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 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9-5، كيتو

 

 اع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزوناالجتمتقرير 

 مقدمة
عقد االجتماع الثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف مركز  -1

 .2018رب تشرين الثاين/نوفم 9إىل  5املؤمترات كوروم كيتو مبدينة كيتو، يف الفرتة من 
 (٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٧-٥اجلزء األول: اجلزء التحضريي )

 اجلزء التحضرييافتتاح  - أوالا 
افتتح اجلزء التحضريي رئيساه املشاركان، السيد يعقوب املعتوق )الكويت( والسيدة سينثيا نيوبريغ  -2

 .10:00يف الساعة  2018تشرين الثاين/نوفمرب  5)الوالايت املتحدة األمريكية(، يوم االثنني 
يف لتجارة اخلارجية واالستثمار اإلنتاج واوأدىل بكلمات افتتاحية كل من السيد اببلو كامباان، وزير  -3

 اإلكوادور والسيدة تينا بريمبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون.
 بيان ممثل حكومة إكوادور - ألف

كوادور، مشرياً إىل أن بلداً إىل إ 1٧0وا من أكثر من يف بيانه ابملمثلني الذين جاء رحب السيد كامباان -4
اجملتمع ال يعرَّف مبا ينشئه ” حبماية البيئة. واستذكر كلمات األخصائي البيئي جون سوهيل كامالً   بلده يلتزم التزاماً 

جارة ف إكوادور ووزارة اإلنتاج والت، فيما يتعلق هبدف االجتماع، فقال إنه يشر “فحسب، بل مبا يرفض تدمريه
افة االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة اخلارجية واالستثمار استض

 األوزون.
إىل بروتوكول مونرتايل عن  (HFCs)ورحب على وجه اخلصوص إبضافة مركبات الكربون اهليدروفلورية  -5

، بل سيمنع انبعاث يف استعادة طبقة األوزون فحسب تقتصر أمهية ذلك على املساعدة طريق تعديل كيغايل، وال
، ابملقارنة مع 2050يف املائة من اجملموع التقديري النبعااثت غازات االحتباس احلراري حبلول العام  19حنو 

ايل يف تشرين سيناريو بقاء األمور على حاهلا. وأضاف أن حكومة إكوادور صدقت ابلفعل على تعديل كيغ



UNEP/OzL.Pro.30/11 

2 

مركبات الكربون اهليدروفلورية، األمر الذي سيمكن بلده  ، وأدخلت نظام ترخيص السترياد201٧األول/أكتوبر 
من حتديد خط األساس هلا لالمتثال الالحق للجداول الزمنية لتخفيض مركبات الكربون اهليدروفلورية. وتعتزم 

لكربون الكلورية فلورية طن من مركبات ا 2,5تدمري  2018أن تستكمل يف كانون األول/ديسمرب  احلكومة أيضاً 
(CFCs) طن من انبعااثت غاز اثين أكسيد الكربون. 2٧ 000، أي ما يعادل قرابة 

وعلى الرغم أن إكوادور بلد منفتح على العامل، يسعى إىل اجتذاب االستثمار وتنويع الصادرات، فهو  -6
در من احرتام البيئة. وقال إن حكومته للمعايري الوطنية والدولية ويف إطار أقصى قيقوم بذلك مع االمتثال الصارم 

 أن احرتام اجملتمع للمسؤوليات االجتماعية والبيئية شرط الزم للتقدم االقتصادي املستدام. متاماً تدرك 
 بيان ممثل برانمج األمم املتحدة للبيئة - ابء

قت على تعديل طرفاً اليت صد 59حية األطراف البالغ عددها شكرت السيدة بريمبيلي يف كلمتها االفتتا -٧
، وتطلعت إىل التصديق العاملي على التعديل 2019كيغايل حىت اآلن، وكفلت ابلتايل دخوله حيز النفاذ يف العام 

ول يف هناية املطاف. وأعربت عن اعتقادها أبن نفس التعبري عن القوة والوحدة الذي شوهد يف التصديق على بروتوك
يف ختفيض االحرتار العاملي، مح لتعديل كيغايل بتطوير إمكاانته الكاملة مونرتايل على النطاق العاملي الكامل سيس

 الذي ميثل نتيجة حنن يف أمس احلاجة إليها يف ضوء األدلة األخرية على حجم التحدي الذي يطرحه تغري املناخ.
قيل. جتماع، الحظت أن أمام األطراف جدول أعمال ثويف سياق استعراض البنود املقرر مناقشتها يف اال -8

ها موالعروض اليت سيقد ها الفريققتصادي على التقارير املتعددة اليت أصدر وشكرت أعضاء فريق التقييم التقين واال
يف االجتماع. ووجهت االنتباه بصفة خاصة إىل تقرير الفريق بشأن املسائل املتعلقة بفرص حتقيق الكفاءة يف 

د وتكييف اهلواء، وهو لكربون اهليدروفلورية ابلنسبة لقطاع التربيم الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات ااستخدا
ضعفًا يف االستهالك العاملي للطاقة يف هذا القطاع حبلول  33موضوع رئيسي ابلنظر إىل االزدايد املتوقع مبقدار 

ملها يف لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، وأعربت عن أ. وأضافت أن هذه مسألة هامة ولكنها صعبة 2100العام 
 راء مناقشة صرحية ومفتوحة بشأن هذه املسألة.أن يتسىن للمشاركني يف االجتماع إج

ووجهت االنتباه إىل الزايدة غري املتوقعة اليت كشف عنها النبعااثت اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب  -9
عة واملنظمات غري ضية رئيسية ابلنسبة للحكومات وقطاعات الصنا(، وأصبحت ق11-الكلوروفلوريالكربون 

فهذه االنبعااثت إذا استمرت بال هوادة، ستبطئ تعايف طبقة األوزون وتشكل خطراً  احلكومية ووسائط اإلعالم.
ذي إلصدار حقيقياً يهدد مصداقية بروتوكول مونرتايل يف حد ذاته. ومثلما ذكر فريق التقييم العلمي يف املوجز التنفي

كول يتوقف على استمرار االمتثال ه كل أربع سنوات، فإن استمرار جناح الربوتو من التقييم الذي جيري 2018العام 
جمموعة من التساؤالت عما إذا كانت اجلهود العلمية  11-الكلوروفلوريللربوتوكول. ويثري حتدي مركب الكربون 

روتوكول مونرتايل ملنع ، وعن الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز آليات بوالتكنولوجية ستتواصل على مدى العقود املقبلة
 املستقبل، وما إذا كانت األطراف مستعدة مبا فيه الكفاية لإلنفاذ املستقبلي الالزم لتنفيذ نشوء حاالت مماثلة يف

راءات حامسة بشأن التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وقالت إهنا تتطلع إىل اختاذ األطراف إلج
 .11-الكلوروفلوريلقانونيني ملركب الكربون اإلنتاج واالستهالك غري ا

، واليت تشمل العمل على أداة 2019ويف اخلتام، قدمت حملة عامة عن األنشطة املقررة لألمانة للعام  -10
بني اجلنسني، بوضع خطة  اإلبالغ اإللكرتونية، وإدخال حتسينات على املوقع الشبكي، وزايدة الرتكيز على املساواة

 أال يتوقفوا فقط عند العمل الشاق أثناء االجتماع معاهدات املعنية ابألوزون. وانشدت املشاركنيالعمل اجلنسانية لل
أيضًا إىل النظر بني حني وآخر إىل املشهد الشامل: أن كل عمل صغري ميثل مسامهة يف محاية دعتهم وحده، بل 

 و موطنها.البشرية وكوكب األرض الذي ه
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 تنظيميةالسائل امل - اثنياا 
 احلضور - ألف

االحتاد  حضر االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل ممثلو األطراف التالية يف الربوتوكول: -11
األورويب واالحتاد الروسي وإثيوبيا وأذربيجان واألرجنتني واألردن وأرمينيا وأسرتاليا وإستونيا وإسواتيين وإكوادور 

دة وأنتيغوا وبربودا وإندونيسيا وأنغوال وأوروغواي وأوزبكستان وأوغندا وأوكرانيا وألبانيا وأملانيا واإلمارات العربية املتح
إلسالمية( وإيطاليا وابراغواي وابالو والبحرين والربازيل وبرابدوس وبروين دار السالم وبلجيكا ا -وإيران )مجهورية 

 -سنة واهلرسك وبولندا وبوليفيا )دولة وبلغاراي وبنغالديش وبنن وبواتن وبوتسواان وبوركينا فاسو وبوروندي والبو 
ليشيت -توابغو وتشيكيا وتوغو وتونس وتونغا وتيموراملتعددة القوميات( وبريو وبيالروس واتيلند وتركيا وترينيداد و 

وجامايكا واجلزائر وجزر البهاما وجزر سليمان ومجهورية تنزانيا املتحدة واجلمهورية الدومينيكية واجلمهورية العربية 
رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وجورجيا والدامنرك و ومجهورية كوراي سورية ال

ورومانيا وزامبيا وزمبابوي وساموا وسان تومي وبرينسييب وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفس 
يد وسويسرا وسرياليون وسيشيل وشيلي وصربيا وسانت لوسيا والسلفادور وسلوفاكيا والسنغال والسودان والسو 

 - بيساو وفرنسا وفنزويال )مجهورية-وغياان وغينيا وغينيا مان وغامبيا وغاان وغرينادا وغواتيماالوالصومال والصني وع  
واب البوليفارية( وفنلندا وفيجي وفييت انم وقريغيزستان وكازاخستان والكامريون والكرسي الرسويل وكمبوداي وكندا وك

اي ري ولبنان وليب الدميقراطية الشعبية( -وكوت ديفوار وكوستاريكا وكولومبيا والكويت وكرييباس وكينيا والو )مجهورية 
وليسوتو ومايل وماليزاي ومدغشقر ومصر واملغرب واملكسيك وملديف واململكة العربية السعودية وليختنشتاين وليبيا 

املوحدة(  -رلندا الشمالية ومنغوليا وموريتانيا وموريشيوس وميكرونيزاي )والايت واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأي
نمسا ونيبال والنيجر ونيجرياي ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهاييت واهلند وهندوراس وهنغاراي وهولندا وانميبيا والنرويج وال

 .والوالايت املتحدة األمريكية والياابن واليمن
أمانة الصندوق املتعدد األطراف  هتا املتخصصة التالية:ات األمم املتحدة ووكاالوحضر االجتماع ممثلو هيئ -12

وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، 
 .للتنمية الصناعية، والبنك الدويل

دميية وغريها: واألكاكومية الدولية وغري احلكومية والصناعية وحضر أيضًا ممثلون عن اهليئات التالية احل -13
، وآي جي سي للمواد (ADC3R)شركة آي دي سي ثري آر شركة ثري إم، وشركة آي سي للسلع األساسية، و 

واجلمعية األمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد  ،والتحالف من أجل سياسات مسؤولة للغالف اجلويالكيميائية، 
والشراكة  ،ووكالة التحقيقات البيئية ،(Daikin)كني وشركة داي؛ (Climalife)هلواء، وشركة كليمااليف وتكييف ا

 ،ومعهد حبوث التكنولوجيا الصناعية، ومعهد احلوكمة والتنمية املستدامة  ،األوروبية من أجل الطاقة والبيئة
 األملانية للتعاون الدويل للتربيد األخضر التابعة للوكالة ماومبادرة بروكلي ،احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واهليئة

(GIZ Proklima)، وبرانمج  ،واملعهد الدويل للتربيد؛ والرابطة الياابنية ملصنعي مركبات الكربون الفلورية
ماية حلوالرابطة الصناعية  ،(MABE)وشركة مايب  ،وخمترب لورنس بركلي الوطين ،لتحقيق الكفاءة يف التربيد كيغايل

وشركة ميكسيكيم بريطانيا احملدودة  ،(MEBROM)وشركة ميربوم مليثيل الربوميد وبدائله  ،األوزون يف مانيتواب
(Mexichem UK Ltd)، ورابطة مصنعي مواد  ،وخمترب أوك ريدج الوطين ،وجملس الدفاع عن املوارد الطبيعية

 ومؤسسة شافيي للقانون والسياسات ذ.م.م ،(Reciplasticos S.A)وشركة ريثيبالستيكوس  ،يف أسرتاليا التربيد
(Shaffie Law and Policy LLC)،  وشركة شيككو(SHECCO)، ترانس موند للبيئة  ومؤسسة(Trans-Mond 

Environment Ltd)وتوبتني للخدمات الدولية  ،، ومعهد الطاقة واملوارد(Topten International Services)، 
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وجامعة جنوب كاليفورنيا، وشركة والتون للصناعات  ،كو دي كيتون فرانسيسوجامعة سا، وجامعة كوينا
 .(Walton Hi Tech Industries Ltd)التكنولوجية املتقدمة 

 أعضاء املكتب - ابء
 اشرتك يف رائسة اجلزء التحضريي لالجتماع السيد املعتوق )الكويت( والسيدة نيوبرغ )الوالايت املتحدة(. -14

 حضرييمال اجلزء التإقرار جدول أع - جيم
مت إقرار جدول األعمال التايل للجزء التحضريي على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  -15

UNEP/OzL.Pro.30/1: 
 افتتاح اجلزء التحضريي: -1

 ممثل حكومة اإلكوادور؛بيان  )أ(
 بيان ممثل برانمج األمم املتحدة للبيئة. )ب(

 املسائل التنظيمية: -2
 اجلزء التحضريي؛ال دول أعمإقرار ج )أ(

 تنظيم العمل. )ب(
 ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل والتقريران املاليان. -3
 تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية: -4

 ، واملسائل ذات الصلة؛٧تقدمي البياانت مبوجب املادة  )أ(
 (؛29/4تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )املقرر تكنولوجيا  )ب(
التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف وضع املبادئ التوجيهية  )ج(

 (؛28/2لتمويل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )املقرر 
 .مونرتايلحالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول  )د(

 (.29/8توفر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل )املقرر  -5

 طاء من بروتوكول مونرتايل: 2ألف إىل  2املسائل املتصلة ابإلعفاءات مبوجب املواد من  -6
 2019الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  )أ(

 ؛2020و
ية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد تربية والتحليلاإلجراءات املختطوير وتوفر  )ب(

 (؛26/5خاضعة للرقابة مبوجب الربوتوكول )املقرر 
 .(1٧/6عوامل املعاجلة )املقرر  )ج(

الروابط بني م ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وم ركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال  -٧
 االحرتار العاملي.درة على إحداث ل املنخفضة القإىل البدائ
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املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  -8
 (:29/10اهليدروفلورية )املقرر 

تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد  )أ(
 حلرارية؛واء واملضخات اوتكييف اهل

من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا  5من املادة  1حصول األطراف العاملة ابلفقرة  )ب(
 .فعالة من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية

صاحل األطراف لربوتوكول مونرتايل بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ل ةاملقرتح تالتعديال -9
 .من الربوتوكول 5من املادة  1فقرة ري العاملة ابلغ

 .(CFC-11)االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان  -10
 املسألة اليت أاثرهتا اإلمارات العربية املتحدة بشأن األهلية للحصول على املساعدة املالية والتقنية. -11
زهنا، وكذلك جماالت اخلربة وتكوينها وتوا يئاهتا الفرعيةاستعراض اختصاصات أفرقة التقييم وه -12

 الفنية املطلوبة ألعضائها.
 النظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء يف فريق التقييم التقين واالقتصادي. -13
 :2019النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لعام  -14

 أعضاء جلنة التنفيذ؛ )أ(
 طراف؛دوق املتعدد األالتنفيذية للصنأعضاء اللجنة  )ب(
 الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية. )ج(

املسائل املتعلقة ابالمتثال وتقدمي البياانت: عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول  -15
 مونرتايل واملقررات اليت أوصت هبا.

 .(29/19)املقرر تضررة من األعاصري البحر الكارييب املمعلومات مستكملة عن احلالة يف جزر  -16
 مسائل أخرى. -1٧

، اتفقت األطراف على مناقشة مسألتني: )أ( املسائل املتعلقة مبعايري “أخرى مسائل”،1٧ويف إطار البند  - 16
السالمة لنظم ومعدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، على أساس املعلومات املتاحة يف الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.30/INF/3كثر شيوعاً يف التجارة ؛ و)ب( املسائل املتعلقة برموز النظام املنسق للمركبات املفلورة األ
إىل املعلومات  واملستخدمة كبدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية، استناداً 

 .UNEP/OzL.Pro.30/INF/7املتاحة يف الوثيقة 
 لالعم تنظيم - دال

حسب الضرورة، مع السعي إىل اتفقت األطراف على أن تتبع اإلجراء املعتاد وأن تنشئ أفرقة اتصال  - 1٧
 تقليل عدد األفرقة اليت تعمل يف وقت واحد لضمان املشاركة الفعالة للوفود الصغرية.
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 ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل والتقريران املاليان - اثلثاا 
 15إىل  11يس املشارك هذا البند فوجه االنتباه إىل املعلومات األساسية املبينة يف الفقرات من الرئعرض  - 18

يف مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة خالل االجتماع الثالثني لألطراف واملعلومات املتوخى اطالعه 
وامليزانيتني  2018قرتح للميزانية املعتمدة لعام ، ومذكرة األمانة بشأن التنقيح امل(UNEP/OzL.Pro.30/2)عليها 

 (UNEP/OzL.Pro.30/4/Rev.1)للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل  2020و 2019املقرتحتني لعامي 
يل للصندوقني ، ومذكرة األمانة عن التقرير املا(UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1/Rev.1)واإلضافة امللحقة هبا 

، وكذلك مشروع (UNEP/OzL.Pro.30/5) 201٧لسنة املالية ية فيينا وبروتوكول مونرتايل عن ااالستئمانيني التفاق
، الفرع الثالث، مشروع UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1)مقرر بشأن التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايل 

 ]ابء ابء[(./30املقرر 
ض امليزانيات املقرتحة أن تشك ِّل جلنة للميزانية الستعراعلى أن تتبع ممارستها املعتادة، و اتفقت األطراف و  - 19

والتقارير املالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، وأن تعد مشروع مقرر بشأن املسائل 
 لندا(.يثري )نيوز وقامت مبهمة التيسري للجنة السيدة فيليبا غا املالية للربوتوكول.

رة للجنة امليزانية مشروع مقرر بشأن التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول  دمت، قويف وقت الحق - 20 امليس ِّ
مونرتايل، وردت يف ورقات غرفة اجتماعات ووافقت عليها األطراف من أجل النظر فيها واحتمال اعتمادها أثناء 

 .اجلزء الرفيع املستوى
 لوريةلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفتعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل ا -رابعاا 
 ، واملسائل ذات الصلة٧تقدمي البياانت مبوجب املادة  -ألف 

عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند الفرعي ولفتت االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات من  - 21
شة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناق 21إىل  16

، ومذكرة األمانة بشأن تقدمي البياانت مبوجب ((UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
من بروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك القضااي ذات الصلة الناشئة عن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من  ٧املادة 
 .(UNEP/OzL.Pro.30/8/Rev.1)التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية  أجل
، واملسائل ذات الصلة قد توصل ٧املعين بتقدمي البياانت مبوجب املادة وأشارت إىل أن فريق االتصال  - 22

اتفاق بشأن مسألة  ، إىل2018يف مناقشاته خالل االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية يف متوز/يوليه 
 بغي أن تستخدمهااليت ين مع غري األطراف وعلى قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي اإلبالغ عن التجارة

أ درِّجت هااتن و . 142-ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 141-ملرك ب الكربون اهليدروكلوري فلوري ألمانةا
وما يرتبط هبا من تعليمات ملواصلة النظر فيها يف االجتماع احلايل.  بياانتلااملسألتان يف االستمارات املنقحة لتقدمي 

لتقدمي بياانت خط األساس ملركبات الكربون ولكن هناك ثالث مسائل حباجة إىل مزيد من املناقشة: اجلدول الزمين 
ستمارات املنقحة لتقدمي (؛ واال5)األطراف العاملة ابملادة  5من املادة  1األطراف العاملة ابلفقرة  اهليدروفلورية من

الكربون اهليدروكلوري  ملركبالبياانت وما يرتبط هبا من تعليمات؛ وقيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي 
 .124-ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 123-فلوري

دة ( والسيواتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال، يشارك يف رائسته السيد مارتن سريويس )كندا - 23
 مريوزا حممد )ملديف(، ملواصلة مناقشة هذه املسائل.
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أفاد السيد سريويس أن فريق االتصال متكن من التوصل إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل  ويف وقت الحق، - 24
وأعرب عن شكره جلميع األعضاء على عملهم الشاق وعلى ما حتلوا به خالل السنتني املاضيتني من روح  .املعلقة

بني اآلراء املختلفة، وقدم اقرتاحني بشأن مشاريع املقررات، أحدمها بشأن اجلدول الزمين لإلبالغ لتوفيق توخي ا
، واآلخر بشأن استمارات اإلبالغ عن 5عن بياانت خط األساس ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب املادة 

من البدء يف الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب  األطرافوأضاف أن االتفاق على هذه املقررات من شأنه أن ميكن  .البياانت
 .تعديل كيغايل

واتفقت األطراف على إحالة مشروعي املقررين من أجل النظر فيهما واحتمال اعتمادمها أثناء اجلزء الرفيع  - 25
 املستوى.

 (٢9/4تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )املقرر  -ابء 
مات األساسية الواردة يف الفقرات من الفرعي ولفتت االنتباه إىل املعلو عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند  - 26
من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  24إىل  22

ني األول ، واملرفق9إىل  3، والفقرات من ((UNEP/OzL.Pro.30/2مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي  2واجمللد  (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1) اإلضافة امللحقة هباوالثاين من 

عن تكنولوجيا تدمري املواد  29/4املعنية ابملقرر تقرير فرقة العمل  الذي يتضمن 2018الصادر يف نيسان/أبريل 
عن  29/4الذي يتضمن تكملة لتقرير فرقة العمل املعنية ابملقرر  2018يو اير/ماألتقرير الفريق و اخلاضعة للرقابة 

والذي  2018الصادر يف أيلول/سبتمرب  من تقرير الفريق 1وتصويبه، واجمللد تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة 
لتقرير ملحقة ابقابة )إضافة عن تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للر  29/4ملقرر اب املعنية العملتقرير فرقة  يتضمن

 (.تنقيح - 2018التكميلي لشهر أاير/مايو 
وعرضت الرئيستان املشاركتان لفرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري التابعة لفريق التقييم التقين  - 2٧

ن شر يف  تريينوين، املعامل الرئيسية لتقرير اإلضافة الذي-والرتلسيدة هيلني واالقتصادي، السيدة هيلني توب وا
املعلومات اإلضافية اليت ق دمت يف وقت تقييمه لتكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة بناء على أيلول/سبتمرب، و 

هلذا  الرابع من املرفق ألف عأعدته الرئيستان املشاركتان لفرقة العمل، يف الفر الذي الحق. ويرد موجز للعرض، 
 التقرير.

ف أنواع تكنولوجيا التدمري، قالت السيدة تويب فر معلومات إضافية بشأن خمتلورداً على أسئلة تتعلق بتوا  - 28
إن أعضاء فرقة العمل يسرهم أن يتواصلوا مع األطراف على هامش االجتماع. وأكدت أن بعض الدراسات بشأن 

الذي ‘ ‘عالية إمكانية’’. وأوضحت أن مصطلح 5لدى األطراف العاملة ابملادة  تكنولوجيا التدمري قد أجريت
مل تثبت  أن التكنولوجيا اعتمدت لتدمري املواد املستنفدة لألوزون ولكنإما أحد أمرين: فرقة العمل يعين  استخدمته

وفقًا ملعايري األداء الالزمة، أو أنه ثبت أن تلك التكنولوجيا قد  قدرهتا على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية
 للصهر من غري املواد املستنفدة لألوزون وفقاً ملعايري األداء التقين، وذلك على دمرت مركبًا عضوايً مكلوراً مقاوماً 

 فلورية.يب أو بياين، ولكنها مل جترَّب فعلياً مع مركبات الكربون اهليدرو األقل ضمن نطاق جتري
قالت  وردًا على سؤال بشأن االستخدام احملتمل ألفران اإلمسنت لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، - 29

من املعلومات. وتشري األدلة املتاحة إىل أن االنبعااثت الصادرة  اً مزيدتقرير اإلضافة يوفر  إنتريينوين -والرتالسيدة 
كن من غري املرجح أن يكون إلضافة املواد املستنفدة لألوزون أو عالية جداً، ولعادة عن أفران اإلمسنت تكون 

 ضايف هام.مركبات الكربون اهليدروفلورية أي أثر إ
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بتول زوهلاسين )إندونيسيا( والسيد  ةواتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال، يشارك يف رائسته السيد - 30
وأشارت الرئيستان املشاركتان لفرقة العمل إىل  ميكيل سورنسن )الدامنرك( ملواصلة مناقشة املسائل املطروحة.

 املساعدة.استعدادمها للمشاركة يف فريق االتصال لتقدمي املشورة و 
يف ورقة غرفة  على النحو الواردالرئيس املشارك لفريق االتصال مشروع مقرر،  قدم ويف وقت الحق، - 31

 اجلزء الرفيع املستوى.حتمال اعتماده أثناء والنظر فيه لووافقت األطراف على إحالة مشروع املقرر  .اجتماعات
بادئ التوجيهية لتمويل التخفيض املدد األطراف يف وضع التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للصندوق املتع -جيم 

 (٢٨/٢التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )املقرر 
الرئيس املشارك هذا البند الفرعي ولفت االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات من  عرض - 32
يف االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة 30إىل  25

ير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد ، وتقر (UNEP/OzL.Pro.30/2)مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
. وأشار إىل (UNEP/OzL.Pro.30/10)األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل املقدم إىل االجتماع الثالثني لألطراف 

، إىل اللجنة التنفيذية أن تضع، يف غضون سنتني من 28/2من املقرر  10قد طلبت، يف الفقرة  أن األطراف
ادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي الستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية اعتماد تعديل كيغايل، مب

ألطراف ومدخالهتا قبل أن عرض تلك املبادئ التوجيهية على اجتماع األطراف للحصول على آراء اتوإنتاجها، و 
 ة.تستكمل اللجنة التنفيذية صيغتها النهائي

، وكبري موظفي الصندوق املتعدد األطراف، )لبنان( وقدم رئيس اللجنة التنفيذية، السيد مازن حسني - 33
 أن السيد إدواردو غامن، عرضًا عن التقدم احملرز فيما يتعلق ابملبادئ التوجيهية للتمويل. وأشار السيد غامن إىل

 وذلك يف اجتماعها الذي ع قد ،بتلك املبادئاللجنة التنفيذية انقشت املسائل الناشئة عن التعديل ذات الصلة 
أربعة أايم ويف كل اجتماع من اجتماعاهتا منذ  استمريف اجتماع خاص الحق و ب اعتماد التعديل مباشرة، عق

 ذلك احلني.
العاملة غري من األطراف طرفاً  1٧اعت مد التعديل، أعلن  ويف االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، عندما - 34

عن تربعات ملرة واحدة للصندوق املتعدد األطراف لتوفري ( 5)األطراف غري العاملة ابملادة  5من املادة  1لفقرة اب
مليون دوالر من  25,51مجيع تلك املسامهات منذئذ وبلغ جمموعها  ووردتالدعم العاجل لتنفيذ التعديل. 

دوالر حىت اآلن. ويشمل ذلك املبلغ  مليون 23,11الرات الوالايت املتحدة األمريكية، وأ نفق منها مبلغ دو 
دوالر ملشاريع االستثمار املتعلقة مبركبات  ماليني ٧,54، وبلدان 109دوالر ألنشطة التمكني يف مليون  15,15

طنًا من مكافئ اثين أكسيد الكربون  681 541الكربون اهليدروفلورية، مما سيؤدي إىل التخلص التدرجيي من 
 من مركبات الكربون اهليدروفلورية.

متويل دراسات استقصائية عن استهالك مركبات الكربون  التنفيذية، قررت اللجنة 2015ويف عام  - 35
مانني وإنتاجها، وعن البدائل األخرى للمواد املستنفدة لألوزون. وحبلول موعد انعقاد االجتماع الث اهليدروفلورية

بلداً. وط لب إىل الوكاالت الثنائية والوكاالت  119 ــلـ، أتيحت تلك البياانت 201٧للجنة التنفيذية يف عام 
قصائية لدى مساعدة البلدان يف تنفيذ األنشطة املنف ِّذة استخدام النتائج والدروس املستفادة من الدراسات االست

بياانت املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية وتقدمي التقارير عنها، التمكينية، مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز مجع ال
 ملركبات الكربون اهليدروكلورية.اخلاصة هبا على وضع خطوط األساس مما سيساعد البلدان 
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أنشطة متكينية خمتلفة فيما يتعلق ابلتخفيض ت األطراف إىل اللجنة التنفيذية متويل ، طلب28/2ويف املقرر  - 36
اعتمدت اللجنة معايري لتوفري ذلك التمويل، مبا يف ذلك رسالة من ملركبات الكربون اهليدروفلورية. و التدرجيي 

كن قد صدقت عليه إن مل ت يف أقرب وقت ممكن ى تعديل كيغايلعلاحلكومة تشري إىل عزمها على التصديق 
لتدرجيي من مركبات الكربون ؛ وبيان أبن تنفيذ األنشطة التمكينية لن يؤخر تنفيذ مشاريع التخلص اابلفعل

شهراً، واليت ميكن متديدها ملدة تصل  18األنشطة املمتدة على فرتة إلجناز اهليدروكلورية فلورية؛ واملوعد النهائي 
التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء اباللتزامات األولية  أن يقدمشهراً، إذا لزم األمر. وميكن  12إىل 

قبل ربون اهليدروفلورية مبجرد تصديق الدولة على التعديل، يف موعد أقربه مخس سنوات بتخفيض مركبات الك
 تلك االلتزامات. حلول موعد

من البلدان العاملة بلداً  119 مليون دوالر لألنشطة التمكينية يف 1٧,2 واعتمد حىت هذا التاريخ مبلغ - 3٧
مقرتحات مببلغ إضايف  وقدمت(، 5عاملة ابملادة لا األطرافمن  2من اجملموعة  أطراف 6)مبا يف ذلك  5ابملادة 
من اثنان ها بلدان )مبا في 5من البلدان العاملة ابملادة  11يف  ةاملتوخامليون دوالر أمريكي لألنشطة  1,6قدره 

رتايل، ( للنظر فيها يف االجتماع الثاين والثمانني للجنة، املقرر عقده يف مون5ان العاملة ابملادة من البلد 2اجملموعة 
دوالر يف خطة عمل عام  950 000أدرج مبلغ إضايف قدره و . 2018كانون األول/ديسمرب   ٧إىل  3كندا، من 

من البلدان العاملة بلداً  35صدق . وحىت اآلن، 5من األطراف العاملة ابملادة  6يف  التمكينية لألنشطة 2019
م طلبات التمويل إلعداد خطط التنفيذ الوطنية يف على التعديل؛ وابلنسبة لتلك البلدان، ميكن استال 5ابملادة 
 .2019أقربه عام  موعد

، وجهت األطراف اللجنة التنفيذية إىل زايدة الدعم املقدم لتعزيز املؤسسات 28/2وأضاف أنه يف املقرر  - 38
مهية التعزيز وابلنظر إىل أ. يف ضوء االلتزامات اجلديدة املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب التعديل

اللجنة أن تنظر خالل املؤسسي لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، وعدد املقررات املتخذة بشأن هذه املسألة، قررت 
 .اجتماع مقبل يف زايدة التمويل املخصص للتعزيز املؤسسي

 املبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدرجييمنوذج يف مشروع  28/2أ درجت عناصر عديدة من املقرر و  - 39
ل مجيع اجلوانب وهذه تشمزيد من املناقشة. يتطلب املمن تلك العناصر عدداً ملركبات الكربون اهليدروفلورية، ولكن 

حتديد نقطة البداية لتخفيضات إمجالية اتباعها لتحديد  اليت يلزماملنهجية املتعلقة بقطاع صيانة معدات التربيد و 
ستتم مناقشتها يف االجتماع الثاين والثمانني للجنة. وفيما  واليت، ريةيف استهالك مركبات الكربون اهليدروفلو مستمرة 

تنظر اللجنة أيضًا يف حتديد أولوايت املساعدة التقنية وبناء القدرات ملعاجلة املسائل يتعلق ابملسألة األخرية، س
. ومن املواضيع حرتار العامليواملرتبطة ابلبدائل ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث اال املتعلقة ابلسالمة

املؤهلة، وعتبات الفعالية من حيث التكلفة  اليت حتتاج أيضًا إىل مزيد من املناقشة، مستوايت التكاليف اإلضافية
املوافقة على عدد حمدود من املشاريع االستثمارية، يف احلاالت اليت قررت اللجنة فيها يف خمتلف قطاعات التصنيع، 

اخلربة ، نظراً إىل عن التكاليف الرأمسالية والتشغيلية اإلضافية معلومات مفصلة توليد، من أجل شروط خمتلفةيف ظل 
 12,4مبلغ د عتما يف جمال التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية. وحىت اآلندودة املتاحة حالياً احمل

دوالر  ماليني 3,9بلغ إضايف قدره حات مبمقرت  وقدمتمليون دوالر لسبعة مشاريع استثمارية يف ستة بلدان، 
أدرج مبلغ إضايف قدره و فيها يف االجتماع الثاين والثمانني للجنة.  لكي ينظر أطرافخلمسة مشاريع يف مخسة 

 .2019مليون دوالر يف خطة عمل عام  15,6
 تزال قيد املبادئ التوجيهية واليت ال منوذج اليت مل تدرج بعد يف مشروع 28/2وتشمل عناصر املقرر  - 40

. ود عيت األطراف املنتِّجة ملركب 23-وفلوريمرك ب الكربون اهليدر الثانوي من  املنتجرقابة على املناقشة فرض ال
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، املتولدة 23-إىل تقدمي معلومات بشأن كميات مرك ب الكربون اهليدروفلوري 22-الكربون اهليدروكلوري فلوري
ع املختلطة إلنتاج صدها، ود عيت البلدان الراغبة يف إغالق املصانوبشأن جتارهبا يف جمال فرض الرقابة عليها ور 

، إىل تقدمي بياانت أولية عن مرافق اإلنتاج لديها. ومن املقرر أن تنظر 22-اهليدروكلوري فلوري مركب الكربون
املنتج انبعااثت  يف تقرير عن اخليارات والتكاليف املتعلقة بفرض الرقابة على اجتماعها الثاين والثماننياللجنة يف 

 23-ا يف ذلك شحن مرك ب الكربون اهليدروفلورييف األرجنتني، مب 23-مرك ب الكربون اهليدروفلوريالثانوي من 
مرك ب املنتج الثانوي من فعالة من حيث التكلفة لفرض الرقابة على انبعااثت اخليارات الللتدمري، ووثيقة بشأن 

 .22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري إنتاجتكاليف إغالق مرافق ، مبا يف ذلك 23-الكربون اهليدروفلوري
املزيد من العناصر اليت حتتاج إىل من هي عنصر آخر  الكفاءة يف استخدام الطاقة إن واستطرد قائالً  - 41

ابلتقرير ذي الصلة موضوع ستناقشه اللجنة على ضوء مداوالت األطراف يف هذا االجتماع املتعلقة وهي ، املناقشة
ت الكربون اهليدروفلورية، التخلص من مركبا وهناك عنصر آخر هوفريق التقييم التقين واالقتصادي. لصادر عن ا

قررت اللجنة أن تنظر يف املسائل املتصلة بتمويل إدارة خمزوانت املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة أو وابلنسبة له 
ل من بينها التدمري، على ضوء الورقة املتعلقة ابلتخلص من غري املرغوب فيها إدارًة فعالة من حيث التكلفة، بسب

وهناك عنصر آخر ظل قيد النظر هو  وزون اليت ستناَقش يف االجتماع الثاين والثمانني للجنة.املواد املستنفدة لأل
 بناء القدرات للتصدي لشواغل األمان.

 2٧قال إن لكربون اهليدروكلورية فلورية، فيما يتعلق حبالة التخلص التدرجيي النهائي من مركبات اوأخرياً،  - 42
مشروعًا إرشادايً للتحول من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل تكنولوجيا ذات قدرة منخفضة أو معدومة 

، بتمويل 2016وأاير/مايو  2008يف الفرتة بني تشرين الثاين/نوفمرب اعتمدت على إحداث االحرتار العاملي 
املرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات يون دوالر. ومتت املوافقة على مل 2٧إمجايل قدره 

؛ ومتت طرفاً  32 ــ، ومتت املوافقة على خطط املرحلة الثانية لـطرفاً  144الكربون اهليدروكلورية فلورية ملا عدده 
 805.33ص رِّف منه مبلغ ن دوالر، بليو  1.36 مببلغ إمجايل قدرهاملوافقة من حيث املبدأ على متويل للخطط 

طن استنفادي من مركبات الكربون  19 500ماليني دوالر. وسيجري التخلص التدرجيي مما يزيد على 
حتويل  وجيرييف املائة من نقطة البداية.  60.5اهليدروكلورية فلورية عند اكتمال تنفيذ تلك اخلطط، مبا ميثل نسبة 

ء، إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على طاع تصنيع مكيفات اهلواري من قوجزء كب الرغاويمعظم قطاع تصنيع 
التربيد. ومتت  معداتإحداث االحرتار العاملي يف املقام األول. وتعكف مجيع البلدان على معاجلة قطاع صيانة 

يف املائة من  95املوافقة على خطة للتخلص التدرجيي تتعلق إبنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، متثل حنو 
 .5كبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلدان العاملة ابملادة إنتاج مر جمموع 

وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب العديد من الذين أدلوا بكلمات عن التقدير للعرض الشامل الذي  - 43
 وا ابلتقدم الذي أحرزته اللجنةكبري موظفي الصندوق املتعدد األطراف، وأشادرئيس اللجنة التنفيذية مع  قدمه 

التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف حىت الوقت الراهن يف وضع املبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي 
 ملركبات الكربون اهليدروفلورية.

ذ وطلب عدة ممثلني توضيحاً لكيفية عمل طرائق التمويل فعلياً. وأشار أحد املمثلني إىل املقرر الذي اخت - 44
 للجنة التنفيذية أبن ت سَتخَدم املسامهات العادية للصندوق املتعدد األطراف يف حالة يف االجتماع احلادي والثمانني

عدم توافر مزيد من التمويل يف إطار التربعات اإلضافية لتمويل األنشطة التمكينية، فتساءل عن األثر الذي قد 
تمرة للتخلص التدرجيي من مركبات  التمويل املقرر لألنشطة املسيرتتب على هذا االستخدام للميزانية العادية يف

الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأجاب كبري املوظفني قائالً إن املسألة ت دَرس بعناية فيما يتعلق خبطة عمل الصندوق 
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من  5ف العاملة ابملادة املتعدد األطراف، وإن األولوية يف صرف امليزانية العادية ت عَطى لألنشطة اليت متكن األطرا
 ال اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل.االمتث
وأشار أحد املمثلني إىل توقيت وتسلسل األنشطة والتمويل مبوجب تعديل كيغايل، فتساءل إن كان  - 45

إبمكان البلدان اليت صدقت على التعديل أن تقدم طلبات للحصول على متويل لتنفيذ مشاريع التخفيض التدرجيي 
ستمر يف االضطالع هبا، أم إن كان عليها أن تنتظر حلني االنتهاء من األنشطة لتوازي مع أي أنشطة متكينية تاب

التمكينية قبل أن تقدم طلبات من هذا القبيل. وطلبت ممثلة أخرى توضيحًا للعالقة بني توقيت التمويل خلطط 
ملشاكل اليت تواجه البلدان ممثالً آخر وجه االنتباه إىل االتنفيذ الوطنية واتريخ التصديق على تعديل كيغايل. غري أن 

أتخريات يف عملياهتا احلكومية  تواجهيف إطار تعديل كيغايل ولكنها املنفذة اليت تريد احلصول على متويل لألنشطة 
ملناقشتها الداخلية للتصديق عليه. وأجاب رئيس اللجنة التنفيذية قائالً إن هذه املسائل مدرجة يف جدول األعمال 

والثمانني للجنة. ورداً على استفسار طرحته ممثلة عن الفرص املتاحة لألطراف ملواصلة استعراض يف االجتماع الثاين 
التقدم احملرز وتقدمي إسهامات من خالل ممثليها اإلقليميني يف اللجنة التنفيذية، قال رئيس اللجنة التنفيذية إن من 

ليت ميثلوهنا أثناء املناقشات املتعلقة ابملسائل اء اللجنة وجهات نظر املناطق ااإلجراءات املعتادة أن يطرح أعض
 الرئيسية.

لوأكد عدد من املمثلني على ضرورة أن  - 46 ما حترزه من تقدم يف وضع املبادئ اللجنة التنفيذية  تعج ِّ
يع التخفيض التدرجيي . وسلطت واحدة من املمثلني الضوء على الضرورة امللحة إلجراء تقييمات ملشار التوجيهية
حالياً من أجل مساعدة الصناعة يف ختطيطها للمستقبل؛ وينبغي أن أتخذ تلك التقييمات يف االعتبار  اليت جترى

االجتاهات احلالية واملقبلة الستخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية، وكذلك احلالة الفعلية يف البلدان النامية. وأبرز 
 التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يد التكلفة عند النظر يف مسأليتأحد املمثلني أمهية ترش

والتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، يف قطاع خدمات الصيانة ويف قطاعي تكييف اهلواء التجاري 
ابلنظر  استخدام الطاقة مل تكتمل بعد، واملنزيل. وأعربت ممثلة أخرى عن القلق من أن التوجيهات املتعلقة بكفاءة

إىل وجود مشاريع استثمارية جارية ابلفعل يف عدد من البلدان. وقال أحد املمثلني، متكلمًا ابسم جمموعة من 
اليت أعدهتا أمانة الصندوق ساعدت مساعدة كبرية يف وضع املبادئ التوجيهية، ورغم ذلك  الواثئقالبلدان، إن 

 ل معلقاً، ومن املقرر أن يتم التوصل إىل حل له يف االجتماعات املقبلة للجنة التنفيذية.مازال عدد من املسائ
ول الزمين للمهمة املتوخاة، وتباحث عدد من املمثلني بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق ابلنطاق العام واجلد - 4٧

هائية للمبادئ التوجيهية للتمويل إىل وضع الصيغة الن 2016يف تشرين األول/أكتوبر  28/2بدءاً من اعتماد املقرر 
اتفاق عام على أن التقدم احملرز حىت الوقت الراهن كان مشجعاً،  وساديف غضون سنتني من اعتماد تعديل كيغايل. 

 ه تلزميلزمها الوقت لوضع املبادئ التوجيهية األكثر مالءمة وفعالية، وإن قال بعض املمثلني إنوأن اللجنة التنفيذية 
يتعلق ابإلطار الزمين الفعلي. وقالت ممثلة أخرى إن البياانت املستمدة من املشاريع  ر حزمًا فيماتوجيهات أكث

ت املتعلقة ابلتكاليف اإلضافية؛ ولذلك االستثمارية املنفصلة ستكون مفيدة يف وضع الصيغة النهائية للتوجيها
جتميد أن مع مراعاة ع املعلومات املطلوبة، دة ومجاملعق الواثئق لدراسةينبغي أن يتاح للجنة التنفيذية الوقت الالزم 

 أو بعده. 2025إال يف عام  األطرافغالبية لال يبدأ اإلنتاج واالستهالك ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
مثلني إن املبادئ التوجيهية، مبجرد وضعها، ستوفر على مدى سنوات عديدة املعايري املقررة وقال أحد امل - 48

، ولذلك من 5تخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف مجيع األطراف العاملة ابملادة لتمويل أنشطة ال
أنواع سيما تلك املتعلقة بتكاليف اعتماد  حبرص. ويلزم توفري املعلومات الناقصة، والاملهم للغاية التقدم بشأهنا 

وعندما ويف املناطق املختلفة.  5ختلفة العاملة ابملادة تكنولوجيا بديلة ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف األطراف امل
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تتوفر تلك املعلومات ميكن وضع املبادئ التوجيهية عن طريق عملية تفاوض بني أعضاء اللجنة التنفيذية الذين 
ورية، وفيما يتعلق بتوقيت األنشطة ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروفلنطاقاً أوسع من املناطق اجلغرافية. لون ميث

ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مل يكن شرطاً أشار إىل أن وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية بشأن م
يض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل للبدء يف املوافقة على املشاريع، وأن تطور التخف

من األنشطة التمكينية واملشاريع املنفصلة. ولذلك ميكن لتمويل املشاريع كان مماثالً، حيث جيري ابلفعل تنفيذ عدد 
 التوجيهية، على األقل يف السنوات األوىل لتدابري الرقابة.أن يسري ابلتوازي مع وضع املبادئ 

بني اللجنة التنفيذية واجتماع األطراف يف  تكراريحوار  إلقامة عمليةوأعطى أحد املمثلني أولوية كبرية  - 49
مهية حيوية يف مساعدة اللجنة التنفيذية على سد أب إسهامات األطرافإذ تتسم ق وضع املبادئ التوجيهية. سيا

أن توايف االجتماعات املقبلة لألطراف بتقارير تفصيلية الثغرات وتسوية املسائل املعلقة، ويتعني على اللجنة التنفيذية 
د يي قدماً. ويلزم إجراء مشاورات واسعة النطاق نظرًا لتعقعن التقدم احملرز وأن تلتمس املشورة بشأن سبل املض

صرف ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ولذلك من األمهية مبكان أن تتالنظر فيها  اليت جيرياملهمة وتعدد البدائل 
إىل اجتماع اليت تطلب إىل رئيس اللجنة التنفيذية أن يقدم تقريرًا  28/2 املقرراألطراف وفقًا للفقرة الواردة يف 

 من خالل املمثلني اإلقليميني من أعضاء اللجنة التنفيذية. وأن تشهر آراءهااألطراف عن التقدم احملرز، 
وقال أحد املمثلني إن العملية احلالية متاثل تلك اليت ووجهت يف السابق عندما قررت األطراف أن  - 50

جيياً، وميكن استخالص الدروس من التجارب تتخلص تدرجيياً من جمموعات جديدة من املواد أو أن ختفضها تدر 
سيما يف حالة البلدان  ولوجيا خمتلفة، والتكنأنواع السابقة يف تنفيذ املشاريع اليت تنطوي على مراحل انتقالية إىل 

التقدم احملرز حىت الوقت الراهن يف وضع املبادئ التوجيهية أضاف أن . و أكرب لالستهالك أمناط اليت تسود فيها
من اختاذ إجراء مبكر بشأن  5املسامهات اإلضافية األطراف العاملة ابملادة وقد مكنت لى االطمئنان، يبعث ع

ية واملشاريع االستثمارية املنفصلة، وسيجري النظر يف املزيد من املشاريع يف االجتماع الثاين األنشطة التمكين
املشاريع االستثمارية، واألعمال املتعلقة بتولُّد املنتج والثمانني للجنة التنفيذية. ومن شأن النتائج اليت حتققها تلك 

مناقشاهتا بشأن هذه  أثناء مواصلةجنة التنفيذية ، أن تساعد الل23-مركب الكربون اهليدروفلوريمن الثانوي 
املنصوص دور اللجنة التنفيذية يف وضع املبادئ التوجيهية، وفقاً للوالية ويتسم أبمهية حيوية تقدمي الدعم لاملسألة. 

ك، خربة أعضائها وقواعدها وإجراءاهتا التكميلية والتمكينية. وإضافة إىل ذلمع مراعاة ، 28/2عليها يف املقرر 
فإن التقرير السنوي لرئيس اللجنة التنفيذية املقدم إىل اجتماع األطراف يهيئ فرصة ساحنة للتأكد من أن األطراف 

 يف وضع املبادئ التوجيهية.على علم كامل ابلتقدم الذي أحرزته اللجنة 

غرفة  ، عرض ممثل اهلند مشروع مقرر بشأن هذه املسألة، على النحو الوارد يف ورقةويف وقت الحق - 51
االجتماعات اليت قدمتها األرجنتني والبحرين والربازيل ولبنان واململكة العربية السعودية واهلند. ويهدف مشروع 

تعدد األطراف، يف سياق مواصلتها لعملها على وضع املبادئ ذية للصندوق املاللجنة التنفي التأكد من أناملقرر إىل 
تقارير ستقدم ي من استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها، التوجيهية املتعلقة بتمويل التخلص التدرجي

للمبادئ التوجيهية قبل  مرحلية بشأن املبادئ التوجيهية إىل اجتماع األطراف، ومتكن األطراف من تقدمي مسامهاهتا
 وضع الصيغة النهائية هلا.

م ملشروع املقرر املقرتح، وشددوا على ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب العديد من املمثلني عن أتييده - 52
سيما تلك  أمهية التأكد من أن تكون عملية وضع املبادئ التوجيهية مفتوحة وشفافة ومتك ِّن مجيع األطراف، وال

يذية، من تقدمي إسهامات يف العملية، وأعرب ممثالن منهم عن أملهما يف أن ن أعضاء اللجنة التنفاليت ليست م
ية يف اقرتاحات وشواغل مجيع األطراف وتعجل يف تقدمها حنو وضع الصيغة النهائية للمبادئ تنظر اللجنة التنفيذ
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وع القرار املقرتح، وطلب واحد منهم التوجيهية. وطلب عدة ممثلني آخرين إاتحة مزيد من الوقت الستعراض مشر 
اللجنة التنفيذية واملشاركة يف توضيح ما إذا كان القصد هو متكني مجيع األطراف، مبا فيها األطراف األعضاء يف 

 صياغة املبادئ التوجيهية، من تقدمي اإلسهامات يف عملية الصياغة.

فاق خالل املناقشات غري الرمسية بشأن ، أفاد ممثل ميكرونيزاي أبنه مت التوصل إىل اتويف وقت الحق - 53
واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر من أجل  .قرر، على النحو املبني يف ورقة غرفة االجتماعاتمشروع امل
 .اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى واحتمالالنظر فيه 

 حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل -دال
ند الفرعي، فوجه االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة املشارك البعرض الرئيس  - 54

، ومذكرة األمانة (UNEP/OzL.Pro.30/2)جتماع الثالثني لألطراف واملعلومات املتوخى اطالعه عليها خالل اال
، (UNEP/OzL.Pro.30/INF/1)ايل بشأن حالة التصديق أو القبول أو املوافقة على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرت 

، الفرع الثالث، مشروع UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1)ومشروع مقرر بشأن حالة التصديق على تعديل كيغايل 
املقرتح سيسجل عدد التصديقات على تعديل كيغايل ويشجع املقرر ]ألف ألف[(. وقال إن مشروع /30املقرر 

تشرين  5طرفًا قد صدق على التعديل حىت  59، مشريًا إىل أن على املزيد من التصديقات على تعديل كيغايل
 .2018الثاين/نوفمرب 

 تلت ذلك، وجه العديد من املمثلني االنتباه إىل اجلهود اليت تبذهلا حكوماهتم للتصديق ويف املناقشة اليت - 55
قبل هناية هذا االجتماع، على تعديل كيغايل، وأعلن ممثالن أهنما يتوقعان أن تنتهي حكومتامها من عملية التصديق 

 نيويورك يف األايم املقبلة. حدة يفمقر األمم املت وقال آخران إن صكي التصديق اخلاصني ببلديهما سيودعان يف
واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر للنظر فيه واحتمال اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى، على  - 56

مع العدد اإلمجايل لصكوك التصديق املودعة وقت اعتماد  سيتطابقفيه ملذكور أن ي فهم أن عدد التصديقات ا
 .املقرر

 (٢9/٨اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل )املقرر توفر  -خامساا 
 34االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات من  فوجهت، هذا البند الرئيسة املشاركةعرضت  - 5٧
سائل املطروحة للمناقشة خالل االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول من مذكرة األمانة بشأن امل 3٧إىل 

الوثيقة  امللحقة بتلك، واإلضافة (UNEP/OzL.Pro.30/2)ات املتوخى اطالعه عليها مونرتايل واملعلوم
(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1)  الصادر يف أيلول/سبتمرب التقييم التقين واالقتصاديمن تقرير فريق  2واجمللد 

 توفر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل.املتعلق ب 29/8املقرر بشأن ، 2018
الفريق العامل املفتوح العضوية قد استمع، يف اجتماعه األربعني، إىل جلنة اخليارات التقنية  وأشارت إىل أن - 58

. وخالل 29/8يذ املقرر للهالوانت بشأن التقدم احملرز فيما يتعلق بتعاوهنا مع منظمة الطريان املدين الدويل لتنف
نظمة الطريان املدين الدويل لتحديد استخدامات االجتماع، أفادت اللجنة أنه مت تشكيل فريق عامل غري رمسي اتبع مل

انقش الفريق العامل املفتوح العضوية و يف أنظمة احلماية من احلرائق يف الطريان املدين.  1301-وانبعااثت اهلالون
 ن.نظمة البحرية الدولية لتيسري العمل بشأن اهلالوانت على السفإمكانية التعاون مع امل
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وقدم الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت، السيد دانييل فريدونيك، عرضاً عن التقرير بشأن  - 59
يف  مقدموهدائلها يف املستقبل. ويرد موجز هلذا العرض الذي أعده بشأن توفر اهلالوانت وب 29/8تنفيذ املقرر 

 هلذا التقرير. السادس من املرفق ابء الفرع

، على األسئلة تشااتواي، أجاب الرئيسان املشاركان للجنة، السيد فريدونيك والسيد آدم ويف وقت الحق - 60
 أثناء العرض أو يف التقرير. خالل جلسة لألسئلة واألجوبة بشأن املسائل اليت س لط عليها الضوء

دراسة االستقصائية اليت أعدها الفريق اقع الشركات اليت أجابت على الورداً على سؤال بشأن أمساء ومو  - 61
االنبعااثت العامل غري الرمسي التابع ملنظمة الطريان املدين الدويل للتمكني من احلصول على حساابت أدق لكميات 

هذه املعلومات إن دونيك الطريان املدين يف مجيع أحناء العامل، قال السيد فري مجة عن والنا 1301-السنوية من اهلالون
تعترب معلومات جتارية سرية، ولكن ستحدد اهليئة املناسبة الشركات الرئيسية اليت مل جتب على الدراسة االستقصائية. 

فن، قال السيد فريدونيك إنه سيكون السحتطيم وفيما يتعلق ابلبياانت بشأن مصادر اهلالوانت األخرى، من قبيل 
من تقديراهتا هلذه املصادر.  جلنة اخليارات التقنية للهالوانت على هذه املعلومات للتحقق من املفيد للغاية أن حتصل

وفيما يتعلق مبا إذا كانت اللجنة قد أخذت بعني االعتبار النمو الصايف ألسطول الطريان املدين العاملي يف حساابهتا 
اللجنة قد قامت بذلك وشددت على أن إن الطريان العاملي للهالوانت، قال السيد فريدونيك مبخزوانت ة اخلاص

طن مرتي يف عام  4600طن، كان من املتوقع أن تصل إىل  2800، اليت ت قدر بنحو 2018عام خمزوانت ال
ابحلد األعلى ئيسية. وفيما يتعلق الر أساطيل الطريان استناداً إىل توقعات النمو الواردة من شركات تصنيع  2026
، أفاد السيد فريدونيك يف تطبيقات الطريان 1301-هلالونمن ايف املائة  15املقدر بنحو  ةالنبعااثت السنويملعدل ا

عدالت االنبعااثت األخرى اليت تقدرها األمانة يف تقريرها يتمثل يف إعطاء فكرة عن وقت ه ومن مأن الغرض من
دقة. وقال  قدمي تقديرات أكثرظل سيناريوهات خمتلفة وإلظهار احلاجة إىل معلومات إضافية لتنفاد اهلالوانت يف 

الطريان  إن الدراسة االستقصائية للفريق العامل غري الرمسي التابع ملنظمة الطريان املدين الدويل قد دفعت صناعة
 .1301- انبعااثت مفرطة للهالوناملدين إىل النظر فيما إذا كانت هناك مصادر أو ممارسات حمددة أدت إىل

بدائل اهلالوانت يف الطريان املدين املتعلقة بدراسات ال إن تشااتوايالسيد وردًا على أسئلة أخرى، قال  - 62
رى  مثبطات فريدة للحرائق من الصعب  منذ ما ال يقل عن عقدين، ولكن املشكلة كانت تكمن يف أن اهلالوانتجت 

ات، وهي مقصورة فيها اهلالوانت يف الطائر  تستخدمإىل أن هناك أربعة جماالت رئيسية  وأشارإجياد بدائل هلا. 
استبدال اهلالوانت قال إنه ابلرغم من ف، القمامة يف دورة املياهحملرك، واملقصورة الرئيسية، وحاوايت الشحن، وا

بدائل ف األخريين، إال أن الوضع كان خمتلفًا ابلنسبة للمحركات ومقصورات الشحن، االستخدامني يف بنجاح
على أن إنتاج اهلالوانت قد توقف يف عام  تشااتوايالسيد  وشددة. قيد البحث والدراسهلما ال تزال اهلالوانت 

من غري املتوقع قال إنه ف، 5يف األطراف غري العاملة ابملادة  1994ويف عام  5يف األطراف العاملة ابملادة  2010
وبذلك رية، النفط والغاز وعدد من املنظمات العسكمنشآت أن ت تاح اهلالوانت املنبعثة من املنشآت النووية، و 

مصادر حمتملة كالسفن،   حتطيم، ورمبا املسحوبة من اخلدمة مرافق االتصاالت ومراكز البياانت تبقى سوى ال
 للهالوانت.

اهلالوانت  ملخزوانتاليت أعرب عنها أحد األطراف أبنه ينبغي أن يكون هناك جرد  ورداً على وجهة النظر - 63
مل تكن  إذاجيع التجارة بني األطراف، قال السيد فريدونيك إنه يف أطراف حمددة لتحديد حالتها وكمياهتا ولتش

 شديدة التلوث، توصي جلنة اخليارات التقنية للهالوانت ابستخدامها لتلبية احتياجات مستمرة. اهلالوانت خمزوانت
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وعقب جلسة األسئلة واألجوبة، عقد ممثلون مناقشة بشأن سبل املضي قدماً. وأعلن أحد املمثلني أنه  - 64
فيه إىل اهليئات املعنية ي طلب و اجللسة العامة،  لكي تنظر فيهن يعمل مع األطراف املهتمة على مشروع مقرر كا

مبعاهدات األوزون مواصلة االخنراط مع مؤسسات مثل املنظمة البحرية الدولية جلمع البياانت من أجل احلصول 
هذا، كعرب عدة ممثلني عن دعمهم ملشروع مقرر  على تقديرات مستقبلية أكثر استنارة بشأن توفر اهلالوانت. وأ

معلومات إضافية من مجيع املنظمات واألطراف املعنية بشأن مجيع  مشريين إىل أنه من املهم احلصول على
استعادة هذه اهلالوانت، وإعادة استخدامها ونقلها عرب  هبدف كفالةوخمزوانت اهلالوانت املتاحة  مستودعات

 ات املستقبلية.احلدود لتلبية االحتياج
والايت املتحدة التشاور مع األطراف وبناء على اقرتاح الرئيسني املشاركني، طلبت األطراف إىل ممثل ال - 65

املهتمة على هامش االجتماع من أجل إصدار مشروع مقرر بشأن توافر اهلالوانت يف املستقبل لكي تنظر فيه 
 اجللسة العامة.

ابسم االحتاد األورويب وأسرتاليا وكندا والنرويج  ، الذي حتدث أيضاً وبعد ذلك، قام ممثل الوالايت املتحدة - 66
ونيجرياي، بعرض ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر بشأن توفر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل. وركز 

ل جلنة مشروع املقرر على إعادة التدوير ومجع املعلومات، وطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي، من خال
التقنية للهالوانت، أن يقدم إىل األطراف تقريراً عن توفر اهلالوانت قبل االجتماع الثاين واألربعني للفريق اخليارات 

 العامل املفتوح العضوية.

وبعد مناقشة موجزة، اتفق على أن جتري األطراف املهتمة مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة وتقدم  - 6٧
 العامة. قشاهتا إىل اجللسةتقريراً عن نتائج منا

، عرض ممثل الوالايت املتحدة صيغة منقحة من مشروع املقرر. واتفقت األطراف على ويف وقت الحق - 68
 أثناء اجلزء الرفيع املستوى. اعتماده واحتمال إحالة مشروع املقرر لتناوله مبزيد من النظر

 بروتوكول مونرتايلطاء من  ٢ إىلألف  ٢املسائل املتعلقة ابإلعفاءات مبوجب املواد  -سادساا 
 ٢٠٢٠و ٢٠١9االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي لإلعفاءات ألغراض الرتشيحات  -ألف 

إىل  38االنتباه إىل املعلومات األســاســية الواردة يف الفقرات من فوجه هذا البند،  الرئيس املشــارك عرض - 69
الجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل اقشة خالل امن مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمن 40

لوثيقـــــــة امللحقـــــــة بتلـــــــك ا، واإلضــــــــــــــــــــافـــــــة (UNEP/OzL.Pro.30/2)واملعلومـــــــات املتوخى اطالعـــــــه عليهـــــــا 
(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1)  االقتصـــــــــــــــادي الصـــــــــــــــادر يف التقييم التقين و فريق التقرير النهــائي لمن  3واجمللــد

 .2018تقييم ترشيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام بشأن ، 2018أيلول/سبتمرب 
وقدم الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، السيدة مارات بيزانو والسيد إاين بورتر،  - ٧0

هلذا العرض موجز االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل. ويرد ألغراض لرتشيحات لعرضاً عن تقييم اللجنة النهائي 
 هلذا التقرير. السادس من املرفق جيم يف الفرع

وخالل املناقشة بشأن هذه املسألة، قال ممثل كندا إنه كما ذ كر يف االجتماعات السابقة، فإن الظروف  - ٧1
ميكن اليت الفريدة يف مقاطعة جزيرة األمري إدوارد تعين أن بروميد امليثيل كان مادة التبخري الوحيدة املسجلة يف كندا 

. ومع ذلك، خصصت كندا موارد تقنية ومالية هائلة املزروعة يف جزيرة األمري إدوارد استخدامها يف شتالت الفراولة
للبحوث املتعلقة بنظام الزراعة بدون تربة، الذي بدا أنه البديل الوحيد القابل للتطبيق الستخدام بروميد امليثيل. 
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لعام  املوسم الزراعين، ولكن كانت هناك عالمات على نتائج واعدة من  اآلومل حيقق املشروع نتائج إجيابية حىت
 2019مبتابعة املشروع البحثي يف عام  ملتزمةكندا   وال تزال؛ وسيتم اإلبالغ عن هذه النتائج مبجرد توفرها. 2018
قليل استخدامها يف ت كررة على مدار عدة سنوات قبل أن تبدأتتحتاج إىل رؤية نتائج إجيابية موثوقة ومسولكنها 

لربوميد امليثيل. وأشار ممثل كندا أيضًا إىل أن كندا تعد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ابلتشاور مع األطراف 
 املعنية األخرى.

واسرتعى ممثل أسرتاليا االنتباه إىل استنتاج اللجنة الذي يفيد أبنه ال توجد بدائل قابلة للتطبيق تقنياً  - ٧2
 لعلميثيل يف ترشيحات االستخدامات احلرجة يف أسرتاليا، ولكنه قدم توضيحات إضافية د املواقتصاداًي لربومي

، أكد على أن هيئة االعتماد مل تؤخر شرائح العرضإىل العبارات الواردة يف إحدى  ويف معرض إشارتهاألطراف. 
اإلشارة أيضاً  جتدركرار النتائج. و نية تاعتماد البدائل وإمنا طلبت إجراء جتارب ميدانية إلثبات فعالية البدائل وإمكا

 مكافئ متاماً يوديد امليثيل هو بديل شبه  إىل إعادة بدء عملية تسجيل يوديد امليثيل يف اآلونة األخرية. فقد تبني أن
اجلمعية  ولكن عملية التسجيل استؤنفت منمت تعليق عملية سابقة لتسجيل هذه املادة. غري أنه لربوميد امليثيل، 

احملدودة ملزارعي شتالت الفراولة املعتمدة يف توالنغي، اليت كانت لديها القدرة على احلصول على مجيع  اونيةالتع
 قريباً مع سلطة التسجيل لتحديد اخلطوات التالية.اجلمعية تجتمع ، وسالبياانت من العمل السابق

بلدان متكنت من إهناء استخدام وأشار أحد املمثلني، متحداثً ابسم جمموعة من البلدان، إىل أن تلك ال - ٧3
، مما يثبت أنه ميكن إجياد بدائل وأنه ميكن التخلص من هذه املادة. 2010م بروميد امليثيل جلميع التطبيقات يف عا

حة على البحث عن ث مجيع األطراف املرش ِّ وحاحلرج  ستخدامإلعفاءات ألغراض االوهنأ الصني لعدم طلبها 
وطلب املزيد من األدلة على البحوث اجلارية يف أسرتاليا  .وأبسرع وقت ممكن مكنبدائل قابلة للتطبيق حيثما أ

وكندا. وكان من املهم حتديد مستوايت املخزوانت، وفهم برامج البحوث، والتأكد من تقدمي اسرتاتيجيات اإلدارة 
. سألةاملهذه كن من إدارة تمللالوطنية عند االقتضاء، ولذا ينبغي أن يتضمن املقرر املقرتح تدابري جديدة ومبتكرة 

. 2019وأكد على ضرورة النظر يف مسألة خمزوانت بروميد امليثيل يف اجتماعات األطراف اليت ستعقد يف العام 
يف توسيع جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لتناول املسألة األوسع نطاقاً أن تنظر األطراف أيضًا  تودوقد 

 أبسرع ما ميكن. النبعااثت بروميد امليثيل
على مالحظات هذا املمثل، أشار ممثال كندا وأسرتاليا إىل أنه ق دمت ابلفعل معلومات أساسية عن  ورداً  - ٧4

 ، حسب االقتضاء.اتبرامج البحوث يف بلديهما، ولكنهما سيقدمان املزيد من التوضيح
 يعلمون امليثيل، فإن املزارعنينه ابلرغم من أن بلدها قد حظر استخدام بروميد واحدة من املمثلني إوقالت  - ٧5

مبداوالت األطراف؛ وأشارت إىل أن الطلبات املتكررة إلعفاءات االستخدامات احلرجة تقوض مصداقية بلدها يف 
البدائل اليت ميكن فرض احلظر. وأعرب ممثل آخر عن أمله يف أن تنظر جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف 

إىل املزارعني استخدام الفوسفني ط لب ففي بلده، خري الرتبة. يتعلق بتباحلصاد فيما قطاع ما بعد استخدامها ل
عرض خمزون يوحدة تربيد يف صوامع ختزين احلبوب، إال أن عدم توافر وحدات التربيد ابلدرجة الكافية  ابالقرتان مع

مينها ويصعب أت شكل كبريقة بمتفر احلبوب للخطر. وأشار ممثل اثلث إىل أن خمزوانت بروميد امليثيل قد تكون 
 ولكنه دعا إىل بذل جهود مضاعفة للقضاء على هذه املخزوانت.

