربون
إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن
رابع كلوريد الكربون
إنتاج بوليمر األراميد
مركب الكربون الكلوروفلوري11-
إنتاج صفائح األلياف الصناعية
التصنيع الكيميائي الضوئي لسالئف البويل بريوكسيد مركب الكربون الكلوروفلوري17-
بويل إيثر البريفلورية من البويل إيثرات البريفلورية
واملشتقات الثنائية الزمر الوظيفية
حتضري ديوالت البويل إيثر البريفلورية ذات الزمر مركب الكربون الكلوروفلوري113-
الوظيفية العالية الفعالية
رابع كلوريد الكربون
إنتاج السيكلودمي
بروميد كلوريد امليثان
برومة بوليمرات الستايرين
إنتاج ألياف البويل إيثيلني ذات املعامل العايل القيمة مركب الكربون الكلوروفلوري113-

االحتاد األورويب
الصني
االحتاد األورويب
الواليات املتحدة األمريكية
االحتاد األورويب

٨

٢
٩
٠١
٠٠

املادة

األطراف املسموح هلا

االحتاد األورويب
االحتاد األورويب
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
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هاء -

مسائل متعلقة بالدعم المالي والتقني من أجل تحقيق كفاءة استخدام الطاقة في البلدان العاملة بالفقرة 0
من المادة 5

مشروع مقرر قدمته الهند والبحرين والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان والمجموعة
األفريقية
إذ يشري إىل املقرر  1/13الذي يشري ،من بني مجلة أمور ،إىل وضع توجيهات بشأن التكاليف تتعلق
باحملافظة على كفاءة استخدام الطاقة و/أو حتسني هذه الكفاءة فيما خيص التكنولوجيات واملعدات البديلة ذات
القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي ،عند التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون
اهليدروفلورية ،مع مالحظة الدور الذي تقوم به مؤسسات أخرى تعاجل كفاءة استخدام الطاقة ،عند االقتضاء،
وإذ يدرك احلاجة إىل احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة و/أو حتسينها بينما جيري التحول بعيدا عن
استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي إىل استخدام بدائل
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية،
وإذ يالحظ أن استخدام تكييف اهلواء والتربيد يتزايد يف البلدان العاملة بالفقرة  1من املادة ،٥
وإذ يدرك أن أثر احلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها سيكون له تأثري أكرب بكثري على
املناخ مقارنة مبجرد االخنفاض الناتج عن التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية
على إحداث االحرتار العاملي العايل مبوجب بروتوكول مونرتيال،
 - 1أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقييم التكنولوجيا واالحتياجات التمويلية
لألطراف العاملة بالفقرة  1من املادة  ٥من أجل احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف قطاعات
التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية مع التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب تعديل
كيغايل لربوتوكول مونرتيال ،وكذلك من أجل وضع السيناريوهات ،وكذلك تقييم االحتياجات يف جمايل بناء
القدرات وتقدمي خدمات الصيانة لقطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛
 - 1أن يقيِّم عناصر التكاليف الرأمسالية والتشغيلية اإلضافية ،للمحافظة على كفاءة استخدام الطاقة
و/أو تعزيزها عند التحول إىل استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي بدال من
مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي باالستفادة من التجارب الدولية؛
 - 7أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي التقرير حبلول االجتماع األربعني
للفريق العامل املفتوح العضوية ،املقرر عقده يف عام  1013وتقدمي حتديثات سنوية بعد ذلك؛
 - 1أن يطلب إىل أمانة األوزون تنظيم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق كفاءة استخدام الطاقة مع
اإلشارة على وجه اخلصوص إىل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية خالل االحتفال بالذكرى
السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتيال.
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المرفق الثاني
موجزات للعروض التي قدمها أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
ألف  -تقرير فريق التقييم العلمي عن القدرات على إحداث االحترار العالمي لمواد المجموعة األولى من
المرفقات ألف وجيم وواو
 -1قدم السيد جون بايل والسيد بول نيومان والسيد بونفيس سفاري ،الرؤساء املشاركون لفريق التقييم
العلمي ،عرضا عن تقرير الفريق عن القدرات على إحداث االحرتار العاملي ملواد اجملموعة األوىل من املرفقات
ألف وجيم وواو متشيا مع االتفاق الذي مت التوصل إليه يف فريق االتصال املعين جبدوى وسبل إدارة مركبات
الكربون اهليدروفلورية يف االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال املعقود يف كيغايل يف تشرين
األول/أكتوبر  ،7116والذي يفيد بأنه من أجل تنفيذ الفقرة الفرعية اجلديدة ( 9أ) ’ ‘7من املادة  7من
بروتوكول مونرتيال ،سيتعني على فريق التقييم العلمي أن يبدأ العمل الالزم لتزويد اجتماع األطراف باملعلومات
اليت حيتاجها لتعديل قدرات االحرتار العاملي ملواد اجملموعة األوىل من املرفقات ألف وجيم وواو ،وفقا لتلك الفقرة
الفرعية ،وأن يقدم تقريرا عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع
والثالثني ( ،UNEP/OzL.Pro.28/12الفقرة .)711
 -7وأوضح الرؤساء املشاركون أن قدرات إحداث االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ()HFC
ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ( )HCFCضرورية حلساب خطوط األساس املتعلقة بالتخفيض التدرجيي
ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار تعديل كيغايل.
 -3وقالوا إن القدرة على إحداث االحرتار العاملي هي مقياس لتقييم التأثريات املناخية للمادة مقارنة بثاين
أكسيد الكربون على مدى فرتة ُمددة (عادة  71و 111و 511سنة) .والقدرة على إحداث االحرتار العاملي
حتديدا هي التأثري اإلشعاعي العاملي لكيلوغرام واحد من غاز معني مقارنة بكيلوغرام واحد من ثاين أكسيد
الكربون على مدى فرتة زمنية (يف هذه احلالة  111سنة) .وحبسب التعريف ،تبلغ قدرة إحداث االحرتار العاملي
لثاين أكسيد الكربون  ،1بينما تبلغ مثيلتها ملركب ( 1 661 CFC-11املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،
 .)7111وقد مت وضع مقياس القدرة على إحداث االحرتار العاملي ألول تقييم للفريق احلكومي الدويل املعين
بتغري املناخ ( ،)Derwent, Rodhe, and Wuebbles, 1990وكان مشاهبا جدا للقدرة على استنفاد األوزون ،ولكنه
استُخدم ملقارنة اآلثار املناخية .واعتمدت القدرة على إحداث االحرتار العاملي على ما يلي( :أ) األفق الزمين
( 71أو  111أو  511سنة)؛ (ب) عمر املادة يف الغالف اجلوي؛ (ج) طيف األشعة حتت احلمراء؛ (د)
االحرتار العاملي املطلق لتغري يف ثاين أكسيد الكربون .وأدت التحسينات العلمية إىل تغريات يف العوامل من
(ب) إىل (د) ،وأدت هذه التغريات مبرور الوقت إىل تغيريات يف القدرة على إحداث االحرتار العاملي .وكمثال
منوذجي ،مت تنقيح القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمركب  HCFC-22احملسوبة على أساس  111سنة
عدة مرات منذ عام  ،7117وتراوحت قيمتها ما بني حد أدىن ( 1261اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ )7113 ،وحد أقصى قدره ( 1211املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ،)7112 ،وأفضل تقدير يف الوقت
احلايل قدره ( 1221املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.)7111 ،
 -1ومتثلت إحدى املشكالت اخلاصة يف أنه مل يتم إدراج سوى  2قدرات على إحداث االحرتار العاملي
للمواد املدرجة يف املرفق جيم والبالغ عددها  11مادة .ومل تكن هناك بيانات عن القدرات على إحداث
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االحرتار العاملي للمركبات  HCFC-121و HCFC-122و .HCFC-133وتُشتق القدرات على إحداث االحرتار
العاملي ملواد املرفق جيم من تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ،بيد أن هذه القيم
(اجلدول  11-7من تقرير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ )7112 ،كان قد مت تكييفها من اجلدول
 7-2الوارد يف التقييم العلمي الستنفاد األوزون( 7116 :املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية .)7112 ،ويف
حساب خط األساس اخلاص باالستهالك واإلنتاج ،كان يُفرتض أن القيمة الناقصة للقدرة على إحداث
االحرتار العاملي تساوي الصفر .وأدرجت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )7111قائمة ُمدثة تشمل قدرات
إحداث االحرتار العاملي لثالثة عشر من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
 -1والحظ فريق التقييم العلمي أن السيد ك .دمييرتيوس والسيد ب .باباناستاسيو والسيد مارشال والسيد
ج .ب .بوركهولدر من اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي قاموا حبساب القيم الناقصة لقدرات
إحداث االحرتار العاملي جلميع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املدرجة يف القائمة جيم .وأعدوا دراسة
عنواهنا ”حتديد قدرات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على استنفاد لألوزون وعلى إحداث االحرتار
العاملي“ وستُقدم قريبا إىل جملة علمية ختضع الستعراض األقران .واشتملت الدراسة على تقييم شامل ملركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية من الفئات  C1و C2و ،C3ملا جمموعه  171مركبا ،مبا يف ذلك مجيع اإليسومرات
واملتوافقات املستقرة ( .)stable conformersوستشمل هذه الدراسة العمر ،وقدرات استنفاد األوزون ،والقدرات
على إحداث االحرتار العاملي ،والقدرات على إحداث تغري يف درجة احلرارة العاملية جلميع هذه املركبات .وكان
جمموع عدم اليقني يف القدرات على إحداث االحرتار العاملي صغريا نسبيا بالنسبة للمركبات اليت خضعت لقياس
جيد مثل املركب  CFC-11ولكنه قد يصل إىل  10يف املائة تقريبا للتقديرات اجلديدة لقدرات إحداث االحرتار
العاملي بسبب( :أ) أطياف األشعة حتت احلمراء النمطية( ،ب) العمر( ،ج) االحرتار العاملي املطلق لثاين أكسيد
الكربون.
 -6واختتم تقرير فريق التقييم العلمي باإلشارة إىل أنه مت اختيار مؤلفي تقرير ”التقييم العلمي الستنفاد
األوزون لعام  “7112وجتري صياغة املشروع األول للتقرير (وسيتاح التقرير النهائي يف كانون األول/ديسمرب
 .)7112وسيتضمن التقييم فصال عن السيناريوهات واملعلومات ملقرري السياسات ،وسيشمل تنقيحات
وتقديرات جديدة لقدرات إحداث االحرتار العاملي.
باء-

