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المسائل المطروحة للمناقشة خالل االجتماع الثالثين لألطراف والمعلومات المتوخى اطالعه 
 عليها

 مذكرة من األمانة

 مقدمة - أوالً 
لالجتماع الثالثُت تتضمن ىذه ادلذكرة موجزان للمسائل ادلوضوعية ادلدرجة يف جدكؿ األعماؿ ادلؤقت  -1

لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف. كيتضمن الفرع الثاين عرضان عامان للجزء 
التحضَتم، كما يتضمن  الفرع الثالث عرضان عامان للجزء الرفيع ادلستول. كيرد بالنسبة لكل بند من بنود جدكؿ 

سيما فيما يتعلق بادلناقشة ذات الصلة اليت  ساسية يتناكؿ اخللفية، الاألعماؿ موجز مقتضب للمعلومات األ
 ُْإىل  ُُدارت خالؿ االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية ادلعقود يف فيينا يف الفًتة من 

 .َُِٖسبوز/يوليو 

الصلة ببعض بنود كسيقدـ يف اإلضافة ادللحقة هبذه ادلذكرة ما ييتاح من ادلعلومات اإلضافية ذات  -2
التقارير كادلعلومات ادلستجدة اليت يقدمها فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم  جدكؿ األعماؿ، كتشمل أساسان 

كىيئاتو الفرعية، دبا يف ذلك ما يتعلق بالتقييم النهائي لًتشيحات االستخدامات احلرجة لربكميد ادليثيل؛ 
( كمعلومات 29/11(؛ كالكفاءة يف استخداـ الطاقة )ادلقرر 26/5كاإلجراءات ادلختربية كالتحليلية )ادلقرر 

( كستتضمن اإلضافة موجزات 29/8مستكملة عن التقدـ احملرز، إف كجد، فيما يتعلق دبسألة اذلالونات )ادلقرر 
 لتلك التقارير.
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نوفمبر تشرين الثاني/ ٧ - ٥لمحة عامة عن البنود المدرجة في جدول أعمال الجزء التحضيري ) - ثانياً 
٨١٠٨) 

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( ٠افتتاح الجزء التحضيري )البند  - ألف
تشرين الثاين/نوفمرب  ٓمن يـو االثنُت  11:11من ادلقرر افتتاح اجلزء التحضَتم من االجتماع يف الساعة  -3

 ,Urb. Santa Lucía, pasaje A y Vía Interoceánica, Paseo San Francisco Mall، يف مركز ادلؤسبرات كورـك كيتو، كعنوانوَُِٖ

Cumbayá, Quito. 

كسيشًتؾ يف رئاسة اجلزء التحضَتم السيد يعقوب ادلعتوؽ )الكويت( كالسيدة سينثيا نيوبرغ )الواليات  -4
 ادلتحدة األمريكية(، الرئيساف ادلشاركاف للفريق العامل ادلفتوح العضوية.

يل مسبقان عن طريق نظاـ التسجيل على اإلنًتنت. كقد تضمنت كيشجَّع ادلشاركوف على التسج -5
من نفس الشهر،  ُّ، كإىل ادلنظمات يـو َُِٖسبوز/يوليو  َّالرسائل اإللكًتكنية ادلوجهة إىل األطراؼ يـو 

كصلة للدخوؿ إىل نظاـ التسجيل، ككصلة أخرل لالطالع على رسالة الدعوة، كتعليمات مفصلة خبصوص 
كسيتلقى ادلشاركوف ادلسجلوف مقدمان تصاريح دخوؿ ذات أكلوية عن طريق الربيد اإللكًتكين  عملية التسجيل.

قبل انعقاد االجتماع بأسبوع. كستيصدر شارات االجتماع للمشاركُت عند إظهارىم تصرحيات الدخوؿ ذات 
شكل إلكًتكين على األكلوية يف مكتب التسجيل الواقع دبكاف انعقاد االجتماع، سواء يف شكلو مطبوع أك يف 

جهاز زلموؿ. كديكن االطالع على معلومات إضافية عن عملية التسجيل كلوجستيات االجتماع يف مذكرة 
 ./http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30معلومات أعدهتا األمانة، كىي متاحة على العنواف 

تشرين الثاين/نوفمرب  3يـو السبت  من 8:11كسيبدأ التسجيل يف موقع االجتماع يف الساعة  -6
من كل يـو طواؿ فًتة انعقاد االجتماع. غَت أف ادلشاركُت يشجَّعوف  8:11، كبعد ذلك يف الساعة 2118

 نظاـ التسجيل التابع لألمانة. يفعلى التسجيل مسبقان، قبل االجتماع بوقت كاؼ، 
ٌث ادلشاركوف على الورؽ فعليان  عن ألف ىذه االجتماعات ستستغٌت كباإلضافة إىل ذلك، كنظران  -7 ، حيي

 إحضار حواسيبهم كأجهزهتم احملمولة لالطالع على كثائق االجتماع.
)أ( و)ب( من جدول األعمال  1بيانا ممثلي حكومة إكوادور وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )البندان 

 المؤقت للجزء التحضيري(
 سيديل كل من شلثل حكومة إكوادكر كشلثل برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ببياف ترحييب.  -8

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( ٨المسائل التنظيمية )البند  - باء
 )أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 2إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري )البند  - ٠

، UNEP/OzL.Pro.30/1يرد جدكؿ األعماؿ ادلؤقت للجزء التحضَتم يف الفرع األكؿ من الوثيقة  -9
كسييعرض على األطراؼ إلقراره. كقد تود األطراؼ أف تعتمد جدكؿ األعماؿ، دبا يف ذلك أية بنود قد تتفق 

 ‘‘.مسائل أخرل’’، 17على إضافتها يف إطار البند 
 ن جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري()ب( م ٨العمل )البند تنظيم  - ٨

)ب( اقًتاحان إىل األطراؼ عن الكيفية اليت يودكف  2ييتوقَّع أف يقدِّـ الرئيساف ادلشاركاف يف إطار البند  -11
 هبا معاجلة بنود جدكؿ األعماؿ.
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من الجدول المؤقت )ب(  3الميزيانية والتقارير المالية للصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال )البند  - جيم
 للجزء التحضيري(

الصادر عن  29/24للمقرر  ينظر اجتماع األطراؼ سنويا يف ميزانية بركتوكوؿ مونًتياؿ. ككفقان  -11
، ََِِك 2119ك َُِٖاالجتماع التاسع كالعشرين لألطراؼ، تيعرض ميزانيات قائمة على النتائج لألعواـ 

إىل جانب ادليزانيات التقليدية لنفس السنوات،  للسماح بادلقارنة. كعالكة على ذلك تيعرض ميزانيتا العامُت 
سيناريو ‘ 2’السيناريو ادلقًتح الذم يعكس االحتياجات ادلتوقعة؛ ‘ 1’لسيناريوىُت، مها:  كفقان  ََِِك َُِٗ

 .َُِٖادلقًتحة لعاـ النمو االمسي الصفرم ادلقًتف بادليزانية ادلنقحة 

 كترد ادليزانيتاف يف كثيقتُت على النحو التايل: -12
كادليزانيتُت  َُِٖالتنقيح ادلقًتح للميزانية ادلعتمدة لعاـ  UNEP/OzL.Pro.30/4تتضمن الوثيقة  )أ(

 بالشكل التقليدم، أم حسب فئة التكلفة؛ ََِِك َُِٗادلقًتحتُت لعامي 
ادليزانيات القائمة على النتائج كبرامج العمل لعاـ  UNEP/OzL.Pro.30/4/Add.1تتضمن الوثيقة  )ب(

 ، كذلك كفقان ََِِك َُِٗإىل ادليزانية ادلنقحة ادلقًتحة لنفس العاـ، ككذلك للعامُت  استنادان  َُِٖ
اـ للسيناريوىُت، أم سيناريو ادليزانية ادلقًتحة كالنمو االمسي الصفرم. كقد شكلت كالية األمانة كخطة عملها لع

لتحديد األىداؼ كاإلصلازات ادلتوقعة، اليت استيند إليها حلساب تفاصيل تكاليف ادلوظفُت  أساسان  َُِٖ
 كالتكاليف غَت ادلتصلة بادلوظفُت.

التقريراف ادلالياف للصندكقُت االستئمانيُت التفاقية فيينا حلماية  UNEP/OzL.Pro.30/5كيرد يف الوثيقة  -13
 ياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف.طبقة األكزكف كبركتوكوؿ مونًت 

 كمن ضمن ادلسائل الرئيسية األخرل ادلعركضة على األطراؼ للنظر فيها ما يلػػي: -14
 ، كمسامهات األطراؼ؛2121ك َُِٗ، كميزانيتا عامي َُِٖادليزانية ادلنقحة لعاـ  )أ(

 لتخفيضو؛كاخليارات ادلمكنة  َُِٖالرصيد النقدم ادلتوقع يف هناية عاـ  )ب(
 شكل عرض ادليزانيات ادلقبلة، مع مراعاة مزايا كعيوب ادليزنة السنوية القائمة على النتائج. )ج(

من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت للجزء التحضَتم، جلنة  3كمن ادلتوقع أف تنشئ األطراؼ، يف إطار البند  -15
االقتضاء، هبدؼ اعتماده خالؿ اجلزء  للميزانية للتداكؿ بشأف مشركع مقرر متعلق بادليزانية كالتوصية بو، حسب

/]باء 31بوصفو مشركع ادلقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3الرفيع ادلستول. كيرد مشركع مقرر منوذجي يف الوثيقة 
 باء[.

تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال الهادف إلى التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية )البند  - دال
 المؤقت للجزء التحضيري( من جدول األعمال 4

)أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٤والمسائل ذات الصلة )البند  ٧تقديم البيانات بموجب المادة  - ٠
 التحضيري(

أينشيء فريق اتصاؿ خالؿ االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية دلواصلة النظر يف ادلسائل  -16
من ادلادة  ُ، دبا يف ذلك اجلدكؿ الزمٍت لتقدمي األطراؼ العاملة بالفقرة ٕادلتعلقة بتقدمي البيانات دبوجب ادلادة 

ركبات الكربونية اذليدركفلورية؛ قيم القدرة على ( بيانات خط األساس عن مٓ)األطراؼ العاملة بادلادة  ٓ
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-كمركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم 141-إحداث االحًتار العادلي دلركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم
؛ كاالستمارات ادلنقحة لتقدمي البيانات كما يرتبط هبا من تعليمات، دبا يف ذلك اإلبالغ عن خالئط 142

اذليدركفلورية. كقد توىل رئاسة فريق االتصاؿ السيد مارتن سَتكيس )كندا( كالسيد زيفنغ كمزائج مركبات الكربوف 
 زكنغ )الصُت(.