ويف وقت الحق، عرضت ممثلة كندا، اليت حتدثت أيضاً ابسم أسرتاليا وكندا والياابن، مشروع مقرر منقح،  - ٧6
 خدام احلرج فيما يتعلقيرد يف ورقة غرفة اجتماعات. ويقدم مشروع املقرر، اإلعفاءات املقرتحة ألغراض االست

، أبن 9/6، ويذكر جمدداً أحكام املقرر 2020و 2019ابستهالك بروميد امليثيل لتلك األطراف األربعة للعامني 
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اليت تقدم ترشيحات ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل أن تثبت أن  5على األطراف غري العاملة ابملادة 
 .واد اليت ميكن االستعاضة هبا عن بروميد امليثيلطوير ونشر البدائل وامللديها برامج حبثية قائمة من أجل ت

أنه، لدى مناقشة مشروع املقرر، أاثرت األطراف مسألة املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل،  والحظت أيضاً  - ٧٧
أطول بشأن  ولكنها أقرت أبن املعلومات املتاحة حمدودة للغاية. وأعربت األطراف عن رغبتها يف إجراء مناقشة

 .ع، وأوصت بطرح املسألة للمناقشة يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضويةهذا املوضو 
 .اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى واحتمالواتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر من أجل النظر فيه  - ٧8

القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب لية اليت ميكن تطوير وتوفر اإلجراءات املختربية والتحلي -ابء 
 (٢6/٥الربوتوكول )املقرر 

عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند الفرعي فوجهت االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرتني  - ٧9
يف بروتوكول الثني لألطراف من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة خالل االجتماع الث 42و 41

تلك املذكرة امللحقة ب، ويف اإلضافة (UNEP/OzL.Pro.30/2)مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
(UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1) من التقرير املرحلي لفريق التقييم التقين  3اجمللد من  8و 5الفرعني ، ويف

ريق التقييم التقين واالقتصادي لشهر أيلول/سبتمرب من تقرير ف 4د ، واجملل 2018واالقتصادي لشهر أاير/مايو 
 ( املتعلق ابالستخدامات املختربية والتحليلية.2) 26/5بشأن االستجابة للمقرر ، 2018

بشأن  وقدمت الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، السيدة هيلني توب، عرضاً  - 80
بشأن إعفاء عاملي لالستخدامات املختربية  26/5من املقرر  2ة م التقين واالقتصادي للفقر استجابة فريق التقيي

 ذا التقرير.السادس هل املرفق الفرع دال من والتحليلية. ويرد موجز للعرض يف
 2016ي يف عام طناً، وهي اإلنتاج العامل 151ويف املناقشات اليت أعقبت ذلك، أشارت ممثلة إىل أن  - 81

امات املختربية والتحليلية هي كمية ضئيلة يف ضوء الكمية اليت جرى التخلص املستنفدة لألوزون لالستخدمن املواد 
. عالوًة على ذلك فإن االجتاه السائد على صعيد االستخدامات املختربية والتحليلية 1989منذ عام  منها تدرجيياً 

يه اللجنة، يف تقريرها ويف العرض الذي أشارت إلإىل ما  هت االنتباه أيضاً هلذه املواد آخذ يف االخنفاض. ووج
قدمته، من أن استبعاد استخدامات خمتربية وحتليلية حمددة من اإلعفاء العاملي على أساس كل مادة كيميائية على 

بارات، اقرتحت حدة ميكن أن يكون مربكًا لالختصاصيني املمارسني واهليئات التنظيمية. ويف ضوء هذه االعت
هبا، بل يتعني  ىيف االجتماع احلايل يف مناقشات تفصيلية بشأن عمليات االستبعاد املوصألطراف تنخرط ا أال

استخدام املواد املستنفدة  ختفيضاالنتظار إىل اجتماع مقبل إللقاء نظرة جديدة على الكيفية اليت ميكن هبا مواصلة 
التعقيد ملعاجلة هذه  ح أو إدخال تدابري يف غايةليلية دون التخلي عن الوضو لألوزون يف اإلجراءات املختربية والتح

الكمية الصغرية من املواد. ويشتمل تقرير اللجنة على معلومات مفيدة عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
ت املختربية والتحليلية املستخدمة لألغراض املختربية والتحليلية، بيد أهنا اقرتحت تقدمي مقرر بشأن االستخداما

 من جدول األعمال. 9ية فلورية يف إطار البند ركبات الكربون اهليدروكلور مل
وتكلم العديد من املمثلني اآلخرين، مبا يف ذلك ممثل تكلم ابسم جمموعة من البلدان، فأعربوا عن أتييدهم  - 82

 للنهج املقرتح.
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 9ة يف إطار البند دامات املختربية والتحليليواتفقت األطراف على النظر يف مشروع مقرر بشأن االستخ - 83
تناول مسألة االستخدامات املختربية والتحليلية بصورة أمشل يف االجتماع احلادي على األعمال، و  من جدول

 واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.
 (١٧/6عوامل املعاجلة )املقرر  - جيم

جلة عن استخدامات عوامل املعا وجهت االنتباه إىل التقريرعرضت الرئيسة املشاركة هذا البند الفرعي ف - 84
للمواد املستنفدة لألوزون الصادر عن فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية 

شريًة إىل أن ، م2018من التقرير املرحلي للفريق لشهر أاير/مايو  3من اجمللد  3-3-5التابعة له، الوارد يف الفرع 
ربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وتضمن التقرير ثالث توصيات يف للنظر فيه يف االجتماع األ التقرير ق دم

لكي ينظر فيها االجتماع الثالثون لألطراف. وترد التوصيات يف  10/14اجلدول ألف واجلدول ابء من املقرر 
اف يف ل االجتماع الثالثني لألطر ائل املطروحة للمناقشة خالمن مذكرة األمانة بشأن املس 44و 43الفقرتني 

وتتمثل يف أن تنظر األطراف يف:  (UNEP/OzL.Pro.30/2)بروتوكول مونرتايل واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
املستخدم يف حتضري دايوالت البويل إيثرات البريفلورية  113-)أ( حذف استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري

استعادة الكلور من ’’اد األورويب من التطبيق دول ألف من خالل حذف االحتاجلدول ألف؛ )ب( حتديث اجل من
؛ )ج( خفض كميات املكوانت/االستهالك ‘‘خالل امتصاص الغاز املتخلف يف صناعة إنتاج الكلور والقلوايت

جلة بار استخدامات عوامل املعاواملستوايت القصوى لالنبعااثت الواردة يف اجلدول ابء لكي أتخذ يف االعت
احتمال ، مبا يف ذلك ها حالياً. وقالت إن األطراف قد ترغب يف مناقشة سبل املضي قدماً واالنبعااثت املبلغ عن

 مشروع مقرر، لتنفيذ التوصيات الثالث. إعداد

الطبية والكيميائية على ويف املناقشات اليت تلت ذلك، أعرب املمثلون عن تقديرهم للجنة اخليارات التقنية  - 85
يد من املمثلني إىل أن من األمهية مبكان مواصلة القضاء على استخدامات التوصيات الواردة فيه. وأشار العدتقريرها و 

أنه رغم عدم اعرتاضهم على تنقيح اجلدولني ألف وابء من  كما أشاروا إىل،  عوامل املعاجلة حيثما كان ذلك ممكناً 
اجلدولني إىل من املفيد إرجاء النظر يف تنقيح  ما أوصت به اللجنة إال أنه سيكون ، على حنو10/14املقرر 

االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية من أجل متكني األطراف من إجراء مشاورات مع قطاع 
قبل تنقيح اجلدولني. الصناعة واجلهات األخرى صاحبة املصلحة بشأن استخدامات عوامل املعاجلة ذات الصلة 

وشدد أحد املمثلني على ضل حتديث اجلدولني ألف وابء يف الوقت نفسه كل سنتني. ر إن من األفوقال ممثل آخ
يف استبعاد التطبيقات اليت مل تعد تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون من قائمة  كبرياً   أن األطراف أحرزت تقدماً 

طار احلايل يكفل احلد من أن اإلعلى  ، مشدداً 11إىل  44 خفضت من استخدامات عوامل املعاجلة، اليت
 استخدامات عوامل املعاجلة، وأال يكون هلا سوى أتثري ضئيل على الغالف اجلوي.النامجة عن نبعااثت الا

إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل  املسألةاتفقت األطراف على أتجيل مواصلة النظر يف و  - 86
 ح العضوية.املفتو 
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الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال  ُمركبات الروابط بني - سابعاا 
 إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي

إىل  45الفقرات من عرض الرئيس املشارك هذا البند، فوجه االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف  - 8٧
ة للمناقشة خالل االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل ة بشأن املسائل املطروحيف مذكرة األمان 48

 .(UNEP/OzL.Pro.30/2) واملعلومات املتوخى اطالعه عليها

كربون سيما فيما يتعلق ابلتخلص التدرجيي من مركبات ال وأكد املمثلون على أمهية املسألة، وال - 88
ع خدمات الصيانة ملعدات التربيد وتكييف يف قطا  22-الكربون اهليدروكلوري فلورياهليدروكلورية فلورية مثل مركب 

 .اهلواء، وأشاروا إىل املناقشات القيمة اليت أجريت يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية يف متوز/يوليه
كري قبل التوصل إىل قرار بشأن أي مفاده أنه يلزم مزيد من الوقت للتفوأعرب عدد من املمثلني عن ر  .2018
إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح  مواصلة املناقشاتؤجل تسألة، واقرتحوا ابلتايل أن هذه امل

جتماع األربعني، ، وعندئذ ميكن مواصلتها على أساس املناقشات اليت دارت يف اال2019العضوية، يف متوز/يوليه 
وابلنظر إىل أمهية املسألة، شجع أحد  .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7) رير ذلك االجتماعتق يف واليت يرد موجزها

املمثلني مجيع األطراف على املشاركة يف مناقشات غري رمسية جترى بني الدورات، هبدف اختاذ قرار يف أقرب وقت 
 ممكن.

تماع احلادي واألربعني املناقشات بشأن هذه املسألة إىل االج ووافقت األطراف على أتجيل مواصلة - 89
 املفتوح العضوية.للفريق العامل 

املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية  - اثمناا 
 (٢9/١٠)املقرر 

لتربيد وتكييف اهلواء تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات ا - ألف
 واملضخات احلرارية

لبند الفرعي، فأشارت إىل أن فريق التقييم التقين واالقتصادي وفرقة العمل املعنية عرضت الرئيسة املشاركة ا -90
عن املسائل املتصلة ابلكفاءة يف  تقريرًا مستكماًل هنائياً ، 29/10، وفقًا للمقرر أجنزابكفاءة الطاقة التابعة له 

من تقرير  5لى النحو الوارد يف اجمللد علكربون اهليدروفلورية، الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات ااستخدام 
من  الرابع. ويرد املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق 2018يف أيلول/سبتمرب فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر 

توكول روحة للمناقشة خالل االجتماع الثالثني لألطراف يف برو اإلضافة امللحقة مبذكرة األمانة بشأن املسائل املط
أيضاً . وتضمنت املذكرة (UNEP/OzL.Pro.30/2/Add.1)مونرتايل واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها االجتماع 

تعلقة توجيهات اإلضافية الواردة من األطراف بشأن املسائل املجدوالً موجزاً لرد الفريق على كل عنصر من عناصر ال
 ابلكفاءة يف استخدام الطاقة.

وقدم عرضًا عن العناصر الرئيسية للتقرير كل من السيدة بيال مارانيون، والسيد فابيو بولوانرا، والسيدة  -91
ل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة املعنية ابملسائ 29/10لي كارفاهلو، الرؤساء املشاركون لفرقة عمل املقرر يسو 

التقرير موجز ذا هل السادس من املرفقهاء  رعالتدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. ويرد يف الفأثناء التخفيض 
 .مقدموهللعرض، أعده 

 التقرير. عرضوأعقب العرض جلسة أسئلة وأجوبة بشأن املسائل اليت س لط عليها الضوء أثناء  -92
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 كثرياً مشاريع التحويل، مما يعين أن  ا مع أنواع التكنولوجيوأعرب أحد املمثلني عن القلق إزاء عدم توافق  -93
نب نقص التمويل الذي حدده تواجه صعوابت يف تنفيذ مشاريع التحويل، إىل جا 5من األطراف العاملة ابملادة 

فريق التقييم التقين واالقتصادي. وأشارت ممثلة أخرى إىل تزايد خطر ارتفاع درجات احلرارة وارتفاع مستوايت سطح 
األطراف أن تضاعف جهودها إلنفاذ تعديل كيغايل. على تمعات اجلزرية املنخفضة، فقالت إن البحر على اجمل

تعجيل هبذه العملية، استفسرت عن العقبات اليت تعوق تدفق التمويل إىل قطاعات وفيما يتعلق ابلتمويل الالزم لل
م السبل اليت ميكن هبا ملؤسسات التمويل التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛ وما إذا أمكن إجراء حبوث لتقيي

لكربون اهليدروفلورية يف األطراف أن تدعم تدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة يف سياق املشاريع املتصلة مبركبات ا
؛ وما هي الدروس اليت ميكن استخالصها من األمثلة القائمة للشراكات بني الصندوق املتعدد 5العاملة ابملادة 

متول املشاريع املتعددة األبعاد. وشدد أحد املمثلني على احلاجة امللحة اليت ملؤسسات املالية األخرى األطراف وا
االنتقال إىل  تيسر إدخال حتسينات يف جمال كفاءة استخدام الطاقة عندتحسني تدفق األموال إىل إنشاء آليات ل

ل ممثل آخر عما إذا كانت هناك عتبة مقبولة البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وسأ
ية التغلب على مشاكل السالمة م الطاقة، والتمس أيضًا اقرتاحات بشأن كيفعامليًا لتحديد الكفاءة يف استخدا

 معينة. أنواع تكنولوجيااليت تعوق اعتماد 
 تاج يتسم ابلكفاءة يفإن االنتقال إىل إن وفيما يتعلق مبسألة تكنولوجيا التحويل، قال السيد بولوانرا -94

هبذا الشأن على الظروف تقدم أي مشورة تعتمد استخدام الطاقة عوجل بطرق خمتلفة عديدة يف مجيع أحناء العامل، و 
، أو ال يتسم هبذه الكفاءةاحملددة. وفيما يتعلق مبسألة حتديد ما إذا كان نظام ما يتسم ابلكفاءة يف استخدام الطاقة 

إجراء مراجعة مدققة الستهالك الطاقة، وهذه هلا إجراءات راسخة معمول هبا. وتوجد لب يتطالتحديد إن هذا  قال
على مستوى الصناعة على الصعيد الوطين، تعمل أيضًا معايري راسخة ملراجعات استهالك الطاقة، وإن كانت 

 علىحاليًا املبذولة  هوداجل تركزد التربيد، على الصعيد العاملي. وفيما يتعلق ابملخاطر اليت تشكلها بعض موا ال
يشكل حتدايً  ال يزالاختالف املواصفات الوطنية املتعلقة مبواد التربيد القابلة لالشتعال  ولكنحتديث املعايري، 

 تدريب املوظفني على التعامل مع مواد التربيد هذه عاماًل هاماً. وميثليعرتض إمكانية قبوهلا واستخدامها. 
سيدة كارفاهلو مثااًل للمشاريع اليت ينفذها بروتوكول ت والتمويل، طرحت التعلق مبسألة الشراكاوفيما ي -95

مونرتايل يف شراكة مع مرفق البيئة العاملية، واليت أثبتت جناحها يف حالة املشاريع األكرب حجمًا مثل استبدال 
ما اريع الكربى. أما فيدة أخرى لتمويل املشاملربدات. وتعد شراكات التمويل املشرتك مع القطاع اخلاص وسيلة واع

يتعلق مبسألة العقبات اليت حتول دون تدفق التمويل، قالت إن التمويل قد يصعب تنسيقه حني ختتلف مؤسسات 
، كما هو احلال مع اوإجراءاهت وقواعدهااالسرتاتيجي  تركيزهاالزمنية وجماالت  ا املالية وجداوهلاالتمويل يف دوراهت

سيكون من املفيد أن جيري العمل على وضع عمليات أكثر تبسيطاً ئة العاملية. ولذلك مونرتايل ومرفق البيبروتوكول 
احلصول على التمويل يف الوقت املناسب. أما إمكانية تيسري تدفق التمويل فتستحق املزيد من البحث  إلاتحة

 املكثف، وهي مهمة تقع خارج اختصاص فرقة العمل.
اؤالت بشأن أهلية مشاريع كفاءة الطاقة قات، أاثرت ممثلة تساالستفسارات والتعليويف جولة أخرى من  -96

للحصول على متويل يف إطار بروتوكول مونرتايل؛ فهذه املسألة يلزم تناوهلا قبل اختاذ قرار بشأن طرائق أي متويل. 
مل يف ايل، فأعربت عن األوأشارت ممثلة أخرى إىل أن الكفاءة يف استخدام الطاقة جمال جديد لربوتوكول مونرت 

، مع االعرتاف ابلتحدايت اليت تشكلها الظروف يف هذا الشأن املشورة العمليةلكي تتاح لبحوث تسريع وترية ا
واملقتضيات والطلبات الوطنية املختلفة والنقص احلايل يف التمويل الالزم للبحوث. وسلط ممثل آخر الضوء على 

البديلة. ولئن  أنواع التكنولوجيايد وتنفيذ يطة العالية يف حتدت درجات احلرارة احملاملشاكل اليت تواجهها البلدان ذا
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حققت بعض املشاريع احلديثة اليت تشمل وحدات أصغر حجماً نتائج إجيابية، فإن هناك حاجة إىل مشاريع أوسع 
بني  ، بسبل منها الشراكةنطاقًا تتعامل مع الوحدات الصناعية يف البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية

 واخلاص. القطاعني العام
وردًا على االستفسار بشأن نطاق املشاريع، قال السيد بولوانرا إن مشاريع الوحدات األصغر حجماً  -9٧

أيسر تنفيذًا ومزاايها النسبية كبرية، ابلنظر إىل أهنا تستأثر حبصة كبرية من استهالك مواد التربيد، يف حني أن 
ركات ومراكز البحوث. وإضافة إىل ذلك، ميكن أن متول بواسطة الش ت األكرب حجمًا ميكنمشاريع الوحدا

االسرتشاد ابلدروس املستفادة من مشاريع حتسني نوعية وكفاءة الوحدات الصغرية يف املشاريع اليت تشمل نظماً 
 أكرب حجماً.

م الذي تضطلع لضوء على الدور اهلاويف اجلولة التالية من االستفسارات والتعليقات، سلط أحد املمثلني ا -98
كومة يف وضع األنظمة واملعايري لضمان اجلودة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، ويف به احل

التشجيع على اعتماد بدائل غري ضارة ابلبيئة. ويلزم توافر املزيد من التمويل لدعم هذه اجلهود. والتمس ممثل آخر 
من وفورات الطاقة يف قطاع تكييف اهلواء يف إطار  لعائدة على املستهلكلفوائد االقتصادية اتوضيحًا بشأن ا

َتَمل  مواضع، وبشأن (European Union Ecodesign)مشروع االحتاد األورويب للتصميم البيئي  التمويل اليت حي 
ويل يف جمال لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة. وطلب أحد املمثلني معلومات إضافية عن توجُّه تركيز التم التماسها

قال ممثل آخر إن التمويل السابق كفاءة الطاقة، خبالف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. و 
ة إمكانية احلصول على الطاقة أو إمدادات زايدركز يف كثري من األحيان على لقطاع الطاقة يف البلدان النامية 

الفوائد املتعددة اليت ميكن جنيها من متويل املشاريع اليت تربط احلصول  الطاقة؛ وينبغي توجيه املزيد من الرتكيز إىل
 لكفاءة يف استخدام الطاقة.على الطاقة اب

فرضها الزايدة الضخمة املتوقعة د حلول مبتكرة للتصدي للتحدايت اليت ته يلزم إجياوقال أحد املمثلني إن -99
درجات احلرارة احمليطة العالية. وسلط ممثل آخر بلدان ذات سيما يف ال لطلب يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء، الل

الضوء على أمهية قياس الكفاءة يف استخدام الطاقة يف خمتلف البلدان واملشاريع، من أجل حتسني فهم مستوايت 
 األداء.
وفورات ’’مثلني تساؤالت بشأن عدد من املسائل املنبثقة عن التقرير، مثل الفرق بني وأاثر أحد امل -100

بوصفها منافع انجتة عن زايدة الكفاءة يف استخدام الطاقة؛  ‘‘تكاليف التشغيل على املستهلك’’و ‘‘طاقةال
التفريق بني الكفاءة يف ؛ و ‘‘إمكانية احلصول على الطاقة’’بداًل من  ‘‘االفتقار إىل الطاقة’’واستخدام مصطلح 

اءة يف استخدام الطاقة، على النحو املبني يف اجلدول استخدام الطاقة والتربيد؛ والفوائد البيئية للمعدات ذات الكف
على استيعاب تكاليف االنتقال إىل املعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة؛ من التقرير؛ وقدرة املصنعني  2-6

املخصص لالنتقال إىل معدات ذات كفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع تكييف اهلواء؛ واحلصة النسبية للتمويل 
 املتعلق ابملعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة. ‘‘هيكل التمويل’’وانت اليت يتألف منها واملك

ل وفيما يتعلق مبسألة مصادر األموال، قالت السيدة كارفاهلو إن فرقة العمل نظرت يف مقدار األموا -101
احلرارية كنسبة مئوية من املوجهة إىل الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات 

الوارد  2-3اجلدول ولكن األموال املتاحة يف كل مؤسسة. جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية املتاحة، بدالً من مقدار 
يل ملشاريع التربيد اليت تركز على ختفيف األضرار، يشري إىل أن غالبية يف تقرير فرقة العمل، الذي يبني مصادر التمو 

يل ت عن طريق مشاريع ثنائية، تليها املؤسسات. وابلرغم من أن فرقة العمل وجدت مصادر لتمو التمويل ق د ِّم
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كيفية   الكفاءة يف استخدام الطاقة يف مؤسسات خمتلفة، من بينها صناديق االستثمارات املناخية، فإن حتديد
ميكن إن هناك هنجان قالت ختصيص هذه األموال مل يكن ممكنًا يف كل األحوال. وفيما يتعلق هبيكل التمويل، 

ينظر األول إىل مؤسسات التمويل احلالية وحيلل سبل التصدي للعوائق وتبسيط عمليات التمويل، أما و اعتمادمها، 
فاءة أكرب يف إطار هيكل خمتلف للتمويل. بيد أن التحليل الثاين فينظر فيما إذا كانت هذه األموال قد تعمل بك

ق والية فرقة العمل. وفيما يتعلق مبسألة حمط تركيز مصادر متويل كفاءة الطاقة، املتعمق للمسألة يقع خارج نطا
ونقل الطاقة ، مبا يف ذلك احلصول على الطاقة املشاريع الكبرية للبىن التحتيةإىل  توجهن غالبية التمويل قالت إ

 املتجددة.
علق مبشروع االحتاد األورويب وأجاب عدة أعضاء من فرقة العمل على املسائل األخرى املثارة. وفيما يت -102

يورو لكل بند من  340على املستهلكني على مدى عمر املشروع مببلغ  للتصميم البيئي، قد ِّرت املنافع العائدة
 أفادت أن االثنتنيورات الطاقة والتكاليف التشغيلية على املستهلك، املعدات. وفيما يتعلق مبسألة الفرق بني وف

، على للمستهلكني الكهرابئية والسياسات القطرية؛ قد تقد ِّم بعض البلدان اقةعرفة الطكتابع لت، ولكن  مرتابطتان
العالقة اليت التقرير  الوارد يف 6-2لكهرابء، مما يؤثر على تلك العالقة. ويبني اجلدول لسبيل املثال، إعاانت مالية 

فئ اثين أكسيد  فوائد بيئية من حيث مكاالطاقة، وميكن حتويلها إىلاستهالك مع الكفاءة يف استخدام الطاقة  تربط
يف فكالمها يستخدم ، “إمكانية احلصول على الطاقة”و “االفتقار إىل الطاقة”الكربون. وفيما يتعلق مبصطلحي 
عالقة عكسية، مبعىن أن اخنفاض االفتقار إىل الطاقة يعين إمكانية أكرب للحصول  الكتاابت املنشورة، وتوجد بينهما

ما فيما يتعلق مبسألة مدى إمكانية استيعاب تكاليف التحويالت، سيكون استيعاب التكاليف أكثر على الطاقة. أ
نظم تكييف اهلواء الصغرية، املزيد من الوقت. فبالنسبة ل إىلخرى األيارات حتتاج اخلهولة خليارات معينة، يف حني س

بسرعة نسبياً، يف حني أن اخليارات على سبيل املثال، توجد خيارات بسيطة رخيصة تسمح بتعويض التكاليف 
تكون أكثر كلفة، مما يشكل عائقًا أكرب يف سبيل الرامية إىل حتقيق كفاءة أكرب يف استخدام الطاقة ميكن أن 

 اعتمادها.

 ابملعلومات املقدمة.وأحاطت األطراف علماً  -103

ى تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة من بروتوكول مونرتايل عل ٥من املادة  ١حصول األطراف العاملة ابلفقرة  - ابء
 ضخات احلراريةيف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء وامل

لتشمل البياانت اتفقت األطراف على توسيع نطاق املناقشات املقرر عقدها يف إطار هذا البند الفرعي  -104
( من جدول األعمال )أ( 8واملقرتحات العامة املستمدة من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي )البند الفرعي 

 )ب((. 8وكذلك املسألة احملددة املتعلقة حبصول األطراف على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة )البند الفرعي 
الجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدم ممثل رواندا، وأشارت الرئيسة املشاركة إىل أنه يف ا -105

قرر بشأن هذه املسألة، وأنشئ فريق اتصال ملناقشته ابلتفصيل. وعقب املناقشات ابسم اجملموعة األفريقية، مشروع م
 .تغرفة اجتماعال، قدم ممثل رواندا مشروع مقرر منقحاً، أ تيح كورقة اليت دارت يف فريق االتصا

وقدمت ممثلة رواندا، متحدثة ابسم اجملموعة األفريقية، اقرتاحها بشأن مشروع مقرر كان قد ن قح بعد  -106
يهدف إىل  ملناقشات املثمرة يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وقالت إن مشروع املقرر هذاا

كفاءة الطاقة وكيفية لاملسألة احلامسة  يسري النظر يفمن أجل تتوفري أساس ملناقشات متجددة يف االجتماع احلايل، 
ارت إىل أن فريق التقييم العلمي كان قد أكد على أن معاجلتها يف إطار مؤسسات بروتوكول مونرتايل. وأش

ة الطاقة ملعدات التربيد وتكييف اهلواء أثناء االنتقال إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة على التحسينات يف كفاء
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ل ث االحرتار العاملي ميكن أن تضاعف املنافع املناخية لتعديل كيغايل. واسرتعت االنتباه كذلك إىل املشاكإحدا
البلدان  النامجة عن ضخ املعدات القدمية وغري الفعالة يف األسواق األفريقية، وهو ما يقوض اجلهود اليت تبذهلا

 األفريقية ملواجهة التحدي املتعلق ابملناخ.
تعزيز  الواضح أنه يفضل إن مند من املمثلني عن أتييدهم ملشروع املقرر املقرتح، قائلني وأعرب العدي -10٧

حتويل املعدات من استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل البدائل ذات فاءة الطاقة يف عملية التحسينات يف ك
من انبعااثت غازات االحتباس احلراري هذا األمر مهم ليس للحد و القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. 

ة اهلواء، وتوفري أمن الطاقة وحتقيق فحسب، ولكن أيضًا من حيث الفوائد املشرتكة األخرى، مثل حتسني جود
ا أن تكون جذابة للمستهلكني بصرف منافع اقتصادية للمستهلكني. ويتعني إدخال تكنولوجيا جديدة من شأهن

ذلك، ال ينعكس دعم كفاءة الطاقة يف النظام احلايل للمساعدة املالية، ويتعني على  النظر عن فوائدها البيئية. ومع
ة يف كيفية تقدمي الدعم التقين واملايل والدعم املتعلق ببناء القدرات يف إطار بروتوكول مونرتايل. األطراف النظر بعناي

ستبدال مركبات الكربون اهليدروكلورية شدد أحد املمثلني على ضرورة إدراج حتسينات كفاءة الطاقة يف عملية او 
 فلورية، وكذلك مركبات الكربون اهليدروفلورية.

د أن يقدم فريق التقييم التقين واالقتصادي املزيد من املعلومات عن نه سيكون من املفيوقال عدة ممثلني إ -108
اليت عوائق التقنية واملالية كيفية تقدمي الدعم لتحسينات كفاءة الطاقة، وفعالية هذا الدعم من حيث التكلفة، وال

 التغلب عليها.يلزم 
سينات كفاءة استخدام الطاقة والروابط الواضحة ومع ذلك، قال ممثلون آخرون إهنم مع إقرارهم أبمهية حت -109
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية املتفق عليه يف تعديل كيغايل، إال أن مدى إمكانية حتقيق التخفيض مع 

يف إطار بروتوكول مونرتايل ليس واضحاً بعد. وأشار هؤالء، على وجه اخلصوص، إىل أنه ابلرغم من هذا اهلدف 
ناصر مشروع املقرر املقرتح هي موضع ترحيب كبري إال أن هناك عناصر أخرى قد تقع خارج نطاق أن بعض ع
ات األساسية للربوتوكول من املهم البقاء ضمن االختصاصات واخلرب و الصندوق املتعدد األطراف. الربوتوكول و 

دث فرقاً حقيقياً   فيها.والرتكيز على األنشطة اليت ميكن ملؤسسات الربوتوكول أن حت 
، الذي طلبت فيه األطراف إىل اللجنة التنفيذية أن تعد 28/2ويلزم النظر يف االقرتاح على خلفية املقرر  -110

يا واملعدات البديلة ذات القدرة املنخفضة أو توجيهات ترتبط ابحلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوج
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مع التخفيض على إحداث االحرتار العاملي و/أو تعزيزها، عند  املعدومة

األخذ بعني االعتبار دور املؤسسات األخرى اليت تتعامل مع كفاءة الطاقة. وتعكف اللجنة التنفيذية على تنفيذ 
 قرر ومن املهم أال ت عرقل جهودها.هذا امل
كول مونرتايل مع هيئات أخرى، وقال عدة ممثلني إنه سيكون من املهم حتديد كيفية عمل مؤسسات بروتو  -111

بشأن تغري املناخ، وخمتلف الصناديق املناخية واملصارف اإلمنائية املتعددة مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
دعم املايل وتقدميه من أجل حتسينات كفاءة استخدام الطاقة. ومن الواضح أن العديد األطراف، يف احلصول على ال

 رج حىت اآلن قطاع التربيد وتكييف اهلواء يف أنشطتها.من تلك اهليئات مل تد
وأعرب أحد املمثلني عن رأي مفاده أنه حىت ولو مل يكن املوضوع يندرج على وجه التحديد ضمن والية  -112

، فقد متت تغطيته من خالل اإلطار األوسع نطاقًا التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون. وسلط بروتوكول مونرتايل
الطريقة اليت أظهرت فيها االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، من قبيل اتفاقية ابزل بشأن الضوء على 

تردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافق املسبقة كم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية رو التح
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ولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متدا
املسائل اليت ال تندرج متامًا يف إطار اختصاصات أي منها  امللواثت العضوية الثابتة، كيفية العمل املشرتك بشأن

 هلا مجيعها.تتسم ابألمهية ولكنها 
اليت دارت يف االجتماع ورحب املمثلون ابلتغيريات اليت أ دخلت على مشروع املقرر يف ضوء املناقشات  -113

 ىل النظر بعناية يف حمتواه يف مناقشات أخرى يف فريق اتصال.األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وتطلعوا إ
فريق االتصال الذي عقد مناقشات بشأن هذه املسألة يف االجتماع ووافقت األطراف على إعادة تشكيل  -114

يشارك يف رائسته السيد ابتريك ماكينريين )أسرتاليا( والسيد ليزيل على أن ، األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية
 مسيث )غرينادا(.

اتفاق بشأن مشروع املقرر، أفاد الرئيس املشارك لفريق االتصال أبن الفريق توصل إىل  ويف وقت الحق، -115
ع املقرر من أجل النظر فيه واتفقت األطراف على إحالة مشرو  .على النحو املبني يف ورقة غرفة اجتماعات منقحة

 اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى. واحتمال
ة لصاحل األطراف التعديالت املقرتحة لربوتوكول مونرتايل بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوري - اتسعاا 

 من الربوتوكول ٥من املادة  ١غري العاملة ابلفقرة 
نتباه إىل مقرتحي تعديل بروتوكول مونرتايل اللذين ق دما للنظر الافلفت هذا البند،  الرئيس املشاركعرض  -116

د يف الوثيقة فيهما واحتمال اعتمادمها يف االجتماع احلايل. وقدمت املقرتح األول الوالايت املتحدة األمريكية وير 
UNEP/OzL.Pro.30/6؛ أما املقرتح الثاين فقدمته أسرتاليا ابالشرتاك مع كندا ويرد يف الوثيقة UNEP/OzL.Pro.30/7 .

وأشار إىل أن املقرتحني نوقشا خالل االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، مبا يف ذلك يف فريق 
حني يتمثل يف تعديل بروتوكول مونرتايل إبضافة معدات إطفاء احلرائق أو اتصال، وقال إن اهلدف من كال املقرت 

قائمة اليت تسمح إبنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لصيانة احلماية من احلرائق إىل األحكام ال
قدمته أسرتاليا وكندا . وتضمن املقرتح املشرتك الذي 2030-2020اء احلالية للفرتة معدات التربيد وتكييف اهلو 

اً إىل أن الفريق العامل املفتوح أيضاً آلية لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأشار أيض
املعين ابلتعديالت مرة أخرى خالل العضوية قد وافق يف اجتماعه األربعني على ضرورة أن جيتمع فريق االتصال 

عمله. وبناء على طلب فريق االتصال، أعدت األمانة وثيقة وحدت بني املقرتحني  االجتماع احلايل الستئناف
 البوابة اإللكرتونية لالجتماع احلايل.ى علوخلصت املناقشات، وست نشر 

مقرتحه الذي قدمه يف االجتماع األربعني للفريق  ممثل االحتاد الروسيويف املناقشات اليت تلت ذلك، كرر  -11٧
ية، أبن التعديل املقرتح من الوالايت املتحدة ينبغي أن يتضمن تطبيقات الصناعة الفضائية العامل املفتوح العضو 

ة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف االستخدامات املقرتحة. وقد شدد على أن استخدام والتطبيقات الطبي
ن وحلماية حياة اإلنسان يف ضروري إلنتاج حمركات الصواريخ أبما 113-اهليدروكلوري فلوريمركب الكربون 

يدروكلورية فلورية. وابلنظر إىل الصناعة الفضائية وأن بعض التطبيقات الطبية تتطلب استخدام مركبات الكربون اهل
حة ذات أولوية مساوية أو أعلى من أن كال التطبيقني ضروري حلماية حياة اإلنسان فإن هذه االستخدامات املقرت 

 د وتكييف اهلواء فيما يتعلق إبطفاء احلرائق.التطبيقات يف قطاع التربي
يرمها لألطراف ملا قدمته من تعليقات على وأعربت ممثلتا الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا عن تقد -118

ماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية وقالتا إهنما على استعداد ملواصلة مناقشة هذه مقرتحيهما يف االجت
فريق االتصال لفهم شواغل مجيع األطراف وحلها، مع التأكيد من جديد على أن أايً من املقرتحني  التعليقات يف
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، وإمنا 2030-2020دمات الصيانة الالحقة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للفرتة تعديل خ يهدف إىل ال
معدات إطفاء احلرائق. وأعلنت ممثلة  يهدفان ببساطة إىل توسيع نطاق االستخدامات املسموح هبا للسماح بصيانة

إلدراج مركبات الكربون ن على مشروع مقرر أسرتاليا أن أسرتاليا وكندا، وفقًا ملقرتحهما املشرتك للتعديل، تعمال
. واقرتحت أنه 2020اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية بدءًا من عام  اهليدروكلورية فلورية يف

 يدرس فريق االتصال مشروع املقرر مبجرد أن ينتهي مسؤولو الصياغة من صياغته وأن يقدمه يف جلسة عامة.
ن اهليدروكلورية يع نطاق االستخدامات املسموح هبا ملركبات الكربو عن قلقهم إزاء توسوأعرب عدة ممثلني  -119

فلورية، مثل التطبيقات الطبية والفضائية، مشددين على أن خدمات الصيانة الالحقة ابستخدام مركبات الكربون 
وأن إضافة  2020قبل عام اهليدروكلورية فلورية تقتصر على صيانة معدات التربيد وتكييف اهلواء اليت أ نتجت 

توسيع نطاق إىل ، على السعي 5يف ذلك األطراف العاملة ابملادة  استخدامات أخرى قد يشجع أطرافاً أخرى، مبا
املسموح هبا يف املستقبل. وتساءل عدد من املمثلني عما إذا  استخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ملعاجلة الحقة ابستخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية هو أفضل هنج كان توسيع نطاق خدمات الصيانة ال
الشواغل املشروعة يف جمال الصحة والسالمة فيما يتعلق إبطفاء احلرائق، حيث ذكر أحدهم أنه ميكن استخدام 

 كبديل.الضرورية  االستخدامات الرتشيحات ألغراض عملية 
سابقاً يف االجتماع  إعادة تشكيل فريق االتصال الذي أ نشئ وعقب هذه املناقشات وافقت األطراف على -120

 للفريق العامل املفتوح العضوية، على أن يشارك يف رائسته السيد آالن ويلمارت )بلجيكا( والسيد أغوستان األربعني
 سانشيز )املكسيك(، ملواصلة النقاش بشأن هذه املسألة.

روع يضًا ابسم كندا، ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشوبعد ذلك، قدمت ممثلة أسرتاليا، اليت حتدثت أ -121
ي لالستخدامات املختربية والتحليلية. ويقرتح املقرر إدراج مواد اجملموعة األوىل اإلعفاء العاملمقرر بشأن حتديث 

ة من املرفق جيم يف اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية وفقًا لنفس الشروط ونفس املهلة الزمني
 ساس املنطقي هلذا االقرتاح.، ويرد يف ديباجته األ26/5من املقرر  1املنصوص عليها يف الفقرة 

ابسم جمموعة من البلدان، إن هناك حاجة معرتف هبا الستمرار اإلعفاء  وقال أحد املمثلني، متحداثً  -122
ن املشورة من فريق التقييم التقين ، واقرتح التماس املزيد م2020العام لالستخدامات املختربية والتحليلية بعد عام 

 واالقتصادي بشأن هذه املسألة.
رداً على استفسار بشأن العالقة بني مشروع املقرر والتعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتايل للسماح و  -123

مات إبعفاءات ألغراض االستخدام الضروري ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، قال ممثل كندا إن االستخدا
، ولكن ذلك لن يسمح 2020سمح هبا حالياً حىت العام املختربية والتحليلية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ي

ما مل يعتمد تعديل يسمح ابالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون  2020كانون الثاين/يناير   1به اعتبارًا من 
هذا التعديل، فإن مشروع املقرر سيسمح بوضع احلكم اجلديد موضع  اهليدروكلورية فلورية. وإذا متت املوافقة على

 ، متشياً 2020نفيذ من أجل استعمال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لالستخدامات الضرورية بعد العام الت
 مع اإلعفاء العاملي الذي ينطبق على مجيع املواد األخرى اخلاضعة للرقابة.

بتعديالت شه مبزيد من التفصيل فريق االتصال املعين ة مشروع املقرر لكي يناقواتفقت األطراف على إحال -124
 املقرتحة على بروتوكول مونرتايل.املعايرة 
ويف وقت الحق، قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال مشروعي مقررين أعدمها فريق الصياغة بشأن  -125

ء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية تعديالت املعايرة. وكان األول مشروع مقرر بشأن حتديث اإلعفا
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ت الكربون اهليدروكلورية فلورية لالستخدامات املختربية والتحليلية، وورد يف ورقة غرفة إلاتحة استعمال مركبا
االجتماعات اليت قدمتها أسرتاليا ابالشرتاك مع كندا، ومل يدخل عليه فريق االتصال أي تغيريات. يف حني كان 

الستخدامات األخرى ملركبات الكربون روع مقرر بشأن تعديالت املعايرة لربوتوكول مونرتايل اليت تناولت االثاين مش
 اهليدروكلورية فلورية، وورد يف ورقة غرفة اجتماعات أعدها فريق االتصال.

الرفيع واتفقت األطراف على إحالة مشروعي املقررين من أجل النظر فيهما واحتمال اعتمادمها أثناء اجلزء  -126
 .املستوى

ويف وقت الحق، حتدث أحد املمثلني ابسم جمموعة من البلدان طالبًا تسجيل بيانه يف التقرير احلايل،  -12٧
وأشار إىل أن األطراف قد انقشت االستخدامات املختربية والتحليلية اليت ميكن تنفيذها دون استخدام املواد 

البند ومعاجلة مسألة االستخدامات املختربية ت على إغالق هذا )ب( ولكنها اتفق 6اخلاضعة للرقابة يف إطار البند 
، املتعلق بتعديالت املعايرة. وعند تشكيل فريق 9والتحليلية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار البند 

تقييم التقين االتصال املعين بتعديالت املعايرة، أفاد املمثل أنه اقرتح أن يطلب اجتماع األطراف إىل فريق ال
قتصادي االضطالع أبعمال بشأن بدائل للمواد اخلاضعة للرقابة يف جمال االستخدامات املختربية والتحليلية واال

من خالل مشروع املقرر املقرتح بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية. ولكن الرؤساء املشاركني لكل من فريق 
ريق االتصال، وطلبوا إليه أن يثري هذه املسألة يف االجتماع ه يتجاوز والية فاالتصال واجلزء التحضريي أبلغوه أبن طلب

 .احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية واالجتماع احلادي والثالثني لألطراف
 (CFC-11)االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان  - عاشراا 

بعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد بند فأشارت إىل أن مسألة االنعرضت الرئيسة املشاركة هذا ال -128
مل نوقشت ابستفاضة يف االجتماع األربعني للفريق العا (CFC-11)( 11-امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري

بشأن  مؤخراً  للنتائج اليت خلص إليها املفتوح العضوية. ويف ذلك االجتماع، قدم فريق التقييم العلمي موجزاً 
وعرض فريق التقييم التقين واالقتصادي يف الغالف اجلوي،  11-الكميات املتزايدة من مركب الكربون الكلوروفلوري

ركب. وتتاح تلك الواثئق على املوقع الشبكي لالجتماع معلومات أساسية تقدم حملة عامة عن انبعااثت ذلك امل
تود األمانة أن توجه نظر األطراف إليها  احلايل، إىل جانب مذكرة األمانة بشأن مسائل

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2/Add.1) ،اليت أعدت لالجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،
 ا البند من جدول األعمال.بوصفها واثئق معلومات أساسية هلذ

بعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وأشارت أيضاً إىل أنه خالل املناقشة بشأن هذا البند يف االجتماع األر  -129
يف فريق اتصال. وبعد ذلك،  غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر نوقش مطوالً  قدم ممثل الوالايت املتحدة ورقة

مشروع مقرر أعده فريق االتصال لكي ينظر فيه االجتماع الثالثون لألطراف.  وافق الفريق العامل على أن حييل
 ]ألف[./30، الفرع الثاين، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1الوثيقة ويرد مشروع املقرر يف 

ابنبعااثت مركب ويف سياق مالحظة الرئيسة املشاركة أن األمانة مل تتلق مزيدًا من املعلومات املتعلقة  -130
ييم العلمي منذ االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، دعت فريق التق 11-فلوريو الكربون الكلور 

 وفريق التقييم التقين واالقتصادي إىل تقدمي معلومات إضافية.
ونتزكا الذي أعد نيومان، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، إىل أن السيد ستيفن م ابول وأشار السيد -131

تماع جانيب ، قدم بياانت علمية يف اج11-الورقة العلمية اليت كشفت عن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري
ساسية نظم على هامش االجتماع احلايل؛ وميكن االطالع على العرض الذي قدمه أيضاً ابعتباره من املعلومات األ
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أيضًا يف املوجز التنفيذي  11-ومات عن مركب الكربون الكلوروفلورياملتاحة على بوابة االجتماع. وتتاح املعل
. وأفاد املوجز التنفيذي أبنه خالل الفرتة 2018ة األوزون للعام الذي صدر حديثًا للتقييم العلمي الستنفاد طبق

ثلثي معدل اخنفاضه خالل  11-بلغ معدل تراجع مستوى تركيز مركب الكربون الكلوروفلوري 2014-2016
فقط، يف حني أظهرت ورقة السيد مونتزكا أن االنبعااثت من شرق آسيا ازدادت على حنو  2012-2002لفرتة ا

تؤيدها قياسات مستقلة من  11-ه الزايدة غري املبلغ عنها من انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوريمتزامن. وهذ
ة. وابإلضافة إىل ذلك، جترى حاليًا حبوث جديدة بكة العاملية للتجربة املتقدمة لغازات الغالف اجلوي العامليالش

وتغطي كافة املسائل  11-الكلوروفلوري ، ندوة تتناول مركب الكربون2019وستعقد يف فيينا، يف آذار/مارس 
 العلمية والتقنية املتعلقة بذلك املركب.

املعلومات اليت قدمها وقالت السيدة مارانيون، الرئيسة املشاركة لفريق التقييم التقين واالقتصادي، إن  -132
ن تقارير التقييم اليت يتوقع الفريق يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ال تزال ذات أمهية وأضافت أ

ة للرغاوي الصلبة واجلاسئة ، وبوجه خاص التقارير الصادرة عن جلنة اخليارات التقني2018أن تصدر يف هناية عام 
 ية الطبية والكيميائية، ستدرس املسألة مبزيد من التفصيل.وجلنة اخليارات التقن

 نية اليت طرحها املمثلون.وبعد ذلك أجاب ممثلو كل من الفريقني على األسئلة الف -133
ويف سياق الرد على سؤال عن كيفية تبني وجود انبعااثت جديدة، أوضح السيد نيومان أن مركب الكربون  -134

اتوسفري العليا مبعدالت منتظمة للغاية، وهلذا ميكن التنبؤ مبدى اخنفاض يدمر يف طبقة السرت  11-الكلوروفلوري
بثلثي املعدل املتوقع إىل إضافة كميات جديدة من ذلك املركب إىل الغالف تركيزاته. ويشري اخنفاض هذه الرتكيزات 

 اجلوي.
غاغرام، فقدم بياانت عن غي 200وطلب إىل السيد مونتزكا أن يوفر سياقاً لالنبعااثت غري املتوقعة البالغة  -135

ملخزون مركب  . وعلى الرغم من أنه مل يتمكن من تقدمي رقم حمدد11-خمزوانت مركب الكربون الكلوروفلوري
 1 420يف شرق آسيا، أشار إىل أن املخزون املعروف من هذا املركب قدر بنحو  11-الكربون الكلوروفلوري

 .يف السنوات األخرية غيغاغرام 900حق إىل ، وجرى ختفيضه يف وقت ال2008غيغاغرام يف العام 
ينتجان  12-كلوروفلوريومركب الكربون ال 11-ويف سياق مالحظة أن مركب الكربون الكلوروفلوري -136

نفسها ابلضرورة، تساءل أحد املمثلني عن سبب عدم إظهار البياانت  معاً يف العادة، وإن مل يكن إنتاجهما ابلكمية
. وجنم عن هذا التساؤل استفسارات أخرى، مبا يف ذلك 12-بون الكلوروفلوريلدالئل على وجود مركب الكر 

والنسبة احملتملة إلنتاج مركب  12-مركب الكربون الكلوروفلوري استفسار عن مدى حساسية حساابت انبعااثت
يصعب . ورد السيد نيومان قائاًل إنه 12-الكلوروفلوري إىل إنتاج مركب الكربون 11-الكربون الكلوروفلوري

يف البياانت، ألن حساابت انبعااثت مركب  12-حتديد أسباب عدم ظهور مركب الكربون الكلوروفلوري
تستند إىل مالحظات الغالف اجلوي، وهذه ال تسمح ابفرتاضات عن خمزوانت  11-لوريوروفالكل الكربون

أن تكون احلساسية ملركب الكربون  االنبعااثت والعمليات املتعلقة هبا. وأشار السيد مونتزكا إىل أنه من املتوقع
ملائة. وقالت السيدة هيلني يف ا 30، أي 11-مماثلة للحساسية ملركب الكربون الكلوروفلوري 12-الكلوروفلوري

مركبات الكربون الكلورية فلورية  توب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، إن عملية إنتاج
ولكن إنتاج مركب الكربون  12-يف املائة إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري 100سهولة معدل ميكن أن حتقق ب

أمر أصعب. ومع ذلك، ميكن بسهولة حتقيق إنتاج املركبني معًا ضمن نطاق تناسب  وحده 11-الكلوروفلوري
 ألي منهما. 30إىل  ٧0
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ومركب الكربون  11-لكلوروفلوريعلى سؤال بشأن احتمال وجود ارتباط بني مركب الكربون ا ورداً  -13٧
لسيد مونتزكا إن تركيزات ميكن استخدامه للمساعدة يف حتديد مصدر االنبعااثت، قال ا 22-وكلوري فلورير اهليد

املقاسة يف موقع يف جزر هاواي  11-ون الكلوروفلوريومركب الكرب 22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
صعب التيقن من أهنا جاءت من نفس املنطقة. وبسبب عدم تكرر أخذ العينات، تظهر ترابطاً وثيقاً للغاية ولكن ي

ة انتقاهلا من الرتكيزات املنخفضة إىل املرتفعة، ولذلك كان من مل حتدد مسات السحب الغازية على مدى فرت 
شر ورقات جديدة نفس املوضوع، أشار السيد نيومان إىل أنه جيري ن املستحيل معرفة الكيفية احملددة لرتابطها. ويف

بشأن حتديد مصادر االنبعااثت ابستخدام أسلوب أخذ بصمات السحب الغازية من خالل حتديد الغازات 
 ملختلفة فيها.ا

ويف سياق تناوهلا لسؤال عن الطريقة اليت استخدمها فريق التقييم التقين واالقتصادي لتقدير الكميات،  -138
تريينوين، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة، إن الفريق -قالت السيدة هيلني وولرت

عااثت غري املتوقعة من مركب الكربون طن من االنب 13 000سيناريوهات قد تنجم عنها كمية  أأنش
واملوصوفة يف الورقة اليت قدمها السيد مونتزكا ومن مث أجرى حسااًب عكسيًا بدءًا من تلك  11-الكلوروفلوري

االنبعااثت. واغتنمت الفرصة لإلشارة إىل أن الفريق يسعى للحصول على معلومات إضافية من األطراف 
؛ وتتضمن املعلومات األساسية اليت تقدم حملة عامة عن انبعااثت مركب الكربون توكول مونرتايلواملؤسسات يف برو 

اليت أعدها الفريق لالجتماع األربعني للفريق املفتوح العضوية، قائمة ابلبنود اليت تلزم بياانت  11-الكلوروفلوري
مركب الكربون وخمزوانت  11-يبشأهنا، مثل الكميات املتبقية من إنتاج مركب الكربون الكلوروفلور 

 أو املخزوانت القائمة من الرغاوي أو مواد التربيد. 12-الكلوروفلوري

تريينوين مسائل تتعلق ابلرغاوي يف شرق آسيا، مبا يف ذلك عن نطاق الرغاوي -وتناولت السيدة وولرت -139
ة من احلرائق ألغراض السالم يف الرغاوى 11-وعوامل النفخ، واالستخدام احملتمل ملركب الكربون الكلوروفلوري

مصدرًا حمتماًل النبعااثت هذا املركب. وأكدت أنه بسبب احلرائق املأساوية  اوالرغاوى يف مدافن القمامة بوصفه
لفرتة من الوقت، ويبدو أنه ال يزال  جرى تقييد استخدام الرغاوى اللدائنية يف الَعقد املاضياليت كانت حتدث 

أساس له من  خفض قابلية الرغاوي لالشتعال، على الرغم من أن هذا التصور ال هناك تصور أبن هذا املركب
على الصعيد العاملي، وينتج  الصحة من الناحية التقنية. وأشارت إىل أن ستة ماليني طن من الرغوة تنتج سنوايً 

لبها السابق أبن لكنها قالت إهنا ال متلك بياانت عن املخزوانت الكلية، وكررت طثلث هذه الكمية يف آسيا، 
علومات على تقدميها إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي. وفيما تعمل األطراف اليت ميكنها احلصول على هذه امل

الرغوة أثناء عملية اهلدم  يتعلق هبدم املباين اليت قد حتتوي على رغاوي، أظهرت الدراسات أنه حىت عندما تسحق
لقمامة النفخ الذي مييل إىل البقاء يف الرغوة عندما تصل إىل مدافن ا فإن من الصعوبة مبكان استخالص عامل

 النبعااثت منخفضة. ويصبح مصدراً 
وسأل ممثالن عن ورقة قدمها مؤخراً السيد مارك لونت تتضمن حتليالً النبعااثت رابع كلوريد الكربون غري  -140

بتلك الورقة، وأضافت السيدة مارانيون أن علم على هنما إسوبة يف الغالف اجلوي. وقال ممثالن لكال الفريقني احمل
يف تقارير  11-فريق التقييم التقين واالقتصادي أخذ الورقة يف االعتبار عند نظره يف مركب الكربون الكلوروفلوري

يف  أيضاً  وجدتبعااثت كبرية من رابع كلوريد الكربون قد التقييم اليت يصدرها. وأشار السيد نيومان إىل أن ان
دد. وأشار أيضاً  تناداً ت سابقة استقييما  إىل مالحظات يف الغالف اجلوي، إال أن مصدر تلك االنبعااثت مل حي 

حدد مصانع مركبات امليثان الكلورية  2016ودورها يف املناخ لعام  السرتاتوسفرييإىل أن تقرير عمليات الغالف 
ربون غري املقصودة. وقد استخدمت ورقة بع كلوريد الكالنبعااثت را رئيسياً  واإليثيلني البريكلوري ابعتبارها مصدراً 
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لونت تقنيًة شديدة احلساسية لالنبعااثت اإلقليمية، مما يوفر ثقة كبرية يف إمكانية حتديد االنبعااثت اإلقليمية ملركب 
 يف آسيا. 11-الكربون الكلوروفلوري

ر بلده بشأن هذه املسألة ل املناقشات اليت تلت ذلك، أدىل ممثل الصني ببيان عن وجهة نظوخال -141
األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وعلى صعيد شخصي، قال إنه واخلطوات اليت اختذهتا منذ االجتماع 

ن عشر سنوات وإنه أدرك القلق احمليط شارك يف اجلهود الدولية الرامية إىل مراقبة املواد املستنفدة لألوزون ألكثر م
. وعلى 11-روفلوريمعرفة ما يتسبب يف حدوث زايدة يف انبعااثت مركب الكربون الكلو هبذه املسألة والرغبة يف 

من العمل بشأن املواد املستنفدة لألوزون على مر السنني، حيث كانت  هائالً  الصعيد القطري، أجنزت الصني قدراً 
لدان النامية. أي ما يقرب من نصف الكمية اخلاصة ابلب ،طن 280 000لتدرجيي من مسؤولة عن التخلص ا

للتحقيق يف اختذ البلد خطوات إضافية  2018اإلنفاذ عملية مستمرة يف الصني، ولكن منذ آب/أغسطس  وميثل
ركب الكربون إلنتاج مومت التعرف على موقعني غري قانونيني وشدد العقوابت.  ،، حيث عزز عملية اإلنفاذاألمر

شركًة يف مجيع  11٧2 على عمليات تفتيش رت الصنيكذلك أج. و طناً  29,9 ميثالن كمية 11-الكلوروفلوري
. 11-حتتوي على مركب الكربون الكلوروفلوريشركات  10 وجد فيها أن بعض دفعات املنتجات منأحناء البلد 

زم احلكومة الصينية وضع املزيد من الضغوط على وخضع الضالعون يف هذه األنشطة غري القانونية للمحاكمة. وتعت
د املصدر احلقيقي للزايدة يف قانونيني وإنفاذ القوانني مبزيد من الصرامة، وهي ملتزمة بتحدياملشغلني غري ال

توجه حلقة دراسية عن االمتثال يف الصني و  تنظم احلكومةاالنبعااثت. وبغية دعم تبادل اآلراء بشأن هذه املسألة، 
قة. ويؤيد الوفد الصيين النظر يف مشروع مجيع األطراف واملنظمات الدولية املهتمة حلضور هذه احللة إىل الدعو 

 ماع احلايل، وهو يتطلع إىل احلصول على املزيد من البياانت العلمية للمساعدة على االمتثال.املقرر يف االجت
 وتوجهجمموعة من البلدان.  ابسمتكلم وحتدث الكثري من املمثلني فعربوا عن آرائهم، مبن فيهم ممثل  -142

الصني على املعلومات املقدمة وعلى ابلشكر إىل جمموعة من البلدان، ابسم الذي تكلم معظمهم، مبن فيهم املمثل 
على الرغم من إشارهتم إىل أن هذه ، 11-اختاذها إجراءات لتحديد مصدر انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري

 ختاذ خطوات مماثلة.وشجع العديد منهم األطراف األخرى على اأوىل يف عملية مستمرة، ينبغي أن تعترب خطوة 
وأعاد الكثري من املتحدثني التأكيد على اآلراء اليت أعربوا عنها يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح  -143

ار إنتاج مركبات الكربون . وال يزال هناك استياء على نطاق واسع إزاء استمر 2018العضوية يف متوز/يوليه 
مما يهدد  لى الرغم من اجلهود اليت بذلت خالل السنوات الثالثني األخرية،الكلوروفلورية واستخدامها مرة أخرى ع

مسعة وجناح بروتوكول مونرتايل الذي يشاد به حىت اآلن على نطاق واسع بوصفه أجنح اتفاق بيئي عاملي متعدد 
نة. وقال من أجل حتديد وتصحيح املشاكل الكام ني األطراف على العمل معاً األطراف. وحث العديد من املمثل

الكافية مطلوبة على مجيع املستوايت، من جانب فرادى األطراف، واللجنة التنفيذية  أحد املمثلني إن االستجابة
عن الرصد وسيتعني عليها  مسؤولةاللجنة التنفيذية بصفة خاصة فللصندوق املتعدد األطراف، واجتماع األطراف. 
. وعلى مستوى اجتماع األطراف اعت ربِّ مشروع املقرر على نطاق النظر يف خمتلف املسائل املنبثقة عن هذه احلالة

وشدد أحد ة أساس جيد للعمل وكان هناك أتييد ابإلمجاع إلحالته إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه. واسع مبثاب
، وقال إن خرايتأالتبعات املرتتبة على العمل يف إطار الربوتوكول، وأيدته يف ذلك ممثالت  ضخامةاملمثلني على 

األطراف يف حاجة إىل أن تلقي نظرة عن كثب على مؤسسات الربوتوكول وأن تعيد التفكري يف الكيفية اليت تعمل 
 ساعدة املالية.هبا على صعيد االمتثال واإلنفاذ والتنفيذ وامل

من وشدد أحد املمثلني، وأيدته يف ذلك جمموعة من املمثالت، على خطورة االنبعااثت غري املتوقعة  -144
للعمل الذي يقوم من حيث العواقب اليت ترتتب عليها ابلنسبة لطبقة األوزون و  11-مركب الكربون الكلوروفلوري
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خارجية، غري مؤسسات الربوتوكول، ويلزم ابلتايل النظر  به الربوتوكول. وأكد على أن املشكلة تعرفت عليها جهات
عملها ابلنسبة لالمتثال واإلنفاذ والتطبيق واملساعدة املالية.  بتمعن يف مؤسسات الربوتوكول وإعادة التفكري يف كيفية

مات إضافية من ودعا إىل فرتة تفكري لتمكني األطراف من فهم احلالة والنظر يف اآلاثر املرتتبة عليها. وستتاح معلو 
واالقتصادي، وفريق األعمال العلمية اليت جتري اآلن للمساعدة يف توجيه املقررات، وطلب إىل فريق التقييم التقين 

ها لكي تبقي األطراف التقييم العلمي، وأمانة األوزون، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف، أن تبذل كل ما يف وسع
مجيع األطراف على متابعة الطلبات املتعلقة بدعم العلوم ذات الصلة،  ضاً على علم يف السنة املقبلة. وحث أي

مان اإلنفاذ الفعال اللتزاماهتا من أجل التخلص التدرجيي من مركب الكربون وتبادل املعلومات وتوخي الشفافية وض
 .11-الكلوروفلوري

غ عنها من الكربون الكلوروفلوري وقال ممثل آخر، مشاركاً يف القلق الذي حييط مبستوايت االنبعااثت املبل -145
ات ذات الصلة هبا من الكشف وأتثريها احملتمل، إنه يعتقد أن مؤسسات الربوتوكول قوية، ومتكنت مع املؤسس

بشأهنا. وأعلم األطراف أيضاً عن التناقضات وبيان املالحظات اجلوية اليت يلزم تسجيلها وقد ينبغي اختاذ إجراء 
لده اليت تتعلق أعماهلا بطبقة األوزون تركز اآلن على مسألة انبعااثت مركب الكربون أن املؤسسات العلمية يف ب
دان األخرى على القيام بذلك أيضاً. وأيد الرأي القائل أبن البياانت العلمية السليمة الكلوروفلوري، وشجع البل

لعامل املفتوح العضوية ويف االجتماع ال إن التقدم الذي حتقق يف االجتماع األربعني للفريق اتتسم أبمهية ابلغة، وق
ختاذ قرارات مستنرية من أجل احلايل وضع األطراف على الطريق الصحيح للحصول على البياانت الالزمة ال

 .املستقبل

أن حكومته سوف جتد أن من الصعب عليها أن تربر لدافعي الضرائب فيها  وأكد ممثل الياابن جمدداً  -146
بروتوكول مونرتايل إذا ثبت حدوث الزايدة لصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ ل لاستمرار التمويل على نطاق كام
، مما يقوض مصداقية الربوتوكول. وكرر وبقيت دون معاجلة 11-بون الكلوروفلورياملبلغ عنها يف إنتاج مركب الكر 

 كذلك عرض بلده تبادل بياانت الرصد.
إن  11-ها يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري وقالت ممثلة منظمة مراقِّبة درست الزايدة املبلغ عن -14٧

غيض من فيض: اآلاثر املرتتبة ’’يدًا هلذا االجتماع منظمتها تواصل النظر يف هذه املسألة وقد أعدت تقريرًا جد
ستخدام ، يقدم معلوماٍت إضافيةً وحتليالً لال‘‘الكلوروفلورية على اإلنتاج واالستخدام غري القانونيني ملركبات الكربون

عن االجتار ف احملدود من األطراأبنه على الرغم من اإلبالغ  واالجتار غري القانونيني يف هذا املركب. وأفادت أيضاً 
ال تزال ت روَّج  12-إال أن منتجات مركب الكربون الكلوروفلوري 14/٧من املقرر  ٧مبقتضى الفقرة  القانوينغري 

من هذا املركب يف مناطق خمتلفة من العامل. إضافًة حتتجز كبرية   بكمياتمنظمتها  وتعلمعلنا على شبكة اإلنرتنت، 
 يكن من املستحيل، تتبع التجارة الدولية يف املواد املستنفدة لألوزون إىل ذلك فإن من الصعب جدا اآلن، إن مل

ضعة للرقابة املوجودة يف التجارة الدولية يف املواد اخلا تعترب أنمنظمتها فيف البوليوالت املسبقة املزج، املوجودة 
فيذ التخلص ًة كبرية حمتملة يف تننظرًا ألهنا متثل ثغر  ايتعني معاجلته مسألة غري واضحةالبوليوالت املركبة ابلكامل 

 التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف املستقبل. والتخفيضالتدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
أثناء اجلزء الرفيع واحتمال اعتماده ف على إحالة مشروع املقرر لتناوله مبزيد من النظر واتفقت األطرا -148

 املستوى.
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 يت أاثرهتا اإلمارات العربية املتحدة بشأن األهلية للحصول على املساعدة املالية والتقنيةاملسألة ال -حادي عشر
إىل  68عرض الرئيس املشارك هذا البند فوجه االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات من  -149

الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة خالل االجتماع  ٧0
إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية وافق، يف  مشرياً  (UNEP/OzL.Pro.30/2)واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 

اجتماعه األربعني، على أن تعقد اإلمارات العربية املتحدة مشاورات ثنائية على هامش ذلك االجتماع بشأن 
مساعدة املالية والتقنية وأن هذه املسألة سيجري تناوهلا يف االجتماع احلايل. ودعا ممثل اإلمارات مسألة األهلية لل

 ربية املتحدة إىل إطالع األطراف على آخر املعلومات عن التقدم احملرز يف املشاورات.الع
جب بروتوكول مونرتايل وقال ممثل اإلمارات العربية املتحدة إنه على مدى ثالثة عقود نفذ بلده التزاماته مبو  -150

من  كبرياً   قدراً جه البلد سيواعديل كيغايل دون أي مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف، ولكن بعد اعتماد ت
التحدايت املرتبطة بتنفيذ التعديل، مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلصالت القائمة بني مركبات الكربون اهليدروكلورية 

كلورية وظروف درجات احلرارة احمليطة العالية. وهلذا السبب، طلبت اإلمارات العربية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو 
اع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية أن تنظر األطراف يف أهليتها للحصول على الدعم املتحدة يف االجتم

اماهتا مبوجب التعديل. وقد أعربت املايل والتقين الذي يقدمه الصندوق املتعدد األطراف لتمكينها من الوفاء ابلتز 
ذلك طلب الفريق العامل إىل اإلمارات ذلك. ولعل يفعن أتييدها للطلب، غري أن بعض األطراف مل  أطراف عديدة

العربية املتحدة عقد مشاورات ثنائية على هامش االجتماع. وابلنظر إىل أنه جرى اإلعراب عن آراء خمتلفة خالل 
رات العربية املتحدة تطلب وقتًا إضافيًا إلمتام املشاورات حبلول موعد االجتماع احلادي تلك املشاورات فإن اإلما

 طراف، أو يف وقت الحق إذا اقتضى األمر.والثالثني لأل
ويف املناقشات اليت تلت ذلك، أثىن مجيع املمثلني الذين تكلموا على اإلمارات العربية املتحدة ملا تبذله  -151

ماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل دون التماس املساعدة اخلارجية، وأعربوا عن أتييدهم من جهود لالمتثال اللتزا
بعد املشاورة يف هذه املسألة، ن الوقت إلجراء املزيد من املشاورات الثنائية بشأن هذه املسألة. و إلعطائها املزيد م

من الصندوق ي املساعدة التقنية واملالية إلمارات العربية املتحدة بتلقلللسماح  ماملمثلني عن أتييده عدد منأعرب 
مارات العربية املتحدة يف الوقت احلايل للحصول عدم أهلية اإل سبباملتعدد األطراف، يف حني تساءلت ممثلة عن 

 على هذه املساعدة.
كان   5إنه عندما أعيد تصنيف اإلمارات العربية املتحدة على أهنا طرف عامل ابملادة  آخروقال ممثل  -152
طراف العاملة فهم أبن البلد سيكون قادراً على االستفادة من جدول التخلص التدرجيي الذي ينطبق على األهناك 

ولكن على أال تلتمس املساعدة من اآللية املالية لربوتوكول مونرتايل. وشدد على أنه ال ينوي التفكري  5ابملادة 
لصندوق املتعدد األطراف لتقدمي املساعدة املالية إىل بلد جمددًا يف هذا الفهم وال يؤيد استخدام املوارد احملدودة ل

 مياثل اقتصاد بعض اجلهات املاحنة للصندوق. اد قوي جداً يتمتع بناتج قومي إمجايل عايل نسيباً واقتص
وعقب املناقشات اتفقت األطراف على إعطاء اإلمارات العربية املتحدة املزيد من الوقت ملواصلة  -153

بشأن مسألة األهلية للمساعدة املالية والتقنية، وعلى أنه يف أعقاب هذه املشاورات ستدرج املناقشات الثنائية 
 بروتوكول مونرتايل لألطراف يف اجتماع مقبل االجتماع احلادي والثالثني أو جدول أعمال دول أعمالاملسألة يف ج

 .بناء على طلب اإلمارات العربية املتحدة



UNEP/OzL.Pro.30/11 

32 

الفرعية وتكوينها وتوازهنا، وكذلك جماالت اخلربة الفنية املطلوبة قة التقييم وهيئاهتا استعراض اختصاصات أفر  -اثين عشر
 ألعضائها

إىل أن املسألة نوقشت، فيما يتعلق ابلتحدايت اليت يتعني  عرض الرئيس املشارك هذا البند، فأشار -154
وقت كاف  يتوفرمل ولكن العضوية.  مواجهتها يف تنفيذ تعديل كيغايل، يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح

قدمه ا مبزيد من املناقشة. ويرد مشروع مقرر بشأن املسألة، إلهناء املسألة، لذلك أحيلت إىل هذا االجتماع لتناوهل
والكويت واململكة العربية السعودية والبحرين ومصر مان األردن واإلمارات العربية املتحدة وتونس ورواندا والعراق وع  

 [.يم]ج/XXX، الفرع اثنياً، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.30/3/Rev.1يف الوثيقة  واهلند،

ل اهلند مشروع املقرر، فقال إن املؤيدين كانوا على علم ابختصاصات فريق التقييم التقين وعرض ممث -155
والصيغة املنقحة  8/19واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية التابعة له، على النحو احملدد ابملقرر 

يف أعمال بروتوكول مونرتايل يف التخلص التدرجيي  ، واعرتفوا أيضاً ابملسامهة القيمة اليت يقدمها الفريق24/8ابملقرر 
هذا الدور يواجه حتدايً كبرياً مع انتقال عمل األطراف إىل جمال خمتلف ابعتماد  ولكنمن املواد املستنفدة لألوزون. 

ناخية. يتطلب توافر خربات جديدة يف جماالت من قبيل كفاءة الطاقة ومعايري السالمة واملنافع امل تعديل كيغايل، مما
ينظر كي إىل أمانة األوزون أن تعد، ابالستعانة إبسهامات من األطراف، وثيقة ل املقرروبناًء عليه، يطلب مشروع 

، تتناول ابلبحث عدة مسائل متصلة بعمل فيها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني
التكوين والتوازن يف تلك اهليئات، وجماالت اخلربة الفنية املطلوبة يشمل االختصاصات و اهليئات املذكورة آنفاً، مبا 

 للتصدي للتحدايت املقبلة املتعلقة بتنفيذ تعديل كيغايل.

ييدهم ملشروع املقرر ومفاهيمه األساسية، ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب العديد من املمثلني عن أت -156
رافية املتوازنة والتوازن بني اجلنسني والتمثيل املناسب لألطراف العاملة إىل ضمان توافر التغطية اجلغ مبا يشمل احلاجة

راف العاملة يف هيئات بروتوكول مونرتايل، إىل جانب اخلربة الفنية املناسبة يف اجملاالت اليت هتم حتديداً األط 5ابملادة 
لطاقة والتخفيض التدرجيي ملركبات يف سعيها إىل تنفيذ تعديل كيغايل، من قبيل تغري املناخ وكفاءة ا 5ابملادة 

الكربون اهليدروفلورية، ومشكلة درجات احلرارة احمليطة العالية. وعلى الرغم من وجود اعرتاف عام أبمهية الدور 
قتصادي وهيئاته الفرعية يف األداء الفعال لربوتوكول مونرتايل، فإن هناك الذي يضطلع به فريق التقييم التقين واال

مبجموعة من املؤهالت تشمل اخلربة الفنية واحلياد والنزاهة  يتمتعونرة إجياد أعضاء جدد للفريق اتفاق على ضرو 
 واملهارة.

قرر املقرتح، من بينها والتمس عدة ممثلني املزيد من التوضيح بشأن عدد من املسائل املتصلة مبشروع امل -15٧
أم أنه يشمل جلان اخليارات التقنية واهليئات  تصادي وحدهما إذا ق َصد به أن خياطب فريق التقييم التقين واالق

ينظر فيه الفريق العامل كي الفرعية التابعة له؛ وما إذا كانت أمانة األوزون هي اهليئة املناسبة إلعداد التقرير املقرتح ل
 ية.املفتوح العضو 

املسائل املثارة وقالت واحدة من املمثلني إن الفريق اختذ يف السنوات األخرية خطوات ملعاجلة عدد من  -158
يف مشروع املقرر، من بينها التوازن اجلغرايف واجلنساين، وإن عدة أعضاء جدد أصغر سناً أضافوا خربات فنية حديثة 

يف ضوء اخلربات الفنية  وتعزيزهفريق تعديل تشكيله إىل الفريق واهليئات األخرى. وإضافة إىل ذلك، واصل ال
ة اخلربات السنوية اليت يعدها الفريق. وتكلم ممثل آخر ابسم جمموعة من املطلوبة، على النحو املبني يف مصفوف

د عضوية الفريق واهليئات األخرى احتياجات بروتوكول مونرتايل؛ ولئن  املهم للغايةالبلدان، فقال إن من  أن جتس ِّ
يد من الوضوح ضفاء املز انت املصفوفة مفيدة للغاية يف هذا الصدد، فقد جتدر مواصلة استكشاف األفكار إلك
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احلاجة املستمرة إىل إعادة التوازن مع نشوء أي مسائل جديدة يف الوقت الذي يستمر مع مراعاة على العملية، 
 املستنفدة لألوزون. فيه العمل التقليدي للربوتوكول بشأن التخلص التدرجيي من املواد

إىل قْصر املقرتح على فريق التقييم  وردًا على النقاط اليت أثريت، أوضح ممثل اهلند أن النية كانت تتجه -159
. وقال إن أمانة 5التقين واالقتصادي، ابلنظر إىل أتثريه املباشر على تنفيذ املشاريع يف األطراف العاملة ابملادة 

ها من وضع ورقة املعلومات املقرتحة، ابلنظر إىل ما تتحلى به من مهارات يف األوزون ابلفعل يف وضع جيد ميكن
ت من مصادر خمتلفة بصورة مقنعة ومنسقة ملساعدة األطراف يف اختاذ قراراهتا. وأيضاً، على الرغم من مجع املعلوما

ائمني متمرسني يف اجملاالت أن الفريق جلب ابلفعل خرباء خارجيني حبسب جمال اخلربة املطلوبة، فإن إضافة ممثلني د
اعد على ضمان االستمرارية يف التعامل مع التحدايت اجلديدة اليت ي نَظر فيها يف إطار الربوتوكول من شأنه أن يس

 .5اليت تواجهها األطراف العاملة ابملادة 

ري رمسي، وأن وبعد املناقشة، اتُّفِّق على أن تواصل األطراف املهتمة مناقشة هذه املسألة يف إطار فريق غ -160
 تقدم تقريراً إىل األطراف عن نتائج تلك املناقشات.

