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تقرير االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون :االجتماع الرفيع المستوى
أوالً  -افتتاح االجتماع
ُعقد االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف
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االجتماع الساعة  10:10من يوـ
يف مركز فيينا الدويل بفيينا يومي  22و 23سبوز/يوليو  .2016وافتتحت
َ
اعبمعة  22سبوز/يوليو  2016رئيسةُ االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ السيدة فَتجينيا بوتر (كندا) .وعقد
االجتماع وفقاً للمقرر  1/27الصادر عن االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ ،واؼبتعلق دبسار ديب بشأف
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية (.)HCFs
 -2ورحبت السيدة بوتر باألطراؼ يف االجتماع ،الذي ُعقد عمالً باؼبقرر  1/27يف إطار اعبهود الرامية
إىل التوصل إىل تعديل لربوتوكوؿ مونًتياؿ يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف عاـ  ،2016وذلك بدءاً
بتذليل العقبات اليت جرى ربديدىا عن طريق إرناد اغبلوؿ .وأضافت أف جدوؿ أعماؿ االجتماع سَتكز حصراً
على ربقيق ذلك اؽبدؼ ،وسيتضمن مناقشات ُذبرى خالؿ مائدة مستديرة وزارية يُؤمل يف أف تبعث رسالة قوية
إىل األطراؼ فتشجعها على االستفادة من التقدـ الكبَت الذي أحرزه الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف التصدي
لتلك التحديات خالؿ اجتماعاتو الثالثة السابقة ،وعلى العمل معاً ؼبعاعبة اؼبسائل اؼبعلقة بشأف خطوط
األساس وسنوات خط األساس وتدابَت الرقابة واؼبسائل األخرى.
وأعربت عن تقديرىا للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ؼبا أحرزه من تقدـ حىت اآلف ،داعية اؼبشاركُت يف
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االجتماع اغبايل إىل القياـ بواجبهم بوصفهم وزراء وممثلُت رفيعي اؼبستوى غبكوماهتم ،وإىل اغتناـ الفرصة
الستعراض ؾبموعة اإلجراءات الالزـ ازباذىا ؼبعاعبة ىذه القضايا ،نظراً ؼبا ينطوي عليو الوضع من أذنية ملحة؛
وإىل التقريب بُت وجهات النظر اؼبختلفة بُت األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5وغَت العاملة دبوجبها؛ وإىل توفَت
توجيهات واضحة بشأف كيفية اؼبضي قدماً حنو ربقيق نتائج إرنابية لالجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ ،الذي
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سيعقد بعد االجتماع اغبايل ببضعة أشهر فقط .وربقيقاً لتلك الغاية ،حثت األطراؼ على ذباوز مواقفها الفردية
أو اإلقليمية ،وإىل أف تثبت مرة أخرى قدرهتا على ترؾ خالفاهتا جانباً وصياغة توافق يف اآلراء.
وأدىل ببيانات افتتاحية كل من السيد أندري روبرسنًت الوزير االربادي للزراعة واغبراجة والبيئة وإدارة
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اؼبياه يف النمسا ،والسيد يل يونغ اؼبدير العاـ ؼبنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية ،والسيد إبراىيم تياو نائب
اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة.
ألف  -بيانات ممثلي األمم المتحدة
رحب السيد يل يف بيانو باألطراؼ يف فيينا ،وأشاد هبا وبوحداهتا الوطنية اؼبعنية باألوزوف ؼبا أبدتو من
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التزاـ وروح قيادية يف تسخَت اإلرادة السياسية من أجل التخلص التدررني من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف ،األمر
الذي قلل إىل حد كبَت من األضرار اليت أغبقتها ىذه اؼبواد بطبقة األوزوف ومن آثارىا على تغَت اؼبناخ ،وأضاؼ
أف ىذا النجاح ما كاف ليتحقق بدوف دعم ىيئات مثل الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ،
ومرفق البيئة العاؼبية ،والبنك الدويل ،والشراكة اؼبتينة للكيانات األخرى التابعة ؼبنظومة األمم اؼبتحدة.
ومضى فقدـ حملة عن عمل منظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية ،اليت أصبحت الوكالة اؼبنفذة الرابعة
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لربوتوكوؿ مونًتياؿ يف عاـ  ،1992واليت تنفذ حالياً حوايل  35يف اؼبائة من اؼبشاريع اؼبعتمدة من قبل
الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ .وقاؿ إف اؼبنظمة تؤدي دوراً رئيسياً يف كفالة امتالؾ الصناعات يف كثَت من البلداف
النامية وأقل البلداف دنواً والبلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية القدرة على مواصلة أنشطتها مع االمتثاؿ يف
نفس الوقت ؼبتطلبات بروتوكوؿ مونًتياؿ وغَته من االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ .وأضاؼ أف منظمة األمم
اؼبتحدة للتنمية الصناعية قامت ،من خالؿ براؾبها اؼبتعددة التخصصات للشراكات القطرية وعن طريق تنفيذ
النماذج التجارية لإلنتاج األنظف ،مثل تأجَت اؼبواد الكيميائية ،بتقدمي الدعم للشركات واؼبؤسسات اغبكومية يف
ؾباؿ تعزيز التكنولوجيا السليمة بيئياً وربسُت كفاءة استخداـ الطاقة يف الصناعة ومنح الرخص للمختربات
وإقامة ىيئات توحيد اؼبعايَت من أجل تيسَت الوصوؿ إىل األسواؽ ،مشَتاً إىل أف اؼبشاريع اؼبختلفة للمنظمة
ساعدت على منع إطالؽ  338مليوف طن من االنبعاثات اؼبكافئة لثاين أكسيد الكربوف يف السنة.
ويف اػبتاـ ،تعهد دبواصلة التزاـ اؼبنظمة بعمل بروتوكوؿ مونًتياؿ وذباه البلداف الكثَتة اليت زبدمها
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اؼبنظمة ،وشجع األطراؼ على مواصلة العمل معاً بنفس الروح األخوية واغبزـ اللذين أظهرهتما يف اؼباضي،
متمنياً ؽبا كل التوفيق يف بلوغ اؽبدؼ الرئيسي لالجتماع اغبايل ،وىو رسم طريق اؼبضي قدماً للتوصل إىل تعديل
للربوتوكوؿ يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ويكوف لو أثر عميق على مستقبل النظاـ الدويل للمناخ.
وقاؿ السيد تياو يف بيانو إف اعتماد خطة التنمية اؼبستدامة لعاـ  2030واتفاؽ باريس بشأف تغَت
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اؼبناخ يعكس اعًتاؼ اجملتمع الدويل بأف فرادى البلداف ،رغم ما تواجهو على الدواـ من أولويات وربديات
خاصة هبا يف ضباية نفسها والتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية ،بإمكاهنا خلق قوة من أجل التغيَت اإلرنايب
واجملدي ،من خالؿ الًتكيز على القواسم اؼبشًتكة .وأكد أف اتفاقية فيينا غبماية طبقة األوزوف وبروتوكوؿ مونًتياؿ
اؼبلحق هبا أظهرا بوضوح إمكانية ازباذ إجراءات سريعة وجريئة لتوسيع نطاؽ اغبلوؿ من خالؿ استخداـ العلم
لتحديد األولويات الرئيسية وأنسب السياسات وأشكاؿ التعاوف بُت القطاعُت العاـ واػباص .وضرب مثاالً على
ذلك بإبراز الكيفية اليت عملت هبا األطراؼ يف الربوتوكوؿ معاً من أجل التغلب على العقبات اليت بدت
مستعصية يف سبيل التخلص التدررني من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف مثل مركبات الكربوف الكلورية فلورية ،األمر
الذي أدى إىل ربقيق نتائج منها تشخيص عدد أقل من اإلصابات بسرطاف اعبلد دبقدار مليوين شخص سنوياً،
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واغبيلولة دوف انبعاث حوايل  135بليوف طن من غازات االحتباس اغبراري اؼبكافئة لثاين أكسيد الكربوف،
ومنافع ؿبتملة للصحة على الصعيد العاؼبي تناىز قيمتها تريليوين دوالر حبلوؿ عاـ  .2030واقتبس كلمات
الكاتب والفلكي كارؿ ساغاف اليت صور فيها ثقب طبقة األوزوف ’’كنوع من الكتابة يف السماء‘‘ استلهمت
منها بلداف العامل ’’مواىب جديدة للعمل معاً على ضباية البيئة العاؼبية‘‘ ،وأكد أف على األطراؼ اآلف أف تضع
جانباً مناقشاهتا حوؿ النهج اؼبتباينة ،وأف تركز على القاسم اؼبشًتؾ الذي يسمح ؽبا بالتوصل إىل اتفاؽ بشأف
التخلص التدررني من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
ومضى قائالً إف األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ ،بعد أف ربولت شيئاً فشيئاً إىل مركبات الكربوف
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اؽبيدروفلورية يف البداية ،بوصفها البديل الصاحل الوحيد ؼبركبات الكربوف الكلورية فلورية ،استناداً إىل أفضل
اؼبعارؼ العلمية اؼبتاحة يف ذلك الوقت ،ىي الوحيدة اليت تستطيع أف تقلل تدررنياً من استخداـ تلك اؼبركبات
وتكفل استمرار ضباية طبقة األوزوف ومنع تزايد االحًتار العاؼبي دبا يصل إىل نصف درجة مئوية حبلوؿ عاـ
 ،2050وبذلك تُسهم إسهاماً كبَتاً يف ربقيق اتفاؽ باريس وخطة عاـ  .2030وتنبأ بأف الفشل يف ربقيق
ىذا اؽبدؼ شنكن أف يؤدي باؼبقابل إىل تزايد استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بنسبة  7يف اؼبائة سنوياً
وانطالؽ انبعاثات تبلغ  8,8أو حىت  9غيغا طن من مكافئات ثاين أكسيد الكربوف سنوياً حبلوؿ عاـ .2050
 -10واختتم كلمتو قائالً إف اؼبسؤولية عن معاعبة مشكلة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية تقع على عاتق
البلداف اؼبتقدمة النمو والبلداف النامية على حد سواء؛ وأف االلتزاـ الشديد لألطراؼ بتحقيق ىذا اؽبدؼ أمر
مشجع ،وأنو يشكل منطلقاً إرنابياً إلرناد وسيلة لتذليل العقبات اؼبتبقية خالؿ اعبلسة اغبالية؛ وأف لدى
قوهتا األنباءُ اليت أفادت
األطراؼ أدوات فعالة تستعُت هبا وىي العلم والسياسات والتعاوف ،وىي أدوات أكدت َ
يف الشهر السابق بأف ثقب طبقة األوزوف قد تقلص دبقدار مساحة اؽبند بفضل التخلص التدررني من مركبات
الكربوف الكلورية فلورية دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ .وأشار إىل أف األطراؼ يف الربوتوكوؿ بوسعها أف زبتار العمل
لصاحل األجياؿ اؼبقبلة باتباع مسار ديب وازباذ خطوات حاظبة لكفالة كوف االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ
اؼبقرر عقده يف كيغايل نقطة ربوؿ.
باء -

بيان الوزير االتحادي للزراعة والحراجة والبيئة وإدارة المياه في النمسا
 -11رحب السيد روبرسنًت باألطراؼ يف فيينا ،اؼبكاف الذي خازبذت فيو منذ أكثر من  30عاماً اػبطوات
األوىل يف رحلة طويلة حنو مستقبل مستداـ يتم فيو التخلص التاـ تقريباً من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف .وأضاؼ أف
عملية التخلص التدررني تلك بدأت رحلة تعايف طبقة األوزوف ،حيث ُسد الثقب فوؽ أنتاركتيكا بُت عاـ
 2005وشهر أيلوؿ/سبتمرب  2015دبساحة تبلغ مساحة اؽبند ،كما أسهمت يف حدوث اخنفاض كبَت يف
انبعاثات غازات االحتباس اغبراري .واستطرد قائالً إف إنشاء مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية مثَّل
التزاماً واضحاً دبواصلة ىذا التقدـ باتباع اسًتاتيجية عاؼبية للتخفيض التدررني إلنتاج واستهالؾ تلك اؼبواد،
مضيفاً أف إدخاؿ تعديل على بروتوكوؿ مونًتياؿ يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية شنكن أف زنوؿ دوف إطالؽ
انبعاثات تقدر بػ ػ ػ  105غيغا-أطناف من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف حبلوؿ  ،2050وأف يقلل من ارتفاع
درجات اغبرارة العاؼبية بنسبة تصل إىل نصف درجة مئوية .وأكد أف اؼبسار سيشكل بذلك خطوة رئيسية حنو
ربقيق ىدؼ اتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ اؼبتمثل يف إبقاء الزيادة يف متوسط درجات اغبرارة العاؼبية عند
مستوى درجتُت مئويتُت أو  1,5درجة مئوية يف اغبالة اؼبثلى.
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 -12وأعلن أف النمسا أصبحت ،يف األسبوع السابق ،من أوائل الدوؿ األعضاء يف االرباد األورويب اليت
أكملت عملية التصديق على اتفاؽ باريس ،فأعرب عن التزاـ حكومة بلده القوي بدعم التخفيض التدررني
ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ ،ألف ذلك يتيح للمجتمع الدويل فرصة مل يسبق ؽبا
مثيل العتماد تكنولوجيا مراعية للمناخ وربسُت الكفاءة يف استخداـ الطاقة وتعزيز العمالة ،واإلسهاـ بالتايل يف
تنمية اقتصاد مستداـ .وأكد أف جناحات الربوتوكوؿ والدروس اؼبستخلصة منو ال تزاؿ ربتل مكانة ؿبورية يف
اؼبناقشات بشأف تغَت اؼبناخ العاؼبي ،فهي تبُت أذنية التوصل إىل اتفاؽ متعدد األطراؼ ينص على ربديدات قوية
وملزمة قانوناً تستند إىل العلم ،كما ينص على توفَت التمويل من أجل مساعدة البلداف النامية على ربقيق
االمتثاؿ ،مما يعزز الشعور بااللتزاـ اؼبشًتؾ وباإلنصاؼ.
 -13واختتم كلمتو باإلشارة إىل أف االجتماع اغبايل يتيح فرصة فريدة لبدء حقبة جديدة يف تاريخ بروتوكوؿ
مونًتياؿ ،كما يتيح إمكانية تارسنية لإلسهاـ يف التخفيف من آثار تغَت اؼبناخ ،وسبٌت لألطراؼ كل التوفيق فيما
ستبذلو من جهود خالؿ األسبوع اؼبقبل لوضع الصيغة النهائية لتعديل يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.