 141-كفيما يتعلق دبسألة قيم القدرة على إحداث االحًتار العادلي دلركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم -17
در تعليمات ألمانة األكزكف ، اتفق فريق االتصاؿ على أف تيص142-كمركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم

-أ دلركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم141-باستخداـ القيمة اخلاصة دبركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم
-ب  دلركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم142-، كالقيمة اخلاصة دبركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم141
يدركفلورية لدل األطراؼ ادلتأثرة، نظرا لكوف مركب ، عند حساب خطوط األساس دلركبات الكربوف اذل142

ب اآليسومرين األصلح ذباريان 142-أ، كمركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم141-الكربوف اذليدرككلورم فلورم
لتينك ادلادتُت. كاتفق الفريق أيضا على أال تطلب األطراؼ غَت ادلتضررة من مشكلة عدـ توافر االستمارات 

دمي البيانات يف ادلاضي تغيَتات يف خطوط أساسها دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية، إمنا تعترب ادلناسبة لتق
-كمركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم 141-الكميات ادلبلغ عنها من مركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم

-اذليدرككلورم فلورم أ، كمركب الكربوف141-مطابقة لكميات مركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم 142
 ب ألغراض حساب خطوط األساس دلركبات الكربوف اذليدركفلورية.142
لبيانات األساس، اتفق فريق  5كفيما يتعلق دبسألة اجلدكؿ الزمٍت لتقدمي األطراؼ العاملة بادلادة  -18

ة، دلركبات االتصاؿ على ضركرة أف تقدـ تلك األطراؼ بيانات خطوط األساس احلقيقية، ال ادلقدرة بالنسب
تأجيل عدـ ’’الكربوف اذليدركفلورية. بيد أنو عند عدـ توافر تلك البيانات، ينبغي ذبنب صياغات من قبيل 

إذ ديكن أف يوحي ذلك بأف الطرؼ ادلعٍت يف حالة عدـ امتثاؿ اللتزاماتو دبوجب تعديل كيغايل. ‘‘ االمتثاؿ
تينشر يف  ، كعلى أف تقدـ األطراؼ ادلعنية نصوصان ان كاتفق الفريق على السعي إلجياد سبيل مغاير للمضي قدم

الصفحة الشبكية لفريق االتصاؿ على بوابة االجتماع، من أجل إتاحة الفرصة دلزيد من ادلناقشة خالؿ االجتماع 
 الثالثُت لألطراؼ.

 123-كخبصوص مسألة قيم القدرة على إحداث االحًتار العادلي دلركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم -19
، اتفق فريق االتصاؿ على أنو ييستحسن معاجلة تلك ادلسألة من 124-كمركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم

 خالؿ مقرر يتخذه اجتماع األطراؼ، شريطة أف تعمل األطراؼ ادلعنية على إعداد مشركع نص مناسب.
، اتفق فريق االتصاؿ ِّ-كفيما يتعلق دبسألة تقدمي البيانات عن انبعاثات مركب الكربوف اذليدركفلورم -21

على أال تقتصر استمارات تقدمي البيانات على االنبعاثات، كأف تشمل معلومات أخرل. كبناء على طلب فريق 
( ٔاالتصاؿ، أتاحت األمانة خالؿ االجتماع صيغة منقحة من استمارة تقدمي البيانات ذات الصلة )االستمارة 

الجتماع. كديعيت األطراؼ ادلهتمة إىل تقدمي تعليقاهتا على يف الصفحة اخلاصة بفريق االتصاؿ على بوابة ا
من طرؼ كاحد فقط.  االستمارة إىل األمانة. ككانت األمانة قد تلقت يف حُت إعداد ىذه ادلذكرة تعليقان 

 (UNEP/OzL.Pro.30/8)كستتضمن ادلذكرة اليت من ادلقرر أف تيعدىا األمانة بشأف قضايا تقدمي البيانات 
 تكملة عن ىذه ادلسألة، إىل جانب االستمارات ادلنقحة كدليل تقدمي البيانات.معلومات مس
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كقد تود األطراؼ أف تواصل ادلناقشات بشأف ىذه ادلسائل خالؿ اجلزء التحضَتم، كأف تقدـ توصيات  -21
، حسب االقتضاء، دبا يف ذلك إعداد مشاريع مقررات يينظر فيها، مع احتماؿ بشأف سبل ادلضي قيديمان 

 ادىا، خالؿ اجلزء الرفيع ادلستول.اعتم
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)ب( من جدول األعمال المؤقت  ٤( )البند 29/4تكنولوجيا تدمير المواد الخاضعة للرقابة )المقرر  - ٨
 للجزء التحضيري(

 (1)خالؿ االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، قدـ فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم تقريره -22
عن تكنولوجيا تدمَت ادلواد اخلاضعة للرقابة، كىو تقرير يتضمن: )أ( تقييم تكنولوجيا التدمَت  (2)كتقريره التكميلي

للتأكد من صالحيتها دلركبات الكربوف اذليدركفلورية؛ )ب( استعراض  23/12على النحو ادلبُت يف مرفق ادلقرر 
ائمة التكنولوجيا ادلعتمدة لتدمَت ادلواد اخلاضعة للرقابة. كقد أية أشكاؿ أخرل من التكنولوجيا ديكن إدراجها يف ق

 ألحكاـ القرار. أخذ التقرير يف اعتباره ادلعلومات ذات الصلة اليت قدمتها األطراؼ كفقان 
كبعد إجراء مناقشة سبهيدية بشأف ىذه ادلسألة، أنشئ فريق اتصاؿ تشًتؾ يف رئاسة السيدة بتوؿ ذك  -23

لسيد رالف بريسكورف )ىولندا(. كنظر فريق االتصاؿ يف مشركع اجلدكؿ ادلنقح لتكنولوجيا احلسٍت )إندكنيسيا( كا
التدمَت الذم قدمتو فرقة العمل التابعة للفريق، مع الًتكيز على أشكاؿ التكنولوجيا اليت من ادلرجح حصوذلا على 

لة ينبغي أف تشكل العنصر ادلوافقة. كأعربت عدة أطراؼ عن رأم مفاده أف كفاءة عمليات التدمَت كاإلزا
األساسي يف ربديد أشكاؿ التكنولوجيا اليت توافق عليها األطراؼ لتدمَت مركبات الكربوف اذليدركفلورية، بينما 
ينبغي تنظيم معايَت االنبعاثات األخرل على الصعيدين الوطٍت كاإلقليمي. ككافق فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم 

لى تقدمي معلومات إضافية خالؿ االجتماع الثالثُت لألطراؼ، دبا يف ذلك معلومات كفرقة العمل التابعة لو ع
استهالؾ تلك التكنولوجيا للطاقة. ككاف فريق االتصاؿ قد عن عن االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربوف الناذبة 

ستشمل اإلضافة شجع األطراؼ على مناقشة تلك ادلسائل يف إطار ثنائي قبل االجتماع الثالثُت لألطراؼ. ك 
 للمعلومات اإلضافية اليت قدمها الفريق كفرقة العمل التابعة لو. ادللحقة هبذه ادلذكرة موجزان 

كقد تود األطراؼ أف تواصل ادلناقشات بشأف ىذه ادلسػلة خالؿ اجلزء التحضَتم، كأف تقدـ توصيات  -24
ر يينظر فيو، مع احتماؿ اعتماده، ، حسب االقتضاء، دبا يف ذلك إعداد مشركع مقر بشأف سبل ادلضي قيديمان 

 خالؿ اجلزء الرفيع ادلستول.
التقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف في وضع المبادئ التوجيهية لتمويل  - ٣

)ج( من جدول األعمال  ٤( )البند 28/2التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية )المقرر 
 ء التحضيري(المؤقت للجز 

أقرت األطراؼ يف االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ بأف تعديل كيغايل أبقى على الصندكؽ ادلتعدد  -25
موارد مالية إضافية كافية للتعويض  5أف توفر األطراؼ غَت العاملة دبوجب ادلادة باألطراؼ باعتباره اآللية ادلالية ك 

، على 5ادلادة بعن التكاليف الناشئة عن االلتزامات ادلتعلقة دبركبات الكربوف اذليدركفلورية لألطراؼ العاملة 
للجنة التنفيذية القياـ، يف من ذلك ادلقرر، طلبت األطراؼ إىل ا 10. كيف الفقرة 28/2يف ادلقرر ادلبُت النحو 

غضوف سنتُت من تاريخ اعتماد التعديل، بوضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي الستهالؾ كإنتاج 
ها كتلقي ئمركبات الكربوف اذليدركفلورية، كعرض تلك ادلبادئ التوجيهية على األطراؼ لالطالع على آرا

 يف صيغتها النهائية.مسامهاهتا قبل أف تضعها اللجنة التنفيذية 

                                                           
: تقرير فرقة العمل بشأف تكنولوجيا تدمَت ادلواد اخلاضعة للرقابة َُِٖنيساف/أبريل  -(  فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم1)

 دمَت.ادلتعلق بتكنولوجيا الت 29/4( كمرفقو: التقارير اليت قدمتها األطراؼ استجابة للمقرر ِ)اجمللد  29/4الصادر عمالن بادلقرر 
: ملحق تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التقٍت كاالقتصادم َُِٖأيار/مايو  -(  فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم2)

 بشأف تكنولوجيا تدمَت ادلواد اخلاضعة للرقابة، كتصويبو. 29/4بادلقرر  عمالن  َُِٖالصادر يف نيساف/أبريل 
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كظلت اللجنة التنفيذية تعمل على سلتلف عناصر ادلبادئ التوجيهية منذ اجتماعها السابع كالسبعُت،  -26
، دبا يف ذلك يف اجتماعها احلادم كالثمانُت، الذم عقد يف َُِٔالذم عقد يف تشرين الثاين/نوفمرب 

ذية مشركع منوذج للمبادئ التوجيهية للتكاليف . كنتيجة للمناقشات كضعت اللجنة التنفيَُِٖحزيراف/يونيو 
ككافقت على إدراج نص ذم صلة بالعناصر التالية  فيما خيص خفض مركبات الكربوف اذليدركفلورية تدرجييان 

ن األطراؼ من اختيار اسًتاتيجياهتا كأكلوياهتا يف القطاعات : ادلركنة يف التنفيذ دبا ديكِّ 28/2للمقرر 
اريخ النهائية للقدرات ادلؤىَّلة؛ كربويالت ادلرحلتُت الثانية كالثالثة؛ كعمليات اخلفض كالتكنولوجيات؛ كالتو 

اإلمجايل ادلستدامة؛ كفئات التكاليف اإلضافية ادلؤىلة لقطاعات اإلنتاج كاالستهالؾ كالتصنيع كصيانة معدات 
رارة احمليطة العالية. ككافقت اللجنة التربيد؛ كأىلية ادلواد ادلدرجة يف ادلرفق كاك اخلاضعة إلعفاءات درجات احل

يف النموذج نظران ألف أم بنود تكاليف أخرل زلددة ‘‘ التكاليف األخرل’’التنفيذية على عدـ إدراج نص بشأف 
ناشئة عن التحوؿ إىل البدائل ادلنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي ديكن أف تضاؼ يف كقت الحق. 