أفاد ممثل لبنان أبنه مت التوصل إىل اتفاق بشأن مشروع مقرر يرد يف ورقة غرفة ويف وقت الحق،   -161
واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر من أجل النظر فيه واحتمال اعتماده أثناء اجلزء الرفيع  اجتماعات.

 وى.املست
 يم التقين واالقتصاديالنظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء يف فريق التقي -اثلث عشر

إىل أن مسألة ما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار  تهذا البند، فأشار  ةاملشارك ةعرضت الرئيس -162
فريق العامل املفتوح العضوية. وقد اخلرباء يف فريق التقييم التقين واالقتصادي نوقشت يف االجتماع األربعني لل

مع مراعاة رتحني ملتطلبات اخلربة الفنية اليت يشرتطها الفريق، شددت األطراف على ضرورة استيفاء املرشحني املق
 .مصفوفة اخلربات املطلوبة اليت يعدها الفريق، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ التوازن اجلنساين واإلقليمي

ر أيضًا يف مسألة أعضاء الفريق الذين ستنتهي مدة املفتوح العضوية نظأن الفريق العامل  توأضاف -163
، يف حني أن مسألة فرادى الرتشيحات ملناصب كبار اخلرباء والرتشيحات األخرى 2018اية عام عضويتهم يف هن

 مخسة نوقشت بصورة غري رمسية فيما بني األطراف املهتمة ابملوضوع. وتلقت أمانة األوزون حىت الوقت الراهن
تقييم التقين واالقتصادي وجلان ترشيحات لكبار اخلرباء، وترشيحات أخرى ملناصب الرؤساء املشاركني يف فريق ال

عضواً، من بينهم  22إىل  18 الفريق ينبغي أن يتألف من حنواخليارات التقنية. وتنص االختصاصات على أن 
على وجود اثنني إىل أربعة من كبار اخلرباء يف جماالت رئيسان مشاركان أو ثالثة رؤساء مشاركني، وهي تنص أيضاً 

االنتباه إىل مذكرة  تافر يف الرؤساء املشاركني، مع مراعاة التوازن اجلنساين واجلغرايف. ووجَّهاخلربة احملددة اليت ال تتو 
 .(UNEP/OzL.Pro.30/INF/6) األمانة بشأن التقارير والتحديثات املقدمة من فريق التقييم التقين واالقتصادي

 .رمسية، وأال ت طرَح هذه املسألة يف اجللسة العامةوأخرياً، اقرتحت أن تناقِّش األطراف الرتشيحات احملددة بصورة غري 
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب عدة ممثلني عن تقديرهم للعمل الذي يضطلع به فريق التقييم التقين  -164

ألطراف بصورة مفهومة يسهل استيعاهبا. ولذلك من األمهية مبكان أن واالقتصادي يف توفري املعلومات التقنية ل
الفريق وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية التابعة له على مواصلة العمل مبستوى عال من الكفاءة. ت كَفل قدرة 

كلم ابسم جمموعة من غري أنه مت االعرتاف حباجة الفريق إىل حتديث خرباته. وقال عدة ممثلني، من بينهم ممثل يت
اخلرباء ينبغي أن تسرتشد ابخلربة املطلوبة، على النحو البلدان، إن الرتشيحات لالنضمام إىل الفريق وملناصب كبار 

املبني يف مصفوفة اخلربات اليت يعدها الفريق سنوايً. وفيما يتعلق مبسألة عدد كبار اخلرباء، أعرب عدة ممثلني عن 
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ن املعروضة حالياً على األطراف، وحثوا على التقيد ابلنص الوارد يف االختصاصات أبالقلق من عدد الرتشيحات 
يكون هناك خبريان إىل أربعة من كبار اخلرباء يف الفريق يف جماالت خربة حمددة غري متوافرة يف الرؤساء املشاركني 

ن توقعهم أبن األطراف املقدمة للفريق، مع مراعاة التوازن اجلنساين واجلغرايف. وأعرب بعض املمثلني أيضًا ع
 .در ترشيحاهتاللرتشيحات ينبغي أن تتشاور مع الفريق قبل أن تص

وقالت واحدة من املمثلني، فيما يتعلق مبسألة عبء العمل الواقع على فريق التقييم التقين واالقتصادي،  -165
يشريان إىل وجود إمكانية  UNEP/OzL.Pro.30/INF/6 إن التقرير والتحديثات املقدمة من الفريق واجملدولة يف الوثيقة

 .اعدة فيما بينها، وذلك لتخفيض عبء العمل الواقع عليهلتبسيط الطلبات املقدمة إىل الفريق واملب
ومت االتفاق، وفقًا القرتاح قدمه الرؤساء املشاركون، على مواصلة مناقشة املسألة يف الفريق غري الرمسي  -166

ول األعمال. وستجري بلورة نتائج تلك املناقشات يف مشروع مقرر مقرتح من جد 12الذي أنشئ يف إطار البند 
 .يداً مبسألة الرتشيحات لعضوية فريق التقييم التقين واالقتصادييتعلق حتد

ميسرة الفريق غري الرمسي أبن الفريق توصل إىل اتفاق بشأن ترشيح اخلرباء الستة  ويف وقت الحق أفادت -16٧
يق يم التقين واالقتصادي: السيد آشلي وودكوك )اململكة املتحدة( كرئيس مشارك للفر التالية أمساؤهم لفريق التقي

لفرتة إضافية مدهتا أربع سنوات؛ والسيد فابيو بولوانرا )إيطاليا( كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد 
رات بيزانو )كولومبيا( كرئيسة مشاركة وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية لفرتة إضافية مدهتا أربع سنوات؛ والسيدة ما

)الصني( كبرية خرباء زانغ لفرتة إضافية مدهتا أربع سنوات؛ والسيدة شيكيو  للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل
لفرتة إضافية مدهتا أربع سنوات؛ والسيد ماركو غونزاليس )كوستاريكا( كبري خرباء لفرتة إضافية مدهتا سنتان؛ 

 اتفقن الفريق دي مناد سي أمحد )اجلزائر( كرئيس مشارك للفريق ملدة سنة واحدة. وأفادت كذلك أبوالسيد سي
إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة اليت أعدها  والرجوعاختصاصات الفريق،  اتباععلى فقرة جديدة حتث األطراف على 

 .ورقة غرفة اجتماعات بشأن الرتشيحات الفريق قبل تقدمي أي ترشيح. وأشارت إىل أن الفريق غري الرمسي مل يصدر

رة اجلديدة املقرتحة، وعهدت إىل األمانة بوضع الصيغة ووافقت األطراف على الرتشيحات وعلى الفق -168
 .النهائية ملشروع مقرر حيال للنظر فيه واحتمال اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى

 ٢٠١9ام النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لع -رابع عشر
ترشيحات إىل األمانة لشغل املناصب يف اهليئات طلبت الرئيسة املشاركة إىل اجملموعات اإلقليمية أن تقدم  -169

، مبا يف ذلك جلنة التنفيذ، واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف 2019املختلفة لربوتوكول مونرتايل لعام 
 ضوية.وللرؤساء املشاركني للفريق العامل املفتوح الع

يرد يف  سيا الوسطى، اقرتاحها مبشروع مقرروقدمت ممثلة أرمينيا، ابسم جمموعة أطراف أورواب الشرقية وآ -1٧0
يهدف إىل زايدة عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتصل إىل مثانية من ورقة غرفة اجتماعات و 

، مبا يف ذلك منصب واحد ملمثل من جمموعة أورواب 5ملادة ومثانية من العاملني اب 5األعضاء غري العاملني ابملادة 
اإلنصاف اللجنة التنفيذية، متسائلة عما إذا كان يعترب من ابختصاصات آسيا الوسطى. واستشهدت الشرقية و 

توجيهية البادئ املتشغيلية و السياسات قدر حمدد من الوضع ورصد تنفيذ ’’حرمان جمموعة من األطراف من حق: 
املتعدد األطراف يف إطار اآللية  دارية، مبا يف ذلك إنفاق املوارد، بغرض حتقيق أهداف الصندوقاإلت رتتيباالو 

ترشيح عضو ال تتمكن من إال أن جمموعة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى قد حرمت من هذا احلق، ألهنا  -‘‘ املالية
 ويهدفة أخرى على هذا النحو. موعة إقليميتعامل أي جموال يف اللجنة إال خالل سنة واحدة كل أربع سنوات. 

 الوضع، وإقامة متثيل متوازن للمجموعات اإلقليمية.تصحيح هذا إىل اقرتاحها 
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ووافق عدد من املمثلني على االقرتاح، وألقوا الضوء بوجه خاص على أمهية التمثيل املتوازن يف تنفيذ  -1٧1
العاملة األطراف ابلتناوب تشغله الذي أ املقعد أنش الذي 16/38متطلبات تعديل كيغايل. وكما أشري يف املقرر 

ا يف ذلك منطقة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى، فإن اجملموعة مل تكن موجودة عندما أنشئ الصندوق ، مب5ابملادة 
 املتعدد األطراف. بيد أن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مثل اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل،

 ايل يف القيام بذلك أيضاً.أنشأت متثياًل جغرافياً عاداًل، وي قرتح أن ينظر بروتوكول مونرت 
وأعرب ممثلون آخرون عن تعاطفهم مع االقرتاح ولكنهم الحظوا أن هناك أمثلة أخرى من عدم التوازن  -1٧2

نبغي عدم التغاضي عنها. واقرتحوا جزر البحر الكارييب، أو جزر احمليط اهلادئ، اليت يحالة يف التمثيل اجلغرايف، مثل 
 هليكل عضوية اللجنة التنفيذية من أجل التصدي للمسألة على حنو شامل. إجراء إصالح كامل أن من الضروري

منذ إنشاء الصندوق املتعدد األطراف، والذي أقيم وحذر عدة ممثلني من اإلخالل ابلتوازن الدقيق الذي  -1٧3
فأي تغيري يف العضوية قد يؤدي إىل عواقب غري مقصودة، مثل تغيري  عاماً. 25سار بشكل جيد منذ أكثر من 

تبني من خالل التعليقات اليت أدلت هبا األطراف األخرى، فبمجرد ومثلما خمصصات التمويل. وعالوة على ذلك، 
تفكري جديد  وعلى الرغم من أتييدهم لضرورةمعرفة أين جيب التوقف.  سيصعببدء عملية تنقيح اهليكل، 

جنة التنفيذية، تساءلوا عما إذا كانت األطراف ابلتهميش يف عمليات صنع القرارات يف الل صدي ملشكلة شعورللت
اهليكل القائم. على اللجنة، أو إدخال تغيريات أخرى  قواعد االختيار لعضويةهناك حلول حمتملة أخرى، مثل تغيري 

 بل املمكنة للمضي قدماً مع مؤيديه.وطلبوا مزيداً من الوقت للتفكري يف االقرتاح ومناقشة الس
اجملموعات اإلقليمية اليت إىل أن تستند مؤسسات بروتوكول مونرتايل  ضرورةوشدد أحد املمثلني على  -1٧4

على مستوى مجيع هيئات األمم املتحدة. وأوضح ممثل األمانة أن جمموعة أورواب  واملنطبقةأنشأهتا األمم املتحدة 
اجلمعية العامة من احدة من املناطق اخلمس اليت أنشئت يف األصل مبوجب قرار الشرقية وآسيا الوسطى ليست و 

لبيئة ألسباب تشغيلية برانمج عمل األوزون التابع لربانمج األمم املتحدة لفرع أنشأها فهي منطقة لألمم املتحدة. 
ملصنفة على أن اقتصاداهتا املساعدة املالية. وأوضح أيضاً أن اجملموعة تشمل بعض البلدان ا من أجل تيسري تنفيذ

هلة للحصول على الدعم من مرفق البيئة العاملية، ال من الصندوق املتعدد متر مبرحلة انتقالية، وابلتايل فهي مؤ 
الطلب إىل األمانة إعداد ورقة معلومات أساسية حتدد القواعد القائمة أنه ميكن  األطراف. واقرتح أحد املمثلني

 حدة وبروتوكول مونرتايل، واحللول املبتكرة املمكنة.ذات الصلة لدى األمم املت
 5وأوضح أعضاء جمموعة أطراف أورواب الشرقية وآسيا الوسطى أن اجملموعة تضم أطرافًا عاملة ابملادة  -1٧5

الكبري أعربوا عن استعدادهم و . متكافئاً لة هبا. وشددوا على أهنم ال يطلبون متثيالً أفضل، بل متثيالً وأخرى غري عام
ع على أي وسائل أخرى ملعاجلة هذه املشكلة يف إطار اهلياكل القائمة للجنة التنفيذية، ومناقشتها إن طاللال

 وجدت.
هذه املسألة مع مؤيدي مشروع املقرر على ة املهتممجيع األطراف تناقش واقرتحت الرئيسة املشاركة أن  -1٧6

 هامش االجتماع.
موعة من الوقت ملناقشة االقرتاح الذي قدمته أطراف جم وبعد ذلك، أفادت ممثلة أرمينيا أنه يلزم املزيد -1٧٧

 أورواب الشرقية وآسيا الوسطى الستعراض اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وتكوينها وتوازهنا.
ريق وبناء على اقرتاحها، وافقت األطراف على إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال االجتماع احلادي واألربعني للف

 العامل املفتوح العضوية.
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ويف وقت الحق، أفادت ممثلتان من جمموعة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى أبهنما أجرات مشاورات مع   -1٧8
ون من اجملموعة األفريقية وجمموعة آسيا واحمليط اهلادئ وجمموعة أمريكا عدد من األطراف املهتمة، مبن فيهم ممثل

 ووجدات أن اقرتاحهما حيظى بتأييد واسع. الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،
، 2004وأوضحتا أن جمموعة دول أورواب الشرقية متثل جمموعة إقليمية رمسية لألمم املتحدة. ويف العام  -1٧9

ا االنضمام إىل اجملموعة ألغراض بروتوكول مونرتايل، لشعور تلك األطراف أبن ما طلبت األطراف من وسط آسي
ف شرقية هو أكثر مما جيمعها مع األطراف األخرى يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. واعرت  جيمعها مع أطراف أورواب ال

ىل اجملموعة؛ فرتكيا هي الطرف . ويف االجتماع احلايل، توجهت تركيا بطلب مماثل إ16/38هبذا الرتتيب يف املقرر 
تشارك أيضاً يف جمموعة آسيا واحمليط  يف جمموعة دول أورواب الغربية والدول األخرى )وهي 5الوحيد العامل ابملادة 

وآسيا الوسطى على طلب تركيا، ورشحتها اهلادئ لألغراض غري االنتخابية(. وقد وافقت جمموعة أورواب الشرقية 
 .2019التنفيذ للعام  ألحد مقاعدها يف جلنة

من الوقت للمناقشة  وبينما أعرب ممثلون آخرون عن تعاطفهم مع االقرتاح، فقد رأوا أيضاً أنه يلزم املزيد -180
ملسألة مرة أخرى يف االجتماع احلادي واألربعني بشأنه. وسيكون من األمثل أن تتواصل املشاورات وأن جيري تناول ا

 للفريق العامل املفتوح العضوية
وبعد ذلك أفاد ممثل األمانة أبن مشاريع املقررات ذات الصلة أدرجت، مبجرد تلقي أمساء املرشحني، يف  -181

 .ملقررات املعروضة لكي تنظر فيها األطراف أثناء اجلزء الرفيع املستوىجمموعة ا
االمتثال لربوتوكول مونرتايل املسائل املتعلقة ابالمتثال وتقدمي البياانت: عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم  -عشر خامس

 واملقررات اليت أوصت هبا
، تقريرًا عن نتائج االجتماعني الستني واحلادي قدمت السيدة مريوزا حممد )ملديف( رئيسة جلنة التنفيذ -182
عرضًا عامًا ملشاريع املقررات  ومشل ذلكني للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل، والست

 ينظر فيها االجتماع الثالثون لألطراف.كي وافقت عليها اللجنة ل اليت

على مدى السنوات  استمرهذا االجتاه  وأن، يالً مل يكن ثقوالحظت أن جدول أعمال االجتماعني  -183
يتضح يف أول مشاريع  ومثلماارتفاع مستوى امتثال األطراف اللتزاماهتا.  تواصليربهن على  األمر الذياألخرية، 

طرفني اللجنة إىل االجتماع الثالثني لألطراف النظر فيها، فإن مجيع األطراف ابستثناء  تطلبت الثالثة اليت املقررا
يف املائة من تلك األطراف عن  9٧ نسبة أبلغت وكذلك، 201٧عام لل ٧مبوجب املادة أبلغت عن بياانهتا  ثننيا

ا ومه الطرفني الباقينيمشروع املقرر إىل عدم امتثال  أيلول/سبتمرب. وأشار 30بياانهتا حبلول املوعد النهائي، أي 
تقدمي بياانهتما ا على موحثه ،لبياانت مبوجب الربوتوكولغ عن اإلبالابا مهورية أفريقيا الوسطى واليمن، اللتزاماهتمج

 يف أسرع وقت ممكن.

مجيع األطراف املبل ِّغة لتدابري الرقابة مبوجب الربوتوكول أو  متتثلواستنادًا إىل تقارير البياانت الواردة،  -184
 .اللتزاماهتا مبوجب خطط العمل الرامية إىل العودة إىل االمتثال حيثما ينطبق ذلك

فيما يتعلق ألطراف ستند مشروع املقرر الثاين إىل املقرر الذي اختذه االجتماع التاسع والعشرون لوي -185
تقدمي استمارات  وكانمن الربوتوكول.  ٧خلاانت الفارغة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت املقدمة مبوجب املادة اب

تسبب ويالتوضيحات من األطراف،  هاطلبب، ل لألمانةيتطلب مزيداً من العمالبياانت احملتوية على خاانت فارغة 
 تدابري الرقابة.لامتثال األطراف  يف أتخر جتميع املعلومات وتقييم
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، قام االجتماع التاسع والعشرون لألطراف 24/14، الذي ميثل متابعة للمقرر السابق 29/18ويف املقرر  -186
صفر، ال، مبا يف ذلك أبرقاماإلبالغ عن البياانت مجيع خاانت استمارات  تعبئةحبث  األطراف على التأكد من 

ذلك لحالة امتثال األطراف  أن تستعرض؛ وطلب إىل جلنة التنفيذ شاغرةنة االقتضاء، بداًل من ترك اخلا حسب
بياانت العام األطراف اليت قدمت استمارات اإلبالغ عن   عددإمجايل وبلغالطلب يف اجتماعها احلادي والستني. 

بعد توضيحاً طرفاً. وحبلول موعد اجتماع اللجنة، ظل هناك طرفان مل يقدما  20 خاانت فارغةتوي اليت حت 201٧
ث مشروع املقرر مجيع األطراف على ولذلك حي. بعد ذلكهلذه املسألة، ولكن كالمها قدم املعلومات الالزمة 

ستمارات اإلبالغ عن ها التقدميعند االقتضاء، عند  الصفر، مبا يف ذلك أبرقامالتأكد من ملء مجيع اخلاانت 
 الثالث والستني. ماعهااجتالبياانت، وطلب إىل اللجنة أن تستعرض الوضع يف 

من املواد الصادرات املبلغ عنها  مقاصدويتعلق مشروع املقرر األخري ابملعلومات اليت قدمتها األطراف عن  -18٧
)استجابة للمقرر من املواد اخلاضعة للرقابة غ عنها الواردات املبل ومنشأ( 1٧/16)استجابة للمقرر اخلاضعة للرقابة 

صادراهتا، لقصد املمعظم األطراف املصد رة تقدم املعلومات ابنتظام عن بلدان  مع التقدير أن ويالحظ(. 24/12
عض أيضاً إىل أن ب يشريوارداهتا، ولكنه لنشأ املوأن عدداً من األطراف املستوردة تقدم املعلومات ابنتظام عن بلدان 

قدم تلك املعلومات. وإذ يدرك أن املعلومات ميكن أن تساعد يف حتديد الفروق يف البياانت املبلغ األطراف مل ت
ث  مشروع حياحملتملة،  القانوينيسر التعرف على حاالت االجتار غري مما قد يعنها بشأن الواردات والصادرات، 

شجع األطراف املستوردة على يصادراهتا، و لقصد املان ملعلومات عن بلداملقرر األطراف املصد رة على تقدمي ا
 صادر وارداهتا.املتعلقة مباإلبالغ عن املعلومات 

تنتج عنها ابلضرورة مل يف عدد من املسائل اليت  2018ونظرت اللجنة خالل املداوالت اليت أجرهتا يف عام  -188
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية كرانيا و و أي أحرزه كل من قررات. ومشلت تلك املسائل رصد التقدم الذملمشاريع 

ن أجل العودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت عمل كل منها مالتزاماهتا مبوجب خطط تلبية يف  وكازاخستان، وليبيا
 ينص عليها الربوتوكول.

املنف ذة يف  طراف والوكاالتويف اخلتام، أعربت عن تقديرها ملشاركة ممثلي أمانة الصندوق املتعدد األ -189
تماعات اللجنة، وللدعم الذي تقدمه أمانة األوزون. والحظت أن األطراف على أعتاب فصل جديد ومثري يف اج

نتائج  برهنت وقد. 2019كانون الثاين/يناير   1اتريخ بروتوكول مونرتايل، مع دخول تعديل كيغايل حيز النفاذ يف 
امتثال األطراف  مناملستوى الفائق ال على وات السابقة، ، على غرار السن2018اجتماعات اللجنة خالل عام 

بتحقيق أهداف بروتوكول مونرتايل. وقالت إهنا تتطلع إىل الفرصة اليت أيضاً التزامها على ، بل فحسب اللتزاماهتا
 .نهااملرجتى م للغرضمة ءتتيحها تلك التحدايت الناشئة من أجل زايدة تعزيز آليات الربوتوكول جلعلها أكثر مال

بعد، وذلك نظراً  201٧لعام ه والحظ أحد املمثلني أنه ليس من املستغرب أن اليمن مل يقدم بياانت -190
صياغة يف نص الستمرار عدم االستقرار السياسي والنزاعات داخل البلد، وسأل عما إذا كان من املمكن إضافة 

يطلب اجتماع األطراف  أنينبغي إذ ال عكس هذا الوضع. إلبالغ عن البياانت حبيث ياملتعلق ابمشروع املقرر 
من تنفيذها. وقال ممثل اليمن إنه انقش هذه  ال تتمكن فيهكون يف وضع أن تتخذ األطراف إجراءات حني ت

الصعوابت فيها تصف سإعداد رسالة  تعمل علىاملسألة مع األمانة خالل االجتماع اجلاري، وأوضح أن حكومته 
 .بلديواجهها الاليت 
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اليت ألقيت بشأن اركة إبقاء نص مشروع املقرر دون تغيري، ولكن مع إدراج البياانت رئيسة املشواقرتحت ال -191
هذه املسألة يف تقرير االجتماع. وعلى أساس هذا الفهم، اتفقت األطراف على إحالة مشاريع املقررات اليت قدمتها 

 ى.خالل اجلزء الرفيع املستو  للنظر فيها واحتمال اعتمادهاجلنة التنفيذ 
 (٢9/١9معلومات مستكملة عن احلالة يف جزر البحر الكارييب املتضررة من األعاصري )املقرر  -سادس عشر

، بشأن 29/19أشار الرئيس املشارك إىل أن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف اعتمد املقرر  -192
ثري األعاصري األخرية على قدرة االعتبارات اخلاصة جبزر البحر الكارييب املتضررة من األعاصري، فيما يتعلق بتأ

شجع االجتماع ب بروتوكول مونرتايل، وفيه العديد من الدول يف منطقة البحر الكارييب على الوفاء ابلتزاماهتا مبوج
مجيع األطراف على مساعدة أنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، وكواب، ودومينيكا، واجلمهورية الدومينيكية من خالل 

اليت تعتمد على املواد املستنفدة لألوزون؛ وطلب إىل اللجنة وأنواع التكنولوجيا نتجات واملعدات مراقبة تصدير امل
ذية أن أتخذ يف االعتبار احلالة االستثنائية لتلك البلدان عند النظر يف مقرتحات املشاريع؛ وطلب إىل الوكاالت التنفي

ان يف شىت اجملاالت؛ وطلب إىل جلنة التنفيذ أن أتخذ يف املنفذة النظر يف تقدمي املساعدة املناسبة إىل هذه البلد
ند حدوث حاالت عدم امتثال من جانبها. وط لب أيضًا إىل اعتبارها الصعوابت اليت تواجهها تلك البلدان ع

 األطراف املعنية أن تقدم معلومات مستكملة عن الوضع خالل االجتماع الثالثني لألطراف. 
ت إليه تقدمي معلومات حمدثة يف هذا الشأن. وكانت ة من األطراف املذكورة طلبوقال ممثل غرينادا إن ثالث -193

، ولكن وحدة األوزون الوطنية تعمل اآلن 201٧ري من جراء إعصار ماراي يف عام دومينيكا قد تضررت بشكل كب
بشبكة  مرة أخرى من مكاتب جديدة، ومتكنت من مجع وجتهيز البياانت اجلمركية، رغم أن االتصال املتقطع

الذي وافقت  بعض التحدايت. وقد استفاد هذا البلد من التمويل اخلاص ابلتعزيز املؤسسييفرض اإلنرتنت ال يزال 
 يف حالة امتثال كامل اللتزاماته مبوجب بروتوكول مونرتايل.وهو عليه اللجنة التنفيذية، 

آلاثر املدمرة إلعصارين. وتؤدي كذلك أعربت أنتيغوا وبربودا عن امتناهنا لتلقي مساعدات يف أعقاب او  -194
زاماته. وأتثرت جزر البهاما بشكل خطري اآلن عملها، وميتثل هذا الطرف اللت وحدة األوزون الوطنية يف هذا البلد

على التوايل، مما تسبب يف إحلاق الضرر بشبكة الكهرابء وحدوث أتخريات  2016و 2015إبعصارين، يف عامي 
 د يتعاىف اآلن ومن املتوقع أن يظل يف حالة امتثال اللتزاماته.يف تنفيذ املشاريع. لكن البل

 مة.أحاط االجتماع علماً ابملعلومات املقدو  -195

 مسائل أخرى -سابع عشر
 معايري السالمة - ألف

أوضح ممثل االحتاد األورويب إنه طلب إدراج هذا البند يف جدول األعمال من أجل تسليط الضوء على  -196
قة العمل املعنية مبعايري السالمة اليت عقدت قبيل االجتماع األربعني للفريق العامل عمل األمانة عقب جناح حل

لسالمة يف نظم ومعدات التربيد وتكييف اهلواء عرضًا عامًا جمدواًل ملعايري ا املفتوح العضوية. وقد أعدت األمانة
ياسات يف بشكل كبري ملقرري الس إىل أنه سيكون مفيداً  ، مشرياً (UNEP/OzL.Pro.30/INF/3)واملضخات احلرارية 

سعيهم إلدخال بدائل مراعية للمناخ واملساعدة على زايدة اخليارات املتاحة لألطراف إىل أقصى حد ممكن. وأشار 
حني ن فذ قدر كبري من العمل على صعيد وضع معايري السالمة ملواد التربيد املنخفضة السمية ذات إىل أنه يف 

ال، وهي بشكل رئيسي األوليفينات اهليدروفلورية، إال أنه يبدو أن هناك حتيزًا ضد وضع القابلية املعتدلة لالشتع
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وضع معايري السالمة وينبغي أن يكون روكربوانت. اهليد يًة لالشتعال، وهي أساساً معايري ملواد التربيد األعلى قابل
 حمايداً تكنولوجياً. 

، وينبغي التعجيل بوضعها قدر ألة هامة جداً ووافق ممثلون آخرون على أن وضع معايري السالمة مس -19٧
اإلمكان، هبدف احلفاظ على األقل على مستوى السالمة الذي تكفله هذه املعايري رغم أن من املفضل حتسني 

سيما يف البلدان ذات البيئات اليت تتميز بدرجة حرارة حميطة عالية. وأبرز أحد املمثلني أمهية  ستوى، والهذا امل
لتصنيف املواد الكيميائية وومسها التابعة للجنة  اء املعنية بنقل البضائع اخلطرة وابلنظام املنسق عاملياً عمل جلنة اخلرب 

 شرعت العديد من البلدان النامية يف تنفيذها. االقتصادية ألورواب، اليت تعمل على وضع نظم
 جلاري للمعيارأن ينجز سريعًا االستعراض اويف وقت الحق، قال أحد املمثلني إن من املهم  -198

(IEC 60335-2-40)  الذي وضعته اللجنة الكهرابئية التقنية الدولية، ألجهزة تكييف اهلواء، وهو معيار مهم على
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، واقرتح على األطراف مواصلة مناقشة مسألة معايري التخفيض صعيد 

ريق العامل املفتوح العضوية، مىت حانت الفرصة الستعراض املعلومات السالمة يف االجتماع احلادي واألربعني للف
 نظم ومعدات التربيد وتكييف اهلواء ملعايري السالمة يفالذي أعدته األمانة املقدمة يف العرض العام اجملدول 

 .(UNEP/OzL.Pro.30/INF/3)واملضخات احلرارية 
أعمال االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل  وافقت األطراف على إدراج هذا البند الفرعي يف جدول -199

 ملفتوح العضوية.ا
 رموز النظام املنسق - ابء

ي فوجه االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن رموز النظام املنسق عرض ممثل االحتاد األورويب هذا البند الفرع -200
ن الكلوروفلورية روكلورية فلورية ومركبات الكربو جتاراًي ملركبات الكربون اهليد احملددة للبدائل الفلورية األكثر شيوعاً 

(UNEP/OzL.Pro.30/INF/7) ظمة تعمل عن كثب مع من 2015، وأشار إىل أن األمانة ما برحت منذ عام
اجلمارك العاملية للتعجيل بوضع رموز النظام املنسق لبعض املواد املستنفدة لألوزون وبدائلها، مبا يف ذلك مركبات 

فلورية واملزائج احملتوية عليها، وأن هناك سلسلة من رموز النظام املنسق اليت هتم بروتوكول مونرتايل الكربون اهليدرو 
. ونظرا الهتمام مجيع األطراف 2018التابعة ملنظمة اجلمارك العاملية يف عام  جلنة النظام املنسق اعتمدهتا مؤقتاً 

املواد اخلاضعة للرقابة فقد حث مجيع املمثلني على االتصال  يفالقانونية ابلتخفيف من املخاطر املتزايدة للتجارة غري 
سق الرمسية على هذه الرموز يف مع نظرائهم يف منظمة اجلمارك العاملية من أجل ضمان موافقة جلنة النظام املن

 .2019وموافقة جملس منظمة اجلمارك العاملية يف حزيران/يونيه  2019آذار/مارس 
على استفسار من مجهور احلاضرين، أوضح أحد املمثلني أنه، يف  لك، ورداً ويف املناقشات اليت تلت ذ -201

كانون الثاين/يناير   1ا ستدخل حيز النفاذ يف حال وافق جملس منظمة اجلمارك العاملية على رموز النظام املنسق فإهن
2022. 

منظمة اجلمارك التصال مع نظرائها يف قيامها ابابملعلومات املقدمة وبطلب  أحاطت األطراف علماً و  -202
 .2019على الرموز يف عام  لضمان املوافقة رمسياً  العاملية
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 (٢٠١٨الثاين/نوفمرب تشرين  9و ٨اجلزء الرفيع املستوى ) -اجلزء الثاين 
 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى - أوالا 

 الرفيع املستوى افتتح السيد يعقوب املعتوق )الكويت(، رئيس االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، اجلزءَ  -203
الثاين/نوفمرب تشرين  8يوم اخلميس املوافق من  10:00لالجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل الساعة 

2018. 

وأدىل ببياانت افتتاحية السيد لينني مورينو، رئيس إكوادور؛ والسيدة تينا بريمبيلي، ممثلة برانمج األمم  -204
 .ذية ألمانة األوزون؛ والسيد املعتوقاملتحدة للبيئة واألمينة التنفي

 حكومة اإلكوادور بيان ممثل - ألف
رحب السيد مورينو، يف كلمته االفتتاحية، ترحيباً حاراً ابملمثلني يف إكوادور، وقدم حملة عامة عن اجلهود  -205

حفظ الطبيعة،  نصريريل و اليت يبذهلا البلد من أجل تعزيز التنمية املستدامة ومحاية البيئة. وردد كلمات جريالد د
من أشكال االنتحار البطيء الذي يدمر مستقبل البشرية.  شكل غريب ما مها إالفقال إن التلوث والتدهور البيئي 

ويلزم على وجه االستعجال اختاذ إجراءات مجاعية، يف سياقات من بينها معاهدات األوزون، من أجل محاية 
 كوكب األرض لألجيال احلاضرة واملقبلة.

وزون، ويف التخلص منها بروتوكول مونرتايل جنح يف السيطرة على املواد املستنفدة لطبقة األ ف أنوأضا -206
أن تواصل  املهم للغايةيف بعض احلاالت، غري أن العمل يف إطار الربوتوكول مل ينته أبي حال من األحوال. ومن 

كون سليمة بيئيًا من أجل محاية طبقة األطراف العمل معًا لدعم تطوير وتنفيذ منتجات وأشكال للتكنولوجيا ت
واء. ومثة أمهية حامسة أيضًا للدعم املستمر من األطراف للبلدان النامية يف األوزون واملناخ العاملي، على حد س

جهودها الرامية إىل تنفيذ بروتوكول مونرتايل وتعديالته، مبا يف ذلك تعديل كيغايل بشأن مركبات الكربون 
تفعل بعد على حث مجيع األطراف اليت مل و ار إىل أن إكوادور صدقت ابلفعل على التعديل، اهليدروفلورية. وأش

التصديق على هذا الصك يف أقرب وقت ممكن. ومتىن للممثلني مداوالت مثمرة، فأعرب عن ثقته يف أن تؤدي 
لطبيعة ليالته ملا فيه منفعة املقررات اليت ستعتمد يف االجتماع احلايل دورًا هامًا يف جناح تنفيذ الربوتوكول وتعد

 .وكوكب األرض

 مم املتحدة للبيئةبرانمج األممثلة بيان  - ابء
، عن االمتنان حلكومة إكوادور على التزامها الطويل األمد بربوتوكول كلمتهاأعربت السيدة بريمبيلي، يف   -20٧

شكلة تغري املناخ وإىل أن تعديل مونرتايل وتصديقها املبكر على تعديل كيغايل. وأشارت إىل وجود حلول حقيقية مل
يل، كيغايل ينطوي على إمكاانت كبرية يف هذا الصدد، فأثنت على مجيع األطراف اليت صدقت على التعد

إبحراز تقدم حنو التصديق عليه يف االجتماع احلايل. ويبني جناح بروتوكول  تلك األطراف اليت أفادتوشكرت مجيع 
على حنو ما ستبينه املعلومات اليت ستقدمها أفرقة التقييم التابعة للربوتوكول ولكن  مونرتايل مدى قوة العمل اجلماعي،

ا حتقق. وسيتطلب احلفاظ على املكاسب احملققة وضمان استمرار مب ، ليس بوسعنا التباطؤ مكتفنييف االجتماع
-عة ملركب الكربون الكلوروفلوريجناح الربوتوكول، يف مجلة أمور، أن تتناول األطراف االنبعااثت األخرية غري املتوق

كتسبها ابجلهد. ، واليت حيتمل أن تتسبب يف إبطاء تعايف طبقة األوزون وهتدد مسعة بروتوكول مونرتايل اليت ا 11
حيثما وجدا. وحتقيقًا هلذه  للرقابةللمواد اخلاضعة  القانونينيوجيب أن تتصدى األطراف لالجتار واإلنتاج غري 

يز قدرهتا على التصدي هلذه التحدايت. طراف أيضاً إىل تقييم مؤسسات الربوتوكول بغية تعز الغاية، قد حتتاج األ
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قيادة السياسية القوية يف معاجلة التحدايت املتعددة، القدمية منها واجلديدة، اليت ويف اخلتام، أبرزت أمهية اإلرادة وال
 .تواجه األطراف يف الربوتوكول

 وتوكول مونرتايلع والعشرين لألطراف يف بر بيان رئيس االجتماع التاس - جيم
، 1996منذ عام  قهااليت حقعلى أمهية إجنازات بروتوكول مونرتايل الكثرية  كلمتهشدد السيد املعتوق يف   -208

وأعرب عن األمل يف أن تضفي روح التعاون اإلجيابية يف االجتماع احلايل زمخاً جديداً لتنفيذ الربوتوكول. وأكد أن 
، إجناز هام يف اتريخ الصك وأن 2019كيغايل، الذي سيدخل حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير اعتماد تعديل  

 األطراف األخرىبيئة، فأثىن على األطراف اليت صدقت على التعديل وحث تنفيذه سيعود بفائدة كبرية على ال
ين لألطراف، ودعا مجيع شرف برائسة االجتماع التاسع والعشر تحذوها. ويف اخلتام، قال إنه  حتذوعلى أن 

ع الربوتوكول إىل العمل معًا من أجل التصدي للمسائل الكثرية املدرجة يف جدول أعمال االجتما األطراف يف 
رسالة قوية فيما يتعلق وتوجيه من اجلزء التحضريي،  اليت أحيلتاحلايل، بسبل من بينها اعتماد مجيع املقررات 

 .11-كلوروفلورياملتوقعة ملركب الكربون ال على معاجلة االنبعااثت غري ابتصميمه
 تنظيميةالسائل امل - اثنياا 
 لألطراف يف بروتوكول مونرتايلانتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثالثني  - ألف

من النظام  21من املادة  1يف اجللسة االفتتاحية للجزء الرفيع املستوى من االجتماع، وفقًا للفقرة  -209
 األعضاء التالية أمساؤهم ملكتب االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل: الداخلي، انت خب ابلتزكية

 رامانيان )أرمينيا( )دول أورواب الشرقية(هالسيدة لياان غا الرئيس: 

 (األفريقية الدول) فاسو بوركينا ابريه، سامويل السيد :الرئيس نواب 

 ل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(السيد خوان سيباستيان سالسيدو )إكوادور( )دو    

 خرى(األل دو المونتسريت )أملانيا( )دول أورواب الغربية و  تالسيدة إليزابي   

 السيدة بيتول ذو احَلسين )إندونيسيا( )دول آسيا واحمليط اهلادئ(  املقررة: 

 ف يف بروتوكول مونرتايلإقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع الثالثني لألطرا - ابء

جدول األعمال التايل للجزء الرفيع املستوى على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  أ ق ِّر -210
UNEP/OzL.Pro.30/1: 

 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى: -1
 بيان ممثل حكومة اإلكوادور؛ )أ(

 برانمج األمم املتحدة للبيئة؛ة بيان ممثل )ب(
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل.اسع الجتماع التبيان رئيس ا )ج(

 املسائل التنظيمية: -2
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛ )أ(
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إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول  )ب(
 مونرتايل؛

 تنظيم العمل؛ )ج(
 املمثلني.ق تفويض ئواث )د(

عروض أفرقة التقييم عن التقدم احملرز يف أعماهلا وأية مسائل رئيسية منبثقة عن تقييماهتا اليت  -3
ريها كل أربع سنوات لعام   .2018جت 

عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل عن  -4
 ملتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق.الصندوق ا أعمال اللجنة التنفيذية وأمانة

 بياانت رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية. -5
تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى ابعتمادها يف االجتماع  -6

 الثالثني لألطراف.
 يف بروتوكول مونرتايل. لألطراف اتريخ ومكان انعقاد االجتماع احلادي والثالثني -٧
 مسائل أخرى. -8
 اعتماد املقررات الصادرة عن االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل. -9

 اعتماد التقرير. -10
 اختتام االجتماع. -11

عرض ورقة غرفة اجتماعات  بعزمهاقبل إقرار جدول األعمال، أبلغت واحدة من املمثلني األطراف  -211
واالسرتاتيجيات األوزون السرتاتوسفريي  األطراف بشأن احلاجة إىل دراسة العالقة بني مقدمة من جمموعة من

 املتعلق ابملسائل األخرى. 8، وطلبت أن ي نَظر فيها يف إطار البند املقرتحة إلدارة اإلشعاع الشمسي

ارسة املعتادة، مملاباالجتماعات أثناء اجلزء الرفيع املستوى ليس  ةوأشار ممثل آخر إىل أن عرض ورقات غرف -212
يسمح هبا  وطلب إىل األمانة أن توضح ما إذا وقعت حالة كهذه من قبل، وإذا مل يكن األمر كذلك، ما إذا كان

ًا عن مبوجب النظام الداخلي. وقال ممثل األمانة إن هذا األمر ال يتعارض مع النظام الداخلي، وإن كان خارج
 املمارسة املعتادة.

م جمموعة من األطراف، أبمهية املوضوع املثار، ولكنهم ن بينهم ممثل تكلم ابسوأقر ممثلون عديدون، م -213
ترددوا يف أن ينظروا يف ورقة غرفة اجتماعات يف مثل هذه املرحلة املتأخرة يف االجتماع. وأعرب عدد منهم عن 

اجتماعات أثناء من األطراف، من أن يشكل السماح بعرض ورقة غرفة  القلق، من بينهم ممثل تكلم ابسم جمموعة
جتماعات املقبلة. وساد قلق عام من ضيق الوقت املتوفر يف اليومني املتبقيني من اجلزء الرفيع املستوى سابقًة لال

العواصم؛ وقد  االجتماع مبا ال يسمح إبجراء مناقشة مثمرة ملوضوع معقد، انهيك عن إجراء املشاورات الالزمة مع
االجتماعات يف اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ةثلة يف تقدمي ورقات غرفص م َِّمت املمارسة املعتادة املتم

تتيح متسعاً من الوقت للدراسة الواجبة. وقال ممثالن إهنما ليسا  لكيأو أثناء اجلزء التحضريي الجتماع األطراف 
ا يرحبان مبناقشة هذا املوضوع. ر بشأن هذه املسألة يف اجللسة احلالية، رغم أهنميف وضع ميكنهما من اعتماد مقر 

 ون، من بينهم ممثل تكلم ابسم جمموعة من األطراف، إىل استعدادهم ملناقشة املوضوع.وأشار ممثلون آخر 
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ة من جدول األعمال واتفق مقدمو ورقة غرف 3واتفقت األطراف على مناقشة املوضوع يف إطار البند  -214
 .االجتماعات على إرجاء تقدميها إىل اجتماع الحق

 العملتنظيم  - جيم
 .اتفقت األطراف على اتباع إجراءاهتا املعتادة -215

 واثئق تفويض املمثلني - دال
طرفاً من أصل  91ممثلي  تفويض اعتمد مكتب االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل واثئق -216
التفويض واثئق  إرسالشريطة طرفًا  53طرفًا ممثاًل يف االجتماع. وقد وافق املكتب مؤقتًا على مشاركة  144

إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن. وحث املكتب مجيع األطراف اليت ستحضر االجتماعات املقبلة  اخلاصة هبا
من النظام  18واثئق التفويض إىل األمانة حسبما تقتضيه املادة  لألطراف على أن تبذل قصارى جهودها لتقدمي

لنظام الداخلي يقضي أبن تصدر واثئق التفويض إما من رئيس دولة أو الداخلي. وأشار املكتب أيضًا إىل أن ا
ة أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، من السلطة املختصة لتلك حكومة أو من وزير خارجية، أو يف حال

رمون م مواثئق تفويضه الذين ال يقدموننظمة. وأشار املكتب إىل أن ممثلي األطراف امل ن ابلشكل الصحيح قد حي 
 .عات األطراف، مبا يف ذلك احلق يف التصويتاملشاركة الكاملة يف اجتما

تقييماهتا اليت ُُتريها كل أربع عروض أفرقة التقييم عن التقدم احملرز يف أعماهلا وأية مسائل رئيسية منبثقة عن  - اثلثاا 
 ٢٠١٨سنوات لعام 

اء املشاركني األربعة لفريق التقييم العلمي، قدم السيد جون ابيل والسيد ديفيد فاهي، ومها اثنان من الرؤس -21٧
الصادر عن  2018التقييم العلمي الستنفاد طبقة األوزون لعام ئج الرئيسية اليت خلص إليها تقرير عرضاً عن النتا

 2018صيغته النهائية يف متوز/يوليه  يف ضعاملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية/برانمج األمم املتحدة للبيئة، والذي و  
وزون. وقد أ عد  موجز تنفيذي للتقرير لالطالع عليه يف االجتماع احلايل، وتضمن تقييمًا شاماًل حلالة طبقة األ

يف الفرع واو من املرفق أعده مقدموه . ويرد موجز للعرض 2018هناية عام  وستنشر النسخة الكاملة للتقرير يف
 السادس هلذا التقرير.

جيل بول، ومها اثنان من الرؤساء املشاركني الثالثة لفريق تقييم يد انوالس وقدمت السيدة جانيت بورمنان -218
كل أربع سنوات   الذي جيريه تقرير التقييم اليت توصل إليها الفريق يفالرئيسية  االستنتاجاتاآلاثر البيئية، عرضاً عن 

األوزون املتوقع وتغري املناخ  قيم اآلاثر البيئية للتأثريات التفاعلية الستنفاد األوزون وتعايفي، الذي 2018لعام 
 يف حتقيقربز إسهامات بروتوكول مونرتايل يألشعة فوق البنفسجية اليت تصل إىل سطح األرض، و املرتتبة على ا

مة البيئية والصحة والرفاه البشريني، فضاًل عن اتساقه مع العديد من أهداف التنمية املستدامة. ويرد موجز االستدا
 يف الفرع واو من املرفق السادس هلذا التقرير. همقدميللعرض من إعداد 

رئيس قدم السيد وودكوك، الرئيس املشارك لفريق التقييم التقين واالقتصادي؛ والسيد ابولو ألتويه، الو  -219
املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوي؛ والسيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية 

، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت؛ والسيد بورتر، الرئيس املشارك تشااتوايية؛ والسيد والكيميائ
ل؛ والسيد بولوانرا، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثي

، واليت ستوضع 2018ة املنبثقة عن تقارير التقييم اليت أعدها الفريق لعام واملضخات احلرارية، عرضاً للرسائل الرئيسي
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يف الفرع واو من املرفق  هإعداد مقدميد موجز للعرض من . وير 2018يف صيغتها النهائية يف كانون األول/ديسمرب 
 السادس هلذا التقرير.

رحها احلاضرون. ورداً على استفسار وبعد انتهاء العروض، رد أعضاء األفرقة الثالثة على األسئلة اليت ط -220
ل يف لربوميد امليثيل يف التواصل مع األطراف اليت زادت استخدامها لربوميد امليثي بشأن دور جلنة اخليارات التقنية

تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، بغرض مساعدهتا على التخلص التدرجيي من هذا االستخدام، 
للجنة تستعرض، يف تقارير التقييم اليت تعدها، بدائل بروميد امليثيل يف تطبيقات احلجر الصحي قال السيد بورتر إن ا

ج القطرية املعنية ابلبدائل، مبا يعود ابلفائدة على الربوتوكول. على تنفيذ الربامومعاجلات ما قبل الشحن، وهي تشجع 
 ها مبوجب الربوتوكول.وأكد أن هذه االستخدامات ليست حمظورة، ولكن يتعني اإلبالغ عن

مض اخلليك ية حلوفيما يتعلق ابالستنتاج الذي خلص إليه فريق تقييم اآلاثر البيئية أبن الرتكيزات املستقبل -221
وأمالحه، وهو أحد النواتج املتولدة من حتلل مركبات األولفينات اهليدروفلورية، لن تشكل خطراً الثالثي الفلور 

أوضح السيد بول أن أساس االستنتاج يقوم على أن اآلاثر السمية اإليكولوجية  ،كبرياً على صحة البشر أو البيئة
ت للرت الواحد، يف حني أن تركيزات اخلليك الثالثي الفلور لوحظت بعد التعرض لكميات تبلغ مليغراما مضحل

، على حنو مع ذلك غرامات للرت الواحد. وأكداخلليك الثالثي الفلور املالحظة يف البيئة تقع يف نطاق النانو  محض
ما أبرزه تقرير بشأن األوليفينات اهليدروفلورية صدر مؤخراً عن وكالة البيئة النروجيية توصل إىل نفس استنتاج الفريق، 

رى حبوث إضافية تغطي عدة فجوات معرفية، مثل اآلاثر اإليكولوجية السمية حل لضروري أنمن ا أن اخلليك  مضجت 
ألوليفينات لمان أن االستخدام املتزايد من الكائنات احلية. وأضاف السيد نيو  الثالثي الفلور على عدد أكرب

يل على أن مركبات الكربون اهليدروفلورية اهليدروفلورية ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي دل
 ي ستعاض عنها مبركبات قصرية العمر، مما يشكل تطوراً إجيابياً.

على اإلنرتنت، قالت السيدة  11-ون الكلوروفلوريعالانت بيع مركب الكربوردًا على سؤال بشأن إ -222
، ولكنه 11-الكربون الكلوروفلوريإن فريق التقييم التقين واالقتصادي مل يؤكد حدوث مبيعات فعلية ملركب  توب

سيقدم عاكف على رصد احلالة ومناقشتها مع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل التوصل إىل فهم أفضل هلا. و 
 .2018يف تقريره التقييمي النهائي لعام  11-الفريق معلومات إضافية عن مركب الكربون الكلوروفلوري

استخدام الطاقة، أوضح السيد نيومان أن حتسني كفاءة استخدام وفيما يتعلق بسؤال عن فوائد الكفاءة يف  -223
بدائل مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على الطاقة يف معدات التربيد وتكييف اهلواء أثناء مرحلة االنتقال إىل 

روفلورية أن يضاعف املنافع املناخية للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليد حيتملإحداث االحرتار العاملي 
املنصوص عليها يف تعديل كيغايل، ألن حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة له فائدة مناخية إضافة لفائدة اعتماد 

 ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء.البدائل 
وخالل جلسة األسئلة واألجوبة اليت تلت ذلك، أبلغ ممثل النرويج األطراف وأعضاء أفرقة التقييم أنه يف  -224

كشف عن املواد ، كلفت حكومته املعهد النروجيي ألحباث اهلواء إبجراء مسح استقصائي لل2018بداية العام 
ة الشمالية. ونتيجة لذلك، اكتشفت ألول مرة الكيميائية االصطناعية يف عينات اهلواء املأخوذة من املنطقة القطبي

مخسة مركبات عضوية فلورية متطايرة يف الغالف اجلوي ملنطقة القطب الشمايل. وتريد احلكومة النروجيية أن تعرف 
سيما فيما يتعلق ابنبعااثهتا والقطاعات اليت تستخدمها، وهي تلتمس  أ، والاملزيد عن تلك املواد البشرية املنش

ت واملساعدة يف هذا الصدد من األطراف األخرى ومن أفرقة التقييم واألوساط العلمية واملنظمات احلكومية التوجيها
تؤثر هبا يف طبقة األوزون  الدولية. وهي أيضاً مهتمة ابحلصول على معلومات عن الرتكيزات اجلوية والكيفية اليت قد
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بل هناية هذا االجتماع ابملزيد من التفاصيل عن تلك املواد، والنظام املناخي. وتنوي حكومة النرويج تزويد األمانة ق
 بشأن الرقابة على املواد اجلديدة ذات القدرة على استنفاد األوزون. 9/24للمقرر  وفقاً 

كلوريد الكربون. غ إزاء ما ذكر عن استمرار انبعااثت رابع  وقال أحد املمثلني إن بلده يشعر بقلق ابل -225
يف جدول أعمال االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية من أجل واقرتح إدراج بند مستقل 

ج بشأن رابع كلوريد الكربون، األمر الذي من شأنه أن يسهم أيضًا يف وضع هن إاتحة اجملال ملناقشة أكثر مشوالً 
لتدرجيي من املواد املستنفدة التخلص ا أكثر تكاماًل للتعامل على حنو أعم مع االحنرافات عن الطريق املؤدي إىل

 لألوزون.
ووجه عدد من املمثلني أيضًا االنتباه إىل أشكال تكنولوجيا اهلندسة األرضية، معربني عن القلق من أن  -226

قد تفوق فوائدها احملتملة. وأعرب مجيعهم عن شواغل عميقة  آاثر استخدامها ليست مفهومة ابلكامل وأن خماطرها
هبا هذه التكنولوجيا. وقال اثنان منهما إهنما يعمالن مع غريمها على إعداد مشروع مقرر  بشأن الكيفية اليت ستدار

وقال الثالث بشأن هذه املسألة من أجل النظر فيها يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، 
 تحدة للبيئة يف دورهتا الرابعة.إن حكومة بلده تعتزم تقدمي قرار بشأن هذه املسألة إىل مجعية األمم امل

على سؤال بشأن توافر  وأجاب السيد بولوانرا عن عدد من االستفسارات املتصلة بقطاع التربيد. ورداً  -22٧
لتطبيقات التربيد وتكييف اهلواء، قال إنه على الرغم  البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي

تشار أنواع التكنولوجيا اجلديدة، إال أهنا مل تتح بعد يف كل مكان، وهي تستخدم يف ان من االرتفاع الكبري ملعدل
دروكربونية، تطبيقات جتريبية يف معظم البلدان اليت تتاح فيها. وابلنسبة ملسائل السالمة اليت حتيط مبواد التربيد اهلي

سالمة املتعلقة ابستخدام مواد التربيد القابلة أشار إىل أن اللجان املعنية مبعايري األمان تعمل على حتديث معايري ال
لالشتعال. ومن املمكن أن تتاح املعايري ملواد التربيد القابلة لالشتعال املستخدمة يف التربيد التجاري يف غضون 

ألطراف تعلقة مبواد التربيد القابلة لالشتعال يف قطاع تكييف اهلواء ال تزال معلقة، ألن ابضعة أشهر ولكن املعايري امل
مل تتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن الرتبة اليت ستعني الستخدام مواد التربيد القابلة لالشتعال. ورداً 

كيفات اهلواء إىل مواد التربيد غري الضارة بليون من م 1,6على سؤال بشأن جدوى تلبية التحدي املتمثل يف حتويل 
اث االحرتار العاملي، قال إنه ميكن احلصول بسهولة على مواد التربيد ابألوزون وذات القدرة املنخفضة على إحد

 اليت ميكن أن حتل مباشرة حمل املواد املستنفدة لألوزون.
لكربون اد التربيد اليت تستخدم مركبات اعلى سؤال بشأن إدارة خمزوانت مو  تريينوين-وأجابت السيدة والرت -228

اهليدروكلورية فلورية اليت بطل استخدامها. فقالت إنه ميكن جتميعها وتدمريها ابستخدام التقنيات اليت نوقشت يف 
بعض األطراف أسواق  االجتماع احلايل ويف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وأضافت أن لدى

د اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل، من أجل إاتحة إعادة ح مواد التربيد وغريها من املواواسعة الستصال
 استخدامها.

تريينوين أيضاً عن سؤال بشأن احلواجز التقنية اليت تعيق انتقال عملية لتصنيع رغوة -والرت ةوأجابت السيد -229
. وأوضحت 11-إىل مركب الكربون الكلورفلوري ب 141-لكربون اهليدروكلوري فلوريالبوليوريثان من مركب ا

كان يستخدم يف املاضي على نطاق واسع يف معظم تطبيقات رغوة   11-أن مركب الكربون الكلوروفلوري
-وفلوريالبوليوريثان ألنه غري مكلف وسهل االستعمال للغاية. وتتميز الرغاوي اليت تستخدم مركب الكربون الكلور 

وهي أيضاً تتوافق بشكل جيد جداً مع مواد ومعدات  ات األبعاد والقوة وقابلية العزلجبودة عالية من حيث ثب 11
البناء واملواد األولية املستخدمة يف تركيب الرغوة، مما جيعلها عالية االستقرار على مدى فرتات طويلة من الزمن. 
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 من املواد اهليدروكربونية، اليت ري قابل لالشتعال خالفًا لبدائلهغ 11-وأضافت أن مركب الكربون الكلوروفلوري
تتطلب استثمارات رأمسالية إضافية من أجل استخدامها اآلمن. وهلذه األسباب كلها، تطلب التحويل من مركب 

 ب تعديالت كبرية. 141-إىل مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 11-الكربون الكلورفلوري
وقدم املزيد من إىل أعضاء فريق التقييم العلمي. ن ردودًا على األسئلة اليت وجهت وقدم السيد نيوما -230

إىل  1إن نسبة بروميد امليثيل الناتج عن األنشطة البشرية إىل بروميد امليثيل الطبيعي هي  التفاصيل التقنية، قائالً 
 1 200 ليون من الربوم تعادلياً يف الرت جزء 20مرة فعالية الكلور، مبعىن أن  60، وفعالية الربوم تفوق أبكثر من 5

ليون من الكلور. وحني سئل عما إذا كانت تقارير التقييم قد أخذت يف االعتبار املعلومات املستقاة يجزء يف الرت 
من الورقات التقنية األخرية اليت أعدها ابرك وآخرون، ولونت وآخرون، قال إن تلك الورقات نشرت قبل وقت 

 ستنعكس يف التقييمات املقبلة.، ولكنها 2018للعام  ها يف تقارير التقييمجيسمح إبدراقصري جداً مما ال 
ورداً على املعلومات اليت قدمها ممثل النرويج، أشار السيد نيومان إىل أن املواد املبلغ عنها جديدة جداً،  -231

ولكن  2018ييم العام ومل تشكل بعض موضوعًا للمؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران. ومل تكن جزءًا من تق
يشمل املركبات اجلديدة اليت اكتشفت  2018أضاف أن تقييم العام ومناقشتها يف التقييم املقبل. و  سيجري حبثها

مركب، وشجع مجيع  300بكميات كبرية واليت هي مواد مستنفدة لألوزون، فضاًل عن جدول يتضمن أكثر من 
موضوعًا لعدد من األسئلة  يضًا اهلندسة األرضية، اليت كانتاألطراف على الرجوع إليها. ويتناول التقييم أ

تضاف املعلومات عن أشكال تكنولوجيا اهلندسة األرضية إىل التقييمات املقبلة، س، و 6يقات، يف الفصل والتعل
 مع نشر ورقات جديدة بشأن هذا املوضوع.

ي الفلور املوجودة يف البيئة، لب إىل السيد ابول أن يوضح الفرق بني تركيزات محض اخلليك الثالثوط   -232
، فشرح أن الرتكيزات املوجودة يف البيئة هي من مرتبة النانوغرام، يف حني أن ركيزاته اليت ميكن اعتبارها سامةوت

الرتكيزات السامة للكائنات البحرية تقاس ابملليغرامات. والفرق بني النانوغرامات واملليغرامات هو مليون ضعف، 
 ة يف البيئة والرتكيزات الالزمة إلحداث آاثر سامة.سات املقامش أمان كبري للغاية بني الرتكيز وابلتايل يتوفر ها

 .وأحاطت األطراف علماً ابملعلومات املقدمة -233
عرض رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل عن أعمال اللجنة التنفيذية  - رابعاا 

 ة للصندوقالصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذوأمانة 
)لبنان(، تقريرًا عن التقدم حسني قدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، السيد مازن  -234

احملرز يف تنفيذ مقررات اللجنة منذ االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، أوجز فيه املعلومات الواردة يف الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro.30/10. 

يغطي مسائل السياسة العامة املتعلقة بتعديل  عمل اللجنة التنفيذية الذي ووجه االنتباه بوجه خاص إىل -235
كيغايل، مبا يف ذلك حالة إعداد املبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، اليت 

وإن تعني إكمال تقدم جيد بشأهنا،  وحتققاجلزء التحضريي،  )ج( من جدول أعمال 4نوقشت يف إطار البند 
مرة أخرى يف اجتماع اللجنة املقبل يف كانون األول/ديسمرب.  اليت سيجري تناوهلاناقشة بشأن بعض العناصر امل

من طرفاً  119 لدىألنشطة التمكينية، مبا يشمل نظم مجع البياانت، املقرر لتمويل الوقد اعتمدت اللجنة ابلفعل 
 يدروفلورية.اختاذ إجراء مبكر بشأن مركبات الكربون اهلاليت تعتزم  5األطراف العاملة ابملادة 
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ركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع الصناعات االستهالكية، مللة وفيما يتعلق ابلتكاليف اإلضافية املؤهَّ  -236
لتخلص التدرجيي من مركبات الكربون أبن عتبات فعالية التكلفة املقررة ل سلمتقال إن اللجنة التنفيذية 

رية ال تنطبق ابلضرورة على مركبات الكربون اهليدروفلورية، ومن مث فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلو الكلورو 
فقد مسحت إبعداد وتقدمي مشاريع استثمارية قائمة بذاهتا ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وذلك جلمع معلومات 

تنفيذ املشاريع. وقد اختريت مشاريع االستثمار املمولة  رتيس اليتتكاليف املؤهَّلة والعوامل ذات الصلة مفصلة عن ال
 على أساس قابليتها للتكرار على نطاق واسع داخل البلد أو املنطقة أو القطاع.

اللجنة  أنذكر حتديد نقطة البداية للتخفيضات اإلمجالية مبوجب تعديل كيغايل، مبنهجية وفيما يتعلق  -23٧
 عت عن االعتبارات الرئيسية اليت ميكن أن تساعد يف وضع منهجيةمات اليت مج ِّ التنفيذية ستنظر بعناية يف املعلو 

أن تدعم التخفيض التدرجيي ملركبات  اليت ميكناجلوانب معلومات عن مجيع . وستنظر اللجنة أيضًا يف لذلك
األطراف  لدىدة يد. ومثة أمهية خاصة لتحليل القدرات املوجو الكربون اهليدروفلورية يف قطاع صيانة معدات الترب 

يف ضوء وسبل االستفادة من تلك القدرات يف التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية  5العاملة ابملادة 
ة للتخفيض نفيذ خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واخلطط الوطنيأنه ميكن لت

أن يعاجل قطاع صيانة معدات ، 2019ن تقدمي بعضها يف عام فلورية، واليت ميكالتدرجيي ملركبات الكربون اهليدرو 
 التربيد على التوازي.

من بكفاءة الطاقة، قال إن اللجنة التنفيذية ستنظر يف نتائج عمل األطراف  املتعلقةلمسائل وابلنسبة ل -238
 حتقيقتائج حلقة العمل بشأن فرص ييم التقين واالقتصادي بشأن هذه املسألة، ونتقرير فريق التقب حيث عالقتها

 الكفاءة يف استخدام الطاقة املعقودة يف متوز/يوليه.
الناجتة اثنوايً من إنتاج مركبات  23-وفيما يتعلق بتكاليف احلد من انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري -239

انون ك  1حيز النفاذ يف ذات الصلة ستدخل  الرقابةمالحظة أن تدابري  ، مع22-الكربون اهليدروكلورية فلورية
، قال إن اللجنة التنفيذية وافقت على النظر يف اخليارات الفعالة الكلفة املمكنة للتعويضات 2020الثاين/يناير 

جنة استعراض ذات االستخدام املزدوج. وستواصل الل 22-املقررة ملصانع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 .أمانة الصندوقها والواثئق اليت طلبتها من اليت كلفت خبرياً استشارايً مستقالً إبجرائ اخليارات استناداً إىل الدراسات

حتقيق التخلص التدرجيي من على  5وواصلت اللجنة التنفيذية أيضًا مساعدة األطراف العاملة ابملادة  -240
طاعي االستهالك واإلنتاج، واصلت استعراض اخلطط القطاعية فيما يتعلق بقمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. و 

 3٧متويل خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لفائدة ووافقت على شرائح 
ائدة الصني، ومتويل متويل استثنائي للتخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لفعلى بلداً، و 
 .بلداً  25ملؤسسي يف مشاريع التعزيز ا لتمديد
في عام فوتكلم بعد ذلك عن اإلجنازات الرئيسية للوكاالت املنف ذة التابعة للصندوق املتعدد األطراف.  -241

بلدًا يف تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرجيي من  4٧برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مساعدة  واصل، 2018
يف تنفيذ  5ملة ابملادة انمج اإلمنائي أيضاً عدداً من األطراف العاات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وساعد الرب مركب

والكفاءة يف ملناخ اليت تتسم مبراعاة املركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية البديلة مشاريع لبيان أنواع التكنولوجيا 
كيغايل، ساعد الربانمج أن التربيد املركزي لألحياء. ودعمًا لتعديل  دراسات جدوى بش وأجرى، استخدام الطاقة

بلدان أخرى إلقامة مشاريع استثمارية قائمة  ٧ما تقوم به من أنشطة متكينية وقدم الدعم إىل بلداً في 16اإلمنائي 
بادل خربات بذاهتا للتخفيض التدرجيي الستخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية. وإضافة إىل ذلك، ولغرض ت



UNEP/OzL.Pro.30/11 

48 

فيديو يسلط الضوء على فيلم ج اإلمنائي م التكييف والتربيد املستدامة، أنتج الربانميف نظ 5األطراف العاملة ابملادة 
ثالثة مشاريع، كما نظَّم اجتماعات ومناسبات جانبية لتشجيع االنتقال إىل أنواع التكنولوجيا ذات القدرة املنخفضة 

 الكفاءة األعلى يف استخدام الطاقة.على إحداث االحرتار العاملي و 
يف برانمج البيئة  ملساعدة على االمتثال التابع لفرع برانمج العمل املتعلق ابألوزونبرانمج اوذكر أن  -242

(OzonAction)  عن  اطرفاً على الوفاء ابلتزاماهت 14٧وعددها  5استمر يف مساعدة مجيع األطراف العاملة ابملادة
شؤون األوزون؛ والقيام  موظفين شبكات إقليمية م 10طريق تقدمي خدمات املساعدة على االمتثال؛ وتشغيل 

وفنيي التربيد، وموظفي اجلمارك شؤون األوزون الوطنيني،  موظفيبوظيفة مركز تبادل املعلومات؛ وبناء قدرات 
عزز برانمج األمم املتحدة للبيئة تركيزه على بناء القدرات يف قطاع صيانة معدات التربيد، مبا يشمل و واإلنفاذ. 

التربيد وتكييف اهلواء. وقدم  شركاتوأنشطة الشراكة مع  ،نح شهادات التصديق، والسالمةاملعايري، والتدريب وم
يف تنفيذ خططها إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات  5من األطراف العاملة ابملادة  102املساعدة أيضًا إىل 

بلدًا لتنفيذ أنشطتها التمكينية  80بلدان للتعزيز املؤسسي لديها، وإىل  104الكربون اهليدروكلورية فلورية، وإىل 
 دعماً لتعديل كيغايل.

ليونيدو( نفذت خططًا إلدارة التخلص التدرجيي من وقال إن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )ا -243
 2٧بلداً، وأنشطة متكينية متعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية يف  ٧4مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 

أطراف كثرية ابلتصديق على تعديل كيغايل واعتزام  5اً، أسفرت عن قيام عدد من األطراف العاملة ابملادة بلد
القيام بذلك يف وقت قريب. ونفذت اليونيدو أيضًا أربعة مشاريع استثمارية قائمة بذاهتا ملركبات الكربون ى أخر 

. ونشرت اليونيدو، بدعم من حكومة إيطاليا، 2019اهليدروفلورية، وأدرجت مشاريع مماثلة يف خطة أعماهلا لعام 
 Ready, Steady, Go! Africa and the Kigali) “، استعد، انطلق! أفريقيا وتعديل كيغايلخذ مكانك”وثيقة 

Amendment) حتقيق ، اليت توجز االحتياجات والشواغل والتحدايت الراهنة اليت تواجهها البلدان األفريقية يف
  يغايل.عديل كالنجاح لت

وأضاف أن البلدان الشريكة للبنك الدويل تواصل إحراز تقدم يف تنفيذ التزاماهتا. وقد تلقت حىت الوقت  -244
مليون دوالر لتنفيذ املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  33الراهن أكثر من 

يف املائة  35بون اهليدروكلورية فلورية مبقدار بات الكر استهالك مرك ختفيضاهليدروكلورية فلورية بغية حتقيق هدف 
يف إطار  املنفذةمليون دوالر ألغراض االلتزامات املتبقية لألنشطة  30. وص رِّف كذلك مبلغ 2020حبلول عام 

 الدويل واسرتشد البنكاملرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. 
فساعد تيسري التصديق السريع على تعديل كيغايل، من أجل  سبه من سنوات اخلربة يف النهج القطاعيةمبا اكت

وتوقعها مسبقاً،  على فهم التعقيدات اليت ينطوي عليها التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةالبلدان 
  عن طريق األنشطة التمكينية واالستثمارات االسرتاتيجية.

، وألمانة 2018ويف اخلتام، أعرب عن شكره ألولئك املمثلني الذين عملوا يف اللجنة التنفيذية يف عام  -245
ك على وجه الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت الثنائية واملنفذة على تفانيهم وعملهم والتزامهم، مبا يف ذل

 ألنشطة الرامية إىل تنفيذ تعديل كيغايل.اخلصوص اجلهود العاجلة املبذولة ملعاجلة املسائل والشروع يف ا
 .وأحاطت األطراف علماً ابملعلومات املقدمة -246
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 بياانت رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية - خامساا 
اء وفود الدول األطراف التالية، مرتبة حبسب تسلسل إلقاء أثناء اجلزء الرفيع املستوى، أدىل ببياانت رؤس -24٧

نرويج وفيجي وكوت غياان وانميبيا واالحتاد األورويب ومنغوليا وشيلي وسانت لوسيا وتوغو والالكلمة: الصني و 
وغواتيماال البوليفارية( وكرييباس وإندونيسيا وفرنسا ونيجرياي وبيالروس  -ديفوار وساموا ورومانيا وفنزويال )مجهورية 

السنغال وبنغالديش وترينيداد وتوابغو ونيبال وإكوادور. وبريو وبنن وقريغيزستان وابالو واجلمهورية العربية السورية و 
 واملعهد الدويل للتربيد. املناخ ووكالة التحقيقات البيئية ضاً ممثلو الفريق احلكومي الدويل املعين بتغريوأدىل ببياانت أي

د من األطراف الذين ألقوا كلمة عن شكرهم حلكومة إكوادور وشعبها على كرم ممثلو العدي وأعرب -248
ووجه العديد منهم الشكر أيضاً إىل  ضيافتهم يف استضافة االجتماع الثالثني لألطراف واالجتماعات املرتبطة به.