ثانياً  -المسائل التنظيمية
ألف  -الحضور
 -14حضر االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ ممثلو األطراؼ التالية :االرباد
األورويب ،واالرباد الروسي ،وإثيوبيا ،وأذربيجاف ،واألرجنتُت ،واألردف ،وأرمينيا ،وإريًتيا ،وإسبانيا ،وأسًتاليا،
وإستونيا ،وأفغانستاف ،وإكوادور ،وألبانيا ،وأؼبانيا ،واإلمارات العربية اؼبتحدة ،وإندونيسيا ،وأوروغواي ،وأوغندا،
وأوكرانيا ،وإيراف (صبهورية  -اإلسالمية) ،وأيرلندا ،وإيطاليا ،وباراغواي ،وباكستاف ،وباالو ،والبحرين ،والربازيل،
والربتغاؿ ،وبروين دار السالـ ،وبلجيكا ،وبلغاريا ،وبليز ،وبنغالديش ،وبنما ،وبنن ،وبوتسوانا ،وبوركينا فاسو،
وبوروندي ،والبوسنة واؽبرسك ،وبولندا ،وبَتو ،وبيالروس ،وتايلند ،وتركمانستاف ،وتركيا ،وتشاد ،وتشيكيا،
وتوغو ،وتونس ،وتيمور  -ليشيت ،واعببل األسود ،وجزر البهاما ،وجزر القمر ،وجزر مارشاؿ ،وصبهورية تنزانيا
اؼبتحدة ،واعبمهورية الدومينيكية ،واعبمهورية العربية السورية ،وصبهورية كوريا ،وصبهورية كوريا الشعبية
الدشنقراطية ،وصبهورية الكونغو الدشنقراطية ،وصبهورية الو الدشنقراطية الشعبية ،وصبهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،وجنوب أفريقيا ،وجورجيا ،وجيبويت ،والدادنرؾ ،ورواندا ،وزمبابوي ،وساموا ،وسانت فنسنت وجزر
غرينادين ،وسري النكا ،والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسنغافورة ،والسنغاؿ ،وسوازيلند ،والسوداف ،والسويد،
وسويسرا ،وشيلي ،وصربيا ،والصوماؿ ،والصُت ،وعماف ،وغانا ،وغرينادا ،وغواتيماال ،وغيانا ،وغينيا ،وفرنسا،
والفلبُت ،وفنزويال (صبهورية – البوليفارية) ،وفنلندا ،وفيجي ،وفييت ناـ ،وقربص ،وقطر ،وقَتغيزستاف ،وكابو
فَتدي ،وكازاخستاف ،والكامَتوف ،والكرسي الرسويل ،وكرواتيا ،وكمبوديا ،وكندا ،وكوبا ،وكوت ديفوار،
وكوستاريكا ،وكولومبيا ،والكويت ،وكَتيباس ،وكينيا ،والتفيا ،ولبناف ،وليبيا ،وليتوانيا ،وليسوتو ،ومالطة ،ومايل،
وماليزيا ،ومصر ،واؼبغرب ،واؼبكسيك ،ومالوي ،وملديف ،واؼبملكة العربية السعودية ،واؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،ومنغوليا ،وموريتانيا ،وموريشيوس ،وموزامبيق ،وميادنار ،وميكرونيزيا (واليات -
اؼبوحدة) ،والنرويج ،والنمسا ،ونيباؿ ،والنيجر ،ونيجَتيا ،ونيكاراغوا ،ونيوزيلندا ،وىاييت ،واؽبند ،وىندوراس،
وىنغاريا ،وىولندا ،والواليات اؼبتحدة األمريكية ،والياباف ،واليوناف.
 -15وحضر االجتماع أيضاً ممثلو ىيئات األمم اؼبتحدة ووكاالهتا اؼبتخصصة التالية :اؼبنظمة البحرية الدولية،
وأمانة الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ ،وأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت
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 ومنظمة، وبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، وبرنامج األمم اؼبتحدة اإلدنائي، واألمانة العامة لألمم اؼبتحدة،اؼبناخ
. والبنك الدويل،األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية
 وكذلك كاف حاضراً أو ممَثالً يف االجتماع اؼبنظمات اغبكومية وغَت اغبكومية واؽبيئات أو األفراد من-16
:األوساط الصناعية واألكادشنية الوارد ذكرىا فيما يلي
ADC3R, Air-conditioning Heating and Refrigeration Institute, Alliance for Responsible Atmospheric
Policy, Arkema, American Society of Heating Refrigerating and Air ‑ Conditioning Engineers
(ASHRAE), Bitzer SE, California Citrus Quality Council, Center for Climate and Energy Solutions,
Centre for Science and Environment )والبيئة

 (مركز العلمthe Chemours Company,

China Association of

Fluorine and Silicone Material Industry, China Household Electrical Appliances Association, China
National Petroleum and Chemical Planning Institute, Christian Aid

) (رابطة اؼبعونة اؼبسيحيةClimate

) (الشبكة الدولية للعمل اؼبناخيClimalife, Climate Advisers, Climate and
) (التحالف اؼبعٍت باؼبناخ واؽبواء النقيCouncil on Energy Environment and Water,

Action Network International
Clean Air Coalition

CYDSA Corporativo S.A. de C.V., Daikin Europe N.V, Daikin Industries Ltd, Daikin U.S.
Corporation, Danfoss A/S (Denmark), Dongyang Chemical Co. Ltd., Embraco Europe S.r.l, Emergent
Ventures India, Environmental Investigation Agency, European Air-conditioning and Refrigeration

) (اجمللس األورويب للصناعة الكيميائيةEuropean
) (الوكالة األؼبانية للتعاوف الدويلGIZ Proklima,

Association, European Chemical Industry Council

Partnership for Energy and the Environment, GIZ GmbH

Gluckman Consulting, Gujarat Fluorochemicals Limited, HEAT International, Honeywell, Hudson
Technologies, ICF International, IN Consult (Pvt.) Ltd., India Habitat Centre, Ingersoll Rand Inc.,
Institute for Governance and Sustainable Development
Institute of Refrigeration

)(اؼبعهد الدويل للتربيد

Institute of Energy and Environment,

) (معهد اغبوكمة والتنمية اؼبستدامةInternational

International Pharmaceutical Aerosol Consortium,

Japan Fluorocarbon Manufacturers Association,

Japan

Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, Jiangsu Blue Star Co, Ltd., Johnson
Controls, Kulthorn Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, League of Arab States

) الدوؿ العربيةLennox International Inc.,

(جامعة

Mahle Behr Troy Inc, Mebrom, Matthias Meier Technical

Consulting, Mexichem (UK) Limited, Mitsubishi Electric Europe B.V, Natural Resources Defense
Council

) (ؾبلس الدفاع عن اؼبوارد الطبيعيةNolan Sherry and Associates Ltd.,

Northwest Horticultural

Council, Oak Ridge National Laboratory, Oeko-Recherche GmbH, Pyc Edition, Quimobásicos S.A. de
C.V., Refrigeration and Air‑Conditioning Manufacturers Association of India, Refrigerants Australia,
Shecco, Sinochem Lantian Co., SRF Limited, Ltd., Sun Yat Sen University School of Engineering,
Tata Motors Limited, TERRE Policy Centre, TICA Air ‑ conditioning, Transfrig, Trans-Mond
Environment Ltd., United Technologies Corporation, Victorian Strawberry Industry Certification
Authority, Westfalen France S.a.r.l, Xi'an Jiaotong University, Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co,
Ltd, Zhejiang Yonghe Refrigerant Co. Ltd

ومستشاروف مستقلوف.

إقرار جدول األعمال
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.افتتاح االجتماع
بياف الوزير االربادي للزراعة واغبراجة والبيئة وإدارة اؼبياه يف النمسا؛

-1

)(أ

.(ب) بيانات ممثلي األمم اؼبتحدة
:اؼبسائل التنظيمية
إقرار جدوؿ األعماؿ؛
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(ب) تنظيم العمل؛
(ج)

وثائق تفويض اؼبمثلُت.

-3

”مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية“ (اؼبقرر .)1/27

-4

اعتماد تقرير االجتماع االستثنائي لألطراؼ.

-5

اختتاـ االجتماع.

جيم  -تنظيم العمل
 -18قرر اجتماع األطراؼ تنظيم عملو خالؿ االجتماع اغبايل وفقاً عبدوؿ أعمالو الذي يتضمن بنداً
موضوعياً واحداً فقط ىو ”مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ( .“)HFCsوتقرر أف تشارؾ
األطراؼ يف مناقشة يف ىيئة مائدة مستديرة تتناوؿ ىذا اؼبوضوع ،مث تستمع إىل بيانات رؤساء الوفود عن
اؼبوضوع نفسو ،واؼبسائل ذات الصلة .وتقرر أيضاً أف تستمع األطراؼ إىل تقرير يقدمو الرئيساف اؼبشاركاف لفريق
االتصاؿ اؼبعٍت دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية عن اؼبناقشات اليت دارت يف االجتماعُت السابع والثالثُت
اؼبستأنف والثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية بشأف مسار ديب ،وذلك وفقاً للوالية الصادرة عن
االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل ،مث تنظر األطراؼ يف اػبطوات التالية الالزـ ازباذىا لتنفيذ مسار ديب.
دال -

وثائق تفويض الممثلين
 -19أبلغ كبَت اؼبوظفُت القانونيُت يف أمانة األوزوف عن أف مكتب اجتماع األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ
قد اجتمع لفحص وثائق تفويض اؼبمثلُت اغباضرين يف االجتماع اغبايل .وقد وافق اؼبكتب على وثائق تفويض
ممثلي  95طرفاً من أصل  149طرفاً جرى سبثيلها يف االجتماع .وقد وافق اؼبكتب بصورة مؤقتة على مشاركة
 52طرفاً على أساس أهنا ستقدـ وثائق تفويضها إىل األمانة يف أسرع وقت ممكن .وحث اؼبكتب صبيع األطراؼ
اليت ستحضر االجتماعات اؼبقبلة لألطراؼ على أف تبذؿ قصارى جهودىا لتقدمي وثائق التفويض إىل األمانة
على النحو الذي تقتضيو اؼبادة  18من النظاـ الداخلي .وأشار اؼبكتب أيضاً إىل أنو دبوجب النظاـ الداخلي
رنب أف تصدر وثائق التفويض إما عن رئيس الدولة أو رئيس اغبكومة أو وزير اػبارجية .وذكر اؼبكتب كذلك
بأف ممثلي األطراؼ اليت ال تقدـ وثائق تفويضها بالشكل السليم قد يستثنوف من اؼبشاركة الكاملة يف اجتماعات
األطراؼ يف اؼبستقبل ،ويشمل ذلك حرماهنم من حق التصويت .وقد الحظ اؼبكتب أف طرفُت مل يقدما وثائق
تفويض بالشكل اؼبناسب؛ ولذلك مل يوافق اؼبكتب على ىذه الوثائق .وشنكن للبلداف اليت مل تقدـ وثائق
التفويض الصحيحة أف تعيد تقدشنها بالشكل اؼبناسب.

ثالثاً ’’ -مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية‘‘ (المقرر )1/77
ألف  -مناقشة المائدة المستديرة الوزارية
 -20يف صباح يوـ  22سبوز/يوليو  ،2016ازبذ االجتماع شكل مناقشة حوؿ مائدة مستديرة ،وحبث
اؼبشاركوف فيها كيفية مضي أطراؼ بروتوكوؿ مونًتياؿ قدماً يف عاـ  2016لتنفيذ والية ”مسار ديب بشأف
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ( ‘‘(sCFHالواردة يف اؼبقرر  1/27الصادر عن االجتماع السابع والعشرين
لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ .وقاـ بإدارة اؼبناقشة السيد جونستوف باركات ،أمُت اؼبظامل باألمم اؼبتحدة.
 -21وتضمن فريق اؼبناقشة عشرة أعضاء ،أُدرجت اظباؤىم حسب ترتيب حديثهم ،وىم :السيد ر .ر.
رامشي السكرتَت اإلضايف يف وزارة البيئة والغابات وتغَت اؼبناخ ،اؽبند؛ والسيدة كاثرين ماكينا ،وزيرة البيئة وتغَت
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اؼبناخ ،كندا؛ والسيد ؿبمد مبارؾ بن دينو ،الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة ،البحرين؛ والسيدة جينا
مكارثي ،اؼبديرة بوكالة ضباية البيئة ،الواليات اؼبتحدة األمريكية؛ والسيد إبراىيم جربيل ،وزير الدولة للبيئة يف
نيجَتيا؛ والسيدة نور ماسريباتُت ،اؼبديرة العامة ،تغَت اؼبناخ ،واؼبنسقة الوطنية للمواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف،
وزارة البيئة والغابات ،إندونيسيا؛ والسيد ألربتو دالوتو ،اؼبدير الوطٍت للشؤوف العاؼبية يف وزارة الشؤوف اػبارجية
باألرجنتُت؛ والسيد ميغيل أرياس كانييتو ،اؼبفوض األورويب لإلجراءات اؼبتعلقة باؼبناخ والطاقة (االرباد األورويب)؛
والسيد ماريانو كاسًتو ،نائب الوزير ،وزارة البيئة ،بَتو؛ والسيد إبراىيم تياو ،نائب اؼبدير التنفيذي لربنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة.
 -22وبدأ مدير حلقة النقاش بطرح سؤاؿ واحد على كل عضو يف فريق اؼبناقشة ،وأفسح اجملاؿ بعد ذلك
لطرح األسئلة من األطراؼ.
-١