على مواصلة استخداـ مشركع منوذج للمبادئ التوجيهية للتكاليف فيما خيص  أيضان ككافقت اللجنة التنفيذية 
، ادلرفق الثاين عشر( كقائمة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58اخلفض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية 

 العمل يتكثيق ، ادلرفق الثالث عشر( بوصفهما(UNEP/OzL.Pro/ExCom/81/58العناصر ادلعلقة دلزيد من النقاش 
للمناقشات يف االجتماع الثاين كالثمانُت كاالجتماعات األخرل ادلقبلة، مع اإلشارة إىل أنو ديكن إضافة عناصر 

 أخرل عند الضركرة.
، فإنو إضافةن إىل االتفاؽ على فئات ‘‘كالتصنيعقطاع االستهالؾ ’’  ػػػكفيما خيص العنصر ادلتعلق بػ -27

اقشت اللجنة التنفيذية عتبات فعالية التكلفة. كعلى الرغم من أف تطبيق عتبات التكاليف اإلضافية ادلؤىلة ن
فعالية التكلفة فيما خيص التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف الكلوركفلورية كمركبات الكربوف اذليدرككلورية 

ي دلركبات الكربوف فلورية سيسهل ادلناقشات ادلتعلقة بادلبادئ التوجيهية للتكاليف فيما خيص اخلفض التدرجي
اذليدركفلورية، إال أف نفس العتبات ال تنطبق بالضركرة على مركبات الكربوف اذليدركفلورية. عالكةن على ذلك فإف 
لدل الصندكؽ خربة زلدكدة يف رلاؿ التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدركفلورية يف بعض القطاعات،  

ذلك قد زبتلف عن التكاليف ادلرتبطة بالتخلص التدرجيي من ادلواد األخرل كما أف التكاليف اإلضافية ادلرتبطة ب
اخلاضعة للرقابة. بناءن على ذلك قررت اللجنة التنفيذية أف تنظر يف ادلوافقة على عدد زلدكد من ادلشاريع ادلتعلقة 

كاليف الرأمسالية دبركبات الكربوف اذليدركفلورية يف قطاع التصنيع فقط من أجل اكتساب خربة يف رلاؿ الت
اإلضافية كالتكاليف التشغيلية اإلضافية اليت قد تكوف مرتبطة باخلفض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية، 
كككافقت على معايَت للنظر يف ىذه ادلقًتحات. كسيثرم تنفيذ ادلشاريع ادلناقشات الرامية لتحديد عتبات فعالية 

 837.45ة على سبعة من ىذه ادلشاريع شلا أدل إىل التخلص التدرجيي من التكلفة. كحىت اآلف، جرت ادلوافق
 مكافئ من ثاين أكسيد الكربوف(.من طن  ُ ّّٗ ّْٔطن من مركبات الكربوف اذليدركفلورية )

كفيما يتعلق بقطاع صيانة معدات التربيد فإنو إضافةن إىل االتفاؽ على فئات التكاليف اإلضافية ادلؤىلة  -28
التنفيذية للصندكؽ إىل أمانة الصندكؽ أف تعد، بالتعاكف مع الوكاالت الثنائية كادلنفذة، كثيقة أكلية طلبت اللجنة 

بشأف مجيع اجلوانب ادلتعلقة بقطاع صيانة معدات التربيد اليت تدعم اخلفض التدرجيي دلركبات الكربوف 
 اذليدركفلورية، لتقدديها إىل اللجنة يف اجتماعها الثاين كالثمانُت.

 يرد أدناه موجز حلالة التقدـ احملرز بشأف بعض العناصر األخرل:ك  -29
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التخفيضات اإلمجالية ادلستدامة: ستواصل اللجنة التنفيذية العمل لوضع منهجية لتحديد نقطة  (أ )
االنطالؽ للتخفيضات اإلمجالية ادلستدامة يف إطار تعديل كيغايل فيما خيص قطاعات استهالؾ مركبات الكربوف 

 ة كإنتاجها، دبا يف ذلك من خالؿ النظر يف كثيقة معلومات أكلية يف اجتماعها الثاين كالثمانُت؛اذليدركفلوري
الكفاءة يف استخداـ الطاقة: ستنظر اللجنة التنفيذية يف نتائج مداكالت األطراؼ يف االجتماع  (ب )

يتعلق بالتقرير النهائي األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية ككذلك االجتماع الثالثُت لألطراؼ فيما 
ادلستكمل لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم عن ادلسائل ادلتعلقة بكفاءة استخداـ الطاقة استجابة للمقرر 

 ؛29/10
بناء القدرات الالزمة دلعاجلة السالمة: ستواصل اللجنة التنفيذية النظر يف مسألة ربديد أكلويات  (ج )

ن أجل معاجلة مسائل السالمة ادلرتبطة بالبدائل ذات القدرة ادلنخفضة على ادلساعدة التقنية كبناء القدرات م
 إحداث االحًتار العادلي كالبدائل العددية القدرة على إحداث االحًتار العادلي يف مجيع القطاعات؛

التخلص من ادلواد ادلستنفدة لألكزكف: ستواصل اللجنة التنفيذية النظر يف ادلسائل ادلتعلقة  (د )
دارة الفعالة من حيث التكلفة للمخزكنات ادلستعملة أك غَت ادلرغوب فيها من ادلواد اخلاضعة للرقابة، بتمويل اإل

 .دبا يف ذلك من خالؿ تدمَتىا
طراؼ كمن ادلتوقع أف يقدـ رئيس اللجنة التنفيذية عرضان للجزء التحضَتم لالجتماع الثالثُت لأل -30

دئ التوجيهية حىت يتسٌت لألطراؼ تقدمي آرائها كمدخالهتا. كقد للسماح دبناقشة التقدـ احملرز على صعيد ادلبا
 ، حسب االقتضاء.ترغب األطراؼ يف أف تقدـ توصيات بشأف سبل ادلضي قدمان 

)د( من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٤حالة التصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال )البند  - ٤
 التحضيري(

االجتماع  ادلتخذ خالؿ 28/1دبوجب ادلقرر  2016يف عاـ مد تعديل كيغايل لربكتوكوؿ مونًتياؿ اعتي  -31
، بعد َُِٗكانوف الثاين/يناير   ُالثامن كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ. كسيبدأ نفاذ التعديل يف 
لألمم ادلتحدة قبل حلوؿ ذلك ادلوعد استيفاء الشرط ادلتمثل يف إيداع األطراؼ يف الربكتوكوؿ لدل األمُت العاـ 

كيف كقت إعداد ىذه  (3)صكان على األقل من صكوؾ التصديق على التعديل أك قبولو أك ادلوافقة عليو. َِ
 طرفان على التعديل. ِْادلذكرة صدؽ ما رلموعو 

، اليت ستصدر قبل كقت قصَت من بدء االجتماع، حالة UNEP/OzL.Pro.30/INF/1كستبُت الوثيقة  -32
 عرىض أم مستجدات إضافية يف االجتماع الثالثُت لألطراؼ نفسو.تصديق األطراؼ، كستي 

[ يسجل حالة التصديق ألف ألف /]30مشركع مؤقت للمقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3كيرد يف الوثيقة  -33
 يف كقت انعقاد االجتماع الثالثُت لألطراؼ كحيث األطراؼ على مواصلة التصديق على التعديل.

من جدول األعمال المؤقت للجزء  ٥( )البند 29/8توفُّر الهالونات وبدائلها في المستقبل )المقرر  - هاء
 التحضيري(

 خالؿ االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية قدمت جلنة اخليارات التقنية للهالونات تقريران  -34
غت األطراؼ بإنشاء نات كبدائلها يف ادلستقبل. كأبلً ادلتعلق بتوفر اذلالو  29/8عن التقدـ احملرز يف تنفيذ ادلقرر 

                                                           
 النفاذ، تعديل كيغايل.انظر ادلادة الرابعة، بدء (  3)
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يف  َُُّفريق عامل غَت رمسي يف إطار منظمة الطَتاف ادلدين الدكيل لتحديد استخدامات كانبعاثات اذلالوف 
غت األطراؼ بتواصل اللجنة مع ادلنظمة البحرية الدكلية نظم احلماية من احلرائق يف الطَتاف ادلدين. كذلك أبلً 

كمية اذلالونات ادلركبة على منت السفن التجارية ككمية كنوعية اذلالونات اليت ذبرم استعادهتا من أنشطة   لتقييم
السفن، دبا يف ذلك إمكانية إنشاء عالقة أكثر رمسيةن مع ادلنظمة البحرية الدكلية من أجل دعم تلك  فكيكت

 العملية كغَتىا من األنشطة ذات الصلة باألكزكف.
العامل ادلفتوح العضوية إمكانية إبراـ مذكرة تفاىم مع ادلنظمة البحرية الدكلية، على كناقش الفريق  -35