الشركاء من اجلهات املاحنة، أمانة األوزون، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف وجلنته التنفيذية، والوكاالت املنفذة، و 
املصلحة اآلخرين على دورهم يف ضمان جناح االجتماع بصفة خاصة وأفرقة التقييم، واملنظمات الدولية، وأصحاب 

 كول مونرتايل بصفة عامة.وجناح بروتو 
ون وأشاد العديد من املمثلني بنجاح بروتوكول مونرتايل وأطرافه يف السيطرة على املواد املستنفدة لألوز  -249

عدد من العوامل اليت أسهمت يف هذا  والتخلص التدرجيي منها، واملساعدة على تعايف طبقة األوزون. وأشري إىل
 األوساط املهتمةواملايل اجليدة األداء؛ واملؤسسات القوية والفعالة اليت تشكل  النجاح، من بينها آليات الدعم التقين

لربوتوكول؛ والدعوة على الصعيد العاملي ل التابعةجرهتا اهليئات العلمية ألوزون؛ والبحوث والدراسات الفعالة اليت أاب
تمع الدويل للعمل. وأعرب عدة ممثلني عن ثقتهم أبن مواطن القوة هذه إىل وجوب محاية طبقة األوزون؛ وإرادة اجمل

تدرجيي ملركبات ستوظف بفعالية يف التعامل مع التحدي اجلديد يف إطار بروتوكول مونرتايل، وهو التخفيض ال
 وأمهيته. الكربون اهليدروفلورية، مما يدل على استمرار صالحية الصك

وأشار عدة ممثلني إىل التطور التارخيي للعمل مبوجب الربوتوكول، من اجلهود املبكرة للتخلص التدرجيي  -250
الرتكيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على مدى العقد املاضي.  إىل الكلوروفلوريةمن مركبات الكربون 

بلداهنم لتنفيذ املراحل املختلفة خلطط إدارة التخلص  خذهااليت تتووصف ممثلون كثريون اإلجراءات املستمرة 
بل من بينها اختاذ تدابري التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وحتقيق االمتثال ألحكام الربوتوكول، بس

القانوين  تشريعية وسياساتية ومؤسسية وبراجمية. ومت حتديد طائفة كبرية من األنشطة، من بينها تعزيز اإلطار
والسياسايت، مثالً عن طريق إدخال نظامي احلصص والرتخيص؛ وضوابط االسترياد وآليات الرصد؛ وتنفيذ املعايري 

ى مواد التربيد واملعدات اليت تستخدم مواد التربيد؛ وتدريب وبناء قدرات موظفي ادئ التوجيهية الوطنية علواملب
كييف اهلواء؛ واستعادة مواد التربيد وإعادة تدويرها يف قطاع تكييف اجلمارك وفنيي الصيانة يف قطاعي التربيد وت

مشاريع الشراكة إقامة وجيا اجلديدة؛ و د البديلة وأنواع التكنولاهلواء؛ وتعزيز القدرات املؤسسية؛ وتشجيع األخذ ابملوا
طة ذات الصلة ابألوزون بني القطاعني العام واخلاص؛ وتثقيف اجلمهور وتوعيته. ووصف بعض املمثلني تنسيق األنش

 قطاعات ألصحاب املصلحة املتعددين.يف إطار الربامج القطرية أو خطط التنمية الوطنية اليت اعتمدت هنجاً متعدد ال
العتماد تعديل كيغايل امللحق ابلربوتوكول، الذي  ةالتارخيي األمهيةعديدون بشدة على وأكد ممثلون  -251

. وقال عدد منهم إن بلداهنم من ضمن األطراف الستني اليت 2019ناير كانون الثاين/ي  1سيدخل حيز النفاذ يف 
طراف اليت مل ت صد ِّق بعد  ت األثَّ . وح  عليه ن على التعديل أو اخنرطت يف عملية التصديقصدقت حىت الوقت الراه

الكربون  على التعديل على القيام بذلك. وأبرز عدة ممثلني الفوائد العائدة من التخفيض التدرجيي ملركبات
سيما الفوائد املشرتكة املناخية والبيئية، مبا يف ذلك اخنفاض انبعااثت غازات  اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل، وال
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لتخفيف من االحرتار العاملي، واستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية، واحلد من األخطار اليت االحتباس احلراري وا
واحلفاظ على التنوع البيولوجي، فضالً عن تشجيع أنواع التكنولوجيا املراعية للمناخ  هتدد الغاابت واألراضي الرطبة،

ستعاضة عن مركبات الكربون اهليدروفلورية وقال أحد املمثلني إن اال وإجياد فرص العمل يف االقتصاد األخضر.
يضاً على زايدة الرحبية والكفاءة مبواد مراعية للبيئة لن يسهم يف محاية البيئة والصحة البشرية فحسب، بل سيساعد أ

السمعة التجارية يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء. وحث بعض املمثلني على توخي احلذر من أن يؤدي حتسني و 
التخلص التدرجيي يف ايل على تعديل كيغايل إىل حتويل االنتباه عن املهمة األساسية لربوتوكول مونرتايل الرتكيز احل

 ة لألوزون.من املواد املستنفد
من املمثلني إىل التحدايت اليت يتعني على البلدان التغلب عليها يف تنفيذ تعديل كيغايل.  العديدوأملح  -252

ة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية من القضااي الرئيسية. عترب الكفاءة يف استخدام الطاقوت  
لبلدان، إن حتسني كفاءة استخدام الطاقة جيب أن يتم بطريقة تقلل وقال أحد املمثلني، متكلماً ابسم جمموعة من ا

للمستخدم، وحتسني نوعية ميكَّن من حتقيق منافع مشرتكة متعددة مثل حتقيق الوفورات  ممامن اآلاثر املناخية، 
د يف يساعأن  املعنيةاهلواء، وزايدة أمن الطاقة. ومن شأن التعاون مع املنظمات والصناديق واملؤسسات األخرى 

 حتقيق تلك األهداف وتعزيز عمل بروتوكول مونرتايل يف هذا اجملال.
ربيد، ومكافحة التجارة غري وتشمل املسائل األخرى اليت تواجه األطراف تنظيم الواردات املتعلقة ابلت  -253

شر املعارف بشأن ، وحتديد أنواع التكنولوجيا البديلة األكثر مالءمة للظروف الوطنية املختلفة، ومجع ونالقانونية
التحويالت إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة  وتنفيذالبدائل لالسرتشاد هبا يف وضع السياسات واختاذ القرارات، 

 شهادات هاملوارد البشرية ومنحالعاملي، وتوافر البدائل يف السوق، وبناء القدرات وتدريب على إحداث االحرتار ا
الصيانة(، والشواغل  خدمات كنولوجيا اجلديدة )مبا يف ذلك يف قطاعأنواع التاملواد و  ما يلزم من يف ضوء تصديق

اجلهات صاحبة مجيع يف صفوف  عيوإذكاء الو املتعلقة ابلسالمة )مبا يف ذلك قابلية بعض املواد لالشتعال(، 
 ، مبا يف ذلك احلكومات واألوساط الصناعية وعامة اجلمهور.املصلحة

حتيط جبوانب كثرية من التخلص  ال تزال اليت القلق إزاء حالة عدم اليقنيوأعرب عدد من املمثلني عن  -254
على الصعيد الوطين وعلى مستوى التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية وأفضل اإلجراءات الواجب اختاذها 

غرافية املعينة، اليت تواجه البلدان ذات اخلصائص اجل احملددة القطاعات. وسلط عدة ممثلني الضوء على التحدايت
لصغرية النامية والبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، ال سيما يف ضوء التهديد املتزايد مثل الدول اجلزرية ا
سياسات  توضعأن  املهم للغاية املناخ واالحرتار العاملي. وقالت واحدة من املمثلني إن من الذي يشكله تغري

للتكنولوجيا. وقالت  املتلقيةيلة إىل البلدان البلدان املنتجة يف توريد املعدات البد ومعايري أمان جديدة قبل أن تبدأ
اخلاضعة  معينة من مركبات الكربون اهليدروفلوريةممثلة أخرى إن عدم وجود رموز حمددة يف النظام املنسق ألنواع 

آخر قال إن  اهليدروفلورية. غري أن ممثالً  مجع البياانت املتعلقة مبركبات الكربون أمامميثل حتداًي مستمرًا  بةللرقا
اخليارات نسب األخذ أبالصناعة يف قطاع يف مساعدة البلدان و  ستكون ذات قيمةالتجريبية  التوضيحيةاملشاريع 

 التكنولوجية.
للجهات املاحنة  االمتنانعدة أطراف عن  ة األمهية على وجه اخلصوص. وأعربرب التمويل مسألة ابلغواعت   -255

، مبوجب التوضيحيةشاريع التمهيدية، مبا يف ذلك املشاريع املتمكينية وغريها من عدت يف متويل األنشطة الاليت سا
قيمة للجهود الوطنية. وقال أحد املمثلني، متكلمًا ابسم جمموعة من تعديل كيغايل. فهذه املساعدة أضافت 

ة من أجل تنفيذ ضع أفضل احللول العمليسيساعد األطراف على و  التوضيحيةالبلدان، إن التعلم من املشاريع 
 التعديل بنجاح. وسلط عدد من املمثلني الضوء على ضرورة تعبئة املزيد من الدعم على وجه السرعة، من حيث
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التمويل وبناء القدرات واملساعدة التقنية، ملساعدة األطراف على التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. 
لتنفيذ تعديل كيغايل أن تتوافر صفتا اإلنصاف والدقة يف العناصر  احلرجة املمثلني إن من األمهية وقالت واحدة من

ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية.  فيما يتعلقتمويل للية للجنة التنفيذالرئيسية للمبادئ التوجيهية 
بسبب املتطلبات املالية املتنافسة على  ر تلبيتهال تنتظال تزات تكنولوجية كثرية وقال ممثل آخر إن هناك احتياجا

 التمويل احملدود املقدم من خالل الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونرتايل.
ابلفعل للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اليت اختذت ووصف عدة ممثلني اإلجراءات الوطنية  -256

ايل، مبا يف ذلك تعزيز أنواع التكنولوجيا املوفرة للطاقة يف قطاعي اهليدروفلورية مبا يتماشى مع أحكام تعديل كيغ
اكات بني القطاعني العام واخلاص وإشراك اء، واالستثمار يف اهلياكل األساسية، وإقامة شر التربيد وتكييف اهلو 

ية، وإصالح البيئة اجملتمع املدين، وإدماج السياسات واللوائح التنظيمية يف اخلطط واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطن
عمل، واستحداث نظام شهادات التصديق لفنيي الصيانة، الحلقات  وتنظيمالقانونية، وتقييم االحتياجات الوطنية، 

إلذكاء الوعي يف صفوف الطالب، ومبادرات التوعية العامة. وأشار عدة  “جواز السفر األخضر”لة وتنظيم مح
تدامة يف بلداهنم، بسبل من بينها حتقيق ل يرمي إىل حتقيق التنمية املسإن هذه األنشطة جزء من هنج شامإىل ممثلني 

األطراف، وتعزيز االقتصاد األخضر وأمناط اإلنتاج  أهداف التنمية املستدامة، واالمتثال لالتفاقات البيئية املتعددة
 ليمة لصاحل األجيال املقبلة.واالستهالك املستدامة. وتكلم أحد املمثلني عن أمهية ترك إرث من اإلدارة البيئية الس

ووصف بعض املمثلني األنشطة اإلقليمية أو غريها من أنشطة الشراكات اليت تتخذ يف إطارها إجراءات  -25٧
نامية الصغرية الزرية اجلدول إحدى الحقيق أهداف بروتوكول مونرتايل. فعلى سبيل املثال، تكلم ممثل مشرتكة لت

وأمانة برانمج البيئة اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ من أجل إدارة املواد  للبيئةمع برانمج األمم املتحدة  عن التعاون
اليت متكن من تنفيذ ، (Moana Taka Partnership) اتكا املستنفدة لألوزون والتخلص منها يف إطار شراكة مواان

ثل آخر املزيد من التعاون مع أنشطة التخلص من املواد اليت تتجاوز قدرة الدول الصغرية العاملة مبفردها. وشجع مم
 ذلك اتفاقيات ابزل وروتردام واستكهومل واتفاقية ميناماات بشأن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مبا يف

وضع ثر صحة لفائدة الناس والبيئة، ورحب ببدء املفاوضات بشأن كوكب أك  حتقيقالزئبق، يف هنج متكامل لدعم 
 ميثاق عاملي للبيئة.

وسلط عدد من املمثلني الضوء على التحدايت املقبلة اليت تواجه بروتوكول مونرتايل. وأعرب عدة ممثلني  -258
، مما يشري إىل 11-عن قلق خاص من اإلفادات الواردة حبدوث ارتفاع يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري

. وقال 2010على الصعيد العاملي يف عام  وجود إنتاج مستمر أو مستجد للمادة اليت مت التخلص منها تدرجيياً 
التقدم احملرز  يتهددال  يلكبلدان، إن هناك حاجة إىل استجابة شاملة أحد املمثلني، متكلماً ابسم جمموعة من ال

 بروتوكول مونرتايل.يف تعايف طبقة األوزون أو تقوَّض مسعة 
والبحوث بغرض تتبع التطورات ذات  وأكد عدة ممثلني على أمهية التعاون من أجل تعزيز أنشطة الرصد -259

لربوتوكول. لحديثة كشرط مسبق للتحقق من امتثال األطراف ن، وتوفري معلومات علمية موثوقة الصلة بطبقة األوزو 
مشروع، ابلتعاون مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  إقامة جهود أكرب لدعم ه يلزم بذلوقال أحد املمثلني إن

جلوي. شطة الرصد يف البلدان النامية عن طريق نقل معدات لرصد األوزون يف الغالف ايهدف إىل مساعدة أن
نتائج مسح استقصائي كشف عن وجود مخسة مركبات عضوية إىل مداخلته السابقة املتعلقة ب ممثل النرويج وأشار

شمالية املعرضة للتضرر، مما ية متطايرة ومركبات مرتبطة هبا يف عينات من اهلواء مأخوذة يف املنطقة القطبية الفلور 
وتعزيز أنشطة رصد الغالف اجلوي. ودعما هلذا العمل، أعلن أن النرويج تتعهد  استمرار الرقابةيشري إىل ضرورة 
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كرونة   250 000 تبلغ قيمتهارصد والبحث نا من أجل الندوق االستئماين التفاقية فييمبسامهة إضافية إىل الص
 .دوالر( 30 000نروجيية )حوايل 

وس لط الضوء على قضااي أخرى ابعتبارها ابلغة األمهية لنجاح بروتوكول مونرتايل مستقباًل، تشمل اإلسراع  -260
ذكرها اليت تواجه  ليت سبقابتنفيذ األنشطة يف إطار تعديل كيغايل، والتوصل إىل حل يف احلني املناسب للتحدايت 

باع هنج كلي إزاء محاية البيئة، مبا يشمل كفالة احلفاظ األطراف يف هذا الصدد؛ والتعاون مع اهليئات األخرى ابت
يف إصالح طبقة األوزون، واملشاركة يف جهود متجددة ملكافحة اآلاثر السلبية لتغري املناخ. ووجه  على التقدم احملرز
ثال لربوتوكول االت نزاع يف حتقيق االمتحب اليت متره إىل الصعوابت الكبرية اليت تواجه البلدان عدة ممثلني االنتبا

 ريه من الصكوك الدولية املتعلقة ابلبيئة، مبا يف ذلك غاايت أهداف التنمية املستدامة.مونرتايل وغ
، وطموحهم املستمر للوفاء ويف اخلتام، كرر ممثلون عديدون أتكيد التزامهم أبهداف الربوتوكول وتعديالته -261

 البشري.مبوجب الصك، ملا فيه مصلحة البيئة واجلنس  مابلتزاماهت
وأعطت ممثلة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، يف العرض الذي قدمته، سياقًا للحاجة امللحة  -262

االحرتار العاملي ”مؤخراً بعنوان  إىل مكافحة االحرتار العاملي. فالتقرير اخلاص للفريق احلكومي الدويل الذي صدر
من أجل  احلسن التوقيتناخي العاملي الطموح زيد من العمل املضرورة القيام ابمل أظهر “درجة مئوية 1.5مبقدار 

درجة  1.5 عند حد أقل مناالحرتار فإبقاء التقليل من خماطر تغري املناخ على البيئة والناس وسبل كسب العيش. 
كنه درجة مئوية أو أعلى، ول 2مئوية سيحقق منافع واضحة للنظم الطبيعية والبشرية مقارنة ابالحرتار البالغ 

جملتمع. بيد أن هذا العمل ميكن أن يسري جنبًا إىل جنب حتوالت غري مسبوقة يف مجيع جوانب ا إجراءسيتطلب 
االحرتار دون إبقاء سيما أهداف التنمية املستدامة. وسيتطلب حتقيق هدف  حتقيق األهداف العاملية األخرى، وال

سيد الكربون، مبا االحتباس احلراري من غري اثين أك ختفيضات كبرية يف انبعااثت غازات إجنازدرجة مئوية  1.5
مهية خاصة ابلنسبة لتعديل كيغايل، مما يبني جدوى التوصل إىل ويتسم هذا أبيها مركبات الكربون اهليدروفلورية. ف

يعة اتفاق بيئي عاملي لتيسري املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة، حيث تستفيد البلدان النامية من القفزات السر 
البلدان املتقدمة النمو. وميكن لبدائل مركبات  حتدث يفاليت ومراحل التجريب يف تطور التكنولوجيا االبتكارية 

 هتيئالكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار، إذا اقرتنت بتحسني كفاءة الطاقة، أن 
 واحد.وغريه من االنبعااثت األخرى يف آن  تعاجَل فيه انبعااثت أكسيد الكربون وضعاً مثالياً 

ة وكالة التحقيقات البيئية يف البيان الذي أدلت به إن اإلجراءات املتخذة يف إطار بروتوكول وقالت ممثل -263
مونرتايل حققت أيضاً، إضافة إىل وضع طبقة األوزون على طريق التعايف، فوائد مناخية مشرتكة هامة سيسهم فيها 

بح عند منعطف حاسم، حيث يوجد ة رئيسية يف املستقبل. غري أن بروتوكول مونرتايل أصتعديل كيغايل مسامه
عدد من التحدايت اليت مازال يتعني حلها، من بينها مسائل متعلقة إبنتاج واستخدام املواد األولية، وزايدة انبعااثت 

ات الكربون اهليدروفلورية. وأخرياً، ، وخمزوانت املواد املستنفدة لألوزون ومركب11-مركب الكربون الكلوروفلوري
املتعلق ابحلاجة امللحة إىل و التقرير اخلاص األخري للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ سلطت الضوء على 

درجة مئوية. وميكن لربوتوكول مونرتايل أن يسهم يف هذا الصدد، ليس من خالل  1.5االحرتار العاملي دون إبقاء 
 28/2ن خالل التنفيذ الكامل للمقرر جيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية فحسب، بل أيضًا مالتخفيض التدر 

مركبات الكربون التحول عن كفاءة الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء أثناء   يفممكنة وحتقيق أقصى حتسينات 
 اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية.
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أن ي نفَّذ تعديل كيغايل أبسرع  البالغةة البيان الذي أدىل به إن من األمهي الدويل للتربيد يفوقال ممثل املعهد  -264
حتويالت  إجراءلتجنب  ، وذلكوأجنع حنو ممكن، مدعوماً إبدخال اسرتاتيجيات جديدة بشأن استهالك مواد التربيد

سيما يف البلدان   الطلب على التربيد، والأكثر صعوبة وتكلفة يف وقت الحق. ويف ضوء الزايدة الكبرية املتوقعة يف
يلزم اختاذ إجراءات عاجلة يف عدد من اجملاالت، مبا يف ذلك حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف املرافق النامية، 

والنظم بكاملها، وصياغة وتنفيذ لوائح تنظيمية بشأن تصميم املرافق وسالمتها وصيانتها، وزايدة البحث والتطوير 
 .علومات املتعلقة أبنواع التكنولوجيا اجلديدةونشر امل

تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى ابعتمادها يف االجتماع الثالثني لألطراف  -سادساا 
 يف بروتوكول مونرتايل 

رت مشروعات اجلزء قد ا ختتمت بنجاح، وأ قذلك أفاد الرئيس املشارك للجزء التحضريي أبن أعمال  -265
اجلزء الرفيع املستوى. وأشار إىل أن اجلزء التحضريي اتفق على إرجاء  ها واحتمال اعتمادها يفاملقررات للنظر في

مناقشة عدد من املسائل إىل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية واالجتماع احلادي والثالثني 
وفلورية ومركبات الكربون ، والروابط بني مركبات الكربون اهليدر عوامل املعاجلة، من بينها 2019لألطراف، يف عام 

. للصندوق املتعدد األطراف اهليدروكلورية فلورية، ومتثيل جمموعة دول أورواب الشرقية ووسط آسيا يف اللجنة التنفيذية
املتحدة للحصول على مساعدة من ذلك يف مسألة أهلية اإلمارات العربية  بعدأو  2019وابملثل، سي نَظر يف عام 

اف. ورحب أيضًا ابخلطوات اليت اختذهتا البلدان الكاريبية للتعايف من آاثر األعاصري اليت املتعدد األطر الصندوق 
ضربتها يف السنوات األخرية، وهنأها على اجلهود اليت تبذهلا. ويف اخلتام، أعرب عن شكره جلميع املشاركني على 

 .اليت اتسمت هبا املفاوضاتالتعاون  وعلى روح جبدعملهم 
 اتريخ ومكان انعقاد االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل - سابعاا 

أعرب ممثل إيطاليا عن استعداد حكومة إيطاليا الستضافة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف مقر  -266
 .2019الثاين/نوفمرب تشرين  8إىل  4يف الفرتة من منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف روما 

 .األطراف مقرراً بشأن هذه املسألة اعتمدتويف وقت الحق،  -26٧
 مسائل أخرى - اثمناا 

 .مل يتناول االجتماع الثالثون لألطراف أية مسائل أخرى أثناء اجلزء الرفيع املستوى -268
 مونرتايلطراف يف بروتوكول اعتماد املقررات الصادرة عن االجتماع الثالثني لأل - اتسعاا 

، على النحو ثناء اجلزء التحضريياملقررات اليت متت املوافقة عليها أألطراف االجتماع الثالثون لاعتمد  -269
 .التالية اتيف الفقر  املشار إليه

 إن االجتماع الثالثني لألطراف يقرر ما يلي: -2٧0

 ايلحالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرت : 3٠/١املقرر 

طرفاً قد صدق على تعديل  60، كان 2018تشرين الثاين/نوفمرب  9يالحظ أنه حىت اتريخ أن  -1
 كيغايل لربوتوكول مونرتايل أو وافق عليه أو قبله؛
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أن حيث مجيع األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على أن تنظر يف التصديق على تعديل كيغايل أو  -2
 مشاركة واسعة النطاق وحتقيق أهداف التعديل؛ر املوافقة عليه أو قبوله لضمان تواف

 : تعديالت معايرة لربوتوكول مونرتايل3٠/٢املقرر 

، اليت تضمنت االت فاق على معاجلة احتماالت احلاجة إىل 19/6املقرر من  12الفقرة إىل  إذ يشري
وقبل عام  2ادة ب املمبوجابلنسبة لألطراف العاملة  2015إعفاءات االستخدامات الضرورية، وذلك قبل عام 

 ،5ابلنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة  2020

، اليت تضمنت االتفاق على إجراء استعراٍض يف عام 19/6املقرر من  13، الفقرة إىل وإذ يشري أيضاً 
 للحاجة 2025، واستعراٍض يف عام 3يف املائة للصيانة حبسب ما جاء يف الفقرة  0.5للحاجة إىل نسبة  2015

 )د(، 4يف املائة للصيانة حبسب ما جاء يف الفقرة  2.5ة سنوية متوسطة قدرها نسب إىل

، الذي سلط الضوء على استمرار 2018يف العام  فريق التقييم التقين واالقتصاديتقرير  وإذ يالحظ
اًل عن ، فض2020احلاجة إىل مواد اجملموعة األوىل ابملرفق جيم لالستخدامات املختربية والتحليلية بعد العام 

استمرار احلاجة إىل مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم، خلدمة معدات الوقاية من احلريق ومعدات إطفاء احلرائق 
 من الربوتوكول، 2وبعض التطبيقات املتخصصة األخرى لدى األطراف العاملة مبوجب املادة 

لديها احتياجات إىل مواد اجملموعة  تظل قد 5من املادة  1أبن األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وإذ يسلم
واو، وأن هذه االحتياجات ستستعرض وفقاً  2من املادة  6األوىل ابملرفق جيم لنفس التطبيقات الواردة يف الفقرة 

 ،19/6من املقرر  13و 12للفقرتني 

بدائل ملواد  أبمهية اجلهود اليت تبذهلا األطراف من أجل التشجيع على تطوير واستخدام وإذ يسلم أيضاً 
 اجملموعة األوىل من املرفق جيم،

واملتصلة ابلعالقة بني مركبات الكربون اهليدروفلورية  28/2من املقرر  8إىل  6إىل الفقرات من  وإذ يشري
كلورية فلورية، وإاتحة املرونة عند عدم توافر أية بدائل أخرى واجلداول الزمنية لتخفيض مركبات الكربون اهليدرو 

، يتاح إعفاء 28/2قرر من امل 3٧إىل  26يًا وجمدية اقتصادايً، وإذ يالحظ أنه مبوجب الفقرات من جمربة تقن
 لألطراف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية،

من بروتوكول مونرتايل، تعديالت معايرة  2 من املادة 9أن يعتمد، وفقاً لإلجراء الوارد يف الفقرة  -1
لى النحو املبني اضعة للرقابة املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم للربوتوكول، علإلنتاج واالستهالك للمواد اخل

 ؛(1)يف املرفق األول لتقرير االجتماع الثالثني لألطراف

ىل من املرفق جيم، لالستخدام يف تطبيقات أن يشجع تطوير واستخدام بدائل ملواد اجملموعة األو  -2
 6و‘ 3’)ب(  6و‘ 4’)أ(  6و‘ 3’)أ(  6واو، الفقرات  2ردة يف املادة غري تطبيقات خدمة الصيانة الوا

بغية ختفيض استخدام مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم يف تلك التطبيقات، والتوقف عن استخدامها ‘ 4’)ب( 
 فيها متاماً؛

                                                           
(1  )UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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رفق جيم، على االستعادة وإعادة التدوير واالستخالص ملواد اجملموعة األوىل من املأن حيث  -3
تاحة، من أجل احلد من إنتاج واستهالك مواد وكذلك استخدام املخزوانت من تلك املواد والبدائل حيثما كانت م

 اجملموعة األوىل من املرفق جيم؛

يقدم يف تقريري السنوات األربع، اللذين  أن فريق التقييم التقين واالقتصاديأن يطلب إىل  -4
ف يف وإىل االجتماع التاسع والثالثني لألطرا 2023الثالثني لألطراف يف العام سيقدمان إىل االجتماع اخلامس و 

، معلومات عن توافر مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم، مبا يف ذلك كمياهتا املتاحة من االستعادة 202٧العام 
طري واإلمجالية املعروفة منها، دوير واالستخالص، وأفضل املعلومات املتاحة عن خمزوانهتا على الصعيد القوإعادة الت

 واو؛ 2)ب( من املادة  6)أ( و 6قات املذكورة يف الفقرتني وكذلك عن توافر اخليارات البديلة للتطبي

يدروكلورية فلورية مبا يتماشى أن ينظر يف مرونة تعديل معايرة اجلدول الزمين ملركبات الكربون اهل -5
 .مع تعديل كيغايل

 (١١-الكلوروفلورياملتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون  اثت غرياالنبعا: 3٠/3املقّرر 
النتائج العلمية األخرية اليت تظهر حدوث زايدة غري متوقعة يف االنبعااثت العاملية من اثلث  إذ يالحظ

ص التدرجيي من ، بعد اتريخ التخل2012منذ عام ( 11-)مركب الكربون الكلوروفلوريكلوريد فلوريد امليثان 
 تاج الذي ح دد يف إطار بروتوكول مونرتايل،االستهالك واإلن

 ره للجهود اليت يبذهلا اجملتمع العلمي يف تقدمي تلك املعلومات،عن تقدي وإذ يعرب

 إزاء احلجم الكبري من انبعااثت هذا املركب غري املتوقعة يف السنوات األخرية، وإذ يعرب عن قلقه الشديد

تقييم العلمي أن يزود األطراف بتقرير موجز عن الزايدة غري املتوقعة يف إىل فريق الأن يطلب  -1
، استكماالً للمعلومات الواردة يف التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات، 11-مركب الكربون الكلوروفلوريت انبعااث

تعلق هبذه االنبعااثت، مبا يف ذلك مبا يف ذلك املعلومات اإلضافية املتعلقة برصد الغالف اجلوي ووضع مناذج فيما ي
الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي  االفرتاضات األساسية؛ ويتعني تقدمي تقرير موجز أويل إىل

واألربعني، ومعلومات حمدثة إضافية إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف، وتقرير هنائي إىل االجتماع الثاين 
 ف؛والثالثني لألطرا

تملة أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي تزويد األطراف مبعلومات عن املصادر احمل -2
واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة من عمليات اإلنتاج  11-مركب الكربون الكلوروفلوريالنبعااثت 

مركب الكربون ت من ، اليت قد تكون نتجت عنها انبعااثاملخزوانتواالستخدامات احملتملة، وكذلك من 
تقرير موجز إىل اجتماع الفريق  بكميات غري متوقعة يف املناطق ذات الصلة؛ ويتعني تقدمي 11-الكلوروفلوري

 العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني، وتقرر هنائي إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف؛

اعد على إثراء معلومات علمية أو تقنية ذات صلة قد تس أن يطلب إىل األطراف اليت لديها أية -3
أعاله، أن تقدم تلك  2و 1تقييم التقين واالقتصادي املشار إليها يف الفقرتني تقارير فريق التقييم العلمي وفريق ال

 ؛2019آذار/مارس  1املعلومات إىل األمانة حبلول 

دعم اجلهود العلمية، مبا يف ذلك  أن يشجع األطراف، حسب االقتضاء وبقدر اإلمكان، على -4
 11-مركب الكربون الكلوروفلوريغري املتوقعة من  الف اجلوي، ملواصلة دراسة االنبعااثتفيما خيص قياسات الغ

 يف السنوات األخرية؛
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أن يشجع املنظمات واملؤسسات العلمية واملنظمات واملؤسسات املعنية ابلغالف اجلوي ذات  -5
يف حدود  11-مركب الكربون الكلوروفلوريسة وتطوير النتائج احلالية املتعلقة ابنبعااثت الصلة على مواصلة درا

 أعاله؛ 1تها ومالءمتها لوالايهتا، هبدف اإلسهام يف التقييم املشار إليه يف الفقرة أمهي
أن يطلب إىل األمانة أن تعمل، ابلتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  -6

يما يتصل ابملواد مونرتايل، من أجل تزويد األطراف بنبذة عامة تبني اإلجراءات يف إطار الربوتوكول والصندوق ف
اخلاضعة للرقابة، اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار االمتثال اللتزامات الربوتوكول وألحكام 

إىل الفريق العامل  واإلبالغ والتحقق؛ وأن تقدم تقريراً االتفاقات يف إطار الصندوق، مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلرصد 
 إىل األطراف يف اجتماعها احلادي والثالثني؛ هنائياً  واألربعني، وتقريراً  املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي

 أن يطلب إىل األطراف: -٧
مركب الكربون اختاذ اإلجراءات املناسبة لكفالة املواصلة الفعلية لعملية التخلص التدرجيي من  (أ)

 لاللتزامات مبوجب الربوتوكول؛ وتعزيزها وفقاً  11-فلوريو الكلور 

إبالغ األمانة أبية احنرافات حمتملة عن االمتثال من شأهنا أن تسبب زايدة غري متوقعة يف انبعااثت  (ب)
 .11-فلوريو مركب الكربون الكلور 

تعدد األطراف يف وضع املبادئ التوجيهية التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للصندوق امل: 3٠/4املقّرر 
 (٢٨/٢املقرر )التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية لتمويل 

الذي ط لب فيه، ضمن مجلة أمور، إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد  28/2املقرر  إىلإذ يشري 
، مبادئ توجيهية اتريخ اعتماد تعديل كيغايل أن تضع، يف غضون سنتني من يذ بروتوكول مونرتايل،لتنف األطراف

، مبا يف ذلك عتبات الفعالية من حيث لتمويل التخفيض التدرجيي الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية
 إسهاماهتاالتكلفة، وأن تعرض تلك املبادئ التوجيهية على اجتماع األطراف لالطالع على آراء األطراف وتلقي 

 يذية الصيغة النهائية لتلك املبادئ التوجيهية،اللجنة التنفقبل أن تضع 
تقريراً أعدته اللجنة التنفيذية لثالثني لألطراف أن رئيس اللجنة التنفيذية قدم إىل االجتماع ا وإذ يالحظ

لكربون ي ملركبات اعن التقدم احملرز يف وضع املبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدرجيللصندوق املتعدد األطراف 
 ،دروفلوريةاهلي

يدروفلورية مركبات الكربون اهلوإنتاج  ستهالكالأبن املبادئ التوجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي  وإذ يقر
 التماساً آلراء األطراف وإسهاماهتا،االجتماع الثالثني لألطراف قدمت إىل 
ة لتمويل التخفيض التدرجيي أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية مواصلة عملها يف وضع املبادئ التوجيهي -1

، بشأن العناصرز التقدم احملر معلومات مستكملة عن لورية، وتقدمي الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروف
 ء من تقرير اللجنة التنفيذية الذي يقدم إىل اجتماع األطراف؛ كجز 

ىل اجتماع األطراف للصندوق املتعدد األطراف أن تقدم إ إىل اللجنة التنفيذية أيضاً  أن يطلب -2
نة التنفيذية توجيهية اليت وضعتها، للحصول على آراء األطراف وتلقي إسهاماهتا قبل أن تضع اللجمشروع املبادئ ال

 ائية.صيغتها النه
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من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة  ٥من املادة  ١حصول األطراف العاملة ابلفقرة : 3٠/٥املقّرر 
 طاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةمن حيث الطاقة يف ق

 ،2019كانون الثاين/يناير   1سيدخل حيز النفاذ يف  تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايلأن  إذ يالحظ
يف تقريره الصادر يف أاير/مايو  فريق التقييم التقين واالقتصاديالفرص اليت ذكرها  يالحظ أيضاً وإذ 

حيث أشري إىل أن هناك عدة فئات من األنشطة التمكينية  ر،هلذا التقري 2018مرب ويف تنقيح أيلول/سبت ،2018
 كفاءة استخدام الطاقة،  تعززميكن أن 

أن التحسينات يف كفاءة  يشري إىل، الذي 2018ابلتقييم العلمي الستنفاد طبقة األوزون:  وإذ يعرتف
االنتقال إىل مواد التربيد البديلة ذات القدرة  استخدام الطاقة يف معدات التربيد وتكييف اهلواء خالل مرحلة

 املنافع املناخية لتعديالت كيغايل،ميكن هلا أن تؤدي إىل مضاعفة ي املنخفضة على إحداث االحرتار العامل
 ،28/2ن املقرر م 22و 16 لفقرتنيابحييط علماً وإذ 

يف إطار ما تقدمه املرونة إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تنظر يف  أن يطلب -1
من  1عن طريق األنشطة التمكينية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتمكني األطراف العاملة ابلفقرة  من دعم

تنفيذ أنشطة السياسات خدام جزء من ذلك الدعم من أجل من الربوتوكول اليت ترغب يف ذلك من است 5املادة 
 حسب ارتباطها ابلتخفيض التدرجيي للمواد اخلاضعة للرقابة من قبيل ما يلي:قة لطاا كفاءةدعم  والتدريب اليت ت

أن تنفذ يف األسواق معدات تربيد وتكييف والقواعد التنظيمية لتجنب  سياساتوضع وإنفاذ ال (أ)
 ؛واملضخات احلرارية اليت ال تتميز ابلكفاءة يف استخدام الطاقةاهلواء 

 ؛القطاعاتالكفاءة يف استخدام الطاقة يف تلك تشجيع احلصول على التكنولوجيا ذات  (ب)
أنشطة التدريب احملدد اهلدف يف جمال إصدار الشهادات، واألمن واملعايري وإذكاء الوعي وبناء  (ج)

 اقة وحتسينها؛القدرات هبدف احلفاظ على كفاءة الط
من  16تنظر، يف سياق الفقرة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن أن يطلب إىل  -2

دة التمويل املقدم إىل البلدان اليت تستهلك كميات قليلة ملساعدهتا يف تنفيذ األنشطة املبينة ، يف زاي28/2املقرر 
 ؛من هذا املقرر 1يف الفقرة 

التقين واالقتصادي أن يعد تقريراً عن تكلفة وتوفر البدائل ذات القدرة  أن يطلب إىل فريق التقييم -3
ن كفاءة استخدام الطاقة، املنخفضة على إحداث االحرت  ار العاملي ألنواع التكنولوجيا واملعدات اليت حتفظ أو حتس ِّ

ة، وال سيما قطاعات لة أمور منها، القطاعات املختلفة للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريحبيث يغطي مج
ذلك البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة  تكييف اهلواء للمنازل والتربيد التجاري، مع مراعاة املناطق اجلغرافية، مبا يف

 العالية؛
وفقاً  5من املادة  1أن يواصل تقدمي الدعم للمشاريع القائمة بذاهتا يف األطراف العاملة ابلفقرة  -4

 ؛٧9/45التنفيذية ملقرر اللجنة 
أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تعتمد على عملها اجلاري على  -5

للحفاظ راض مشاريع تقدمي خدمات الصيانة لتحديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة والفرص اإلضافية استع
 ذات الصلة هبا؛على كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع خدمات الصيانة، والتكاليف 
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إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن أتخذ يف االعتبار املعلومات  أن يطلب أيضاً  -6
تكاليف فيما يتعلق حبفظ أو املقدمة من املشاريع التوضيحية واملشاريع القائمة بذاهتا من أجل وضع توجيهات ال

حالل واملعدات املتعلقة هبا عند التخفيض التدرجيي ملركبات حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف ألنواع تكنولوجيا اإل
 الكربون اهليدروفلورية؛

األطراف، وابلتحاور مع أمانة األوزون،  لتنفيذية للصندوق املتعددن يطلب كذلك إىل اللجنة اأ -٧
أن تتواصل مع الصناديق واملؤسسات املالية األخرى الستكشاف تعبئة موارد إضافية، حسب االقتضاء، ووضع 

 التخفيض التدرجيي ملركباتطرائق للتعاون، مثل ترتيبات التمويل املشرتك، حلفظ أو حتسني كفاءة الطاقة عند 
يف  5من املادة  1مع االعرتاف أبن األنشطة الرامية إىل مساعدة األطراف العاملة ابلفقرة الكربون اهليدروفلورية، 

االمتثال اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل سيستمر متويلها يف إطار الصندوق املتعدد األطراف وفقا ملبادئه 
 التوجيهية ومقرراته.

 
  فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة للرقابةا التدمريتكنولوجي: 3٠/6املقّرر 

التقرير الصادر عن فرقة العمل اليت أنشأها فريق التقييم التقين واالقتصادي استجابة  إذ يالحظ مع التقدير
 بشأن تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة، 29/4للمقرر 

أشكال تكنولوجيا  نظر فيه عند املوافقة علىزالة هي املعيار الذي ي  أن كفاءة التدمري واإل وإذ يالحظ
 ،التدمري

ير اإلشعار الذي قدمه الفريق بشأن االنبعااثت من مواد أخرى غري املواد اخلاضعة وإذ يالحظ مع التقد
 يذها هلا،للرقابة، ويقرتح أن تنظر األطراف يف هذه املعلومات عند وضعها للوائح التنظيمية احمللية وتنف

ة قواعد إجراءات التدبري اإلداري اجليد الواردة يف املرفق الثالث لتقرير االجتماع ن مدونإىل أ وإذ يشري
تتضمن توجيهات مفيدة لإلدارة احمللية فيما يتعلق  15/9من املقرر  6اخلامس عشر لألطراف وفقًا للفقرة 

عدم وجود مرافق التدمري، يف حالة  ونقلها ورصدها وقياسها يفابألساليب السليمة ملناولة املواد املستنفدة لألوزون 
 إجراءات مماثلة أكثر صرامة على الصعيد احمللي، لكنها ال توفر إطاراً ميكن استخدامه يف عمليات التحقق الشامل،

من بروتوكول مونرتايل،  1من املادة  5أن يعتمد أنواع تكنولوجيا التدمري التالية، ألغراض الفقرة  - 1
ايء، كإضافات إىل  2من املادة  ٧و 6موعة الثانية من املرفق واو، وكذلك ألغراض الفقرتني وفيما يتعلق مبواد اجمل

 5/26ع الرابع لألطراف، واملعدلة مبوجب املقررات املرفق السادس لتقرير االجتما أنواع التكنولوجيا املذكورة يف 
 :(2)ثني لألطرافاملرفق الثاين لتقرير االجتماع الثال، على النحو املبني يف 14/6و ٧/35و

ملواد اجملموعة األوىل من املرفق واو: أفران اإلمسنت؛ األكسدة الغازية/البخارية؛ ترميد حقن  )أ(
املسامي؛ التكسري ابملفاعل؛ احلرق ابلفرن الدو ار؛ قوس بالزما األرغون؛ قوس بالزما السوائل؛ املفاعل احلراري 

لكيميائي مع اهليدروجني واثين أكسيد الكربون؛ نزع اهلالوجني احلفزي النيرتوجني؛ قوس البالزما النقال؛ التفاعل ا
 يف الطور الغازي؛ املفاعل البخاري الفائق احلرارة؛

                                                           
)2 ( UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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لثانية من املرفق واو: األكسدة الغازية/البخارية؛ ترميد حقن السوائل؛ التكسري ملواد اجملموعة ا )ب(
غون؛ قوس بالزما النيرتوجني؛ التفاعل الكيميائي مع اهليدروجني ابملفاعل؛ احلرق ابلفرن الدو ار؛ قوس بالزما األر 

 واثين أكسيد الكربون؛ املفاعل البخاري الفائق احلرارة؛
 التحلل احلراري لربوميد امليثيل؛ ملواد املرفق هاء: )ج(
احلرق  للمصادر املخففة من مواد اجملموعة األوىل من املرفق واو: ترميد النفاايت البلدية الصلبة؛ )د(
 ابلفرن الدو ار؛

املرفق أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقي ِّم أنواع تكنولوجيا التدمري الواردة يف  - 2
ابعتبارها اعتمدت أو مل حتدد، وكذلك أي نوع آخر من أنواع التكنولوجيا،  ر االجتماع الثالثني لألطرافالثاين لتقري

ن إىل الفريق العامل املفتوح العضوية قبل االجتماع الثالث والثالثني لألطراف، على أن وأن يقدم تقريراً هبذا الشأ
وقت املناسب، وال سيما فيما يتعلق بتدمري مواد اجملموعة قدمت األطراف مزيداً من املعلومات يف ال ي فهم أنه إذا

تقريرًا عن ذلك إىل أحد اجتماعات الثانية للمرفق واو عن طريق أفران اإلمسنت، فينبغي على الفريق أن يقدم 
 الفريق العامل املفتوح العضوية اليت تسبق ذلك االجتماع لألطراف؛

 .من هذا املقرر 2انة املعلومات ذات الصلة ابلفقرة أن يدعو األطراف إىل أن تقدم إىل األم - 3
 توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل  :3٠/٧املقّرر 

فقًا للتوقعات اليت قدمها فريق التقييم التقين واالقتصادي ابلتشاور مع منظمة ه و أن إذ يالحظ مع القلق
املتوفرة لقطاع الطريان املدين يف العقود املقبلة من أجل خدمة  الطريان املدين الدويل، فقد حيدث نقص يف اهلالوانت

 الطائرات اليت جيري تصنيعها حالياً،
ميكن استعادهتا من أجل إعادة  من اخلدمة حتتوي على هالوانت أبن السفن اليت ت سحب حالياً  وإذ يقر

 االستعمال احملتملة يف جمال الطريان املدين،
اليت تشجع األطراف على أن تنظر يف إعادة تقييم حالتها هبدف  26/٧املقرر من  3الفقرة  إىلوإذ يشري 

 أو املعاد تدويرها أو املستخلصة، إزالة العوائق اليت حتول دون استرياد وتصدير اهلالوانت املستعادة
أن يطلب إىل أمانة األوزون التواصل مع أمانة املنظمة البحرية الدولية من أجل تيسري تبادل  - 1

 املعلومات بني اخلرباء الفنيني املعنيني فيما يتعلق بتوافر اهلالوانت؛
ارات التقنية للهالوانت التابعة أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي، من خالل جلنة اخلي - 2

 قيام مبا يلي:له، ال
االستمرار يف التواصل مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل، مبا يتوافق مع  )أ(

من أجل التوصل إىل تقييم أفضل لكميات اهلالوانت املتوفرة  29/8من املقرر  1والفقرة  26/٧من املقرر  4الفقرة 
 يد البدائل ذات الصلة املتاحة ابلفعل أو اليت جيري تطويرها؛ستقبل لدعم قطاع الطريان املدين ولتحديف امل

 حتديد سبل تعزيز استعادة اهلالوانت من حتطيم السفن؛ )ب(
، وفرص لالستعادةحتديد االحتياجات اخلاصة للهالوانت، واملصادر األخرى للهالوانت القابلة  )ج(

 من الربوتوكول واألطراف غري العاملة هبا؛ 5املادة من  1لفقرة انت لدى األطراف العاملة ابإعادة تدوير اهلالو 

قدمي تقرير عن توفر اهلالوانت، استنادًا إىل أنشطة التقييم والتحديد املذكورة أعاله، وإاتحته ت )د(
 .يف بروتوكول مونرتايل لألطراف قبل االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف
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 حتديث اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية: 3٠/٨املقّرر 
 31الذي م د ِّد فيه اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية حىت  26/5إىل املقرر إذ يشري 

دس من تقرير االجتماع السا ، وفقًا للشروط املنصوص عليها يف املرفق الثاين2021كانون األول/ديسمرب 
 لألطراف،

)مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية( غري  األوىلأن املواد املدرجة يف املرفق جيم، اجملموعة  وإذ يالحظ
 مدرجة حالياً يف إعفاء االستخدامات املختربية والتحليلية،

ون شري إىل أن مركبات الكربالذي ي 2018تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي للعام  وإذ يالحظ
 ،2020اهليدروكلورية فلورية ستكون مطلوبة لالستخدامات املختربية والتحليلية بعد العام 

إلاتحة اإلعفاءات ألغراض  2018التعديل الذي اتفقت عليه األطراف يف العام  وإذ أيخذ يف االعتبار
 االستخدام الضروري ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

اجملموعة األوىل من املرفق جيم يف االستخدامات املختربية والتحليلية وفقًا لنفس الشروط أن يدرج مواد 
 ،26/5من املقرر  1ونفس املهلة الزمنية املنصوص عليها يف الفقرة 

 ٢٠٢٠و ٢٠١9اإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي : 3٠/9املقّرر 
األعمال اليت قام هبا فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد  تقديرإذ يالحظ مع ال

 امليثيل التابعة له،

ابلتخفيض الكبري لرتشيحات اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل من جانب  وإذ يقر  
 الكثري من األطراف،

 ،1٧/9من املقرر  10إىل الفقرة  وإذ يشري
إىل أنه ي طَلب إىل األطراف اليت ترشح إعفاءات ألغراض االستخدام احلرج أن تبلغ عن  يشري أيضاً  وإذ

 بياانت خمزوانهتا من بروميد امليثيل ابستخدام اإلطار احملاسيب الذي اتفق عليه االجتماع السادس عشر لألطراف،
حلرج ال ينبغي أن يسمح به إال إذا مل دام اأبن إنتاج واستهالك بروميد امليثيل ألغراض االستخ وإذ يقر  

يتوفر بروميد امليثيل ابلكمية الكافية والنوعية املناسبة من املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف أو 
 املعاد تدويره،

يف أبن على األطراف العاملة مبوجب اإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج أن أتخذ  وإذ يقر  أيضاً 
عتبار مدى توفر بروميد امليثيل بكمية كافية ونوعية مناسبة من املخزوانت احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف اال

املصارف أو املعاد تدويره عند منح الرتاخيص إبنتاج واستهالك بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة أو اإلذن أو 
 التصريح بذلك،

ط لِّب فيه إىل األطراف اليت لديها إعفاءات ألغراض االستخدام  الذي ،1/4-إإىل املقرر د. وإذ يشري
 احلرج أن تقدم أطراً حماسبية سنوية واسرتاتيجيات إدارة وطنية،

التقدم احملرز يف إطار برانمج البحوث اخلاص بصناعة شتالت الفراولة األسرتالية وأن أسرتاليا  وإذ يالحظ
 ابلنجاح واكتمل تسجيل البدائل، 2019و 2018َلت جتارب عامي ختطط لالنتقال إىل البدائل إذا ك ل ِّ 
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صلة برانمج حبوثها يف التقدم احملرز يف إطار برانمج البحوث الكندي والتزام كندا مبوا وإذ يالحظ أيضاً 
 ،2019عام 

أن برانمج البحوث األرجنتيين يواصل السعي لتحقيق هدفه املتمثل يف تطوير بدائل  كذلكوإذ يالحظ  
 وميد امليثيل،لرب 

أن بعض األطراف قد توقفت يف اآلونة األخرية عن تقدمي طلبات إلعفاء االستخدامات  وإذ يدرك
 طلبات الرامية لتطوير بدائل موجهة حنو حتقيق نفس النتيجة،احلرجة وأن جهود اجلهات املقدمة لل

لف من مرفق هذا املبي نة يف اجلدول أ 2020و 2019أن يسمح بفئات االستخدام احلرج لعامي  - 1
، كما 1/4-إملقرر ومقرر االجتماع االستثنائي د.املقرر لكل طرف، رهنًا ابلشروط املنصوص عليها يف هذا ا

املبي نة يف  2020و 2019تكون تلك الشروط منطبقة، مبستوايت االستهالك واإلنتاج للعامني يسمح، بقدر ما 
احتياجات االستخدامات احلرجة، على أن يكون مفهوماً أن أي اجلدول ابء من مرفق هذا املقرر، والالزمة لتلبية 

 ؛9/6طراف وفقاً للمقرر إنتاج أو استهالك أو فئات استخدام إضافية جيوز اعتمادها بواسطة اجتماع األ
أن على األطراف أن تسعى إلصدار تراخيص لكميات بروميد امليثيل ألغراض االستخدام احلرج  - 2

هلذه الكميات أو ختصيصها على النحو املنصوص عليه يف اجلدول ألف من مرفق  أو إصدار أذوانت أو تصاريح
 هذا املقرر؛
رج متت املوافقة عليه أن جيدد التزامه بكفالة أن على كل طرف لديه إعفاء ألغراض االستخدام احل - 3

من ‘ 2’)ب(  1فقرة سيما املعيار املنصوص عليه يف ال ، وال9/6من املقرر  1تطبيق املعايري الواردة يف الفقرة 
ند إصدار تراخيص االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل أو األذوانت أو التصاريح هلا، وي طلب إىل ، ع9/6املقرر 
شباط/فرباير للسنوات اليت ينطبق عليها  1رف أن يوايف األمانة بتقرير عن تنفيذ هذا البند يف موعد أقصاه كل ط

 هذا املقرر؛
الً طلبات ترشيحات لإلعفاء ألغراض االستخدام احلرج راف اليت تقدم مستقبأن متتثل أيضاً األط - 4

من املادة  1لفقرة ابتثبت األطراف غري العاملة  ، وأن9/6من املقرر ‘ 3’)ب(  1لفقرة حكام الربوميد امليثيل أل
 ؛يل ونشرهامن بروتوكول مونرتايل أن لديها برامج حبثية قائمة لتطوير بدائل وخيارات لربوميد امليث 5

من الربوتوكول اليت تطلب إعفاءات ألغراض  5من املادة  1أن يدعو األطراف العاملة ابلفقرة  - 5
 .1/4-إد.من املقرر  3يجيات اإلدارة الوطنية اخلاصة بكل منها وفقاً للفقرة االستخدام احلرج أن تقدم اسرتات
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 3٠/9مرفق املقرر 
 اجلدول ألف

 عليهافئات االستخدام احلرج املتفق 
 )أ()ابألطنان(
٢٠٢٠  
 28,98شتالت الفراولة  أسرتاليا

٢٠١9  

 15,٧10مثار الفراولة  األرجنتني
 25.600الطماطم 

 5.261شتالت الفراولة )جزيرة برنس إدوارد(  كندا

 1 000املطاحن  جنوب أفريقيا
 40 000املنازل 

 )أ(  األطنان = األطنان املرتية.

 اجلدول ابء
 )أ(ستهالك املسموح هبانتاج واالمستوايت اإل

 )ب()ابألطنان(
٢٠٢٠  
 28,98 أسرتاليا

٢٠١9 
 41,310 األرجنتني

 5.261 كندا
 41 000 أفريقياجنوب 

 )أ(  مطروحاً منها املخروانت املوجودة.
 )ب(  األطنان = األطنان املرتية

قدرة على إحداث االحرتار العاملي ملركب االستمارات املنقحة لإلبالغ عن البياانت وقيم ال: 3٠/١٠املقّرر 
، ومركب الكربون ١٢4-، ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري١٢3-اهليدروكلوري فلوريالكربون 

 ١4٢-، ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري١4١-اهليدروكلوري فلوري
يحات الستمارات اإلبالغ لذي تقدمه أمانة األوزون لألطراف يف إعداد التنقالدعم ا إذ يالحظ مع التقدير

 اخلاصة هبا،عن البياانت والتعليمات 
اعتزام األطراف أن القيم املدرجة للقدرة على إحداث االحرتار العاملي جملموعة إيسومريات  وإذ يالحظ

املدرجني يف املرفق جيم، ينبغي أن  124-فلوري والكربون اهليدروكلوري 123-مركيب الكربون اهليدروكلوري فلوري
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 **123-درجة ابعتبارها مركبات الكربون اهليدروكلوري فلوريطبق على معظم اإليسومريات اجملدية جتارايً، واملتن
 ،**124-والكربون اهليدروكلوري فلوري

عدم إسناد أي قيم للقدرة على إحداث االحرتار العاملي ابلنسيب ملركيب الكربون  أيضاً  وإذ يالحظ
يف املرفق جيم من تعديل كيغايل، وأن مركيب  142-ن اهليدروكلوري فلوريوالكربو  141-اهليدروكلوري فلوري

ات اجملدية ب ميثالن أهم اإليسومري 142-ن اهليدروكلوري فلوريب والكربو 141-الكربون اهليدروكلوري فلوري
 جتارايً هلاتني املادتني،

وفقًا اللتزامات  أن يوافق على تنقيح استمارات اإلبالغ عن البياانت والتعليمات اخلاصة هبا -1
 ؛(3)من تقرير االجتماع الثالثني لألطرافق الثالث اإلبالغ مبوجب الربوتوكول، على النحو املبني يف املرف

ىل األطراف مبوجبه أن تسجل رقماً يف كل خانة من ، الذي طلب إ24/14أن يوضح أن املقرر  -2
عند االقتضاء، بداًل من ترك اخلانة فارغة،  استمارات اإلبالغ عن البياانت اليت تقدمها، مبا يف ذلك الصفر،

 ينطبق على اخلاانت اليت تقدم املعلومات فيها على أساس طوعي؛ ال
لى إحداث االحرتار العاملي املسجلة يف املرفق أن يوعز إىل أمانة األوزون أن تستخدم قيم القدرة ع -3

الكربون اهليدروكلوري  اتملركب 124-ري فلوريوالكربون اهليدروكلو  123-جيم ملركيب الكربون اهليدروكلوري فلوري
على التوايل، عند حساب خطوط األساس ملركبات الكربون  **124-والكربون اهليدروكلوري فلوري **123-فلوري

والكربون  **123-لدى األطراف اليت لديها إنتاج أو استهالك ملركبات الكربون اهليدروكلوري فلوري اهليدروفلورية
 يف سنوات خط األساس لدى كل منها؛ **124-لورياهليدروكلوري ف

أن يوعز إىل أمانة األوزون أن تستخدم قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي املسجلة ملركيب  -4
ب، وتستعملها ملركيب الكربون 142-ب والكربون اهليدروكلوري فلوري141-الكربون اهليدروكلوري فلوري

خطوط األساس  على التوايل، عند حساب 142-هليدروكلوري فلوريوالكربون ا 141-اهليدروكلوري فلوري
ملركبات الكربون اهليدروفلورية لدى األطراف اليت لديها إنتاج أو استهالك سابق ملركيب الكربون اهليدروكلوري 

 يف سنوات خط األساس لدى كل منها. 142-والكربون اهليدروكلوري فلوري 141-فلوري

من بروتوكول مونرتايل لبياانت  ٥من املادة  ١قدمي األطراف العاملة ابلفقرة لزمين لتاجلدول ا: 3٠/١١املقّرر 
 خط األساس عن مركبات الكربون اهليدروفلورية

من بروتوكول مونرتايل أن  5من املادة  1أن من املفضل ابلنسبة لألطراف العاملة ابلفقرة  إذ يالحظ
األساس املعمول هبا لكل منها من أجل توفري  سنوات خطسنة من  تصدق على تعديل كيغايل قبل هناية كل

بياانت فعلية خلط األساس للمواد اخلاضعة للرقابة املدرجة يف املرفق واو )مركبات الكربون اهليدروفلورية( عندما 
 تتاح هذه البياانت،
من املادة  3قرة الً ابلفنوايً عمأبن البياانت املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية سيبلغ عنها سوإذ يسلم 

 أشهر بعد هناية كل سنة، 9من بروتوكول مونرتايل بصيغته املعدلة مبوجب تعديل كيغايل، ويف موعد ال يتجاوز  ٧
عت األطراف على تقدمي بياانت عن اإلنتاج واالستهالك إىل  15/15أبنه يف املقرر  وإذ يسلم أيضاً  ش ج ِّ

 حزيران/يونيه من كل عام، 30لك حبلول أن يتم ذ، ويفضل األمانة، مبجرد توفر األرقام
                                                           

(3  )UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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من اإلبالغ عن بياانت فعلية خلط األساس  5ادة من امل 1فقرة من أجل متكني األطراف العاملة ابل
ملركبات الكربون اهليدروفلورية، أن يطلب إىل جلنة التنفيذ واجتماع األطراف أتجيل النظر يف حالة اإلبالغ عن 

، ابلنسبة لكل سنة من سنوات ٧من املادة  2ربون اهليدروفلورية مبوجب الفقرة كبات الكساس ملر بياانت خط األ
أشهر بعد هناية كل سنة من سنوات خط األساس، على النحو املعمول  تسعةفرتة خط األساس املعمول هبا، إىل 

 .5ملادة من ا 1لفقرة لعاملة ابللمجموعة املعنية من األطراف ابه 

للواردات من املواد  املنشأالغ عن املعلومات عن بلدان املقصد للصادرات وبلدان باإل: 3٠/١٢املقّرر 
 املستنفدة لألوزون
، الذين يشريان إىل تقدمي األطراف املستوردة للبياانت عن 24/12و 1٧/16إىل املقررين  إذ يشري

الواردات من هذه املواد عن مصادر للبياانت وجهات الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة وتقدمي البلدان املصدرة 
 ،٧إىل أمانة األوزون يف تقاريرها السنوية املقدمة وفقاً للمادة 

أن معظم األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة تقدم ابنتظام معلومات عن  وإذ يالحظ مع التقدير
 ،1٧/16بلدان املقصد لصادراهتا، استجابًة للمقرر 

أن عددًا من األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة للرقابة تقدم ابنتظام  دير مع التقوإذ يالحظ أيضاً 
 ،24/12لوارداهتا، استجابًة للمقرر  املنشأمعلومات عن بلدان 

أن هذه املعلومات تيسر تبادل املعلومات وحتديد االختالفات بني البياانت املبلغ عنها بشأن  وإذ يدرك
 للتجارةأن الصادرات، وهو ما قد يؤدي بدوره إىل تيسري حتديد احلاالت احملتملة الواردات والبياانت املبلغ عنها بش

 ،القانونيةغري 
املستوردة وعدداً قليالً من األطراف املصدرة ال تقدم ، مع ذلك، أن عدداً كبرياً من األطراف وإذ يالحظ

 املعلومات، تلك
ن تقدم إىل األمانة معلومات عن وجهات حيث األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة على أأن  -1

 ؛1٧/16ى النحو املطلوب يف املقرر صادراهتا، عل
للرقابة على أن تقدم إىل األمانة معلومات عن يشجع األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة أن  -2

 .24/12مصادر وارداهتا، على النحو املبني يف املقرر 

 من بروتوكول مونرتايل ٧املادة  تقدمها األطراف مبوجب البياانت واملعلومات اليت: 3٠/١3املقّرر 
 201٧انت لعام طرفاً كان ينبغي عليها أن تبلغ عن بيا 19٧طرفاً من أصل  195أن يالحظ أن  -1

على  2018أيلول/سبتمرب  30طرفًا من تلك األطراف أبلغت عن بياانهتا حبلول  190قد قامت بذلك، وأن 
 من بروتوكول مونرتايل؛ ٧من املادة  3ة النحو املطلوب مبوجب الفقر 

 30طرفًا من تلك األطراف أبلغت عن بياانهتا حبلول  133أن يالحظ مع التقدير أن  -2
حزيران/يونيه من كل عام  30، وأن اإلبالغ حبلول 15/15وفقًا للتشجيع الوارد يف املقرر  2018نيه حزيران/يو 

للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل فيما يتعلق  يسه ل إىل حد كبري أعمال اللجنة التنفيذية
 االمتثال لتدابري الرقابة يف إطار الربوتوكول؛من الربوتوكول على  5من املادة  1مبساعدة األطراف العاملة ابلفقرة 
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فعالني أن يالحظ أن عدم تقدمي األطراف للبياانت يف الوقت املناسب حيول دون الرصد والتقييم ال - 3
 المتثاهلا اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل؛

ن، مل يبلغا عن بياانهتما مها مجهورية أفريقيا الوسطى واليم ،أن يشري مع القلق إىل أن هناك طرفان -4
من بروتوكول مونرتايل، وأن هذا جيعلهما يف حالة عدم امتثال  ٧على النحو املطلوب مبوجب املادة  201٧لعام 
 ماهتما ابإلبالغ عن البياانت مبوجب بروتوكول مونرتايل إىل حني استالم األمانة لبياانهتما املتأخرة؛اللتزا

سطى واليمن على تقدمي البياانت املطلوبة إىل األمانة يف أقرب وقت أن حيث مجهورية أفريقيا الو  -5
 ممكن؛

 ماعها الثاين والستني؛أن يطلب إىل جلنة التنفيذ أن تستعرض حالة هذين الطرفني يف اجت -6
أن يشجع األطراف على االستمرار يف اإلبالغ عن بياانت االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر  -٧

 .15/15حزيران/يونيه من كل عام، وفق ما اتفق عليه يف املقرر  30يتم ذلك حبلول األرقام، ويفضل أن 

 ٧عن البياانت وفقاا للمادة  اإلبالغ عن كميات صفرية يف استمارات اإلبالغ: 3٠/١4املقّرر 
، الذي ح ثَّت فيه األطراف على التأكد، عند تقدمي استمارات 29/18من املقرر  3إىل الفقرة  إذ يشري

، من تعبئة مجيع اخلاانت يف االستمارات أبرقام، مبا يف ذلك الصفر، حسب ٧اإلبالغ عن البياانت وفقاً للمادة 
 االقتضاء، بداًل من تركها شاغرًة،

ط لب إىل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول  29/18 إىل أنه مبوجب املقرر وإذ يشري أيضاً 
 من ذلك املقرر يف اجتماعها احلادي والستني، 3مونرتايل أن تستعرض حالة امتثال األطراف للفقرة 

ت وفقًا للطلب الوارد يف املقرر أن غالبية األطراف مستمرة يف اإلبالغ عن البياان وإذ يالحظ مع التقدير
، بتسجيل رقم يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت 29/18، الذي أعيد أتكيده يف املقرر 24/14

 اليت تقدمها، مبا يف ذلك الصفر عند االقتضاء، بداًل من ترك اخلانة شاغرًة،
 ف اليت ترتك خاانت شاغرة يف تقاريرها، مع ذلك، أنه ال يزال هناك عدد من األطراوإذ يالحظ مع القلق

 ، األمر الذي يتطلب مزيداً من العمل من جانب األمانة،٧مبوجب املادة 
 201٧لعام  ٧طرفًا قدمت استمارات لإلبالغ عن البياانت وفقًا للمادة  20يالحظ أن أن  -1

أن مجيع تلك األطراف ، و 29/18و 24/14تتضمن خاانٍت شاغرًة، خالفًا ملا هو مطلوب مبوجب املقررين 
 تجابة لطلب األمانة؛قدمت إيضاحات اس

، ٧حيث مجيع األطراف على التأكد، عند تقدمي استمارات اإلبالغ عن البياانت وفقاً للمادة أن  -2
يف املستقبل من تعبئة مجيع اخلاانت يف استمارات اإلبالغ عن البياانت أبرقام، مبا يف ذلك الصفر حسب االقتضاء، 

 ؛24/14، وفقاً للمقرر فارغةمن تركها بداًل 
من هذا املقرر يف اجتماعها الثالث  2أن تستعرض حالة االلتزام ابلفقرة يطلب إىل جلنة التنفيذ  -3

 .والستني
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 وعبء عمله استعراض اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي وتكوينه وتوازنه: 3٠/١٥املقّرر 
 االت اخلربة ألعضائهوجم

إىل أن فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية، من خالل تقدمي التقييمات  إذ يشري
 واملعلومات العلمية والتقنية املستقلة، قد ساعدت األطراف على التوصل إىل قرارات مستنرية،

وعمله،  صاديتفريق التقييم التقين واالقاملتعلق بتنظيم  ٧/34)هـ( من املقرر  5إىل الفقرة  وإذ يشري
من أجل  5من املادة  1سيما خبصوص اجلهود الرامية إىل زايدة مشاركة اخلرباء من األطراف العاملة ابلفقرة  ال

 حتسني اخلربات والتوازن اجلغرافيني،
 بشأن مبوجبه تعديل بروتوكول مونرتايلت األطراف الذي اعتمد 28/1إىل املقرر  وإذ يشري أيضاً 

 ،كبات الكربون اهليدروفلوريةملر التدرجيي  التخفيض
ألطراف أبن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون سلمت فيه االذي  28/3إىل املقرر  وإذ يشري كذلك

اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتايل من شأنه أن يتيح فرصاً إضافية لتحفيز وكفالة حتقيق التحسينات يف كفاءة 
 عدات،املاستخدام الطاقة يف األجهزة و 

 24/8استجابة للمقرر  2013تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف أاير/مايو  إىليشري وإذ 
، 25/6، استجابة للمقرر 2014من تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي الصادر يف أاير/مايو  5وإىل اجمللد 

دي وهيئاته الفرعية، واختصاصاهتا وتكوينها وتوازهنا تصاالذي يوفر تفاصيل مفيدة عن فريق التقييم التقين واالق
 وجماالت اخلربة ألعضائها،

لتحليل الذي قدمته أمانة األوزون للعديد من أنواع التقارير اليت يصدرها الفريق ا وإذ يالحظ مع التقدير
 ،لألطراف وتوقيت الكثري من طلبات احلصول على هذه التقارير

ابلتشاور مع فريق التقييم التقين واالقتصادي لتقدميها ن أن تعد وثيقة وزو يطلب إىل أمانة األأن  -1
آخذة يف االعتبار اجلهود املستمرة اليت يبذهلا فريق لفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته احلادية واألربعني، إىل ا

 ا يلي:فيما يتعلق مبيل، لظروف املتغرية، مبا يف ذلك تعديل كيغاالتقييم التقين واالقتصادي لالستجابة ل
من املادة  1االختصاصات والتكوين والتوازن يف التمثيل اجلغرايف ومتثيل األطراف العاملة ابلفقرة  )أ(

 واألطراف غري العاملة هبا، وكذلك التوازن اجلنساين؛ 5
يل، من قبيل تنفيذ تعديل كيغااملتعلقة بت املقبلة جماالت اخلربة الفنية املطلوبة للتصدي للتحداي )ب(

 ؛طاقة واملنافع املناخية والسالمةالكفاءة يف استخدام ال
من هذا املقرر تلغي التوجيه السابق لفريق التقييم التقين  6و 5و 4و 3أن الفقرات يالحظ أن  -2

يلية، املعاجلة، والتطبيقات املختربية والتحللتقييمات املتعلقة بعوامل لفيما يتعلق ابلتواتر الدوري واالقتصادي 
 ن واملواد اجلديدة املمكنة؛-وتكنولوجيا التدمري، وبروميد الربوبيل

أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يوفر استعراضاته الستخدامات املواد اخلاضعة  -3
ة نوات بعد ذلك، إذا توافرت معلومات جديد، وكل أربع س2021للرقابة كعوامل معاجلة يف موعد أقربه العام 

 مقنعة؛
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أن يطلب أيضًا إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقدم استعراضًا لالستخدامات املختربية  -4
والتحليلية للمواد اخلاضعة للرقابة إذا توافرت معلومات جديدة مقنعة تشري إىل وجود فرصة لتحقيق ختفيضات 

 ؛ستهالكهامة يف اإلنتاج واال
، 30/6قييم التقين واالقتصادي، بعد تقدمي التقرير املطلوب ابملقرر أن يطلب كذلك إىل فريق الت -5

 أن يقدم استعراضاً جديداً لتكنولوجيا التدمري، إذا توافرت معلومات جديدة مقنعة؛
بروميد  أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقدم معلومات إىل األطراف بشأن -6