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول
مونتريال للفترة ( 4040-4002المقرر )5/42
 -2بدأت السيدة شيكيو تشانغ ،الرئيسة املشاركة لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد ،العرض بتقدمي
تفاصيل عن الوالية الواردة يف املقرر  ،5/72واليت تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرا
عن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال لفرتة السنوات الثالث
 .7171-7112واستعرضت األجزاء الرئيسية من املقرر اليت تضمنت اختصاصات الفريق مبا يف ذلك على
سبيل املثال ال احلصر ما يلي :أن يضع الفريق يف اعتباره مجيع تدابري الرقابة واملقررات ذات الصلة اليت وافقت
عليها األطراف يف بروتوكول مونرتيال واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف حىت اجتماعه الثامن
والسبعني؛ وأن يقدم الفريق أرقاما إرشادية للموارد يف إطار التمويل املقدر الالزم للتخلص التدرجيي من مركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية واليت ميكن ربطها بتمكني األطراف العاملة مبوجب املادة  5من تشجيع استخدام
البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي ،فضال عن تقدمي أرقام إرشادية عن أية
موارد إضافية ستلزم ملواصلة التشجيع على استخدام البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث
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االحرتار العاملي؛ وأن يقدم الفريق أرقاما إرشادية للفرتتني  7173-7171و 7176-7171لدعم مستوى
متويل مستقر وكاف .وفيما يتعلق بالنهج الذي اتبعه الفريق يف إعداد تقريره ،ذكرت السيدة تشانغ أن الفريق
أنشأ فرقة عمل معنية بتجديد املوارد أجرت مشاورات واسعة ،واستندت إىل املبادئ التوجيهية املعمول هبا
للتكاليف يف إطار الصندوق املتعدد األطراف ،والحظت القيود على أي تقديرات مقدمة بشأن التمويل (أي،
حيث كانت املبادئ التوجيهية لتكاليف أنشطة التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية قيد املناقشة يف
اللجنة التنفيذية) ،واستخدمت كإرشاد هام خطة األعمال املعدلة للصندوق املتعدد األطراف للفرتة -7112
 7119بعد االجتماع السابع والسبعني للجنة التنفيذية (املشار إليها أيضا باسم ”خطة األعمال“).
 -2وقدم السيد المربت كويربز ،الرئيس املشارك لفرقة العمل ،اجلزء املتبقي من العرض وأشار إىل أنه يتبع
تسلسل الفصول الواردة يف التقرير ملختلف عناصر جمموع احتياجات الصندوق املتعدد األطراف من التمويل
لفرتة السنوات الثالث  .7171-7112مث قدم الفصل  3من التقرير عن عنصر التمويل املتعلق خبطط إدارة
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية .وأشار إىل أن التمويل الكبري خلطط إدارة التخلص
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اعتُمد بالفعل للفرتة ( 7176-7112من خالل اللجنة
التنفيذية يف اجتماعها السابع والسبعني) ،وأن التمويل اإلضايف مستمد من خطة األعمال املتعلقة باألنشطة
(املقررة) خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للفرتة  ،7171-7112وأن
التمويل املعتمد حاليا ال يغطي امتثال عام  7171جلميع البلدان ،وأن التمويل قد مت تقديره للبلدان اليت لن
حتقق التخفيض البالغ  35يف املائة يف عام  7171بالتمويل املعتمد حاليا .وأشار إىل أنه يف حالة نسب
التخفيض املخطط هلا لبعض البلدان واملتفق عليها بعد عام  ،7171مت استبعاد هذا التمويل املخصص
لتخفيض ما بعد عام  7171من فرتة السنوات الثالث  .7171-7112واستعرض السيد كويربز رمسا بيانيا
يوضح التمويل املعتمد خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة
 .7176-7112واستعرض أيضا عناصر متويل خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية على أساس التمويل املعتمد واملقرر ألنشطة تلك اخلطط يف األطراف غري ذات حجم
االستهالك املنخفض واألطراف ذات حجم االستهالك املنخفض .مث خلص جمموع التمويل املقدر خلطط إدارة
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة  7171-7112على النحو التايل :نطاق
متويل قدره  171,9-391,9مليون دوالر خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية؛ ومتويل إضايف للمرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
يف الصني (املقررة) ضمن نطاق يرتاوح بني صفر و 21مليون دوالر؛ ومتويل إضايف قدره  111 111دوالر
لبلدين من البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض لديهما خطة مرحلة ثالثة إلدارة التخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف خطة األعمال .مث ذكر جمموع االحتياجات من التمويل الذي يقع ضمن
نطاق  191,25 -391,91مليون دوالر للفرتة .7171-7112
 -9وناقش السيد كويربز بعد ذلك الفصل الرابع املتعلق خبطط إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية .وأشار إىل أنه مت النظر يف حالة بلدين فقط من أجل متويل التخلص التدرجيي من
اإلنتاج من خالل خطة إلدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،حيث كان
يُفرتض أن جمموع متويل املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من قطاع إنتاج مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية للفرتة  1010-1013قدره  47,11مليون دوالر .وأشار إىل أنه مل يتم النظر يف أي
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متويل للتخلص من املصانع مزدوجة االستعمال ،موضحا أنه قد يتم النظر يف املصانع مزدوجة االستعمال (يف
املستقبل) فيما يتعلق بتخفيف استخدام مركب .HFC-23
 -10وفيما خيص الفصل اخلامس املتعلق بتمويل األنشطة غري االستثمارية والداعمة ،أشار السيد كويربز إىل
أن متويل التعزيز املؤسسي قد ُحسب على أساس املبالغ املشار إليها بالفعل يف خطة األعمال للسنوات 1013
و 1013و1010؛ وأنه يُفرتض أن تكون تكاليف إعداد خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية مماثلة لتكاليف إعداد اخلطط السابقة ،وتقدر مببلغ  3,7مليون دوالر لفرتة السنوات الثالث
1010-1013؛ وأنه بالنسبة للمشاريع النموذجيةُ ،وضع خياران من االفرتاضات( :أ) حبلول -1017
 ،1013لن تتم املوافقة على أي مشاريع منوذجية أخرى بشأن جدوى خيارات ُمددة ذات قدرة منخفضة
على إحداث االحرتار العاملي أو (ب) يف فرتة السنوات الثالث القادمة ،قد تكون هناك حاجة إىل متويل مماثل
للتمويل الذي أتيح يف السنوات الثالث السابقة للمشاريع النموذجية  -ومت تقدير نطاق يرتاوح ما بني صفر
و 10ماليني دوالر .ومشلت األنشطة الداعمة (احملسوبة وفقا ملقررات اللجنة التنفيذية احلالية) متويل برنامج
املساعدة على االمتثال التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومتويل الوحدات األساسية للوكاالت ،وتكاليف أمانة
الصندوق املتعدد األطراف وعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية ،وتكاليف أمني اخلزانة .وتشري التقديرات إىل أن
جمموع االحتياجات من التمويل للفرتة  1010-1013لألنشطة غري االستثمارية والداعمة يرتاوح ما بني
 111,03و 111,03مليون دوالر.
 -11وناقشت السيدة بيال مارانيون ،الرئيسة املشاركة لفرقة العمل ،الفصل  4املتعلق باألنشطة التمكينية
املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية .وأشارت إىل أن أهم عنصر يف التحضري لتمويل التخفيض التدرجيي