النحو الذم اقًتحتو ادلنظمة، لكي يكوف أكثر قدرةن على تقييم ادلعلومات ذات الصلة. كجرل التأكيد على أمهية 
رة. كذلك أشَت إىل احلاجة إىل احلصوؿ على ىذه ادلعلومات كمناقشة إمكانية إشراؾ األطراؼ يف إبراـ ىذه ادلذك

 مواصلة العمل على مجع كإعادة تدكير اذلالونات، دبا يف ذلك التعجيل بنقلها عرب احلدكد الوطنية.
كبناء على طلب أحد األطراؼ، أجريت مشاكرات غَت رمسية بشأف ىذه ادلسألة على ىامش االجتماع  -36

 لكن مل ينتج عنها أم مقًتح ملموس.
يف مواصلة مناقشة ىذه ادلسألة خالؿ اجلزء التحضَتم كتقدمي توصيات بشأف كقد ترغب األطراؼ  -37

ضافة ذلذه ادلذكرة أم معلومات مستكملة بشأف ىذه اإل، حسب االقتضاء. كستدرج يف سبل ادلضي قدمان 
لرمسي ادلسألة ديكن أف يقدمها فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم عن التقدـ احملرز يف الفريق العامل غَت ا

 .29/8ادلنشأ يف إطار منظمة الطَتاف ادلدين الدكيل، على النحو ادلطلوب يف ادلقرر 
من  6طاء من بروتوكول مونتريال )البند  2إلى  ألف 2 من المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد - واو

 جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
 6)البند  2020و 2019لبروميد الميثيل لعامي  ةالحرج اتاالستخدامالترشيحات لإلعفاءات ألغراض  - ٠

 )أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري(
يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، قدمت جلنة اخليارات التقنية لربكميد ادليثيل  -38

اليت قدمتها األطراؼ،  ةاحلرج اتكتوصياهتا ادلؤقتة بشأف الًتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام (4)تقريرىا
، َُِٗ)األرجنتُت كجنوب أفريقيا( لعاـ  ٓكيشمل التقرير ترشيحىُت قدمهما طرفاف من األطراؼ العاملة بادلادة 

 (. كأدىل2019لعاـ  ككندا 2020لعاـ اليا )أسًت  ٓمن ادلادة  ُعاملُت بالفقرة غَت كترشيحان كاحدان من طرفُت 
من األطراؼ ببيانات بشأف الًتشيحات كالتوصيات ادلؤقتة للجنة يف ىذا الشأف. كعقدت األطراؼ ادلقدمة  عدد

مع اللجنة على ىامش االجتماع دلناقشة التوصيات ادلؤقتة  ثنائيان  للًتشيحات كاألطراؼ ادلهتمة األخرل اجتماعان 
 ل.دبزيد من التفصي

عن تقييم الًتشيحات مع مراعاة أم معلومات إضافية تقدمها  هنائيان  كمن ادلتوقع أف تعد اللجنة تقريران  -39
األطراؼ ادلقدمة للًتشيحات خالؿ االجتماعات الثنائية كبعد االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية. 

كًتكنية يف الوقت ادلناسب كسَتد موجز لتوصياهتا النهائية كسينشر التقرير النهائي للجنة على بوابة االجتماع اإلل
 يف اإلضافة ذلذه ادلذكرة.

                                                           
: تقييم ترشيحات االستخدامات احلرجة لربكميد ادليثيل لعاـ َُِٖفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم. أيار/مايو (  4)

 (.ْكادلسائل ذات الصلة. التقرير ادلؤقت )اجمللد  2118
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التوصيات ادلؤقتة للجنة اخليارات التقنية لربكميد ادليثيل  التايلكيف الوقت نفسو، تستنسخ يف اجلدكؿ  -40
 اليت قيدمت كنيظر فيها يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية.
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لبروميد  لإلعفاءات ألغراض االستخدامات الحرجة 2118 الترشيحات التي قدمت في العام موجز
 والتوصيات المؤقتة للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل 2121و 2119الميثيل للعامين 

 *)باألطناف(

الًتشيحات  الطرؼ
 2119 لعاـ

 التوصيات ادلؤقتة
 2119 لعاـ

الًتشيحات 
 2121 لعاـ

 ادلؤقتة التوصيات
 ََِِلعاـ 

من المادة  ٠األطراف غير العاملة بالفقرة 
 ، والقطاع٥

   

 

 أسًتاليا -ُ
 شتالت الفراكلة

   

 )أ([26.18] ٖٗ,ِٖ
 كندا  -ِ

   )ب([46735] 56261 شتالت الفراكلة

 [٨٦٣١٨] ٨٨٣٩٨ [٤٣٧٣٥] 56261 المجموع الفرعي
، ٥من المادة  ٠األطراف العاملة بالفقرة 

     والقطاع
 األرجنتُت -ّ

 الطماطم
 شتالت الفراكلة

 
ْْ,ْ 
ِٕ,ُ 

 
 )ج([25661]
 )د([15671]

  

 جنوب أفريقيا -ْ
 ادلطاحن
 اذلياكل

 
ِ,َ 

ْٓ,َ 

 
 )ق([1631]
 )ك([29693]

  

   ٧٠٣٥٤ ٠٠٨٣٥ المجموع الفرعي
 [٨٦٣١٨] ٨٨٣٩٨ [٧٦٣٨٧٥] 1236761 المجموع

 طن = طن مًتم.  *
، كأف 2020يف ادلائة بناء على االعًتاؼ بأف الًتشيح ألغراض االستخدامات احلرجة ىو للعاـ  10ادلرشحة بنسبة  خفضت الكمية )أ( 

البدائل غَت الكيميائية )الزراعة بدكف تربة( أصبحت كاسعة االستخداـ يف العديد من البلداف إلنتاج شتالت ذات حالة صحية شلتازة. كال 
ة جاريان كلكن النتائج اليت تفي بادلتطلبات الالزمة لكي تقبلها سلطات االعتماد قد ال تتوفر إال بعد عاـ يزاؿ ذبريب البدائل الكيميائي

ََِِ. 
يف ادلائة دلراعاة اعتماد إنتاج ادلواد التحتية من أجل ادلخزكف األساسي كاعتماد األصناؼ  َُخفضت الكميات ادلرشحة بنسبة   )ب(

 ى األجياؿ الالحقة.ادلناسبة اليت تؤثر إجيابيان عل
( كالعتماد األغشية 2غم/ـ 15.0إىل  26.0يف ادلائة استنادان إىل زبفيض معدؿ اجلرعة )من  42خفضت الكمية ادلرشحة بنسبة  )ج( 

للجنة اخليارات ىكتاران، كذلك كفقان لالفًتاضات ادلعيارية  258للمساحة ادلرشحة البالغة  ((TIF)العازلة )مثل األغشية ادلقاكمة سبامان للتسرب 
 التقنية لربكميد ادليثيل.

يف ادلائة، استنادان إىل اعتماد األغشية العازلة )مثل األغشية ادلقاكمة سبامان للتسرب(، شلا سيخفض  ِْخفضت الكمية ادلرشحة بنسبة  )د( 
 سنوات. 3للسنة األخَتة من فًتة االعتماد البالغة  2غم/ـ 15.0إىل  ِٔمعدؿ اجلرعات من 

كذلك دلكافحة اآلفات  َُِٖيف ادلائة عن الكمية ادلعتمدة لإلعفاء ألغراض االستخداـ احلرج لعاـ  َٗسبثل التوصية زبفيضان نسبتو   )ق(
 ّغم/ـ َِيف ادلطاحن الثالث اليت رشحت بالتحديد. كتستند إىل كمية بركميد ادليثيل اليت تكفي لعملية تبخَت كاحدة يف السنة بواقع 

يارم للجنة اخليارات التقنية لربكميد ادليثيل( كذلك كتدبَت انتقايل إضايف من أجل إتاحة الوقت العتماد البدائل كاستخدامها )االفًتاض ادلع
 على النحو األمثل يف نظاـ متكامل إلدارة اآلفات، مع األخذ التدرجيي بفلوريد الكربيتيل، إذا ريغب يف استخدامو.

، 2018يف ادلائة للكمية اليت اعتمدت ذلذا القطاع للعاـ  َّللكمية ادلطلوبة، كزبفيضان بنسبة  33.49سبثل التوصية زبفيضان بنسبة   )ك(
، بالنظر إىل أف ادلوافقة على التسجيل كانت يف 2019لكي يبدأ الطرؼ يف تنفيذ عمليات ادلكافحة باستخداـ فلوريد الكربيتيل يف العاـ 

 .َُِٖالعاـ 
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المختبرية والتحليلية التي يمكن القيام بها دون استخدام مواد خاضعة للرقابة تطوير وتوفر اإلجراءات  - ٨
 )ب( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( ٦( )البند 26/5بموجب البروتوكول )المقرر 

يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، أشار فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إىل  -41
 26/5الفريق كجلنة اخليارات التقنية الطبية كالكيميائية التابعة لو يعكفاف على إعداد تقرير استجابة للمقرر أف 

بشأف تطوير كتوفر اإلجراءات ادلختربية كالتحليلية اليت ديكن القياـ هبا دكف استخداـ مواد خاضعة للرقابة، قبل 
بالتحديات اليت  نظر فيو. كيف ىذه ادلناقشات أقر شلثله كقت مناسب لكي يتسٌت لالجتماع الثالثُت لألطراؼ ال

تواجهها اللجنة يف احلصوؿ على معلومات مستكملة متسقة عن ادلعايَت ادلطبقة على االستخدامات ادلختربية 
كالتحليلية للمواد ادلستنفدة لألكزكف، كحث األطراؼ على مجع ادلعلومات كتقدديها إىل اللجنة دلساعدهتا على 

 تقريرىا.إصلاز 
كمن ادلنتظر أف يقدـ فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كجلنة اخليارات التقنية الطبية كالكيميائية  -42

التابعة لو تقريرمها بشأف ىذه ادلسألة يف االجتماع الثالثُت لألطراؼ. كسينشر التقرير على بوابة االجتماع 
 مانة موجزان للتقرير يف اإلضافة ذلذه ادلذكرة.اإللكًتكنية عند كضعو يف صيغتو النهائية كستقدـ األ

 )ج( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 6عوامل المعالجة )البند  - ٣
يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، قدـ فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كجلنة  -43