أسئلة من مدير حلقة النقاش
 -23رداً على سؤاؿ من مدير حلقة النقاش بشأف التحديات والفرص اليت تواجو األطراؼ يف التعامل مع
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،ناقش السيد رامشي بأف بروتوكوؿ مونًتياؿ يوفر فرصة ممتازة ؼبعاعبة ىذه اؼبسألة
بالنظر إىل سجلو اؼبمتاز يف ؾباؿ التعاوف الدويل وتقدمي اؼبساعدة اؼبالية ،وذنا عنصراف أساسياف مل رنر تناوؽبما
بشكل جيد يف بعض اغباالت يف إطار الصكوؾ الدولية األخرى مثل بروتوكوؿ كيوتو .ومن اؼبهم اغتناـ الفرصة
إلدخاؿ أنواع التكنولوجيا ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف صبيع البلداف من أجل ربقيق
اؼبنفعة للمناخ والبيئة والتنمية .وأضاؼ أف التعديل اؼبقًتح من اؽبند يتناوؿ التحديات الرئيسية ،دبا يف ذلك
ضرورة تنفيذ التحوؿ الفعاؿ من حيث التكلفة عن مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،من أجل ذبنب تعدد
التحويالت ولتغطية ما يلزـ من تكاليف براءات االخًتاع والًتخيص ،اليت تشمل براءات اؼبنتجات والتطبيقات
على حد سواء .واختتم كلمتو مشدداً على ضرورة ضماف اؼبرونة بالنسبة عبميع األطراؼ يف التصدي
للتحديات.
 -24ورداً على سؤاؿ من مدير حلقة النقاش عن سبب كوف العاـ  2016عاماً حاظباً فيما يتعلق باعتماد
تعديل لربوتوكوؿ مونًتياؿ بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،الحظت السيدة ماكينا أف كندا دعمت منذ عاـ
 2009تعديالً يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وال تزاؿ ترى أنو يشكل أولوية قصوى .وأضافت أف
األطراؼ شنكن أف تثبت جديتها يف التصدي لتغَت اؼبناخ عن طريق اؼبوافقة على التخفيض التدررني ؼبركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ،ويلزـ أف تقوـ بذلك يف عاـ  2016من أجل البناء على الزخم اؼبتولد عن مسار ديب،
واتفاؽ باريس ،والتزاـ ؾبموعة السبعة بتوفَت الدعم اؼبايل من أجل التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية .وربقيقاً ؽبذه الغاية ينبغي لألطراؼ أف تضع يف االجتماع اغبايل الصيغة النهائية لنص زندد
خيارات العناصر الرئيسية للتعديل .وبالنظر إىل وجود البدائل اؼبراعية للمناخ اؼبتاحة بالفعل يف األسواؽ ،ومع
قبوؿ الدور الرئيسي للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،أعربت عن اعتقادىا بأنو سيكوف من اؼبمكن التوصل إىل اتفاؽ
بشأف تعديل طموح دوف اؼبساس بالتقدـ احملرز حىت اآلف بشأف التخلص التدررني من مركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية ،مع احملافظة يف نفس الوقت على ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة والسماح لالقتصادات
بالنمو.
 -25وحُت دعى مدير اؼبناقشة السيد بن دينو إىل التعليق على احتياجات البلداف ذات درجات اغبرارة
احمليطة العالية ،أعرب السيد بن دينو عن تقديره للتقدـ الذي أحرزتو األطراؼ خالؿ السنتُت اؼباضيتُت؛ وأضاؼ
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أف مسار ديب منح األطراؼ الثقة اليت ربتاج إليها من أجل اؼبوافقة على إنشاء فريق اتصاؿ للنظر يف ىذه
اؼبسائل بالتفصيل .وسيكوف من اؼبفيد ،على حد قولو ،أف تناقش األطراؼ مقًتحاً واحداً ،وأعرب عن التأييد
للتعديل اؼبقًتح من اؽبند .وقاؿ إنو سيكوف من اؼبمكن االستفادة من القادة اغباضرين يف االجتماع اغبايل
للتوصل إىل اتفاؽ بشأف التعديل يف عاـ .2016
 -26واستجابة لطلب ُو ِّجو إىل السيدة مكارثي ،بأف توجز اؼبسائل الرئيسية اليت ال تزاؿ حباجة إىل معاعبة،
قالت السيدة مكارثي إف التحديات الثمانية الرئيسية اليت حددىا مسار ديب مت تناوؽبا صبيعاً خالؿ االجتماعُت
السابع والثالثُت اؼبستأنف ،والثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،ولذلك ينبغي أف يكوف البدء يف
وضع مشروع نص التعديل ممكناً .ويف سياؽ تسليمها بشواغل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5بشأف تقدمي
اؼبساعدة اؼبالية ،دفعت بقوؽبا إف الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ قدـ خدمة حسنة لألطراؼ يف اؼباضي ،وينبغي
مواصلة االعتماد عليو ،وأضافت أف الواليات اؼبتحدة وغَتىا من اعبهات على استعداد لزيادة مساذناهتا يف
الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لكي شنكن تنفيذ تعديل طموح .وشنثل االتفاؽ على زبفيض تدررني ؼبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية فرصة ممتازة للبدء يف ربقيق أىداؼ اتفاؽ باريس وتنفيذ آلية فعالة من حيث التكلفة للتقليل من
انبعاثات غازات االحتباس اغبراري ،األمر الذي يؤدي إىل ذبنب حنو نصف درجة من االحًتار العاؼبي حبلوؿ
هناية القرف .وأضافت أف اػبطوات اليت ازبذهتا أطراؼ مثل بلدىا ،الذي يقوـ بتوسيع نطاؽ البدائل اؼبسموح هبا
ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،وتقييد استخداـ اؼبواد ذات القدرة العالية على إحداث
االحًتار العاؼبي ،ويتعاوف مع الصناعة يف تطوير اغبلوؿ ،من شأهنا أف تساعد يف دفع عجلة االبتكار الصناعي
وأف ِّ
سبكن من ربقيق معدالت قوية لتخفيض مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،مما يعود باؼبنفعة على صبيع البلداف
وعلى الكوكب ككل.
 -27وحُت سئل السيد جربيل عن الفرص اليت يقدمها تعديل ؿبتمل متعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
وعن اغبلوؿ التوفيقية اليت قد تلزـ العتماد مثل ىذا التعديل ،حدد أف الفرص األساسية تشمل إمكانية تفادي
نصف درجة مئوية من االحًتار العاؼبي فوؽ اؼبستويات السابقة لعصر الصناعة حبلوؿ هناية القرف ،األمر الذي
من شأنو أف يساعد على ربقيق أىداؼ اتفاؽ باريس بشأف تغَت اؼبناخ؛ وإمكانية تطوير بدائل مراعية للمناخ
ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف البلداف واؼبناطق اؼبختلفة؛ وإمكانية تعزيز اؽبياكل اؼبؤسسية من أجل ضماف
االستخداـ السليم للبدائل اؼبراعية للمناخ ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،بوسائل منها ربديث قواعد ومعايَت
السالمة ،وبناء القدرات والتدريب ومنح الرخص للتقنيُت يف البلداف النامية .أما عن اغبلوؿ التوفيقية الالزمة
للتوصل إىل تعديل مقبوؿ لدى اعبميع ،فتشمل ضماف أف تكوف البدائل اغبالية ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
متاحة عبميع األطراؼ اليت ترغب يف استخدامها؛ وتوفَت سبويل إضايف لتنفيذ التعديل لدى األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة  ،5دبا يف ذلك للمشاريع اإليضاحية على الصعيدين اإلقليمي والوطٍت بشأف البدائل اؼبراعية
للمناخ ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وتدمَت مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية والتخلص منها على حنو سليم بيئياً؛
واعتماد إعفاء ؿبدود اؼبدة من شأنو أف ِّ
شنكن األطراؼ من مواصلة استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف
بعض القطاعات اليت ال توجد فيها بدائل مناسبة؛ ونقل التكنولوجيا إىل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة 5؛
وتقدمي الدعم إىل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5إلجراء االستقصاءات واألحباث يف ؾباؿ تطوير بدائل
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،ولوضع األطر التنظيمية الوطنية اؼبتعلقة هبا.
 -28وعندما طُلب من السيدة ماسريباتُت ربديد العناصر الرئيسية اليت يلزـ إدراجها يف تعديل بشأف مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ؼبعاعبة شواغل بلدىا ومنطقة آسيا واحمليط اؽبادئ ،قالت إف ىذه العناصر تشمل ربقيق
8
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التوازف بُت الفوائد البيئية واالقتصادية اؼبًتتبة على التعديل عن طريق سبكُت تلك البلداف وصناعاهتا من تنفيذ
التعديل بطرؽ ال تعرض التنمية االقتصادية-االجتماعية للخطر؛ وضماف إتاحة التكنولوجيات اؼبكتملة اؼبراعية
للمناخ يف األسواؽ العاؼبية واحمللية على حد سواء؛ وتقدمي الدعم إىل األطراؼ لضماف السالمة واالستخداـ
اآلمن للبدائل اؼبراعية للمناخ ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،بوسائل منها تدريب التقنيُت يف قطاعي التصنيع
وخدمات الصيانة وتوفَت التمويل لتغطية تكاليف االستثمار اؼبرتبطة بضماف سالمة تلك التكنولوجيات واؼبواد؛
واالعًتاؼ بالروابط القائمة بُت التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وتغَت اؼبناخ ،وتقدمي الدعم
الستخداـ أنواع التكنولوجيا واؼبواد اؼبراعية للمناخ واليت تتسم بكفاءة استخداـ الطاقة.
 -29وعندما سئل السيد دالوتو عن االنطباعات اليت أثارهتا اؼبناقشات اليت أجريت بشأف مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية أثناء االجتماع السابع والثالثُت اؼبستأنف واالجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح
العضوية ،وعما قد يتطور يف ؾبريات االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ يف كيغايل ،قاؿ إف اعتماد هنج مؤلف
من خطوتُت ؼبعاعبة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،على النحو الذي يظهر يف مسار ديبَّ ،
مكن من بناء الثقة
بُت األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5واألطراؼ غَت العاملة دبوجبها ،يف إرناد حلوؿ للتحديات اؼبختلفة اؼبرتبطة
بتعديل ؿبتمل فيما يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .ويف األياـ اؼباضية ،حققت األطراؼ تقدماً كبَتاً يف
إرناد حلوؿ للتحديات الرئيسية ويف معاعبة الشواغل اؼبختلفة اليت أعربت عنها األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة
 ،5دبا يف ذلك ما يتعلق بتحويل الصناعات اليت سبق ربويلها من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،واغباجة إىل اؼبرونة لتمكُت األطراؼ من ربديد القطاعات اليت ينبغي ربويلها
وربديد أنواع التكنولوجيا اليت ينبغي استخدامها ،وكذلك شواغل األطراؼ بشأف التمويل وبناء القدرات.
وبالنظر إىل طبيعة اؼبناقشات واالتفاقات اليت جرت حىت اآلف ،دبا يف ذلك ما يتعلق دبسائل التمويل ،أعرب عن
ثقتو يف أف شواغل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5سوؼ تعاجل ،وأف االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ
سيتوصل إىل توافق يف اآلراء وسيعتمد تعديالً متوازناً تكوف صبيع األطراؼ قادرة على تنفيذه ،ويعود باؼبنفعة على
البيئة.
 -30وسئل السيد كانييتو عن االختالفات اؼبتبقية بُت مواقف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5واألطراؼ
غَت العاملة دبوجبها ،وكيفية اؼبقاربة بينها .فبدأ بالقوؿ إف تقدمي الدعم للبلداف النامية يف تنفيذ االلتزامات
اعبديدة يعد أمراً أساسياً ،وشدد بقولو إنو على الرغم من كوف التمويل مسألة تظهر كفاءة الدوؿ األعضاء يف
االرباد األورويب ،فإف دوؿ االرباد األورويب ،باعتبارىا جهات ماحنة للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ
مونًتياؿ ،ال تزاؿ ملتزمة بتوفَت الدعم اؼبايل والدعم التقٍت اإلضافيُت من أجل مساعدة البلداف النامية على التقيد
بكافة االلتزامات اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وبالنسبة لالختالفات ،أشار إىل أف وجهات النظر
ظلت متباعدة بشكل كبَت بشأف كيفية تصميم االلتزامات اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وكيفية اختالؼ
ىذه االلتزامات بُت البلداف اؼبتقدمة والبلداف النامية .ورأى أف ىذه االختالفات شنكن حلها باعتماد التدابَت اليت
تراعي اختالؼ اغباالت بُت البلداف اؼبتقدمة والبلداف النامية .فالبلداف اؼبتقدمة تستخدـ حالياً كميات كبَتة من
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،ومن األنسب أف تبدأ ىذه البلداف التخفيض التدررني بسرعة ،فتشرع بو قبل عاـ
 2020وتنتهي يف غضوف طبسة عشر عاماً .أما البلداف النامية ،اليت ال تزاؿ يف مرحلة التخلص التدررني من
مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،فليس من اؼبناسب ؽبا أف ربصل فقط على الدعم اؼبايل والتقٍت من أجل
االنتقاؿ اؼبباشر إىل البدائل اؼبراعية للمناخ وغَت الضارة باألوزوف ،بل ينبغي أف تتلقى أيضاً إشارات سياساتية
مبكرة بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وأضاؼ أف االلتزامات دبوجب التعديل ينبغي أف تراعي أيضاً النمو
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االقتصادي الذي ربتاجو البلداف النامية عن طريق إتاحة مستوى بدء عاؿ دبا فيو الكفاية ،وإتاحة اؼبرونة والوقت
اإلضايف قبل بدء تدابَت التخفيض ،والفًتة الزمنية اليت ستنجز فيها تلك االلتزامات .وتسعى مقًتحات التعديل
األربعة إىل تناوؿ صبيع تلك اؼبسائل ،وقد آف األواف للجمع بُت أفضل العناصر الواردة يف كل اقًتاح لكي شنكن
التوصل إىل اتفاؽ هنائي يف كيغايل يتضمن أىدافاً طموحة للبلداف اؼبتقدمة والبلداف النامية على حد سواء.
 -31وسئل السيد كاسًتو عن النقاط الرئيسية اليت ينبغي إدراجها يف تعديل ؿبتمل متعلق دبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية هبدؼ معاعبة شواغل منطقتو وبلده ،فأشار إىل أف عدد سكاف أمريكا الالتينية من ذوي الدخل
اؼبتوسط أعلى حالياً من عدد الفقراء ،األمر الذي يؤثر على اقتصادات اؼبنطقة والبيئة واستخداـ اؼبوارد ،من بُت
صبلة أمور أخرى .ولذلك ،ىناؾ أسباب كثَتة تدعو إىل تشجيع تعديل طموح للغاية .ولن يكوف ىذا ممكناً إال
بالثقة ،مع مراعاة النطاؽ الواسع من الظروؼ والقدرات السائدة يف صبيع أحناء اؼبنطقة وإتاحة االستدامة
االقتصادية .وفيما يتعلق باالقتصاد تتمتع الشركات الصغَتة والبالغة الصغر بأذنية خاصة يف اؼبنطقة ،ورنب أف
تؤخذ يف االعتبار يف أي اسًتاتيجية .ويف بلده ،بَتو ،يؤثر تكييف اؽبواء والنقل وحىت ترتيبات الطهي يف اؼبناطق
الريفية بشكل ملحوظ على االنبعاثات.
 -32وبناءً على طلب مدير حلقة النقاش ربدث السيد تياو عن أذنية التعديل احملتمل اؼبتعلق دبركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .وقاؿ إف مسؤوليات برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة تشمل العمل
بوصفو أمانة التفاقية فيينا وبروتوكوؿ مونًتياؿ ،والعمل بوصفو اؼبدير اؼبايل للصندوؽ االستئماين للصندوؽ
اؼبتعدد األطراؼ ،والقياـ بدور األمانة للصندوؽ بوصفو واحداً من الوكاالت اؼبنفذة للصندوؽ ،وكذلك تقدمي
خدمات األمانة بشأف مسائل اؽبواء النقي واؼبناخ والقياـ بدور رئيسي يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف
تغَت اؼبناخ .ولذلك فإف اؼبفاوضات اغبالية تتسم بأذنية كبَتة لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة .وبوصف برنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة اؽبيئة اؼبسؤولة عن البيئة داخل األمم اؼبتحدة فإنو يدرؾ أذنية إجراء تعديل بشأف مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية لكوكبنا وسكانو ،وبشكل أكثر ربديداً لتنفيذ اتفاؽ باريس وربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة.
ويتعُت استعراض اؼبسألة الرئيسية اؼبتمثلة يف التمويل مع األخذ يف االعتبار تكاليف التقاعس عن ازباذ
إجراءات .ويتعُت إجراء دراسة جدوى للتخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وينبغي أف يسعى
التعديل إىل تعزيز األعماؿ التجارية باإلضافة إىل ىدفو اؼبتمثل يف ضباية الكوكب وسكانو.
-7