ملركبات الكربون اهليدروفلورية هو ”األنشطة التمكينية“ (للفرتة اليت تشملها السنوات الثالث -1013
)1010؛ وأشارت أيضا إىل أن مصطلح ”األنشطة التمكينية“ مل يستخدم من قبل فيما يتعلق بالتخفيض
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية .وقد حددت فئات األنشطة التمكينية يف الفقرة  10من املقرر
 1/13بوصفها بناء القدرات والتدريب والتعزيز املؤسسي وإصدار الرتاخيص مبوجب املادة  1باء ،واإلبالغ
واملشاريع النموذجية ووضع االسرتاتيجيات الوطنية .ويف حني أجرت اللجنة التنفيذية مناقشات أولية بشأن
املبادئ التوجيهية لتمويل األنشطة التمكينية املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية يف اجتماعها الذي عقد يف
نيسان/أبريل  ،1017فقد وافقت على مواصلة املناقشات يف اجتماعها التاسع والسبعني الذي سيعقد يف
بانكوك يف متوز/يوليه  .1017وبالتايل ،مل يكن قد مت إعداد أي مبادئ توجيهية بشأن األنشطة التمكينية
املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية وقت االنتهاء من إعداد تقرير جتديد املوارد .وأوضحت املنهجية
املستخدمة يف التقرير لتقدمي نطاق متويل األنشطة التمكينية واليت متثلت أساسا يف هنجني( :أ) بالنسبة للحد
األدىن من النطاق ،يُستخدم هنج يراعي اخلربة املكتسبة يف إطار املرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي
من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إلعداد املشاريع واملشاريع النموذجية؛ (ب) بالنسبة للحد األعلى من
النطاق ،يُستخدم هنج ُر
اقرتح يف االجتماع الثامن والسبعني للجنة التنفيذية ويستند إىل حتديد مبلغ معني لكل
طرف من األطراف العاملة مبوجب املادة  1وفقا خلط أساس مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتمويل
السابق .ويؤدي هذا إىل نطاق يرتاوح ما بني  17,1و 10,1مليون دوالر للمشاريع غري االستثمارية يف الفرتة
 .1010-1013وبالنظر إىل أن املقرر طلب من الفريق أن يقدم أرقاما إرشادية للموارد اإلضافية اليت ستلزم
ملواصلة تشجيع األطراف على استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة القدرة أو املعدومة إلحداث االحرتار
العاملي ،وعلى ختفيض مركبات الكربون اهليدروفلورية تدرجييا ،فقد استنبط الفريق نطاقا للتمويل ،استنادا إىل
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الدراسة الواردة يف تقرير جتديد املوارد الصادر يف حزيران/يونيو ( 1011أي مشاريع حتويالت املرحلة الثانية
وكذلك مشاريع أجهزة تكييف اهلواء الثابتة) ،يرتاوح ما بني  3ماليني دوالر و 11مليون دوالر .وبناء على
ذلك ،يقدر جمموع احتياجات التمويل للفرتة  1010-1013لألنشطة التمكينية ضمن نطاق -11,1
 11,1مليون دوالر.
 -11وناقشت السيدة مارانيون بعد ذلك الفصل  7املتعلق بأنشطة التخفيف للمركب  .HFC-23فأشارت
إىل أن املقرر  1/13يقتضي ،فيما يتعلق مبواد اجملموعة الثانية من املرفق واو (أي مركب  ،)HFC-23أن يضمن
كل طرف ،اعتبارا من  1كانون الثاين/يناير  1010وكل سنة بعد ذلك ،أن كل منشأة إنتاج تولد انبعاثات
مركب  HFC-23تقوم بتدمري املركب  HFC-23بالقدر املمكن عمليا باستخدام تكنولوجيا توافق عليها األطراف.
وهذا يعين ضمنا أن عام  1010سيكون العام األول لتدمري مركب  HFC-23مبوجب بروتوكول مونرتيال ،ويقع
عام  1010ضمن الفرتة اليت ينُظر فيها يف فرتة السنوات الثالث احلالية .وقدمت السيدة مارانيون بعض
املعلومات األساسية املتعلقة باملركب  :HFC-23أشارت إىل أنه منتج ثانوي إلنتاج مركب HCFC-22؛ وأن املركب
 HFC-23مت ترميده يف عدد من مصانع إنتاج مركب  HCFC-22بتمويل من خالل آلية التنمية النظيفة؛ وأن
العديد من ُمطات الرتميد املنشأة عن طريق آلية التنمية النظيفة ال تزال تعمل أو ميكن تشغيلها مرة أخرى (بعد
الصيانة واإلصالح)؛ وأن الدوافع لتدمري مركب  HFC-23مثل الدعم املايل أو اآلليات التنظيمية متاحة اآلن يف
الصني واهلند؛ وأن وثيقة االجتماع الثامن والسبعني للجنة التنفيذية بشأن اجلوانب الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا
الرقابة على املنتج الثانوي  )UNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9( HFC-23املستخدمة كمرجع يف التقرير قدمت حملة
عامة جيدة عن حالة خطوط إنتاج املركب  HCFC-22بوجود مرافق التدمري وبدوهنا يف ستة من األطراف العاملة
مبوجب املادة  - 1مل تتوفر مرافق التدمري يف  1من أصل  11خط إنتاج ملركب  .HCFC-22مث أوضحت أن
نطاقات تكاليف أنشطة التخفيف ملركب  HFC-23وضعت عن طريق حبث تكاليف االستثمار حملطات الرتميد
اجلديدة فضال عن التكاليف التشغيلية هلذه احملطات .وتشري التقديرات إىل أن تكاليف ُمطة ترميد (كبرية)
جديدة تصل إىل  0,1مليون دوالر يف السنة؛ وبالنسبة للتكاليف التشغيلية ،استُخدم نطاق يرتاوح ما بني 0,1
و 1,1دوالر لكل كيلوغرام من التخفيف السنوي للمركب  .HFC-23وحيتسب جمموع نطاق التمويل الكامل
بافرتاض أن مجيع املرافق يف كافة البلدان النامية ستمول لتغطية تكاليفها التشغيلية يف عام  :1010يتضمن
النطاق مبلغا صغريا نسبيا إلعادة تشغيل بعض املصانع ( 0,3مليون دوالر) زائدا التكاليف الرأمسالية والتشغيلية
املقدرة ضمن نطاق  10,7-7,1مليون دوالر .ومن مث ،فإن نطاق جمموع التمويل املقدر ألنشطة ختفيف
املركب  HFC-23يف الفرتة  1010-1013يقع ضمن النطاق  11,1-3مليون دوالر.
 -17وخلصت السيدة مارانيون جمموع احتياجات التمويل لفرتة السنوات الثالث  1010-1013فقدرهتا
ضمن النطاق  713,31-401,71مليون دوالر .وفيما يتعلق باملبالغ اإلرشادية للتمويل املطلوب لفرتيت
السنوات الثالث القادمتني ،أشارت إىل أن هناك عددا من االعتبارات املهمة يف هاتني الفرتتني القادمتني:
ستكون هناك حاجة إىل متويل كبري بعد عام  1010ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية (شرائح املرحلة الثانية
من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)؛ وستكون هناك حاجة إىل متويل
ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املتبقية اليت يتعني التخلص التدرجيي منها مبا يف ذلك املرحلة الثالثة من
خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛ وأنه ميكن تقدير أن األنشطة غري
االستثمارية والداعمة ستكون ضمن نطاقات مشاهبة لتمويل الفرتة 1010-1013؛ وأن أنشطة التخفيف
للمركب  HFC-23ستستمر وستتطلب متويال ما بعد عام  .1010وأشارت إىل أنه من الصعب تقدير التمويل
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خلطط التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية نظرا لعدم وجود مبادئ توجيهية من اللجنة التنفيذية يف
هذا الصدد وقت إعداد التقرير؛ وبالتايل استخدمت عبارة ”حيدد الحقا“ على الرغم من أن التقرير أشار إىل
أن متويل التحويل املتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية يف املستقبل سيكون كبريا عند مقارنته مبركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية يف املرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
واختتمت السيدة مارانيون العرض بتقدمي جمموع النطاقني اإلرشاديني للتمويل املطلوب يف فرتيت السنوات الثالث
املقبلتني  1017-1011و 1014-1011ومها  771-471,3مليون دوالر و 431,1-113,1مليون
دوالر على التوايل.
جيم-