عن استعراض معلومات عوامل ادلعاجلة اليت قدمتها  (5)التابعة لو تقريرمهااخليارات التقنية الطبية كالكيميائية 
كبشأف األطراؼ ادلعنية بشأف كميات ادلواد ادلستنفدة لألكزكف ادلنتجة أك ادلستوردة لتطبيقات عوامل ادلعاجلة، 

 التابعة لو فيما يلي:ادلكونات كمستويات االنبعاثات كتكنولوجيات االحتواء. كسبثلت توصيات الفريق كاللجنة 
( 29/7)الوارد ضمن ادلقرر  10/14حيذؼ من أحدث نسخة من اجلدكؿ ألف بادلقرر  (أ )

 ادلستخدـ يف ربضَت دايوالت البويل إيثرات البَتفلورية؛ 113-استخداـ مركب الكربوف الكلوركفلورم
ر من استعادة الكلو ’’ربديث اجلدكؿ نفسو من خالؿ حذؼ االرباد األكركيب من التطبيق  (ب )

 ؛‘‘خالؿ امتصاص الغاز ادلتخلف يف صناعة إنتاج الكلور كالقلويات
خفض كميات ادلكونات/االستهالؾ كادلستويات القصول لالنبعاثات الواردة يف اجلدكؿ باء من  (ج )

( لكي تأخذ يف االعتبار استخدامات عوامل ادلعاجلة كاالنبعاثات 23/7)ادلدرجة ضمن ادلقرر  10/14ادلقرر 
 ا حاليان.ادلبلغ عنه

، كقد ترغب األطراؼ يف أف تناقش ىذه ادلسألة خالؿ اجلزء التحضَتم كأف تقًتح سبيالن للمضي قدمان  -44
 دبا يف ذلك مشركع مقرر، حسب االقتضاء، للنظر فيو كاحتماؿ اعتماده يف اجلزء الرفيع ادلستول.

ربون الهيدروفلورية في سياق االنتقال إلى الروابط بين ُمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية وُمركبات الك - زاي
من جدول األعمال المؤقت للجزء  7البدائل المنخفضة القدرة على إحداث االحترار العالمي )البند 

 التحضيري(
خالؿ االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، عرض شلثل ادلملكة العربية السعودية مسألة  -45

بوف اذليدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف اذليدركفلورية يف سياؽ االنتقاؿ إىل البدائل الركابط بُت مركبات الكر 

                                                           
 (.ّادلرحلي )اجمللد : التقرير َُِٖ(  فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم. أيار/مايو 5)
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ادلنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي. كقاؿ ادلمثل إف اذلدؼ ىو االتفاؽ على هنج كاضح كعملي 
ر التكنولوجيا كادلواد ادلناسبة للمضي إىل األماـ فيما يتعلق بالشواغل اليت أعربت عنها األطراؼ فيما يتعلق بتواف

لتنفيذ التحوؿ إىل بدائل مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كمركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة 
ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي، كال سيما لتجنب التحويالت ادلزدكجة، كضركرة كضع آلية لتفعيل 

الصادر عن االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ. كباإلشارة إىل  28/2رر من ادلق ٖإىل  ٔأحكاـ الفقرات 
التحديات اليت تواجو بلده دعا إىل استعراض جدكؿ التنفيذ ادلتعلق دبركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كإىل 

 الطلب من فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يقدـ توجيهات يف ىذا الصدد.
اقشات، أشار عدة شلثلُت إىل التجارب كالتحديات احملددة اليت تواجهها بلداهنم، كاتفقوا على كأثناء ادلن -46

ضركرة مواصلة مناقشة ىذه ادلسألة كاحلصوؿ على ادلزيد من ادلعلومات هبذا الشأف. كشيدد على احلاجة إىل 
ادلقرر إىل ينبغي أف تستند ذبنب ازدكاجية التحويالت. ككاف ىناؾ إقرار بأف ادلناقشات كأم إجراءات تتخذ 

يف االعتبار. كمن ادلسائل  19/6يف ىذا الصدد، كأنو يتعُت أيضان أخذ ادلقرر  متينان  ، الذم كفر أساسان 28/2
األخرل اليت أثَتت بوصفها تستحق مواصلة النظر فيها الكفاءة يف استخداـ الطاقة؛ كتكلفة مواد التربيد 

الصلة؛ كنقل ادلعارؼ للتقنيُت كادلهندسُت؛ ككفاية إمدادات مركبات الكربوف الطبيعية؛ كادلعايَت كالقواعد ذات 
 اذليدرككلورية فلورية؛ كادلخزكنات.

كقد أنشئ فريق اتصاؿ، يشارؾ يف رئاستو السيد عبيد بالوم )جنوب أفريقيا( كالسيد فيليب شيموين  -47
ية التحويالت من مركبات الكربوف )كندا(. كناقش الفريق االتصاؿ احلاجة إىل ادلركنة يف ذبنب ازدكاج

اذليدرككلورية فلورية اليت ال تتوفر ذلا بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي، كحدد أفكاران دلواصلة 
النقاش بشأهنا من قبيل التدابَت الرامية إىل إرجاء النظر يف حالة امتثاؿ البلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية 

فيما خيص ادلواد ادلستخدمة يف قطاعات التربيد كتكييف اذلواء الفرعية احملددة  2026ك َِِٓمي يف عا
، مع إمكانية سبديد التدبَت دلدة سنتُت أخريُت؛ كتوسيع نطاؽ ىذا التدبَت ليشمل 28/2ادلدرجة يف ادلقرر 

ص التدرجيي من مركبات قطاعات فرعيةن أخرل تواجو ربديات شلاثلة؛ ككمالذ أخَت، تعديل جداكؿ التخل
ىل أنو سيكوف من إ الكربوف اذليدرككلورية فلورية لتفادم احلاجة إىل التحويالت ادلزدكجة. كأشار الفريق أيضان 

ادلفيد يف ادلناقشات ادلقبلة التحديد األدؽ للنطاؽ كالتوقيت ادلتوقعُت للمشاكل احملتملة كشجع األطراؼ على 
أثرة. كذلك نوقشت مسألة تقدمي طلبات إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم مناقشة ادلسألة مع األطراؼ ادلت

االقتصادم لتوفَت ادلزيد من ادلعلومات عن التكنولوجيات البديلة ادلتاحة يف البلداف كادلناطق ادلختلفة. كأبلغ 
 لثالثُت لألطراؼ.الفريق العامل بأف بعض األطراؼ تنظر يف تقدمي مقًتحات بشأف تدابَت ادلركنة إىل االجتماع ا

كقد ترغب األطراؼ يف مواصلة ادلناقشات خالؿ اجلزء التحضَتم كتقدمي توصيات بشأف سبل ادلضي  -48
 قدما، حسب االقتضاء.
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المسائل المتصلة بالكفاءة في استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية  - حاء
 جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري(من  ٨( )البند 29/10)المقرر   

وتكييف  تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاعات التبريد  - ٠
 )أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( ٨الهواء والمضخات الحرارية )البند 

العضوية عرضت فرقة العمل ادلعنية بكفاءة استخداـ الطاقة  يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح -49
بشأف الكفاءة يف استخداـ الطاقة أثناء التخفيض  (6)التابعة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تقريرىا
فريق . كإضافةن إىل الطلب ادلوجو إىل ال29/10للمقرر  التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية، الذم أعد كفقان 

إىل األمانة تنظيم حلقة عمل بشأف فرص ربقيق كفاءة  29/10إلعداد تقرير طلبت األطراؼ يف ادلقرر 
استخداـ الطاقة أثناء اخلفض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح 

 .َُِٖسبوز/يوليو  َُك ٗمي العضوية. كبناء على ذلك، عقدت حلقة عمل يف فيينا يف يو 
لتنظيم العمل الذم كافق عليو الفريق العامل جرت مناقشات عامة بشأف مسألة كفاءة استخداـ  ككفقان  -50

الطاقة عقب العركض اليت قدمت عن تقرير فرقة العمل كعن نتائج حلقة العمل، مع األخذ يف االعتبار ادلسائل 
 قة.ذات الصلة الناشئة عن التقرير كنتائج احلل

كعقدت ادلزيد من ادلناقشات ادلوضوعية بشأف تقرير الفريق أكالن يف سياؽ مشاكرات غَت رمسية، مث يف  -51
فريق اتصاؿ أنشئ للنظر يف مسألة كفاءة استخداـ الطاقة، كعلى كجو اخلصوص، تقرير الفريق عن كرقة اجتماع 

التكنولوجيات ذات الكفاءة يف استخداـ قدمتها ركاندا باسم اجملموعة األفريقية كتتضمن مشركع مقرر بشأف 
أدناه(. كشارؾ يف رئاسة فريق االتصاؿ السيد ليزيل مسيث )غرينادا( كالسيد  ِالطاقة )انظر القسم الفرعي 

 باتريك ماكنَتين )أسًتاليا(.
ككضع فريق االتصاؿ توجيهات إضافية بشأف كفاءة استخداـ الطاقة لفريق التكنولوجيا كالتقييم  -52

م، تستنسخ يف ادلرفق األكؿ ذلذه الوثيقة، دكف ربرير رمسي. كقاؿ أعضاء الفريق الذين حضركا االقتصاد
مناقشات فريق االتصاؿ إهنم سيبذلوف قصارل جهدىم لكي يعاجلوا، يف الوقت احملدكد ادلتاح قبل االجتماع 

ادلناقشات العامة بشأف ىذه الثالثُت لألطراؼ، التوجيهات كادلداخالت اإلضافية اليت قدمتها األطراؼ أثناء 
 ادلسألة.