األسئلة المطروحة من الحاضرين
 -33بعد اإلجابة على األسئلة اليت طرحها مدير حلقة النقاش ،رد اؼبشاركوف يف اغبلقة على عدد من
التعليقات واألسئلة اليت طرحها اغبضور.
 -34وردت السيدة ماكينا على تعليقات ممثل فرنسا الذي نقل رسالة من السيدة سيغولُت روياؿ ،رئيسة
الدورة اغبادية والعشرين ؼبؤسبر األطراؼ يف اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ ،ربث فيها األطراؼ
على تكثيف مداوالهتا واالتفاؽ على تدابَت رقابة فعالة على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وقالت السيدة ماكينا
إف لدى األطراؼ بالفعل حلوالً للكثَت من التحديات ذات الصلة ،دبا يف ذلك التحديات اؼبالية والتقنية
والتحديات على صعيد اؼبرونة ،وإنو شنكن التوصل إىل اتفاؽ يف االجتماع اغبايل .ودعت األطراؼ إىل إظهار
الطموح وروح القيادة الالزمُت لتحقيق ذلك اؽبدؼ.
 -35وعند تناوؿ مقًتحات مفادىا أف أحكاـ اؼبرونة يف اتفاؽ باريس شنكن أف توفر دنوذجاً للمرونة يف
تعديل بشأف التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية قاؿ السيد أرياس كانييتو إف اتفاؽ باريس يتضمن
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بالفعل دروساً شنكن االستفادة منها ،وأذنها أف األطراؼ شنكن أف تصل إىل توافق اآلراء بشأف ىدؼ طموح.
بيد أنو كانت ىناؾ اختالفات كبَتة بُت اغبد من االحًتار العاؼبي ،حيث تسمح الطائفة الواسعة من األدوات
اليت شنكن استخدامها دبرونة كبَتة ،واغبد من نوع واحد من اؼبواد مثل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وبدالً من
النظر فقط إىل اتفاؽ باريس ينبغي لألطراؼ أف تنظر إىل الدروس اؼبستفادة من بروتوكوؿ مونًتياؿ الذي
استخدـ بنجاح يف القضاء على اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف ولديو بالفعل آليات مناسبة ؽبذا العمل.
 -36ورداً على سؤاؿ بشأف تلبية احتياجات البلداف اليت سبر اقتصاداهتا دبرحلة انتقالية والبلداف اػبارجة لتوىا
من النزاعات أشارت السيدة مكارثي إىل إف أحد أوجو القوة يف بروتوكوؿ مونًتياؿ كاف دائماً قدرتو على
االستجابة لالحتياجات الفردية لألطراؼ ،حيث شننحها اؼبرونة لتحقيق أىدافها وفقاً لألوضاع اليت زبصها،
بوسائل منها إجراءات اإلعفاءات ألغراض االستخداـ الضروري ،األمر الذي ِّ
شنكنها من التعامل مع الظروؼ
غَت اؼبتوقعة.
 -37ورداً على إفادة من اغبضور بأف من الضروري إدراج التحسينات يف كفاءة الطاقة باعتبارىا جزءاً ال
يتجزأ من أي تعديل يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية قاؿ السيد كانييتو إف ربسُت كفاءة الطاقة يشكل جزءاً
بالغ األذنية من االستجابة لتغَت اؼبناخ ،مشَتاً إىل أف الكثَت من اؼبساذنات اؼبعتزمة احملددة وطنياً اؼبقدمة دبوجب
االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ خالؿ عاـ  2015تتضمن أىدافاً يف ؾباؿ كفاءة الطاقة ستبلغ تكاليف
ربقيقها وفقاً لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة حنو  8باليُت دوالر حبلوؿ عاـ .2030
 -38ورداً على السؤاؿ نفسو أعربت السيدة مكارثي عن اتفاقها مع السيد كانييتو ،والحظت أف االبتعاد
عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي وربسُت كفاءة
توفَت التربيد وتكييف اؽبواء ذنا ىدفاف متكامالف ،وكالذنا يساعد يف تقليل االحًتار العاؼبي .ويتعُت على
األطراؼ أف ترسل إشارة إىل قطاع الصناعة غبثو على اإلسراع يف ابتكار وإرناد اغبلوؿ اليت من شأهنا أف ربمي
البيئة وصحة اإلنساف وراحتو .ورنب أف يشكل ربسُت كفاءة الطاقة عنصراً رئيسياً يف كل إجراء .وقالت أيضاً
إف تركيب معدات جديدة كثَتاً ما ينطوي على تكاليف أولية كبَتة .وأعربت السيدة ماكينا أيضاً عن موافقتها
على أذنية اؼبوضوع ،مشَتة إىل ضرورة التفكر بدقة عند تنفيذ اغبلوؿ الرامية للتخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية.
 -39واستجابة للشواغل اليت أثَتت بأف األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ قد ترغب يف أف تعاجل عن طريق
الربوتوكوؿ ربديات إضافية ال تتعلق مباشرة بطبقة األوزوف بسبب النجاح الذي حققو الربوتوكوؿ ،قالت السيدة
مكارثي إهنا ال تتوقع أف األمر كذلك .فاألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ قررت معاعبة مسألة مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية يف إطار الربوتوكوؿ ال بسبب النجاح الذي حققو الربوتوكوؿ ،بل ألف التخلص التدررني من
مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية يف إطار الربوتوكوؿ  -والتشجيع على استخداـ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية كبديل ؽبا  -تسببا يف االستخداـ اؼبتزايد ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية واألخطار اليت تشكلها على
اؼبناخ.
 -40وعندما طُلب بياف الكيفية اليت شنكن هبا لألطراؼ ربقيق التوازف بُت اغبماية البيئية والنمو االقتصادي
يف سياؽ التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وافق صبيع اؼبشاركُت يف النقاش الذين تناولوا الكلمة
على أف النمو االقتصادي واغبماية البيئية شنكن أف يسَتا جنباً إىل جنب ،واقًتحوا سبالً شنكن من خالؽبا
لألطراؼ أف ربقق اؽبدفُت معاً ،ووافقوا أيضاً على أف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5سوؼ ربتاج إىل الدعم
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اؼبايل والتقٍت من أجل ربقيق التحوؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وقاؿ السيد أرياس كانييتو إف
سبل ربقيق فصل اآلثار البيئية عن النمو االقتصادي تشمل االبتكار وربسُت اإلدارة الزراعية وإدارة األراضي
والغابات واالستثمارات يف ؾباؿ كفاءة استخداـ الطاقة ومصادر الطاقة اؼبتجددة ،مع مالحظة أنو يف الفًتة بُت
عامي  1990و 2014خفَّض االرباد األورويب انبعاثاتو من غازات االحتباس اغبراري بنسبة  24يف اؼبائة يف
حُت دنّى اقتصاده بنسبة  50يف اؼبائة ،مما يدؿ على أف النمو االقتصادي واغبماية البيئية شنكن أف يسَتا جنباً
إىل جنب .وقاؿ أيضاً إف البلداف اؼبتقدمة النمو رنب أف تفي بتعهداهتا اؼبالية ؼبساعدة البلداف النامية على تنفيذ
التزاماهتا يف إطار أنظمة اؼبناخ واألوزوف .وقالت السيدة ماكينا إف أىداؼ التنمية اؼبستدامة تتطلب أف زبفف
البلداف حدة الفقر وأف تتعامل مع تغَت اؼبناخ ،وأف تتمكن البلداف من ربقيق فصل النمو االقتصادي عن
انبعاثات غازات االحتباس اغبراري من خالؿ ربسُت كفاءة استخداـ الطاقة ،األمر الذي زنفز االبتكار وشنكن
أف يفضي إىل تطوير حلوؿ قليلة الكلفة ومراعية للبيئة.
 -41وقاؿ السيد رامشي إف ىناؾ تكاليف على االقتصاد والصناعة مرتبطة بأنواع التكنولوجيا األكثر
استدامةً من الناحية البيئية ،مشَتاً إىل أف التحوؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية سيكلف بلده 10
باليُت دوالر يف الفًتة بُت عامي  2030و2050؛ ولذلك فإف من الضروري أف تدعم اآللية اؼبالية لربوتوكوؿ
مونًتياؿ تنفيذ أي تعديل بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية لدى األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  ،5دبا يف
ذلك فيما يتعلق بتكاليف اؼبلكية الفكرية .وعلى نفس اؼبنواؿ أشار السيد بن دينو إىل أنو يتعُت على األطراؼ
غَت العاملة دبوجب اؼبادة  5أف توفر اؼبوارد اؼبالية الكافية لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5لتمكينها من ربقيق
التوازف بُت النمو االقتصادي واغبماية البيئية يف سياؽ تعديل بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وقاؿ السيد
كاسًتو إف ىناؾ الكثَت من الفرص اؼبرحبة للجميع من أجل ضباية البيئة وصحة اإلنساف مع اإلسهاـ يف النمو
االقتصادي والقضاء على الفقر ،مثل تلك اليت رنري االضطالع هبا يف إطار التحالف اؼبعٍت باؼبناخ واؽبواء النقي
من أجل التخفيف من اؼبلوثات اليت تؤثر على اؼبناخ عن طريق استخداـ مواقد الطهي النظيفة وربسُت كفاءة
إنتاج القرميد .وقاؿ السيد تياو إنو شنكن للبلداف أف تعتمد سياسات وطنية لكفاءة استخداـ الطاقة ال تقتصر
آثارىا اعبيدة على البيئة بل تفيد أيضاً من الناحية االقتصادية ،وإنو عند التعامل مع إدخاؿ تعديل على
بروتوكوؿ مونًتياؿ ينبغي عبميع األطراؼ أف تبذؿ جهداً لالستعاضة عن مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ببدائل
ذات كفاءة يف استخداـ الطاقة.
-3

اختتام مناقشات المائدة المستديرة
 -42أشار مدير حلقة النقاش إىل أف مناقشات اؼبائدة اؼبستديرة كشفت عن نوايا حسنة ىائلة من جانب
صبيع اؼبشاركُت ،وطلب إىل اؼبشاركُت يف النقاش تقدمي ’’تغريدة‘‘ على موقع تويًت شنكن أف تلخص مقاصد ىذه
النوايا ويستفيد منها الشباب .واقًتحت السيدة ماكينا تغريدة ’’دعونا نفعل ذلك!‘‘.واختتم مدير حلقة النقاش
اؼبناقشات بتلك اؼبناشدة.

باء -

بيانات رؤساء الوفود
 -43أدىل رؤساء وفود األطراؼ التالية ببيانات ،وترد أظباء األطراؼ حسب ترتيب اإلدالء بالبيانات:
اؼبكسيك ،ورواندا ،وسلوفاكيا (باسم االرباد األورويب والدوؿ األعضاء فيو) ،وغواتيماال ،وكوت ديفوار،
واعبمهورية الدومينيكية ،وميادنار ،وإثيوبيا ،والسوداف ،ونيجَتيا ،وىاييت ،وكندا ،واؽبند ،والنرويج ،والكامَتوف،
وبنغالديش ،وكينيا ،والياباف ،والسنغاؿ ،وأفغانستاف ،وفنزويال (صبهورية  -البوليفارية) ،واألرجنتُت ،والفلبُت،
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والصُت ،وبوركينا فاسو ،والسلفادور ،وزمبابوي ،وإندونيسيا ،وموزامبيق ،ونيكاراغوا ،والكرسي الرسويل ،وفيجي،
وتونس ،وسنغافورة ،وبنن ،واالرباد الروسي.
 -44وأعرب كثَت من اؼبمثلُت الذين تناولوا الكلمة عن شكرىم غبكومة النمسا وشعبها على حسن
استضافة ىذه السلسلة من االجتماعات .وتوجو عدد كبَت منهم أيضاً بالشكر إىل أمانة األوزوف ؼبا قدمتو من
الدعم والتنظيم الفعاؿ لالجتماعات ،كما توجهوا بالشكر إىل برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة ،وأمانة الصندوؽ
اؼبتعدد األطراؼ ،والوكاالت اؼبنفذة للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،وأفرقة التقييم واعبهات اؼبعنية األخرى على
األدوار اليت أدهتا من أجل كفالة جناح االجتماعات بوجو خاص وجناح بروتوكوؿ مونًتياؿ بوجو عاـ.
 -45وأشاد عدد من اؼبمثلُت باإلجنازات اؽبامة اليت حققها بروتوكوؿ مونًتياؿ يف الرقابة على اؼبواد اؼبستنفدة
لألوزوف والتخلص التدررني منو ،وىي إجنازات كاف ؽبا دور أساسي يف استعادة طبقة األوزوف وساذنت أيضاً يف
زبفيف آثار تغَت اؼبناخ .وقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف آليات الربوتوكوؿ الفعالة تعمل كنموذج معًتؼ بو عاؼبياً
لإلجراءات العاؼبية الرامية إىل ضباية البيئة .وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف الربوتوكوؿ قائم على النموذج الدينامي لألدوات
السياسية اليت تأخذ يف التطور بناء على أوجو التقدـ العلمي والتقٍت ،وقد شجع درجة ممتازة من التعاوف الدويل.
وقاؿ إف أحد العوامل الرئيسية يف ىذا اإلجناز ،ىو اعًتاؼ البلداف الصناعية دبسؤوليتها التارسنية عن إنتاج
واستهالؾ وانبعاثات اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف؛ وأضاؼ أف مبدأ اؼبسؤوليات اؼبشًتكة ولكن اؼبتفاوتة ،شنكن أف
يستخدـ اآلف دنوذجاً للمزيد من التعاوف الدويل يف التصدي للتحديات الناشئة .وقاؿ ممثل آخر إف من الضروري
مواصلة العمل بالنهج اؼببتكر واؼبرف الذي جعل الربوتوكوؿ أحد أجنح االتفاقات البيئية العاؼبية.
 -46وأكد عدة ممثلُت التزاـ بلداهنم بعمل الربوتوكوؿ ووصف اإلجراءات اليت تتخذىا للتخلص التدررني
من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف ولتنفيذ الربوتوكوؿ واالمتثاؿ ألحكامو ،وذلك بوسائط منها السياسات والتدابَت
التشريعية واؼبؤسسية والربناؾبية .وأبرز عدد من اؼبمثلُت الدور األساسي الذي اضطلع بو الصندوؽ اؼبتعدد
األطراؼ يف مد يد العوف لبلداهنم ،عن طريق اؼبساعدة اؼبالية والتقنية ،لكي تنجح ىذه البلداف يف تلبية التزاماهتا
دبوجب الربوتوكوؿ .وقاؿ عدد من اؼبمثلُت إنو ،عقب جناح الكثَت من البلداف يف التخلص التدررني من مركبات
الكربوف الكلورية فلورية ،يتوجو تركيزىا اآلف إىل التخلص التدررني من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية،
حيث تعمل على ربديد العناصر اؼبختلفة ػبططها يف ؾباؿ إدارة التخلص التدررني من مركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية ،دبا يف ذلك وضع ضوابط االستَتاد ،واغبصص ونظم الًتخيص ،وتدريب مسؤويل اعبمارؾ
وغَتىم من اؼبسؤولُت ،والتوعية ،وإقامة الشراكات ،وتقدمي الدعم التقٍت يف قطاع الرغاوي ،ووضع اؼببادئ
التوجيهية ألفضل اؼبمارسات يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء .ومشلت اؼبسائل اػباصة اليت جرى إبرازىا ضرورة
تقدمي حوافز للمستوردين وأذنية إنشاء وتعهد قاعدة بيانات تتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية وحركتها.
وربدث عدد من اؼبمثلُت عن األولوية اليت تضعها بلداهنم على البدائل اليت تتسم بانعداـ إمكانية استنفاد
األوزوف وبالقدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،كما تتسم دبراعاة البيئة وكفاءة استخداـ الطاقة.
 -47وقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف اعبهود اليت تبذؽبا بلداهنم لفرض الرقابة على اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف
دبوجب الربوتوكوؿ تعترب جزءاً من االلتزاـ األوسع بتحقيق التنمية اؼبستدامة وضباية البيئة ،وصحة اإلنساف .وحث
أحد اؼبمثلُت على اتباع هنج مشويل يف إرناد حلوؿ للمشاكل اؼبتعددة اليت تواجو البشرية ،مع وقوؼ األسرة
البشرية بأكملها متحدة من أجل التصدي لتغَت اؼبناخ واؼبسائل األخرى ،مع مراعاة شواغل البلداف األكثر فقراً
واألكثر ضعفاً .وقاؿ إف بروتوكوؿ مونًتياؿ رنب أف يواصل تركيزه على اإلعالـ والتثقيف وتطوير اإلحساس
باؼبسؤولية لضماف االستهالؾ والتنمية على حنو سليم بيئياً.
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 -48ووصف عدد من اؼبمثلُت الربامج اؼبتعددة القطاعات يف بلداهنم ،اليت تشمل ؾبموعة من العناصر
باإلضافة إىل ضباية طبقة األوزوف .وتكلم بعض اؼبمثلُت عن تعميم قضايا ضباية األوزوف وزبفيف آثار تغَت اؼبناخ
كعناصر يف السياسات الوطنية واػبطط اإلدنائية ،وأفاد عدد منهم أف خطط بلداهنم إلدارة التخلص التدررني
من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية تتضمن بالفعل تدابَت كثَته هتدؼ إىل اعتماد البدائل الطبيعية وذبنب
اؼبواد اؼبعتمدة على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي.
 -49وأوضح عدد من اؼبمثلُت التحديات اليت ال تزاؿ البلداف النامية تواجهها يف التخلص التدررني من
اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف ،دبا يف ذلك التجارة غَت اؼبشروعة ،وإلقاء اؼبعدات العتيقة واؼبتقادمة ،وارتفاع تكلفة
التكنولوجيا البديلة ،وحاالت التأخَت يف ربويل األمواؿ ،واالفتقار إىل القدرات التقنية والبشرية والنزاعات
الداخلية وانعداـ األمن .وقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف ىناؾ حاجة إىل قدر إضايف وكاؼ من اؼبساعدة اؼبالية
والتقنية اليت تتسم بقابلية االستمرار من أجل اؼبساعدة على التصدي للتحديات اليت تواجهها البلداف النامية ،دبا
يف ذلك التحدي اعبديد اؼبتمثل يف التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وأبرز بعض اؼبمثلُت
التحديات اػباصة اليت تواجهها الدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية ،وخباصة قابلية تعرضها ػبطر تغَت اؼبناخ ،مما رنعلها
سبيل إىل دعم اعتماد تعديل على بروتوكوؿ مونًتياؿ شنكنها من تنفيذ الرقابة على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
وشددت ممثلة على اؼبشاكل اػباصة اليت يواجهها عدد من الدوؿ اعبزرية الصغَتة النامية يف التخلص التدررني
من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف يف قطاع مصائد األظباؾ ويف التدمَت اؼبأموف ؼبخزونات اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف،
وقالت إف ىذه التحديات ينبغي معاعبتها يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ.
 -50وتكلم عدد كبَت من اؼبمثلُت بإسهاب عن القضية اليت تعترب حالياً التحدي األكرب الذي يواجو
بروتوكوؿ مونًتياؿ ،وىي تعديل الربوتوكوؿ من أجل التحكم بإنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية،
والتقليل بذلك من انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وأعرب أحد اؼبمثلُت عن قلقو من أف زيادة انبعاثات
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية من شأهنا أف تبطل الكثَت من اؼبنافع اؼبناخية اليت ربققت من خالؿ التخلص
التدررني من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف ،قائالً إف من الضروري اتباع هنج متكامل عند معاعبة استنفاد األوزوف
وتغَت اؼبناخ .وأعرب عدة ممثلُت عن تأييدىم التباع هنج متكامل كهذا ،فقالوا إف فوائده تشمل اعتماد أنواع
التكنولوجيا اؼبراعية للمناخ ،وربقيق كفاءة استخداـ الطاقة ،وإرناد الوظائف وتشجيع التنمية اؼبستدامة.
 -51وأشار كثَتوف ممن تناولوا الكلمة إىل األذنية التارسنية للمفاوضات اعبارية حالياً لتعديل الربوتوكوؿ
واالستفادة من نفوذه يف ؾباؿ مكافحة تغَت اؼبناخ ،فقالوا إف من شأنو أف يقدـ مساذنة ىامة يف تنفيذ اتفاؽ
باريس بشأف تغَت اؼبناخ .وأؼبح عدد منهم إىل الطبيعة اجملهدة والصعبة للمفاوضات بشأف ىذه اؼبسألة ،وإىل
الثقة اليت وضعوىا يف آليات الربوتوكوؿ اؼبنشأة منذ زمن طويل من أجل تبادؿ اآلراء بطريقة مفتوحة وشفافة ،وما
تتيحو من إمكانية العمل اؼبتضافر من أجل إرناد حلوؿ مبتكرة للقضايا اؼبعقدة والتوصل يف هناية اؼبطاؼ إىل
توافق يف اآلراء.
 -52وقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف الرحلة حنو تعديل الربوتوكوؿ ال تزاؿ يف بدايتها ،وىناؾ ؾبموعة من القضايا
ال تزاؿ ربتاج إىل تسوية ،دبا يف ذلك ما يتعلق بسنوات خط األساس ،وسنوات التجميد ،واعبداوؿ الزمنية
للتخفيض التدررني ،وذلك لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5واألطراؼ غَت العاملة دبوجبها؛ وربديد أنواع
التكنولوجيا البديلة اجملدية والفعالة من حيث التكلفة واؼبمكنة تقنياً والسليمة بيئياَ ،مع مراعاة مسائل السالمة
وكفاءة استخداـ الطاقة؛ ربديد أنواع التكنولوجيا اؼببتكرة اليت ربقق أداء جيداً يف درجات اغبرارة احمليطة العالية؛
وضماف توافر البدائل اآلمنة والفعالة من حيث التكلفة ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف صبيع البلداف؛ وربسُت
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صبع وربليل البيانات للمساعدة يف ازباذ قرارات مستنَتة؛ وضماف مستويات مناسبة من التمويل واؼبساعدة
التقنية ونقل التكنولوجيا ،دبا يف ذلك يف إطار الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،وذلك لتمكُت البلداف النامية من
تنفيذ التعديل .وأعرب أحد اؼبمثلُت عن األمل يف أنو ،يف إطار مبدأ اؼبسؤوليات اؼبشًتكة ولكن اؼبتفاوتة،
سًتاعي البلداف اؼبتقدمة النمو شواغل البلداف النامية بالكامل ،دبا يف ذلك بشأف اؼبسائل اؼبتعلقة بالتمويل ،وفًتة
السماح اؼبؤقتة ،وتوفر بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وسالمة ىذه البدائل ،ومعايَت األماف ،واإلعفاءات
واؼبسائل األخرى ذات األذنية ،وتقدـ التزامات مؤكدة بشأف التمويل ونقل التكنولوجيا .وقاؿ ممثل االرباد
األورويب إف الدوؿ األعضاء يف االرباد األورويب ال تزاؿ ملتزمة بتوفَت قدر إضايف من الدعم اؼبايل والتقٍت من
خالؿ الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،وذلك ؼبساعدة البلداف النامية على تلبية التزاماهتا اؼبتصلة دبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ عقب اعتماد أي تعديل على الربوتوكوؿ من أجل مراقبة مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية .وقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو قبل التوصل إىل اتفاؽ بشأف ىذا التعديل ،يلزـ تعريف اؼبقصود
بعبارة ”اؼبوارد اإلضافية“ لتقييم األمواؿ اؼبطلوبة للتعامل مع مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار بروتوكوؿ
مونًتياؿ ،كما يلزـ أف يقتصر التمويل اؼبوجو للتعامل مع مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب الربوتوكوؿ على
التربعات ،بالنظر إىل أف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ليست مواد مستنفدة لألوزوف وبالتايل ال تندرج يف إطار
والية الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ.
 -53وقاؿ عدد من اؼبمثلُت إف شبة حاجة إىل هنج مرف ومتكيف يسمح للبلداف بانتقاء أنواع التكنولوجيا
واػبيارات القطاعية وخيارات التوقيت األنسب للظروؼ السائدة فيها .وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف أي تعديل يعتمد
ال ينبغي أف يقتصر التصدي غبماية البيئة فحسب ،بل ينبغي أف يكفل أيضاً التنمية االقتصادية والرفاه اجملتمعي.
ووصف عدد من اؼبمثلُت اإلجراءات االستباقية اليت رنري األخذ هبا يف بلداهنم هبدؼ التخفيض التدررني إلنتاج
واستَتاد مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وتشجيع البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي،
وذلك بوسائل منها التدابَت التشريعية والتنظيمية.
 -54وأشاد العديد من اؼبمثلُت دبسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،باعتباره َمعلَماً بارزاً يف
التعاوف الدويل ،وأثنوا على اعبهود اليت تبذؽبا األطراؼ لتحقيق اؼبزيد من التقدـ والنتائج اؼبثمرة يف االجتماعُت
السابع والثالثُت اؼبستأنف والثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية .وأقر العديد من اؼبمثلُت باإلجنازات
اليت حققها حىت اآلف فريق االتصاؿ اؼبعٍت جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،دبا يف ذلك
استعراض التحديات اؼبتصلة بتنفيذ مسار ديب ،وتوثيق اغبلوؿ اؼبقًتحة للتحديات احملددة يف اؼبسار ،والبدء يف
االجتماع اغبايل ،باؼبفاوضات بشأف مقًتحات لتعديل بروتوكوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق دبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية .وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف األطراؼ يف الربوتوكوؿ باتفاقها على مسار ديب قد بينت مرة أخرى وحدة
حقيقية يف اؼبقصد وشراكة عاؼبية ،كما أظهرت روحاً قوية من اؼبشاركة وااللتزاـ بإنقاذ البشرية .وأعرب عدد
منهم عن األمل يف إحراز اؼبزيد من التقدـ اؼبلموس صوب اعتماد تعديل لربوتوكوؿ مونًتياؿ يف االجتماع الثامن
والعشرين اؼبقبل لألطراؼ ،الذي سيعقد يف كيغايل يف تشرين األوؿ/أكتوبر  .2016وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف
اغبل سيكمن يف استخداـ اؼبزيج األمثل من العناصر الرئيسية اليت تضمنتها مقًتحات التعديل األربعة ،بدالً من
تفضيل مقًتح واحد على اؼبقًتحات األخرى.
 -55وربدث عدد من اؼبمثلُت عن أذنية التعاوف بُت بروتوكوؿ مونًتياؿ والصكوؾ األخرى ،وال سيما يف
سياؽ خطة التنمية اؼبستدامة لعاـ  .2030ويف اػبتاـ ،أعرب الكثَت من اؼبمثلُت عن االلتزاـ بربوتوكوؿ مونًتياؿ
وباألنشطة اليت يضطلع هبا لصاحل البيئة واإلنسانية.
15

UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7

المالحظات التي أدلى بها وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية
 -56يف إطار البند  3من جدوؿ األعماؿ استمع اجتماع األطراؼ إىل مالحظات السيد جوف كَتي ،وزير
خارجية الواليات اؼبتحدة األمريكية .وشدد الوزير على أذنية ما رباوؿ األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ ربقيقو
ووصفو بأنو أحد أىم اػبطوات اليت شنكن ازباذىا للتصدي لتغَت اؼبناخ ،ويضاىي من حيث أذنيتو مكافحة
اإلرىاب على اؼبستوى الدويل .وأضاؼ أف األدلة العلمية على تغَت اؼبناخ ،الذي يتضح من خالؿ االرتفاع
اؼبتتابع يف درجات اغب رارة العاؼبية ىي أدلة دامغة .وعلى الرغم من أف اتفاؽ باريس ىو االتفاؽ اؼبناخي العاؼبي
األقوى واألكثر طموحاً يف التاريخ إال أنو ال شنثل حالً سحرياً بل ينبغي أف تصحبو خطوات إضافية يتخذىا
القطاع اػباص واغبكومات واؼبواطنوف يف كل بلد.
 -57وشنثل بروتوكوؿ مونًتياؿ مثاالً الفتاً ؼبا شنكن أف ينجزه التعاوف العاؼبي إال أف جناحو يف التخلص
سرع استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبسؤولة حالياً عن
التدررني من اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف قد َّ
انبعاثات  1غيغاطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف سنوياً ،وىو ما يعادؿ تقريباً كمية االنبعاثات من 300
ؿبطة من ؿبطات الطاقة الكهربائية العاملة بالفحم .وقاؿ إنو بالنظر إىل العمل الشاؽ الذي قامت بو األطراؼ
بالفعل ،شنكن اعتماد تعديل يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وسيمثل ذلك مكسباً كبَتاً للمناخ.
 -58وقاؿ إف البلداف ال تتمتع صبيعها بنفس القدرات على ازباذ اإلجراءات ،ولذلك أكد على التزاـ بلده
باؼبرونة ،ومراعاة االحتياجات اػباصة للبلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية ،وبتوفَت الدعم اؼبايل الكايف من
خالؿ الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ .وأشار إىل أف أعضاء ؾبموعة الدوؿ السبع وبلداف الشماؿ األورويب تشكل
ؾبتمعة نسبة  75يف اؼبائة من قاعدة اعبهات اؼباحنة للصندوؽ وقد أعلنت ىذه البلداف عن عزمها على تقدمي
سبويل إضايف من أجل تنفيذ تعديل يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .واختتم كلمتو بدعوة صبيع األطراؼ إىل
احًتاـ اإلرث الذي خلفو أسالفها ،الذين تكاتفوا يف عاـ  1987من أجل التصدي ٍ
لتحد مل يسبق لو مثيل،
من خالؿ اعتماد تعديل للتخفيض التدررني الستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ومن مث االقًتاب من
اؽبدؼ احملدد يف باريس واؼبساعدة على ضباية الصحة والقابلية للعيش يف اؼبستقبل على الكوكب الوحيد الذي
سبتلكو البشرية.
جيم  -التقدم المحرز في المناقشات بشأن مسار دبي
 -59قدـ السيد باتريك ماكينَتين (أسًتاليا) ،الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ اؼبعٍت جبدوى وسبل إدارة
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبنعقد وفقاً للمقرر  ،1/27تقريراً بالنيابة أيضاً عن الرئيس اؼبشارؾ للفريق العامل
اؼبفتوح العضوية ،فأبلغ أف فريق االتصاؿ قد اجتمع أثناء االجتماع السابع والثالثُت اؼبستأنف للفريق العامل
اؼبفتوح العضوية وتوصل إىل نتائج إرنابية مع حلوؿ لتحديات ؿبددة مبينة يف مسار ديب بشأف مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية .وقاؿ إف الفريق اجتمع ؾبدداً أثناء االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية لكي
يواصل عملو وناقش ،يف إطار البند  4من جدوؿ األعماؿ ،أصعب عناصر مقًتحات التعديل ،وىي خطوط
األساس ،وتواريخ التجميد واعبداوؿ الزمنية للتخفيض لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  5واألطراؼ غَت العاملة
دبوجبها .وأضاؼ أف االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية قد ُعلِّق ،وقرر الفريق العامل
مواصلة اؼبناقشات غَت الرظبية بشأف ىذه اؼبسائل ،إضافة إىل أي مسائل عالقة تتصل بالتحديات اؼببينة يف
مسار ديب ،ربت إشراؼ فريق االتصاؿ أثناء االجتماع اغبايل .وسيستمع فريق االتصاؿ إىل تقرير عن نتائج
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اؼبناقشات غَت الرظبية وينظر أيضاً يف أربعة مقًتحات قدمت إىل الفريق العامل يف ورقات غرفة اجتماعات
وسيقدـ تقريراً عن التقدـ احملرز إىل االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ.

() 1

 -60ويف اعبلسة اػبتامية لالجتماع اغبايل ،قدـ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ ،بالنيابة أيضاً عن الرئيس
اؼبشارؾ معو ،تقريراً عن نتائج مناقشات الفريق .وترد يف اؼبرفق األوؿ ؽبذا التقرير صيغة خطية للتقرير.
-61

وبعد االستماع إىل تقرير الرئيسُت اؼبشاركُت لفريق االتصاؿ قاـ اجتماع األطراؼ دبا يلي:

(أ) اعتمد مشروع اؼبقرر اؼبقدـ من كندا والواليات اؼبتحدة اؼبشار إليو يف تقرير الرئيسُت اؼبشاركُت
لفريق االتصاؿ ،بصيغتو اؼبنقحة من جانب فريق االتصاؿ (اؼبقرر د .إ  1/3يف الفرع رابعا أدناه)؛
(ب) وأقر اغبلوؿ اليت مت التوصل إليها للتحديات احملددة يف مسار ديب واؼببينة يف اؼبرفق الثاين من
ىذا التقرير كأساس للمناقشة يف االجتماع الثامن والثالثُت اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ويف
االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ؛
(ج) وقرر أف رنري النظر يف نص مشروع اؼبقرر الوارد يف ورقيت غرفة االجتماعات اؼبقدمتُت من
باكستاف ويف ورقة غرفة االجتماع اؼبقدمة من اؽبند اؼبشار إليو يف تقرير الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ ،على
النحو اؼببُت يف اؼبرفقات الثالث والرابع واػبامس ؽبذا التقرير ،وذلك من جانب الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف
اجتماعو الثامن والثالثُت اؼبستأنف ،ومن جانب االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ؛
(د) وقرر أف تُرفق هبذا التقرير الوثيقة اليت وضعها فريق االتصاؿ واليت تبُت نطاقات خطوط
األساس وتواريخ التجميد اليت رببذىا األطراؼ واجملموعات اؼبختلفة ،على النحو اؼبشار إليو يف تقرير الرئيسُت
اؼبشاركُت لفريق االتصاؿ ،وذلك كمعلومات الطالع صبيع األطراؼ (انظر اؼبرفق السادس ؽبذا التقرير)؛
(ى) وقرر أف تقوـ األمانة بتحديث النص اجملمع ؼبقًتحات تعديل بروتوكوؿ مونًتياؿ
( )UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1-UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1بناءً
على التطورات األخَتة؛
(و) وقرر إبقاء االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية معلقاً ،على أف يُستأنف
مباشرة قبل االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ ،رىناً بتقدمي تربعات إضافية إىل الصندوؽ االستئماين لربوتوكوؿ
مونًتياؿ.

رابعاً  -اعتماد المقرر الصادر عن االجتماع االستثنائي لألطراف
-62
االتصاؿ:

اعتمد االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ اؼبقرر التايل على أساس مشروع اؼبقرر الذي أعده فريق

( )1يرد نص ورقات غرفة االجتماعات ىذه يف اؼبرفقات من الثاين إىل اػبامس لتقرير االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل
مفتوح العضوية لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ (.)UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8
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إف االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ يقرر ما يلي:

المقرر د .إ  :1/3تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المنافع المناخية
والتكاليف الناجمة عن تخفيض مركبات الكربون الهيدروفلورية في إطار مسار دبي
أف يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعداد تقرير لكي ينظر فيو االجتماع الثامن
والعشروف لألطراؼ ،على أف يتضمن تقييماً للمنافع اؼبناخية ،واآلثار اؼبالية اؼبًتتبة على الصندوؽ اؼبتعدد
األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ ،نتيجة للجداوؿ الزمنية للتخفيض التدررني الستخداـ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ( )sCFHالواردة يف مقًتحات التعديل اليت ناقشتها األطراؼ يف االجتماع الثامن والثالثُت للفريق
العامل اؼبفتوح العضوية ويف االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ.