التقارير المرحلية عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام ( 4007المجلدان األول والثاني)،
بما في ذلك المسائل ذات الصلة ،والتي يقدمها الفريق ولجان الخيارات التقنية

 -0تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 4007
 -11قدم السيد آشلي وودكوك ،الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقرير الفريق لعام
 ،7112فأوجز اخلطة العامة لعرض التقرير املرحلي بالنيابة عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي .وقال إن
هذا العام كان عاما حافال بالنشاط للفريق مشل تقدمي عدة تقارير وعروض هامة إىل الفريق العامل املفتوح
العضوية .وقام السيد وودكوك بتقدمي السيد باولو ألتو ،الرئيس املشارك اجلديد للجنة اخليارات التقنية للرغاوي
املرنة واجلاسئة ،الذي قدم بعد ذلك التقرير املرحلي للجنة.
 -4التقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية للرغاوي المرنة والجاسئة
 -11بدأ السيد باولو ألتو ،الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة ،عرضه بذكر أن
السوق العاملية للرغاوي منت بنسبة  1يف املائة سنويا يف السنوات األخرية .وأشار إىل أن هناك ثالث جمموعات
رئيسية (الرغاوي املتخصصة ،ورغاوي البوليسرتين ،ورغاوي البويل يوريثان) تُستخدم يف قطاعي البناء والسالسل
الغذائية وهي عوامل حامسة يف احلد من استهالك الطاقة يف القطاعني .وأشار إىل أن اللوائح املتعلقة بالغازات
املفلورة يف معظم األطراف غري العاملة مبوجب املادة  1تنص اآلن على تواريخ دقيقة للتخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي املستخدمة يف تصنيع الرغاوي.
ويف األطراف العاملة مبوجب املادة  ،1أشار السيد ألتو إىل أن التحدي الرئيسي يف التخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف نفس وقت التخلص من عوامل النفخ من مركبات الكربون اهليدروفلورية
ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي هو أن تكاليف مركبات الكربون اهليدروفلورية واألوليفينات
اهليدروفلورية ( )HFOواألوليفينات اهليدروكلورية فلورية ( )HCFOذات القدرة العالية على إحداث االحرتار
العاملي هي ثالثة أضعاف تكاليف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية .وتكلفة رغاوي النفخ من األوليفينات
اهليدروفلورية واألوليفينات اهليدروكلورية فلورية هي األعلى يف الوقت احلاضر بسبب تكاليف عوامل النفخ
منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي والتكاليف اإلضافية للمواد املضافة اخلاصة الالزمة لتحقيق
االستقرار يف خالئط البوليوالت كاملة الرتكيب .ويف اخلتام ،قال إنه ميكن تعجيل تنفيذ املقررات املتعلقة باملرحلة
االنتقالية عن طريق ختطيط القدرات من جانب اهليئات التنظيمية واملنتجني واملستخدمني ،وحتسني األداء و/أو
التكاليف للتطبيقات الفردية ،وحتسني توافر عوامل النفخ ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي
وختفيض كلفتها.

44

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/5

 -3التقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية للهالونات
 -14قدم السيد آدم شتاواي ،الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات ،التقرير املرحلي الذي
يتضمن حتديثا عن البدائل ،وحتديثا عن الطريان املدين ،ومزيدا من املتابعة للمقرر  .7/14وفيما يتعلق ببدائل
اهلالونات ،أشار السيد شتاواي إىل أن املركب اجلديد ،HCFO-1233zd(E) ،أصبح مدرجا يف الئحة سياسة
البدائل اجلديدة املهمة يف الواليات املتحدة األمريكية كمادة مقبولة يف تطبيقات الغمر الكامل للوقاية من احلرائق
يف عام  ،1014بيد أن الشركة املصنعة هلذا العامل سحبته يف وقت الحق من قائمة معيارين دوليني ملكافحة
احلرائق .ويلزم هذا اإلدراج على القائمة قبل استخدام املادة هلذا التطبيق يف البلدان اليت تطبق هذين املعيارين.
وقدم السيد شتاواي بعد ذلك معلومات عن مسائل تتعلق بالطريان املدين؛ وقد أصدرت منظمة الطريان املدين
الدويل اآلن تواريخ ملزمة ال يسمح بعدها برتكيب اهلالونات على الطائرات اجلديدة .وكان الطلب النهائي املقدم
للحصول على تاريخ هنائي يتعلق مبكافحة احلرائق يف مقصورة البضائع .وقدم السيد شتاواي ،عند مواصلة
عرضه ،معلومات تفيد بأن املقرر  7/14يشري إىل أن النتائج مل تتغري وأنه ال يوجد ما يكفي من اهلالون
 1701للطريان املدين ،وعلى الرغم من أن التقدير احلايل لتاريخ نفاذ املادة هو عام  ،1071فهناك كثري من
قرب هذا التاريخ .ولذلك ،يلزم حتديد أفضل ملعدل زيادة الكميات املركبة
العوامل غري املعروفة اليت ميكن أن ت ِّ
واالنبعاثات النامجة عن الطريان املدين .واختتم السيد شتاواي كلمته باإلشارة إىل أن األطراف قد ترغب يف
النظر يف توجيه طلب لكي تشكل منظمة الطريان املدين الدويل فريقا عامال ،أو هيئة مماثلة ،باالقرتان مع جلنة
اخليارات التقنية للهالونات لتحديد حجم القاعدة املوجودة واالنبعاثات احلالية واملقبلة املرتبطة بالطريان املدين،
ولكي تقدم اللجنة تقريرا عن ذلك يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.
 -2التقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية للتبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية
 -17قدم السيد روبرتو بيكسوتو ،الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات
احلرارية ،النقاط البارزة لتقرير اللجنة املرحلي .وذكر يف البداية أنه باعتماد تعديل كيغايل ،بدأ يتسارع البحث
والتطوير لتحسني أداء معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية اليت تستخدم البدائل منخفضة القدرة
على إحداث االحرتار العاملي .وفيما يتعلق باستخدام مواد التربيد اهليدروكربونية القابلة لالشتعال يف أجهزة
التربيد ،قال إن احلد األقصى لشحن مواد التربيد القابلة لالشتعال يف الواليات املتحدة قد ارتفع مؤخرا من 17
غراما إىل  110غراما ،وأن استخدام مادة التربيد  HC-600لألجهزة املنزلية اجلديدة ال يزال يتزايد على الصعيد
العاملي ومن املقدر أن نسبة  71يف املائة من اإلنتاج احمللي من الربادات سيستخدم مادة التربيد هذه يف عام
.1010
 -13وقال إنه جيري تطوير وتركيب نظم جديدة لثاين أكسيد الكربون عابرة للنقطة احلرجة ()R-744
للمتاجر الكربى (السوبر ماركت) ،حيث جيري تطوير مضخات القذف املتعددة والضواغط املتوازية ،من بني
أمور أخرى ،وتركيبها من أجل ختفيض خسائر الطاقة ،ومن شأن هذه التطورات يف التكنولوجيا أن توسع
استخدام نظم ثاين أكسيد الكربون العابرة للنقطة احلرجة ( )R-744يف البلدان األكثر دفئا .وأشار السيد
بيكسوتو إىل أن إنتاج أجهزة تكييف اهلواء اليت تستخدم مادة التربيد  HFC-32كبديل ملادة التربيد R-410A
ال يزال مستمرا يف اليابان وجنوب شرق آسيا وأسرتاليا ،وأنه يتوسع يف أوروبا .وقال أيضا إنه ال يزال يتم إنتاج
أجهزة تكييف اهلواء ذات الوحدات املنفصلة يف اهلند باستخدام مادة التربيد ( HC-290الربوبان) ،بينما مت حتويل
خطوط اإلنتاج يف الصني الستخدام مادة التربيد هذه.
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 -13وقال إن مركب  HFO-1234yfجيري اعتماده ليكون البديل األساسي للمركب  HFC-134aلنظم
تكييف اهلواء املتنقلة ،وتشري التقديرات إىل أن حوايل  10مليون مركبة مزودة بنظم تكييف هواء تعمل مبادة
التربيد هذه ،وأنه جيري تقييم مادة التربيد ( R-744ثاين أكسيد الكربون) لنظم التدفئة والتربيد على املركبات
الكهربائية الصرفة .وفيما يتعلق بتكنولوجيا نظم الضغط غري البخارية ،اليت تسمى تكنولوجيا مغايرة ،أشار السيد
بيكسوتو إىل أن البحوث جتري يف جمال التكنولوجيا املغناطيسية-احلرارية ،وجيري تطوير مواد ومناذج أولية
جديدة .وفيما يتعلق باستخدام املضخات احلرارية ،قال السيد بيكسوتو إن التشريع املتعلق بالكفاءة الدنيا
الستخدام الطاقة للمضخات احلرارية لتسخني املياه دخل حيز التنفيذ يف أوروبا واليابان والواليات املتحدة ،وإن
احلكومة يف الصني تشجع املضخات احلرارية بقوة من أجل تقليل تلوث اهلواء الناجم عن التدفئة بالوقود
األحفوري .واختتم عرضه قائال إن األجهزة اجلديدة لتربيد املباين ،ذات الكفاءة األكرب يف استخدام الطاقة،
ستُطرح يف السوق بتصميم ُمسن ،وذلك باستخدام ُمركات متغرية السرعة وُمركات مغناطيسية دائمة ونظم
حتكم متطورة؛ وفيما يتعلق بالنقل املربد ،سيبدأ استخدام خليط من مركبات الكربون اهليدروفلورية/األوليفينات
اهليدروفلورية ( )R-452Aيف الشاحنات واحلاويات املربدة ،يف حني جيري اختبار مركبات  HC-290وR-744
و HFC-32هلذا الغرض.
 -5التقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية للمواد الطبية والكيميائية وتقييم الترشيح لإلعفاءات ألغراض
االستخدام الضروري
 -71قدمت السيدة هيلني توب ،الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية للمواد الطبية والكيميائية ،النقاط
البارزة من تقريرها املرحلي .وأفادت بأن التحول العاملي بعيدا عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت
تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية قد اكتمل تقريبا ،حيث تصنع الصني واالحتاد الروسي أجهزة
االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية مبخزونات مركبات الكربون الكلورية
فلورية املتبقية يف عامي  7115و .7116وسلطت الضوء على التخفيضات البالغة  92يف املائة يف كميات
مركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة هلذا الغرض منذ عام  ،1992مما ميثل إجنازا كبريا لربوتوكول مونرتيال
وأصحاب املصلحة املعنيني .وأفادت السيدة توب أنه بالنسبة لآليروسوالت الطبية ،استُخدم حوايل 7 511
طن من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني .وقدمت استعراض اللجنة للمعلومات املتعلقة باملواد
اخلاضعة للرقابة اليت تُستخدم كعوامل تصنيع واليت قدمتها األطراف وفقا للمقرر  6/12بشأن اإلعفاءات
الستخدام عوامل التصنيع وتركيبها واالنبعاثات املتعلقة هبا .وأشارت إىل أن كميات املواد اخلاضعة للرقابة
املستخدمة يف الرتكيب واالستهالك واملنبعثة قد اخنفضت منذ عام  7111عندما حدثت األطراف آلخر مرة
ومبوجب املقرر  2/73اجلدولني ألف وباء املتعلقني باستخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع.
وباإلضافة إىل ذلك ،أشارت إىل أن عدة أطراف مل تعد تقدم بيانات عن بعض استخدامات عوامل التصنيع،
مما يشري إىل أن هذه العمليات مل تعد مستخدمة يف تلك األطراف .واستنادا إىل املعلومات املبلغ عنها ،أبرزت
أن األطراف قد تود أن تنظر يف حذف إنتاج البوليربوبان املكلور ،وأسيتات فينيل اإليثيلني املكلور ،ومشتقات
إيزوسيانات امليثيل من اجلدول ألف ،وكذلك حذف الواليات املتحدة من إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن
من ذلك اجلدول ،وقد تود أن تنظر بالنسبة للجدول باء ،يف ختفيض كميات الرتكيب واالستهالك واملستويات
القصوى لالنبعاثات الواردة فيه ،وباإلضافة إىل ذلك ،أن تقدم األطراف بعض املعلومات املستكملة عن
االستخدامات األحد عشر املتبقية لعوامل التصنيع .وفيما يتعلق بقضايا املواد الكيميائية األخرى ،أفادت السيدة
توب عن اجتاه تصاعدي يف كميات املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة واملستوردة الستخدامات املواد الوسيطة خالل
46