كمن ادلتوقع أف يقدـ فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تقريره النهائي ادلستكمل إىل اجلزء  -53
التحضَتم. كسينشر التقرير ادلستكمل، دبجرد اكتماؿ كضعو يف صيغتو النهائية، على بوابة االجتماع 

 ذلذه ادلذكرة.اإللكًتكنية، كسييدرج موجز لو يف اإلضافة 
حيث  من بروتوكول مونتريال على تكنولوجيا فعالة من  ٥من المادة  ٠حصول األطراف العاملة بالفقرة  - ٨

)ب( من جدول األعمال  ٨الطاقة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية )البند 
 المؤقت للجزء التحضيري(

فتوح العضوية، عرض شلثل ركاندا، باسم اجملموعة األفريقية، يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادل -54
 حيث على تكنولوجيا فعالة من  ٓمشركع مقرر، يرد يف كرقة اجتماع، بشأف حصوؿ األطراؼ العاملة بادلادة 

                                                           
تقرير فرقة العمل عن ادلسائل ادلتعلقة بالكفاءة  29/11: ادلقرر َُِٖفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم. أيار/مايو (  6)

 (.ٓيف استخداـ الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية )اجمللد 
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الطاقة يف قطاعات التربيد كتكييف اذلواء كادلضخات احلرارية. كيهدؼ مشركع ادلقرر إىل طلب الدعم  استخداـ
من أجل كضع كتنفيذ سياسات كأنظمة لتجنب ذبميع كتصنيع معدات فعالة  ٓادلايل لألطراؼ العاملة بادلادة 

ستساعد على إثراء ادلناقشات  عن استَتادىا؛ كللمشاريع اإلرشادية اليت الطاقة، فضالن استخداـ حيث  من 
إىل  أيضان  ادلقرركادلقررات ادلتعلقة باحلفاظ على الكفاءة يف استخداـ الطاقة يف قطاع الصيانة. كطلب مشركع 

اللجنة التنفيذية أف تضع مبادئ توجيهية لعمليات الشراء باجلملة؛ كإىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف 
وية معلومات مستكملة عن تكلفة كتوفر مواد تربيد ذات قدرة أقل على إحداث االحًتار يدرج يف تقاريره السن

العادلي كمعدات تتميز بالكفاءة يف استخداـ الطاقة؛ كإىل الوكاالت ادلنفذة أف تيسر التدريب احملدد اذلدؼ 
 خات احلرارية.للمساعدة يف صوف كتعزيز كفاءة استخداـ الطاقة دلعدات التربيد كتكييف اذلواء كادلض

أعاله فقد أنشئ فريق اتصاؿ دلناقشة تقرير الفريق عن كفاءة  ُٓككفق ما ىو مذكور يف الفقرة  -55
استخداـ الطاقة كاالقًتاح الذم قدمتو اجملموعة األفريقية. كناقش فريق االتصاؿ مشركع ادلقرر كخلص إىل أف 

زيد من الدراسة فيما يتعلق بكيفية إدراجها ضمن من العناصر ادلفيدة فيو، كلكن ىناؾ حاجة إىل ادل ىناؾ عددان 
بالعمل اجلارم فيما يتعلق ، ك ِِك ُٔسيما الفقرتُت  ، ال28/2إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ ككيفية تعلقها بادلقرر 

 للجنة التنفيذية. كذلك ىناؾ حاجة دلواصلة مناقشة الكيفية اليت يتوقع ادلؤيدكف أف تنفذ هبا ىذه العناصر.
فريق العامل على أف حييل مشركع ادلقرر إىل االجتماع الثالثُت لألطراؼ لكي يواصل النظر ككافق ال -56

يرغب اجلزء  د/]باء[. كق30يف شكل مشركع ادلقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3فيو. كيرد مشركع ادلقرر يف الوثيقة 
، حسب دلضي قدمان الرفيع ادلستول يف مواصلة ادلناقشات بشأف ىذه ادلسألة كتقدمي توصيات بشأف سبل ا

 االقتضاء.
التعديل المقترح لبروتوكول مونتريال بشأن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لصالح األطراف غير  - أوالً 

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( ٩من البروتوكول )البند  ٥من المادة  ٠العاملة بالفقرة 
يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية عيرض كنوقش مقًتحاف إلدخاؿ تعديالت على  -57

كرد ادلقًتحاف ككفقا للعملية ادلتبعة، بركتوكوؿ مونًتياؿ قيدما لكي ينظر فيهما االجتماع الثالثوف لألطراؼ. 
. ثُت لألطراؼ الذم ييقًتح اعتمادمها فيوالثال جتماعانعقاد االقبل  كأيحيال إىل األطراؼ ستة أشهر على األقل

، يف حُت قدمت (UNEP/OzL.Pro.30/7)قد اشًتكتا يف تقدمي أحد ادلقًتحُت حكومتا أسًتاليا ككندا كانت ك 
 .(UNEP/OzL.Pro.30/6)االقًتاح اآلخر حكومة الواليات ادلتحدة 

فإف الغرض من ادلقًتح ادلشًتؾ ، األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضويةخالؿ االجتماع كما أيكضح ك  -58
ألسًتاليا ككندا ىو السماح بأف تنظر مؤسبرات األطراؼ يف إعفاءات االستخدامات الضركرية دلركبات الكربوف 
اذليدرككلورية فلورية كأف تأذف باستخدامها من خالؿ عملية شلاثلة لتلك اخلاصة دبواد أخرل مستنفدة لألكزكف، 

. كيسعى ََِِرار توفر ىذه ادلركبات لالستخدامات ادلختربية كالتحليلية بعد عاـ كخباصة من أجل كفالة استم
يف ادلائة  ٓ,َادلقًتح أيضان إىل توسيع نطاؽ استخداـ الكميات احلالية ادلخصصة للصيانة الالحقة البالغة نسبتها 

ات احلماية من ، بدكف زيادة تلك الكميات، لكي تشمل صيانة معدََِّإىل عاـ  ََِِللفًتة من عاـ 
من ادلادة  ٔإضافةن إىل التربيد كتكييف اذلواء. كمن شأف ادلقًتح أف يعدؿ الفقرة  ََِِاحلرائق ادلركبة قبل عاـ 

 ٔيعدؿ الفقرتُت أف كاك للسماح لألطراؼ باستخدامات ضركرية زلتملة دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ك  ِ
عدات احلماية من احلرائق إىل ادلعدات اليت يسمح خبدمتها دبركبات الكربوف كاك بإضافة م ِ)أ( ك)ب( من ادلادة 

 .ََِِاذليدرككلورية فلورية بعد عاـ 
 0.5 ػػػػأيضان يف االجتماع فإف ادلقًتح ادلقدـ من الواليات ادلتحدة يسعى إىل تنقيح نسبة الأيكضح ككما  -59

كانوف الثاين/يناير   1يف ادلائة ادلخصصة خلدمات الصيانة الالحقة دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية للفًتة من 
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من أجل إضافة تغطية خلدمة معدات إطفاء احلرائق ادلوجودة قبل عاـ  ََِّكانوف الثاين/يناير   1إىل  2020
كاك لتوسيع نطاؽ الكميات ادلخصصة  ِك)ب( من ادلادة )أ(  ٔ. كمن شأف االقًتاح أف يعدؿ الفقرتُت ََِِ

للصيانة الالحقة، اليت ال تغطي حاليان سول معدات التربيد كتكييف اذلواء القائمة، لكي تشمل أيضان معدات 
 إطفاء احلرائق القائمة. كلن يزيد ىذا ادلقًتح حجم الكمية ادلخصصة خلدمات الصيانة الالحقة.

فريق اتصاؿ تشارؾ يف رئاستو كل من السيدة لورا بَتكف )األرجنتُت( كالسيد كخالؿ االجتماع، أنشئ  -60
دافندر ليل )ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية(. كيف فريق االتصاؿ ككذلك يف ادلناقشات 

يقات الطبية يف تعديل الصناعة الفضائية كالتطبتطبيقات العامة، اقًتح شلثل االرباد الركسي إيالء اعتبار إلدراج 
بعد عاـ  التطبيقاتبركتوكوؿ مونًتياؿ للسماح باستخداـ مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية يف مثل ىذه 

 للصيانة. حاليان  اضمن الكمية ادلسموح هب ََِِ
كناقش فريق االتصاؿ عددان من ادلسائل، دبا يف ذلك ما إذا كاف ينبغي أف يكوف ىناؾ تعديل كاحد  -61
كاألطراؼ غَت العاملة هبا معان؛ كأم القطاعات ينبغي التصدم ذلا، دبا يف  ٓبق على األطراؼ العاملة بادلادة ينط

ذلك ما إذا كاف يتعُت أف تدرج يف التعديل استخدامات احلماية من احلرائق أـ إطفاء احلرائق، كاالستخدامات 
ما إذا كانت احلاجة إىل مثل ىذه االستخدامات ديكن ادلختربية كالتحليلية، كاالستخدامات الفضائية كالطبية؛ ك 

يف ادلائة ادلخصصة خلدمات الصيانة الالحقة أك يف شكل إعفاءات ألغراض  0.5 ػػػػػمعاجلتها ضمن نسبة ال
، كأم النُّهج ىو األفضل استنادان إىل الكميات ادلتاحة كاجلدكؿ الزمٍت الستخدامها ةالضركري اتاالستخدام

لتلبية االحتياجات،  إذا كاف استخداـ مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ادلعاد تدكيرىا كافيان  ادلتواصل؛ كما
. كال  سيما بالنظر إىل أف بعض األطراؼ أشارت إىل أف ذلك غَت كاؼو

خالؿ االجتماع الثالثُت لألطراؼ لكي  ككافق الفريق العامل على أف ينعقد فريق االتصاؿ رلددان  -62
بشأف التعديالت ادلقًتحة كطلب إىل األمانة أف تعد ذبميعان دلقًتحي التعديل كموجزان للمسائل اليت يستأنف عملو 

ناقشها فريق االتصاؿ لتيسَت مواصلة العمل يف االجتماع الثالثُت لألطراؼ. كقد أعدت األمانة الوثيقة ادلطلوبة 
فريق االتصاؿ كنشرت على البوابة اإللكًتكنية اليت تتضمن التجميع كادلوجز بالتشاكر مع الرئيسُت ادلشاركُت ل

 لفريق االتصاؿ ضمن االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف الوقت احلاضر.
كخالؿ اجلزء التحضَتم، قد ترغب األطراؼ يف أف تدعو فريق االتصاؿ لالنعقاد من جديد من أجل  -63

 ة بسبل للمضي قدمان، حسب االقتضاء.مواصلة النظر يف مقًتحات التعديل، بغية التوصي
من جدول األعمال  ٠١)البند  (CFC-11) االنبعاثات غير المتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد الميثان - ياء

 المؤقت للجزء التحضيري(
يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، أدرجت مسألة االنبعاثات العادلية من ثالث   -64