خامساً  -اعتماد تقرير االجتماع االستثنائي لألطراف
 36اعتمدت األطراؼ ىذا التقرير يوـ األحد 42 ،سبوز/يوليو  ،4173على أساس مشروع التقرير الوارد
يف الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/L.1

سادساً  -اختتام االجتماع
 -32أُعلن اختتاـ االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ يف الساعة  7171من صباح
يوـ األحد 42 ،سبوز/يوليو .4173
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المرفق األول
التقرير المقدم من الرئيسين المشاركين لفريق االتصال المعني بجدوى وسبل إدارة مركبات
الكربون الهيدروفلورية إلى االجتماع االستثنائي الثالث لألطراف

 ٤٢تموز/يوليو  55:11 ،٤١١٢صباحاً

أشكرؾ ،سيدي الرئيس اؼبشارؾ .قاـ فريق االتصاؿ يف االجتماع السابع والثالثُت اؼبستأنف للفريق العامل
اؼبفتوح العضوية بتوليد حلوؿ للتحديات احملددة يف مسار ديب .ومت إقرار ؾبموعة اغبلوؿ كنتيجة لالجتماع
السابع والثالثُت اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية وقدمت خالؿ االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل
اؼبفتوح العضوية على النحو اؼببُت يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/7و.Corr.1

وواصل فريق االتصاؿ أثناء االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية مناقشة خطوط األساس،
وخطوات التخفيض والتجميد .وجرت مناقشة واسعة ػبطوط األساس واػبيارات اؼبفضلة اليت أُعرب عنها أثناء
اؼبناقشات اليت جرت يف فريق االتصاؿ.
ونتيجة للمناقشات أعد جدوؿ يبُت نطاقات خطوط األساس وتواريخ التجميد اليت رببذىا األطراؼ
واجملموعات اؼبختلفة ،على أساس وجود عنصر يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية يضاؼ إىل خط
األساس .وسًتفق الوثيقة بتقرير االجتماع لالطالع عليها والنظر فيها.
ولوحظ واتفق على أف اعبدوؿ الزمٍت لألطراؼ العاملة باؼبادة  1سوؼ يتوقف على اعبدوؿ الزمٍت للطرؼ
دبوجب اؼبادة  4وأنو يلزـ النظر يف ىذين األمرين معاً .وحسب التكليف الصادر عن الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية يف اجتماعو الثامن والثالثُت ،واصل فريق االتصاؿ مناقشاتو بعد تعليق االجتماع الثامن والثالثُت.
وباإلضافة إىل مواصلة النقاش بشأف خطوط األساس واعبداوؿ الزمنية للتجميد والتخلص التدررني ،نظر الفريق
أيضاً يف أربع ورقات غرفة اجتماعات:
 - CRP.2ورقة غرفة االجتماعات  :4نظرت األطراؼ يف النص اؼبقدـ من اؽبند من أجل إدراجو يف
اؼبقررات الصادرة يف إطار مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ
 - CRP.3ورقة غرفة االجتماعات  :6تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأف اؼبنافع اؼبناخية
والتكاليف الناصبة عن زبفيض مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار مسار ديب ،مقدـ من كندا
والواليات اؼبتحدة
رض على األطراؼ للنظر فيو من أجل إدراجو يف
 - CRP.4ورقة غرفة االجتماعات  :2نص ُع َ
اؼبقررات اؼبتعلقة بالتخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ ،مقدـ
من باكستاف
رض على األطراؼ للنظر فيو من أجل إدراجو يف
 - CRP.6ورقة غرفة االجتماعات  :3نص ُع َ
اؼبقررات الصادرة يف إطار مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ،
مقدـ من باكستاف
مل يكمل الفريق النظر يف الوثائق  CRP.2و CRP.4و ،CRP.6وزنيل ىذه الوثائق لكي تنظر فيها األطراؼ يف
االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ ،مع اإلشارة إىل ورود بعض التحفظات فيما يتعلق بالوثيقة  .CRP6جرى
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تنقيح الوثيقة  CRP.3ونظر فريق االتصاؿ يف الصيغة اؼبنقحة  ،CRP.3/Rev.1اليت أحيلت إىل االجتماع
االستثنائي لألطراؼ للنظر فيها واعتمادىا .وسعى فريق االتصاؿ أيضاً إىل أف يطلب من األمانة أف تستكمل
ذبميع مقًتحات التعديالت اؼبقدمة من األطراؼ حبيث تظهر التطورات اليت حدثت خالؿ االجتماع الثامن
والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية واؼبناقشات اليت تلت ذلك.
وأشَت أيضاً الطالع الفريق العامل اؼبفتوح العضوية إىل أف شبة طلب آخر كاف قيد اؼبناقشة يف الوقت الذي
اختتم فيو فريق االتصاؿ وىو الطلب اؼبوجو إىل األمانة بأف ربوؿ وثيقة اغبلوؿ إىل نص مقرر؛ وعندما اختتم
فريق االتصاؿ أعمالو ىذا اؼبساء مل يكن ىناؾ اتفاؽ على التقدـ هبذا الطلب إىل األمانة.
وأخَتاً ورد طلب بأف يؤذف لألمانة بتنظيم اجتماع بُت الدورات من أجل ربقيق تقدـ يف اؼبفاوضات بشأف مسار
ديب.
وباسم الرئيس اؼبشارؾ معي ،أود أف أتقدـ بالشكر عبميع اؼبشاركُت على التعاوف الذي ساد طواؿ اؼبناقشات
اليت جرت يف فريق االتصاؿ.
شكراً لكم ،سيديت
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()2

المرفق الثاني

الحلول للتحديات التي تم تحديدىا في إطار مسار دبي
عقب اؼبناقشات اليت دارت يف فريق االتصاؿ بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،اتفق الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية يف اجتماعو السابع والثالثُت اؼبستأنف على اغبلوؿ التالية للتحديات احملددة يف إطار مسار ديب بشأف
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية:

التحدي  :1أذنية الوضع اػباص بالبلداف النامية واالعًتاؼ بو واؼببادئ دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ اليت أتاحت
وقتاً إضافياًكافياً لتنفيذ البلداف العاملة دبوجب اؼبادة  1التزاماهتا
أقر الفريق العامل باؼبناقشات اليت جرت خالؿ اجتماعو السابع والثالثُت اؼبعقود يف جنيف يف
نيساف/أبريل  ،4173حيث خلص إىل أف التحدي  7ىو ربد واسع النطاؽ ،ولذلك شنكن معاعبة
الكثَت من القضايا الناشئة يف إطاره ضمن التحديات األخرى.
أما اؼبسائل اؼبتبقية اليت ؽبا صلة بالوضع اػباص للبلداف النامية ،فيمكن معاعبتها أثناء مناقشة التعديالت
اؼبقًتحة.

التحدي  :7احملافظة على الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ باعتباره اآللية اؼبالية ،واالتفاؽ على أف توفر األطراؼ غَت
العاملة باؼبادة  1موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف اؼبًتتبة على إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بالنسبة
لألطراؼ العاملة باؼبادة  ،1إذا مت االتفاؽ على االلتزامات .ويف ىذا الصدد يقوـ فريق االتصاؿ بوضع العناصر
الرئيسية للدعم اؼبايل من الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لألطراؼ العاملة باؼبادة  ،1لكي تسًتشد هبا اللجنة
التنفيذية للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،مع أخذ الشواغل اليت تبديها األطراؼ يف االعتبار
ويرد نص اغبلوؿ اؼبتفق عليها يف التذييل األوؿ ؽبذه الوثيقة .وفيما يتعلق حبل التحديات اؼبندرجة يف ىذه
الفئة ،ذبدر اإلشارة إىل أف الفريق العامل اتفق على أف يتم تناوؿ البنود الواردة بُت قوسُت يف وثيقة
اغبلوؿ أثناء التفاوض على التعديل ،وأف ُربل قبل اعتماد تعديل على بروتوكوؿ مونًتياؿ .وذبدر اإلشارة
أيضاً إىل أف مناقشة مسألة براءات االخًتاع اػباصة بقطاع اإلنتاج تشمل كال من براءات العمليات
والتطبيق.

التحدي  :3العناصر الواردة يف الفقرة ( 7أ) من اؼبقرر  ،9/43دبا يف ذلك اؼبسائل اؼبتعلقة حبقوؽ اؼبلكية
الفكرية يف سياؽ النظر يف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
يشَت الفريق العامل إىل أف مسألة توافر البدائل ىي مسألة قيد النظر يف إطار ربديات أخرى ،السيما يف
سياؽ اإلعفاءات .بيد أف الفريق العامل اتفق على صيغة ؿبددة ؼبسائل السالمة وقابلية االشتعاؿ ،من
أجل معاعبة العراقيل اليت ربوؿ دوف وضع معايَت سالمة دولية ،على النحو التايل:
’’تقر األطراؼ بأذنية التحديث السريع للمعايَت الدولية اؼبتعلقة دبواد التربيد القابلة لالشتعاؿ ذات القدرة
اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،دبا فيها اؼبركب  ،IEC60335-2-40ودعم تشجيع اإلجراءات
اليت تسمح بطرح ىذه اؼبواد يف األسواؽ بطريقة مأمونة ،فضالً عن تصنيع البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة
( )2انظر  UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/7و.Corr.1
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أو اؼبعدومة على إحداث االحًتار العاؼبي اليت ربل ؿبل مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ،واستخدامها وصيانتها وتناوؽبا‘‘.
واتفق الفريق العامل أيضاً على اعتماد اغبل التايل للتحدي :6
’’إجراء استعراضات دورية للبدائل وفقاً للمعايَت اؼبنصوص عليها يف الفقرة ( 7أ) من اؼبقرر ،9/43
ومواصلة األطراؼ مناقشة ىذه اؼبسألة خالؿ االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل‘‘.

التحدي  :4اؼبرونة يف التنفيذ اليت سبكن البلداف من وضع اسًتاتيجياهتا وأولوياهتا خبصوص القطاعات
والتكنولوجيا
وفيما يتعلق هبذا التحدي ،ارتأى الفريق العامل أف االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ اتفق على ىذا
اغبل بوصفو جزءاً من مسار ديب ،وأُعيد تأكيده خالؿ االجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح
العضوية ،على النحو اؼببُت يف اؼبرفق الرابع للتقرير عن االجتماع السابع والثالثُت ،الذي يرد يف ىذه
الوثيقة باعتباره التذييل الثاين .وذبري معاعبة بعض جوانب مسألة اؼبرونة أيضاً يف إطار التحدي 4
اؼبتعلق دبسألة التمويل واؼبرونة يف التنفيذ ،ولذلك فقد أُدرجت يف التذييل األوؿ ؽبذه الوثيقة.

التحدي  :5عملية اإلعفاء وآلية االستعراض الدوري للبدائل ،دبا يف ذلك النظر يف توافر أو انعداـ البدائل يف
صبيع القطاعات يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة  ،1واالحتياجات اػباصة للبلداف ذات اغبرارة احمليطة العالية،
استناداً إىل صبيع العناصر اؼبذكورة يف الفقرة ( 7أ) من اؼبقرر 9/43
اتفق الفريق العامل على أف اغبل فيما يتعلق بإعفاء البلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية ىو كما
اتخفق عليو خالؿ االجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،على النحو اؼببُت يف اؼبرفق
الثالث للتقرير عن ذلك االجتماع ،الذي يرد نصو يف التذييل الثالث ؽبذه الوثيقة .وينبغي يف ىذا السياؽ
التأكيد ؾبدداً على أف من اؼبقرر أف يستعرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تعريف درجات
اغبرارة احمليطة العالية والقائمة اؼبقابلة للبلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية ،وأف ينظر يف إمكانية
إضافة بلداف أخرى إىل القائمة ،مع اإلشارة إىل أف البلداف اليت مت ربديدىا بوصفها بلداناً ذات درجات
حرارة ؿبيطة عالية ستبقى يف قائمة اإلعفاءات لدرجات اغبرارة احمليطة العالية .وبوسع األطراؼ اؼبهتمة
اؼبشاركة يف عملية االستعراض.
وباإلضافة إىل منح إعفاءات للبلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية ،اتفق الفريق العامل على ما
يلي:
o

o

o
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السماح بإعفاءات ألغراض االستخدامات الضرورية واغبرجة يف أي تعديل سنص
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية؛
النظر يف وضع آليات ؽبذه اإلعفاءات يف عاـ  ،41--دبا يف ذلك آليات إعفاءات
متعددة السنوات؛
توفَت اؼبعلومات والتوجيهات لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف سياؽ
استعراضو الدوري للقطاعات اليت قد تتطلب إعفاءات.

UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7

التحدي  :6العالقة بالتخلص التدررني من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
اتفق الفريق العامل على ما يلي:
’’تُقر األطراؼ بالعالقة بُت اعبدوؿ الزمٍت ذي الصلة بالقطاعات لتخفيض مركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وبُت تفضيل ذبنب االنتقاؿ من مركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي،
وىي مستعدة إلتاحة اؼبرونة عند عدـ توافر أية بدائل أخرى ؾبربة تقنياً وؾبدية اقتصادياً.
وكذلك تُقر األطراؼ هبذه العالقات فيما سنص بعض القطاعات ،والسيما قطاع تربيد العمليات
الصناعية ،وتفضيل ذبنب االنتقاؿ من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي ،وىي مستعدة إلتاحة اؼبرونة عند عدـ
توافر أية بدائل أخرى يف اغبالتُت التاليتُت )7( :عدـ توافر إمدادات مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
من مصادر االستهالؾ اؼبوجودة أو من اؼبخزونات أو اؼبواد اؼبستعادة/اؼبعاد تدويرىا؛ ( )4إذا كاف ذلك
سيسمح يف وقت الحق باالنتقاؿ مباشرة من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل بدائل ذات قدرة
منخفضة أو معدومة على إحداث االحًتار العاؼبي.
وقبل الشروع يف أية عملية ذبميد ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب اؼبادة  1أو يف تنفيذ أية التزامات
رقابية أخرى ،ويف ضوء اإلقرار الوارد أعاله ،ستُتاح تدابَت مرونة فيما يتعلق بالتخلص التدررني من
مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية الذي شنس بعض القطاعات ،وعلى األخص منها القطاع الفرعي
لتربيد العمليات الصناعية ،وذلك لتجنب ازدواجية التحويالت‘‘.

التحدي  :7األحكاـ التجارية مع غَت األطراؼ
اتفق الفريق العامل على ما يلي:
’’تدخل األحكاـ التجارية مع غَت األطراؼ حيز النفاذ عبميع البلداف بعد ُمضي طبس سنوات على
تاريخ التجميد لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة .‘‘1

التحدي  :8اعبوانب القانونية وأوجو التآزر واؼبسائل األخرى اؼبتعلقة باتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت
اؼبناخ يف سياؽ إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ
اتفق الفريق العامل على أنو مل يتم التوصل بعد إىل استنتاج هنائي خبصوص ىذا التحدي ،وأف من
األفضل مواصلة معاعبتو أثناء اؼبفاوضات بشأف التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،حيث
سيزداد وضوح النهج الواجب اتباعو دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ وفقاً للتعديل.
ويالحظ الفريق العامل أف أحد األطراؼ صرح بضرورة أال يعدؿ بروتوكوؿ مونًتياؿ حقوؽ األطراؼ
والتزاماهتا دبوجب االتفاقية اإلطارية.
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التذييل األول
حلول فيينا للتحديات المتعلقة بمسائل التمويل ومرونة التنفيذ
اؼبسألة

المبادئ األساسية
واألطر الزمنية

احملافظة على الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ باعتباره اآللية اؼبالية ،واالتفاؽ على أف توفر األطراؼ غَت العاملة
باؼبادة  1موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف اؼبًتتبة على االلتزامات اؼبتفق عليها فيما يتعلق بإدارة مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية بالنسبة لألطراؼ العاملة باؼبادة .1
ستتاح لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة  1اؼبرونة من أجل وضع أولويات ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية،
وربديد القطاعات ،واختيار التكنولوجيات/البدائل ،ووضع وتنفيذ اسًتاتيجياهتا للوفاء بااللتزامات اؼبتفق
عليها بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وذلك على أساس احتياجاهتا احملددة وظروفها الوطنية وباتباع
هنج قطري .تدرج اللجنة التنفيذية اؼببدأ الوارد يف الفقرة اؼبذكورة أعاله يف اؼببادئ التوجيهية ذات الصلة،
ويف عمليتها الزباذ القرارات.
الطلب إىل اللجنة التنفيذية أف تقوـ ،يف غضوف سنة واحدة بعد اعتماد تعديل مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ،بوضع اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة بتمويل التخلص التدررني من استهالؾ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية وإنتاجها ،دبا يف ذلك عتبات فعالية التكلفة.

اإلرشادات المقدمة إلى اللجنة التنفيذية بشأن التكاليف المتزايدة

استهالك قطاع
التصنيع

لدى وضع اؼببادئ التوجيهية اعبديدة بشأف اؼبنهجيات وحسابات التكاليف ،ستكوف فئات التكاليف
التالية مؤىلة وتدرج يف حسابات التكاليف:









التكاليف الرأظبالية اؼبتزايدة،
التكاليف التشغيلية اؼبتزايدة
أنشطة اؼبساعدة التقنية
البحث والتطوير عند اغباجة من أجل تكييف وربسُت البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة أو
اؼبعدومة على إحداث االحًتار العاؼبي للمركبات اؽبيدروفلورية
تكاليف براءات االخًتاع والتصميمات ،والتكلفة اؼبتزايدة لعائدات حقوؽ اؼبلكية ،مىت كاف
ذلك ضرورياً وفعاالً من حيث التكلفة
تكلفة األخذ اآلمن بالبدائل القابلة لالشتعاؿ وذات اػبصائص السمية

وسيجري التفاوض يف سياؽ تعديل على التكاليف التشغيلة اؼبشار إليها أعاله ،دبا يف ذلك الفًتات احملتملة
الستمرارىا ،مع مالحظة اؼبقًتح الذي زندد فًتة تستمر  1سنوات.