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/5

العقد املاضي .وأبرزت أنه من أجل حتسني التقدير واإلبالغ عن اإلنتاج العاملي من بروميد الربوبيل-ن ،وهو
مادة ليست خاضعة للرقابة ،قد تود األطراف أن تنظر يف تقدمي بيانات اإلنتاج .واستجابة للفقرة  2من املقرر
 ،11/12اليت تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا عن االستخدامات املختربية
والتحليلية اليت ميكن إجراؤها دون بروميد امليثيل ،أفادت بأن هناك جمموعة واسعة من البدائل املتاحة لربوميد
امليثيل عند استخدامه كعامل للمزج بامليثيل ،وكمية ضئيلة من بروميد امليثيل تستخدم هذا التطبيق والتطبيقات
املختربية والتحليلية األخرى .وفيما يتعلق بالتباين يف انبعاثات رابع كلوريد الكربون ،أفادت السيدة توب أن فريق
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يتعاون مع فريق التقييم العلمي وخرباء آخرين لتبادل املعلومات عن تقديرات
انبعاثات رابع كلوريد الكربون بواسطة االجتماعات اليت تعقد عن طريق شبكة اإلنرتنت .وقدمت السيدة توب
بعد ذلك عرضا عاما عن الرتشيح إلعفاء لغرض من أغراض االستخدام الضروري املقدم من الصني بشأن 65
طنا من رابع كلوريد الكربون لعام  7112لالستخدامات املختربية والتحليلية الختبار الزيت والشحوم
واهليدروكربونات النفطية الكلية يف املياه .وأفادت بأن الصني ال تزال بصدد تطوير معيار بديل الختبار الزيت يف
املياه ،ويرجع التأخري يف ذلك أساسا إىل صعوبة تنقية البديل املقرتح ،وهو اإليثيلني الرباعي الكلور .وأشارت إىل
أن الصني تتوقع نشر معيار جديد يف عام  ،7112بتأخري مدته سنة عما ذكر سابقا .وأوصى فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي بأن تأذن األطراف بإعفاء  65طنا من رابع كلوريد الكربون وطلب أن تقدم الصني
معلومات عن التقدم احملرز يف تطوير طريقتها البديلة والتقدم احملرز يف دراستها املتعلقة بتنقية اإليثيلني الرباعي
الكلور ،وتقييم املصادر البديلة املتاحة لإليثيلني الرباعي الكلور األعلى نقاء ،وأي تقييمات أخرى تتعلق
باستخدام طرائق حتليلية دولية أو وطنية ملواد غري مستنفدة لألوزون يف اختبار الزيت يف املياه ،واجلداول الزمنية
للتخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون يف ذلك االستخدام ،مع اإلشارة إىل اخلطوات املتوقعة وتاريخ
االنتهاء يف تلك العملية.
 -6المقرر  :2/42المسائل المتعلقة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
 -71قدم السيد دانيال فريدونيك ،الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات ،التقرير املتعلق باملقرر
 2/72واملسائل املتعلقة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية .وأوضح السيد فريدونيك
حيدث نتائج املقرر  5/72منذ عام
أن املقرر  2/72طلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ِّ
 7116وأن يقدم تقريرا عن ذلك إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والثالثني .ودعا املقرر
أيضا األطراف إىل تقدمي معلومات ذات صلة إىل أمانة األوزون إلدراجها يف تقييم الفريق .وأشار إىل أن الفريق
تلقى ردودا من االحتاد األورويب وأرمينيا وبنغالديش وجامايكا واملكسيك وموريشيوس والواليات املتحدة واليابان،
وأن الفريق قد أدمج املعلومات الواردة يف تلك الردود يف التقييم .وأوضح السيد فريدونيك كذلك أن الفريق
واصل أيضا مجع املعلومات األخرى ذات الصلة اليت جيري إدراجها يف التحديث.
 -77ومن حيث العالقة باإلنتاج لالحتياجات احمللية األساسية ،أشار السيد فريدونيك إىل أن النتائج
املستخلصة من التقرير املتعلق باملقرر  5/72لعام  7116ال تزال قائمة وأن الفريق يرى أن استهالك مركبات
الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام  7171سيكون أقل من اإلنتاج املسموح به .ولذلك ،لن تلزم االحتياجات
احمللية األساسية لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  5اعتبارا من عام .7171
 -17ويف قطاع التربيد وتكييف اهلواء ،ذكر السيد فريدونيك أن نتائج تقرير املقرر  1/17مل تتغري،
فاالستخدامات الصغرية اليت مل يتم التعرف عليها حىت اآلن يف التطبيقات املتخصصة ميكن أن تفي باملعايري
الواردة يف املقرر  11/1بشأن ”الطابع الضروري“ لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  ،1ومل حتدد أي
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تطبيقات للمركب  HCFC-ميكن أن تعترب ضرورية يف جمال التربيد وتكييف اهلواء .وفيما يتعلق باالحتياجات
للصيانة يف جمال التربيد وتكييف اهلواء ،أشار إىل أنه على الرغم من صعوبة استخالص استنتاجات بشأن
االحتياجات احملددة ،قد تكون هناك حاجة يف الفرتة  1070-1010إىل إنتاج جديد من املركب HCFC-
 123ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية األخرى خلالئط التربيد وتكييف اهلواء .وبعد عام  ،1070عندما ال
تعود عمليات الصيانة النهائية البالغة نسبتها  0,1يف املائة متاحة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  ،1فقد
تلزم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املنتجة حديثا لصيانة املعدات املوجودة يف تطبيقات ُمددة للغاية.
 -11وفيما خيص قطاع مكافحة احلرائق ،قال السيد فريدونيك كذلك إن النتائج املتعلقة باالستخدامات
الضرورية احملتملة واحتياجات الصيانة واملستخلصة من املقرر  1/17ظلت دون تغيري .وقد تلزم كمية من مركب
 HCFC-123إلنتاج اخلليط باء القائم على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بكمية ال تتجاوز  300طن
سنويا يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة  ،1وهو ما ميثل حوايل  10طنا من قدرات استنفاد األوزون.
وأوضح أن الفريق مل حيدد أي استخدامات ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ميكن أن تعترب ضرورية لقطاع
الرغاوي .ويف قطاع املذيبات ،قال إن الفريق يرى أن بعض تطبيقات املذيبات املتخصصة ،مثل تطبيقات
الفضاء اجلوي أو التطبيقات العسكرية ،قد تستمر حاجتها إىل كميات صغرية لصيانة املعدات القائمة ،مثال من
املركبات  HCFC-121و HCFC-122aو HCFC-141bو ،HCFC-225ca/cbوقد تلزم استخدامات ضرورية
لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  1لالستخدامات املختربية والتحليلية ،وللبحوث املتعلقة باملواد اجلديدة
وتطويرها ،مبا يتسق مع نتائج املقرر  .1/17وأشار أيضا إىل أن الفريق يقدر أن مجيع تطبيقات املذيبات قد
تتطلب كميات أقل من عدة مئات من األطنان سنويا (أي عدة أطنان استنفادية).
 -11وقال السيد فريدونيك إن هناك نتيجة جديدة هلذا التقييم .وأوضح أن الفريق قد حدد اآلن عددا من
عمليات التصنيع اليت استخدمت كمية إمجالية تقدر بنحو  100طن من املركب  HCFC-141bواملركب HCFC-
 225ca/cbكمذيبات يف عمليات ميكن اعتبارها مماثلة الستخدامات عوامل التصنيع .وأشار إىل أن الفريق يدرك
أن هناك عمليات بديلة قيد التطوير ويتوقع أن تكتمل حبلول عام  1010ولكن ذلك غري مؤكد .وأشار كذلك
إىل أن الفريق يساوره القلق من أن هذه االستخدامات ميكن أن تتأثر بالتخلص التدرجيي لعام  1010وبالتايل
فإن األطراف قد تود أن تنظر يف توضيح كيفية التعامل مع أي استخدامات للمذيبات من مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية يف عمليات تشبه عوامل التصنيع ابتداء من عام .1010
-7

التقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل والتقرير المؤقت للترشيحات ألغراض االستخدام
الحرج
 -14قدم الرؤساء املشاركون للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ،السيدة مارتا بيزانو والسيد إيان بورتر
والسيد ُممد بصري ،حملة عامة عن التقرير املرحلي الصادر يف أيار/مايو  1017والتقرير املؤقت للرتشيحات
ألغراض االستخدام احلرج .وبدأ السيد بصري العرض ،فأفاد بأنه مت التخلص التدرجيي من  33يف املائة من
استخدامات بروميد امليثيل اخلاضعة للرقابة املبلغ عنها .غري أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل أشارت إىل
احتمال وجود تباين بني االستهالك املبلغ عنه وتركيزات االنبعاثات يف الغالف اجلوي يبلغ حوايل 11 000
طن .وقال إن األطراف قد تود أن تنظر يف حبث هذا التباين الواضح .وأضاف أن كميات بروميد امليثيل
املستخدمة يف احلجر الصحي وللمعاجلة قبل الشحن انبعثت كلها تقريبا إىل الغالف اجلوي ،نظرا ألن نظم
االستعادة متاحة ولكنها ال تُستخدم يف كثري من األحيان .وأشار إىل أن هذا الوضع يلغي بعض الفوائد
املكتسبة من التخلص التدرجيي من االستخدامات اخلاضعة للرقابة .وأضاف أن األطراف قد تود النظر يف أن
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ُختضع للرقابة استخدام بروميد امليثيل يف استخدامات احلجر الصحي واملعاجلة قبل الشحن اليت تتوفر هلا بدائل
مثبتة .وأشار كذلك إىل أن اإلبالغ الرمسي عن املخزونات مبوجب املقررات القائمة ال يُشرتط إال لألطراف اليت
تقدم ترشيحات ألغراض االستخدام احلرج ،وبالتايل ميكن أن يكون لدى األطراف اليت مل تقدم ترشيحات
ألغراض االستخدام احلرج خمزونات غري معروفة و/أو غري مبلغ عنها و/أو مستخدمة .وتناول يف مالحظاته
اخلتامية مسائل أخرى تتعلق بربوميد امليثيل ،وال سيما الصعوبات اليت تواجهها بعض األطراف يف تفسري فئات
استخدام بروميد امليثيل (اخلاضعة للرقابة أو املعفاة).
 -17وعرض السيد بورتر التوصيات املؤقتة لعام  1017اخلاصة بأغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل
عن طريق إظهار اجتاهات الكميات اإلمجالية لالستخدام احلرج منذ املوعد النهائي للتخلص التدرجيي يف عام
 1001بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  1ويف عام  1011لألطراف العاملة مبوجب املادة .1
وأوضح أن الرتشيحني لبلدين من البلدان غري العاملة مبوجب املادة  1لسيقان الفراولة اجلارية والواردين من
أسرتاليا وكندا ال يزاالن دون تغيري تقريبا .وأشار إىل أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل حتث هذين الطرفني
على استعراض اللوائح التنظيمية إلتاحة اعتماد البدائل .غري أن كميات بروميد امليثيل املعفاة لثالثة من األطراف
العاملة مبوجب املادة ( 1األرجنتني وجنوب أفريقيا والصني) استمرت يف االخنفاض عموما منذ عام  .1011مث
قدم حملة عامة عن التوصيات النهائية للرتشيحات ألغراض االستخدام احلرج لستة ترشيحات للرتبة قبل الزرع.
ووردت هذه الرتشيحات من طرفني من األطراف غري العاملة مبوجب املادة ( 1كندا لعام  1013وأسرتاليا لعام
 )1013وثالثة أطراف من األطراف العاملة مبوجب املادة ( 1األرجنتني وجنوب أفريقيا والصني) وكلها لعام
 .1013وبالنسبة للرتشيح األسرتايل املتعلق بشتالت الفراولة يف عام  ،1013كانت التوصية املؤقتة ختفيض
الكمية الواردة يف الرتشيح والبالغة  13,33طنا بنسبة  10يف املائة على أساس كمية معادلة لالفرتاضات
املعيارية للجنة .ورأت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل أن استمرار إمداد هذا القطاع بربوميد امليثيل قد يصبح
يف حد ذاته عائقا أمام التحسني التكنولوجي واعتماد البدائل .ومل تتمكن اللجنة من تقييم الرتشيح الكندي لعام
 1013املتعلق بشتالت الفراولة والبالغ  1,141أطنان ألن الفريق ال يزال يسعى إىل احلصول على توضيح
لسبب استخدام بديل رئيسي ،وهو الكلوروبكرين ،يف جزيرة برنس إدوارد يف تركيبات بروميد
امليثيل/الكلوروبكرين يف الوقت الذي يرى فيه الطرف أنه ميكن أن يلوث املياه اجلوفية ،بينما ال ميكن استخدامه
عند تطبيقه وحده أو مع بدائل أخرى .وأفاد الطرف بأنه على الرغم من استخدام الكلوروبكرين على النحو
املوصوف أعاله ،فإن هذا املركب ال جيري رصده يف املياه اجلوفية ولن جترى أية دراسات بشأن إمكانية تلويثه
للمياه اجلوفية .ويف ضوء هذه احلالة ،تسعى جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل احلصول على توجيه من
األطراف بشأن كيفية تقييم هذا الرتشيح.
 -13ومت ختفيض الرتشيحني املقدمني من األرجنتني (فاكهة الفراولة-لكمية  11,7طنا والطماطم-لكمية
 71,1طنا) من أجل تلبية االفرتاضات املعيارية ملعدالت جرعات بروميد امليثيل املستخدمة مع األغلفة احلاجزة
على مدى فرتة اعتماد مدهتا ثالث سنوات .وأجري ختفيض آخر بنسبة  10يف املائة لألخذ بالبدائل املتاحة.
ث الطرف على النظر يف املمارسات اليت تزيد احتمال اعتماد
وبالنسبة للرتشيح املتعلق بفاكهة الفراولةُ ،ح ّ
البدائل املتاحة (أي -1,7 ،ثاين كلوريد الربوبني/الكلوروبكرين) وبالنسبة للرتشيح املتعلق بالطماطم ،مل تقبل
جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل زيادة الكمية الواردة يف الرتشيح فيما يتعلق بالرتشيح ألغراض االستخدام
احلرج املعتمد يف عام  .1014وبالنسبة للرتشيح املقدم من الصني للزجنبيل يف احلقول املفتوحة البالغ 71,417
طنا ،مت ختفيض التوصية املؤقتة وفقا لالفرتاضات املعيارية للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لالستخدام مع
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األغلفة احلاجزة؛ ومت قبول الرتشيح للزجنبيل احملمي والبالغ  13,74طنا بالكامل .وأشري إىل أن الصني أشارت
إىل عزمها أن تكون هذه السنة هي األخرية هلذه الرتشيحات.
 -13مث خلصت السيدة بيزانو الرتشيحات الواردة من جنوب أفريقيا ألغراض االستخدام احلرج املتعلقة
باستعمال بروميد امليثيل يف السلع األساسية واهلياكل .ومت ختفيض التوصية املؤقتة للمطاحن من  1أطنان إىل
 1,3طن على أساس تطبيق جرعات معدلة وختفيض تواتر املعاجلة ،وهو ما رأت جلنة اخليارات التقنية لربوميد
امليثيل أنه سيكون فعاال .وأوصي بتخفيض الرتشيح البالغ  11طنا من بروميد امليثيل لتبخري البيوت إىل
 11,71طنا ملراعاة اعتماد احلرارة اليت تعترب بديال مناسبا جلزء من الرتشيح .وأشارت السيدة بيزانو ،يف هناية
العرض إىل أن جمموع املخزونات املبلغ عنها من مجيع األطراف تبلغ  31طنا ،وهذا يربز أنه على الرغم من
املستوى املنخفض للمخزونات املبلغ عنها ،فقد تكون هناك أرصدة غري مبلغ عنها .ويف سياق إهنائها للعرض،
أوضحت أن التوصيات بشأن اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج مل تعدل ملراعاة املخزونات.
 -2المسائل اإلدارية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 -70لدى االنتهاء من عرض التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،أشارت السيدة بيزانو
إىل املسائل اإلدارية املتعلقة بعمل الفريق .ويف املقام األول ،وجهت الشكر إىل أكثر من  110خبريا من مجيع
أحناء العامل عملوا على أساس طوعي يف الفريق وجلانه املعنية باخليارات التقنية دعما لتحقيق أهداف بروتوكول
مونرتيال .مث قالت إن الفريق يلتزم بإعادة تنشيط عضويته ،وسيحتفظ يف الوقت نفسه بقدر كبري من اخلربات
لضمان استمرارية عمله لألطراف .وذ ّكرت األطراف بأنه من بني أعضاء الفريق البالغ عددهم  13عضوا،
تنتهي مدة عضوية  3أعضاء يف عام  ،1017أي قبل عام واحد من إجناز تقارير التقييم الصادرة عن الفريق
لعام  ،1013وأشارت إىل أنه من الصعب حتديد مرشحني جدد ذوي خربة ومهارات تقنية كافية ،إىل جانب
توفري الوقت الكايف والتمويل املتاح .ولذلك قد حيتاج كل من الفريق واألطراف إىل النظر يف عبء العمل
السنوي الكلي والدعم املقدم إىل الفريق ،وقت اختاذ القرارات اليت تتطلب تنفيذ أعمال جديدة .واختتمت
العرض بقوهلا إن الفريق يرحب بفرصة مواصلة العمل مع األطراف للتصدي للتحديات اليت تواجه عمل الفريق
يف املستقبل وجلانه املعنية باخليارات التقنية.
 -2تقرير فرقة العمل للمقرر  2/42بشأن معايير السالمة للبدائل القابلة لالشتعال ذات القدرة المنخفضة
على إحداث االحترار العالمي
 -71قدم التقرير الرئيس املشارك لفرقة العمل للمقرر  ،1/13السيد فابيو بولونارا ،أيضا بالنيابة عن الرئيس
املشارك السيد بيكسوتو .وبدأ السيد بولونارا العرض بتقدمي حملة عامة عن املقرر الذي يهدف إىل دعم التحديث
يف الوقت املناسب للمعايري الدولية اخلاصة مبواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي
(بطريقة ُمايدة تكنولوجيا لتمكني االستخدام اآلمن للبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي
واخرتاقها لألسواق) ويطلب إىل الفريق (أ) أن يتواصل وينسق مع املنظمات املعنية بوضع املعايري( ،ب) أن يقدم
إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والثالثني تقريرا عن معايري السالمة ذات الصلة بالبدائل
ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي( ،ج) أن يقدم النتائج ذات الصلة إىل اهليئات املعنية بوضع
املعايري .وأضاف أن التقرير املقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يتعني أن يتضمن ما يلي( :أ) التقدم الذي
حتققه املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس واللجنة الكهربائية التقنية الدولية يف تنقيح معايري السالمة الدولية،
(ب) املعلومات املتعلقة باالختبارات و/أو تقييمات املخاطر ذات الصلة مبعايري السالمة( ،ج) تقييم آثار املعايري