مسائل ”( يف جدكؿ األعماؿ يف إطار البند 11-فلوريد ادليثاف )مركب الكربوف الكلورم فلورمكلوريد 
، كنوقشت باستفاضة. كمن أجل تيسَت ادلناقشة بُت األطراؼ، قدـ فريق التقييم العلمي كفريق التقييم “أخرل

يف الغالؼ اجلوم،  11-التقٍت كاالقتصادم معلومات أساسية عن ازدياد كميات الكربوف الكلورم فلورم
بسبب االنبعاثات غَت ادلتوقعة كبعض ادلصادر احملتملة من ذلك الغاز. كأدىل عدد من األطراؼ ببيانات، أعربوا 
فيها عن القلق إزاء ىذه ادلسألة كبينوا اإلجراءات اليت يتخذكهنا كاإلجراءات اليت ىم على استعداد الزباذىا 

 دلعاجلتها.
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ت يف اجللسات العامة، عرض شلثل الواليات ادلتحدة األمريكية كرقة غرفة كخالؿ ادلناقشات اليت دار  -65
. كشكل فريق اتصاؿ يشًتؾ يف رئاستو (7)اجتماعات تتضمن مشركع مقرر قدمو باسم رلموعة من األطراؼ

ة السيدة آين غابريل )أسًتاليا( كالسيد أكغستُت سانشيس غيفارا )ادلكسيك(، دلناقشة مشركع ادلقرر، مع مراعا
ادلعلومات كاإليضاحات اليت قدمتها أفرقة التقييم، كذلك من أجل مناقشة ادلسائل اليت ينبغي معاجلتها 
كاإلجراءات اليت ينبغي ازباذىا يف الفًتة اليت تسبق االجتماع الثالثُت لألطراؼ؛ كللرد على التقارير الصحفية اليت 

 .11-كلورم فلورمنشرت مؤخران بشأف االنبعاثات العادلية من الكربوف ال
كتوصل فريق االتصاؿ إىل اتفاؽ بشأف صيغة منقحة من مشركع ادلقرر، كاتفق كذلك على تشجيع  -66

يف الفًتة اليت تسبق  11-األطراؼ كادلؤسسات ادلعنية على ازباذ إجراءات بشأف الكربوف الكلورم فلورم
التقييم العلمي كفريق التقييم التقٍت  االجتماع الثالثُت لألطراؼ. كعلى كجو اخلصوص، طلب الفريق إىل فريق

-كاالقتصادم أف يقدما إىل االجتماع الثالثُت لألطراؼ معلومات إضافية عن انبعاثات الكربوف الكلورم فلورم
، قدر اإلمكاف كيف إطار كالية كل منهما؛ كإىل األمانة أف تعد كثيقة توجز أم معلومات علمية أك تقنية 11

؛ كإىل األطراؼ كادلؤسسات العلمية أف تتيح أم معلومات رصد 11-لورم فلورمجديدة بشأف الكربوف الك
. كاتفق الفريق على إحالة مشركع ادلقرر إىل االجتماع الثالثُت لألطراؼ 11-تتعلق بالكربوف الكلورم فلورم

 لكي ينظر فيو كيعتمده.
قد يقدمها فريق التقييم كخالؿ اجلزء التحضَتم، قد تود األطراؼ أف تنظر يف أم معلومات إضافية  -67

العلمي كفريق التقييم التقٍت كاالقتصادم، كيف ادلوجز الذم تعده األمانة من ادلعلومات اإلضافية األخرل العلمية 
. كقد تود األطراؼ أف توصي بازباذ إجراءات إضافية، حسب 11-كالتقنية بشأف الكربوف الكلورم فلورم
/]ألف[ يف الوثيقة 31م يقدـ إىل اجلزء الرفيع ادلستول كمشركع ادلقرر االقتضاء، قبل إحالة مشركع ادلقرر الذ

UNEP/OzL.Pro.30/3 .كذلك للنظر يف اعتماده ، 
المسألة التي أثارتها اإلمارات العربية المتحدة بشأن األهلية للحصول على المساعدة المالية والتقنية  - كاف

 التحضيري(من بند جدول األعمال المؤقت للجزء  11)البند 
يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، طلبت اإلمارات العربية ادلتحدة مناقشة مسألة  -68

األىلية للحصوؿ على ادلساعدة ادلالية كالتقنية من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ يف إطار مسائل أخرل. كبناء على 
 “. ىلية احلصوؿ على ادلساعدة ادلالية كالتقنيةأ”ذلك، أدرج بند فرعي ضمن بند ادلسائل األخرل بشأف 

كعرضت اإلمارات العربية ادلتحدة ادلسألة، فطلبت إىل األطراؼ النظر يف أىليتها للحصوؿ على الدعم  -69
يف إطار الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ، ال سيما يف ضوء االلتزامات اجلديدة الناشئة عن تعديل كيغايل لربكتوكوؿ 

دلداخالت عدة شلثلُت موضحُت موقفهم من الطلب بتأييده أك عدـ تأييده كمعربُت عن آرائهم مونًتياؿ. كأدىل با
فيما إذا كانت كالية ىذا البند من جدكؿ األعماؿ ينبغي أف تقتصر على حالة اإلمارات العربية ادلتحدة أك أف 

غَته. كاتفق الفريق  تصاغ للنظر يف مسألة األىلية على نطاؽ أكسع حبيث ال تقتصر على طرؼ كاحد دكف

                                                           
وادكر كألبانيا كباراغوام كباالك كبربادكس كبنما كبوركينا فاسو كبَتك كجزر البهاما كجزر االرباد األكركيب كاألرجنتُت كإك ( 7)

مارشاؿ كاجلمهورية الدكمينيكية كركاندا كساموا كسانت فنسنت كجزر غرينادين كسانت لوسيا كالسلفادكر كالسنغاؿ كسويسرا 
ادلوحدة(  -كادلكسيك كملديف كموزامبيق كميكركنيزيا )كاليات كشيلي كغرينادا كغواتيماال كفانواتو ككندا ككولومبيا كماليزيا 

 كالنركيج كنيجَتيا كنيوزيلندا كىاييت كىندكراس كالواليات ادلتحدة األمريكية.
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العامل على أف تعقد اإلمارات العربية ادلتحدة مشاكرات ثنائية على ىامش االجتماع األربعُت للفريق العامل 
 ادلفتوح العضوية، كأف جيرم تناكؿ ىذه ادلسألة يف االجتماع الثالثُت لألطراؼ.

م كتقدـ توصياهتا بشأف أسلوب كقد تود األطراؼ أف تواصل مناقشة ىذه ادلسألة خالؿ اجلزء التحضَت  -71
 ادلضي قدمان حسب االقتضاء.

استعراض اختصاصات أفرقة التقييم وهيئاتها الفرعية وتكوينها وتوازنها، وكذلك مجاالت الخبرة الفنية  - الم
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 12المطلوبة ألعضائها )البند 

مسألة “ مسائل أخرل”يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، أدرجت يف إطار بند  -71
النظر يف استعراض اختصاصات أفرقة التقييم، كتكوينها كتوازهنا، كذلك يف ضوء التحديات اليت يتوقع أف 

 يواجهها تنفيذ تعديل كيغايل. 
ثَتت أف تنفيذ تعديل كيغايل سيثَت رلموعة من ادلسائل كخالؿ ادلناقشة، مشلت النقاط الرئيسية اليت أ -72

اذلامة يف مداكالت األطراؼ، كأف أفرقة التقييم سيلزمها احلصوؿ على اخلربات ادلناسبة، مع توخي عدـ تكرار 
العمل الذم تقـو بو الكيانات األخرل؛ كأف األفرقة ينبغي أف تتضمن عضوية متوازنة من ادلناطق كاخللفيات 

ة لكي تؤخذ احلاالت اليت تواجهها مجيع البلداف يف االعتبار؛ كأف الشواغل قد سبكن معاجلتها بعملية ادلختلف
من إجراء استعراض  أقصر، مثل قياـ فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم بتنقيح مصفوفة اخلربات ادلطلوبة، بدالن 

 شامل لالختصاصات قد يستغرؽ كقتان طويالن.
، كرقة غرفة اجتماعات تتضمن (8)ربية السعودية، باسم رلموعة من األطراؼكعرض شلثل ادلملكة الع -73

مشركع مقرر يطلب إىل أمانة األكزكف أف تعد كثيقة عن أفرقة التقييم كىيئاهتا الفرعية، دبا يف ذلك االختصاصات 
فيذ تعديل كيغايل، كدعا كالتكوين كالتوازف كرلاالت اخلربة الفنية ادلطلوبة للتصدم للتحديات ادلقبلة ادلتعلقة بتن

 األطراؼ إىل تقدمي إسهامات بشأف ىذه ادلسألة إىل األمانة.
/]جيم[ الذم يعرض لكي 31باعتباره ادلقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3كيرد مشركع ادلقرر يف الوثيقة  -74

 ينظر فيو االجتماع الثالثُت لألطراؼ.
ؿ اجلزء التحضَتم كتقدـ توصياهتا كقد تود األطراؼ أف تواصل مناقشة مشركع ادلقرر ادلقًتح خال -75

بشأف أسلوب ادلضي قدمان حسب االقتضاء. كقد ذبد األطراؼ، يف مناقشاهتا بشأف ىذه ادلسألة، أف من ادلفيد 
أدناه ككذلك ادلعلومات ادلتعلقة  ميمادلشار إليها يف الفرع “ مصفوفة اخلربات ادلطلوبة”أيضان الرجوع إىل 

التقييم التقٍت كاالقتصادم كجلاف اخليارات التقنية التابعة لو، كديكن االطالع عليها يف بالتشكيل احلايل لفريق 
 .(9)، كيف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة2118لتقرير الفريق لعاـ  3من اجمللد  1ادلرفق 

قني النظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار الخبراء والترشيحات األخرى لفريق التقييم الت - ميم
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 13واالقتصادي )البند 

يف االجتماع األربعُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية، جرت مناقشة ترشيحات كبار اخلرباء اليت تقدمها  -76
ؼ بالدكر اذلاـ الذم يقـو بو   كبار اخلرباء األطراؼ لعضوية فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم. كأثناء ادلناقشة اعًتي

                                                           
األردف كاإلمارات العربية ادلتحدة كالبحرين كتونس كركاندا كالعراؽ كعماف كالكويت كمصر كادلملكة العربية السعودية  ( 8)

 كاذلند.
 (.ّ: التقرير ادلرحلي )اجمللد َُِٖفريق التقييم التقٍت كاالقتصادم. أيار/مايو  (9)
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كادلتمثل يف إتاحة استفادة الفريق من اخلربات الفريدة، كلكن اعًتيًؼ أيضان بعدـ كجود التوازف ادلطلوب بُت اخلرباء 
كالبلداف غَت العاملة هبا. كذكرت أيضان ضركرة أف تكوف األطراؼ أكثر استباقية يف  5من البلداف العاملة بادلادة 

كي يتمكن الفريق من الرد على تلك الطلبات، كحاجة الفريق إىل اخلربة الفنية ذات اقًتاح الًتشيحات ادلناسبة ل
 الصلة بتنفيذ تعديل كيغايل.