علومات جديدة مقنعة، وبشأن املواد اجلديدة املمكنة يف حال حتديد مواد مل يبلغ إذا توافرت م (nPB)ن -الربوبيل
 ؛عنها سابقاً، قد تنطوي على احتمال إنتاجها بكميات كبرية

 : عضوية فريق التقييم التقين واالقتصادي3٠/١6 املقرر
تنص على عدد  24/8التقييم التقين واالقتصادي الواردة يف املقرر أن اختصاصات فريق  إىلإذ يشري 

حمدود من كبار اخلرباء يف جماالت خربة حمددة ال يغطيها الرؤساء املشاركون للفريق أو الرؤساء املشاركون للجان 
 اخليارات التقنية،

ًا فرادى أعضاء أن يشكر فريق التقييم التقين واالقتصادي على تقاريره املمتازة وأن يشكر أيض -1
 هم؛الفريق على عملهم املتميز وتفاني

لفرتة  فريق التقييم التقين واالقتصاديتعيني السيدة مارات بيزانو )كولومبيا( رئيسًة مشاركًة ليؤيد أن  -2
 إضافية مدهتا أربع سنوات؛

لفريق أن يؤيد تعيني السيد آشلي وودكوك )بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( رئيسًا مشاركًا  -3
 دهتا أربع سنوات؛التقييم التقين واالقتصادي لفرتة إضافية م

أن يؤيد تعيني السيد فابيو بولوانرا )إيطاليا( رئيساً مشاركاً للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف  -4
 اهلواء واملضخات احلرارية لفرتة إضافية مدهتا أربع سنوات؛

ع ككبرية خرباء يف الفريق لفرتة إضافية مدهتا أرب  أن يؤيد تعيني السيدة شيكيو زانغ )الصني( -5
 سنوات؛

أن يؤيد تعيني السيد ماركو غونزاليس )كوستاريكا( ككبري خرباء يف الفريق لفرتة إضافية مدهتا  -6
 سنتان؛

أن يؤيد تعيني السيد سيدي مناد سي أمحد )اجلزائر( ككبري خرباء يف فريق التقييم التقين  -٧
 مدهتا سنة واحدة؛ واالقتصادي لفرتة إضافية

صاصات الفريق والتشاور مع الرؤساء املشاركني والرجوع إىل أن حيث األطراف على اتباع اخت -8
 ؛مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل تقدمي ترشيحات للتعيني يف الفريق

 جلنة التنفيذ: عضوية 3٠/١٧ املقرر
التنفيذ يف إطار إجراء عدم االمتثال لربوتوكول أن يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت هبا جلنة  - 1
 ؛2018عام  مونرتايل يف
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كأعضاء يف اللجنة ملدة عام آخر،   أسرتاليا وبولندا وجنوب أفريقيا وشيلي وملديف مركزيؤكد  أن - 2
ملدة عامني أعضاء يف اللجنة  اململكة العربية السعوديةو  بيساو-غينياو تركيا و  ابراغوايو  االحتاد األورويبواختيار 

 ؛2019 كانون الثاين/يناير  1اعتباراً من 
عبيد ابلوي )جنوب السيد و  ةللعمل كرئيس ليزيل دولنغ )أسرتاليا( السيدة ن حييط علماً ابختيارأ  - 3

 ؛2019كانون الثاين/يناير   1كنائب للرئيس ومقرر للجنة لفرتة سنة واحدة تبدأ يف للعمل   أفريقيا(

 اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف: عضوية 3٠/١٨ املقرر
 مع التقدير ابألعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن حييط علماً  - 1

 ؛2018لتنفيذ بروتوكول مونرتايل مبساعدة من أمانة الصندوق يف عام 
ة أعضاء يف اللجن وغرينادا والكويت والنيجررواندا والصني و  بننو  األرجنتنييقر  اختيار أن  - 2

بلجيكا وفرنسا وكندا والنرويج  من الربوتوكول، واختيار 5من املادة  1لفقرة ابالعاملة  األطراف لتمثيلالتنفيذية 
 ملدة عام ، وذلكتلك الفقرةباألطراف غري العاملة  لتمثيلأعضاء  وهنغاراي والوالايت املتحدة األمريكية والياابن

 ؛2019كانون الثاين/يناير   1اعتباراً من  واحد
لرئيس  ةانئبجولييت كابريا )رواندا( السيدة رئيساً و فيليب شيموين السيد  ارختيحييط علماً ابأن  - 3

 ؛2019كانون الثاين/يناير   1اً من اعتبار  واحد ملدة عام ، وذلكاللجنة التنفيذية

 ن للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايلالرئيسان املشاركا: 3٠/١9 املقرر
خولياان آرثينييغاس )كولومبيا( رئيسني -السيد آالن ويلمارت )بلجيكا( والسيدة الوراأن يق ِّر اختيار 

 ؛2019مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف العام 
 التقارير املالية وامليزانيات لربوتوكول مونرتايل: 3٠/٢٠ املقرر

ربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة وامليزانيات لقارير املالية بشأن الت 29/24إىل املقرر  إذ يشري
 لطبقة األوزون،

بقة لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لط للصندوق االستئماينابلتقرير املايل  وإذ حييط علماً 
 ،(4)٧201السنة املالية  عناألوزون 

من أجل التنفيذ الفعال  اً أساسي مكم ِّالً  اً نصر فها عمن األطراف بوص ملسامهات الطوعيةاب يعرتفوإذ 
 لربوتوكول مونرتايل،
لربوتوكول  إدارة مالية الصندوق االستئماينمن أجل حتسني األمانة  ابجلهود املستمرة اليت تبذهلا وإذ يرح ب

 مونرتايل،
دي والثالثني لألطراف، التزام البلد املضيف ابملسامهة من أجل عقد االجتماع احلاوإذ يالحظ مع التقدير 

 ،2019واليت أاتحت مجلة أمور منها االستقرار يف ميزانية العام 
 2019ية عام وميزاندوالرًا  5 326 ٧22والبالغة  2018لعام يزانية املنقحة املأن يوافق على  - 1

تقرير ل الرابعنيَّ يف املرفق على النحو املب، 2020لعام ابمليزانية اإلرشادية لوحييط علماً ، دوالراً  5 326 ٧22مببلغ 
                                                           

(4)  UNEP/OzL.Pro.30/5. 
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، واليت سيتناوهلا االجتماع احلادي والثالثون لألطراف مبزيد (5)لألطراف يف بروتوكول مونرتايل الثالثنياالجتماع 
 من النظر؛

أن أيذن، على حنو استثنائي، لألمني التنفيذي أبن يسحب من الرصيد النقدي املتوفر للعام  - 2
يت ترد قائمة هبا يف املرفق الرابع لتقرير االجتماع الثالثني لألطراف، وذلك مببلغ أقصاه لألنشطة احملددة ال 2019

 ؛العاملي رأس املال دوالراً، شريطة أال يقل الرصيد النقدي إىل مستوى دون احتياط 616 058
 2019 للعام اً دوالر  5 326 ٧22اليت ستدفعها األطراف وقدرها  االشرتاكاتأن يوافق على  - 3

تقرير ل، على النحو املبني يف املرفق الرابع 2020 للعام اً دوالر  5 326 ٧22البالغة  ابالشرتاكاتأن حييط علماً و 
 لألطراف؛ الثالثنياالجتماع 

يف املرفق  2020 للعامواملسامهات اإلرشادية  2019 للعامات فرادى األطراف أن ت درَج مسامه - 4
 طراف؛لأل الثالثنيتقرير االجتماع ل اخلامس

يف املائة من امليزانية  15احتياطي رأس مال عامل مبستوى  أنه سي حاَفظ علىأن يؤكد جمددًا  - 5
أن احتياطي رأس املال  على أن ي فَهم، االستئماينتغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق  من أجلالسنوية 

 ؛النقدي احلايلالعامل سيؤخذ من الرصيد 
أصحاب املصلحة على املسامهة ماليًا وبوسائل أخرى ملساعدة  منها غري و أن يشجع األطراف  - 6

املشاركة يف أنشطة التقييم اليت تنفذ يف إطار مواصلة كفالة هبدف  أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئاهتا الفرعية 
 ؛بروتوكول مونرتايل

والسنوات  2018 عامالعن  اشرتاكاهتا بتسديدمن األطراف يعرب عن تقديره لقيام عدد أن  - ٧
لى تسديد اشرتاكاهتا غري املدفوعة واشرتاكاهتا املستقبلية على الفور األطراف اليت مل تقم بذلك عالسابقة وحيث  

 وابلكامل؛
أن يطلب إىل األمني التنفيذي الدخول يف مناقشات مع أي طرف مل يسدد اشرتاكاته ملدة سنتني  - 8

ذه املسألة، ويطلب إليه أيضاً أن يقدم تقريراً لالجتماع احلادي حنو حل هأو أكثر من أجل إجياد وسيلة للمضي 
 والثالثني لألطراف عن نتائج تلك املناقشات، لتمكني األطراف من مواصلة النظر يف كيفية معاجلة هذه املسألة؛

آخذاً أن يطلب أيضاً إىل األمني التنفيذي أن يواصل العمل على شكل عرض امليزانيات املقبلة،  - 9
االعتبار فوائد تعزيز الشفافية لألشكال القائمة للميزانية، مع النظر يف األمثلة األخرى، مبا فيها االتفاقات البيئية  يف

املتعددة األطراف، من أجل تقدمي معلومات إضافية من قبيل صحائف الوقائع أو جداول امليزانية املشروحة املتعلقة 
 ببنود امليزانية وأنشطتها؛

كذلك إىل األمني التنفيذي أن يواصل تقدمي معلومات منتظمة عن املسامهات أن تطلب   -10
املخصصة، ويدرج تلك املعلومات، عند االقتضاء، يف مقرتحات امليزانية للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل 

 ين؛من أجل تعزيز الشفافية فيما يتعلق ابإليرادات والنفقات الفعلية للصندوق االستئما

                                                           
(5)  UNEP/OzL.Pro.30/11. 
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دعم الربامج ملخصصات امليزانية املتعلقة باالستخدام الكامل  أن تكفلأن يطلب إىل األمانة  -11
من البنود اإلدارية الواردة يف امليزانية  املخصصاتويف السنوات التالية، وأن تعوض هذه  2019العام املتاحة هلا يف 

 تسىن هلا ذلك؛ي حنياملعتمدة، 
مبلغ أن تشري يف التقارير املالية القادمة للصندوق االستئماين إىل  أن يطلب أيضًا إىل األمانة -12

 ؛حالة املسامهات يف الصندوق االستئماينالرصيد النقدي و 

، وعرض 2021و 2020وبرانجمي عمل للعامني  أن يطلب إىل األمني التنفيذي إعداد ميزانيتني -13
 ت املتوقعة على النحو التايل:سيناريوهني للميزانية وبرانجمي عمل استناداً إىل االحتياجا

 سيناريو النمو اإلمسي الصفري؛  )أ(
سيناريو قائم على إجراء املزيد من التعديالت املوصى إبدخاهلا على السيناريو املذكور أعاله  )ب(

 ات أو التكاليف اإلضافية املتصلة به.والوفور 
متثل األولوايت املتفق عليها جلميع أن يشدد على ضرورة التأكد من أن امليزانيات املقرتحة واقعية و  -14

 األطراف من أجل املساعدة على ضمان استدامة واستقرار الصندوق والرصيد النقدي، مبا يف ذلك االشرتاكات؛
 احلادي والثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايلاالجتماع : 3٠/٢١ املقرر

تشرين  8إىل  4ونرتايل يف روما يف الفرتة من ن لألطراف يف بروتوكول مثو عقد االجتماع احلادي والثالأن ي  
 .2019الثاين/نوفمرب 

 اعتماد التقرير - عاشراا 
لى أساس مشروع التقرير ، ع2018تشرين الثاين/نوفمرب  9اعتمدت األطراف هذا التقرير يوم اجلمعة  -2٧1

 .UNEP/OzL.Pro.30/L.1/Add.1و UNEP/OzL.Pro.30/L.1الوارد يف الوثيقتني 
 تتام االجتماعاخ -اثين عشر

تشرين  9من يوم اجلمعة  23:10بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أ علن اختتام االجتماع يف الساعة  -2٧2
 .2018الثاين/نوفمرب 
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 املرفق األول
تعديالت معايرة لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة 

 ٥من املادة  ١ة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم، ابلنسبة لألطراف غري العاملة ابلفقرة للرقابة املدرج
 6واو، الفقرة  ٢املادة 

 ‘‘:غري أنه’’وقبل عبارة ‘‘. صفراً ’’واو، بعد كلمة  2من املادة  6تضاف اجلملة التالية إىل هناية الفقرة  
طراف، للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم تنطبق هذه الفقرة إال ابلقدر الذي تقرره األ وال”

 “لتلبية االستخدامات اليت تتفق األطراف على أهنا ضرورية.
 )أ( 6واو، الفقرة  ٢املادة   

 واو من الربوتوكول،  2)أ( من املادة  6يف الفقرة 
 “ علىمقصوراً ”توضع نقطتان ):( بعد عبارة 

إىل “ ؛2020كانون الثاين/يناير   1كييف اهلواء املوجودة يف خدمة أجهزة التربيد وت”تنقل الكلمات 
 ‘1’)أ(  6فقرة فرعية جديدة 

 ‘1’)أ(  6تضاف الفقرات الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية اجلديدة 
 ؛2020لثاين/يناير كانون ا  1خدمة معدات إطفاء احلرائق واحلماية منها املوجودة يف ‘ 2”’

 بة يف تصنيع احملركات الصاروخية؛ وتطبيقات املواد املذي‘ 3’
 “تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية املستخدمة للعالج املتخصص للحروق.‘ 4’

 )ب( 6واو، الفقرة  ٢املادة 
 واو من الربوتوكول،  2)ب( من املادة  6يف الفقرة 

 “مقتصراً على”توضع نقطتان ):( بعد عبارة 
إىل .“ 2020كانون الثاين/يناير   1يف اهلواء املوجودة يف خدمة معدات التربيد وتكي”تنقل الكلمات 

 ‘1’)ب(  6فقرة فرعية جديدة 
 ابلفاصلة املنقوطة“ 2020”ويستعاض عن النقطة بعد 

 ‘1’)ب(  6اف الفقرات الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية اجلديدة وتض
 ؛2020نون الثاين/يناير كا  1خدمة معدات إطفاء احلرائق واحلماية منها املوجودة يف ‘ 2” ’

 تطبيقات املواد املذيبة يف تصنيع احملركات الصاروخية؛ و‘ 3’
 “ج املتخصص للحروق.تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية املستخدمة للعال‘ 4’
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 اثلثاا )ه( ٨، الفقرة ٥املادة 
املتوسط السنوي احملسوب صفرًا من ’’اثلثًا )ه(، بعد عبارة  8تضاف اجلملة التالية إىل هناية الفقرة  

 ‘‘:ومع ذلك’’وقبل عبارة ‘‘ الستهالكه.
تنطبق هذه الفقرة إال ابلقدر الذي تقرره األطراف، للسماح مبستوى اإلنتاج أو االستهالك الالزم  وال”

 “لتلبية االستخدامات اليت تتفق األطراف على أهنا ضرورية.
 ‘١’اثلثاا )ه(  ٨، الفقرة ٥املادة 

 من الربوتوكول،  5من املادة ‘ 1’اثلثاً )ه(  8يف الفقرة 
 “يقتصر مثل هذا االستهالك على”بارة توضع نقطتان ):( بعد ع

إىل “ ؛2030كانون الثاين/يناير   1خدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف ”وتنقل الكلمات 
 -أ‘ 1’اثلثاً )ه(  8فقرة فرعية جديدة 

 -أ‘ 1’اثلثاً )ه(  8بعد الفقرة الفرعية اجلديدة  تضاف الفقرات الفرعية التالية
 ؛2030كانون الثاين/يناير   1طفاء احلرائق واحلماية منها املوجودة يف خدمة معدات إ -ب”
 تطبيقات املواد املذيبة يف تصنيع احملركات الصاروخية؛ و -ج
 “تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية املستخدمة للعالج املتخصص للحروق. -د

 ‘٢’اثلثاا )ه(  ٨، الفقرة ٥املادة 
 من الربوتوكول، 5من املادة ‘ 2’اثلثاً )ه(  8يف الفقرة 

 “يقتصر مثل هذا االستهالك على”توضع نقطتان ):( بعد عبارة 
إىل .“ 2030كانون الثاين/يناير   1معدات التربيد وتكييف اهلواء املوجودة يف  خدمة”وتنقل الكلمات 

 .-أ‘ 2’لثاً )ه( اث 8فقرة فرعية جديدة 
 ابلفاصلة املنقوطة“ 2030”ويستعاض عن النقطة بعد 

 -أ‘ 2’اثلثاً )ه(  8وتضاف الفقرات الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية اجلديدة 
 ؛2030كانون الثاين/يناير   1احلرائق واحلماية منها املوجودة يف خدمة معدات إطفاء  -ب”
 يع احملركات الصاروخية؛ وتطبيقات املواد املذيبة يف تصن -ج
 “تطبيقات الرذاذات الطبية السطحية املستخدمة للعالج املتخصص للحروق. -د 
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 الثايناملرفق 
 التوصيات لقائمة من أنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة

)لتقييم مدى قابلية تطبيق  يف اجلدول أدانهاألمحر يات ذات الصلة هبذا التقييم ابللون . وت عرض التوصاألخضرت عرض القائمة احلالية لتكنولوجيا التدمري املعتمدة يف اجلدول أدانه ابللون 
 التوصيات حملهذا اجلدول  وحيلخرى إلدراجها احملتمل يف قائمة أنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة(. تكنولوجيا التدمري املعتمدة على مركبات الكربون اهليدروفلورية وأي أنواع تكنولوجيا أ
 .2018وأاير/مايو  2018الواردة يف تقريري فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري الصادرين يف نيسان/أبريل 

 التكنولوجيا

 قابلية التطبيق
 املخففةاملصادر  املصادر املركزة

 املرفق واو  املرفق واو املرفق هاء املرفق جيم املرفق ابء املرفق ألف
 ١اجملموعة   ٢اجملموعة  ١اجملموعة  ١اجملموعة  1 اجملموعة 3 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األولية
 اهلالوانت

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

كلوروفورم 
 امليثيل

مركبات الكربون 
اهليدروكلورية 

 فلورية
مركبات الكربون  د امليثيلبرومي

 اهليدروفلورية
مركب الكربون 

 23-اهليدروفلوري
املواد املستنفدة 

 لألوزون
مركبات الكربون 

 اهليدروفلورية

 ٪ 95 ٪ 95 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 ٪ 99,99 التدمري واإلزالةكفاءة 
   مل حتدد معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة تمدةغري مع معتمدة أفران األمسنت

   معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة األكسدة الغازية/البخارية
   معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة الرتميد ابحلقن السائل

  معتمدة معتمدة          البلدية الصلبةترميد النفاايت 
   مل حتدد معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة املفاعل احلراري املسامي

   معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة غري معتمدة معتمدة التكسري ابملفاعالت
 معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة ةمعتمد معتمدة احلرق ابلفرن الدو ار

   معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة قوس بالزما األرغون
بالزما ذات تردد راديوي 

 متقارنة حثياً 
   مل حتدد مل حتدد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة

   مل حتدد مل حتدد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة بالزما املوجات الدقيقة
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 التكنولوجيا

 قابلية التطبيق
 املخففةاملصادر  املصادر املركزة

 املرفق واو  املرفق واو املرفق هاء املرفق جيم املرفق ابء املرفق ألف
 ١اجملموعة   ٢اجملموعة  ١اجملموعة  ١اجملموعة  1 اجملموعة 3 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة 2 اجملموعة 1 اجملموعة

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األولية
 اهلالوانت

مركبات الكربون 
الكلوروفلورية 

 األخرى

رابعي كلوريد 
 الكربون

كلوروفورم 
 امليثيل

مركبات الكربون 
اهليدروكلورية 

 فلورية
مركبات الكربون  د امليثيلبرومي

 اهليدروفلورية
مركب الكربون 

 23-اهليدروفلوري
املواد املستنفدة 

 لألوزون
مركبات الكربون 

 اهليدروفلورية

   متعمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة بالزما النيرتوجنيقوس 
   مل حتدد معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة قوس البالزما النقال

التفاعل الكيميائي مع 
اهليدروجني واثين أكسيد 

 الكربون
   متعمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة

نزع اهلالوجني احلفزي يف الطور 
 الغازي

   مل حتدد معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة

   متعمدة معتمدة مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حتدد معتمدة اري الفائق احلرارةاملفاعل البخ
   مل حتدد مل حتدد مل حتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة التفاعل احلراري مع امليثان

   مل حتدد مل حتدد معتمدة حتدد مل مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد مل حتدد التحلل احلراري لربوميد امليثيل
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 الثالث املرفق
 وما يرتبط هبا من تعليمات ومبادئ توجيهية ٧استمارات اإلبالغ عن البياانت املقرتحة مبوجب املادة 

 استبيان
 سنة اإلبالغ: _____________ الطرف: _______________

عناية الفروع التالية يف وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة تقرأ بقبل الشروع يف االستبيان ي طلب إىل اجلهات اجمليبة أن 
: التعاريف. وت شجَّع اجلهات اجمليبة 4: تعليمات عامة؛ )ج( الفرع 3: مقدمة؛ )ب( الفرع 1ابإلبالغ عن البياانت: )أ( الفرع 

 ت حسب االقتضاء عند ملء استمارات البياانت.لبياانعلى الرجوع إىل التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ عن ا
 االستبيان

بلدك مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات  استوردهل  1-1
د امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات فلورية، أو بروميد كلوري الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروبرومية

 الكربون اهليدروفلورية خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟
 نعم ]   [ ال ]   [

. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 2-1وانتقل إىل السؤال  1إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 
)البياانت عن الواردات من املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية  التوجيه األولرجى قراءة . ي1

 املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت بعناية قبل ملء االستمارة.
الكربون، أو كلوروفورم مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد  صدر بلدك أو أعاد تصديرهل  1-2
يثيل، أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو بروميد امل

 امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروفلورية خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟
 نعم ]   [ ال ]   [
. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 3-1وانتقل إىل السؤال  2 ، جتاهل استمارة البياانتإذا كان اجلواب بال

)بشأن البياانت عن الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية  التوجيه الثاين. يرجى قراءة 2
 قبل ملء االستمارة.املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت بعناية 

بلدك مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات  أنتجل ه 1-3
كبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مر 

 ية خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟الكربون اهليدروفلور 
 نعم ]   [ ال ]   [

. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 4-1وانتقل إىل السؤال  3إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 
لتعليمات واملبادئ التوجيهية )بشأن البياانت عن إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة ا التوجيه الثالث. يرجى قراءة 3

 اانت بعناية قبل ملء االستمارة.املتعلقة ابإلبالغ عن البي
 بلدك أي مواد مستنفدة لألوزون أو مركبات كربون هيدروفلورية خالل السنة املبلغ عن بياانهتا؟ دمرهل  1-4

 نعم ]   [ ال ]   [
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البياانت . إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة 5-1 السؤال وانتقل إىل 4إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 
)بشأن البياانت عن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة( من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة  التوجيه الرابع. يرجى قراءة 4

 ابإلبالغ عن البياانت بعناية قبل ملء االستمارة.
 بلغ عن بياانهتا؟خالل السنة امل ري األطراف أو صدر أو أعاد التصدير إليهااستورد بلدك من غهل  1-5

 نعم ]   [ ال ]   [
. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 6-1وانتقل إىل السؤال  5إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 

التعليمات اردات من الدول غري األطراف والصادرات إليها( من وثيقة )بشأن البياانت عن الو  التوجيه اخلامس. يرجى قراءة 5
 واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت بعناية، وال سيما تعريف غري األطراف، قبل ملء االستمارة.

تج )يصنع( مواد اجملموعة خالل السنة املبلغ عن بياانهتا من أي مرفق ين 23-بلدك مادة الكربون اهليدروفلوري ينتجهل  1-6
 ق واو؟األوىل من املرفق جيم أو املرف

 نعم ]   [ ال ]   [
التوجيه . يرجى قراءة 6. إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى ملء استمارة البياانت 6إذا كان اجلواب بال، جتاهل استمارة البياانت 

 (23-مركب الكربون اهليدروفلوري -الثانية من املرفق واو )بشأن البياانت عن انبعااثت املادة املدرجة يف اجملموعة  السادس
 من وثيقة التعليمات واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت بعناية قبل ملء االستمارة.

 .....................................................اسم املوظف املعين ابإلبالغ: ................................
 التوقيع: .......................................................................................................

 .......................اللقب الوظيفي: .........................................................................
 ...........................................................................................املنظمة: ............

العنوان 
 .الربيدي: ....................................................................................................

اسم 
 .........................................................................البلد: ................................

رقم 
 اهلاتف: .......................................................................................................

 ............................................................................................... الربيد اإللكرتوين:
 .......................................................................................................التاريخ: 
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 بشأن الواردات ١استمارة البياانت 
 كان بلدك قد استوردامأل هذه االستمارة يف حال   -1

الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، مركبات 
مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد أو  أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

 دروفلوريةكلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات الكربون اهلي
 توجيه األول بعنايةيرجى قراءة ال -٢

 قبل ملء هذه االستمارة
 الطرف: ______________

 ١استمارة البياانت 
 البياانت عن الواردات

 )ليست أطنان استنفادية أو أطنان [1]ابألطنان
 مكافئ اثين أكسيد الكربون(

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

 20مرب ___كانون األول/ديس  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

A7 Dataform/2018 

 

إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 الستخدامات ضرورية أو حرجة أو
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة 
 ومعاد تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

      CFCl)3( 11-مركب الكربون الكلوروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق ألف 
      2Cl2(CFC( 12-مركب الكربون الكلوروفلوري 
      3Cl3F2(C( 113-مركب الكربون الكلوروفلوري 
      2Cl4F2(C( 114-مركب الكربون الكلوروفلوري 
      Cl)5F2(C 115-مركب الكربون الكلوروفلوري 

      BrCl)2(CF 1211اهلالون  اجملموعة الثانية -املرفق ألف 
      Br)3(CF 1301اهلالون  
      2Br4F2(C( 2402اهلالون  
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 الستخدامات ضرورية أو حرجة أو
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة 
 ومعاد تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

      Cl)3(CF 13-مركب الكربون الكلوروفلوري ىلاجملموعة األو  -املرفق ابء
      )4CCl(رابع كلوريد الكربون  اجملموعة الثانية -املرفق ابء
      3Cl3H2(C( ثالثي الكلورو إيثان -1، 1، 1أي  كلوروفورم امليثيل  اجملموعة الثالثة -املرفق ابء

 التعليقات:

 طن = طن مرتي. [1]
يف حال كانت مساحة العمود غري  دة الستخدام ضروري أو حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن،*  مقابل كل مادة مستور 

 أعاله.‘‘ التعليقات’’كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
      CHFCl)2( **21-بون اهليدروكلوري فلوريمركب الكر  اجملموعة األوىل -املرفق جيم 

      Cl)2(CHF **22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      FCl)2(CH 31-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      3CF2(CHCl( **123-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      CHFClCF)3( **124-اهليدروكلوري فلوريمركب الكربون  
      Cl)3F2H2(C 133-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      2CFCl3(CH( **ب141-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      Cl)2CF3(CH **ب142-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
      2Cl5HF3(C( 225-فلوري مركب الكربون اهليدروكلوري 
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 الستخدامات ضرورية أو حرجة أو
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة 
 ومعاد تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

      2CHCl2CF3(CF(سي ايه  225-يمركب الكربون اهليدروكلوري فلور  
      CHClF)2ClCF2(CFسي يب  225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية اجملموعة الثانية -املرفق جيم
      BrCl)2(CHبروميد كلوريد امليثان  الثالثةاجملموعة  -املرفق جيم
      Br)3(CHبروميد امليثيل  ة األوىلاجملموع -املرفق هاء 

 

 

كمية بروميد امليثيل اجلديد املستوردة    
الستخدامها يف تطبيقات احلجر 
 الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن

        داخل بلدكم

 التعليقات:

يتعني على  5من املادة  1قل الستهالٍك من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية جتريها األطراف غري العاملة ابلفقرة من الربوتوكول فإنه خبصوص أي عملية ن 2مكرراً من املادة  5: وفقاً ملا جاء يف الفقرة مالحظة
 .أقصاه وقت إجرائها، مع اإلشارة إىل بنود عملية النقل املعنية والفرتة اليت ستجري فيهاكل طرف من األطراف املعنية أن خيطر األمانة بعملية النقل يف موعد 

ك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري مقابل كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذل  *
 أعاله.‘‘ التعليقات’’كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

 جدى جتارايً وتدرج مقابلها قيم جهد استنفاد األوزون كيما تستخدم ألغراض هذا الربوتوكول.د األحتدد املوا  **
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 الستخدامات ضرورية أو حرجة أو
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة 
 ومعاد تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

      )2F2CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق واو
      )F3CH( 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )3CF2CHF( 125-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )2CHF2CHF( 134-ركب الكربون اهليدروفلوريم 
      )3FCF2CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )2FCHF2CH( 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )3CF3CH(أ 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )F2FCH2CH( 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )2CHF3CH(أ 152-روفلوريمركب الكربون اهليد 
      )3CHFCF3CF(إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )3CF2FCF2CH(سي يب  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )3CHFCF2CHF(إي إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )3CF2CH3CF(اف إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )2CHF2FCF2CH(سي إيه  245-ركب الكربون اهليدروفلوريم 
      )3CF2CH2CHF(اف إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )3CH2CF2CH3CF(إم اف سي  365-مركب الكربون اهليدروفلوري 
      )3CF2CHFCHFCF3CF(إم إي اي  10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 الستخدامات ضرورية أو حرجة أو
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة 
 ومعاد تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

      )3CHF( 23-مركب الكربون اهليدروفلوري موعة الثانيةاجمل -املرفق واو 
       

 القائمة أدانه(ينطبق ذلك على مجيع املواد، وليس فقط مركبات الكربون اهليدروفلورية )يرجى إضافة صفوف أو صفحات حسب احلاجة للمزائج غري املدرجة يف  -احملتوية على مادة/مواد خاضعة للرقابة  املزائج
-R-404A  (HFC-125=44٪ ،HFC-134a=4٪، HFCزيج امل 

143a=52٪) 
     

= R-407A  (HFC-32=20٪،HFC-125=40٪، HFC-134aاملزيج 
40٪) 

     

-R-407C  (HFC-32   =23٪ ،HFC-125  =25٪ ، HFCاملزيج  
134a   =52٪) 

     

      R-410A  (HFC-32   =50٪ ،HFC-125  =50٪)املزيج  
      R-507A  (HFC-125  =50٪ ، HFC-143a  =50٪)املزيج  
      R-508B  (HFC-23  =46٪ ،PFC-116  =54٪)املزيج  

 التعليقات:

و الكميات اإلمجالية من املزائج املستوردة، أو توليفة ، أاخلاضعة للرقابةينبغي عدم تكرار اإلبالغ عن املواد اخلاضعة للرقابة. جيوز لألطراف أن تبلغ عن الواردات من فرادى املواد  : عند اإلبالغ عن املزائجمالحظة
من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت  11عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع  من االثنني، شريطة عدم اإلبالغ ألكثر من مرة عن كميات املواد اخلاضعة للرقابة املستوردة.

 اله.أع‘‘ التعليقات’’أو إطار “ املالحظات”النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أحد مكوانت املزيج املراد اإلبالغ عنه يف عمود يرجى بيان 
مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن،  مقابل كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر م عفى يرجى بيان  *

تعددة أعاله. ويف حالة وجود إعفاءات متعددة لكل مادة فيما خيص بعض املواد اخلاضعة للرقابة ميكن استخدام قيود م‘‘ التعليقات’’إطار يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف 
 هلذه املواد لإلبالغ فيما يتعلق هبذه اإلعفاءات.
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إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 الستخدامات ضرورية أو حرجة أو
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة 
 ومعاد تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

 A7 Dataform/2018 األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات - ١مرفق استمارة البياانت 
 (24/12هذا املرفق تقدم على أساس طوعي )املقرر  من الربوتوكول، واملعلومات الواردة يف ٧: هذا املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة مالحظة

إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

الستخدامات ضرورية أو حرجة أو لدرجات كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 احلرارة احمليطة العالية أو استخدامات أخرى معفاة*

(1) 
 املادة أو املزيج

(2) 
الطرف املصدر للكميات 

بلغ عنها بوصفها امل
 واردات

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة ومعاد 

 تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة املستوردة 

 األوليةالستخدامات املواد 

(6) 
 الكمية

(٧) 
 املقرر/نوع االستخدام* أو املالحظات

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       (CH3Br)بروميد امليثيل 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

83 

إمجايل الكمية املستوردة جلميع   
 االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املستوردة  
 الستخدامات ضرورية أو حرجة أو
 لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو

 استخدامات أخرى معفاة*
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

 جديدة
(4) 

مستعادة 
 ومعاد تدويرها

(5) 
كمية املادة اجلديدة 

املستوردة الستخدامات 
 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

تطبيقات احلجر الصحي كمية بروميد امليثيل اجلديد املستوردة الستخدامها يف     
         موتطبيقات ما قبل الشحن داخل بلدك

 التعليقات:

ة العالية أو أي استخدام آخر م عفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، مقابل كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليط  *
 أعاله.‘‘ التعليقات’’يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
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 بشأن الصادرات ٢استمارة البياانت 
 ستمارة يف حال كان بلدك قد صدر أو أعاد تصديرامأل هذه اال -1

، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت
مركبات الكربون اهليدروبرومية أو  امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

 يل، أو مركبات الكربون اهليدروفلوريةفلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو بروميد امليث
 يرجى قراءة التوجيه الثاين بعناية -٢

 ستمارةقبل ملء هذه اال
 الطرف: ______________

 ٢استمارة البياانت 

 *البياانت عن الصادرات
 )ليس أطنان استنفادية أو أطنان مكافئ اثين أكسيد الكربون(

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

 20كانون األول/ديسمرب ________  -رتة: كانون الثاين/ينايرالف

A7 Dataform/2018 

 
 (2) 

 املقصد للصادرات**بلد 
 (5) إمجايل الكمية املصدرة جلميع االستخدامات

كمية املادة اجلديدة املصدرة 
 الستخدامات املواد األولية***

أو لدرجات احلرارة احمليطة كمية املادة اجلديدة املصدرة الستخدامات ضرورية أو حرجة 
 العالية أو استخدامات أخرى معفاة****

(1) 
 املزيجاملادة أو 

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة ومعاد 

 تدويرها

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع االستخدام**** أو 

 املالحظات
       
       
       
       
       
       
       
       

 (CH3Brبروميد امليثيل )
 

وتطبيقات ما كمية بروميد امليثيل اجلديد املصدرة الستخدامها يف احلجر الصحي    
 قبل الشحن

 :التعليقات
 طن = طن مرتي.  [1]
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بة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أحد من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت يرجى بيان النس 11: عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع مالحظة
 أعاله.‘ ‘التعليقات’’أو يف إطار “ املالحظات”مكوانت املزيج املراد اإلبالغ عنه يف عمود 

 .4، الفقرة 1٧/16و 4/14تشمل عمليات إعادة التصدير. املرجع: املقرران   *
ديدة أو املستصلحة تقرر أنه ينبغي على األطراف أن تبلغ عن وجهة املواد املدرجة يف املرفق ألف ويف املرفق ابء )املواد اجل ٧/9من املقرر  4ويف الفقرة  .٧ادة اإلبالغ عن بلدان املقصد ليس شرطا مبوجب امل  **

يع املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف مرفقات الربوتوكول، وحثت األطراف على تطبيق استمارات إجراء تنقيح الستمارات اإلبالغ لكي تشمل تصدر مج 1٧/16من املقرر  4أو املستعادة( اليت ت صدَّر. وطلبت الفقرة 
 اإلبالغ املنقحة على وجه السرعة.

 )البياانت عن اإلنتاج(. 3من استمارة البياانت  3من اإلنتاج الكلي يف العمود  ال تطرح  ***
خدام. و لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر م عفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستمقابل كل مادة مصدرة الستخدام ضروري أو حرج أ  ****

 .أعاله‘‘ التعليقات’’ميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار و 
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 ٢3-وتوليد مركب الكربون اهليدروفلوري اإلنتاجبشأن  3استمارة البياانت 
 امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك قد أنتج: -١

اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، أو كلوروفورم امليثيل، مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو 
رية، أو بروميد أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو مركبات الكربون اهليدروبرومية فلو 

أو الكميات املتولدة من  كلوريد امليثان، أو بروميد امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروفلورية
 ٢3-وفلوريمركب الكربون اهليدر 

 يرجى قراءة التوجيه الثالث بعناية قبل ملء هذه االستمارة -٢

 الطرف: ______________

 3استمارة البياانت 
 ٢3-توليد مركب الكربون اهليدروفلوريو  اإلنتاج بشأنالبياانت 

 (أو أطنان مكافئ اثين أكسيد الكربون )ليست أطنان استنفادية [1]ابألطنان 

 مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو

 20كانون األول/ديسمرب ___  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

A7 Dataform/2018 

 
اإلنتاج لالستخدامات الضرورية أو    

لدرجات احلرارة احمليطة  رجة أواحل
االستخدامات األخرى  العالية أو

 املعفاة داخل بلدك*

 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج الستخدام 
املواد األولية داخل 

 بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

(٧) 
بغرض إمداد البلدان العاملة مبوجب اإلنتاج 
حاء  2-ألف 2، وفقاً للمادتني 5املادة 

 5و
     )3CFCl( 11-مركب الكربون الكلوروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق ألف 

هذا العمود مل يعد ينطبق على املواد املدرجة 
يف املرفق ألف واملرفق ابء )مركبات الكربون 

ابع كلوريد الكلوروفلورية واهلالوانت ور 
 الكربون وكلوروفورم امليثيل(

     )2Cl2CFC( 12-مركب الكربون الكلوروفلوري 
     )3Cl3F2C( 113-مركب الكربون الكلوروفلوري 
     )2Cl4F2C( 114-مركب الكربون الكلوروفلوري 
     )Cl5F2C( 115-مركب الكربون الكلوروفلوري 

     )BrCl2CF( 1211اهلالون  اجملموعة الثانية -املرفق ألف 
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية أو    
لدرجات احلرارة احمليطة  رجة أواحل

االستخدامات األخرى  العالية أو
 املعفاة داخل بلدك*

 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج الستخدام 
املواد األولية داخل 

 بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

(٧) 
بغرض إمداد البلدان العاملة مبوجب اإلنتاج 
حاء  2-ألف 2، وفقاً للمادتني 5املادة 

 5و
     )Br3CF( 1301اهلالون  
     )2Br4F2C( 2402اهلالون  

     )Cl3CF( 13-مركب الكربون الكلوروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق ابء
      

      

     )4CCl(رابع كلوريد الكربون  اجملموعة الثانية -املرفق ابء
ثالثي الكلورو  -1، 1، 1أي كلوروفورم امليثيل  الثالثة اجملموعة -املرفق ابء

 )3Cl3H2C(ايثان 
    

 التعليقات:
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية أو    
لدرجات احلرارة احمليطة  رجة أواحل

االستخدامات األخرى  العالية أو
 املعفاة داخل بلدك*

 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
اإلنتاج الستخدام 
املواد األولية داخل 

 بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

(٧) 
بغرض إمداد البلدان العاملة مبوجب اإلنتاج 
حاء  2-ألف 2، وفقاً للمادتني 5املادة 

 5و
 طن = طن مرتي. [1]

صاه وقت النقل، مع اإلشارة إىل شروط عملية من الربوتوكول فإنه يتعني على كل طرف من األطراف املعنية إخطار األمانة أبي عملية نقل ملادة منتجة يف موعد أق 2من املادة  5: وفقاً ملا جاء يف الفقرة مالحظة
 ستجري فيها.النقل املعنية والفرتة اليت 

االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري مقابل كل مادة منتجة الستخدام ضروري أو حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك   *
 أعاله.‘‘ التعليقات’’افية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار ك
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اإلنتاج لالستخدامات الضرورية 
لدرجات احلرارة  أو احلرجة أو

االستخدامات  احمليطة العالية أو
  األخرى املعفاة داخل بلدك*

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
اإلنتاج الكلي 

جلميع 
 االستخدامات

(4) 
إلنتاج ا

الستخدامات 
املواد األولية 
 داخل بلدك

(5) 
 الكمية

(6) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 املالحظات

(٧) 
اإلنتاج بغرض إمداد البلدان العاملة 

 2، وفقاً للمادتني 5مبوجب املادة 
 5حاء و 2-ألف 

      )2CHFCl( **21-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري اجملموعة األوىل -املرفق جيم 

      )Cl2CHF( **22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      )FCl2CH( 31-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      )3CF2CHCl( **123-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      )3CHFClCF( **124-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      )Cl3F2H2C( 313-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      )2CFCl3CH( **ب141-فلوري مركب الكربون اهليدروكلوري 

      )Cl2CF3CH( **ب142-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      )2Cl5HF3C( 225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      2CHCl2CF3(CF(سي ايه  225-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

      CHClF)2ClCF2(CFسي يب  225-فلوري الكربون اهليدروكلوري مركب 
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 مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية اجملموعة الثانية -املرفق جيم
  

  
هذا العمود مل يعد ينطبق على املواد 
املدرجة يف املرفق جيم/اجملموعة الثانية 
واملرفق جيم/اجملموعة الثالثة واملرفق 

هاء/اجملموعة األوىل )مركبات الكربون 
اهليدروبرومية فلورية، وبروميد كلوريد 

 امليثان وبروميد امليثيل(

    BrCl)2(CHبروميد كلوريد امليثان  اجملموعة الثالثة -املرفق جيم
 

كمية بروميد امليثيل اجلديد الكلية    Br)3(CHبروميد امليثيل  اجملموعة األوىل -املرفق هاء 
نتجة الستخدامها يف احلجر امل

وتطبيقات ما قبل الشحن داخل 
 بلدك وللتصدير

    

 التعليقات:

ع اإلشارة إىل شروط عملية من الربوتوكول فإنه يتعني على كل طرف من األطراف املعنية إخطار األمانة أبي عملية نقل ملادة منتجة يف موعد أقصاه وقت النقل، م 2من املادة  5: وفقاً ملا جاء يف الفقرة مالحظة
 النقل املعنية والفرتة اليت ستجري فيها. 

انت مساحة العمود غري ام ضروري أو حرج أو استخدام آخر معفى يرجى بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كمقابل كل مادة منتجة الستخد  *
 أعاله.‘‘ التعليقات’’زيد من املعلومات يف إطار كافية، إدراج امل

 املواد األجدى جتارايً وتدرج مقابلها قيم جهد استنفاد األوزون كيما تستخدم ألغراض هذا الربوتوكول. حتدد  **
       

     2F2(CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق واو

واد ال ينطبق هذا العمود على امل
املدرجة يف املرفق واو )مركبات 

 الكربون اهليدروفلورية(

     F)3(CH 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF2(CHF( 125-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     2CHF2(CHF( 134-كربون اهليدروفلوريمركب ال 

     3FCF2(CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     2FCHF2(CH( 143-ن اهليدروفلوريكربو مركب ال 

     3CF3(CH(أ 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     F)2FCH2(CH 152-كربون اهليدروفلوريمركب ال 

     2CHF3(CH(أ 152-كربون اهليدروفلوريمركب ال 

     3CHFCF3(CF(إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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     3CF2FCF2(CH(سي يب  236-فلوريمركب الكربون اهليدرو  

     3CHFCF2(CHF(إي إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF2CH3(CF(إف إيه  236-كربون اهليدروفلوريمركب ال 

     2CHF2FCF2(CH(سي إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3CF2CH2(CHF)إف إيه  245-كربون اهليدروفلوريمركب ال 

     3CH2CF2CH3(CF(إم إف سي  365-مركب الكربون اهليدروفلوري 

 
 إم إي إي 10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2CHFCHFCF3(CF     

  (3) 
الكمية احملتجزة 

جلميع 
 االستخدامات**

 أ( 4)
احملتجزة الكمية 

الستخدامات 
املواد األولية 

 داخل بلدك***

 ب( 4)
الكمية 

زة احملتج
 ***للتدمري

  

      **CHF)3( 23-اهليدروفلوريمركب الكربون  اجملموعة الثانية -املرفق واو

 التعليقات:
 
 

اه وقت النقل، مع اإلشارة إىل شروط عملية من الربوتوكول فإنه يتعني على كل طرف من األطراف املعنية إخطار األمانة أبي عملية نقل ملادة منتجة يف موعد أقص 2من املادة  5: وفقاً ملا جاء يف الفقرة مالحظة
 املعنية والفرتة اليت ستجري فيها.النقل 

وميكن،  طراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام.مقابل كل مادة منتجة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر م عفى يرجى بيان مقرر اجتماع األ  *
 أعاله.‘‘ عليقاتالت’’يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

 .، سواء للتدمري أو لالستخدام كمواد أولية أو ألي استخدامات أخرىةاحملتجز  23-يبلغ يف هذه االستمارة عن الكمية املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلوري  **
 .1ب كإنتاج وفقاً للمادة احملتجزة للتدمري أو الستخدامات املواد األولية ال حتتس 23-مركب الكربون اهليدروفلوري كميات  ***
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 بشأن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة 4استمارة البياانت 
 A7 Dataform/2018 4استمارة البياانت  امأل هذه االستمارة يف حال دمر بلدك -١

 لكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون،مركبات الكربون ا
 البياانت عن كمية املواد املدمرة أو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو

 
 مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو

 روفلوريةبروميد امليثيل، أو مركبات الكربون اهليد
أطنان مكافئ اثين أو  )ليس أطنان استنفادية[ 1ابألطنان ]

  أكسيد الكربون(
  مواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، وواو يرجى قراءة التوجيه الرابع بعناية قبل ملء هذه االستمارة -٢

 20___كانون األول/ديسمرب __  -الفرتة: كانون الثاين/يناير  الطرف: __________
 

(1) (2) (3) 
 املالحظات الكمية املدمرة املادة أو املزيج

   
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 التعليقات:

 طن = طن مرتي. ]1[
للرقابة يف الفرع املخصص للمالحظات أو التعليقات من االستمارة أو بيان مزيج قياسي على النحو الوارد ل مكون من مكوانته اخلاضعة : إذا كانت تركيبة املزيج املدمر معروفة يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكمالحظة
 من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت. 11يف الفرع 
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 بشأن التجارة مع غري األطراف ٥استمارة البياانت 

 A7 Dataform/2018 ٥استمارة البياانت  استورد أو صدرتمارة يف حال كان بلدك قد امأل هذه االس -١
مركبات الكربون الكلوروفلورية، أو اهلالوانت، أو رابع كلوريد الكربون، 

 ات إليها*البياانت عن الواردات من غري األطراف و/أو الصادر  أو كلوروفورم امليثيل، أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو
 

مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية، أو بروميد كلوريد امليثان، أو 
 بروميد امليثيل من أو إىل غري األطراف

 يرجى قراءة التوجيه اخلامس بعناية قبل ملء هذه االستمارة. -٢

 أو أطنان مكافئ اثين أكسيد الكربون( )ليس أطنان استنفادية [1]ابألطنان 

 وابء، وجيم، وهاءلف، مواد املرفق أ
 

 20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير  الطرف: ______________
 

(1) 
 املادة أو املزيج

 كمية الصادرات إىل غري األطراف* كمية الواردات من غري األطراف*

(٧) 
 املالحظات

(2) 
الطرف املصدر للكميات املبلغ عنها 

 بوصفها واردات
 أو  

 **بلد املقصد للصادرات

(3) 
 واردات جديدة

(4) 
واردات مستعادة 

 ومستصلحة
(5) 

 صادرات جديدة
(6) 

صادرات مستعادة أو 
 مستصلحة

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 التعليقات:

 طن = طن مرتي. ]1[
د مكوانت املزيج من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أح 11: عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع ظةمالح

 أعاله.‘ ‘تالتعليقا’’أو يف إطار “ املالحظات”املراد اإلبالغ عنه يف عمود 
 يف التوجيه اخلامس.‘‘ غري األطراف’’انظر تعريف   *

 من الربوتوكول، وتقدم املعلومات على أساس طوعي. ٧ليس شرطاً مطلوابً مبوجب املادة “ املقصد للصادرات بلد”و“ األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات”اإلبالغ عن املعلومات بشأن  **
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 ٢3-عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري 6ياانت استمارة الب
امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك قد أنتج مركب  -١

)صنَّع( مواداا مدرجة من أي مرفق أنتج  ٢3-الكربون اهليدروفلوري
 يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو املرفق واو

 Dataform/2018 6استمارة البياانت 
يف املرافق اليت  ٢3-ة انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوريبياانت عن كمي

 تصنع مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو املرفق واو
 

  )ليست أطنان استنفادية أو أطنان مكافئ اثين أكسيد الكربون( [1]ابألطنان السادس بعناية قبل ملء هذه االستمارةيرجى قراءة التوجيه  -٢

  20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير ______الطرف: ________
 من الربوتوكول وتقدم على أساس طوعي. ٧متطلبات اإلبالغ مبوجب املادة من  ٥إىل  ٢مالحظة: تستثىن املعلومات الواردة يف األعمدة من 

(1) 
اسم املرفق أو حمدد 

 اهلوية

(2) 
إمجايل الكمية 

 املتولدة*
 ()ابألطنان

(3) 
 الكمية املتولدة واحملتجزة**

 )ابألطنان(

(4) 

الكمية املستخدمة 
كمواد أولوية دون 
 احتجاز مسبق***

 )ابألطنان(

(5) 

الكمية املدمرة دون 
 احتجاز مسبق****

 )ابألطنان(

(6) 
كمية االنبعااثت 

 املتولدة
 )ابألطنان(

(٧) 
 املالحظات

 أ( 3)
جلميع 

 االستخدامات

 ب( 3)
 الستخدامات

املواد األولية يف 
 بلدك

 ج( 3)
 للتدمري

  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 ت:التعليقا
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 [  طن = طن مرتي.1]
 يشري إىل الكمية اإلمجايل سواء كانت حمتجزة أم ال.“ إمجايل الكمية املتولدة*  ”
 .3لغ عن جمموع هذه الكميات يف إطار استمارة البياانت يب** 

 .3يف املرفق. وال يبلغ عن جمموع هذه الكميات يف إطار استمارة البياانت  إىل مواد أخرى اليت حتولالكميات ***  
 ****  الكمية اليت تدمر يف املرفق. 

] 
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 التذييل األول
 البياانت التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن

 : مقدمة١الفرع 
ص ممت استمارات البياانت امللحقة هبدف جعل عملية اإلبالغ أيسر على األطراف. واإلبالغ منصوص  1-1

من بروتوكول مونرتايل ويرد بيانه مبزيد من التفصيل يف خمتلف املقررات الصادرة عن  ٧عليه يف املادة 
 لألطراف أن تبلغ عنها بصورة طوعية.افية جيوز اجتماع األطراف. وترد يف بعض املقررات بنود إض

وستستخدم البياانت املبلغ عنها وفقًا الستمارات البياانت يف حتديد املستوايت احملسوبة لإلنتاج  1-2
 واالستهالك، اليت تستند إليها تدابري الرقابة.

 وتتمثل السمات الرئيسية لالستمارات فيما يلي: 1-3
ياانت منفصلة للواردات والصادرات واإلنتاج والتدمري والتجارة مع غري األطراف استمارات ب توجد ستة )أ(

وانبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة. ويرجى استخدام استمارات البياانت اليت تنطبق على بلدك وال تستخدم 
العديد  ملثال، هناكيف االستبيان. فعلى سبيل ا‘‘ ال’’االستمارات األخرى، بعد وضع عالمة على خانة 

من األطراف اليت تستورد فقط لكنها ال تصدر أو تنتج أو تدمر أو تتاجر مع غري األطراف يف أي من 
فقط املتعلقة ابلواردات وعدم  1هذه املواد. وإذا كان األمر كذلك، يرجى استخدام استمارة البياانت 

 إىل 2-1خيص األسئلة فيما ‘‘ ال’’استخدام االستمارات األخرى، بعد وضع عالمة على اخلاانت 
 من االستبيان. 1-6

)اإلنتاج( سطر خمصص لكل مادة من  3)الواردات( واستمارة البياانت  1ويوجد يف استمارة البياانت  )ب(
يف املرفق ألف، واجملموعتني الثانية والثالثة من املرفق ابء، واملرفق هاء، واملرفق واو. بيد أنه  املدرجةاملواد 
)اجملموعة األوىل من املرفق ابء( ومركبات ‘‘ مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى’’خيص الفئات فيما 

الكربون اهليدروكلورية فلورية )اجملموعة األوىل من املرفق جيم(، فإن االستمارة تكون أقصر نتيجة وجود 
لة خالية جد سطور قليسطور خمصصة فقط للمواد الشائعة اليت أبلغت عنها األطراف يف املاضي. وتو 

للمزيد من املواد، إذا اقتضى األمر. وقد ختلصت مجيع األطراف تدرجيياً من مركبات الكربون اهليدروبرومية 
فلورية وبروميد كلوريد امليثان )اجملموعتان الثانية والثالثة من املرفق جيم( مباشرًة بعد إدراجها يف قائمة 

احد كإجراء شكلي فقط. وميكنك استخدام ص هلا سطر و املواد اخلاضعة للرقابة؛ ومن مث خ ص
االستمارات احملوسبة اليت تقدمها األمانة أو االستمارات الورقية. وميكن لألطراف اليت تستخدم 
االستمارات احملوسبة أن تضيف بسهولة املزيد من السطور حسب احلاجة؛ أما األطراف اليت تستخدم 

 ب احلاجة.يف صفحات حساالستمارات الورقية فيمكنها أن تض
 وفيما يلي بعض الفئات املختلفة من استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة اليت يلزم اإلبالغ عنها: )ج(

 أولية كمواد  املواد مجيع استخدامات -

 اليت املواد خيص فيما والتحليلية، املختربية االستخدامات ذلك يف مبا الضرورية، االستخدامات -
 آلخر وقت من األطراف اجتماع عليها يوافق

 الشحن قبل ما وتطبيقات الصحي احلجر تطبيقات يف امليثيل بروميد استخدام -
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 10/14 املقرر من ألف اجلدول يف عليها موافق حمددة تطبيقات يف املعاجلة عوامل استخدامات -
 األطراف اجتماع دورايً  وحيدثها

 آلخر وقت من عليها املوافقة جتري ليتا امليثيل لربوميد الطارئة أو احلرجة االستخدامات -
 العالية احمليطة احلرارة درجات ذات للبلدان املعفاة االستخدامات -

 يف وارداته أو صادراته أو إنتاجه من املستخدمة الكميات حيدد أن طرف لكل الضروري ومن
 جرى دوق اإلمجالية. األرقام من الكميات هذه األمانة ستخصم االقتضاء، وعند الفئات. هذه

 احلرجة أو الضرورية االستخدامات خيص فيما أما الفئات. هذه على البياانت اراتاستم يف النص
 النص جرى فقد املعفاة األخرى االستخدامات أو العالية احمليطة احلرارة درجات استخدامات أو

 خداماالست على فيه ووافق األطراف اجتماع أصدره الذي املقرر األطراف حتدد أن على أيضاً 
 املعين.

ميكن استخدام نفس االستمارات لإلبالغ عن بياانت السنوات األساسية والسنوات األخرى. وجتدر و  )د(
من بروتوكول مونرتايل كلتيهما تنصان على أنه ميكن لألطراف  ٧من املادة  2و 1اإلشارة إىل أن الفقرتني 

 ياانت موثوقة.يف حال عدم توفر ب أن تقدم أفضل التقديرات املمكنة لبياانت السنوات األساسية
 أدانه، على التوايل، أسس متطلبات اإلبالغ والتعاريف. 4و 2وترد يف الفرعني  (ه)
يف هناية كل استمارة لكي تدرج فيه ‘‘ تعليقات’’يف هناية كل سطر وإطار “ مالحظات”ويقدم عمود  )و(

 ر بياانت األطراف.األمانة يف معاجلة تقارياألطراف أي معلومات إضافية تعتقد أهنا ميكن أن تساعد 
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 من بروتوكول مونرتايل ٧: تقدمي البياانت واإليضاحات املرتبطة ابملادة ٢الفرع 
 من بروتوكول مونرتايل، والطلبات ذات الصلة عمالا مبقررات اجتماع األطراف ٧اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة 

 املعلومات الواجب تقدميها ٧أساس اإلبالغ مبقتضى املادة 
 )يبلغ عنها سنوايا( ٧بالغ عن البياانت السنوية مبوجب املادة اإل
مكررًا اثنيًا من  3و مكرراً  3و 3الفقرات  )أ(

 ٧املادة 
 بياانت إحصائية عن اإلنتاج من كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة

 الكميات املستخدمة كمواد أولية
 انب األطرافاملدمرة عن طريق تكنولوجيات معتمدة من جالكميات 

 الواردات من األطراف وغري األطراف والصادرات إليها على التوايل
بياانت إحصائية عن كمية من بروميد امليثيل املستخدمة يف تطبيقات 

 احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن
بياانت إحصائية عن الواردات والصادرات من اهلالوانت ومركبات 

 لورية املعاد تدويرهاالكربون اهليدروكلورية ف
لكل  23-بياانت إحصائية عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري

 من الربوتوكول 3)د( من املادة  1مرفق وفقاً للفقرة 
واو  2إىل ألف  2التحقق من تنفيذ املواد من  )ب(

 حاء 2و
اإلنتاج الزائد الذي يفوق احلد اخلاضع للرقابة هبدف تلبية االحتياجات 

)األطراف  5من املادة  1لية األساسية لألطراف العاملة ابلفقرة احمل
 (5العاملة ابملادة 

 الكميات الفعلية املدمرة من املواد اخلاضعة للرقابة 3، الفقرة 4/11املقرر  )ج(
كميات املواد اخلاضعة للرقابة اليت استوردهتا البلدان املستوردة من أجل  1، الفقرة ٧/30املقرر  )د(

 تخدامات املواد األوليةاس
كمية بروميد امليثيل املستخدمة يف تطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات  3، الفقرة 11/13املقرر  )ه(

 ما قبل الشحن
، ٧/9واملقرر ، 4، الفقرة 1٧/16املقرر  )و(

 4الفقرة 
 أنواع وكميات ووجهات الصادرات من مجيع املواد اخلاضعة للرقابة

 أنواع وكميات املواد املبلغ عنها على أهنا واردات والطرف املصدر هلا 1الفقرة ، 24/12املقرر  )ز(
 )يبلغ عنها ملرة واحدة( ٧ املادة مبوجب األساسية البياانت عن اإلبالغ

بياانت إحصائية عن اإلنتاج والواردات والصادرات من كل مادة من  2و 1، الفقراتن ٧املادة 
 املواد اخلاضعة للرقابة يف:

 1986املرفق ألف، لعام  - 
 1989املرفق ابء واجملموعتني األوىل والثانية من املرفق جيم، لعام  - 
 1991املرفق هاء، لعام  - 
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من املادة  1جانب األطراف غري العاملة ابلفقرة املرفق واو: من  - 
 ؛2013إىل  2011، لألعوام 5

، 1ة ، اجملموع5من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة 
؛ من جانب األطراف العاملة مبوجب 2022إىل  2020لألعوام 

 ؛2026إىل  2024، لألعوام 2، اجملموعة 5املادة 
هلذه البياانت يف حال عدم توفر البياانت أو أفضل التقديرات املمكنة  

 الفعلية، يف غضون ثالثة أشهر من اتريخ بدء النفاذ

 ج واالستهالك ابستخدام البياانت املبلغ عنهاالتعاريف والتوضيحات بشأن حساب اإلنتا 
 التوجيهات املقدمة أساس التوضيح

 5، الفقرة 1املادة  )أ(
 

صم الكمية اليت د مرت  ابستخدام تكنولوجيات وافقت عليها األطراف خت 
والكمية املستخدمة ابلكامل كمادة أولية يف صنع مواد كيميائية أخرى، 

ة املعاد تدويرها واملعاد استخدامها من ضمن من اإلنتاج. وال تعترب الكمي
 اإلنتاج.

الواردات مطروحاً منه الصادرات يعين اإلنتاج مضافاً إليه ‘‘ االستهالك’’ 6، الفقرة 1املادة  )ب(
 من املواد اخلاضعة للرقابة.

يل الكميات ال تشمل املستوايت احملسوبة من استهالك وإنتاج بروميد امليث 6حاء، الفقرة  2املادة  )ج(
 املستخدمة ألغراض تطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن.

ال ت طرح أي صادرات من املواد  1993كانون الثاين/يناير   1اعتباراً من  )ج( 1، الفقرة 3املادة  )د(
اخلاضعة للرقابة لغري األطراف عند حساب مستوى االستهالك للطرف 

اهليدروفلورية مستثناة من شرط  املصدر. الحظ أن مركبات الكربون
اإلبالغ عن التجارة مع غري األطراف، ومن مث فإن هذا النص ال ينطبق 

 ذه املركبات.على ه
ال يؤخذ استرياد وتصدير املواد اخلاضعة للرقابة املعاد تدويرها واستخدامها  2، الفقرة 4/24املقرر  )ه(

استهالك السنة يف االعتبار عند حساب االستهالك )إال عند حساب 
 من الربوتوكول(. 5من املادة  1للفقرة  األساسية وفقاً 

تؤخذ يف االعتبار كميات املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة أو املستوردة ال  3، الفقرة 10/14املقرر  )و(
بغرض استخدامها كعوامل معاجلة يف املصانع واملنشآت اليت كانت تعمل 

عند حساب اإلنتاج واالستهالك اعتبارا  1999كانون الثاين/يناير   1قبل 
 فصاعداً. 2002كانون الثاين/يناير   1من 
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ينبغي أال تكون كمية املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة واملصدرة لغرض  1قرة ، الف٧/30املقرر  )ز(
استخدامها أبكملها كمواد أولية يف تصنيع مواد كيميائية أخرى يف البلدان 

 حساب اإلنتاج أو االستهالك يف البلدان املصدرة.املستوردة هي موضوع 
املواد اخلاضعة للرقابة واملستخدمة أبكملها كمواد ينبغي أال تكون كمية  2، الفقرة ٧/30املقرر  )ح(

أولية يف تصنيع مواد كيميائية أخرى هي موضوع حساب االستهالك يف 
 البلدان املستوردة.

ماع من تقرير االجت ١4٧-١4٥الفقرات  )ط(
 الثامن عشر لألطراف

يبلغ عن أرقام اإلنتاج واالستهالك وتراجع عند خانة عشرية واحدة 
 .فقط

استخدم خانتني عشريتني يف تقدمي وحتليل خطوط األساس ملركبات  ٢3/3٠املقرر  )ي(
الكربون اهليدروكلورية فلورية املوضوعة بعد االجتماع الثالث 

ية ملركبات الكربون اهليدروكلورية والعشرين لألطراف، والبياانت السنو 
 .تليه واألعوام اليت ٢٠١١لعام  ٧فلورية املبلغ عنها مبوجب املادة 

عند حساب الكميات األساسية ملركبات الكربون اهليدروفلورية  4و 3الفقراتن  3٠/١٠املقرر  )ك(
لألطراف املتأثرة تستخدم قيمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي 

ب فيما خيص مركب ١4١-كربون اهليدروكلوري فلوريملركب ال
وقيمة القدرة على إحداث  ١4١-فلوري الكربون اهليدروكلوري

ب فيما ١4٢-االحرتار العاملي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
، وتستخدم قيم ١4٢-خيص مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

كب الكربون القدرة على إحداث االحرتار العاملي املسجلة ملر 
-ريومركب الكربون اهليدروكلوري فلو  ١٢3-اهليدروكلوري فلوري

 **١٢3-من أجل مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١٢4
 على التوايل. **١٢4-ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

من التعليمات واملبادئ  4-٧الفقرة  )ل(
التوجيهية املتعلقة ابإلبالغ عن البياانت، 

 بشأن اإلنتاج 3البياانت واستمارة 

احملتجزة للتدمري أو  ٢3-كمية مركب الكربون اهليدروفلوري
 . ١الستخدامات املواد األولية لن حتتسب كإنتاج وفقاا للمادة 

 : تعليمات عامة3الفرع 

 دون يطلب إىل األطراف اإلبالغ عن إنتاج واستهالك املواد السائبة اخلاضعة للرقابة ابألطنان املعنية 3-1
 الضرب يف قيم جهد استنفاد األوزون أو قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي.

عة يف استهالك من أجل تفادي االزدواجية، ينبغي عدم إدراج الكميات الداخلة يف تركيبة املنتجات املصن 3-2
 البلد، بغض النظر عما إذا كان املنتجات النهائية قد استوردت أو ص درت.

األمهية مبكان أن تقدم البياانت بصورة منفصلة فيما خيص كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة من  3-3
ينبغي ، 29/18و 24/14املدرجة يف االستمارات. عالوًة على ذلك، ووفق ما مطلوب يف املقررين 

ذلك  لألطراف أن تدخل رقمًا يف كل خانة يف استمارات اإلبالغ عن البياانت اليت تقدمها، مبا يف
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(1)  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 

الصفر، عند االقتضاء، بدالً من ترك أي خاانت فارغة. وال ينطبق هذا احلكم على البياانت االختيارية 
 أو الطوعية يف استمارات اإلبالغ.

مونرتايل للبلدان أن ختصم كميات املواد اخلاضعة للرقابة املدمرة  عند حساب اإلنتاج يسمح بروتوكول 3-4
لية وللحجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن. بيد أنه عند اإلبالغ والكميات املستخدمة كمواد أو 

هذه األرقام من بياانهتا. وستقوم األمانة  أال ختصمعن بياانت اإلنتاج فإنه ينبغي على األطراف 
 ضرورية.بعمليات اخلصم ال

يات املواد يتعني على األطراف اليت م نحت إعفاء لالستخدامات الضرورية أن تبلغ األمانة عن كم 3-5
اخلاضعة للرقابة اليت تنتج أو تستهلك لتلك االستخدامات ابستخدام استمارة احملاسبة اليت أقرت 

 .9، الفقرة 8/9مبوجب املقرر 
إعفاًء معتمدًا لالستخدامات احلرجة أن تبلغ األمانة عن كميات يتعني على األطراف اليت م نحت  3-6

لتلك االستخدامات ابستخدام االستمارة اليت أقرت مبوجب املقرر بروميد امليثيل اليت تنتج أو تستهلك 
 .3، الفقرة 2/1-)و( واملقرر ا. ا 9، الفقرة 1/4-ا. ا

مواد خاضعة للرقابة، وال سيما املواد املدرجة يف جيوز لألطراف أن تستورد أو تصدر مزائج حتتوي على  ٧-3
كونة هلذه املزائج. وإذا كان األمر كذلك فإنه جيوز لألطراف املرفق واو، بدالً من املواد اخلاضعة للرقابة امل

أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج يف الفرع املخصص لذلك يف االستمارة. وإذا اخرتت اإلبالغ عن 
ص على التأكد من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج، وليس فرادى مكوانهتا. مزائج فريجى احلر 

ل مادة نقية من املزائج ومن مث تدرج الكميات الصحيحة من تلك املواد وستحسب األمانة كمية ك
 من هذه التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ 11النقية يف البياانت املبلغ عنها. وترد يف الفرع 

املزيج عن البياانت قائمة توضيحية ابملزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابة مع تركيباهتا. ويف حال كان 
، يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مكون من 11املراد اإلبالغ عنه غرَي مدرٍج يف الفرع 

على املزيد من املعلومات عن تركيبة  املكوانت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد اإلبالغ عنه. وللحصول
األمساء ’’ا التجارية، يرجى زايرة صفحة املنتجات الكيميائية احملتوية على مواد خاضعة للرقابة وأمسائه

على املوقع الشبكي للعمل ‘‘ التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون وبدائلها
وقد ص ممت خدمة قاعدة البياانت العاملية النطاق هذه ملساعدة موظفي اجلمارك . (1)املتعلق ابألوزون

مراقبة الصادرات والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غري ووحدات األوزون الوطنية على 
 املشروع فيها.