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الدولية بالنسبة لتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن تعجيل التخلص التدرجيي من
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبشأن تدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروفلورية والتوصيات املقدمة
إىل األطراف.
 -71وللقيام هبذه املهمة ،أنشأ الفريق فرقة عمل مكونة من  11عضوا ،من بينهم  14عضوا من الفريق
وجلانه املعنية باخليارات التقنية و 3خرباء خارجيني .وأعرب السيد بولونارا عن تقديره للجهود اليت بذهلا أعضاء
فرقة العمل من أجل تقدمي التقرير وفقا للجدول الزمين .وأعرب عن شكره بوجه خاص للمؤلفني الرئيسيني
للفصول الذين كان هلم دور كبري يف حتديد وتنظيم هيكل التقرير.
 -77وأوضح أن التقرير يتألف من سبعة فصول ،أوهلا مقدمة .ويتضمن الفصل  1حملة عامة عن املعايري
الدولية لقطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية :بوجه عام هناك أربعة أنواع رئيسية من معايري السالمة،
استُخدم منها اثنان (معايري املنتجات ومعايري اجملموعات) يف قطاع التربيد .وبوجه خاص لقطاع التربيد وتكييف
اهلواء واملضخات احلرارية ،توجد حاليا تسعة معايري رئيسية للسالمة (ومعيار آخر قيد اإلعداد) تغطي النظم
الكاملة واألجهزة واملنتجات.
 -71وأشار السيد بولونارا ،لدى مواصلته للعرض ،إىل أن معايري السالمة ال تُقدم على التشريع الوطين،
ولكن يشار إليها عموما يف التشريع الوطين أو تستنسخ مباشرة فيه .وتشتمل قائمة معايري السالمة اليت تتناول
حاليا التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية أربعة من معايري  IEC60335للمنتجات ،يغطي كل معيار منها
منتجا معينا .وتشمل أيضا أربعة من معايري  ISO5149تغطي نطاقا كامال من القطاعات ،باإلضافة إىل معيار
 ،ISO13043الذي يشري على وجه التحديد إىل أجهزة تكييف اهلواء املتنقلة .وكان املعيار  ISO20854اخلاص
باحلاويات املربدة قيد اإلعداد .وبصفة عامة ،يندر استخدام املعايري الدولية مباشرة ألن معظم البلدان تعتمد
املعايري وطنيا ،حبيث تتضمن يف كثري من األحيان تعديالت أو احنرافات ،لدرجة ظهور حاالت يتعارض فيها
التشريع الوطين مع النص الوارد يف املعيار الدويل .وباإلضافة إىل ذلك ،متيل املعايري إىل أن تكون مكلفة ومعقدة
وغري متاحة باللغات احمللية .غري أن االمتثال ملعايري السالمة ميثل ضمانا للممارسات اجليدة.
 -71وأشار إىل أن الفصل  7يقدم معلومات عن التكوين العام للمعايري الدولية وإجراءات عملها .وشدد
على أن اإلجراءات املعيارية للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس واللجنة الكهربائية التقنية الدولية فعالة؛ بيد أن
هناك بعض القيود :عدم األخذ باملعايري الدولية بشكل كبري على النطاق العاملي ،وطول وتعقيد إجراءاهتا،
وينطبق هذا أيضا على املراحل الرمسية من عملية وضع املعايري .وباإلضافة إىل ذلك ،ال تتاح فرص املشاركة
ألصحاب املصلحة وتتطلب املشاركة وقتا طويال وتكاليف كثرية .ويتناول الفصل  1تقييم املخاطر الذي ميثل
أساس معايري السالمة .ويف الواقع ،عند وضع معايري قابلية االشتعال ،تؤخذ يف االعتبار جوانب خمتلفة ملواد
التربيد ضمن التقييم الشامل للمخاطر ،مثل خصائص القابلية لالشتعال ،واإلطالق/التسرب ،وسلوك تشتت
مادة التربيد املتسربة ،واملصادر احملتملة لالشتعال وعواقبه مبا يف ذلك تشكل منتجات التحلل ونظم/وظائف
ختفيف حدة املخاطر ،مبا يف ذلك آثارها اجملتمعة.
 -74وجرى النظر بشكل موسع يف املؤلفات املنشورة اليت تتناول تقييم املخاطر عند وضع تعديالت
وتنقيحات للمعايري املطبقة .وهناك مسألتان ُمددتان تتعلقان بتقييمات املخاطر مها( :أ) إدراك املفاهيم التقنية
املتعلقة بقابلية االشتعال يف معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ،على النحو الذي تعكسه
التحسينات يف املتطلبات املقرتحة( ،ب) أنه على الرغم من الدراسة املوسعة لعواقب اشتعال املواد األكثر قابلية
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لالشتعال مثل اهليدروكربونات على مدى عقود عديدة ،فإن العمل على املواد املفلورة املصنفة يف الفئة  A2Lال
يزال يف بدايته .ويتزايد اآلن فهم سلوكها مع إجراء البحوث اجلديدة.
 -77ويتناول الفصل  1احلالة الراهنة لوضع معايري السالمة .وعلى مستوى املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
واللجنة الكهربائية التقنية الدولية ،يتوىل املسؤولية عن معايري السالمة املطبقة عدد ال يقل عن مخس جلان فرعية
تقنية ،تتضمن أفرقة عاملة مكلفة بوضع التعديالت و/أو التنقيحات الرئيسية ملعايري السالمة املتعلقة مبواد التربيد
البديلة .وتتاح لألطراف املهتمة عدة خيارات للمشاركة بنشاط يف اللجان الوطنية واللجان الفرعية املعنية ،بدءا
من التعليق على املقرتحات ومواقف التصويت إىل املشاركة يف اجتماعات اللجان الفرعية ،واملسامهة يف األفرقة
العاملة ،واالضطالع باألعمال التقنية األساسية ،من بني أمور أخرى.
 -73ولكن عضوية اللجان الوطنية ميكن أيضا أن تكون مكلفة جدا أو خاضعة لقيود يف بعض األطراف،
ومن مث ميكن أن تكون املشاركة النشطة يف وضع املعايري مغلقة فعليا أمام بعض أصحاب املصلحة.
 -73ويتناول الفصل  4اآلثار املرتتبة على املعايري الدولية بالنسبة لتنفيذ مقررات اجتماعات األطراف .وأفاد
السيد بولونارا يف هذا الصدد بأن التعجيل يف تنقيح املعايري (واللوائح التنظيمية) الوطنية سييسر استخدام مواد
التربيد (القابلة لالشتعال) ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي وسيساعد األطراف غري العاملة
مبوجب املادة  1واألطراف العاملة مبوجبها على حتقيق التجميد املتفق عليه وخطوات التخفيض التدرجيي مبوجب
املقرر ( 1/13تعديل كيغايل).
 -10وبالنظر إىل الفرتة النموذجية البالغة مخس سنوات لتطوير املنتجات ،فإن معايري السالمة الدولية املقرر
نشرها يف الفرتة  1010-1013ستؤدي دورا مهما يف وضع اللوائح التنظيمية الوطنية ،اليت ينبغي أن تطبقها
األطراف غري العاملة مبوجب املادة  1حبلول عام  ،1011وفقا لتعديل كيغايل .وهناك أيضا آثار فيما يتعلق
باخليارات املتاحة لتطبيقات تكييف اهلواء .ففي الوقت احلايل ،ال تتاح سوى خيارات املركبني  ،HFC-32وHFC-
 ،290ورمبا بعض اخلالئط اجلديدة ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي من مركبات الكربون
اهليدروفلورية/األوليفينات اهليدروفلورية القابلة لالشتعال .غري أن مجيعها قابل لالشتعال ،وتقيد املعايري احلالية
حجم الشحنة لنظم تكييف هواء الغرف الكبرية والنظم متعددة الوحدات.
 -11وواصل السيد بولونارا اإلشارة إىل اآلثار ،فقال إن مناولة مواد التربيد القابلة لالشتعال يف البلدان
العاملة مبوجب املادة  1تتطلب أيضا حتسنا كبريا يف النوعية من حيث التصنيع والرتكيب والصيانة وانتهاء عمر
اخلدمة .وأضاف أن هناك حاليا بعض الثغرات يف طريقة تناول هذه اجلوانب يف املعايري الدولية ،وال سيما فيما
يتعلق بالرتكيب والصيانة وانتهاء عمر اخلدمة .وسيؤثر توقيت حتديث املعايري وخاصة سرعة قبول هذه
التحديثات يف التشريع الوطين على جمموعة أنواع التكنولوجيا املتاحة للحلول ُمل مواد التربيد ذات القدرة العالية
على إحداث االحرتار العاملي.
 -11ويف معرض اإلشارة إىل الفصل  ،7ذكر السيد بولونارا أن معايري السالمة الدولية احلالية تفرض قيودا
متفاوتة على البدائل القابلة لالشتعال و/أو السامة ذات القدرة املتوسطة واملنخفضة على إحداث االحرتار
العاملي ،تبعا لنوع وتصميم نظام التربيد .ولذلك ،ففي حني أنه من املمكن تقنيا استخدام مجيع مواد التربيد
القابلة لالشتعال من الفئة ألف يف مجيع التطبيقات تقريبا ،فاملسألة احلرجة هي إمكانية استخدام بديل معني
بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة وباستخدام أحدث التقنيات املتاحة هلياكل النظم.
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 -17وأشار السيد بولونارا ،عند تقدمي توصيات إىل األطراف ،إىل أهنا قد تود مراعاة ما يلي( :أ) دعم تعليم
وتدريب التقنيني الذين يتعاملون مع مواد التربيد القابلة لالشتعال( ،ب) ترسيخ الكفاءة فيما يتعلق مبعايري
السالمة يف إطار الربامج التعليمية املوجهة للعاملني يف جمايل اخلدمات والصيانة  -يف الوقت احلايل ،يرتبط إعداد
املعايري واملبادئ التوجيهية للتقنيني واملقاولني يف األطراف العاملة مبوجب املادة  1بتكاليف باهظة( ،ج) تقدمي
الدعم ملشاركة اخلرباء الوطنيني على الصعيدين الوطين والدويل( ،د) تسريع نقل املعايري الدولية املتعلقة مبواد
التربيد القابلة لالشتعال إىل اللوائح التنظيمية الوطنية.
 -11واختتم السيد بولونارا عرضه باإلشارة مرة أخرى إىل الفقرتني الفرعيتني ( 1أ) و( 1ج) من املقرر.
وقال إن فرقة العمل تشري إىل أن األطراف قد ترغب يف النظر يف تقدمي توجيهات إضافية إىل فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي بشأن إجراء مشاورات منتظمة تتناول معايري السالمة الدولية ذات الصلة هبدف دعم تنقيح
هذه املعايري يف الوقت املناسب؛ وباإلضافة إىل ذلك ،قد تود األطراف النظر يف توجيه طلب إىل أمانة األوزون
إلحالة التقرير إىل منظمات وضع املعايري الدولية املعنية ،مبا يف ذلك اللجنة الكهربائية التقنية الدولية واملنظمة
الدولية لتوحيد املقاييس ،وإلنشاء عملية استشارية/عملية لتبادل املعلومات يف هذا الصدد.
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المرفق الثالث
قائمة المسائل الناشئة عن االجتماع األول لفريق االتصال المعني بتجديد الموارد ،التي قد تعرض
لكي ينظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقرير تكميلي بشأن تجديد الموارد للفترة
4040–٢١١٢
من األسئلة واإلجابات العامة:
-1