قطاع اإلنتاج

لدى وضع اؼببادئ التوجيهية اعبديدة بشأف اؼبنهجيات وحسابات التكاليف ،ستكوف فئات التكاليف
التالية مؤىلة وتدرج يف حسابات التكاليف:
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فقداف األرباح نتيجة إيقاؼ تشغيل/إغالؽ مرافق اإلنتاج فضالً عن زبفيض اإلنتاج
اؼبسرحُت
التعويضات اؼبقدمة للعاملُت َّ
تفكيك مرافق اإلنتاج
أنشطة اؼبساعدة التقنية
البحث والتطوير فيما يتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة أو اؼبعدومة على إحداث
االحًتار العاؼبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وذلك هبدؼ ربفيض تكلفة البدائل
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تكاليف براءات االخًتاع والتصميمات أو التكلفة اؼبتزايدة لعائدات حقوؽ اؼبلكية
تكاليف ربويل مرافق اإلنتاج لكي تنتج بدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة
اؼبنخفضة أو اؼبعدومة على إحداث االحًتار العاؼبي عندما يكوف ذلك ؾبدياً من الناحية التقنية
وفعاالً من حيث التكلفة

وينبغي سبويل اغبد من انبعاثات مركب الكربوف اؽبيدروفلوري ،)HFC-23( 46-وىو منتج ثانوي من عملية
إنتاج مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري )HCFC-22( 44-عن طريق اغبد من معدؿ انبعاثو يف العملية،
بتدمَته من البقايا الغازية اؼبطلقة ،أو عن طريق صبع وربويل اؼبواد الكيميائية اآلمنة األخرى ،من الصندوؽ
اؼبتعدد األطراؼ ،من أجل تلبية التزامات البلداف العاملة دبوجب اؼبادة  1احملددة يف التعديل اؼبتعلق دبركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية.

قطاع الصيانة

لدى وضع اؼببادئ التوجيهية اعبديدة بشأف اؼبنهجيات وحسابات التكاليف ،ستكوف فئات التكاليف
التالية مؤىلة وتدرج يف حسابات التكاليف:












أنشطة توعية اعبمهور
وضع السياسات وتنفيذىا
برامج منح الرخص وتدريب التقنيُت فيما يتعلق باؼبناولة اآلمنة واؼبمارسات اعبيدة والسالمة
للبدائل ،دبا يف ذلك معدات التدريب
تدريب موظفي اعبمارؾ
منع التجارة غَت القانونية يف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
أدوات الصيانة
معدات اختبار مواد التربيد لقطاع التربيد وتكييف اؽبواء
إعادة تدوير مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية واستعادهتا
[التكاليف اإلضافية للواردات]*
*
[التكاليف اؼبتزايدة ؼبواد التربيد من أجل خدمة/شحن أنظمة التربيد اؼبتنقلة]

* ىذه البنود الواردة بُت قوسُت مربعُت أعاله سيجري تناوؽبا أثناء التفاوض بشأف التعديل ،كما ستتم
تسويتها قبل اعتماد تعديل على بروتوكوؿ مونًتياؿ.
ونوصي فريق االتصاؿ بأف فريق التمويل أنتج حلوالً للتحديات وسيتناوؿ حل مسائل التمويل اؼبتبقية الواردة
بُت أقواس مربعة والتكاليف التشغيلية اؼبتزايدة عند التفاوض بشأف التعديل .وعلى ىذا األساس ،ستنتقل
األطراؼ إىل التفاوض على التعديل.
زيادة التمويل اؼبتاح دبوجب مقرر اللجنة التنفيذية  11/12إىل حد أقصاه  Xيف اؼبائة فوؽ اؼببالغ اؼبدرجة
يف ذلك اؼبقرر بالنسبة لألطراؼ اليت يصل ؾبموع خط أساس استهالكها من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية
فلورية إىل  631طناً مًتياً ،عندما يلزـ ذلك من أجل إدخاؿ بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي وبدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية معدومة القدرة على
إحداث االحًتار العاؼبي ،مع االحتفاظ بكفاءة استخداـ الطاقة ،وذلك يف قطاع الصيانة/اؼبستعملُت
النهائيُت أيضاً.

التاريخ الفاصل
للقدرة المؤىلة

يتقرر التاريخ الفاصل من جانب اجتماع األطراؼ الذي يتخذ القرار بشأف التعديل.
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فعالية استخدام
الطاقة

الطلب إىل اللجنة التنفيذية أف تضع توجيهات التكاليف اؼبرتبطة باحملافظة على فعالية استخداـ الطاقة أو
ربسُت تلك الفعالية بالنسبة للبدائل من التكنولوجيا واؼبعدات ذات القدرة اؼبنخفضة أو اؼبعدومة على
إحداث االحًتار العاؼبي ،عند التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،مع اإلحاطة علماً بالدور
الذي تقوـ بو اؼبؤسسات األخرى اليت تعاجل فعالية استخداـ الطاقة ،عند االقتضاء.

التعزيز المؤسسي

توجي و اللجنة التنفيذية إىل زيادة دعم التعزيز اؼبؤسسي يف ضوء االلتزامات اعبديدة اؼبتعلقة دبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية.

التصريف

النظر يف سبويل اإلدارة الفعالة من حيث الكلفة للمخزونات اؼبستعملة أو غَت اؼبرغوب فيها من اؼبواد
اػباضعة للرقابة ،دبا يف ذلك التدمَت.

بناء القدرات الالزمة الطلب إىل اللجنة التنفيذية أف ربدد أولويات اؼبساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل معاعبة مسائل
مسألة السالمة اؼبرتبطة بالبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة أو اؼبعدومة على إحداث االحًتار العاؼبي.
لمعالجة

السالمة

تكلفة استيراد البدائل [ينبغي تقدمي الدعم للتكلفة اإلضافية الستَتاد اؼبواد البديلة (الدعم للمدفوعات)]*.
* ىذا البند الوارد بُت قوسُت مربعُت أعاله سيجري تناولو أثناء التفاوض بشأف التعديل ،كما ستتم تسويتو
قبل اعتماد تعديل على بروتوكوؿ مونًتياؿ.

األنشطة األخرى
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رنوز لألطراؼ أف ربدد بنود التكاليف األخرى اليت ستضاؼ إىل القائمة اإلرشادية الناصبة كنتيجة للتحوؿ
إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي.
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التذييل الثاني
الحلول بشأن التحديات المتعلقة بمسائل التمويل والمرونة في التنفيذ
المبادئ األساسية واألطر الزمنية
وافقت األطراؼ ،من أجل معاعبة التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،على أف تنقح،
يف غضوف سنة واحدة بعد اعتماد التعديل ،اإلجراءات واؼبعايَت واؼببادئ التوجيهية للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ.
ويف سياؽ معاعبة التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية سيتم تنقيح النظاـ الداخلي للجنة
التنفيذية بغية إضفاء اؼبزيد من اؼبرونة فيما سنص األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة .5
ويتعُت على رئيس اللجنة التنفيذية أف يقدـ تقريراً إىل اجتماع األطراؼ عن التقدـ احملرز وفقاً ؽبذا
اؼبقرر ،دبا يف ذلك خبصوص اغباالت اليت أفضت فيها مداوالت اللجنة التنفيذية إىل تغيَت يف االسًتاتيجية
الوطنية أو خيار التكنولوجيا الوطنية اؼبقدـ إىل اللجنة التنفيذية.
مبادئ بشأن التحويل الثاني والتحويل الثالث
عرؼ عمليات التحويل األوىل ،يف سياؽ التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،بأهنا
تُ َّ
عمليات ربويل اؼبؤسسات إىل استخداـ بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحًتار العاؼبي،
وىي مؤسسات مل ربصل من قبل على دعم مباشر أو غَت مباشر ،جزئياً أو كلياً ،من الصندوؽ اؼبتعدد
األطراؼ ،دبا يف ذلك اؼبؤسسات اليت ربولت إىل استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية باستخداـ مواردىا
اػباصة.
اؼبؤسسات اليت ربولت بالفعل إىل استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف سياؽ التخلص التدررني
من استخداـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية و/أو مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ستكوف مؤىلة للحصوؿ
على سبويل من الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف اؼبتزايدة اؼبتفق عليها ،بنفس الطريقة كما ىو اغباؿ
فيما سنص اؼبؤسسات اؼبؤىلة يف عمليات التحويل األوىل.
اؼبؤسسات اليت تتحوؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل استخداـ مركبات كربوف
ىيدروفلورية ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار العاؼبي ،بعد اعتماد التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية يف إطار خطط إدارة التخلص التدررني من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية اليت سبق أف
وافقت عليها اللجنة التنفيذية ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ فيما سنص
عمليات التحوؿ الالحقة إىل استخداـ بدائل ذات قدرة منخفضة أو معدومة على إحداث االحًتار العاؼبي
لتغطية التكاليف اؼبتزايدة اؼبتفق عليها بنفس الطريقة ،كما ىو اغباؿ فيما سنص اؼبؤسسات اؼبؤىلة يف عمليات
التحويل األوىل.
اؼبؤسسات اليت ربولت عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل استخداـ مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي باستخداـ مواردىا اػباصة قبل تاريخ
ذبميد تطبيق التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندوؽ
اؼبتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف اؼبتزايدة اؼبتفق عليها بنفس الطريقة كما ىو اغباؿ فيما سنص اؼبؤسسات
اؼبؤىلة يف عمليات التحويل األوىل.
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االتفاؽ على أف اؼبؤسسات اليت تتحوؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية إىل مركبات كربوف
ىيدروفلورية ذات قدرة أقل على إحداث االحًتار العاؼبي بدعم من الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ عند عدـ توفر
بدائل أخرى ،ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ فيما سنص عمليات التحوؿ
الالحقة إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي أو عدشنة القدرة على إحداث االحًتار
العاؼبي ،عند الضرورة ،إلجناز اػبطوة النهائية للتخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
عمليات التخفيض اإلجمالي المستدامة
ُزندَّد حجم االستهالؾ اؼبتبقي اؼبؤىل للتمويل على أساس نقطة بداية االستهالؾ اإلصبايل الوطٍت
مطروحاً منو الكمية اؼبمولة من اؼبشاريع اؼبعتمدة سابقاً يف دناذج االتفاؽ اؼبتعدد السنوات يف اؼبستقبل فيما سنص
خطط التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية (دبا يتسق مع اؼبقرر .)57/35
األنشطة التمكينية
سيدعم الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ األنشطة التمكينية يف أي اتفاؽ بشأف التخفيض التدررني
الستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
بناء القدرات والتدريب على مناولة بدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف قطاع الصيانة وقطاعي
التصنيع واإلنتاج
التعزيز اؼبؤسسي
إصدار الًتاخيص دبوجب اؼبادة  4ب
اإلبالغ
مشاريع البياف العملي
وضع االسًتاتيجيات الوطنية
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التذييل الثالث
اإلعفاء لدرجات الحرارة المحيطة العالية
نص التعديل

تضاؼ الفقرة التالية لتصبح الفقرة  1من اؼبادة  4ياء:
’’تنطبق الفقرات من  7إىل  2من ىذه اؼبادة على اؼبستويات احملسوبة لإلنتاج واالستهالؾ إال يف
اغبدود اليت ينطبق ضمنها اإلعفاء لدرجات اغبرارة احمليطة العالية استناداً إىل معايَت تقررىا األطراؼ‘‘.
درجات الحرارة المحيطة العالية
أوالً -

تتاح إعفاءات جديدة لألطراؼ اليت تسود فيها ظروؼ درجات حرارة ؿبيطة عالية مع عدـ وجود
بدائل مناسبة لالستخداـ يف القطاع الفرعي احملدد.

ثانياً -

يتعُت أف يكوف اإلعفاء مميزاً ومنفصالً عن اإلعفاءات ألغراض االستخدامات الضرورية
واالستخدامات اغبرجة يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ.

ثالثاً -

يبدأ نفاذ اإلعفاء ويصبح متاحاً عند بداية ذبميد استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية أو
التزامات الرقابة األولية األخرى ورنب أف تكوف مدتو األولية  2سنوات.

رابعاً -

يسري اإلعفاء على القطاعات الفرعية الواردة يف اؼبرفق [ ]Xيف األطراؼ اليت )7( :يبلغ اؼبتوسط
فيها ما ال يقل عن شهرين يف السنة خالؿ  71سنوات متتالية مع ذباوز ذروة اؼبتوسط الشهري
لدرجات اغبرارة  61درجة مئوية؛( )4( (1أبلغت رظبياً عن استخداـ ىذا اإلعفاء من خالؿ
إخطار األمانة يف موعد ال يتجاوز عاماً واحداً قبل ذبميد استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
أو غَت ذلك من التزامات الرقابة األولية ،وكل أربع سنوات بعد ذلك إذا رغبت يف سبديد اإلعفاء.

خامساً  -يبلغ كل طرؼ يعمل يف إطار اإلعفاء لدرجات اغبرارة احمليطة العالية بشكل منفصل عن بيانات
اإلنتاج واالستهالؾ للقطاعات الفرعية اليت ينطبق عليها اإلعفاء لدرجات اغبرارة احمليطة والعالية.
سادساً  -تُبلَّغ األمانة دبوجب اؼبادة  1بأي عملية نقل ؼبخصصات اإلنتاج واالستهالؾ اػباصة بإعفاءات
درجات اغبرارة احمليطة العالية.
سابعاً -

يُقيِّم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وىيئة فرعية تابعة لو ،تشمل خرباء خارجيُت يف ؾباؿ
درجات اغبرارة احمليطة العالية ،مدى مالءمة بدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية لالستخداـ عند
عدـ توفر بدائل مالئمة استناداً إىل اؼبعايَت اليت وافقت عليها األطراؼ ،وشنكنو أف يوصي بإضافة
قطاعات فرعية للمرفق [ ]Xأو حذفها منو ،ويشمل ذلك ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،اؼبعايَت
اؼبذكورة يف الفقرة ( 7أ) من اؼبقرر  ،)2(9/43مع إبالغ ىذه اؼبعلومات إىل اجتماع األطراؼ.

ثامناً -

ُرنرى التقييم دورياً ويبدأ قبل  2سنوات من تاريخ بدء أي ذبميد الستخداـ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية أو غَت ذلك من التزامات الرقابة األولية األخرى وكل أربع سنوات بعد ذلك.

( )1متوسط درجات اغبرارة اؼبقيس مكانياً واؼبشتق من درجات اغبرارة العليا خالؿ اليوـ باستخداـ معلومات أرشيف مركز
البيانات البيئية.http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx :
( )2تدرج اؼبعايَت من الفقرة ( 7أ) من اؼبقرر .9/43
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تاسعاً -

تستعرض األطراؼ ،يف موعد ال يتجاوز السنة اليت تلي تَسلخم تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي عن مالءمة البدائل ،اغباجة إىل سبديد ىذا اإلعفاء لقطاعات فرعية ؿبددة لفًتة
(فًتات) إضافية تصل إىل  2سنوات ،وبصورة دورية بعد ذلك .وتطور األطراؼ عملية معجلة من
أجل ضماف ذبديد اإلعفاء يف الوقت اؼبناسب عند عدـ توفر بدائل ؾبدية ،مع األخذ يف االعتبار
توصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واؽبيئة الفرعية التابعة لو.

عاشراً -

كميات اؼبواد الواردة يف اؼبرفق واو اػباضعة إلعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية غَت مؤىلة
للحصوؿ على سبويل يف إطار الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ طاؼبا كانت معفاة فيما سنص ذلك
الطرؼ.