تج أو تستهلك مواداً خاضعة اليت تن 28/2يتعني أيضاً على األطراف املدرجة يف التذييل الثاين للمقرر  3-8
ل ببياانت اإلنتاج للرقابة مبوجب إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية إبالغ األمانة بشكل منفص

(. 30، الفقرة 28/2واالستهالك فيما خيص القطاعات الفرعية اليت ينطبق عليها اإلعفاء )املقرر 
ة البلد  املستخدم لإلعفاء، وليس البلد املنتج. وينبغي أن ي قد ِّم املعلومات اخلاصة ابلقطاعات الفرعي

ة احمليطة العالية إال إذا كان اإلنتاج خمصصاً يتعني اإلبالغ عن اإلنتاج مبوجب إعفاء درجات احلرار  وال
 لالستخدام داخل البلد املنتج، ال للتصدير.
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 : التعاريف4الفرع 
الواردات مطروحًا منه الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة يعين اإلنتاج مضافًا إليه ‘‘ االستهالك’’ 4-1

 (.1)بروتوكول مونرتايل، املادة 
تعين أية مادة مدرجة يف املرفق ألف أو املرفق ابء أو املرفق جيم أو املرفق هاء ‘‘ عة للرقابةاملادة اخلاض’’ 4-2

يف خملوط. وتشمل اآليسومرات من  أو املرفق واو من الربوتوكول، سواء كانت قائمة بذاهتا أو موجودة
اضعة للرقابة أو أي من هذه املواد، فيما عدا ما حدد ابملرفق ذي الصلة، ولكن ال تشمل أية مادة خ

مزيج يكون موجوداً يف منتج مصنع خبالف أي حاوية تستخدم يف نقل املادة أو يف خزهنا )بروتوكول 
 (.1مونرتايل، املادة 

هي العملية اليت عندما تطبق على املواد اخلاضعة للرقابة تؤدي إىل حدوث حتول دائم ‘‘ التدمري عملية’’ 4-3
 (.٧/35، و5/26، و4/11واو، و 1/12ء كبري منها )املقررات أو تفكك لكل  هذه املواد أو جز 

رة عن طريق يعين حجم ما ينتج من املواد اخلاضعة للرقابة مطروحًا منه الكمية املدم‘‘ نتاجاال’’ 4-4
تكنولوجيات توافق عليها األطراف ومطروحاً منه الكمية املستخدمة ابلكامل كمواد أولية يف إنتاج مواد 

ى . وتنص استمارات البياانت على اإلبالغ عن استخدام املواد األولية وعن الكميات كيميائية أخر 
م األمانة بعمليات اخلصم وستقو  دون خصماملدمرة بشكل منفصل، مع اإلبالغ عن اإلنتاج الكلي 

 الضرورية.
ال تـــعـــتـــرب الـــكـــمـــيـــــــات املســــــــــــــــتـــعـــــــادة أو املســــــــــــــــتـــخـــلصــــــــــــــــــــة أو املـــعـــــــاد تـــــــدويـــرهـــــــا )أو املـــعـــــــاد  4-5

(، حىت وإن كان من الواجب اإلبالغ عنها 1)بروتوكول مونرتايل، املادة ‘‘ إنتـاجاً ’’ اســــــــــــــتخـدامهـا(
 من الربوتوكول(. ٧)املادة 

 ( على النحو التايل:4/24)املقرر ‘‘ دة التدوير واالستصالحاالستعادة وإعا’’وقد عرفت األطراف 
ملعدات واألوعية احلاوية، وما االستعادة: هي مجع وختزين املواد اخلاضعة للرقابة من اآلالت وا (أ) 

 إىل ذلك، أثناء اخلدمة أو قبل التخلص منها؛
إعادة التدوير: تعين إعادة استخدام مواد خاضعة للرقابة مستعادة عقب عملية تنظيف أساسية  (ب) 

مثل الرتشيح والتجفيف. أما فيما خيص املربدات فإن إعادة التدوير تنطوي عادًة على إعادة 
 ؛‘‘يف املوقع’’. وغالبا ما حيدث ذلك شحن املعدات هبا

االستصالح: إعادة معاجلة وتطوير املواد اخلاضعة للرقابة من خالل آليات من قبيل الرتشيح  )ج( 
والتجفيف والتقطري واملعاجلة الكيميائية بغية إعادة املادة إىل مستوى معني من األداء. وغالباً 

 يف مرفق رئيسي. ‘‘خارج املوقع’’ما ينطوي ذلك على معاجلة 
( على النحو ٧/5)املقرر ‘‘ ت احلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحنتطبيقا’’عرفت األطراف  4-6

 التايل:
، فيما يتعل ق بربوميد امليثيل، هي معاجلات ترمي إىل احليلولة دون ‘‘تطبيقات احلجر الصحي’’ (أ) 

ألمراض(، أو لضمان مراقبتها دخول و/أو توط د و/أو انتشار آفات احلجر الصحي )مبا فيها ا
 رمسياً، حيث:

أن  الرقابة الرمسية هي الرقابة اليت متارسها أو أتذن مبمارستها سلطة وطنية لوقاية النبات  ‘1’ 
 أو احليوان أو البيئة أو سلطة وطنية صحية؛



UNEP/OzL.Pro.30/11 

103 

أن  آفات احلجر الصحي هي آفات ذات أمهية حمتملة للمناطق اليت يهددها خطر هذه  ‘2’ 
طقة ولكنها مل تنتشر على نطاق واسع فات ولكنها مل حتل هبا بعد، أو حل ت ابملناآل

 كما أهنا ختضع لرقابة رمسية؛
هي املعاجلات اليت جتري مباشرة قبل التصدير واملتعل قة به الستيفاء ‘‘ ما قبل الشحن تطبيقات’’ (ب) 

متطلبات الصحة النباتية أو متطلبات الصحة النباتية أو املتطلبات الصحية للبلد املستورد أو 
 املتطلبات الصحية السارية يف البلد املصد ر.

أن تطبيقات ما قبل الشحن هي التطبيقات  11/12رر وقرر االجتماع احلادي عشر لألطراف يف املق ٧-4
يومًا قبل التصدير لتلبية املتطلبات الرمسية للبلد  21غري املتعلقة ابحلجر الصحي اليت تطبق خالل 

ستورد أو املتطلبات الرمسية السارية للبلد املصدر. واملتطلبات الرمسية هي املتطلبات اليت تنفذها أو امل
 وطنية معنية ابلنبااتت أو احليواانت أو البيئة أو الصحة أو املنتجات املخزَّنة. أتذن بتنفيذها سلطة

 (:4/14ع الرابع لألطراف ما يلي )املقرر وفيما يتعلق ابلنقل العابر للمواد وإعادة تصديرها قرر االجتما  4-8
لشحن العابر للمواد من الربوتوكول املعدل حبيث يفهم أهنا تعين أنه، يف حاالت ا ٧توضيح املادة ’’ 

اخلاضعة للرقابة عن طريق بلد اثلث )يف مقابل الواردات وعمليات إعادة التصدير الالحقة(، فإن البلد 
يعترب البلد املصد ِّر بينما يعترب البلد الذي ميثل املقصد النهائي البلد  األصلي للمواد اخلاضعة للرقابة

بالغ عن البياانت بلد املنشأ ابعتباره املصد ِّر وبلد املستورد. ويف هذه احلاالت، يتحمل مسؤولية اإل
 املقصد النهائي ابعتباره املستورد. وتعامل حالتا االسترياد وإعادة التصدير على أهنما معاملتان

منفصلتان؛ ويبلغ بلد املنشأ عن الشحنة إىل البلد الذي يعترب وجهتها الوسيطة، الذي يقوم فيما بعد 
من بلد املنشأ والصادرات إىل بلد الوجهة النهائية، الذي يقوم بدوره ابإلبالغ  ابإلبالغ عن الواردات

 ‘‘.عن الواردات
 ( ما يلي:8/14رر االجتماع الثامن لألطراف )املقرر وفيما يتعلق ابلتجارة يف بروميد امليثيل السائب ق 4-9

ألف الصادر عن أول اجتماع لألطراف على النحو التايل: تعترب التجارة يف  1/12املقرر  توضيح’’ 
 ‘‘.بروميد امليثيل ونقل إمداداته يف اسطواانت أو أي حاوايت أخرى جتارًة يف بروميد امليثيل السائب

إىل منطقة معينة،  تعين منظمة أنشأهتا دول ذات سيادة تنتمي‘‘ القتصادي اإلقليميمنظمة التكامل ا’’ 4-10
وهلا صالحية يف املسائل اليت تنظمها اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون أو بروتوكوالهتا ومفوضة قانوانً، 

إقرارها أو االنضمام إليها.  وفقاً إلجراءاهتا الداخلية، بتوقيع الواثئق املعنية أو التصديق عليها أو قبوهلا أو
 لغرض بروتوكول مونرتايل هي االحتاد األورويب. واملنظمة الوحيدة من هذا القبيل

، على أنه جيوز ألي أطراف هي دول أعضاء 2)أ( من املادة  8وينص بروتوكول مونرتايل، يف الفقرة  4-11
أن تتفق على أن الوفاء بشكل  يف منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي على النحو املعرف أعاله

الك بشرط أال يتجاوز إمجايل مستوى استهالكها اجلماعي احملسوب مشرتك ابلتزاماهتا خبصوص االسته
 ايء من الربوتوكول املستوايت املطلوبة مبقتضى تلك املواد. 2ألف إىل  2مبوجب املواد 

 (١واد اخلاضعة للرقابة )استمارة البياانت التوجيه األول خبصوص البياانت عن الواردات من امل  :٥الفرع 
لإلبالغ عن البياانت بشأن الواردات من املواد املدرجة يف املرفق  1يرجى استخدام استمارة البياانت  5-1

لكربون الكلوروفلورية األخرى ألف )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، واملرفق ابء )مركبات ا
وروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(، واملرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية املهلجنة ابلكامل وكل
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(2)  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 

فلورية، ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان(، واملرفق هاء )بروميد امليثيل( 
 اهليدروفلورية(.واملرفق واو )مركبات الكربون 

فق ألف، واملرفق ابء )اجملموعتني الثانية والثالثة( واملرفق واو مدرجة كذلك يف مجيع املواد املدرجة يف املر  5-2
. أما فيما خيص اجملموعة األوىل من املرفق ابء )مركبات الكربون 1من استمارة البياانت  2العمود 

يدروكلورية رفق جيم )مركبات الكربون اهلالكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل( واجملموعة األوىل من امل
فلورية( فلم ت درج إال املواد اليت أبلغت عنها األطراف يف املاضي. وقد ختلصت مجيع األطراف تدرجيياً 
من مركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان مباشرًة بعد إدراجها يف قائمة املواد 

كإجراء شكلي فقط. وإذا كنت تستورد صص هلذه املركبات سطر واحد  اخلاضعة للرقابة، ولذلك خ  
مواداً خاضعة للرقابة غري تلك املدرجة يف القائمة، يرجى استخدام املساحة اخلالية لإلبالغ عن البياانت 

 املتعلقة بتلك املواد، واستخدام صفحات إضافية، إذا لزم األمر.
؛ HFC-32 املائة يف R-410A (50ثل مزائجًا من املواد اخلاضعة للرقابـة، مإذا كان بلدك قد استورد  5-3

، ميكنك أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج أو عن فرادى مكوانت املزيج. (HFC-125يف املائة  50و
وإذا اخرتت اإلبالغ عن مزائج، بدالً عن فرادى مكوانهتا، فريجى احلرص على التأكد من أن الكميات 

. وستحسب األمانة كمية كل مادة من املواد النقية عنها ختص املزائج، وليس فرادى مكوانهتااملبلغ 
اخلاضعة للرقابة الداخلة يف تركيب املزيج ومن مث تدخل البياانت املناسبة حتت كل مادة من املواد 

غ عن البياانت من هذه التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبال 11اخلاضعة للرقابة. وترد يف الفرع 
، 11وتركيباهتا. ويف حال كان املزيج املراد اإلبالغ عنه غرَي مدرٍج يف الفرع  قائمة توضيحية ابملزائج

يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مكون من املكوانت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد 
واد بة املنتجات الكيميائية احملتوية على ماإلبالغ عنه. وللحصول على املزيد من املعلومات عن تركي

األمساء التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي ’’خاضعة للرقابة وأمسائها التجارية، يرجى زايرة صفحة 
وقد ص ممت  (2)على املوقع الشبكي للعمل املتعلق ابألوزون.‘‘ على مواد مستنفدة لألوزون وبدائلها

حدات األوزون الوطنية على ة النطاق هذه ملساعدة موظفي اجلمارك وو خدمة قاعدة البياانت العاملي
 مراقبة الصادرات والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غري املشروع فيها.

ابلنسبة لكل مادة مستوردة.  1من استمارة البياانت  3يرجى إدخال عدد األطنان املستوردة يف العمود  5-4
ا كنت قد استوردت فقط املواد املستعادة أو وإذا مل تكن قد استوردت أي من املواد املدرجة، أو إذ

ستوردت أي مواد ، لكل مادة. وإذا كنت قد ا‘‘جديد’’، 3املستصلحة، يرجى كتابة صفر يف العمود 
 .4مستعادة أو مستصلحة، يرجى إدخال البياانت يف العمود 

كيميائية أخرى ألن   عند حساب استهالك الطرف تستثىن املواد املستخدمة كمواد أولية إلنتاج مواد 5-5
هذه املواد تتحول بشكل كامل أثناء عملية تصنيع املادة الكيميائية اجلديدة. عند اإلبالغ عن كميات 

الستخدامها  الكميات املستوردة عدم خصم، ينبغي 3إمجالية من مواد جديدة مستوردة يف العمود 
كميات املستوردة لالستخدامات الضرورية ال ال خُتصم. وابملثل، 5كمواد أولية واملبلغ عنها يف العمود 

واحلرجة واستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو االستخدامات األخرى املعفاة املبلغ عنها يف 
ي رجى، فيما خيص كل مادة  ٧ود . وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية. يف العم6العمود 

رج أو الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو خاضعة للرقابة مستوردة الستخدام ضروري أو ح
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أي استخدام آخر م عفى، بيان مقرر اجتماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك 
راج املزيد من املعلومات يف االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إد

 أسفل االستمارة.‘‘ التعليقات’’إطار 
حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميات املستخدمة لتطبيقات احلجر  عند 5-6

، يرجى إدخال كميات بروميد امليثيل 1الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن. ويف استمارة البياانت 
جر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن بشكل منفصل أسفل االستمارة، املستوردة لتطبيقات احل

 من إمجايل الكمية املستوردة. وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية. ه الكمياتخُتصم هذ وال
 1٧/16ط لب إىل األمانة أن تنقح استمارات اإلبالغ الناجتة عن املقرر  24/12من املقرر  1يف الفقرة  ٧-5

ارة إىل أن فيها مرفق يشري إىل الطرف املصد ر للكميات املبلغ عنها كواردات، مع اإلش حبيث ي درَج
من الربوتوكول وأن تقدمي املعلومات يف املرفق  ٧املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ مبوجب املادة 

يرجى سيكون على أساس طوعي. ويف حال استرياد مادة معينة خاضعة للرقابة من أكثر من بلد واحد، 
 الوارد أدانه.ذكر الكمية املستوردة من كل بلد على حدة. ويرجى االطالع على املثال 
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 A7 Dataform/2018 األطراف املصدرة للكميات املبلغ عنها بوصفها واردات - ١مرفق استمارة البياانت 
من الربوتوكول، واملعلومات الواردة يف هذا املرفق تقدم  ٧: هذا املرفق مستثىن من متطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة مالحظة

 (24/12ر على أساس طوعي )املقر 

إمجايل الكمية املستوردة   
 جلميع االستخدامات

 

كمية املادة اجلديدة املستوردة 
الستخدامات ضرورية أو حرجة 
أو الستخدامات درجات احلرارة 
احمليطة العالية أو استخدامات 

 معفاة*أخرى 

(1) 
 املادة أو املزيج

(2) 
الطرف املصدر 

للكميات املبلغ عنها 
 بوصفها واردات

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة 
 ومستصلحة

(5) 
كمية املادة 

اجلديدة املستوردة 
الستخدامات 

 املواد األولية

(6) 
 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

االستخدام* أو 
 التعليق

     ٥٠ البلد ألف ألف ألف ٢٢-اهليدروكلوري فلوريمرّكب الكربون 

     ٧٥ البلد ابء ابء ابء ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري

       

     ٨٠ البلد ألف ألف ألف أ١34 -مركب الكربون اهليدروفلوري 

     6٠ البلد جيم جيم جيم أ١34 -مركب الكربون اهليدروفلوري 

     3٠ البلد دال دال دال أ١34 -مركب الكربون اهليدروفلوري 
       
       
       
       

       Br)3(CHبروميد امليثيل 
كمية بروميد امليثيل اجلديد     

املستوردة الستخدامها يف 
تطبيقات احلجر الصحي 

وتطبيقات ما قبل الشحن 
 داخل بلدك

     

 

    

    

    

       

 التعليقات:

ى يرجى بيان مقرر اجتماع مقابل كل مادة مستوردة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر م عف  *
األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف 

 أعاله.‘‘ لتعليقاتا’’إطار 
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ستمارة البياانت : التوجيه الثاين خبصوص البياانت عن الصادرات من املواد اخلاضعة للرقابة )ا6الفرع 
٢) 

لإلبالغ عن البياانت بشأن الصادرات، مبا يف ذلك عمليات  2يرجى استخدام استمارة البياانت  6-1
إعادة التصدير، من املواد املدرجة يف املرفق ألف )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، 

ثيل ورابع ابلكامل وكلوروفورم املي واملرفق ابء )مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة
كلوريد الكربون(، واملرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون 
اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان(، واملرفق هاء )بروميد امليثيل( واملرفق واو )مركبات 

 الكربون اهليدروفلورية(.
البياانت عن الكميات املعاد تصديرها من املواد املدرجة أعاله. ستمارة أيضًا تدرج يف هذه اال 6-2

أن حاليت االسترياد وإعادة التصدير تعامالن على أهنما معاملتان منفصلتان،  4/14ويبني املقرر 
حىت يتسىن لبلد املقصد الوسيط اإلبالغ عن االسترياد من بلد املنشأ وعن إعادة التصدير إىل 

 ى السواء.صد النهائي علبلد املق
خالياً ألن كل طرف قد يصدر مواداً خمتلفة. يرجى إضافة األمساء ‘‘( املادة)’’ت رك العمود األول  6-3

 واملعلومات ذات الصلة ابملواد اليت يصدرها بلدك.
يف املائة  R-410A (50مثل  إذا كان بلدك قد صـــــــــــــــدر مزائجًا من املواد اخلاضعة للرقــــــــــــــــابة، 6-4

HFC-32يف املائة  50؛ وHFC-125) ميكنك أن ختتار اإلبالغ عن كمية املزيج أو عن فرادى ،
مكوانت املزيج. وإذا اخرتت اإلبالغ عن مزائج، بدالً عن فرادى مكوانهتا، فريجى احلرص على 

مانة ا. وستحسب األالتأكد من أن الكميات املبلغ عنها ختص املزائج، وليس فرادى مكوانهت
كمية كل مادة من املواد النقية اخلاضعة للرقابة الداخلة يف تركيب املزيج ومن مث تدخل البياانت 

من هذه التعليمات واملبادئ  11املناسبة حتت كل مادة من املواد اخلاضعة للرقابة. وترد يف الفرع 
. ويف حال كان املزيج ئج وتركيباهتاالتوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت قائمة توضيحية ابملزا

، يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مكون 11املراد اإلبالغ عنه غرَي مدرٍج يف الفرع 
من املكوانت اخلاضعة للرقابة يف املزيج املراد اإلبالغ عنه. وللحصول على املزيد من املعلومات 

لرقابة وأمسائها التجارية، يرجى زايرة مواد خاضعة ل عن تركيبة املنتجات الكيميائية احملتوية على
األمساء التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون ’’صفحة 
وقد ص ممت خدمة قاعدة البياانت  (3)على املوقع الشبكي للعمل املتعلق ابألوزون.‘‘ وبدائلها

ووحدات األوزون الوطنية على مراقبة الصادرات العاملية النطاق هذه ملساعدة موظفي اجلمارك 
 والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غري املشروع.

ي طلب إىل  ٧/9من املقرر  4يف الفقرة و  .٧ال يشرتط اإلبالغ عن بلدان الوجهة مبوجب املادة و  6-5
رفق ابء )املواد اجلديدة أو األطراف أن تبلغ عن وجهة املواد املدرجة يف املرفق ألف ويف امل

نطاق هذا الرتتيب  1٧/16من املقرر  4املستصلحة أو املستعادة( اليت ص درت. ووسعت الفقرة 
يرجى ملء العمود ليشمل تصدير مجيع املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف مرفقات الربوتوكول. و 

مية املصدرة إىل كل بلد بشأن وجهة الصادرات، مبا يكفل اإلشارة بشكل منفصل إىل الك 2
يف حال تصدير مادة معينة خاضعة للرقابة إىل أكثر من بلد واحد. ويرجى االطالع على املثال 

 الوارد أدانه.
                                                           

(3)  http://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp. 
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امأل هذه االستتتتتتتتتتتمارة يف حال كان بلدك  -1

قد صتتتتتتتتتتتتدر أو أعاد تصتتتتتتتتتتتتدير مركبات الكربون 
الكلوروفلوريتتتتة، أو اهلتتتتالوانت، أو رابع كلوريتتتتد 

لوروفورم امليثيتتتتتتل، أو مركبتتتتتتات الكربون، أو ك
مركبتتتتتتات أو  الكربون اهليتتتتتتدروكلوريتتتتتتة فلوريتتتتتتة،

الكربون اهليتدروبروميتة فلورية، أو بروميتد كلوريد 
روميتتد امليثيتتل، أو مركبتتات الكربون امليثتتان، أو ب
 اهليدروفلورية

 يرجى قراءة التوجيه الثاين بعناية -٢
 قبل ملء هذه االستمارة

 ٢استمارة البياانت 

 اانت عن الصادرات*البي

)ليست أطنان استنفادية أو  [1]ابألطنان
 أطنان مكافئ اثين أكسيد الكربون(

 وواومواد املرفق ألف، وابء، وجيم، وهاء، 

A7 Dataform/2018 

  20كانون األول/ديسمرب ______-الفرتة: كانون الثاين/يناير الطرف: ______________
  

إمجايل الكمية املصدرة 
  ستخداماتجلميع اال

كمية املادة اجلديدة املصدرة 
الستخدامات ضرورية أو 
حرجة أو لدرجات احلرارة 

احمليطة العالية أو الستخدامات 
 معفاة****أخرى 

(1) 
 املزيج املادة أو

(2) 
بلد املقصد 
 للصادرات**

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة 
 ومستصلحة

(5) 
كمية املادة 

اجلديدة املصدرة 
الستخدامات 

 األولية*** املواد
(6) 

 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

 االستخدام****
 أو التعليق

     ٥٠ ألفالوجهة ألف ألف  ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري
     ٧٥ الوجهة ابء ابء ابء ٢٢-مرّكب الكربون اهليدروكلوري فلوري

       
     ٨٠ الوجهة ألف ألف ألف أ١34 -مركب الكربون اهليدروفلوري
     6٠ الوجهة جيم جيم جيم أ١34 -مركب الكربون اهليدروفلوري
     3٠ الوجهة دال دال دال أ١34 -مركب الكربون اهليدروفلوري

       
       
       

 (CH3Br) بروميد امليثيل

 

كمية بروميد امليثيل اجلديد    
املصدرة الستخدامها يف 
تطبيقات احلجر الصحي 

 لشحنوتطبيقات ما قبل ا
       

 :التعليقات
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إمجايل الكمية املصدرة 
  ستخداماتجلميع اال

كمية املادة اجلديدة املصدرة 
الستخدامات ضرورية أو 
حرجة أو لدرجات احلرارة 

احمليطة العالية أو الستخدامات 
 معفاة****أخرى 

(1) 
 املزيج املادة أو

(2) 
بلد املقصد 
 للصادرات**

(3) 
 جديدة

(4) 
مستعادة 
 ومستصلحة

(5) 
كمية املادة 

اجلديدة املصدرة 
الستخدامات 

 األولية*** املواد
(6) 

 الكمية

(٧) 
املقرر/نوع 

 االستخدام****
 أو التعليق

 طن = طن مرتي.[1]
من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت  11: عند اإلبالغ عن مزيج غري قياسي غري مدرج يف الفرع مالحظة

غ عنه يف يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل أحد مكوانت املزيج املراد اإلبال
 أعاله.‘ ‘التعليقات’’أو يف إطار “ املالحظات”عمود 

 .4، الفقرة 1٧/16و 4/14تشمل عمليات إعادة التصدير. املرجع: املقرران   *
تقرر أنه ينبغي على األطراف أن تبلغ عن  ٧/9من املقرر  4ويف الفقرة  .٧مبوجب املادة  اإلبالغ عن بلدان املقصد ليس شرطاً   **

من املقرر  4)املواد اجلديدة أو املستصلحة أو املستعادة( اليت ت صدَّر. وطلبت الفقرة اد املدرجة يف املرفق ألف ويف املرفق ابء وجهة املو 
إجراء تنقيح الستمارات اإلبالغ لكي تشمل تصدر مجيع املواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف مرفقات الربوتوكول، وحثت األطراف  16/1٧

 مارات اإلبالغ املنقحة على وجه السرعة.على تطبيق است
 )البياانت عن اإلنتاج(. 3من استمارة البياانت  3ال تطرح من اإلنتاج الكلي يف العمود   ***

مقابل كل مادة مصدرة الستخدام ضروري أو حرج أو لدرجات احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر م عفى يرجى بيان   ****
ستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج طراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االمقرر اجتماع األ

 أعاله.‘‘ التعليقات’’املزيد من املعلومات يف إطار 
 

إذا كان بلدك يصدر موادًا جديدة خاضعة للرقابة، يرجى بيان كمية املادة )املواد( الكيميائية اليت صدرهتا  6-6
صدَّرت أي مواد مستعادة أو مستصلحة، يرجى إدخال البياانت يف . وإذا كنت قد 3ألطنان يف العمود اب

 .4العمود 
مبوجب بروتوكول مونرتايل فإن املواد اخلاضعة للرقابة اليت استخدمت كمواد أولية إلنتاج مواد كيميائية أخرى  ٧-6

يف عملية تصنيع  اضعة للرقابة تتحول حتواًل كامالً تدرج يف حساب استهالك الطرف، ألن هذه املواد اخل ال
ينبغي ، 3املواد الكيميائية اجلديدة. وعند اإلبالغ عن الكميات اإلمجالية من مواد جديدة مصدرة يف العمود 

الكميات ال خُتصم . وابملثل، 5الكميات املصدرة الستخدامها كمواد أولية واملبلغ عنها يف العمود  عدم خصم
استخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو االستخدامات  الستخدامات الضرورية أو احلرجة أواملصدرة ل

ي رجى، فيما خيص كل مادة خاضعة للرقابة مصدرة  ٧. يف العمود 6األخرى املعفاة املبلغ عنها يف العمود 
استخدام آخر م عفى، بيان الستخدام ضروري أو حرج أو الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو أي 

ماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، يف حال كانت مساحة مقرر اجت
 يف آخر االستمارة.‘‘ التعليقات’’العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 

ات املستخدمة لتطبيقات احلجر الصحي عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكمي 6-8
، يرجى إدخال كميات بروميد امليثيل املصدرة لتطبيقات 2وتطبيقات ما قبل الشحن. ويف استمارة البياانت 

لكمية املصدرة. من ا وال خُتصم هذه الكمياتاحلجر الصحي وتطبيقات ما قبل الشحن بشكل منفصل، 
 وستجري األمانة عمليات اخلصم الضرورية.
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 (3: التوجيه الثالث خبصوص البياانت عن إنتاج املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة البياانت ٧الفرع 
لإلبالغ عن البياانت بشأن اإلنتاج من املواد املدرجة يف املرفق ألف  3يرجى استخدام استمارة البياانت  1-٧

الكربون الكلوروفلورية األخرى املهلجنة  )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، واملرفق ابء )مركبات
جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(، واملرفق 

ن الكربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان(، واملرفق هاء )بروميد امليثيل( واملرفق واو )مركبات الكربو 
اليت  23-عن الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلوري 3ويبلغ يف استمارة البياانت  اهليدروفلورية(.

 حتتجز سواء للتدمري أو لالستخدام كمواد أولية.
 العمود مجيع املواد املدرجة يف املرفق ألف، واجملموعتني الثانية والثالثة من املرفق ابء، واملرفق واو مدرجة كذلك يف 2-٧

وروفلورية األخرى . أما فيما خيص اجملموعة األوىل من املرفق ابء )مركبات الكربون الكل3من استمارة البياانت  2
املهلجنة ابلكامل( واجملموعة األوىل من املرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية( فلم ت درج إال املواد 

ابلفعل من مركبات الكربون  وقد ختلصت مجيع األطراف تدرجيياً  اليت أبلغت عنها األطراف يف املاضي.
يثان، ولذلك خ صص سطر واحد كإجراء شكلي فقط. وإذا كنت تنتج اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امل

علقة مواداً خاضعة للرقابة غري تلك املدرجة يف القائمة، يرجى استخدام املساحة اخلالية لإلبالغ عن البياانت املت
 بتلك املواد، أو استخدام صفحات إضافية، إذا لزم األمر.

الكميات املتولدة من مركب الكربون ”أو نتاج اإل إمجايليرجى بيان  3من استمارة البياانت  3يف العمود  3-٧
أي خصومات للمواد األولية، أو الكميات املدمرة، أو الكميات  دون إجراءبلدك يف “ 23-اهليدروفلوري

الكميات ”أو من إنتاجك اإلمجايل  وال ختصمرة الستخدامات املواد األولية، أو أي استخدام آخر. املصد
َتجز   ‘‘23-من مركب الكربون اهليدروفلوري املتولدة بلدك واملبلغ يف كمية اإلنتاج املستخدمة كمواد خام اليت حت 

حلرجة أو الستخدامات درجات احلرارة ، أو الكميات املنتجة لالستخدامات الضرورية أو ا4عنها يف العمود 
من  ال ختصم. وابملثل، 5نها يف العمود احمليطة العالية أو االستخدامات األخرى املعفاة يف بلدك واملبلغ ع

. ويرجى اإلبالغ ٧واملبلغ عنها يف العمود  5إنتاجك اإلمجايل الكمية املنتجة إلمداد األطراف العاملة ابملادة 
من  5واد اخلاضعة للرقابة اليت تستخدم كمواد أولية من جانب البلد املستورد يف العمود عن الصادرات من امل

)هذه االستمارة(. وستجري  3)البياانت عن الصادرات(، وليس يف استمارة البياانت  2ت استمارة البياان
و الستخدامات درجات األمانة عمليات اخلصم الضرورية. وفيما يتعلق ابإلنتاج لالستخدام الضروري أو احلرج أ

ا خيص كل نوع من أنواع ، فيم6احلرارة احمليطة العالية أو أي استخدام آخر م عفى، يرجى اإلشارة يف العمود 
املواد اخلاضعة للرقابة أ نتِّج لالستخدام الضروري أو احلرج أو الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية أو أي 

تماع األطراف الذي جرت املوافقة مبوجبه على ذلك االستخدام. وميكن، استخدام آخر م عفى، إىل مقرر اج
 أسفل االستمارة.‘‘ التعليقات’’ة، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار يف حال كانت مساحة العمود غري كافي

كمواد أولية عند حساب استهالك الطرف فإن بروتوكول مونرتايل ال ي درج املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة   4-٧
عملية تصنيع املادة إلنتاج مواد كيميائية أخرى ألن هذه املواد اخلاضعة للرقابة تتحول بشكل كامل أثناء 

مواداً خاضعة للرقابة الستخدامها كمواد أولية خالل الفرتة  أو ولَّد الكيميائية اجلديدة. وإذا كان بلدك قد أنتج
ة املنتجة من كل مادة خاضعة للرقابة ألغراض االستخدام كمادة املبلغ عنها، يرجى تقدمي بياانت عن الكمي

الكميات عن  3يف استمارة البياانت  عمليات اخلصم الضرورية. وي بلَّغ . وستجري األمانة4أولية يف العمود 
َتَجز، سواًء لتدمريها أو الستخدامها كمواد أولية أو 23-املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلوري ألي  اليت حت 

 الستخدام كمواد أولية.يف عمود ا استخدامات أخرى. أما الكميات احملولة إىل مواد أخرى فيبلغ عنها
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اليت حتتجز للتدمري أو الستخدامات املواد األولية كإنتاج  23-حتتسب كميات مركب الكربون اهليدروفلوري وال
 .1وفقاً للمادة 

فية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة ابملادة ويسمح للجهات املنتجة أن تنتج كميات إضا 5-٧
. وإذا كان بلدك قد أنتج مواداً خاضعة للرقابة هلذا الغرض، يرجى إدخال الكمية املنتجة على هذا النحو يف 5

 .3من استمارة البياانت  ٧العمود 
ت املنتجة لتطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات عند حساب استهالك طرف ما من بروميد امليثيل تستثىن الكميا 6-٧

ما قبل الشحن. ويرجى إدخال الكميات الكلية من بروميد امليثيل املنتجة لتطبيقات احلجر الصحي وتطبيقات 
من إمجايل الكمية املنتجة.  ذه الكمياتوال خُتصم ه، 3ما قبل الشحن بشكل منفصل أسفل استمارة البياانت 

 اخلصم الضرورية.وستجري األمانة عمليات 
 (4: التوجيه الرابع خبصوص البياانت عن تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )استمارة البياانت ٨الفرع 

ميتلك عدد قليل جدًا من البلدان القدرة على تدمري املواد اخلاضعة للرقابة ابستخدام تكنولوجيات تدمري  8-1
درجة يف املرفق ألف )مركبات الكربون الكلوروفلورية واهلالوانت(، معتمدة. ويف حال دمَّر بلدك أايً من املواد امل

هلجنة ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(، واملرفق ابء )مركبات الكربون الكلوروفلورية األخرى امل
وبروميد كلوريد  واملرفق جيم )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروبرومية فلورية

عنها، يرجى  امليثان(، واملرفق هاء )بروميد امليثيل( واملرفق واو )مركبات الكربون اهليدروفلورية( يف الفرتة املبلغ
 .4استخدام استمارة البياانت 

أمساء  خالياً ألن كل طرف قد يدمر مواداً أو مزائج خمتلفة. يرجى أن تدرج فقط‘‘( املادة)’’ت رك العمود األول  8-2
 املواد أو املزائج اليت دمرت خالل السنة املبلغ عن بياانهتا.

دمرة ال تدرج يف حساب إنتاج الطرف واستهالكه يف حال ن فذت مبوجب بروتوكول مونرتايل فإن كمية املواد امل 8-3
ة(. إذا وأي مقررات الحقة ذات صل 23/12عملية التدمري ابستخدام تكنولوجيا معتمدة )مدرجة يف املقرر 

من  2الكمية املدمرة املبلغ عنها يف العمود  فال ختصمبياانهتا كنت قد دمَّرَت أي مادة يف السنة املبلغ عن 
. وستجري األمانة 3من استمارة البياانت  3من إمجايل اإلنتاج املبلغ عنه يف العمود  4استمارة البياانت 

اليت تدمر دون  23-ات مركب الكربون اهليدروفلوريوال حتتسب ضمن اإلنتاج كمي عمليات اخلصم الضرورية.
 احتجازها املسبق.

 (٥: التوجيه اخلامس خبصوص البياانت عن الواردات من غري األطراف والصادرات إليها )استمارة البياانت 9الفرع 
صادرات إليها لإلبالغ عن البياانت بشأن الواردات من غري األطراف وال 5يرجى استخدام استمارة البياانت  9-1

لوروفلورية واهلالوانت(، واملرفق ابء )مركبات الكربون من املواد املدرجة يف املرفق ألف )مركبات الكربون الك
الكلوروفلورية األخرى املهلجنة ابلكامل وكلوروفورم امليثيل ورابع كلوريد الكربون(، واملرفق جيم )مركبات الكربون 

 )بروميد امليثيل(.كربون اهليدروبرومية فلورية وبروميد كلوريد امليثان(، واملرفق هاء اهليدروكلورية فلورية، ومركبات ال
خاليًا نظرًا ألن كل طرف قد يستورد مواد أو مزائج خمتلفة من غري األطراف ‘‘( املادة)’’ت رِّك العمود األول  9-2

املستوردة من غري األطراف و/أو  خمتلفة إليها. يرجى أن تدرج فقط أمساء املواد و/أو يصدر مواد أو مزائج
 املصدرة إليها.
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 يعين:‘‘ غري الطرف’’ألغراض استمارات البياانت هذه فإن  9-3
 ؛198٧فيما يتعلق مبواد املرفق ألف، مجيع البلدان اليت مل تصدق على بروتوكول مونرتايل لعام  - 
 تعديل لندن؛مبواد املرفق ابء، مجيع البلدان اليت مل تصدق على وفيما يتعلق  - 
 وفيما يتعلق مبواد املرفق جيم، مجيع البلدان اليت مل تصدق على تعديل كوبنهاغن؛ - 
 ى تعديل كوبنهاغن؛وفيما يتعلق مبواد املرفق هاء، مجيع البلدان اليت مل تصدق عل - 
 مبوجب مقرر.إال إذا رأت األطراف خالف ذلك  
، بل يبلغ 5لكربون اهليدروفلورية مبوجب استمارة البياانت وجيب عدم اإلبالغ عن الصادرات من مركبات ا 9-4

. وال تعاَمل أي صادرات من مركبات الكربون اهليدروفلورية مبلغ عنها يف 2عنها مبوجب استمارة البياانت 
ف لغرض حساب مستوايت االستهالك على النحو احملدد بوصفها صادرات إىل غري األطرا 5استمارة البياانت 

 من بروتوكول مونرتايل. 3)ج( من املادة  1يف الفقرة 
بلد املقصد ”و“ املبلغ عنها بوصفها وارداتاألطراف املصدرة للكميات ”اإلبالغ عن املعلومات بشأن  9-5

ويرجى  .من الربوتوكول، وتقدم املعلومات على أساس طوعي ٧ليس شرطاً مطلوابً مبوجب املادة “ للصادرات
بشأن البلدان املصد ِّرة للواردات أو بلدان املقصد للصادرات، وإذا كانت مادة معينة من املواد  2ملء العمود 

ر إىل أكثر من بلد أو تستورد من أكثر بلد، يرجى التأكد من اإلشارة إىل الكمية املصدَّرة اخلاضعة للرقابة تصدَّ 
 إىل كل بلد أو الكمية املستوردة من كل بلد بشكل مستقل.

وميكن االطالع على حالة التصــــــــديق على بروتوكول مونرتايل وتعديالته يف وثيقة صــــــــادرة عن األمانة وحتدث  9-6
مرتني يف الســــــــــــــنــــة. وميكن كــــذلــــك االطالع على هــــذه املعلومــــات يف املوقع الشــــــــــــــبكي ألمــــانــــة األوزون: 

http://ozone.unep.org/. 
املدرج يف اجملموعة  ٢3-ت مركب الكربون اهليدروفلوري: التوجيه السادس خبصوص البياانت عن انبعااث١٠ع الفر 

 (6الثانية ابملرفق واو )استمارة البياانت 
ميتلك عدد قليل جدًا من البلدان مرافق لتصنيع مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو مواد املرفق واو تنتج  10-1

هذه املرافق وكانت تعمل يف الفرتة املبلغ عن . وإذا كان بلدك ميتلك مثل 23-ون اهليدروفلوريمركب الكرب
من كل  23-لإلبالغ عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري 6بياانهتا، يرجى استخدام استمارة البياانت 

استمارة البياانت وإدراج الرقم  مرفق. وإذا مل تكن هناك أي انبعااثت من مرفق التصنيع، يرجى إدراج املرفق يف
 النبعااثت.صفر يف عمود ا

10-2 
 
 
 

10-3 

احملتجزة لالستخدام أو  23-الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلورييبلغ عن كميات اإلنتاج أو 
الكميات احملولة  بشأن اإلنتاج. أما 3الستخدامات املواد األولية أو للتدمري أو التخزين يف استمارة البياانت رقم 

. ويبلغ عن الكميات املدمرة يف 3إىل مواد أخرى فيبلغ عنها كاستخدامات مواد أولية يف استمارة البياانت 
 اليت تدمر دون احتجاز مسبق. 23-ا كميات مركب الكربون اهليدروفلوري، فيما عد4استمارة البياانت 

من الربوتوكول وتقدم  ٧متطلبات اإلبالغ مبوجب املادة من  5إىل  2تستبعد املعلومات الواردة يف األعمدة من 
سواء  إىل الكميات اإلمجالية 23‑وتشري الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلوري على أساس طوعي.

 23-ولكن يتعني اإلبالغ عن جمموع الكميات املتولدة من مركب الكربون اهليدروفلوري كانت حمتجزة أم ال.
إىل الكميات  6يف استمارة البياانت  4وحتت األعمدة املقابلة. ويشري العمود  3 استمارة البياانت اليت حتتجز يف

يف  5. ويشري العمود 3لك الكميات يف استمارة البياانت اليت يتم حتويلها يف املرافق احملددة وال يبلغ عن ت
 إىل الكميات اليت تدمر يف املرافق احملددة. 6استمارة البياانت 
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 (١٢)(4)قائمة توضيحية ابملزائج احملتوية على مواد خاضعة للرقابة :١١الفرع 
 املزائج اليت ميكن فصلها عن طريق التقطري ١-١١

 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 
1-  R-401A HCFC-124 34% HCFC-22 53% HFC-152a 13%       
2-  R-401B HCFC-124 28% HCFC-22 61% HFC-152a 11%       
3-  R-401C HCFC-124 52% HCFC-22 33% HFC-152a 15%       
4-  R-402A HC-290 2% HCFC-22 38% HFC-125 60%       
5-  R-402B HC-290 2% HCFC-22 60% HFC-125 38%       
6-  R-403A HC-290 5% HCFC-22 ٧5% PFC-218 20%       
٧-  R-403B HC-290 5% HCFC-22 56% PFC-218 39%       
8-  R-404A HFC-125 44% HFC-134a 4% HFC-143a 52%       
9-  R-405A HCFC-142b 6% HCFC-22 45% HFC-152a ٧% PFC-C318 43%     

10-  R-406A HC-600a 4% HCFC-142b 41% HCFC-22 55%       
11-  R-407A HFC-125 40% HFC-134a 40% HFC-32 20%       

                                                           
على املوقع الشبكي ‘‘ األمساء التجارية للمواد الكيميائية اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون وبدائلها’’للحصول على املزيد من املعلومات عن األمساء التجارية للمزائج واملواد النقية ، يرجى زايرة صفحة   (4)

ص ممت خدمة قاعدة البياانت العاملية النطاق  . وقدhttp://www.unep.fr/ozonaction/library/tradenames/main.asp د، برانمج األمم املتحدة للبيئة،شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاللربانمج عمل األوزون التابع 
 ري املشروع فيها.هذه ملساعدة موظفي اجلمارك ووحدات األوزون الوطنية على مراقبة الصادرات والواردات من املواد اخلاضعة للرقابة ومنع االجتار غ
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 
12-  R-407B HFC-125 ٧0% HFC-134a 20% HFC-32 10%       
13-  R-407C HFC-125 25% HFC-134a 52% HFC-32 23%       
14-  R-407D HFC-125 15% HFC-134a ٧0% HFC-32 15%       
15-  R-407E HFC-125 15% HFC-134a 60% HFC-32 25%       
16-  R-407F HFC-125 30% HFC-134a 40% HFC-32 30%       
1٧-  R-407G HFC-125 2.5% HFC-134a 95% HFC-32 2.5%       
18-  R-408A HCFC-22 4٧% HFC-125 ٧% HFC-143a 46%       
19-  R-409A HCFC-124 25% HCFC-142b 15% HCFC-22 60%       
20-  R-409B HCFC-124 25% HCFC-142b 10% HCFC-22 65%       
21-  R-410A HFC-125 50% HFC-32 50%         
22-  R-410B HFC-125 55% HFC-32 45%         
23-  R-411A HO-1270 1.5% HCFC-22 8٧.5% HFC-152a 11%       
24-  R-411B HO-1270 3% HCFC-22 94% HFC-152a 3%       
25-  R-412A HCFC-142b 25% HCFC-22 ٧0% PFC-218 5%       
26-  R-413A HC-600a 3% HFC-134a 88% PFC-218 9%       
2٧-  R-414A HC-600a 4% HCFC-124 28.5% HCFC-142b 16.5% HCFC-22 51%     
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 
28-  R-414B HC-600a 1.5% HCFC-124 39% HCFC-142b 9.5% HCFC-22 50%     
29-  R-415A HCFC-22 82% HFC-152a 18%         
30-  R-415B HCFC-22 25% HFC-152a ٧5%         
31-  R-416A HC-600 1.5% HCFC-124 39.5% HFC-134a 59%       
32-  R-417A HC-600 3.4% HFC-125 46.6% HFC-134a 50%       
33-  R-417B HC-600 2.٧% HFC-125 ٧9% HFC-134a 18.3%       
34-  R-417C HC-600 1.٧% HFC-125 19.5% HFC-134a ٧8.8%       
35-  R-418A HC-290 1.5% HCFC-22 96% HFC-152a 2.5%       
36-  R-419A HCE-170 4% HFC-125 ٧٧% HFC-134a 19%       
3٧-  R-419B HCE-170 3.5% HFC-125 48.5% HFC-134a 48%       
38-  R-420A HCFC-142b 12% HFC-134a 88%         
39-  R-421A HFC-125 58% HFC-134a 42%         
40-  R-421B HFC-125 85% HFC-134a 15%         
41-  R-422A HC-600a 3.4% HFC-125 85.1% HFC-134a 11.5%       
42-  R-422B HC-600a 3% HFC-125 55% HFC-134a 42%       
43-  R-422C HC-600a 3% HFC-125 82% HFC-134a 15%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 
44-  R-422D HC-600a 3.4% HFC-125 65.1% HFC-134a 31.5%       
45-  R-422E HC-600a 2.٧% HFC-125 58% HFC-134a 39.3%       
46-  R-423A HFC-134a 52.5% HFC-227ea 4٧.5%         
4٧-  R-424A HC-600 1% HC-600a 0.9% HC-601a 0.6% HFC-125 50.5% HFC-134a 4٧%   
48-  R-425A HFC-134a 69.5% HFC-227ea 12% HFC-32 18.5%       
49-  R-426A HC-600 1.3% HC-601a 0.6% HFC-125 5.1% HFC-134a 93%     
50-  R-427A HFC-125 25% HFC-134a 50% HFC-143a 10% HFC-32 15%     
51-  R-428A HC-290 0.6% HC-600a 1.9% HFC-125 ٧٧.5% HFC-143a 20%     
52-  R-429A HC-600a 30% HCE-170 60% HFC-152a 10%       
53-  R-430A HC-600a 24% HFC-152a ٧6%         
54-  R-431A HC-290 ٧1% HFC-152a 29%         
55-  R-434A HC-600a 2.8% HFC-125 63.2% HFC-134a 16% HFC-143a 18%     
56-  R-435A HCE-170 80% HFC-152a 20%         
5٧-  R-437A HC-600 1.4% HC-601 0.6% HFC-125 19.5% HFC-134a ٧8.5%     
58-  R-438A HC-600 1.٧% HC-601a 0.6% HFC-125 45% HFC-134a 44.2% HFC-32 8.5%   
59-  R-439A HC-600a 3% HFC-125 4٧% HFC-32 50%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 
60-  R-440A HC-290 0.6% HFC-134a 1.6% HFC-152a 9٧.8%       
61-  R-442A HFC-125 31% HFC-134a 30% HFC-152a 3% HFC-227ea 5% HFC-32 31%   
62-  R-444A HFC-152a 5% HFC-32 12% HFO-1234ze (E) 83%       
63-  R-444B HFC-152a 10% HFC-32 41.5% HFO-1234ze (E) 48.5%       
64-  R-445A HFC-134a 9% R-744 6% HFO-1234ze (E) 85%       
65-  R-446A HC-600 3% HFC-32 68% HFO-1234ze (E) 29%       
66-  R-447A HFC-125 3.5% HFC-32 68% HFO-1234ze (E) 28.5%       
6٧-  R-447B HFC-125 8% HFC-32 68% HFO-1234ze (E) 24%       
68-  R-448A HFC-125 26% HFC-134a 21% HFO-1234ze (E) ٧% HFO-1234yf 20% HFC-32 26%   
69-  R-449A HFC-125 24.٧% HFC-134a 25.٧% HFC-32 24.3% HFO-1234yf 25.3%     
٧0-  R-449B HFC-125 24.3% HFC-134a 2٧.3% HFC-32 25.2% HFO-1234yf 23.2%     
٧1-  R-449C HFC-125 20% HFC-134a 29% HFC-32 20% HFO-1234yf 31%     
٧2-  R-450A HFC-134a 42% HFO-1234ze (E) 58%         
٧3-  R-451A HFC-134a 10.2% HFO-1234yf 89.8%         
٧4-  R-451B HFC-134a 11.2% HFO-1234yf 88.8%         
٧5-  R-452A HFC-125 59% HFC-32 11% HFO-1234yf 30%       
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 املربد الرقم
 الرتكيب

 6املكون  5املكون  4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 
٧6-  R-452B HFC-125 ٧% HFC-32 6٧% HFO-1234yf 26%       
٧٧-  R-452C HFC-125 61% HFC-32 12.5% HFO-1234yf 26.5%       
٧8-  R-453A HC-600 0.6% HC-601a 0.6% HFC-125 20% HFC-134a 53.8% HFC-227ea 5% HFC-32 20% 
٧9-  R-454A HFC-32 35% HFO-1234yf 65%         
80-  R-454B HFC-32 68.9% HFO-1234yf 31.1%         
81-  R-454C HFC-32 21.5% HFO-1234yf ٧8.5%         
82-  R-455A HFC-32 21.5% HFO-1234yf ٧5.5% R-744 3%       
83-  R-456A HFC-134a 45% HFC-32 6% HFO-1234ze (E) 49%       
84-  R-457A HFC-152a 12% HFC-32 18% HFO-1234yf ٧0%       
85-  R-458A HFC-125 4% HFC-134a 61.4% HFC-227ea 13.5% HFC-236fa 0.6% HFC-32 20.5%   
86-  R-459A HFC-32 68% HFO-1234yf 26% HFO-1234ze (E) 6%       
8٧-  R-459B HFC-32 21% HFO-1234yf 69% HFO-1234ze (E) 10%       
88-  R-460A HFC-125 52% HFC-134a 14% HFO-1234ze (E) 22% HFC-32 12%     
89-  R-460B HFC-125 25% HFC-134a 20% HFO-1234ze (E) 2٧% HFC-32 28%     
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 املزائج اليت ال ميكن فصلها عن طريق التقطري ٢-١١

 الرتكيب رقم املربد )االسم التجاري( للمزيج الرقم

 2املكون  1املكون 

1-  R-500 CFC-12 ٧3.8% HFC-152a 26.2% 
2-  R-501 CFC-12 25% HCFC-22 ٧5% 
3-  R-502 CFC-115 51.2% HCFC-22 48.8% 
4-  R-503 CFC-13 59.9% HFC-23 40.1% 
5-  R-504 CFC-115 51.8% HFC-32 48.2% 
6-  R-505 CFC-12 ٧8% HCFC-31 22% 
٧-  R-506 CFC-114 45% HCFC-31 55% 
8-  R-507A (AZ-50) HFC-125 50% HFC-143a 50% 
9-  R-508A HFC-23 39% PFC-116 61% 

10-  R-508B HFC-23 46% PFC-116 54% 
11-  R-509 (TP5R2) HCFC-22 46% PFC-218 54% 
12-  R-509A HCFC-22 44% PFC-218 56% 
13-  R-512A HFC-134a 5% HFC-152a 95% 
14-  R-513A (XP10/DR-11) HFC-134a 44% HFO-1234yf 56% 
15-  R-513B HFC-134a 41.5% HFO-1234yf 58.5% 
16-  R-515A HFC-227ea 12% HFO-1234ze (E) 88% 
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 مزائج أخرى 3-١١

 االسم التجاري للمزيج الرقم
 الرتكيب

 4املكون  3املكون  2املكون  1املكون 

1 FX 20 HFC-125 45% HCFC-22 55%     

2 FX 55 HCF-C22 60% HCFC-142b 40%     

3 D 136 HCFC-22 50% HCFC-124 4٧% HC-600a 3%   

4 Daikin Blend HFC-23 2% HFC-32 28% HCFC-124 ٧0%   

5 FRIGC HCFC-124 39% HCFC-134a 59% HC-600a 2%   

6 Free Zone HCFC-142b 19% HFC-134a ٧9% Lubricant 2%   

٧ GHG-HP HCFC-22 65% HCFC-142b 31% HC-600a 4%   

8 GHG-X5 HCFC-22 41% HCFC-142b 15% HFC-227ea 40% HC-600a 4% 
9 NARM-502 HCFC-22 90% HFC-152a 5% HFC-23 5%   

10 NASF-S-IIII
)5(

I 13 HCFC-22 82% HCFC-123 4.٧5% HCFC-124 9.5% HC-600a 3.٧5% 

 مزائج بروميد امليثيل 4-١١

 التجاري للمزيجاالسم  الرقم
 الرتكيب

 2املكون  1املكون 

 %33 الكلوروبكرين %6٧ بروميد امليثيل بروميد امليثيل مع الكلوروبكرين 1
 %2 الكلوروبكرين %98 بروميد امليثيل بروميد امليثيل مع الكلوروبكرين 2

                                                           
 ديل للهالون.ب  (5)
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 اينالثالتذييل 
أحكام اإلبالغ واإليضاحات املرتبطة ابإلبالغ عن املعلومات خبالف اإلبالغ مبوجب 

 ٧املادة 
األحكام املتعلقة ابإلبالغ واملقررات ذات الصلة لإلبالغ عن املعلومات خبالف اإلبالغ مبوجب 

 ٧املادة 
 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ

 )يبلغ عنها كلما توفرت( كاالستهالنقل أو إضافة اإلنتاج أو 
 نقل أو إضافة اإلنتاج أو االستهالك ٧، و6مكرراً، و 5، و5، الفقرات 2املادة 

  (4التجارة مع غري األطراف )املادة 
من الربوتوكول،  4املعلومات املتعلقة بتنفيذ املادة  1ألف، الفقرة  4/1٧املقرر 

 مراقبة التجارة مع غري األطراف
 )التواتر الدوري لإلبالغ احملدد أدانه(  الرتاخيصاملعلومات عن 

)يبلغ عنه إنشاء وتشغيل نظام إلصدار الرتاخيص  الرتخيص – ابء 4 املادة )أ(
 مرة واحدة(

املنسقون املعنيون بنظم إصدار الرتاخيص للتجارة  2 الفقرة ،9/8 املقرر )ب(
)يبلغ عنها مرة واحدة، يف املواد اخلاضعة للرقابة 

 ديثها حسب االقتضاء(مع حت
املعلومات املقدمة من األطراف بشأن التجارة غري  ٧ الفقرة ،14/٧ املقرر )ج(

)يبلغ عنها عند املشروعة يف املواد اخلاضعة للرقابة 
 حدوث حاالت اجتار(

األطراف اليت ترغب يف جتنب االسترياد غري  2٧/8 املقرر )د(
على  املرغوب فيه للمنتجات واملعدات احملتوية
عتمدة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو امل

 )يرسل إخطار مرة واحدة(عليها 
 )يبلغ عنها كل سنتني( البحث والتطوير والتوعية وتبادل املعلومات

 موجز األنشطة 9املادة 
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 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ
  (6)خدامات املختربية والتحليليةإعفاءات االستخدامات الضرورية خبالف االست

(١١) 
 )تبلغ يف السنة اليت تلي منح إعفاء(

تقرير عن كميات واستخدامات املواد اخلاضعة  9، الفقرة 8/9املقرر 
للرقابة املنتجة واملستهلكة لالستخدامات 

 )اإلبالغ عن اإلطار احملاسيب(الضرورية 
 )يبلغ عنها سنوايا( ختربية والتحليليةإعفاءات االستخدامات الضرورية: االستخدامات امل

كل مادة  االجتماع السادس لألطرافمن املرفق الثاين لتقرير  4، الفقرة 6/9املقرر 
 خاضعة للرقابة منتجة لالستخدامات املختربية والتحليلية

 )تبلغ يف السنة اليت تلي منح إعفاء( إعفاء للبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية
اإلبالغ بشكل منفصل عن بياانت اإلنتاج  30، الفقرة 28/2قرر امل

القطاعات الفرعية اليت ينطبق واالستهالك يف 
 عليها اإلعفاء

 )يبلغ عنها ملرة واحدة( املعلومات عن إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل
لالستخدام احلرج تبلغ األطراف اليت متلك إعفاًء  5 الفقرة ،1/3-ا. ا. املقرر )أ(

لربوميد امليثيل عن تنفيذ الشرط املتمثل يف كفالة 
 9/6من املقرر  1تطبيق املعايري الواردة يف الفقرة 

عند الرتخيص ابستخدام بروميد امليثيل أو 
السماح به أو اإلذن ابستخدامه، كما تبلغ عن 
أن هذه اإلجراءات أتخذ يف احلسبان األرصدة 

 املتاحة من املادة.
إعفاءات تقدم األطراف اليت تطلب  2 الفقرة ،1/4-ا. ا. املقرر ب()

لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل واألطراف 
اليت توقفت عن استهالك بروميد امليثيل معلومات 
عن البدائل املتاحة، على أن تكون هذه البدائل 
مدرجًة وفقا الستخداماهتا قبل اجلمع وبعده 

، إذا اقتضى األمر، لكل واتريخ التسجيل املمكن
يت ميكن البديل؛ ومعلومات عن البدائل ال

لألطراف أن تكشف عن أهنا قيد التطوير، على 
أن تكون مدرجًة وفقا الستخداماهتا قبل اجلمع 
وبعده واتريخ التسجيل احملتمل، إذا كان مطلوابً 

 ومعروفاً، هلذه البدائل.

                                                           
ات الكربون الكلوروفلورية للبخاخات املقيسة اجلرعات املصممة املقررات املتعلقة إبعفاءات االستخدامات الضرورية ملركب  (6)

 .تدرجيياً لعالج الربو وأمراض االنسداد الرئوي املزمن مل تعد مدرجة هنا، نظراً ألن هذه اإلعفاءات جرى التخلص منها 
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 املعلومات الواجب تقدميها أساس اإلبالغ
األطراف اليت تطلب إعفاءات  تقدم 6و 3 الفقراتن ،1/4-ا. ا. املقرر )ج(

لربوميد امليثيل اسرتاتيجيًة لالستخدامات احلرجة 
وطنيًة للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل وتبني 
املنهجية املستخدمة لتحديد اجلدوى االقتصادية 
يف حال استخدمت اجلدوى االقتصادية كمعيار 

 لتربير االستخدام احلرج
 )و(، 9 ةالفقر  ،1/4-ا. ا. املقرر )د(
 3 الفقرة ،2/1-ا. ا. واملقرر  

تقرير عن كميات واستخدامات بروميد امليثيل 
املنتج واملستورد واملصدر لالستخدامات احلرجة 

 يف إطار احملاسبة
 )يبلغ عنها سنوايا( استخدامات عوامل املعاجلة

امل معاجلة، استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعو  21/3، 1٧/6، و15/٧، و10/14املقررات 
الرتكيبة، واالنبعااثت والكميات الداخلة يف 

الناجتة وتكنولوجيات احتواء االنبعااثت 
املستخدمة، والفرص املتاحة خلفض االنبعااثت. 
اإلبالغ عن كميات املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة 

 أو املستوردة لتطبيقات عوامل املعاجلة
 )يبلغ عنها ملرة واحدة( ساسية املبلغ عنها طلبات إدخال تغيريات يف البياانت األ

ت قدَّم طلبات إدخال تغيريات يف البياانت  5 الفقرة 13/15 املقرر )أ(
األساسية املبلغ عنها لسنوات األساس إىل جلنة 
التنفيذ اليت بدورها سوف تعمل مع أمانة األوزون 

التنفيذية لتأكيد أسباب التغيريات واللجنة 
 ع األطراف للموافقة عليها.وعرضها على اجتما 

منهجية تقدمي طلبات تنقيح البياانت األساسية:  2 الفقرة ،15/19 املقرر )ب(
 املعلومات والواثئق اليت يتعني تقدميها

 )التواتر الدوري لإلبالغ احملدد أدانه( معلومات أخرى
املعلومات ذات الصلة ابإلدارة الدولية ملصارف  5/15 املقرر )أ(

 )يبلغ عنها مرة واحدة(ت اهلالوان
تقدم األطراف اليت توفر املواد اخلاضعة للرقابة  ألف 6/14و 5/25 املقرر )ب(

 5من املادة  1لألطراف العاملة ابلفقرة 
( سنواًي موجزاً 5)األطراف العاملة ابملادة 

)يبلغ عنه للطلبات من األطراف املستوردة 
 سنوايً(

)يبلغ عنها ة مبرافق االستصالح وقدراهتا قائم 4 الفقرة ،6/19 املقرر )ج(
 سنوايً(
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تبلغ األطراف عن املواد املستنفدة لألوزون  9/24و 10/8 املقرر )د(

 )يبلغ عن هذه املواد عند ظهورها(اجلديدة 
االسرتاتيجيات بشأن اإلدارة السليمة بيئيا  5 الفقرة ،20/٧ املقرر )ه(

عنها مرة  )يبلغملصارف املواد املستنفدة لألوزون 
 واحدة، مع حتديثها حسب االقتضاء(

طاء حكماً يسمح لألطراف أبن تقرر  2زاي، و 2هاء، و 2-ألف 2تشمل تدابري الرقابة مبوجب املواد  -1
الرتخيص مبستوايت إنتاج أو استهالك ضرورية لتغطية االستخدامات اليت توافق على أهنا ضرورية. وينص املقرر 

 إال إذا:‘‘ ضرورايً ’’يعترب  الضرورية على أن استخدام مادة خاضعة للرقابة ال بشأن االستخدامات 4/25
كان ضروراًي للصحة أو السالمة أو كان أساسيًا لعمل اجملتمع )يشتمل على جوانب ثقافية  )أ(

 وفكرية(؛
ية أو مل تتوفر بدائل جمدية من الناحية التقنية واالقتصادية أو بدائل مقبولة من الناحية البيئ )ب(

 الصحية.
االجتماع السادس لألطراف الشروط املطبقة على إعفاءات االستخدامات وترد يف املرفق الثاين لتقرير  -2

 املختربية والتحليلية، اليت تندرج ضمن االستخدامات الضرورية.
نتاج أو حاء حكماً يسمح لألطراف أبن تقرر الرتخيص مبستوايت إ 2تشمل تدابري الرقابة مبوجب املواد  -3

بشأن  9/6توافق على أهنا استخدامات حرجة. ويف املقرر  استهالك ضرورية لتغطية االستخدامات اليت
االستخدامات احلرجة، وافقت األطراف على تطبيق املعايري واإلجراءات التالية يف تقييم االستخدام احلرج لربوميد 

 الربوتوكول:من  2امليثيل ألغراض تدابري الرقابة الواردة يف املادة 
إال إذا بنيَّ الطرف املقدم لرتشيح ‘‘ حرجاً ’’يثيل استخدامًا ال يعترب أي استخدام لربوميد امل )أ(
 اإلعفاء أن:

االستخدام احملدد ابلغ األمهية نظرًا ألن عدم توفر بروميد امليثيل لذلك االستخدام  ‘1’
 سيؤدي إىل اختالل كبري يف السوق؛

مقبولة من الناحية دية تقنيا واقتصاداي متاحة للمستخدم وتكون أنه ال توجد بدائل جم ‘2’
 البيئة والصحية ومالئمة للمحاصيل وظروف الرتشيح؛

 ال يسمح إبنتاج واستهالك بروميد امليثيل، إن وجد، لالستخدامات احلرجة إال إذا: )ب(
ىل أدىن حد ممكن اختذت كل اخلطوات اجملدية من الناحية التقنية واالقتصادية للتقليل إ ‘1’

 امليثيل وأي انبعااثت مرتبطة هبذه املادة؛ من االستخدام احلرج لربوميد
كان بروميد امليثيل غري متوفر ابلكمية الكافية والنوعية املالئمة من املخزوانت احلالية  ‘2’

لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف أو املعاد تدويره، أيضا مع مراعاة حاجة البلدان 
 امية لربوميد امليثيل؛الن
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مناسبة تبذل لتقييم وتسويق وأتمني موافقة تنظيمية وطنية على  ثبت أن هناك جهود ‘3’
بدائل، مع مراعاة ظروف الرتشيح املعني واالحتياجات اخلاصة لألطراف العاملة ابملادة 

ومات. ويتعني ، مبا يف ذلك االفتقار إىل املوارد املالية واخلربة والقدرات املؤسسية واملعل5
( أن 5)األطراف غري العاملة ابملادة  5من املادة  1رة على األطراف غري العاملة ابلفق

تثبت أن هناك برامج حبث قائمة لتطوير ونشر البدائل. كذلك يتعني على األطراف 
أن تثبت أن البدائل اجملدية ست عتمد حاملا يتم التأكد من مالءمتها  5العاملة ابملادة 

صندوق املتعدد األطراف أو اخلاصة ابلطرف املعين/أو أهنا قدمت طلبًا للللظروف 
 املصادر األخرى للمساعدة يف حتديد وتقييم وتكييف وبيان هذه اخليارات؛

تعين استخدام مواد خاضعة للرقابة يف التطبيقات املدرجة يف اجلدول ألف من املقرر ‘‘ عوامل املعاجلة’’ -4
لكميات املنتجة أو املستوردة بغرض مبوجب مقررات خمتلفة. ال تؤخذ يف االعتبار ا، بصيغته املعدلة  10/14

عند حساب  1999كانون الثاين/يناير   1استخدامها كعوامل معاجلة يف املصانع واملنشآت اليت كانت تعمل قبل 
 فصاعداً، بشرط ما يلي: 2002كانون الثاين/يناير   1اإلنتاج واالستهالك اعتباراً من 

فض انبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة من هذه ، 5يف حالة األطراف غري العاملة ابملادة  )أ( أن خت 
، بصيغته املعدلة مبوجب مقررات 10/14العمليات إىل مستوايت ضئيلة على النحو املبني يف اجلدول ابء من املقرر 

 خمتلفة؛
فض انبعااثت 5ويف حالة األطراف العاملة ابملادة  )ب( املواد اخلاضعة للرقابة الناجتة عن ، أن خت 

ام عوامل املعاجلة إىل املستوايت اليت وافقت اللجنة التنفيذية على أهنا مستوايت ميكن حتقيقها إىل حد استخد
 معقول بطريقة فعالة الكلفة ودون التخلي غري املربر عن اهلياكل األساسية.
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 التذييل الثالث
تتميز بدرجات حرارة جب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت اإلبالغ عن االستهالك واإلنتاج مبو 

 حميطة عالية
: التوجيه السابع خبصوص البياانت عن االستهالك )الواردات( مبوجب اإلعفاء املمنوح ١الفرع 

 (٧لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية )استمارة البياانت 
، ابعتزامه 28/2ن املقرر م 29ى النحو احملدد مبوجب الفقرة األمانة، عل إذا كان بلدك قد أخطر رمسياً  1-1

استخدام اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية وكان مدرجاً يف التذييل األول 
لإلبالغ عن كميات مركبات الكربون اهليدروفلورية  ٧، يرجى استخدام استمارة البياانت 28/2للمقرر 

معتمدة على النحو الوارد يف التذييل األول هلذا املقرر. توردة لالستخدام يف قطاعات فرعية اجلديدة املس
وجيب أن تكون هذه الواردات لالستخدام داخل بلدك وليس للتصدير. ويف حال اعتماد قطاعات فرعية 

ة ، يرجى استخدام األعمد28/2من املقرر  33و 32أخرى بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني 
تحديد القطاعات الفرعية املعتمدة والكميات املستوردة لالستخدام يف اإلضافية يف استمارة البياانت ل

تلك القطاعات الفرعية.  يتعني هنا اإلبالغ فقط عن الغازات السائبة املستخدمة يف صيانة املعدات يف 
 سبقاً ابلغاز.القطاعات الفرعية املعفاة وليس الغازات املستوردة داخل معدات معبأة م

لثامن خبصوص البياانت عن اإلنتاج مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز : التوجيه ا٢الفرع 
 (٨بدرجات حرارة حميطة عالية )استمارة البياانت 

متتلك مرافق إلنتاج مواد  28/2من البلدان املدرجة يف التذييل الثاين من املقرر  هناك عدد قليل جداً  2-1
واو )مركبات الكربون اهليدروفلورية(. إذا كان بلدك قد أخطر رمسيًا األمانة، على النحو احملدد  املرفق

ز بدرجات ، ابعتزامه استخدام اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتمي28/2من املقرر  29مبوجب الفقرة 
 8استمارة البياانت ، يرجى استخدام 28/2حرارة حميطة عالية وكان مدرجًا يف التذييل الثاين للمقرر 

لإلبالغ عن كميات مركبات الكربون اهليدروفلورية املنتجة لالستخدام يف قطاعات فرعية معتمدة على 
نتاج لالستخدام داخل بلدك وليس النحو الوارد يف التذييل األول هلذا املقرر. وجيب أن يكون هذا اإل

من  33و 32لتقييمات مبوجب الفقرتني للتصدير. ويف حال اعتماد قطاعات فرعية أخرى بعد إجراء ا
، يرجى استخدام األعمدة اإلضافية يف استمارة البياانت لتحديد القطاعات الفرعية املعتمدة 28/2املقرر 

 الفرعية.والكميات املنتجة لالستخدام يف تلك القطاعات 
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 حرارة حميطة عاليةاليت تتميز بدرجات  عن االستهالك )الواردات( مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف ٧استمارة البياانت 

 امأل هذه االستمارة يف حال كان بلدك مدرجاا  -١
 ، وأخطر رمسياا ٢٨/٢يف التذييل الثاين للمقرر 

 األمانة بعزمه على استخدام اإلعفاء املمنوح الستخدامات درجات احلرارة
 اص احمليطة العالية، واستورد مركبات كربون هيدروفلورية الستخدامه اخل

 ٢٨/٢ رعية الواردة يف التذييل األول للمقرريف القطاعات الف

 بعناية قبل ملء هذه االستمارة.قراءة التوجيه السابع  يُرجى -٢

 الطرف: ______________

 ٧استمارة البياانت 
 بياانت عن واردات املواد املدرجة يف املرفق واو للقطاعات الفرعية املعفاة

 مكافئ اثين أكسيد الكربون(أو أطنان  استنفادية)ليس أطنان  [1]ابألطنان

 

 
 20كانون األول/ديسمرب _____  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

HAT_Dataform/2018 

 

 كمية املواد اجلديدة اليت استوردت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية  
القطاعات الفرعية األخرى اليت قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني خيص  )تضاف األعمدة عند احلاجة فيما

 (*28/2من املقرر  33و 32
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

واردات جديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
واردات جديدة 
لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 القنويةاجملزأة 

(5) 
الواردات اجلديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء القنوية 
التجارية املغلفة 

 )املتكاملة(

(6) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

(٧) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

      2F2(CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة األوىل -املرفق واو

      F)3(CH 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2(CHF( 125-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2CHF2(CHF( 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3FCF2(CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2FCHF2(CH( 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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 كمية املواد اجلديدة اليت استوردت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية  
القطاعات الفرعية األخرى اليت قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني خيص  )تضاف األعمدة عند احلاجة فيما

 (*28/2من املقرر  33و 32
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

واردات جديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
واردات جديدة 
لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 القنويةاجملزأة 

(5) 
الواردات اجلديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء القنوية 
التجارية املغلفة 

 )املتكاملة(

(6) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

(٧) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

      3CF3(CH(أ 143-ون اهليدروفلوريمركب الكرب 

      F)2FCH2(CH 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2CHF3(CH(أ 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 

 
إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CHFCF3(CF      

 
سي يب  236-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2FCF2(CH      

 
إي إيه  236-ن اهليدروفلوريمركب الكربو 

)3CHFCF2(CHF      

 
إف إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2CH3(CF      

 
سي إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري

)2CHF2FCF2(CH      

 
إف إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2CH2(CHF      

 
إم إف سي  365-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CH2CF2CH3(CF      
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 كمية املواد اجلديدة اليت استوردت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية  
القطاعات الفرعية األخرى اليت قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني خيص  )تضاف األعمدة عند احلاجة فيما