الفقرة  ٣من االختصاصات على النحو الوارد يف املقرر :٥/13

”أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أرقاما إرشادية للموارد اليت يتضمنها التمويل املقدر
الالزم للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،واليت ميكن ربطها بتمكني األطراف
العاملة مبوجب املادة  1من تشجيع استخدام البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث
االحرتار العاملي ،فضال عن تقدمي أرقام إرشادية عن أية موارد إضافية ستلزم ملواصلة التشجيع على
استخدام البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث االحرتار العاملي“.
 - 1أرقام الفعالية من حيث التكلفة باألطنان املرتية ،وأطنان قدرة استنفاد األوزون (األطنان االستنفادية)
ومكافئ ثاين أكسيد الكربون.
 - 7التمييز بشكل أوضح بني التكاليف املرتبطة باألنشطة ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
واألنشطة ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروفلورية.
 - 1سيناريو يقارن املشاريع اليت سبقت املوافقة عليها مع تقديرات خطة األعمال على أساس سنوي فيما
يتعلق بتحديد مستوى عدم التيقن لألنشطة املقررة.
-1

تربير للمقررات اليت اختذهتا اللجنة التنفيذية مؤخرا.

عناصر التمويل
أنشطة خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (تقرير فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي ،الفصل )٣
-4

سيناريوهات تطرح للنظر فيها:

(أ) أنشطة التنفيذ للمرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية وبوجه خاص وفقا لاللتزامات القائمة يف قطاع خدمات الصيانة؛
(ب) تأجيل أنشطة املرحلة الثالثة إىل الفرتة القادمة من فرتات السنوات الثالث.
 - 7ينظر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف سيناريو تؤجل فيه إىل فرتة السنوات الثالث املقبلة تلك
األنشطة املقررة لألطراف املستهلكة وغري املستهلكة لكميات منخفضة واليت تعترب غري ضرورية لتلبية هدف
التخلص التدرجيي بنسبة  ٣٥يف املائة.
التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (الفصل )4
 - 3املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للصني،
وافرتاضات اللجنة التنفيذية املتعلقة هبا يف االجتماع املقبل.
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-3

النظر يف سيناريو خمتلف يتضمن شرحيتني يف فرتة السنوات الثالث .1010-1013

األنشطة غير االستثمارية واألنشطة الداعمة (الفصل )5
 - 10املزيد من التفكري بشأن كيفية التعامل احملاسيب مع األطراف اليت تقوم بالتخلص التدرجيي املعجل يف
تنفيذها للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
 - 11املزيد من التفكري بشأن مراعاة املرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية (لألطراف الراغبة يف حتقيق التخفيض بنسبة  47,1يف املائة وخطوات التخفيض األخرى يف
وقت أقرب).
 - 11سيناريو تؤجل فيه أنشطة املرحلة الثالثة إىل الفرتة القادمة من فرتات السنوات الثالث.
 - 17النظر يف سيناريو ال ينطوي على زيادة سنوية يف برنامج املساعدة على االمتثال وسيناريو يتضمن زيادة
برنامج املساعدة على االمتثال بنسبة أكثر من  7يف املائة.
 - 11سيناريو ال يتضمن مشاريع إرشادية فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
 - 11سيناريوهات تطرح للنظر فيها:
(أ) أنشطة اإلعداد للمرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون
اهليدروكلورية فلورية ،وبوجه خاص وفقا لاللتزامات القائمة يف قطاع خدمات الصيانة.
األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية (الفصل )6
 - 14املزيد من التصنيف لتكاليف األنشطة التمكينية فيما يتعلق بالعناصر املختلفة اليت يتم تناوهلا.
األنشطة المتعلقة بتخفيف مركب الكربون الهيدروفلوري( 23-الفصل )7
 - 17سيناريو ينطوي على إغالق منشآت إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري )HCFC-22( 11-من
أجل التعامل مع مركب الكربون اهليدروفلوري )HFC-23( 17-بوجود مرافق الرتميد القائمة أو بدوهنا ،على أن
تؤخذ يف االعتبار املنشآت ذات االستخدام املزدوج كأحد البدائل احملتملة للتحكم بانبعاثات مركب الكربون
اهليدروفلوري.17-
______________
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