أحد عشر -يتعُت على عبنة التنفيذ واجتماع األطراؼ أف يؤجال ،إىل عامي  4141و ،4143النظر يف حالة
االمتثاؿ الستخدامات مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية من جانب أي طرؼ يعمل يف إطار
إعفاء درجات حرارة ؿبيطة عالية يف اغباالت اليت يتجاوز فيها الطرؼ مستويات االستهالؾ
واإلنتاج اؼبسموح هبا بسبب استهالكو ؼبركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري  )HCFC-22( 44 -أو
إنتاجو لو للقطاعات الفرعية اؼبدرجة يف اؼبرفق [ ،]Xشريطة أف تطبق األطراؼ اؼبعنية جدوؿ
التخلص التدررني من استهالؾ وإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية للقطاعات األخرى،
وأف يطلب الطرؼ اؼبعٍت رظبياً التأجيل عن طريق األمانة.
ثاين عشر -ينبغي أف تنظر األطراؼ يف موعد ال يتجاوز عاـ  4143يف سبديد تأجيل االمتثاؿ اؼبشار إليو يف
الفقرة أحد عشر لفًتة إضافية مدهتا سنتاف ،وشنكن النظر يف اؼبزيد من التأجيالت بعد ذلك ،عند
االقتضاء ،للبلداف العاملة دبوجب إعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية.
المرفق [ :]Xقائمة بالمعدات المعفاة في ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية
•

أجهزة تكييف اؽبواء ذات الوحدات اؼبتعددة اؼبنفصلة لالستخداـ التجاري والسكٍت

•

مكيفات اؽبواء اؼبنفصلة الوحدات اؼبزودة بأنابيب (لالستخداـ السكٍت والتجاري)

•

وحدات مكيفات اؽبواء اؼبعبأة التجارية ذات األنابيب (القائمة بذاهتا)

قائمة البلدان العاملة بموجب إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية
األردف ،وإريًتيا ،واإلمارات العربية اؼبتحدة ،وإيراف (صبهورية  -اإلسالمية) ،وباكستاف ،والبحرين ،وبنن ،وبوركينا
فاسو ،وتركمانستاف ،وتشاد ،وتوغو ،وتونس ،واعبزائر ،وصبهورية أفريقيا الوسطى ،واعبمهورية العربية السورية،
وجيبويت ،والسنغاؿ ،والسوداف ،والعراؽ ،وعماف ،وغامبيا ،وغانا ،وغينيا ،وغينيا  -بيساو ،وقطر ،وكوت
ديفوار ،والكويت ،وليبيا ،ومايل ،ومصر ،واؼبملكة العربية السعودية ،وموريتانيا ،والنيجر ونيجَتيا.
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المرفق الثالث
نص يعرض لكي تنظر فيو األطراف من أجل اإلدراج في المقررات الصادرة في إطار مسار
دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
مق ّدم من الهند

إف اجتماع األطراؼ،
إذ يدرؾ ويذكر أف بروتوكوؿ مونًتياؿ ىو عملية تقودىا وتوجهها األطراؼ،

وإذ يشَت إىل أف السمة اؼبميزة للربوتوكوؿ ىي أف مقررات اجتماع األطراؼ تستند إىل البيانات
واؼبعلومات العلمية ،من جهة ،وإىل التنفيذ بعد عملية إلرناد اغبلوؿ عن طريق توافق يف اآلراء من جهة أخرى،
وإذ يالحظ أف جناح الربوتوكوؿ قد أوجد اىتماماً بُت اؼبؤسسات األخرى دبحاكاة العملية واؼببادئ اليت
وضعت يف إطار الربوتوكوؿ،
وإذ يالحظ أيضاً أف األطراؼ تعتمد اعتماداً كبَتاً على العمل اؼبمتاز والنواتج الرفيعة اؼبستوى للجنة
التنفيذية للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ،
وإذ يالحظ كذلك أف النقاش حوؿ مقًتحات تعديل الربوتوكوؿ فيما سنص مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ( )HFCsسيتواصل بعد إرناد حلوؿ عبميع التحديات اليت جرى التعرؼ عليها ،على أف يُفهم
بوضوح أف اإلبالغ عن االنبعاثات سيستمر دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ،
وإذ يالحظ أنو أثناء عملية إرناد اغبلوؿ للتحديات ،وجهت األطراؼ عدداً من التعليمات والطلبات
إىل اللجنة التنفيذية للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ من أجل صياغة مبادئ توجيهية تتناوؿ مواضيع ؿبددة ،وترد
قائمة اسًتشادية هبذه اؼبواضيع يف مرفق ىذا اؼبقرر،
وإذ يالحظ أف األطراؼ قد طلبت إىل اللجنة التنفيذية أف تضع ىذه اؼببادئ التوجيهية يف غضوف سنة
واحدة من اعتماد أي تعديل بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية،
وإذ يذكر أف رئيس اللجنة التنفيذية يقدـ تقريراً سنوياً عن أنشطة اللجنة التنفيذية إىل اجتماع
األطراؼ ،ويشَت إىل أف األطراؼ قد اقًتحت أف يقدـ رئيس اللجنة التنفيذية تقريراً إىل اجتماع األطراؼ عن
التقدـ احملرز وفقاً للمقرر  ،7/41دبا يف ذلك بشأف اغباالت اليت أسفرت فيها مداوالت اللجنة التنفيذية عن
تغيَت يف االسًتاتيجيات الوطنية أو يف خيارات التكنولوجيا الوطنية اؼبقدمة إىل اللجنة التنفيذية،
وإذ يالحظ أنو سيكوف من اؼبهم أف تأخذ اللجنة التنفيذية التوجيهات الواردة من األطراؼ يف اغبسباف
عند وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية،
يقرر ما يلي:
 -7أف يعرض مشروع اؼببادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة التنفيذية على األطراؼ التماساً آلرائها
ومساذناهتا؛
 -4أف تضع اللجنة التنفيذية اؼببادئ التوجيهية يف صيغتها النهائية ،ولكن أال يتم ذلك إال بعد
إدراج آراء األطراؼ ومساذناهتا.
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التذييل
قائمة إرشادية بالمواضيع التي وجهت بشأنها إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
تعليمات وطلبات تتعلق بوضع المبادئ التوجيهية
اؼبسألة

التعليمات/الطلبات اؼبوجهة إىل اللجنة التنفيذية

اؼببادئ األساسية واألطر الزمنية

أف تضع اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية وتدمج فيها مبدأ اؼبرونة
أف تقوـ اللجنة التنفيذية ،يف غضوف سنة واحدة بعد اعتماد تعديل بشأف مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ،بوضع اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة بتمويل التخلص التدررني من
استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وإنتاجها ،دبا يف ذلك عتبات فعالية التكلفة.

اإلرشادات اؼبقدمة إىل اللجنة
التنفيذية بشأف التكاليف اؼبتزايدة

أف تضع اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية جديدة بشأف اؼبنهجيات وحسابات
التكاليف الستهالؾ قطاع التصنيع ،وقطاع الصناعة ،وقطاع الصيانة.

فعالية الطاقة

أف تضع اللجنة التنفيذية توجيهات التكاليف اؼبرتبطة باحملافظة على فعالية استخداـ
الطاقة أو ربسُت تلك الفعالية بالنسبة للبدائل من التكنولوجيا واؼبعدات ذات القدرة
اؼبنخفضة أو اؼبعدومة على إحداث االحًتار العاؼبي ،عند التخفيض التدررني
ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،مع اإلحاطة علماً بالدور الذي تقوـ بو اؼبؤسسات
األخرى اليت تعاجل فعالية استخداـ الطاقة ،عند االقتضاء.

التعزيز اؼبؤسسي

أف تزيد اللجنة التنفيذية دعم التعزيز اؼبؤسسي يف ضوء االلتزامات اعبديدة اؼبتعلقة
دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.

بناء القدرات الالزمة ؼبعاعبة مسألة
السالمة

أف ربدد اللجنة التنفيذية أولويات اؼبساعدة التقنية وبناء القدرات من أجل معاعبة
مسائل السالمة اؼبرتبطة بالبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة أو اؼبعدومة على إحداث
االحًتار العاؼبي.
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المرفق الرابع
نص يعرض لكي تنظر فيو األطراف من أجل اإلدراج في المقررات المتعلقة بالتخفيض
التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
مقدم من باكستان
[مالحظة توضيحية :تقدـ ورقة غرفة االجتماعات ىذه لكي تناقشها األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ يف
اؼبقًتح اليت يتفق عليها يف أية
االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،وينبغي أف تدرج عناصر َ
مقًتحات تعتمد بشأف التخفيض التدررني ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية (])HFCs

إف اجتماع األطراؼ،
إذ يالحظ أف باكستاف تؤيد التخفيض التدررني على الصعيد العاؼبي إلنتاج واستهالؾ مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية (،)HFCs
وإذ يسلم بأف بعض اؼبواد اليت ربل ؿبل اؼبواد اؼبستنفدة لألوزوف تتسم بقدرة عالية على إحداث
االحًتار العاؼبي ،وأف بعض مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بوجو خاص تؤدي إىل احًتار البيئة،
وإذ يدرؾ أيضاً بأنو على الرغم من كوف نسبة مساذنة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف االنبعاثات
اؼبؤدية إىل االحتباس اغبراري تبلغ يف الوقت اغبايل أقل من  1,4يف اؼبائة وال تشكل هتديداً فورياً ،وعلى الرغم
من أف بعض القطاعات األخرى مثل الطَتاف والنقل البحري تسبب انبعاثات تزيد عدة أضعاؼ عن تلك الناذبة
عن انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،إال أف دنو استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف العقد السابق
لعاـ  4111والعقد الذي يليو قد يؤثر على اؼبناخ العاؼبي،
وإذ يدرؾ كذلك بأف غالبية البلداف النامية ليس ؽبا دور يف زيادة االنبعاثات اليت تسهم يف االحًتار
العاؼبي وال يف اؼبساذنة يف تلك االنبعاثات،
وإذ يسلم باؼببدأ اؼبقبوؿ الذي يقضي بتحمل البلداف مسؤوليات مشًتكة ولكن متفاوتة وفقاً لقدرات
كل منها،
وإذ يسلم بأف بعض التشريعات وااللتزامات اؼبفروضة على البلداف النامية قد تكوف غَت مالئمة،
وتسبب لتلك البلداف تكاليف اقتصادية واجتماعية ال مربر ؽبا،
وإذ يالحظ أف القسم األكرب من االنبعاثات العاؼبية يف اؼباضي واغباضر لغازات االحتباس اغبراري
ينشأ يف البلداف اؼبتقدمة النمو ،وأف معدؿ االنبعاثات لكل فرد يف البلداف النامية ال يزاؿ منخفضاً نسبياً ،وأف
نصيب االنبعاثات العاؼبية الناشئة يف البلداف النامية ينبغي أف يزداد لتلبية احتياجاهتا االجتماعية واإلدنائية،
وإذ يسلم بأف أداء أنواع التكنولوجيا اليت تشكل بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف البلداف ذات
درجات اغبرارة احمليطة العالية ضعيف نسبياً ،ويؤدي إىل ارتفاع احتياجاهتا من الطاقة ،وأنو يف بعض اغباالت ال
اجملربة ذات اؼبزايا والكفاءة االقتصادية،
تتاح البدائل َّ
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وإذ يسلم أيضاً بأف اغبلوؿ اجملدية ذبارياً ؼبكيفات اؽبواء يف اؼبرَكبات وبعض القطاعات والتطبيقات
األخرى غَت متاحة بدورىا ،وأف تكاليف إعادة شحن نظاـ التربيد اؼبرتبطة دبواد التربيد البديلة من شأهنا أف
تسبب أعباءً مالية يف العديد من االقتصادات اؼبنخفضة الدخل يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ،1

وإذ يسلم كذلك بعدـ وضع أو اعتماد اللوائح واؼبعايَت والسياسات واإلجراءات يف البلداف العاملة
دبوجب اؼبادة  ،1وال سيما يف سياؽ قابلية بدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية لالشتعاؿ وخواصها السمية،

يقرر ما يلي:
أف زندد ىدؼ التخفيض التدررني إلنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بنسبة  11يف اؼبائة
من خط األساس اؼبتفق عليو ،وبالنسبة للبلداف العاملة دبوجب اؼبادة  ،1أف رنري استعراض التخفيض التدررني،
اجملربة تقنياً.
بعد بلوغ ىذا اؽبدؼ ،فيما يتعلق بتوافر التكنولوجيا البديلة اجملدية مالياً و َّ
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المرفق الخامس
نص يعرض لكي تنظر فيو األطراف من أجل اإلدراج في المقررات الصادرة في إطار مسار
دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
مقدم من باكستان
[مالحظة توضيحية :تقدـ ورقة غرفة االجتماعات ىذه لكي تناقشها األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ يف
اؼبقًتح اليت يتفق عليها
االجتماع الثامن والثالثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،وينبغي أف تدرج عناصر َ
يف أية مقًتحات ذات صلة باؼبوضوع رنري اعتمادىا أثناء االجتماع].
إف اجتماع األطراؼ،
إذ يسلم بأف حقوؽ األطراؼ والتزاماهتا احملددة دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ
ال ينبغي تعديلها بواسطة بروتوكوؿ مونًتياؿ،
وإذ يالحظ أف مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية تقع من حيث اؼببدأ ضمن نطاؽ والية اتفاقية
األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ،
وإذ يشَت أيضاً إىل أف الوثيقة اػبتامية لالجتماع السابع والثالثُت اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح
العضوية لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ ،تفيد بأف اإلبالغ عن انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب
اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ سيستمر،
وإذ يشَت كذلك إىل أف فئات معينة من عناصر التكلفة يف إطار حلوؿ فيينا للتحديات اؼبتعلقة دبسائل
التمويل واؼبرونة يف التنفيذ سيتم تناوؽبا أثناء التفاوض بشأف التعديل ،كما ستتم تسويتها قبل اعتماد تعديل
لربوتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف،
وإذ يالحظ أف األطراؼ رنوز ؽبا أف ربدد بنود التكاليف األخرى اليت ستضاؼ إىل القائمة اؼبشار
إليها اليت تنجم كنتيجة للتحوؿ إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي،

يقرر ما يلي:
أف التكاليف اإلضافية اؼبرتبطة بالتخفيف ينبغي تناوؽبا من جانب األطراؼ ،وتسويتها قبل اعتماد
تعديل على بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف.
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المرفق السادس
مقترحات األطراف بشأن خطوط األساس ،وتواريخ التجميد ،والخطوات األولى للتخفيض
خط األساس المرجعي وتاريخ التجميد للبلدان العاملة بموجب المادة 1
الجهات المؤيدة

النطاق المقترح (جزء
مركبات الكربون
الهيدروفلورية في خط
األساس المرجعي)
٠٢٠٢-٠٢٠٢

٠٢٠٢

الصُت ،وباكستاف

٠٢٠٢-٠٢٠٢

٠٢٠٢-٠٢٠٢

اؽبند

٠٢٠٢-٠٢٠٢

٠٢٠٠

اجملموعة األفريقية
بلداف جزر احمليط اؽبادئ ،وأمريكا الالتينية
اؼبتقاربة التفكَت *،واالرباد األورويب وبلداف
( ZNAAFSUUJالياباف ،والواليات اؼبتحدة،
وسويسرا ،وكندا ،وأسًتاليا ،والنرويج ،ونيوزلندا).
( )1
ماليزيا ،وإندونيسيا ،والربازيل ،واألرجنتُت،
والبلداف الناطقة باإلنكليزية يف البحر الكارييب
وكوبا
إيراف

٠٢٠٢-٠٢٠٢

٠٢٠٠

٠٢٠٠-٠٢٠٠

٠٢٠٢

٠٢٠٢-٠٢٠٢

٠٢٠٢

ؾبلس التعاوف لدوؿ اػبليج العربية

تاريخ التجميد

خط األساس اؼبرجعي وتاريخ التجميد وخطوة التخفيض األوىل للبلداف العاملة دبوجب اؼبادة 5
االرباد األورويب وبلداف

ZNAAFSUUJ

بيالروس واالرباد الروسي

٠٢٠٠-٠٢٠٠
٠٢٠٠-٠٢٢٢

()1

 90يف اؼبائة من خط
األساس يف عاـ 2019
 100يف اؼبائة من خط
األساس يف عاـ 2020

* نيكاراغوا ،والسلفادور ،وغواتيماال ،وفنزويال ،وشيلي ،وكولومبيا ،وىندوراس ،وكوستاريكا ،واؼبكسيك ،واعبمهورية الدومينيكية ،وىاييت،
وبنما ،وبَتو ،وباراغواي (كأساس).
( )1رىناً بتأكيد ذلك من اغبكومة.



ينبغي أف يكوف جزء مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف خط األساس اؼبرجعي ىو متوسط
االستهالؾ/اإلنتاج على مدى ثالث سنوات متوالية ويعرب عنو دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف
وينبغي أف يشمل خط األساس اؼبرجعي نسبة مئوية من استهالؾ/إنتاج مركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية أو االستهالؾ/اإلنتاج الفعلي من تلك اؼبركبات ،مضافاً إىل جزء مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية
_____________
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