 (*28/2من املقرر  33و 32
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

واردات جديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
واردات جديدة 
لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 القنويةاجملزأة 

(5) 
الواردات اجلديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء القنوية 
التجارية املغلفة 

 )املتكاملة(

(6) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

(٧) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

 
إم إي  10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري

      3CF2CHFCHFCF3(CF(إي 

       

اجملموعة  -املرفق واو 
      CHF)3( 23-مركب الكربون اهليدروفلوري الثانية

أو صفحات حسب احلاجة للمزائج غري املدرجة يف القائمة  أسطرالكربون اهليدروفلورية )يرجى إضافة  ينطبق ذلك على مجيع املواد، وليس فقط مركبات -احملتوية على مادة/مواد خاضعة للرقابة  املزائج
 أدانه(

= R-404A (HFC-125  =44% ،HFC-134a  =4% ، HFC-143a املزيج
52%)      

 = R-407A (HFC-32  =20% ،HFC-125  =40% ، HFC-134a املزيج
40%)      

=   R-407C  (HFC-32   =23% ،HFC-125  =25% ، HFC-134a املزيج
52%)      

      R-410A (HFC-32  =50% ،HFC-125  =50%) املزيج

      R-507A (HFC-125  =50% ، HFC-143a =50%) املزيج

      R-508B (HFC-23  =46% ،PFC-116  =54%) املزيج

 التعليقات:
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 كمية املواد اجلديدة اليت استوردت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية  
القطاعات الفرعية األخرى اليت قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني خيص  )تضاف األعمدة عند احلاجة فيما

 (*28/2من املقرر  33و 32
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

واردات جديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
واردات جديدة 
لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء 

 القنويةاجملزأة 

(5) 
الواردات اجلديدة 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء القنوية 
التجارية املغلفة 

 )املتكاملة(

(6) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

(٧) 
الواردات اجلديدة 
الستخدامها يف 
 القطاع الفرعي**

 طن = طن مرتي. [1]
من التعليمات واملبادئ التوجيهية بشأن اإلبالغ عن البياانت يرجى بيان النسبة املئوية من حيث الوزن لكل مادة خاضعة للرقابة تشكل  11يج غري قياسي غري مدرج يف الفرع عند اإلبالغ عن مز  مالحظة:

 أعاله.‘‘ التعليقات’’أحد مكوانت املزيج املراد اإلبالغ عنه يف إطار 
 ات السائبة املستخدمة يف صيانة املعدات املعفاة وليس الغازات املستوردة داخل معدات معبأة مسبقاً ابلغاز.بالغ فقط عن الغاز يتعني هنا اإل  *

قطاع الفرعي املعتمد. وميكن، ، يرجى حتديد ال28/2من املقرر  33و 32فيما خيص كل مادة من املواد املستوردة من أجل استخدامها يف قطاعات فرعية قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني   **
 أعاله.‘‘ التعليقات’’يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
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 عن اإلنتاج مبوجب اإلعفاء املمنوح لألطراف اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية ٨استمارة البياانت 
 مدرجاا يف التذييل الثايناالستمارة يف حال كان بلدك امأل هذه  -١

 ، وأخطر رمسياا األمانة بعزمه على استخدام اإلعفاء٢٨/٢للمقرر 
 املمنوح الستخدامات درجات احلرارة احمليطة العالية، وأنتج

 مركبات كربون هيدروفلورية الستخدامه اخلاص يف القطاعات
 .٢٨/٢قرر الفرعية الواردة يف التذييل األول للم

 توجيه الثامن بعناية قبل ملء هذه االستمارة.يرجى قراءة ال -٢
 الطرف: _______________

 ٨استمارة البياانت 
 بياانت عن إنتاج املواد املدرجة يف املرفق واو للقطاعات الفرعية املعفاة

 )ليس أطنان استنفادية أو أطنان [1]ابألطنان
 مكافئ اثين أكسيد الكربون(

 

 20ون األول/ديسمرب _____كان  -الفرتة: كانون الثاين/يناير 

HAT_Dataform/2018 

 
كمية املواد اجلديدة اليت أنتجت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية   

احلاجة فيما خيص )ينبغي أن يكون اإلنتاج خمصصاً لالستخدام داخل البلد املنتج( )تضاف أعمدة عند 
من املقرر  33و 32خرى اليت قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني القطاعات الفرعية األ

28/2*) 
(1) 

 املرفق/اجملموعة
(2) 

 املادة
(3) 

إنتاج جديد 
لالستخدام يف 

مكيفات اهلواء اجملزأة 
 املتعددة الوحدات

(4) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
اهلواء مكيفات 

 اجملزأة القنوية

(5) 
إنتاج جديد 

خدام يف لالست
مكيفات اهلواء القنوية 

التجارية املغلفة 
 )املتكاملة(

(6) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

(٧) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

اجملموعة  -املرفق واو
 2F2(CH( 32-مركب الكربون اهليدروفلوري األوىل

     

      F)3(CH 41-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2(CHF( 125-ب الكربون اهليدروفلوريمرك 

      2CHF2(CHF( 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3FCF2(CH(أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      2FCHF2(CH( 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 
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كمية املواد اجلديدة اليت أنتجت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية   
احلاجة فيما خيص )ينبغي أن يكون اإلنتاج خمصصاً لالستخدام داخل البلد املنتج( )تضاف أعمدة عند 

من املقرر  33و 32خرى اليت قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني القطاعات الفرعية األ
28/2*) 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء اجملزأة 

 املتعددة الوحدات

(4) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
اهلواء مكيفات 

 اجملزأة القنوية

(5) 
إنتاج جديد 

خدام يف لالست
مكيفات اهلواء القنوية 

التجارية املغلفة 
 )املتكاملة(

(6) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

(٧) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

      3CF3(CH(أ 143-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      F)2FCH2(CH 152-لوريمركب الكربون اهليدروف 

      2CHF3(CH(أ 152-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CHFCF3(CF(إي إيه  22٧-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2FCF2(CH(سي يب  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CHFCF2(CHF(إي إيه  236-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2CH3(CF(ف إيه ا 236-اهليدروفلوري مركب الكربون 

      2CHF2FCF2(CH(سي إيه  245-مركب الكربون اهليدروفلوري 

      3CF2CH2(CHF(ف إيه ا 245-مركب الكربون اهليدروفلوري 

 
ف سي ام ا 365-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CH2CF2CH3(CF      

 
ي إي م إا 10-43-مركب الكربون اهليدروفلوري

)3CF2CHFCHFCF3(CF      
       

      CHF)3( 23-مركب الكربون اهليدروفلوري اجملموعة الثانية-املرفق واو
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كمية املواد اجلديدة اليت أنتجت لقطاعات فرعية معتمدة ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية   
احلاجة فيما خيص )ينبغي أن يكون اإلنتاج خمصصاً لالستخدام داخل البلد املنتج( )تضاف أعمدة عند 

من املقرر  33و 32خرى اليت قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني القطاعات الفرعية األ
28/2*) 

(1) 
 املرفق/اجملموعة

(2) 
 املادة

(3) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
مكيفات اهلواء اجملزأة 

 املتعددة الوحدات

(4) 
إنتاج جديد 

لالستخدام يف 
اهلواء مكيفات 

 اجملزأة القنوية

(5) 
إنتاج جديد 

خدام يف لالست
مكيفات اهلواء القنوية 

التجارية املغلفة 
 )املتكاملة(

(6) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

(٧) 
إنتاج جديد 

الستخدامه يف 
 قطاع فرعي*

 التعليقات:

 طن = طن مرتي [1]
، يرجى حتديد القطاع الفرعي املعتمد. وميكن، 28/2من املقرر  33و 32خيص كل مادة من املواد املنتجة من أجل استخدامها يف قطاعات فرعية قد ت عتمد بعد إجراء التقييمات مبوجب الفقرتني  فيما  **

 أعاله. ‘‘التعليقات’’يف حال كانت مساحة العمود غري كافية، إدراج املزيد من املعلومات يف إطار 
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 املرفق الرابع

 الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل املتعلق ابملواد املستنفدة لطبقة األوزون
 ٢٠٢٠وامليزانية املقرتحة لعام  ٢٠١9وامليزانية املعتمدة لعام  ٢٠١٨املنقحة املعتمدة لعام  امليزانية

 الوالايت املتحدة()بدوالرات 
 2020 2019 2018 فئة التكاليف 

 1 523 ٧٧٧ 1 492 918 1 395 4٧9 مرتبات املوظفني وبدالهتم واستحقاقاهتم 1000
  85 000  85 000  85 000 اخلرباء االستشاريون 1200

    تكاليف االجتماعات 1300

 59٧ 500 59٧ 500 514 920 تكاليف خدمة املؤمترات: اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  1321
 505 310 505 310 505 310 تكاليف خدمات املؤمترات: االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف  1322
وتكاليف  5ابملادة يق التقييم من ممثلي األطراف العاملة تكاليف اتصاالت أعضاء فر  1323

 تنظيم اجتماعات الفريق
000 ٧0  000 55 000 55 

 25 000 25 000 25 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات املكتب 1324
 125 000 125 000  125 000 تكاليف خدمات املؤمترات: اجتماعات جلنة التنفيذ 1325
 25 000 25 000 25 000 الضيافة 1326

 1 332 810 1 332 810  1 265 230 الفرعي لتكاليف االجتماعاتاجملموع 

 5 سفر املمثلني واخلرباء من األطراف العاملة ابملادة 3300

  400 000  400 000  400 000 : اجتماعات أفرقة التقييم5سفر األطراف العاملة ابملادة  3301
  3٧5 000  3٧5 000  3٧5 000 االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف: 5ابملادة  سفر األطراف العاملة 3302
3303 

 
 

  325 000  325 000  325 000 : اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية5سفر األطراف العاملة ابملادة 

  20 000  20 000  20 000 : اجتماعات املكتب5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3304
  125 000  125 000  125 000 : اجتماعات جلنة التنفيذ5سفر ممثلي األطراف العاملة ابملادة  3305

  1 245 000 1 245 000  1 245 000 5 اجملموع الفرعي لسفر املمثلني واخلرباء من األطراف العاملة ابملادة

 السفر يف مهام رمسية 1600

  195 000  195 000  210 000 مسيةر سفر املوظفني يف مهام  1601
  15 000  15 000  15 000 سفر موظفي خدمات املؤمترات يف مهام رمسية 1602

  210 000 210 000  225 000 اجملموع الفرعي للسفر يف مهام رمسية

4100-
5300 

 تكاليف التشغيل األخرى 
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 2020 2019 2018 فئة التكاليف 
  8 000  18 000  18 000 املعدات املستهلكة 4100
 14 141 25 000 25 000 ات املعم ِّرةاملعد 4200
  2٧ 3٧0  2٧ 3٧0  2٧ 3٧0 استئجار األماكن 4300
  20 000  20 000  20 000 تشغيل املعدات وصيانتها 5100
  ٧0 000 ٧0 000 36٧ 835 تكاليف إعداد التقارير 5200
 20 000 30 000 40 000 مصروفات نثرية 5300

 159 511 190 3٧0 498 205 يلية األخرىالتكاليف التشغ: اجملموع الفرعي

 15٧ 816 15٧ 816  التوعية العامة واالتصاالت 5401

 ٧13 914  4 ٧13 914 جمموع التكاليف املباشرة
4 

914 ٧13 
4 

 612 808 612 808 612 808 يف املائة( 13تكاليف دعم الربامج )

 5 326 ٧22 5 326 ٧22  5 326 ٧22 املسامهاتميول من  –اجملموع الكلي 
 

 2020 2019 2018 األنشطة اإلضافية اليت ميكن تنفيذها ابلسحب من الرصيد النقدي احلايل

 املسامهة يف حلقة عمل فريق التقييم العملي/عمليات غاليف السرتاتوسفري والرتوبوسفري 132٧
 11-ودورها يف املناخ بشأن مركب الكربون الكلوروفلوري

 000 100  – 

 – 30 000  إللكرتونية املتعلقة مبعايري السالمةاألداة ا 5402

 –  18 000  طباعة الكتيبات 5403

  ٧0 000  ٧0 000  احلمالت اإلعالمية 5404

 
 تعزيز احلضور يف الوسائط الرقمية

   

 000  3-برتبة فوظيفة مؤقتة  540٧
150 

000 150  

 000  عقود اخلدمات املتعلقة ابحلضور يف الوسائط الرقمية 5405
145 

– 

 32 184 32 184  الربجميات اليت هتدف إىل تعزيز املوقع الشبكي وبوابة االجتماع 5406

 252 184 545 184  اجملموع الفرعي 

 32 ٧84 ٧0 8٧4  يف املائة( 13تكاليف دعم الربامج ) 

 284 968 616 058  جمموع األنشطة اإلضافية

 5 611 690 5 942 ٧80 5 326 ٧22 اجملموع الكلي
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لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة  ٢٠٢٠و ٢٠١9مالحظات توضيحية عن ميزانييت العامني 
 األوزون

 

 فئة التكاليف 
بند 

 التعليق امليزانية
املوظفني مرتبات 
وبدالهتم 

 واستحقاقاهتم

وهي يف املائة  2بنسبة  2020و 2019زادت األمم املتحدة تكاليف العامني  1000
الحتساب معدل التضخم.  2018الزايدة اإللزامية عن التكاليف املنقحة لعام 

أيضًا التكاليف املتعلقة بعمل  2020و 2019وتشمل تكاليف العامني 
مم املتحدة لدعم عمل األمانة وتقدر مببلغ متطوع واحد من متطوعي األ

 دوالر يف السنة. ٧0 000
اخلرباء 

 االستشاريون 
اثبتة عند  2020و 2019يف اخلرباء االستشاريني للعامني تظل تكال 1200

 .2018مستواها يف امليزانية املنقحة لعام 
تكاليف 

 االجتماعات
 

1321 
 

 العضويةاجتماعات الفريق العامل املفتوح 
التكاليف املقدرة لالجتماع املقرر عقده يف ابنكوك.  2019ميثل الرقم لعام 

. 2019تة عند مستواها احملسوب للعام اثب 2020وحيتفظ بتكاليف العام 
وخيطط مبدئيًا لعقد االجتماع يف مونرتايل، كندا، غري أن التكاليف مل حتدد 

 .2019بعد، وابلتايل تبقى عند نفس مستواها للعام 
 :االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف 1322 

ف يف امليزانية ستكمَّل التكلفة الكاملة لالجتماع احلادي والثالثني لألطرا
بتربعات إضافية من البلد املضيف، قدمتها حكومة  2019املقرتحة لعام 
، ولالجتماع املشرتك 2020يورو. وابلنسبة للعام  200 000إيطاليا مبقدار 

ؤمتر األطراف واجتماع األطراف، يستند املبلغ إىل افرتاض أن االجتماع مل
، ستخصم من تكاليف ستستضيفه إحدى احلكومات. وابإلضافة إىل ذلك

دوالر يقدمها الصندوق االستئماين  252 000االجتماع مسامهة مبقدار 
 . 2020التفاقية فيينا. وميكن أن خيصص هذا املبلغ ألنشطة األخرى يف العام 

، 2020و 2019ومن املقرر عقد اجتماع واحد للمكتب يف كل من العامني  1324 
مجة الواثئق ابللغات املناسبة تبعاً لعضوية مع ختصيص أموال للرتمجة الشفوية وتر 

املكتب. وتظل املبالغ املخصصة يف امليزانية عند نفس املقدار الوارد يف امليزانية 
الحتياجات للرتمجة الشفوية. بسبب عدم التيقن من ا 2018املنقحة للعام 

مسامهة  2020وابإلضافة إىل ذلك، ستخصم من تكاليف االجتماع لعام 
دوالر يقدمها الصندوق االستئماين التفاقية فيينا. وميكن  20 000مبقدار 

 .2020أن خيصص هذا املبلغ ألنشطة األخرى يف العام 
 2020و 2019التنفيذ يف عامي تشمل امليزانيتان املقرتحتان الجتماعي جلنة  1325 

تكلفة اجتماعني سيعقد أحدمها ابلتعاقب مع اجتماع الفريق العامل املفتوح 
وية، يف حني يعقد اآلخر ابلتعاقب مع اجتماع األطراف. وت بقى املبالغ العض

 2018املخصصة يف امليزانية عند نفس مستواها يف امليزانية املنقحة للعام 
 حتياجات للرتمجة الشفوية.بسبب عدم التيقن من اال
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 فئة التكاليف 
بند 

 التعليق امليزانية
تغطي تكاليف الضيافة حفالت االستقبال أثناء اجتماعات الفريق العامل  1326 

 2019فتوح العضوية واجتماعات األطراف. وتظل التكاليف لعامي امل
 .2018اثبتة عند املستوى املنقح لعام  2020و

سفر املشاركني 
من األطراف 
 5العاملة ابملادة 

يف خمتلف  5من املادة  1خ صصت ملشاركة ممثلي األطراف العاملة ابلفقرة  3300
دوالر لكل ممثل يف كل  5 000 اجتماعات بروتوكول مونرتايل ميزانية قدرها

اجتماع، وهي تكلفة وسطية تستخدم ألغراض وضع امليزانية. وحتتسب 
رجة دوالر ابستخدام أنسب تذاكر الد 5 000التكلفة املعيارية البالغة 

االقتصادية وأكثرها مزااي، وكذلك احلال ابلنسبة لبدالت اإلقامة اليومية اليت 
 تدفعها األمم املتحدة.

حلضور اجتماعات  5تظل تكاليف سفر اخلرباء من األطراف العاملة ابملادة  3301 
اثبتة عند املستوى الوارد يف امليزانية  2020و 2019أفرقة التقييم يف عامي 

 .2018املنقحة لعام 
حلضور  5تظل تكاليف سفر املشاركني من األطراف العاملة ابملادة  3302 

اثبتة عند املستوى الوارد يف  2020و 2019اجتماعات األطراف يف عامي 
 .2018امليزانية املنقحة لعام 

حلضور  5تظل تكاليف سفر املشاركني من األطراف العاملة ابملادة  3303 
اثبتة عند املستوى الوارد يف  2020و 2019اجتماعات األطراف يف عامي 

 .2018امليزانية املنقحة لعام 
حلضور  5من األطراف العاملة ابملادة  يشمل تكاليف سفر أعضاء املكتب 3304 

 .اجتماع املكتب واجتماع األطراف
حلضور  5ابملادة يشمل تكاليف سفر أعضاء اللجنة من األطراف العاملة  3305 

اجتماع جلنة التنفيذ واجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية املعقودين يف 
األطراف قرب هناية  منتصف العام؛ وحلضور اجتماع جلنة التنفيذ واجتماع

 العام.
السفر يف مهام 

 رمسية
تشمل امليزانيتان سفر موظفي األمانة فيما يتعلق ابجتماعات بروتوكول  1600

ايل واالجتماعات األخرى ذات الصلة مثل اجتماعات مسؤويل األوزون مونرت 
يف إطار الشبكات اإلقليمية التابعة لربانمج عمل األوزون من أجل توفري الدعم 
الفين، واالجتماعات ذات األمهية ابلنسبة للعمل اجلاري الذي تقوم به األمانة 

 لتنفيذ املقررات والطلبات اليت تقدمها األطراف.
فَّض سفر املوظفني يف مهام رمسية للعامني  1601  مبقدار  2020و 2019خي 

 .2018دوالر عن املستوى الوارد يف امليزانية املنقحة للعام  15 000
 2020و 2019تظل تكاليف سفر موظفي خدمات املؤمترات يف عامي  1602 

 .2018اثبتة عند املستوى الوارد يف امليزانية املنقحة لعام 
ف تشغيلية تكالي

 أخرى: 
4100-
5400 

يتضمن هذا الباب املعدات املستهلكة، واملعدات املعم رة غري املستهلكة، 
انتها، وتكاليف إعداد التقارير، وإجيار مباين املكاتب، وتشغيل املعدات وصي

 واملصروفات النثرية والتوعية العامة واالتصاالت.
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 فئة التكاليف 
بند 

 التعليق امليزانية
تشمل تكاليف املعدات املستهلكة تكاليف تراخيص الرباجميات احلاسوبية،   4100 

والقرطاسية، واللوازم املكتبية واملواد االستهالكية. وتظل التكاليف للعام 
 2020، وابلنسبة للعام امليزانية املنقحةاثبتة عند املستوى الوارد يف  2019

 .دوالر 10 000مبقدار خيفض املبلغ 
تشمل تكاليف املعدات غري املستهلكة تكاليف احلواسيب واملعدات الطرفية  4200 

اثبتة عند املستوى الوارد يف امليزانية  2019واألاثث. وتظل التكاليف للعام 
 دوالراً. 10 859مبقدار  2020املنقحة يف حني جرى ختفيض املبلغ للعام 

بعد  2018نريويب للعام جرى تصحيح تكلفة استئجار مكاتب األمانة يف  4300 
. وتظل التكاليف 2018إعادة توزيع وإعادة تقييم احليز املكتيب يف العام 

اثبتة عند املستوى الوارد يف امليزانية املنقحة لعام  2020و 2019لعامي 
2018. 

تشغيل وصيانة املعدات، تشمل تكاليف اتفاقات مستوى اخلدمات ابلنسبة ل 5100 
ودعم تكنولوجيا املعلومات الذي يقدمه مكتب األمم املتحدة آلالت النسخ، 

اثبتة عند املستوى الوارد  2020و 2019يف نريويب. وتظل التكاليف لعامي 
 .2018يف امليزانية املنقحة لعام 

، إعداد املعهد الدويل للتنمية املستدامة للتقارير تشمل تكاليف إعداد التقارير 5200 
 الجتماعات.غري املتعلقة اببشأن بروتوكول مونرتايل وحترير وترمجة الواثئق 

( تكاليف االتصاالت 1: )2020و 2019تشمل املصروفات النثرية للعامني  5300 
 10 000تكاليف الشحن: )( 2دوالر(؛ ) 10 000السلكية والالسلكية )

دوالر(. أما تكاليف  10 000( تكاليف التدريب: )3ر(؛ )دوال
دوالر واليت كانت يف  10 000االحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون والبالغة 

املاضي ت درج يف إطار املصروفات النثرية فقد أعيد ختصيصها إىل بند امليزانية 
م وحيتفظ ابلتكاليف للعا“. تالتوعية العامة واالتصاال” 5401اجلديد 
، 2018عند املستوى الوارد يف امليزانية املنقحة امليزانية املنقحة للعام  2019

 دوالر. 10 000مبقدار  2020بينما ختفض التكاليف للعام 
. وتشمل التكاليف 5401بند جديد للميزانية هو  2019وضع يف العام  5401 

 10 000تشمل ما يلي: االحتفاالت ابليوم الدويل لألوزون ) 2019للعام 
دوالر(؛ حتسني املوقع الشبكي لنظام  20 000دوالر(؛ املواد البصرية )

التسجيل وصيانته، تصحيحات املوقع الشبكي يف واجهة النهاية اخللفية 
دوالر(؛ براجميات املوقع الشبكي وما  90 000حتسينات شبكية للموقع )و 

كي دوالرا(؛ استضافة املوقع الشب 2٧ 816يرتبط هبا من تكاليف )
دوالر( وينطوي حتسني نظام التسجيل على تويل ملكية نظام  10 000)

التسجيل احلايل التابع ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وتعزيز النظام لكي 
 يناسب احتياجات أمانة األوزون.

 

  



UNEP/OzL.Pro.30/11 

139 

 مالحظات توضيحية بشأن األنشطة اإلضافية

 فئة التكاليف 
بند 

 التعليق امليزانية

 132٧ 

الرئيسان املشاركان لفريق التقييم العلمي حلقة العمل املتعلقة مبركب  سينظم
ابلتعاون مع عمليات الغالف السرتاتوسفريي  11-الكربون الكلوروفلوري

ودورها يف املناخ، وذلك لتوفري منتدى للعلماء وأخصائيي التكنولوجيا 
انبعااثت ة يف الستكشاف وتقدمي املعلومات عن أسباب الزايدات غري املتوقع

يف السنوات األخرية. وستوفر هذه  11-مركب الكربون الكلورفلوري
املعلومات أساساً علمياً أقوى للمناقشات اليت ست جرى بني األطراف بروتوكول 
مونرتايل يف السنوات املقبلة. وستكون الندوة مفتوحة للمناقشات بشأن مجيع 

ات الصلة، من اإلنتاج بات ذواملرك 11-جوانب مركب الكربون الكلوروفلوري
إىل الفقدان اجلوي، إىل جانب األثر البيئي املرتتب على اجلزيء. ويكون 
حضورها خاضعاً ملوافقة اللجنة التوجيهية العلمية. وست كمل امليزانية تكاليف 

 .2019حلقة العمل. ومن املقرر عقدها يف آذار/مارس 

 5402 

جتري مشاورات منتظمة مع  ، أن29/11املقرر ط لب إىل األمانة، مبوجب 
هيئات املعايري املعنية بغية توفري، فيما يتعلق ابملعايري املقررة ملواد التربيد القابلة 
لالشتعال ذات القدرة املنخفضة على حتقيق االحرتار العاملي، عرض عام 

عنية ابملقرر جمدول ملعايري األمان ذات الصلة، ابالستناد إىل تقرير فرقة العمل امل
والتابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي وإىل نتائج املشاورات. وتود  28/4

األمانة أن تضع أداة شبكية لتقدمي حملة عامة عن معايري السالمة املتعلقة 
ابلتربيد وتكييف اهلواء من أجل إاتحة التحديث الفوري للمعلومات وتيسري 

 احلصول عليها.

 5403 

 201٧من دليل بروتوكول مونرتايل يف العام  اإلصدار اخلاص اجلديدوط بع 
ابلتزامن مع الذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتايل. ومل تطبع منه سوى 

نسخة فقط بسبب القيود املفروضة على التمويل. وستمكن األموال  250
خرى ذات اإلضافية من طباعة املزيد من النسخ منه فضاًل عن املنشورات األ

 كول مونرتايل.الصلة بربوتو 

 5404 

بعنوان أبطال  201٧وبعد جناح احلملة اإلعالمية اليت أ طلقت يف العام 
، من أجل التعاون 2019األوزون، جيري التخطيط حلملة جديدة يف العام 

 ٧0 000مرة أخرى مع الشركاء يف وضع محلة مبتكرة. ومتثل امليزانية البالغة 
من التمويل من الشركاء من أجل تنظيم  املال األويل حلشد املزيددوالر رأس 
 هذه احلملة.

تعزيز احلضور يف 
  الوسائط الرقمية

سيجري حتديث املوقع الشبكي لألمانة وبوابة االجتماع، وتعزيزمها وحتسينهما 
مونرتايل وتعهدمها؛ وسيجري تطوير تطبيقات اهلواتف احملمولة مثالً لربوتوكول 

 ه.واملقررات والبياانت املتعلقة ب

 540٧ 
من أجل تنفيذ عمليات التحسني  3-وسيعنيَّ موظف برامج مؤقت ابلرتبة ف

 والصيانة الرقمية.

 5405 

سيخصص املبلغ خلدمات شركة تعمل على وضع وتعهد احلضور الرقمي. ويف 
والبالغة  2018حال استخدام املخصصات الواردة يف امليزانية املنقحة للعام 

والبالغ  2019يض املبلغ املتاح للعام دوالر، جيري ختف 130 000
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 فئة التكاليف 
بند 

 التعليق امليزانية
اإلمجالية للشركة دوالر متاحة، بنفس املقدار. وتقدر التكلفة  145 000
دوالر يف إطار بند امليزانية  90 000دوالر، تتألف من  235 000مببلغ 

 دوالرا يف إطار هذا البند من امليزانية. 145 000و 5401

 ديدة ولتعهد احلضور الرقمي املعزز.املبلغ املطلوب للرباجميات اجل 5406 
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 املرفق اخلامس

املسامهات اليت قدمتها األطراف إىل الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 
 لطبقة األوزون

املقررة مع وضع حد أقصى ملعدل االشرتاكات  2015كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  ٧0/245قرار اجلمعية العامة 
 يف املائة( 22قدره 

  

 الطرف

املتحدة جدول األمم 
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
لالشرتاك املقرر ألي 

 يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
 2019للعامني 

 2020و

 -  ٠,٠٠٠ أفغانستان 1
 -  ٠,٠٠٠ ألبانيا 2
  8 539  ٠,١6٠ اجلزائر 3
 -  ٠,٠٠٠ أندورا 4
 -  ٠,٠٠٠ نغوالأ 5
 -  ٠,٠٠٠ أنتيغوا وبربودا 6
  4٧ 311  ٠,٨٨٨ األرجنتني ٧
 -  ٠,٠٠٠ أرمينيا 8
  123 952  ٢,3٢٧ أسرتاليا 9

  38 188  ٠,٧١٧ النمسا 10
 -  ٠,٠٠٠ أذربيجان 11
 -  ٠,٠٠٠ جزر البهاما 12
 -  ٠,٠٠٠ البحرين 13
 -  ٠,٠٠٠ بنغالديش 14
 -  ٠,٠٠٠ برابدوس 15
 -  ٠,٠٠٠ بيالروس 16
  46 940  ٠,٨٨١ بلجيكا 1٧
 -  ٠,٠٠٠ بليز 18
 -  ٠,٠٠٠ بنن 19
 -  ٠,٠٠٠ بواتن 20
 -  ٠,٠٠٠ املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  21
 -  ٠,٠٠٠ البوسنة واهلرسك 22
 -  ٠,٠٠٠ بوتسواان 23
  202 ٧69  3,٨٠٧ الربازيل 24
 -  ٠,٠٠٠ بروين دار السالم 25
 -  ٠,٠٠٠ بلغاراي 26
 -  ٠,٠٠٠ بوركينا فاسو 2٧
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 الطرف

املتحدة جدول األمم 
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
لالشرتاك املقرر ألي 

 يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
 2019للعامني 

 2020و

 -  ٠,٠٠٠ بوروندي 28
 -  ٠,٠٠٠ كابو فريدي 29
 -  ٠,٠٠٠ كمبوداي 30
 -  ٠,٠٠٠ الكامريون 31
  154 92٧  ٢,9٠٨ كندا 32
 -  ٠,٠٠٠ مجهورية أفريقيا الوسطى 33
 -  ٠,٠٠٠ تشاد 34
  21 163  ٠,39٧ شيلي 35
  420 123  ٧,٨٨٧ الصني 36
  1٧ 0٧9  ٠,3٢١ كولومبيا 3٧
 -  ٠,٠٠٠ جزر القمر 38
 -  ٠,٠٠٠ الكونغو 39
 -  ٠,٠٠٠ جزر كوك 40
 -  ٠,٠٠٠ كوستاريكا 41
 -  ٠,٠٠٠ كوت ديفوار 42
 -  ٠,٠٠٠ كرواتيا 43
 -  ٠,٠٠٠ كواب 44
 -  ٠,٠٠٠ قربص 45
  18 245  ٠,343 تشيكيا 46
 -  ٠,٠٠٠ الدميقراطيةعبية مجهورية كوراي الش 4٧
 -  ٠,٠٠٠ مجهورية الكونغو الدميقراطية 48
  30 9٧5  ٠,٥٨١ الدامنرك 49
 -  ٠,٠٠٠ جيبويت 50
 -  ٠,٠٠٠ دومينيكا 51
 -  ٠,٠٠٠ اجلمهورية الدومينيكية 52
 -  ٠,٠٠٠ إكوادور 53
  8 062  ٠,١٥١ مصر 54
 -  ٠,٠٠٠ السلفادور 55
 -  ٠,٠٠٠ يةاالستوائغينيا  56
 -  ٠,٠٠٠ إريرتاي 5٧
 -  ٠,٠٠٠ إستونيا 58
 -  ٠,٠٠٠ إسواتيين 59
 -  ٠,٠٠٠ إثيوبيا 60
  132 598  ٢,4٨9 االحتاد األورويب 61
 -  ٠,٠٠٠ فيجي 62
  24 186  ٠,4٥4 فنلندا 63
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 الطرف

املتحدة جدول األمم 
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
لالشرتاك املقرر ألي 

 يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
 2019للعامني 

 2020و

  25٧ ٧1٧  4,٨3٨ فرنسا 64
 -  ٠,٠٠٠ غابون 65
 -  ٠,٠٠٠ غامبيا 66
 -  ٠,٠٠٠ جورجيا 6٧
  338 86٧  6,36٢ أملانيا 68
 -  ٠,٠٠٠ غاان 69
  24 981  ٠,469 اليوانن ٧0
 -  ٠,٠٠٠ غرينادا ٧1
 -  ٠,٠٠٠ غواتيماال ٧2
 -  ٠,٠٠٠ غينيا ٧3
 -  ٠,٠٠٠ بيساو -غينيا  ٧4
 -  ٠,٠٠٠ غياان ٧5
 -  ٠,٠٠٠ هاييت ٧6
 -  ٠,٠٠٠ الكرسي الرسويل ٧٧
 -  ٠,٠٠٠ هندوراس ٧8
  8 539  ٠,١6٠ هنغاراي ٧9
 -  ٠,٠٠٠ آيسلندا 80
  39 090  ٠,٧34 اهلند 81
  26 ٧32  ٠,٥٠٢ إندونيسيا 82
  24 981  ٠,469 اإلسالمية( -إيران )مجهورية  83
  6 842  ٠,١٢٨ العراق 84
  1٧ ٧68  ٠,334 أيرلندا 85
  22 80٧  ٠,4٢٨ إسرائيل 86
  198 ٧91  3,٧3٢ إيطاليا 8٧
 -  ٠,٠٠٠ جامايكا 88
  513 419  9,639 الياابن 89
 -  ٠,٠٠٠ األردن 90
  10 130  ٠,١9٠ كازاخستان 91
 -  ٠,٠٠٠ كينيا 92
 -  ٠,٠٠٠ كرييباس 93
  15 116  ٠,٢٨4 الكويت 94
 -  ٠,٠٠٠ قريغيزستان 95
 -  ٠,٠٠٠ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 96
 -  ٠,٠٠٠ التفيا 9٧
 -  ٠,٠٠٠ لبنان 98
 -  ٠,٠٠٠ ليسوتو 99
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 الطرف

املتحدة جدول األمم 
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
لالشرتاك املقرر ألي 

 يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
 2019للعامني 

 2020و

 -  ٠,٠٠٠ ليرباي 100
  6 630  ٠,١٢4 ليبيا 101
 -  ٠,٠٠٠ ليختنشتاين 102
 -  ٠,٠٠٠ ليتوانيا 103
 -  ٠,٠٠٠ لكسمربغ 104
 -  ٠,٠٠٠ مدغشقر 105
 -  ٠,٠٠٠ مالوي 106
  1٧ 0٧9  ٠,3٢١ ماليزاي 10٧
 -  ٠,٠٠٠ ملديف 108
 -  ٠,٠٠٠ مايل 109
 -  ٠,٠٠٠ مالطة 110
 -  ٠,٠٠٠ جزر مارشال 111
 -  ٠,٠٠٠ موريتانيا 112
 -  ٠,٠٠٠ موريشيوس 113
  ٧6 111  ١,4٢9 املكسيك 114
 -  ٠,٠٠٠ املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت  115
 -  ٠,٠٠٠ موانكو 116
 -  ٠,٠٠٠ منغوليا 11٧
 -  ٠,٠٠٠ اجلبل األسود 118
 -  ٠,٠٠٠ املغرب 119
 -  ٠,٠٠٠ موزامبيق 120
 -  ٠,٠٠٠ ميامنار 121
 -  ٠,٠٠٠ انميبيا 122
 -  ٠,٠٠٠ انورو 123
 -  ٠,٠٠٠ نيبال 124
  ٧8 604  ١,4٧6 هولندا 125
  14 214  ٠,٢6٧ نيوزيلندا 126
 -  ٠,٠٠٠ نيكاراغوا 12٧
 -  ٠,٠٠٠ النيجر 128
  11 085  ٠,٢٠٨ نيجرياي 129
 -  ٠,٠٠٠ نيوي 130
  45 030  ٠,٨4٥ النرويج 131
  5 993  ٠,١١3 عمان 132
 -  ٠,٠٠٠ ابكستان 133
 -  ٠,٠٠٠ ابالو 134
 -  ٠,٠٠٠ بنما 135
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 الطرف

املتحدة جدول األمم 
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
لالشرتاك املقرر ألي 

 يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
 2019للعامني 

 2020و

 -  ٠,٠٠٠ اببوا غينيا اجلديدة 136
 -  ٠,٠٠٠ ابراغواي 13٧
  ٧ 213  ٠,١3٥ بريو 138
  8 ٧51  ٠,١64 الفلبني 139
  44 606  ٠,٨3٧ بولندا 140
  20 ٧91  ٠,39٠ الربتغال 141
  14 268  ٠,٢6٨ قطر 142
  108 14٧  ٢,٠3٠ مجهورية كوراي 143
 -  ٠,٠٠٠ مجهورية مولدوفا 144
  9 ٧59  ٠,١٨3 رومانيا 145
  163 ٧85  3,٠٧٥ االحتاد الروسي 146
 -  ٠,٠٠٠ رواندا 14٧
 -  ٠,٠٠٠ سانت كيتس ونيفس 148
 -  ٠,٠٠٠ سانت لوسيا 149
 -  ٠,٠٠٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين  150
 -  ٠,٠٠٠ ساموا 151
 -  ٠,٠٠٠ سان مارينو 152
 -  ٠,٠٠٠ سان تومي وبرينسييب 153
  60 ٧83  ١,١4١ اململكة العربية السعودية 154
 -  ٠,٠٠٠ السنغال 155
 -  ٠,٠٠٠ صربيا 156
 -  ٠,٠٠٠ سيشيل 15٧
 -  ٠,٠٠٠ سرياليون 158
  23 ٧09  ٠,44٥ ةسنغافور  159
  8 486  ٠,١٥9 سلوفاكيا 160
 -  ٠,٠٠٠ سلوفينيا 161
 -  ٠,٠٠٠ جزر سليمان 162
 -  ٠,٠٠٠ الصومال 163
  19 306  ٠,36٢ جنوب أفريقيا 164
 -  ٠,٠٠٠ جنوب السودان 165
  129 5٧5  ٢,433 إسبانيا 166
 -  ٠,٠٠٠ سري النكا 16٧
 -  ٠,٠٠٠ السودان 168
 -  ٠,٠٠٠ ورينامس 169
  50 ٧05  ٠,9٥٢ السويد 1٧0
  60 465  ١,١3٥ سويسرا 1٧1
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 الطرف

املتحدة جدول األمم 
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 
لالشرتاك املقرر ألي 

 يف املائة 22طرف 

مسامهات األطراف 
 2019للعامني 

 2020و

 -  ٠,٠٠٠ اجلمهورية العربية السورية 1٧2
 -  ٠,٠٠٠ طاجيكستان 1٧3
  15 434  ٠,٢9٠ اتيلند 1٧4
 -  ٠,٠٠٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً  1٧5
 -  ٠,٠٠٠ ليشيت -تيمور 1٧6
 -  ٠,٠٠٠ توغو 1٧٧
 -  ٠,٠٠٠ تونغا 1٧8
 -  ٠,٠٠٠ ترينيداد وتوابغو 1٧9
 -  ٠,٠٠٠ تونس 180
  53 994  ١,٠١4 تركيا 181
 -  ٠,٠٠٠ تركمانستان 182
 -  ٠,٠٠٠ توفالو 183
 -  ٠,٠٠٠ أوغندا 184
  5 463  ٠,١٠3 أوكرانيا 185
  32 036  ٠,6٠١ اإلمارات العربية املتحدة 186
  236 ٧14  4,444 لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ةاململكة املتحد 18٧
 -  ٠,٠٠٠ مجهورية تنزانيا املتحدة 188
  1 166 864  ٢١,9٠6 الوالايت املتحدة األمريكية 189
 -  ٠,٠٠٠ أوروغواي 190
 -  ٠,٠٠٠ أوزبكستان 191
 -  ٠,٠٠٠ فانواتو 192
  30 285  ٠,٥69 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  193
 -  ٠,٠٠٠ فييت انم 194
 -  ٠,٠٠٠ اليمن 195
 -  ٠,٠٠٠ زامبيا 196
 -  ٠,٠٠٠ زمبابوي 19٧

 5 326 ٧22 ١٠٠,٠٠٠ اجملموع  
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 املرفق السادس

 لعروض اليت قدمها أعضاء أفرقة التقييم وجلان اخليارات التقنيةموجزات ل
 (٢9/4)املقرر  ةللرقابالتدمري للمواد اخلاضعة  تكنولوجيا - ألف

التقييم التدمري التابعة لفريق  بتكنولوجياقامت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل املعنية  - 1
. وقدمت للرقابةبشأن تكنولوجيا التدمري للمواد اخلاضعة  29/4لمقرر ل، بعرض استجابة الفريق التقين واالقتصادي

مبوجب املقرر  اعت مدتن جيري تقييما لتكنولوجيا التدمري اليت طلب من الفريق أ للمقرر املعين، مشرية إىل أنه موجزاً 
بغرض أتكيد إمكانية تطبيقها على مركبات الكربون اهليدروفلورية، إضافة إىل أي تكنولوجيا أخرى ميكن  28/12

تعامل مع ؤلفة من خرباء للإدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة. وأشارت إىل أن الفريق أنشأ فرقة عمل م
، مبا يف 2018 العام املقرر. وعرضت السيدة توب إبجياز املخطط الزمين والتقارير اليت أصدرهتا فرقة العمل خالل

عن طلب موجه  ذلك التقرير األويل الذي صدر يف نيسان/أبريل، والتقرير التكميلي الصادر يف أاير/مايو، فضالً 
يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، إىل جانب تقرير معلومات إضافية  إىل الفريق يدعوه إىل توفري

اليت أدرجت يف االستنتاجات و إضافة صادر يف أيلول/سبتمرب، واملعلومات اإلضافية اليت قدمت بعد نشر التقرير، 
اإلضافية  العمل للمعلومات العرض. وقدمت حملة عامة عن تقرير اإلضافة الذي تناول تقييم فرقةخلص إليها 

كثافة بتكنولوجيا التدمري اليت تتسم أنواع املقدمة من عدد من األطراف، واملعلومات املتعلقة ابستهالك الطاقة يف 
 متهيداً  أنواع التكنولوجيا أحدالنتائج اليت خلص إليها تقييم املعلومات اجلديدة بشأن  وأوجزتلطاقة. استخدامها ل

التدمري املعتمدة، والتكنولوجيا املعنية هي االحنالل احلراري لربوميد  تكنولوجياإدراجها يف قائمة  للنظر يف إمكانية
امليثيل. وأضافت السيدة توب أنه بعد صدور التقرير التكميلي، أدخلت تعديالت على التكنولوجيا اليت جرى 

بون فقط، اليت غدت اآلن تستوىف معايري ت أول أكسيد الكر تطويرها. وقد ق دمت قياسات حتليلية جديدة النبعااث
األداء. بيد أن درجات حرارة التشغيل ال تزال ضمن احلدود اليت تسمح بتشكل الديوكسينات والفيوراانت. 

 ملا أوصت به فرقة العمل املعنية، حيظى بفرص االحنالل احلراري لربوميد امليثيل ال يزال، وفقاً  إنواستطردت قائلة 
م وجود قياسات ما يتصل بتدمري بروميد امليثيل إال أنه مل تصدر توصية ابملوافقة عليه بسبب عدعالية لإلدراج في

. وبعد ذلك قامت بتلخيص املعلومات اجلديدة اإلضافية اليت جرى تقدميها الـم رَبَومةفيوراانت ختص الديوكسينات/ال
كربون اهليدروفلورية. مث أشارت السيدة توب مركبات ال تدمري ىعل أنواع التكنولوجيافيما يتصل إبمكانية تطبيق 

ضمان االتساق الداخلي مع التقييمات السابقة. سعياً إىل هنجا موضوعيا إزاء تقييمها  اتبعتإىل أن فرقة العمل قد 
لبياانت اليت تتوفر امل  احلاالتويف حني أن فرقة العمل اضطلعت بعملية شاملة لتجميع البياانت، إال أنه يف بعض 

النفاايت املختلطة؛ واحلاالت اليت  مسارات، مبا يف ذلك فيما خيص تدمري من أجل تقييمهااألمثلة الالزمة  تتيح
اليت مل تعد مستخدمة  وحاالت أنواع التكنولوجيااشرتطت فيها بعض األطراف وجود مواد كيميائية أو معايري بديلة، 

. ويف اخلتام، أشارت السيدة توب إىل أن األطراف كناً االنبعااثت فيها مموالظروف اليت مل يكن إجراء اختبارات 
قد ترغب يف النظر يف هذه العوامل عند البت يف اعتماد التكنولوجيا، أو عدم اعتمادها بناء على املعلومات 

 املتاحة.
عة التدمري التاب جيابتكنولو ، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل املعنية تريينوين-هيلني والرتوأضافت السيدة  - 2

للفريق، اعتبارات إضافية تتعلق ابنبعااثت اجلسيمات وانبعااثت أول أكسيد الكربون يف غياب الزيوت امللوثة. 
 قد تستويف، فعند إزالة الزيوت امللوثةالتحويل والتكسري ابملفاعالت،  أنواع تكنولوجياوأشارت إىل أنه يف حالة 

ألفران صل بتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. أما ابلنسبة للجسيمات فيما يت انبعااثت اجلسيمات معيار األداء
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، فإن انبعااثت اجلسيمات وبعض االنبعااثت األخرى تتجاوز مستوى معايري األداء. وكانت فرقة العمل اإلمسنت
 يضاً إال أهنا الحظت أ قد الحظت درجة عالية من االنبعااثت بصفة عامة، 2002املعنية بتكنولوجيا التدمري لعام 

إن وجدت. آاثرها طفيفة كون من املرجح أن تأن إضافة املواد املستنفدة لألوزون أو مركبات الكربون اهليدروفلورية 
ويف التدمري احلراري للكربون اهلالوجيين، يتشكل أول أكسيد الكربون عن طريق االحرتاق غري الكامل للوقود 

يعين أن  مما، ال ميكن تشكيل أول أكسيد الكربون، ني. وبدون األكسجنيالكربوين والزيوت بوجود األكسج
 التحليل غري ضروري.

 تريينوين-والرتوبناء على طلب الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني، أوضحت السيدة  - 3
ورية. مشرية تدمري مركبات الكربون اهليدروفل نتيجة االحتباس احلراريغازات  علىاآلاثر والفوائد الشاملة املرتتبة 

عن القدرة العالية ملركبات الكربون االحتباس احلراري تنجم إىل أن هذه الفوائد الكبرية على صعيد غازات 
ألكثر  وعن األثر الطفيف لتشغيل مرافق التدمري. وقدمت مثاالً على إحداث االحرتار العاملي اهليدروفلورية 

نولوجيا قوس البالزما( موضحة أن املنافع تزداد يف العمليات جيا كثافة يف استخدام الطاقة )تكجمموعات التكنولو 
ملا حيدث يف ظل تزايد كثافة  األقل كثافة يف استخدام الطاقة. وأشارت إىل أن فرقة العمل املعنية أجرت تقييماً 

إن األثر الناجم املسألة قائلة تريينوين -والرتة الكربون وإنتاج الطاقة ومل جتد سوى أتثري ضئيل للغاية. وخلصت السيد
انبعااثت  بتخفيضتكنولوجيا التدمري ال يكاد ي ذكر مقارنة أنواع عن استهالك الطاقة املرتبط بتشغيل أي من 

تريينوين -والرت، عرضت السيدة الناجم عن تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. وأخرياً  االحتباس احلراريغازات 
فرقة العمل إىل األطراف، ملقية الضوء على التغيريات اليت أدخلت يف  تهاوالتوصيات اليت وجهاانت املتاحة البي

 اإلضافة امللحقة ابلتقرير التكميلي.
 توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل - ابء

، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت، عرضًا بشأن استجابة دانييل فريدونيكقدم السيد  - 4
املتعلق بتوفر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل. ويطلب املقرر إىل الفريق، من خالل جلنة  29/8الفريق للمقرر 

بدائل  واستخدام ويرتطاخليارات التقنية للهالوانت، أن يواصل التنسيق مع منظمة الطريان املدين الدويل بشأن 
ي عىن بوضع دراسة،  املدين الدويل منظمة الطريانللهالوانت، واستكشاف إمكانية تشكيل فريق عامل مشرتك مع 

يف نظم احلماية من احلرائق  املوجودة، لتحديد الكميات احلالية واملتوقعة يف املستقبل للهالوانت جيري تنفيذها الحقاً 
تخدامات اهلالوانت املرتبطة بذلك وتسريباهتا من هذه النظم وما هو متاح من بني يف جمال الطريان املدين، واس

عن أعمال الفريق  مل اليت ميكن أن يسلكها الطريان املدين للحد من تلك التسريبات، وأن يقدم تقريراً مسارات الع
ملنظمة ربعني للجمعية العمومية العامل املشرتك قبل االجتماع الثالثني لألطراف، وعلى وجه األمهية قبل الدورة األ

 مكانية اختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد.للنظر فيه وإ 2019يف أيلول/سبتمرب  الطريان املدين الدويل

قد استضافت، ابلتنسيق مع الرئيسني املشاركني  منظمة الطريان املدين الدويلوقال السيد فريدونيك إن  - 5
. ويف ذلك االجتماع، قررت 2018مع األطراف املعنية يف آذار/مارس  للجنة اخليارات التقنية للهالوانت، اجتماعاً 

فريق عامل غري رمسي معين بتقدمي املعلومات املطلوبة يف املقرر. وأوضح السيد فريدونيك أن الفريق  إنشاء املنظمة
عامل غري الرمسي يتألف يف الوقت الراهن من ممثلني لعدد من اجلهات املصنعة هلياكل الطائرات، واجلهتني ال

ايت املتحدة، واثنتني من املنظمات غري احلكومية املصنعتني ألسطواانت الوقاية من احلرائق يف الطريان املدين يف الوال
التقييم التقين والعديد من أعضاء فريق  ظمة الطريان املدين الدويلمناهلامة العاملة يف جمال الطريان املدين، وأمانة 

م . وقد قرر الفريق العامل أن تقو 29/8، ممن اضطلعوا بوضع التقرير بشأن استجابة الفريق للمقرر واالقتصادي
املنظمة. عن  ةدولة صادر  رسالةبتوزيع دراسة استقصائية كانت قد أعدهتا يف شكل  منظمة الطريان املدين الدويل
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من الطريان  1301ويتمثل الغرض من هذا االستقصاء يف توفري تقديرات أكثر دقة لالنبعااثت السنوية للهالون 
 املدين.

الستقطاب أكرب عدد  سعياً  ومبسطاً  يكون قصرياً  وقد صمم االستبيان أو الدراسة االستقصائية حبيث - 6
 احلصول على معلومات االتصال والتأكيد أبن اجمليبني من اجمليبني. وسعى االستبيان، من مجلة أمور أخرى، إىل

. وتضمن االستبيان كذلك سؤالني 1301الطريان املدين ابستخدام اهلالون  ألسطواانتقد أجروا عمليات صيانة 
سطواانت اليت تلقوها ألغراض الصيانة اهلالوانت اليت توجب على اجمليبني االستعاضة عنها يف األ لتحديد مقدار

أو املنبعثة من االسطواانت أثناء العمليات اجلوية( إىل جانب أربعة أسئلة إضافية هتدف إىل  املنصرفة)أي الكمية 
لفريق العامل غري الرمسي من بني العاملني ومدى توافره. وأضاف أن أعضاء ا 1301تكوين فكرة عن سوق اهلالون 

تعمد إىل تتبع أو تدوين كمية  ، إن مل يكن كلها،الشركات ة يرون أنه من املرجح أن معظميف شركات الصيان
اهلالوانت املستعادة من االسطواانت املستلمة ابلنظر إىل أن إعادة التدوير أو التكرير ينطواين على تكلفة تتكبدها 

اد تعبئتها يف نفس األسطواانت ابلنظر إىل عن كمية اهلالوانت املعاد تدويرها أو املكررة اليت تع الً الشركات، فض
عن  ةالدولة الصادر  رسالةأن  أن الزبون هو من يتحمل التكلفة يف هذه احلالة. وأوضح السيد فريدونيك أيضاً 

إىل الشركات العاملة  الحقاً  أرسلتهانية، اليت على سلطات الطريان املدين الوطالطريان املدين الدويل وزعت منظمة 
املستخدمة يف الطريان  1301اهلالون  ألسطواانتلدان، واليت ترى املنظمة أهنا تقدم خدمات الصيانة يف تلك الب

 املدين.
منهم أهنم يقدمون خدمات  33من اجمليبني على الدراسة االستقصائية، أكد  رداً  53 ما جمموعه وورد - ٧

بياانت بشـأن من اجمليبني  1قدم سوى ومل يمنهم فقط قدموا بياانت  21طواانت اهلالوانت، إال أن الصيانة ألس
اليت تضمنت بياانت عن الفرق بني الكمية  . ويف حالة الردود العشرةاألسئلة اليت ي راد منها حتديد مقدار االنبعااثت

 يف املائة. 14يف املائة، حيث بلغ املتوسط  50يف املائة و 4والكمية املعبأة، أي املنبعثة، تراوح الفرق بني  املستعادة
وعلى الرغم من أن جمموعة البياانت حمدودة بدرجة ال تتيح حتديد معدل االنبعااثت بصورة أكثر دقة، فهي تقدم 

نبعااثت انبعااثت الطريان املدين رمبا تكون أعلى بكثري من معدل اال السردية اليت تدل على أناملزيد من املعلومات 
سط الذي تستخدمه جلنة اخليارات التقنية للهالوانت لتقدير يف املائة يف املتو  3-2اإلمجالية السنوي البالغ 

أقر الفريق العامل و تلك النتائج الرواايت املتناقلة األخرى املتاحة للجنة.  وتدعماالنبعااثت على املستوى العاملي. 
 ن املدين الدويلمنظمة الطريالصيانة الرئيسية مل تر د على االستبيان، وأن من شركات خدمات ا غري الرمسي أن عدداً 

 تتابع األمر مع تلك الشركات يف حماولة للحصول على بياانت إضافية.
اليت ميكن أن تتوفر  1301وأطلع السيد فريدونيك املشاركني على التحديث الذي طرأ على كمية اهلالون  - 8

النفط رافق إنتاج تلك االستخدامات املتعلقة مبمات األخرى الطويلة األجل مثل لدعم الطريان املدين واالستخدا
والغاز، واحملطات العسكرية والنووية لتوليد الكهرابء. فأوضح أن جلنة اخليارات التقنية للهالوانت تقدر أن املستودع 

ولكن لن تتاح هذه ، 2018يف هناية عام  طن مرتي 3٧ 500 سيبلغ 1301أو املخزون العاملي من اهلالون 
أنه من تلك ن على األجل الطويل. وتشري تقديرات اللجنة إىل يني اآلخر للطريان املدين واملستخدمالكمية كلها 

لدعم مجيع االستخدامات يف األمد البعيد. ولتقدير  12 500زهاء  سيتاحطن مرتي،  3٧ 500الكمية البالغة 
 10 -+/ 12500ر يف الكميتني املفرتضتني للهالوانت املتاحة )مثانية سيناريوهات للنظ ت، وضعالنضوبفرتة 

 3-2يف املائة( وأربعة سيناريوهات لالنبعااثت، انتقلت بسببها انبعااثت الطريان املدين من مستوى منخفض بلغ 
وهات أسوأ اجلوية. ومن بني سيناري النبعااثت املالحة األقصىيف املائة، ابعتبار ذلك احلد  15يف املائة إىل نسبة 

االفرتاضات، فإن أكثرها معقولية بشأن أدىن كمية متاحة من اهلالوانت وأعلى معدالت لالنبعااثت يتنبأ بنفاد كل 
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، يف حني أن 2032يف  1301ما هو متاح للطريان املدين واالستخدامات األخرى الطويلة األجل من اهلالون 
 .2054يف  ضوبالنيتوقع أن حيني اتريخ سيناريو أفضل االفرتاضات 

 حتسني دقةمن أجل  منظمة الطريان املدين الدويلوتتمثل اخلطوات املقبلة للجنة يف مواصلة العمل مع  - 9
، قدر اإلمكان، إىل بياانت الدراسات االستقصائية اإلضافية املتلقاة، ويف التعاون مع تقديرات االنبعااثت استناداً 

. وسوف تتناول للمنظمةمل للدورة األربعني املقبلة للجمعية العامة على وضع ورقة ع  الدويلمنظمة الطريان املدين
و/أو صناعة الطريان، إىل احلصول على املزيد من البياانت  املنظمةورقة العمل اإلجراءات اليت قد تؤدي، إذا اختذهتا 

 ذها للحد من االنبعااثت.لتقدير االنبعااثت كما ستوصي مببادرات ميكن للطريان املدين اختا
العاملية  1301وابختصار، فقد دعا السيد فريدونيك إىل توخي احليطة، ففي حني أن كميات اهلالون  - 10

املستخدمة يف التحليل تستند إىل منوذج جلنة اخليارات التقنية للهالوانت، فإن االنبعااثت املستمدة من قياسات 
أن يكون املخزون العاملي  حيتملولذا  أعلى من تقديرات اللجنة.الغالف اجلوي )وإن كانت غري مؤكدة( جاءت 

طن مرتي. وأشار  9 000أقل بكثري من الكمية املستخدمة يف التحليل، بفارق قد يصل إىل  1301من اهلالون 
عااثت، إىل أن معدل انبعااثت الطريان املدين ال يزال غري مؤكد رغم أنه يشكل أحد املكوانت الرئيسية إلمجايل االنب

يف  15جلميع السيناريوهات الثمانية، إذا بلغ معدل انبعااثت الطريان املدين  من املخزون. ووفقاً ومن مث ملا تبقى 
املائة فمن شأن هذا املعدل أن يستنفد املخزون احلايل يف أوائل ثالثينات هذا القرن، مما يؤيد احلاجة إىل حتسني 

 ملدين.تقديرات االنبعااثت الفعلية للطريان ا
وإىل  2054و 2032يقع بني عامي  نضوبإىل أي اتريخ  السيد فريدونيك إنه استناداً ويف اخلتام، قال  - 11

، فمن شبه املؤكد أن الطريان املدين ينتج اآلن عاماً  40عمر الطائرات التشغيلي االفرتاضي الذي قد يصل إىل 
 .1301اهلالون  يف ظل اإلمدادات املتاحة من ال ميكن استدامة تشغيلهاطائرات 

 شيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيلتر  - جيم
ابسم فريق التقييم التقين واالقتصادي، قدم الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل،  -12

السيدة مارات بيزانو والسيد إاين بورتر، حملة عامة عن االجتاهات والنتائج فيما يتعلق برتشيحات االستخدامات 
 .2019و 2018لالستخدام يف عامي  201٧ملقدمة يف عام احلرجة ا

، مشرية إىل أن 2018ووصفت السيدة بيزانو نتائج تقييم ترشيحات االستخدامات احلرجة املقدمة يف  -13
من بروميد  طناً  14٧.241وكندا( تقدمت بطلبات ملا جمموعه  ،أربعة بلدان )أسرتاليا، واألرجنتني، وجنوب أفريقيا

التقييم املرحلي الذي ق دم يف االجتماع التاسع إطار االستخدامات احلرجة يف ستة قطاعات. وبعد  امليثيل يف
والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، طلبت أطراف ثالثة إعادة تقييم ترشيحاهتا ألغراض االستخدامات احلرجة 

 يف اجملموع(.ترشيحات  4)
بشأن استخدام  5دة ملاابالتوصيتني النهائيتني لطرفني غري عاملني  وقدمت السيدة بيزانو حملة عامة عن -14

بروميد امليثيل قبل الزراعة. فقد واجهت ترشيحات احلكومتني األسرتالية والكندية اخلاصة بشتالت الفراولة صعوابت 
لبات املتعلقة ابلصحة عن ارتفاع املتط يف تنفيذ البدائل، األمر الذي يعود بصفة رئيسية إىل إشكاالت تنظيمية فضالً 

 النباتية للشتالت.
يما يتصل بشتالت الفراولة األسرتالية، صدرت التوصية بكامل الكمية اليت رشحها الطرف البالغة فف -15

، ابلنظر إىل أن الطرف قدم معلومات إضافية تبني التقدم احملرز على صعيد البدائل الكيميائية وغري اً طن 28.98
ألن النتائج تقتضي موافقة سلطة  2020أوضح أن هذه البدائل لن تكون متاحة قبل عام الكيميائية، بيد أنه 
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(. وأقرت جلنة اخليارات التقنية لربوميد (VSICA)صناعة الفراولة بوالية فكتوراي لتصديق الالتصديق املعنية )سلطة 
ستناد إىل يوديد امليثيل، بينت أنه امليثيل أن الطرف قدم خطة انتقالية للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل، ابال

كمية الرتشيح لتلك السنة جيرى   فستخفض، 2021حبلول عام لذلك املركب يق التسجيل والتوافر إذا مت حتق
 .2022طلبات الرتشيح لالستخدام احلرج متاما يف عام  وستتوقفيف املائة  50 بنسبةفيضها خت

جلنة اخليارات ، أوصت 2019شتالت الفراولة الكندية يف عام  وفيما يتعلق بربوميد امليثيل املستخدم يف -16
أطنان؛ فاملعلومات اإلضافية اليت قدمها الطرف بعد اجتماع  5.261التقنية لربوميد امليثيل ابلكمية الكاملة وقدرها 

ا حتظر استخدام يف جزيرة األمري إدوارد دون غريه الفريق العامل املفتوح العضوية تربر أن اللوائح السارية حصرايً 
 مكنة من املواد املتبخرة املطهرة، وأن الزراعة بدون تربة هي اخليار الوحيد املالئم حالياً مجيع اخليارات الكيميائية امل

لنسبة من الرتشيح. وخلصت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل أنه ال ميكن املضي يف اعتماد الزراعة بدون 
 لراهنة.تربة يف ظل الظروف ا

بكميات بروميد امليثيل املطلوبة يف الرتشيحات املتعلقة ر االجتاهات ويف أعقاب ذلك، أوضح السيد بورت -1٧
إهنا اخنفضت بصورة عامة. وأشار إىل ، قائال ً 2015منذ العام  5اليت قدمتها مخسة من األطراف العاملة ابملادة 

أطنان.  5,5 مبقداربعني للفريق العامل املفتوح العضوية أن جنوب أفريقيا خفضت ترشيحها منذ االجتماع األر 
الستخدامات احلرجة، بيد أن ألغراض ااملكسيك والصني عن تقدمي طلبات لرتشيحات  توقفتومن انحية أخرى 

لتخلص التدرجيي من أجنزا اامليثيل مل تتمكن من معرفة ما إذا كان هذان الطرفان قد  جلنة اخليارات التقنية لربوميد
 ليس هناك ما ي لزم األطراف ابإلبالغ عن املخزوانت اجملمعة قبلفروميد امليثيل أم أهنما يستخدمان املخزوانت، ب

 .2015 العام
طلبتها األرجنتني للطماطم والفراولة يف وظلت التوصيات املتعلقة برتشيحات االستخدامات احلرجة اليت  -18

الرتشيح  ختفيضف املعين. أما فيما خيص الفراولة، فقد مت دون تغيري وهي ترشيحات حظيت بقبول الطر  2019
نتيجة لألخذ ابألغشية العازلة للسنة الثالثة من فرتة االعتماد املمتدة لثالث سنوات، األمر الذي أاتح ختفيض 

ثيل. وابلنسبة للطماطم، اقتنعت اللجنة أبن البدائل اليت تكافح ديدان استخدام بروميد املي
)مثل استخدام الطعوم اجلذرية املقاومة( غري متاحة حىت اآلن. ومت ختفيض الرتشيحني  ‘‘Nacobbus’’الناكوبوس 

يف املائة  10طناً( بنسبة  44,4 -طناً والطماطم  2٧,1 -)فاكهة الفراولة  2019املقدمني من األرجنتني للعام 
تخدمة مع األغشية العازلة على مدى فرتة من أجل تلبية االفرتاضات املعيارية ملعدالت جرعات بروميد امليثيل املس

 اعتماد مدهتا ثالث سنوات.
من جنوب  2019وقدم السيد بورتر نتائج التوصيتني املؤقتتني لآلفات يف جمايل السلع واهلياكل للعام  -19

 قدمه الرتشيحني منذ االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وأن الطرف خفَّضن أفريقيا. وأوضح أ
طن،  1.0فيما يتصل ابملطاحن، أوصت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بكمية قدرها و معلومات إضافية. 

إىل إجراء عملييت  التخفيضيستند هذا طن. و  1.5يف املائة من الكمية املرشحة اليت تبلغ  33,3ختفيضاً ميثل  وهذا
( كتدبري انتقايل افرتاض معياري) 3غم/م 20ة مبعدل استخدام قدره يف املطاحن الثالث املتبقي تبخري لآلفات سنوايً 

إلاتحة فرصة زمنية كافية العتماد البدائل يف إطار نظام متكامل ملكافحة اآلفات، مع احتمال اإلدخال التدرجيي 
إىل أن الطرف  ابلنظر طناً  40يتيل. وابلنسبة للمنازل، أوصت اللجنة بكامل الكمية املنقحة البالغة لفلوريد الكرب 

. وعالوة على ذلك، 2019برر ذلك أبن احلرارة وفلوريد الكربيتيل ال ميكن اعتمادمها للكمية املتبقية حىت ما بعد 
، ما دفع يف اخلشب اجلاف اليت يتفشى فيها النمل األبيض د السكان واملنازل يف املناطقاحدثت زايدة يف أعد

 يل.بصورة متزايدة إىل استخدام بروميد امليث
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 اليت بلغت، 2018 العام وبعد ذلك بني الرئيسان املشاركان إمجايل التوصية النهائية لألطراف يف جولة -20
أو  2019ف إما ابلنسبة لـعام ترشيحات مجيع األطرا شكلتهااليت  طناً  14٧.241 أصلطنا من  116.551

 .2020لعام 
من املخزوانت حتتفظ هبا أطراف يتوجب عليها،  طناً  24.285 كمية تبلغوأفاد السيد بورتر أن هناك   -21

املتعلقة  . وأشار إىل أن توصيات جلنة اخليارات التقنية201٧، اإلبالغ عنها يف هناية عام 26/6مبوجب املقرر 
على الرغم من قلة املخزوانت املبلغ عنها، و رجة مل ت عدل لَتأخ ذ يف احلسبان املخزوانت، عفاء االستخدامات احلإب

 .2015غري معروفة من خمزوانت ما قبل عام  نه توجد كمياتيبدو أ
، على النحو الذي 2019اجلداول الزمنية لتقدمي ترشيحات االستخدامات احلرجة يف عام  وع رضت -22

 .9/6 من املقرر ‘2’)ب(  1تقتضيه الفقرة الفرعية 
، 2015تستخدم خمزوانت ما قبل  5ويف اخلتام، شدد السيد بورتر على أن بعض األطراف العاملة ابملادة  -23
ألطراف بدائل فعالة لتلك دى الجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ما إذا كانت له ليس من الواضح لوأن

إذا كان من شأن تقليص املخزوانت أن يؤدي إىل تقدمي طلبات ما ، تكن لديها هذه البدائلالقطاعات، وإذا مل 
دامات احلرجة يف املستقبل. وأضاف أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل جديدة لرتشيحات ألغراض االستخ

األطراف العاملة ابملادة  لدىاليت  2015وثوقة بشأن خمزوانت ما قبل عام مجع معلومات دقيقة وممل تتمكن من 
 ألنه ليس هناك ما يلزم ابإلبالغ عنها. 5

 اإلعفاء العاملي ألغراض االستخدامات املختربية والتحليلية بشأن ٥/٢6من املقرر  ٢االستجابة للفقرة  - دال
فريق ة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، استجابة قدمت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجن -24

بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية. وأعربت عن  26/5من املقرر  2للفقرة  التقييم التقين واالقتصادي
، الرئيس املشارك للجنة، الذي مل يتمكن من حضور االجتماع رغم ما اضطلع به تشانغشكرها للسيد جياجنون 

من دور أساسي يف وضع استجابة الفريق. واستهلت حديثها ابإلشارة إىل بعض األمثلة النموذجية لالستخدامات 
-فلوريو الكلور بون لوريد الكربون، ومركب الكر ، والحظت أن رابعي كاخلاضعة للرقابةاملختربية والتحليلية للمواد 

. وخلصت املتحدثة فيهااليت ا ست خدمت  اخلاضعة للرقابة، كانت أهم املواد 1-1-1-وثالثي كلور اإليثان  113
ٍت املقرَّر املعين، مشرية إىل أنه يذك ِّر بعدد من املقررات الكثرية السابقة اليت اختذهتا األطراف، واليت تستبعد استخداما

د ِّد اإلعفاء حىت حمددًة من اإلعفاء العا للشروط املنصوص  ، وفقاً 2021كانون األول/ديسمرب   31ملي، وأنه مي 
آنذاك، ابستثناء مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  اخلاضعة للرقابةعليها يف مقرر سابق، فيما يتعلق جبميع املواد 

االقتصادي، اليت تطلب إليه أن يقوم ابإلبالغ يف ابة فريق التقييم التقين و وأوجزت املتحدثة الفقرة اليت ت عىن ابستج
مبوجب  اخلاضعة للرقابةوتوافر إجراءات خمتربية وحتليلية ميكن تنفيذها دون استخدام املواد  تطويرعن  2018عام 

ستجاابت ملقررات سابقة على ا بناءبروتوكول مونرتايل. وأشارت إىل أن استجابة الفريق ن شرت يف أيلول/سبتمرب، 
تها جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية. وذَكرت أن االستجابة تتناول البدائل املتاحة والعقبات احملتملة وضع

تستعرض و ، هبا اليت ال تعمل واألطراف 5ملادة اباليت ميكن أن حتول دون اعتماد هذه البدائل من األطراف العاملة 
 تقتصر. وأضافت أن االستجابة احملدودة عض القيود من قبيل املواردجراءات التحليلية، يف ظل باملعايري اخلاصة ابإل

املدرجة ابلفعل يف اإلعفاء العاملي، على الرغم من أهنا تتضمن معلومات عن  اخلاضعة للرقابةعلى املواد 
ل املواد الواردة فلورية. وقالت إهنا ال تشماالستخدامات املختربية والتحليلية املعروفة ملركبات الكربون اهليدروكلورية 

يف املرفق واو. ومن ضمن املعلومات األساسية اليت تلقي الضوء على استجابة الفريق، قدمت السيدة هيلني توب 
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طن يف عام  150لالستخدامات املختربية والتحليلية، والذي بلغ حوايل  ٧بياانت اإلنتاج املبلغ عنه مبوجب املادة 
املنتجة لتلك  اخلاضعة للرقابةرابع كلوريد الكربون هو أهم املواد  الصعيد العاملي، وأفادت أنعلى  2016

يف اخنفض  2016يف املائة. وقالت إن اإلنتاج املبلغ عنه يف عام  99.9 ممثاًل نسبة تزيد عناالستخدامات، 
تعلق بتقييم . وفيما يطناً  130إىل  هبا، واخنفض يف األطراف العاملة طناً  21إىل  5ملادة اباألطراف غري العاملة 

دون استخدام  تنفيذها، اليت ميكن والكاشفة ةملذيبلمواد االفريق ملدى تطور وتوافر البدائل لالستخدامات املختربية ل
ميكن التخلص  اخلاضعة للرقابة ، أشارت إىل أن العديد من االستخدامات املختربية للمواداخلاضعة للرقابةاملواد 
الستخدام رابع  حديثها قائلة إن استعراضاً   املذيبات ومواد التنظيف. مث أوجزتدرجييا، مثل استخداماهتا يفمنها ت

وتتاح بروموسوکسيناميد كشف عن وجود بدائل، -ناليت تدخل فيها مادة تفاعالت الكلوريد الكربون كمذيب يف 
ونتيجة لذلك، يوصي الفريق أبن ت ستبعد هذه املواد مليثيل. اب جللمز بدائل لربوميد امليثيل الذي ي ستخدم كعامل ال

من اإلعفاء العاملي ألغراض االستخدام الضروري. وخلصت استعراض املعايري اليت تستخدم املواد اخلاضعة للرقابة 
ملعايري لالستخدامات املختربية والتحليلية، مشرية إىل أن هيئات املعايري الدولية تواصل العمل على وضع أساليب 

يف عدد من املعايري.  اخلاضعة للرقابةبدائل حلت حمل املواد  هناك ، وأناخلاضعة للرقابةجديدة لالستعاضة عن املواد 
وأشارت إىل بعض العوائق اليت حتول دون اعتماد البدائل، وإىل أن بعض التحدايت هي حتدايت مشرتكة 

 تسمحبعض املعايري ، حيث ال تزال على حد سواء هبااملة واألطراف الع 5ملادة اباألطراف غري العاملة  تواجه
أن هناك بعض التحدايت  وأشارت إىل .على الرغم من توافر البدائل هأو تشرتط اخلاضعة للرقابةستخدام املواد اب

، رقابةاخلاضعة للفقط، من قبيل االلتزام ابملعايري اليت تستخدم املواد  5ملادة اباليت تقتصر على األطراف العاملة 
التكاليف والفرتات الزمنية املرتبطة بوضع واعتماد معايري وإجراءات حتليلية بديلة. وأضافت أن بعض املعايري اليت و 

كمادة كيميائية مرجعية من املرجح أن تبقى ما دامت هناك حاجة للمواد   اخلاضعة للرقابةت ستخدم فيها املادة 
إلغاء استخدامات خمتربية هتدف إىل لتوصيات  . وقدمت جدوالً للقياساتيف التطبيقات لإلنفاذ أو  اخلاضعة للرقابة

نظر فيها األطراف، يف موعد حتدده، مشرية إىل أن أي قرار ي تخذ إللغاء كي توحتليلية بعينها من اإلعفاء العاملي ل
ستخدام أي استخدام من اإلعفاء العاملي لن مينع أي طرف من ترشيح استخدام حمدد لإلعفاء ألغراض اال

. وخلصت التوصيات األخرى املتعلقة ابألطراف اليت تفكر يف إقامة تعاون مع 25/4لضروري مبوجب املقرر ا
يف  اخلاضعة للرقابةلالستعاضة عن املواد  معايريمنظمات وضع املعايري يف سبيل تيسري وتسريع وضع أو تنقيح 

تبادل املعلومات يف زيد من البياانت الشاملة، و تقدمي م االستخدامات التحليلية، واملتعلقة ابألطراف اليت تفكر يف
بشأن البدائل وتنقيح املعايري، وإمكانية تقدمي الدعم لوضع أو تنقيح املعايري والتدريب عند احلاجة. واختتمت 
 كلمتها مشرية إبجياز إىل بعض االعتبارات األخرى، وهي أن العديد من املعايري ال تزال تقتضي استخدام كميات

، وأن إلغاء بعض االستخدامات من اإلعفاء العاملي على أساس كل حالة على اخلاضعة للرقابةن املواد صغرية م
حدة يثري البلبلة بشأن ما هو مسموح به مبوجب اإلعفاء، وأن رصد االستخدامات املختربية والتحليلية املأذون هبا 

 تؤدي إىل تناقص الفوائدت قائمة االستبعاد، يف حني لما اتسعوالتقيد هبا قد يزداد صعوبة ك اخلاضعة للرقابةللمواد 
 .اخلاضعة للرقابةطنا من املواد  150البيئية لنحو 

فرقة العمل املعنية ابملسائل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي  - ١٠/٢9املقرر  - هاء
 ملركبات الكربون اهليدروفلورية

، الرؤساء املشاركون لفرقة العمل ابولوانر ، وبيال مارانيون، والسيد فابيو رفاهلوكاقدمت السيداتن سويلي   -25
 اقة، عرضا بشأن التقرير النهائي املستكمل لفرقة العمل.املعنية بكفاءة استخدام الط
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 بتناول الطلب املقدم إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي، على النحو املبني يف وبدأت السيدة مارانيون -26
لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني،  هنائياً  أبن ي عِّد تقريراً  10/29من املقرر  3الفقرة 

يف االعتبار نتائج حلقة العمل  وأيخذثني لألطراف ي قدم إىل االجتماع الثال مستكمالً  هنائياً  وي عِّد بعد ذلك تقريراً 
تقرير  2018يف أاير/مايو ن و لرؤساء املشاركعندما قدم ا همن املقرر. وقالت إن 4فقرة لل اليت نظمتها األمانة وفقاً 

الطاقة فرقة العمل إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني، أشارت األطراف إىل أن كفاءة استخدام 
هائل من املؤلفات املتاحة. وأضافت  ردونشر بشأنه قمهية كبرية للبيئة والصحة واالقتصاد، ويتسم أبموضوع واسع 

أن األطراف طلبت إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي وفرقة العمل التابعة له توفري املعلومات مع الرتكيز على 
ملضخات احلرارية من جهة والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون التداخل بني قطاع التربيد وتكييف اهلواء وا

ملا أفاد به األمني التنفيذي للصندوق املتعدد األطراف يف هذا  ، وفقاً جهة أخرى. وأشارت أيضاً اهليدروفلورية من 
االجتماع، إىل أن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ال تزال تعمل على وضع مبادئ توجيهية للتكاليف 

ر/مايو ة أشهر الستكمال التقرير يف أايلفرقة العمل سوى أقل من مخس يتحمل و ركبات الكربون اهليدروفلورية. مل
واملتاحة، إىل جانب  املستكملة، ابالعتماد على تقارير الفريق السابقة كمراجع، وعلى البحوث والدراسات 2018

املنهجيات واألمثلة العملية املتاحة. وأردفت تقول إنه عقب االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية 
ال تتجاوز األربعة أسابيع جدول زمين صعب منحت فيه مهلة  فرقة العمل لتبدأ عملها يف ظل مباشرة، اجتمعت

فرقة العمل والفريق، وجيري تقدميه إىل االجتماع الثالثني  الحقاً لكي تتمكن من استعراضه إلجناز مشروعها، 
واً، وأعربت عن تقديرها ملا عض 21لألطراف. وقدمت السيدة مارانيون قائمة أبعضاء فرقة العمل البالغ عددهم 

 لوه من جهود جبارة يف إعداد التقرير النهائي املستكمل.بذ
، مع تظليل املعلومات احملدثة 2018وأشارت إىل أن التقرير املستكمل يتبع نفس خمطط تقرير أاير/مايو  -2٧

اإلضافية  التوجيهاتاإلمكان ابللون الرمادي يف كامل التقرير. وأضافت أن التقرير النهائي املستكمل تضمن قدر 
، املرفق الثالث( ومداخالت األطراف يف االجتماع UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7)األطراف إىل الفريق يت قدمتها ال

األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وقالت إن فريق التقييم التقين واالقتصادي يتطلع إىل فرص مستقبلية 
من  أن املرفق ألف اليت جرى تناوهلا. وأبرزت أيضاً ق وبلدان معينة بشأن املواضيع لالخنراط بشكل أكرب يف مناط

جديٌد ويتضمن موجزاً  اإلضافية؛ وأن املرفق جيم وأنواع التكنولوجيامن املعلومات عن القطاعات  التقرير يقدم مزيداً 
إىل فريق التقييم التقين ات ل توجيهعن حلقة العمل بشأن كفاءة استخدام الطاقة؛ يف حني يتضمن املرفق دا

القتصادي من فريق االتصال املعين يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. ويشري اجلدول الوارد وا
التقرير اليت مت فيها تناول التعليقات. وابلنظر إىل ضيق الوقت املخصص للعرض،  فروعإىل  أيضاً  يف املرفق دال

ولوا مجيع التحديثات، بل سيسل طون الضوء على بعض أن الرؤساء املشاركني لن يتنا أكدت السيدة مارانيون
 املعلومات اجلديدة اهلامة الواردة يف التقرير املستكمل.

اإلضافية املقدمة من األطراف  التوجيهاتيف  على النحو الوارداملوجهة إىل فرقة العمل،  وأحد الطلبات -28
كفاءة استخدام الطاقة يف سياق   يف مناقشة يتمثل، املرفق الثالث(، UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7)إىل الفريق 

مواد التربيد. وعلى وجه التحديد، طلبت األطراف من الفريق أن يعيد صياغة استجابته النتقال على صعيد ا
 ة واضحةمواد التربيد، وأن يشرح إبسهاب وعلى حنو شامل ويقدم مقارن انتقاللوضعها يف سياق  10/29للمقرر 

بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية وبدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية من 
حيث األداء، والسالمة والتكاليف. وقالت السيدة مارانيون إن تعديل كيغايل يركز يف املقام األول على وضع 

ن اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار الكربو  اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من مركبات
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. 2100العاملي لتفادي مسامهتها املباشرة مبا يصل إىل نصف درجة مئوية من إمجايل االحرتار العاملي حبلول عام 
ي أثناء ر العاملمواد التربيد ذات القدرة العالية على إحداث االحرتا لتقليص كمياتومع ذلك، فإن الفوائد املباشرة 

التخفيض التدرجيي قد يلغيها استخدام معدات أقل كفاءة من حيث الطاقة. وأشارت إىل أنه إذا ا ستخدمت 
من  االحتباس احلراريمعدات أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة فإن جمموع ما يتم تقليصه من انبعااثت غازات 

إىل أن  ض التدرجيي. وأشارت أيضاً يخفتاملناخية لل املنافعاملصادر املباشرة وغري املباشرة، ميكن أن يبلغ ضعف 
االحرتار العاملي ال يتوقع هلا، يف حد ذاهتا، أن حتدث سوى أثر حداث إمواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على 

جعية. يف املائة من أداء الطاقة ملادة أو مواد التربيد املر  5± يف حدود يرجح أن يظل طفيف على كفاءة النظام، 
أكدت أنه ميكن خلالئط مواد التربيد أن تسمح بتحقيق املستوى األمثل من التوازن يف املنظومة بني م عامل األداء، و 

التحسن  فالنسبة العظمى منوالقدرة من حيث احلجم، والقابلية لالشتعال والقدرة على إحداث االحرتار العاملي. 
من خالل تحقق تيد، وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ميكن أن على صعيد كفاءة استخدام الطاقة يف نظم الترب 

 الت احلرارية وأدوات التحكم.، واملبادِّ الضواغطحتسني واستخدام العناصر اجلديدة واملتطورة، ال سيما 
 الدروس املستفادة من عمليات االنتقال به األطراف يتعلق ابلنظر يف توأشارت إىل طلب آخر تقدم -29

إىل جنب مع  واد التربيد. وقالت إن بروتوكول مونرتايل نظر يف كفاءة استخدام الطاقة جنباً السابقة مل
التخلص التدرجيي أجنز في التربيد املنزيل، فعلى وجه التحديد، و التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون.  التخلص

 أ أو مركب الكربون اهليدروفلوري-600مركب اهليدروكروبون ما إليحل حمله  12-فلوريو كلور المن مركب الكربون 
أ، وإن -134أ مهيمنا، رغم أن م ركب الكربون اهليدروفلوري -600أ. وقد أصبح م ركب اهليدروكروبون -134

قابلية التخوف من  يشكلكان أكثر قدرة على إحداث االحرتار العاملي، حيظى بشعبية أكرب يف املناطق اليت 
-فلوريو الكلور أمام اهليدروكربوانت. وأضافت أنه عند االنتقال من م ركب الكربون  كبرياً   سوقياً  الشتعال معوقاً ا

سيما من خالل حتسني  كبرية لتحسني كفاءة استخدام الطاقة، ال  يف التربيد املنزيل، بذلت الصناعة جهوداً  12
ال مكيفات اهلواء يف من الدروس يف عملية االنتقال يف جم الستفادة أيضاً لضواغط والنظم. وقد متت االتصميم ل

التخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروكلوري مع قد تكيفت  5ملادة ابالغرف. وكانت األطراف غري العاملة 
مما أدى إىل حتسني كفاءة  R-410A مث غاز التربيد R-407Cغاز التربيد يف مراحله األوىل عن طريق  22-فلوري

ق العاملية تتجه حنو خيارات متوسطة ومنخفضة القدرة على إحداث الطاقة. ويف الوقت الراهن، أخذت األسوا
ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وم ركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية 

 
االحرتار العاملي كبدائل مل

ومركب  ،32-اهليدروفلوريملي يف مكيفات الغرف، مبا يف ذلك م ركب الكربون على إحداث االحرتار العا
ومرك بات أخرى قيد التطوير. وميكن حتسني أداء مكيفات الغرف بقدر كبري إبدخال حتسينات  92-اهليدروكربون

ياب سياسات على الضواغط وشحنة مواد التربيد وحجم املبادالت احلرارية. وأكدت السيدة مارانيون أنه يف ظل غ
يف األطراف العاملة ك الكفاءة يف جمال تكييف اهلواء قيمة تلمتكينية يف جمال كفاءة استخدام الطاقة، ستكون 

 .هباغري العاملة  األطرافيف بوجه عام منها أدىن  5ملادة اب
معدات يف تحدايت الكفاءة يف استخدام الطاقة لليتعلق بقدم السيد بولوانرا اإلجاابت فيما  بعد ذكل -30

 يد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.وحدات الترب وبتصميم ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية 
على طلب األطراف أبن ينظر الفريق يف التدابري املتخذة يف املناطق األخرى يف السنوات األخرية  ورداً  -31

 املؤلفاتإىل  رارة احمليطة العالية، قال إنه استناداً ملعاجلة التحدايت اخلاصة اليت تواجهها البلدان ذات درجات احل
زايدة كبرية بسبب تغري املناخ ومنو الدخل،  2100توقع أن يزداد الطلب العاملي على طاقة التربيد يف عام ياملنشورة، 
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بسبب  تاحليزاأن تزداد احلاجة إىل تربيد  يتوقعمعظم الطلب يف املناطق املدارية. فعلى سبيل املثال،  وسيحدث
 .2100يف املائة يف عام  30و 10 تغري املناخ يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية ما بني

وبطاقات وعند التطرق إىل التدابري املتخذة يف املناطق األخرى، أشار إىل أن املعايري الدنيا ألداء الطاقة  -32
حتد من استهالك الطاقة دون تقييد خيارات فهي فعالة من حيث التكلفة،  أثبتت أهنا أدوات سياساتية التوسيم

معدات التكييف املصممة أن تؤدي يف األسعار. وعلى سبيل املثال، يتوقع  مستمرارتفاع املستهلكني أو إحداث 
مليون ترياواط  11 رهاإىل توفري طاقة قد ابملنتجات املستخدمة للطاقة ةاالحتاد األورويب املتعلق لوائحملواصفات  وفقاً 

  .2020حبلول عام  ماليني طن من انبعااثت اثين أكسيد الكربون سنواي 5قرابة جتنب ساعة و 
وفيما يتعلق بطلب اإلبالغ عما حيدث يف جمال البحث والتطوير، وما أحرز فيه من تقدم وما حتقق من  -33

أربعة مشاريع  بدأت، 2012ية، قال إنه، منذ عام نتائج فيما خيص التصدي لتحدايت درجات احلرارة احمليطة العال
واد التربيد من أجل اختبار الوحدات من حيث األداء وكفاءة الطاقة حبثية مجاعية استخدمت فيها بدائل متنوعة مل

مؤسسات حبثية رئيسية يف الشرق األوسط والوالايت املتحدة. ونفذهتا يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، 
املعنية  أنه ميكن االطالع على تفاصيل املشاريع األربعة يف التقرير املستكمل الذي قدمته فرقة العملوأضاف 

 بكفاءة استخدام الطاقة.
يوجز بعض نتائج املشاريع األربعة بغية إعطاء فكرة عن مدى أتثر تصميم  مث عرض السيد بولوانرا جدوالً  -34

 رارية بظروف درجات احلرارة احمليطة العالية.وحدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احل
إىل  استناداً قدرات التربيد والكفاءة يف استخدام الطاقة ا بشأن إليهوكمثال على النتائج اليت مت التوصل  -35

 PRAHA ‘‘براها’’الدراسات املتعلقة مبواد التربيد البديلة، َعَرض نتائج االختبارات اليت أجريت يف إطار مشروع 
-فلوريكلوري على مكيفات اهلواء اجملزأة ذات األانبيب اليت تستخدم كمادة تربيد مرجعية مركب الكربون اهليدرو 

ابستخدام بعض اخلالئط املفلورة املقرتحة كبدائل منخفضة القدرة على إحداث  حتققتمستوايت األداء اليت ف. 22
 فضالً  ،يف املائة مقارنة خبط األساس 8إىل  5ترتاوح من بنسبة اخنفاضا يف قدرة التربيد  أحدثت االحرتار العاملي

 يف املائة. 12إىل  10 بنسبة منعن اخنفاض يف الكفاءة 
وفيما يتعلق بطلب تقدمي معلومات إضافية عن املكاسب املتأتية من حتسني خدمات الصيانة، عد د  -36

تسرب وتقليل دة، وهي: اخنفاض تكاليف الطاقة؛ السيد بولوانرا الفوائد املتعددة للخدمات والصيانة العالية اجلو 
لدرجة حرارة احمليط ابلنسبة  واالرتياحسني التحكم يف درجة احلرارة مواد التربيد؛ وحتسني السالمة إبزالة املخاطر؛ وحت

لنفقات اشاغلي األماكن؛ وحتسني إنتاجية شاغلي األماكن املغلقة ابحملافظة على بيئة داخلية عالية اجلودة؛ وأتجيل ل
 لتكاليف االستبدال والتصليح من خالل متديد العمر اإلنتاجي للمعدات. الرأمسالية

من حيث الوفورات للمستهلكني،  احملددةما يتعلق بطلب املزيد من املعلومات عن الفوائد االقتصادية وفي -3٧
ة على مستوى كفاءة استخدام الطاقة ألن الفوائد االقتصادي وحمطات توليد الطاقة، وفرتات االسرتداد، قال إنه نظراً 

الوقت، والعوامل احمللية مثل معدالت حسومات ختتلف ابختالف نوع املعدات املستعملة، والتطبيقات، والطقس و 
األسعار، وساعات االستخدام، وأسعار الكهرابء واخلسائر النامجة عن توصيلها، فمن املمكن اإلشارة إىل بعض 

 ت على الصعيد العاملي.أمثلة اإلجنازات اليت حتقق
 6إىل  4اسرتداد ترتاوح من فتدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة للمساكن يف املكسيك تتيح فرتات  -38

حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة يف مكيفات هواء الغرف يف اهلند فرتة اسرتداد ترتاوح  يتيحسنوات، يف حني 
مل سنوات. وفيما يتعلق مبحطات  3من سنة إىل  توليد الطاقة، أشارت التقديرات إىل أن االخنفاض العاملي للحِّ
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يف املائة ملكيفات هواء الغرف وحدها، سيلغي احلاجة  30فاءة استخدام الطاقة بنسبة الذَُّروي الناجم عن حتسٍُّن ك
 2030م ميغاواط حبلول عا 500حمطة من حمطات توليد الطاقة اليت تعمل حبمل ذروي بقدرة  1400إىل حوايل 

 .2050حمطة محل ذروي حبلول عام  2200حوايل إىل و 
 مصفوفة تتناول التدخالت التقنية املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام أما فيما يتعلق ابلطلب اخلاص بتقدمي -39

ملطلوبة، ت ظهر البياانت ا الواردة يف التقريرالطاقة والتكاليف املرتبطة هبا، فقد قال السيد بولوانرا إن بعض اجلداول 
، كمثال على ذلك، كيف أن حتسني عمليات التحكم من شأنه أن يؤدي إىل زايدة يف كفا ءة استخدام الطاقة وبني 

 يف املائة، وأن تكلفة التنفيذ منخفضة إىل متوسطة. 50و 10بني  بنسبة ترتاوح
نظام التربيد احلضري املركزي، وقوانني املباين اخلضراء ات استخدام إمكاني استكشافوفيما يتعلق بطلب  -40

لسيد بولوانرا املشاركني يف االطاقة، أحال واملواد اهليدروكربونية يف التطبيقات التجارية كخيارات يف جمال كفاءة 
يل. وأشار االجتماع إىل التقرير املستكمل لفرقة العمل املعنية ابلكفاءة يف استخدام الطاقة لالطالع على التفاص

الطلب على الطاقة بنسبة  ختفيضإىل حالة التربيد احلضري املركزي يف اإلمارات العربية املتحدة اليت متكنت من 
تربيد احلضري املركزي طاقة أقل ويستهلك اليف املائة مقارنة بنظم تكييف اهلواء التقليدية،  62و 55بني ترتاوح 
املغايرة، مثل  أنواع التكنولوجياهذه النتائج إذا ما است خدمت بعض يف املائة. وميكن تعزيز  50إىل  40بنسبة 

 التربيد ابالمتصاص.
رئيسة املشاركة لفرقة العمل، حملة عامة عن الردود على الطلبات ، الكارفاهلووبعد ذلك قدمت السيدة   -41

 املتعلقة بتمويل الكفاءة يف استخدام الطاقة.
عن املعايري واملنهجيات اليت تستخدمها مؤسسات التمويل املعنية،  ففيما يتعلق بطلب إعطاء تفاصيل -42

ن مثاين مؤسسات متويل أخرى؛ وأشارت إىل أن قالت إنه أضيفت إىل التقرير معلومات متاحة لالطالع العام بشأ
على النحو املنشود بسبب الصعوابت اليت ووجهت يف احلصول على معلومات حمددة تركز  التقرير ليس شامالً 

على الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد، وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛ أما فيما يتعلق ابلطلب 
لعدم توفر معلومات دقيقة على شبكة  العمل إلعداد عرض يف شكل جدول ملصادر التمويل نظراً املوجه إىل فرقة 

قاعدة بياانت متويل نظام  يف ((K-CEP) لكفاءة التربيد )بدعم من برانمج كيغايل اإلنرتنت، أجرت فرقة العمل حبثاً 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان هتا وهي بياانت نشر إبالغ الدائنني اليت تغطي املساعدة اإلمنائية الرمسية، 

مع ، ا ستخدمت املفردات الرئيسية املرتبطة بقطاعات التربيد، وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةو االقتصادي. 
لتوضيح أنواع  2015و 2014تغري املناخ. ونتيجة لذلك، ق دمت حملة عن املشاريع املمولة يف عامي ربطها بعنوان 

يف املائة من جمموع املساعدة  0.1وبينت نتيجة البحث أن التربيد وتكييف اهلواء ال ميثالن سوى  التمويل ونطاقه.
ستوى الرتكيز الدويل على قطاعات التربيد، وتكييف اهلواء اإلمنائية، األمر الذي يشري إىل التدين الشديد مل

شكل جدول عن مصادر التمويل من املساعدة واملضخات احلرارية مقارنة بغريها من ميادين التنمية. وق دم عرٌض يف 
فيما . و 2015اإلمنائية الرمسية ي ضيف املنظمات واملؤسسات اخلريية املعروفة اليت لديها مشاريع بدأت بعد عام 

يتعلق بطلب تقدمي املزيد من املعلومات عن الرسائل املستخلصة من حلقة العمل املتعلقة بكفاءة الطاقة فيما خيص 
ال اليت ال تتدفق بيسر إىل وجهتها املقصودة، وجدت فرقة العمل املعنية ابلكفاءة يف استخدام الطاقة، توافر األمو 

صناديق املناخ  ومعظمتكفي وحدها،  عملية التجميع تلك الويل، فإن ملصادر التمتقدمي العملية جتميعاً أنه رغم 
رى غري قطاعات التربيد، وتكييف اهلواء قطاعات أخضمن  يف مشاريَع تقع يعملالكبرية املتعددة األطراف 

واملضخات احلرارية، مثل اهلياكل األساسية، وسبل احلصول على الطاقة، وعمليات نقل الطاقة املتجددة. وقالت 
إنه على الرغم من اخنفاض مستوى متويل املساعدة اإلمنائية الرمسية الذي يركز على قطاعات التربيد،  كارفاهلوالسيدة  
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، واء واملضخات احلرارية، فإن هناك العديد من املوارد املالية لتنفيذ املشاريع يف جمال كفاءة الطاقة عموماً تكييف اهلو 
اليت حتول دون احلصول على هذه األموال. واقرتحت أن تنظر األطراف يف التواصل  نه يلزم التصدي للعوائقغري أ

جل زايدة تدفق التمويل إىل قطاعات التربيدـ، وتكييف رتكة من أمع مؤسسات التمويل الرئيسية ذات األهداف املش
اهلواء واملضخات احلرارية، ومن أجل استحداث أو تبسيط إجراءات احلصول على التمويل يف الوقت املناسب. 
وابإلضافة إىل ذلك، اقرتحت فرقة العمل املعنية بكفاءة استخدام الطاقة أن تنظر األطراف يف استكشاف هياكل 

 األمثل مع املوارد املالية األخرى. الرتابطرة ذات قواعد ونظم وهياكل إدارية واضحة تتيح ويل مبتكمت

 يف عمل هذه األفرقة احملرزأعضاء أفرقة التقييم أثناء اجلزء الرفيع املستوى بشأن التقدم العروض اليت قدمها  -واو
 فريق التقييم العلمي -١

ومان، والسيد ديفيد و. فاهي، والسيد بونفيس سفاري، الرؤساء قدم السيد جون ابيل، والسيد بول أ. ني -43
املشاركون لفريق التقييم العلمي، عرضًا وأجابوا على األسئلة بشأن التقدم احملرز والقضااي الرئيسية يف تقييم عام 

علومات الذي ينص على أن يوفر الفريق أحدث امل ، الذي أ عد وفقًا للطلب الوارد يف بروتوكول مونرتايل2018
فلورية، الكلورو بشأن حالة طبقة األوزون، والسرتاتوسفري، واملواد املستنفدة لطبقة األوزون، من قبيل مركبات الكربون 

 وسلط الضوء على القضااي األساسية. 2018كل أربع سنوات على األقل. وقدم العرض نظرة عامة على تقييم عام 
: املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛ ومركبات النحو التايل علىمن ستة فصول  2018وتكون تقييم عام  -44

الكربون اهليدروفلورية؛ واألوزون السرتاتوسفريي على الصعيد العاملي يف املاضي واحلاضر واملستقبل؛ واألوزون 
ات القطيب يف املاضي واحلاضر واملستقبل؛ وتغريات األوزون السرتاتوسفريي واملناخ؛ وسيناريوه السرتاتوسفريي

السياسات. وقد است كمل هذا التقييم يف اجتماع ع قد يف يل دايبلرييتس يف سويسرا يف متوز/يوليه ملقرري ومعلومات 
ويتاح تشرين الثاين/نوفمرب  5 امللخص التنفيذي يف وصدر. 2018يف كانون األول/ديسمرب وسيتاح  2018

 .https://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/ozone/2018/executivesummary.pdfاالطالع عليه على الرابط: 
 ما يلي: وتضمنت النقاط البارزة يف التقرير -45

املستنفدة لطبقة املواد  ختفيض وفرةأفضت اإلجراءات املتخذة يف إطار بروتوكول مونرتايل إىل  )أ( 
يدخالن طبقة  اللذيناملستوايت احلالية لغازي الكلور والربوم وكانت األوزون اخلاضعة للرقابة يف الغالف اجلوي. 

فرة وتوافق اخنفاض و يف املائة.  10ات القرن املاضي بنحو السرتاتوسفري أقل من قيم الذروة اليت س جلت يف تسعين
مع التوقعات الواردة يف التقييم األخري، ولكن االخنفاض يف مركبات  2014الكلور يف الغالف اجلوي منذ عام 

أبطأ  زايدة يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةكانت فلورية كان أبطأ مما كان متوقعاً يف حني  و الكربون الكلور 
 .مما كان متوقعاً أيضاً 

)مركب الكربون  رو فلورو امليثانزايدة غري متوقعة يف إمجايل انبعااثت ثالثي كلو  وظهرت )ب( 
اليت أظهرت  فعلى عكس ما هو متوقع من التقييمات السابقةعلى الصعيد العاملي.  (CFC-11) (11-الكلوروفلوري

املستمدة من  11-نبعااثت العاملية ملركب الكربون الكلوروفلورياال 2012بعد عام  اخنفاض االنبعااثت، ازدادت
-2014للفرتة  11-االنبعااثت العاملية ملركب الكربون الكلوروفلوريلتان،. وكانت قياسات أجرهتا شبكتان مستق

 غيغاغرام/سنة 10 مبقدار حوايل 2012-2002أعلى من االنبعااثت الثابتة إىل حد ما واملشتقة للفرتة  2016
(1-Gg yr 10 )( 15أي أعلى بنسبة  .)ًية فوق متوسط الفرتة الزايدة يف االنبعااثت العاملوبسبب يف املائة تقريبا

خالل  11-مركب الكربون الكلوروفلوريالرتكيز العاملي يف انبعااثت  تباطأت معدالت اخنفاض 2002-2012

https://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/ozone/2018/executivesummary.pdf
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الزايدة يف وتشري . 2012-2002خالل الفرتة ومل تتجاوز ثلثي معدالت اخنفاضها  2016-2014الفرتة 
 .أمانة األوزونبلغ به ت  مل إىل إنتاج جديد  11-مركب الكربون الكلوروفلوريانبعااثت 

وهي مصادر مل جير التعرف ، (CCl4)رابعي كلوريد الكربون مهمة من مصادر انبعااثت  وحددت كميات -46
يف األساس وهذه تنشأ على األقل من االنبعااثت،  (Gg yr 25-1) غيغاغرام/سنة 25 ما قيمتهوقدر . ن قبلعليها م

، والكلور. وحتسن فهم ميزانية رابعي كلوريد واإليثيلني البريكلوري، الكلوريةامليثان من اإلنتاج الصناعي ملركبات 
خنفضت الفجوة احملددة سابقاً بني تقديرات االنبعااثت على الصعيد العاملي حالياً حتسناً كبرياً، وا (CCl4)الكربون 

 .2014م عام القائمة على املالحظة وتلك القائمة على الصناعة اخنفاضاً كبرياً مقارنة بتقيي
األدلة إىل أن االخنفاض يف املواد املستنفدة لطبقة األوزون قد أسهم بشكل كبري يف توجهات حجم ويشري  -4٧

ثقب األوزون يف القطب اجلنويب يف التعايف، مع استمرار حدوث ذلك كل عام؛ أيخذ التالية: املالحظة األوزون 
االستنفاد الشديد يف طبقة األوزون يف املناطق القطبية؛ وخارج ونتيجة لربوتوكول مونرتايل، مت جتنب املزيد من 

؛ 2000 املائة لكل عقد منذ عام يف 3-1العلوي بنسبة  املناطق القطبية، ازدادت نسبة األوزون السرتاتوسفريي
الفرتة درجة مشاالً( خالل  60 -درجة جنوابً  60ومل ت رصد أي توجهات هامة يف عمود األوزون اإلمجايل العاملي )

من يف املائة تقريباً  2بنسبة قيم يف السنوات اليت مضت منذ التقييم األخري أقل ويظل متوسط ال 2016-199٧
 .1980-1964متوسط الفرتة 

طبقة األوزون يف النصف األخري من القرن احلايل معقدة، مع حدوث الزايدات تغريات وستكون  -48
األوزون اإلمجايل  قد كان من املتوقع يف ثالثينات القرن احلايل عودة عمودفواالخنفاضات املتوقعة يف مناطق خمتلفة. 

كان يت شهدهتا فرتة مثانينات القرن املاضي، و عند خطوط العرض املتوسطة يف نصف الكرة الشمايل إىل الوفرة ال
ن من املتوقع أن األوزون عند خطوط العرض املتوسطة يف نصف الكرة اجلنويب. وكامتوقعاً يف منتصف القرن عودة 

ي سد ثقب األوزون يف القطب اجلنويب تدرجيياً، مع عودة عمود األوزون اإلمجايل الربيعي إىل قيم مثانينات القرن 
 يف ستينات القرن احلايل.املاضي 

وعمليات اإلبالغ عن اجلرد  ابجلمع بني معلومات انبعااثت مركبات الكربون اهليدروفلورية املقدرةوتشري  -49
من البلدان املتقدمة والنامية على حد تنشأ الغالف اجلوي إىل أن انبعااثت مركبات الكربون اهليدروفلورية رصد 

شعاعي ملركبات الكربون اهليدروفلورية املقاسة، ولكن اجلدول الزمين للتخفيض تزايد التأثري اإلويستمر سواء. 
سيكون من شأنه أن  2016ربوتوكول مونرتايل لعام لكيغايل يف تعديل  التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

أيضاً، على له ان من املتوقع يقلل إىل حد كبري من انبعااثت مركبات الكربون اهليدروفلورية املتوقعة يف املستقبل، وك
قدار افرتاض االمتثال العاملي، أن خيفض التأثري اإلشعاعي املستقبلي الناتج عن مركبات الكربون اهليدروفلورية مب

. ألي ضوابط مركبات الكربون اهليدروفلورية ال خيضعابملقارنة مع سيناريو  2050يف املائة تقريباً حبلول عام  50
متوسط االحرتار العاملي الناتج عن مركبات الكربون أن خيفض تعديل كيغايل لن املتوقع وبناء عليه، كان م

درجة مئوية يف املستقبل يف عام  0.1ئوية إىل أقل من درجة م 0.5-0.3اهليدروفلورية من خط األساس البالغ 
2100. 

وخلص فريق التقييم العلمي إىل أن استمرار جناح بروتوكول مونرتايل يف محاية طبقة األوزون السرتاتوسفريية  -50
 يتوقف على استمرار االمتثال للربوتوكول.
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 فريق تقييم التأثريات البيئية -٢
انجيل بول، التقييم ن لفريق تقييم التأثريات البيئية، السيدة جانيت بورغان والسيد قدم الرئيسان املشاركا -51

بشأن التأثريات البيئية الستنفاد األوزون، واألشعة فوق البنفسجية، والتفاعالت مع  2018لعام الرابعي السنوات 
مسامهته يف حتقيق أهداف التنمية  تغري املناخ. وسلط التقييم الضوء على الدور اهلام لربوتوكول مونرتايل من حيث

 رير فريق تقييم التأثريات البيئية مع العديد من هذه األهداف.املستدامة فضاًل عن مواءمة تق
ولفتت السيدة بورغان االنتباه إىل الدور اهلام لربوتوكول مونرتايل يف منع التأثريات السلبية املفرطة على  -52

بروتوكول إىل  يفتقر)عامل  ‘‘العامل الذي نتفاداه’’بصحة اإلنسان يف سيناريو  صحة اإلنسان والبيئة. وفيما يتعلق
تناول اجملموعة الكبرية من التأثريات التفاعلية لألشعة فوق البنفسجية واستنفاد األوزون  جرى(، فعال مونرتايل

 عة فوق البنفسجية.وتغري املناخ، مع مراعاة التأثريات السلبية وكذلك الفوائد الناجتة عن التعرض لألش
إعتام بسرطان اجللد و وابلرغم من أن بروتوكول مونرتايل منع حدوث زايدات كبرية يف حاالت اإلصابة  -53

ذات الصلة ابألشعة فوق وإعتام عدسة العني ، فإن حاالت اإلصابة أبمراض السرطان (الكاتراكتعدسة العني )
تزال حاالت اإلصابة بسرطان اجللد مرتفعة، وبشكل أساسي مشكالت صحية رئيسية وال متثل البنفسجية ال تزال 

إعتام عدسة العني ميثل هظة على اجملتمع ورفاه البشر. وال يزال بني السكان ذوي البشرة البيضاء، مع تكلفة اب
السبب الرئيسي حلاالت فقدان البصر على الصعيد العاملي، واألشعة فوق البنفسجية هي عامل اخلطر الرئيسي يف 

عني لالة من حاالت الضعف الشديد لكعامل يف حاألشعة فوق البنفسجية أيضاً  ويشار إىل صابة هبذا املرض. اإل
منط املعيشة حنو لتغريات يؤدي إىل فقدان رؤية األلوان والرؤية املركزية. وكان الذي ، الشيخي بـ ْقعِّي  التَـَنكٌُّس هي ال

حاالت اإلصابة بسرطان اجللد، وأمراض العيون ومشكالت مزيد من التعرض للشمس دور كبري يف زايدة خطورة 
 رئيسية املؤثرة يف سلوك التعرض للشمس.صحية أخرى. وأصبح تغري املناخ أحد العوامل ال

ألمراض أن تتأثر ابألشعة فوق البنفسجية. ففي بعض اليت حتمي اجلسم من اوميكن آللية املناعة الدفاعية  -54
لبنفسجية النظام املناعي، مما يسهم يف زايدة حاالت اإلصابة ببعض سرطاانت اجللد، احلاالت، تلغي األشعة فوق ا

احات املضادة لعدة أمراض م عدية. ويف حاالت أخرى، قد تكون لألشعة فوق البنفسجية أتثريات وتدين كفاءة اللق
ثريات املفيدة الرئيسية األخرى املتعدد. ومن التأاللوحيي مفيدة إزاء بعض أمراض املناعة الذاتية، من قبيل التصلب 

، فضاًل عن احلد من على صحة العظامللحفاظ لألشعة فوق البنفسجية تكوين فيتامني دال يف اجللد، الالزم 
 خماطر سرطان القولون واملستقيم، وقصر النظر، وأمراض احلساسية وااللتهاابت اجللدية.

واء يف املناطق الشديدة التلوث يف زايدات حملية يف وي رجح أن تتسبب االخنفاضات املتوقعة يف تلوث اهل -55
مدى تعرض امنة يف األوزون السرتاتوسفريي والغطاء السحايب األشعة فوق البنفسجية. وستحدد التغريات املتز 

ألشعة فوق البنفسجية يف املستقبل. غري أنه يف املناطق امللوثة حالياً، ظهرت روابط مباشرة بني سطح األرض ل
يف العديد من احلاالت إىل ماليني الوفيات بسبب فهي تؤدي الرديئة للهواء وتدهور صحة اإلنسان،  النوعية
واألوزون، فضالً عن أمراض القلب واألوعية الدموية وبعض أنواع الرذاذات عبوات الت التنفس النامجة عن مشك

 السرطاانت.
، على االنبعااثتاهلواء الرتوبوسفريي  هبا جودةتتوقف وسلط السيد بول الضوء على الطريقة اليت  -56

فوق البنفسجية. ومن املتوقع أن تؤثر التغيريات يف والطقس، والتحوالت الكيميائية الضوئية اليت حتفزها األشعة 
مستوايت األشعة فوق البنفسجية، الناجتة عن استعادة األوزون السرتاتوسفريي يف املستقبل وأتثريات تغري املناخ، 

لى سبيل ت األوزون األرضي. وخيتلف حجم واجتاه التغيري اختالفاً كبرياً بني املواقع اجلغرافية املختلفة )ععلى تركيزا
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املثال، املواقع احلضرية مقابل املواقع الريفية(. وقد تكون النبعااثت بعض بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون )من 
اهلواء الرتوبوسفريي. ومت تقييم هذه نوعية رة أو غري مباشرة على قبيل األمونيا واهليدروكربوانت( أتثريات مباش

هنا صغرية ابلنسبة إىل املصادر األخرى، إال أن هناك نقصاً يف املعلومات املنشورة. التأثريات يف الوقت احلايل على أ
صحة اإلنسان، وهي ملستقبلي يف جودة اهلواء الرتوبوسفريي خطراً يهدد إنتاج احملاصيل وكذلك ويشكل الرتاجع ا

 اتوسفريي على األمن الغذائي.آلية من عدة آليات ميكن من خالهلا أن تؤثر التغريات املستقبلية يف األوزون السرت 
يدروكلورية فلورية، ومركبات اهلكربون المركبات من حتلل عدة  منمحض اخلليك الثالثي الفلور وينتج  -5٧

األخرى النامجة عن أنشطة  كربونيةالفلورو روفلورية، وكذلك بعض املركبات كربون هيدروفلورية، واألولفينات اهليدال
ويظل دون وميكن أن يرتاكم يف املسطحات املائية.  شديد املقاومة للتحللمحض اخلليك الثالثي الفلور و بشرية. 

مض اخلليك الثالثي الفلور حلالتقييم السابق لفريق تقييم التأثريات البيئية، الذي يفيد أبن الرتكيزات املستقبلية تغيري 
تشكل هتديداً كبرياً على صحة اإلنسان أو ال خدام املتوقع لبدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون النامجة عن االست

 البيئة.
حتلل املواد البالستيكية و تكسر دور كبري يف ، اليت تقوم بفوق البنفسجية وتتأثر نوعية املياه ابألشعة -58

أولوية البحوث وتتمثل ت املسببة لألمراض املنقولة ابملياه. يميائية يف البيئة، ويف حتديد بقاء امليكروابامللواثت الك
س نة لتحديد الكيفية اليت تتأثر هبا هذه العمليات ابلتغريات املستقبلية يف األوزون  احلالية يف استخدام هن ج منذجة حم 

 ية.على األشعة فوق البنفسجية يف املسطحات املائ تؤثرالسرتاتوسفريي وغري ذلك من العوامل اليت 
من حدة األشعة فوق البنفسجية يف املسطحات  ختفف بشدةاملواد العضوية الطبيعية املذابة يف املياه و  -59

د مصدرًا متزايدًا للمواد العضوية الذائبة، مما حي الصقيع الدائم التجمدالظواهر اجلوية املتطرفة وإذابة ومتثل املائية. 
الغطاء الثلجي أو اجلليدي يف املناطق القطبية إىل أدى تقلص قد من اخرتاق األشعة فوق البنفسجية للمياه. و 

اليت هذه التأثريات و د أو الثلج. يزايدة اخرتاق األشعة فوق البنفسجية للمياه اليت كانت يف املاضي حتت سطح اجلل
توايت التعرض فتعدل مسملستقبلية يف األوزون السرتاتوسفريي تعمل جنبًا إىل جنب مع التغريات اساملناخ حيركها 

 مبا يف ذلك مصائد األمساك. لكائنات العضوية املائية والنظم اإليكولوجيةلألشعة فوق البنفسجية ابلنسبة ل
. استنفاد األوزون السرتاتوسفريي يف القطب اجلنويب يف تغري املناخ اإلقليمي يف نصف الكرة اجلنويبوأسهم  -60

ابء، وحرائق الغاابت  -درجات احلرارة، واألشعة فوق البنفسجية وكانت للتغريات الناجتة يف أمناط اهلطول، و 
وسيحدد النطاق الزمين الستعادة أتثريات قابلة للقياس يف النظم اإليكولوجية املتواجدة يف نصف الكرة اجلنويب. 

رجح أن أي املالحظة حاليًا على النظم اإليكولوجية. وي   مدى استمرار تلك التأثرياتاألوزون يف القطب اجلنويب 
ملركب الكربون عن االنبعااثت غري املتوقعة تنتج مثاًل أتثريات بيئية لتأخري استعادة األوزون السرتاتوسفريي، 

 املناخ.اليت حيركها اآلليات  بواسطة تلكاليت أ بلغ عنها مؤخراً، ستكون أكثر وضوحاً  11-الكلوروفلوري
وعلى الصعيد العاملي، أدى تنفيذ بروتوكول مونرتايل إىل محاية إنتاج احملاصيل من التأثريات الضارة الرتفاع  -61

هلذه  ‘‘العامل الذي نتفاداه’’حىت اآلن مناذج  ولكن ال توجداألشعة فوق البنفسجية وتغري املناخ على حد سواء. 
يحمي احملاصيل من التأثريات الضارة لزايدة درجات احلرارة س أيضاً  للمناخ، فهو تعديل كيغايل وحبمايةالتأثريات. 

 والظواهر املتطرفة لتوافر املياه )اجلفاف، والفيضاانت(.
وميكن لألشعة فوق البنفسجية أن تعدل استجاابت احملاصيل لتغري املناخ والعكس ابلعكس. ومن املتوقع  -62

ا، فإن فهم العوامل الدافعة احلالية واملتطورة للتغري يف األمن لذ. و الزراعةأن ختتلف التأثريات بني األنواع وظروف 
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اهلواء وكذلك األشعة فوق ونوعية عن التغريات يف املناخ واألوزون تلك النامجة منها الغذائي، على سبيل املثال 
 تقييماً شامالً ومتعدد التخصصات.يتطلب البنفسجية، 

ىل اإلضرار ابلسالمة الوظيفية للمواد البالستيكية واألخشاب إ وقد أدت األشعة فوق البنفسجية الشمسية -63
املستخدمة يف عمليات البناء وتقصري عمرها االفرتاضي، وقد يقيد العمر االفرتاضي للخالاي الكهروضوئية اجلديدة 

ات السطحية جلفوق البنفسجية، أو املعااألشعة للحماية من القائمة على البوليمرات. وجيرى تطوير العوامل املثبتة 
االجتاه الناشئ ويدفع أو الطالءات هبدف التخفيف من حدة التأثريات الضارة لألشعة فوق البنفسجية واملناخ. 

للحماية من األشعة جلهود الرامية إىل احلد من التأثريات البيئية لتلك العوامل املثبتة املراعية للبيئة ا ‘‘اخلضراء’’للمواد 
 فوق البنفسجية.

على  التأثريات ، مبا يف ذلك2018تام، أشار السيد بول إىل أن تقييم التأثريات البيئية لعام خلويف ا -64
هو األخرى وأحد فوائده الصحة، عزز فوائد بروتوكول مونرتايل ذات الصلة أبهداف التنمية املستدامة املتعددة. 

 يئية.لبالعلمية اجلديدة اليت تدعم حالياً فهم العديد من التحدايت ااملعرفة 
 األفرقة املعنيةا هتاليت أعد ٢٠١٨الرسائل الرئيسية املستمدة من تقارير تقييم عام  -3

؛ والسيد ابولو ألتوي، الرئيس فريق التقييم التقين واالقتصاديقدم السيد آشلي وودكوك، الرئيس املشارك ل -65
سة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية ، الرئيتوباملشارك للجنة اخليارات التقنية للرغوات؛ والسيدة هيلني 

، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت؛ والسيد إاين بورتر، الرئيس تشااتوايوالكيميائية؛ والسيد آدم 
نية للتربيد بولوانرا، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقفابيو ة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل؛ والسيد املشارك للجن

اليت أعدها  2018الرسائل الرئيسية املستمدة من تقارير تقييم عام عن عرضًا  واملضخات احلراريةوتكييف اهلواء 
 .كل فريق

 فريق التقييم التقين واالقتصادي )أ(
 ، متحداًث أيضًا ابسم الرئيستنيفريق التقييم التقين واالقتصاديقدم السيد وودكوك، الرئيس املشارك ل -66

الرئيسية واملسائل مارانيون، العرض بشأن التقدم احملرز يف العمل بيال والسيدة بيزانو املشاركتني للفريق السيدة مارات 
اليت أعدها الفريق. وقدم قائمة كاملة ابألعضاء احلاليني للفريق البالغ عددهم  2018املستمدة من تقارير تقييم عام 

. 5ملة ابملادة أعضاء من األطراف غري العا 10و 5ملادة ابطراف العاملة أعضاء من األ 10عضواً، من بينهم  20
فريق التقييم التقين ، الذي ط لب فيه أن ي راعى يف تقارير 2٧/6إىل املقرر  2018واستجابت تقارير تقييم عام 

 ما يلي: واالقتصادي
 امة؛التخلص من املواد املستنفدة لطبقة األوزون على التنمية املستدأثر  )أ(

االنتقال إىل بدائل وممارسات تقضى على د عنالتقدم التقين يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك  )ب(
العوامل املنصوص عليها يف اتفاقية مع مراعاة ها إىل أدىن حد من انبعااثت املواد املستنفدة لطبقة األوزون أو تقلل

 فيينا؛
واد املستنفدة لطبقة األوزون والقضاء عليها يف مجيع امل لتخفيضتقنياً واقتصادايً اخليارات اجملدية  )ج(

 طاعات ذات الصلة؛الق
املواد اليت ستنفدة لطبقة األوزون وبدائلها، مبا يف ذلك تلك املواد املعلى  احملتويةحالة املصارف  )د(

 واحلرجة، واخليارات املتاحة للتعامل معها؛الضرورية تفظ هبا لالستخدامات حي
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ذات الصلة وزون لألاملستنفدة  املوادمصادر ، و التطبيقاتيف خمتلف واالستهالك  اإلنتاجحساب  )ه(
 وبدائلها.

ينتظر تقارير التقييم، مشرياً إىل أن تقارير جلان اخليارات التقنية لووصف السيد وودكوك اجلداول الزمنية  -6٧
االجتماع احلادي حبلول  قين واالقتصاديفريق التقييم التتقرير ينتظر ، و 2018 ديسمربكانون األول/  31يف  إجنازها

وقدَّم الجتماع احلادي والثالثني لألطراف. حبلول ا للفريق العامل املفتوح العضوية، والتقرير التجميعي واألربعني
فرادى الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية، الذين وصفوا الرسائل الرئيسية املستمدة من القطاعات بعد ذلك 

 ني فيها.العامل
 للرغاويجلنة اخليارات التقنية  )ب(

، متحداثً أيضاً ابسم الرئيسة املشاركة للرغاويقدم السيد ألتوي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية  -68
الصادر عن اللجنة. وانقش  2018، الرسائل الرئيسية املستمدة من تقرير تقييم عام تريينوين -والرتالسيدة هيلني 

على استنفاد األوزون والقدرة املنخفضة على إحداث عدومة املذات القدرة عوامل اإلرغاء ألتوي مدى توافر  السيد
اليت متك ن من التسويق للرغاوي ضافات اإلحتسينات كبرية يف تطوير وتوافر  إدخالاالحرتار العاملي، مشريًا إىل 

منخفضة على استنفاد األوزون وقدرة معدومة قدرة ذات  عوامل إرغاءاليت حتتوي على للرغاوي التجاري الناجح 
يف أورواب وأطراف أخرى من األطراف اإلرغاء جتري عوامل التحويالت لأشار إىل أن و على إحداث االحرتار العاملي. 

نة أسفرت عن إسراع وترية التحويالت. ومل تتمكن اللج لغازات املفلورةالقواعد التنظيمية لوأن  5غري العاملة ابملادة 
 .معينةمن مجع تفاصيل بشأن توافر منتج حمدد ألن الشركات احتفظت بسرية معلومات 

عن طريق ، كانت اللجنة على دراية بتسويق املركب 11-مبركب الكربون الكلوروفلوريوفيما يتعلق  -69
اللجنة  الذي أعدته 2018. وسيقدم تقرير تقييم عام الرغاويلالستخدام يف  اإلنرتنت وبوسائل أخرى وذلك

. وأشار السيد الرغاوينفخ يف  11-مركب الكربون الكلوروفلوريموجزاً عن اجلدوى التقنية للعودة إىل استخدام 
-وري فلوريمركب الكربون اهليدروكل إىل 11-املبدئي من مركب الكربون الكلوروفلوريألتوي إىل أن التحويل 

-صائص املذيبة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلورياخلتطلب إدخال تعديالت كبرية على الرتكيبة بسبب ب 141
الكربون  مركبمن  11-مركب الكربون الكلوروفلوريإىل ب، وابملقابل ال يتطلب التحول الرجعي 141

مركب الكربون أخريًا إىل أن استبدال  بسيطًا يف الرتكيبة. وأشار ب إال تعديالً 141-اهليدروكلوري فلوري
 ات اهليدروكربون أو مركبات الكربون اهليدروفلورية أكثر صعوبة.يف تركيب 11-الكلوروفلوري

 جلنة اخليارات التقنية للهالوانت )ج(
 ، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت، متحداًث أيضًا ابسم الرئيسنيتشااتوايقدم السيد  -٧0

 2018ل الرئيسية املستمدة من تقرير تقييم عام فريدونيك والسيد سريغي كوبلوف، الرسائدانييل املشاركني السيد 
عن إحراز تقدم طفيف أو عدم إحراز أي تقدم  تبلغاللجنة وعلى مدار عدة سنوات كانت الذي أعدته اللجنة. 

ن هذا األمر تغري مؤخراً. ففي تشرين األول/أكتوبر ي ذكر يف استخدام عوامل بديلة جديدة إلطفاء احلرائق، إال أ
وكان  الغمر الكامل؛عن خليط جديد ذي قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي من أجل ، أ علن 2018

واملركب  FK-5-1-12قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي: املركب هلما هذا خليطًا من عاملني حاليني 
HCFO-1233zd(E) ذات الصلة، فقد يستغرق  نظراً للوقت الالزم العتماد عوامل جديدة من املنظمات املعيارية. و

هناك تقريباً أي تعد السوق. وفيما يتعلق ابألنظمة العسكرية، مل  هذا اخلليط يف األمر عدة سنوات قبل تقييم أثر
على الرغم من وجود العديد من التطبيقات اليت  ،تطبيقات يتعني فيها استخدام اهلالوانت يف التصميمات اجلديدة
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ة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. ويف التصميمات القدمية )القائمة(، هناك ال توجد فيها بدائل ذات قدر 
مركبات الكربون اهليدروفلورية ذو من بديل ميكن فيها استخدام أي ال و مناسب هالون أي ا ال يتوفر هلتطبيقات 

نفط والغاز، مل يكن قدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي من أجل عمليات إعادة التجهيز. ويف عمليات ال
من اهلالوانت،  مجيع املرافق اجلديدةختلو مطلوابً إال لدعم املرافق القدمية الطويلة األجل، يف حني  1301اهلالون 
، (HFC-23) 23-يلزم مركب الكربون اهليدروفلوريملناخ )أي يف درجات احلرارة املنخفضة(، قد حسب اولكن 

 (.12 400رة عالية جداً على إحداث االحرتار العاملي )قدكربون هيدروفلوري يتسم بوهو مركب  
اهلالوانت ومركبات اليت تستخدم  إطفاء احلرائق موادخمزوانت معلومات عن  تشااتوايوقدم السيد  -٧1

اهلالوانت العاملية املستمد من منوذج اللجنة يف هناية عام ملخزوانت الكربون اهليدروفلورية. وكان احلجم التقديري 
؛ واهلالون 24 000: 1211؛ واهلالون 3٧ ٧50: 1301)ابألطنان( على النحو التايل: اهلالون  2018
ستخدامات لالرأي اخلرباء بشأن معدالت االنبعااثت يستخدم للجنة . ولوحظ أن منوذج ا6 ٧50 :2402
اجلوية: ابلنسبة للهالون  ، حسب املنطقة. وفيما يتعلق ابالنبعااثت املقدرة املستمدة من القياساتاملختلفة النهائية
 مما يعطي ، كانت االنبعااثت أعلى من منوذج جلنة اخليارات التقنية للهالوانت،عدم التيقن مع بعض، 1301
، 2002، كانت االنبعااثت أعلى بكثري من منوذج اللجنة منذ عام 1211أصغر بكثري؛ وابلنسبة للهالون خمزوانً 

، كانت االنبعااثت أقل من منوذج مع بعض عدم التيقن، 2402سبة للهالون أصغر بكثري؛ وابلنخمزوانً  يعطيا مم
)البديل الرئيسي  HFC-227eaاالنبعااثت السنوية املقدرة من املركب وبلغت أكرب نوعاً ما. خمزوانً مما يعطي اللجنة، 

تطبيقات احلماية من ن ع 2018والناجتة يف عام ( 1301القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي للهالون ذو 
أن قدر يف املائة، إذًا ي   2.5طن مرتي. وابفرتاض أن معدل االنبعاث السنوي العاملي يساوي  3 400احلرائق 

أشار إىل أن ارتفاع  تشااتواي، ولكن السيد 2018طن مرتي يف هناية عام  130 000العاملي يبلغ املخزون 
. ونظرًا الستمرار الطلب العاملي من الناتجللمخزون  صغرأيعطي حجمًا معدالت االنبعااثت من شأنه أن 

تدمري طفاايت احلرائق بعدم النظر يف انت توصياهتا التطبيقات الطويلة األجل، واصلت جلنة اخليارات التقنية للهالو 
إىل كمالذ أخري، أي ال يتم ذلك إال إذا كانت ملوثة جداً حبيث ال ميكن إعادة تدويرها/استصالحها لتصل  إال

 درجة نقاء مقبولة.
 (BTP-2)البديل  1211حتديثًا بشأن الطريان املدين، مشريًا إىل أن اهلالون  تشااتوايوقدم السيد  -٧2

. ويف اآلونة التصنيعمن خط الواردة حديثًا املستخدم يف أجهزة اإلطفاء احملمولة يستخدم على منت الطائرات 
لثالثني لألطراف(، أ علن عن إحراز تقدم جديد يف اختبار خليط األخرية )يف األسبوع الذي سبق االجتماع ا

بديل حيل الشحن. وابإلضافة إىل ذلك، فإن عملية إعادة اختبار حجرات يف  1301ليحل حمل اهلالون حصري 
جلنة تساور ، 29/8مستمرة. ومع ذلك، وكما ورد يف املقرر ال تزال يف قضبان احملركات  1301اهلالون حمل 

يف جمال  لالستخدام 1301التقنية للهالوانت خماوف جدية فيما يتعلق ابلتوافر الطويل األجل للهالون  اخليارات
بعد أوائل ثالثينات القرن احلايل، نظراً ألن املعدل يف الفرتة الطريان املدين وغريها من االستخدامات الطويلة األجل 

ال ي رجح وألنه يكون أكرب بكثري من التقديرات السابقة، يف الطريان املدين قد  1301السنوي النبعااثت اهلالون 
عواقب هذه العوامل أن الكمية املتاحة وتعين ت الطريان املدين. الستخداما 1301اهلالون يتاح معظم خمزون أن 

لن تكون كافية جلميع التطبيقات الطويلة األجل )على سبيل املثال الطريان املدين، والنفط  1301من اهلالون 
سنة  40إنه ابلنظر إىل أن عمر أي طائرة يبلغ  تشااتوايلغاز، واالستخدام العسكري(. ويف اخلتام، قال السيد وا

 .حالياً  تصنيعهااليت جيري يكفي لفرتات عمر الطائرات  1301تقريباً، لن يكون هناك هالون 



UNEP/OzL.Pro.30/11 

165 

 جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل )د(
ئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، متحداثً أيضاً ابسم الرئيسة قدم السيد إاين بورتر، الر  -٧3

أوضح أن التخلص التدرجيي من و ، نظرة عامة عن القضااي املتعلقة بربوميد امليثيل. بيزانومارات  املشاركة السيدة
ان تقريباً، بيد أنه ال تزال هناك قد حتقق يف مجيع البلد اخلاضعة للرقابةبروميد امليثيل ابلنسبة لالستخدامات 

القلق من تسويق بروميد امليثيل عرب اإلنرتنت اللجنة ويساور مستوايت غري معروفة من املخزوانت قيد االستخدام. 
مما جيعل من الصعب حتديد عدد البلدان اليت ال تزال  اخلاضعة للرقابةبدون قيود واضحة على االستخدامات 

عن استخدام كمية أقل من  وقد أ بلغخارج إجراءات إعفاءات االستخدامات احلرجة. تستخدم بروميد امليثيل 
يف إطار إعفاءات االستخدامات  201٧ائة من خط األساس العاملي( يف أربعة بلدان يف عام يف امل 0.5طناً ) 290

 ومت اعتمادها.تقريباً  اخلاضعة للرقابةاحلرجة للربوتوكول. وتتوفر حالياً بدائل جلميع االستخدامات 
اجلة قبل واملعطن من بروميد امليثيل يف عمليات احلجر الصحي  10 000استخدم ، 201٧ويف عام  -٧4

 34) 5 ، أبلغت ستة بلدان من األطراف غري العاملة ابملادة201٧أخذ هذا الرقم يف االزدايد. ويف عام و الشحن 
 5بلداً من األطراف العاملة ابملادة  41قبل الشحن( وواملعاجلة يف املائة من إمجايل استخدامات احلجر الصحي 

قبل الشحن( عن استهالك بروميد امليثيل يف واملعاجلة ي يف املائة من إمجايل استخدامات احلجر الصح 66)
يف املائة  55قبل الشحن. وأظهرت االستخدامات اإلمجالية أن آسيا متثل واملعاجلة استخدامات احلجر الصحي 

التينية يف املائة؛ ومتثل أمريكا ال 30؛ ومتثل أسرتاليا وإسرائيل ونيوزيلندا والوالايت املتحدة األمريكية من االستهالك
يف أورواب. ويف السنوات العشر استهالك يف املائة مع عدم تسجيل أي  5يف املائة؛ وأفريقيا  10والبحر الكارييب 

على الضعف يف بعض األطراف  ملعاجلة قبل الشحنوااحلجر الصحي استخدامات املاضية، زاد االستهالك يف 
زايدة التجارة و/أو هتديدات آفات احلجر الصحي و/أو التصنيف غري السليم  وميكن أن يعزى ذلك إىل

وميثل استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي واملعاجلة قبل الشحن. واملعاجلة الستخدامات احلجر الصحي 
وبروميد امليثيل طن سنوايً.  ٧500فهو يبلغ  يسي الذي يؤثر على االنبعااثت العاملية،العامل الرئقبل الشحن 

ميكن أن تنطلق نسبة ) يتسم بقابلية شديدة لالنبعاثقبل الشحن واملعاجلة املستخدم ألغراض احلجر الصحي 
تكنولوجيا ن ألوجه التقدم يف يف املائة من بروميد امليثيل إىل اجلو مباشرة بعد التبخري(، ومع ذلك ميك 95 تصل إىل

تقوم إبنفاذ إعادة  من االنبعااثت. ويف اخلتام، أوضح أن بعض األطراف والتدمري أن حتد كثرياً إعادة االحتجاز 
قبل الشحن يف إطار سياساهتا الوطنية  واملعاجلةلربوميد امليثيل املستخدم يف احلجر الصحي االحتجاز اإللزامية 

 الشواغل املفرطة إزاء صحة اإلنسان.بسبب و  إىل أدىن حد ممكن نبعااثتاالتقليل الرامية إىل 
 جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية )ه(

قالت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، متحدثة أيضاً ابسم  -٧5
مت التخلص تدرجييًا من أجهزة االستنشاق إنه سيد جياجنون تشانغ، الرئيسني املشاركني السيد كيتشي أونيشي وال

اجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكربون الكلوروفلورية، مع توفر بدائل ميسورة التكلفة يف شىت أحناء  ذات
اق من أجهزة االستنش 50:50مليون جهاز استنشاق يستخدم سنوايً، مبتوسط عاملي  800العامل. وكان حنو 

اجلافة، اليت تستخدم املساحيق زة االستنشاق ذات اجلرعات املقننة من مركبات الكربون اهليدروفلورية مقابل أجه
أ 134-مركب الكربون اهليدروفلوري. وأشارت إىل أن وتظهر تباينات كبرية يف هذه النسبة على الصعيد اإلقليمي

(HFC-134a ) الدافعة اجلديدة الغازات تنشاق ذات اجلرعات املقننة وأن يف أجهزة االسالرئيسي الدافع الغاز ميثل
ختفيض األقل على إحداث االحرتار العاملي ال تزال يف مراحل تطورها املبكرة. ورأت أنه ميكن حتقيق  ذات القدرة

ي الستخدامات أجهزة االستنشاق ابلتبديل إىل أجهزة االستنشاق ابملساحيق اجلافة، وتفادالبصمة الكربونية يف 
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أجهزة االستنشاق ذات اجلرعات  تخدامواالقتصار على اس، HFC-227eaأجهزة االستنشاق اليت تستخدم املركب 
لعبوات دافع. وابلنسبة أ كغاز 134-مركب الكربون اهليدروفلوريكميات منخفضة من اليت حتتوي على  املقننة 

فلورية يف هذه التطبيقات ضئياًل جداً  يدروكلوريةاالستخدام العاملي ملركبات الكربون اهلكان واملعقمات،  الرذاذات 
إىل املركبات لعبوات الرذاذات الدافعة الغازات نسبياً، مع توفر جمموعة من البدائل. فقد حدث انتقال يف كثري من 

أن  االستهالكية. وأشارت إىلعبوات الرذاذات امليثيل، خاصة يف الثنائي اهليدروكربونية القابلة لالشتعال واإليثر 
عندما تكون قابلية عبوات الرذاذات الكربون اهليدروفلورية غري السامة وغري القابلة لالشتعال تستخدم يف  مركبات

. وابلنسبة للرقابةاالشتعال والس مية موضع اعتبار، وأيضًا عندما ختضع انبعااثت املكوانت العضوية املتطايرة 
روكلورية فلورية، مع التوقف عن التنظيف ابملذيبات يف ربون اهليدللمذيبات، توجد جمموعة من البدائل ملركبات الك

األطراف  ومع ختفيض هذا التطبيق يف، ابستثناء التطبيقات الفضائية والعسكرية، 5األطراف غري العاملة ابملادة 
عاملي اإلنتاج الأما . املعاجلةاملستخدمة يف عوامل  اخلاضعة للرقابة. وقد اخنفضت كميات املواد 5العاملة ابملادة 

وبلغ حنو نسبيًا  ضئيالً فقد كان والتحليلية املختربية ألغراض االستخدامات  اخلاضعة للرقابةاملبلغ عنه من املواد 
ألغراض استخدامات املواد األولية زايدة كبرية يف الفرتة بني عامي  اخلاضعة للرقابةطناً. وزاد إنتاج املواد  150

طن سنوايً. وابلنسبة للمواد  116000حول متوسط إمجايل قدره اً احلني تقلبوشهد منذ ذلك ، 2011و 1990
كلوريد ورابع  ، 11-مركب الكربون الكلوروفلوريعرضت كذلك يف تقرير التقييم انبعااثت الكيميائية األخرى، 

تام، سلطت . ويف اخلرواإليثان الثنائي الكلو ، وامليثان الثنائي الكلور، القصري للغايةالكربون، واملواد ذات العمر 
، مع تعهد الكثري اخلاضعة للرقابةطن من املواد  300000، مت تدمري أكثر من 1996الضوء على أنه منذ عام 

 ابلفعل بتدمري نفاايت مركبات الكربون اهليدروفلورية. 5من األطراف غري العاملة ابملادة 
 ةات احلراريواملضخجلنة اخليارات التقنية للتربيد، وتكييف اهلواء  )و(

، واملضخات احلراريةقال السيد بولوانرا، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء  -٧6
تقريباً أجنز ، 5متحداًث أيضًا ابسم الرئيس املشارك السيد روبرتو بيكسوتو، إنه يف األطراف غري العاملة ابملادة 

. 5 يف األطراف العاملة ابملادةمنها التخلص وجيري اهليدروكلورية فلورية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
يف قطاع التربيد، وتكييف  22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريوعلى وجه أكثر حتديداً، اخنفض استهالك 

هليدروكلورية وسيقتصر قريبًا استخدام مركبات الكربون ا 5 األطراف العاملة ابملادةلدى اهلواء ومضخات احلرارة 
ذات القدرة األقل على إحداث االحرتار احللول فلورية على عمليات الصيانة يف هذا القطاع، مع زايدة توافر 

 5العاملي يف كثري من التطبيقات يف هذا القطاع. وأشار إىل الشواغل احلالية لدى بعض األطراف العاملة ابملادة 
اهليدروفلورية وتكلفتها، وقال إن العمل جار يف وضع معايري السالمة األولفينات مواد تربيد توافر فيما يتعلق ب

واملضخات القابلة لالشتعال. وأشار أيضاً إىل أن تكنولوجيا التربيد وتكييف اهلواء مواد التربيد املتعلقة ابستخدام 
 تشهد تطوراً سريعاً.، املصغرة ذات القنوات الت احلرارةون ومبادِّ ة، من قبيل قاذفات اثين أكسيد الكربياحلرار 
وقد زاد استهالك الطاقة )الكهرابء( عامليًا يف القطاع نتيجة للنمو الكبري يف أعداد املعدات، خاصة يف  -٧٧

يون وحدة مل 135بنحو  2016وق درت املبيعات السنوية ألجهزة تكييف اهلواء يف عام  5األطراف العاملة ابملادة 
إزاء كفاءة أنظمة التربيد وتكييف  ةمتزايدشواغل قيد االستعمال. وهناك  مليار جهاز تكييف هواء 1.6مع وجود 

ض استهالك الطاقة وتوفري التربيد والتدفئة بطريقة أكثر استدامة. ويف يفاليت هتدف إىل ختة ياحلرار واملضخات اهلواء 
فضة على إحداث جة إىل هنج متكامل من أجل حلول ذات قدرة منخاخلتام، قال السيد بولوانرا أن هناك حا

 االحرتار العاملي، مبا يف ذلك الكفاءة يف استهالك الطاقة، وقابلية االشتعال، والس مية، والصيانة.
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 مالحظات ختامية )ز(
موجزات من سيتض فريق التقييم التقين واالقتصادين تقرير يف معرض اختتام العروض قال السيد وودكوك إ -٧8

عن جلان اخليارات التقنية، وقضااي شاملة مثل كفاءة استهالك الطاقة، واالستدامة، تنفيذية لتقارير التقييم الصادرة 
فريق تقرير التقييم الصادر عن لالتنفيذي املوجز  وسيدمجوالتخطيط التنظيمي.  11-ومركب الكربون الكلوروفلوري

فريق التقييم العلمي وفريق تقييم لتقريري التقييم الصادرين عن املوجزين التنفيذيني مع  التقييم التقين واالقتصادي
 .2019التقرير التجميعي لعام ليشكل التأثريات البيئية 

____________ 