مناقشات غَت رمسية، كخالذلا قاؿ ادلشاركوف، إنو كمبدأ عاـ ينبغي أف تكفل األطراؼ  كأجريت أيضان  -77
ُت أيضان على ىذا األساس، آخذة يف االعتبار سبتع ادلرشحُت باخلربة اليت تلـز الفريق، كأف تقًتح كتقيم ادلرشح

مبادئ التوازف اجلنساين كاإلقليمي؛ كأنو ينبغي للفريق أف يتكيف لتلبية االحتياجات يف اجملاالت اجلديدة من 
اخلربة الفنية ادلطلوبة يف إطار تعديل كيغايل، مع ضماف االستمرارية للخربة الفنية؛ كسيكوف من ادلفيد أف يقدـ 

، كأف يقـو بدكر (10)“مصفوفة اخلربات ادلطلوبة”ىذه االحتياجات إىل األطراؼ، على النحو ادلبُت يف الفريق 
 أنشط يف ربديد ادلرشحُت احملتملُت.

)ق(  ْكباإلضافة إىل ذلك، نظر الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو األربعُت، كيف إطار البند  -78
يف مسألة األعضاء الفريق الذين ستنتهي مدة عضويتهم يف هناية عاـ “ ادلسائل التنظيمية كمسائل أخرل”بشأف 

. كتستنسخ قائمة بأمساء ىؤالء اخلرباء يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة، بدكف ربرير رمسي. كلتيسَت االطالع، َُِٖ
، 24/8قرر تستنسخ يف ادلرفق نفسو فقرات اختصاصات فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم، الصادرة دبوجب ادل

كادلتعلقة بًتشيحات كتعيينات الرؤساء ادلشاركُت كاألعضاء يف الفريق. كيف االجتماع األربعُت للفريق العامل 
ادلفتوح العضوية، أشار الرئيس ادلشارؾ إىل أنو ديكن للطرؼ ادلرشِّح أف يقدـ إىل األمانة أم ترشيح لعضوية 

فيها االجتماع الثالثُت لألطراؼ. ككجو الرئيس ادلشارؾ الفريق يف شكل كرقة غرفة اجتماعات، لكي ينظر 
اليت قدمها الفريق. كستدرج يف إضافة ذلذه ادلذكرة “ مصفوفة اخلربات ادلطلوبة”إىل أمهية مراعاة  االنتباه أيضان 

 ادلعلومات ادلتعلقة بًتشيحات اخلرباء للعضوية يف الفريق كاليت قدمتها األطراؼ إىل األمانة.
اقشة، أقرت األطراؼ أيضان بالعمل الشامل الذم قاـ بو فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم كخالؿ ادلن -79

كأعربت عن تقديرىا لذلك العمل، الذم أصلز رغم ضيق الوقت ادلتاح كعلى أساس طوعي عمومان. كإدراكا لثقل 
ل إعداد التقارير عبء أعماؿ الفريق، اقًتحت األمانة إعداد قائمة باالحتياجات احلالية للفريق من أج

كالتحديثات هبدؼ تيسَت النقاش بشأف ىذه ادلسألة يف االجتماع الثالثُت لألطراؼ. كترد القائمة يف الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro.30/INF/6. 

كقد تود األطراؼ أف تواصل مناقشة مسألة الًتشيحات أثناء اجلزء التحضَتم، آخذة يف  -81
 عن عبء العمل احلايل للفريق.  فضالن “ مصفوفة اخلربات ادلطلوبة” االعتبار

من جدول األعمال المؤقت للجزء  14)البند  2019النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  -نون 
 التحضيري(

 )أ( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 14)البند  أعضاء لجنة التنفيذ - ٠
التنفيذ. ككفقان إلجراء عدـ االمتثاؿ الذم اعتمدتو ينظر اجتماع األطراؼ كل عاـ يف عضوية جلنة  -81

أطراؼ، خيتار كل طرؼ منها شخصان ديثلو. كتيػنتىخىبي ىذه األطراؼ دلدة  َُاألطراؼ، تتألف اللجنة من 
سنتُت استنادان إىل مبدأ التوزيع اجلغرايف العادؿ، أم أنو يتم انتخاب طرفُت من كل رلموعة من اجملموعات 

                                                           
 .كادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة ادلرجع نفسو ( 10)
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ي الدكؿ األفريقية، كدكؿ آسيا كاحمليط اذلادئ، كدكؿ أكركبا الشرقية، كدكؿ أمريكا الالتينية كمنطقة اإلقليمية، كى
البحر الكارييب، كدكؿ أكركبا الغربية كالدكؿ األخرل. كجيوز أف يعمل أعضاء اللجنة لفًتتُت متتاليتُت مدة كل 

 منهما عاماف.
باراغوام كبولندا كجنوب أفريقيا كجورجيا كشيلي كأعضاء اللجنة احلاليوف ىم: األردف كأسًتاليا ك  -82

كالكونغو كملديف كادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية. كستتم كل من أسًتاليا كبولندا كجنوب 
. 2119؛ كلذلك ستستمر كأعضاء لعاـ 2118أفريقيا كشيلي كملديف السنة األكىل من فًتة السنتُت يف عاـ 

ألردف كباراغوام كجورجيا كالكونغو كادلملكة ادلتحدة السنة الثانية من فًتة العمل األكىل البالغة كسيتم كل من ا
 سنتُت، كلذلك سيتعُت استبداذلا أك إعادة انتخاهبا.

، زبتار اللجنة رئيسها كنائب الرئيس من بُت أعضائها، بإجراء مشاكرات بُت 12/13ككفقان للمقرر  -83
األطراؼ من أجل كفالة استمرارية ىذين ادلنصبُت. كأدرجت األمانة مشركع مقرر  أعضاء اللجنة أثناء اجتماع

 /]جيم جيم[.31بوصفو ادلقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3مؤقت بشأف ىذه ادلسألة يف الوثيقة 
كقد تود األطراؼ، خالؿ اجلزء التحضَتم، أف تتشاكر فيما بينها هبدؼ ترشيح أعضاء جدد باللجنة.  -84

ألطراؼ ادلرشَّحة يف مشركع ادلقرر للنظر فيها كاحتماؿ اعتمادىا، مع أم تعديالت قد تراىا كستدرج األمانة ا
 األطراؼ مالئمة، خالؿ اجلزء الرفيع ادلستول.

من جدول األعمال المؤقت )ب(  14)البند  أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف - ٨
 للجزء التحضيري(

لألطراؼ يف عضوية اللجنة التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ. كتتألف سينظر االجتماع الثالثوف  -85
، كسبعة أعضاء من 5اللجنة التنفيذية، كفقان الختصاصاهتا، من سبعة أعضاء من األطراؼ العاملة بادلادة 

ادة من ، يتوقع اختيار األعضاء السبعة من البلداف العاملة بادل2119. كللعاـ ٓاألطراؼ غَت العاملة بادلادة 
اجملموعات اإلقليمية على النحو التايل: عضواف من الدكؿ األفريقية كعضواف من دكؿ آسيا كاحمليط اذلادئ، 
كعضواف من دكؿ أمريكا الالتينية كمنطقة البحر الكارييب، كعضو كاحد يشغل ادلقعد الذم تتناكب عليو ادلناطق 

 ؿ األفريقية.من الدك  2119(، كالذم سيكوف يف العاـ 16/38)ادلقرر 
كينتخب كل من ىاتُت اجملموعتُت من األطراؼ أعضاءه يف اللجنة التنفيذية كيبلغ أمساءىم إىل األمانة  -86

لكي يقرىا اجتماع األطراؼ. كباإلضافة إىل ذلك، تدعو اختصاصات اللجنة التنفيذية إىل انتخاب رئيس 
كاألطراؼ غَت العاملة هبا. كنظران  5لعاملة بادلادة كنائب للرئيس من بُت أعضائها يتناكباف كل عاـ بُت األطراؼ ا

، فإنو يتوٌقع أف 2118ألف شلثِّلٍي لبناف ككندا يشغالف منصب الرئيس كنائب الرئيس، على التوايل، خالؿ عاـ 
 5يف حُت تقـو األطراؼ غَت العاملة بادلادة  2119نائب رئيس اللجنة للعاـ  5ترشح األطراؼ العاملة بادلادة 

 يح الرئيس.بًتش
كسيتعُت على االجتماع الثالثُت لألطراؼ أف يعتمد مقرران ييًقٌر فيو اختيار األعضاء اجلدد للجنة كحييط  -87

. كأعدت األمانة مشركع مقرر مؤقت بشأف ىذه ادلسألة 2119علمان باختيار رئيس كنائب رئيس اللجنة لعاـ 
 ؿ[./]داؿ دا31بوصفو ادلقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3يف الوثيقة 

كقد تود األطراؼ، خالؿ اجلزء التحضَتم، أف تتشاكر فيما بينها كتنظر يف التكوين اجلديد للجنة.  -88
كستدرج األمانة األطراؼ ادلرشَّحة يف مشركع ادلقرر للنظر فيها كاحتماؿ اعتمادىا، مع أم تعديالت قد تراىا 

 األطراؼ مالئمة، خالؿ اجلزء الرفيع ادلستول.
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من جدول األعمال المؤقت )ج(  14)البند  ركان للفريق العامل المفتوح العضويةالرئيسان المشا - ٣
 للجزء التحضيري(

كشلثالن ثانيان من بُت األطراؼ  ٓخيتار اجتماع األطراؼ كل عاـ شلثالن من بُت األطراؼ العاملة بادلادة  -89
ليعمال كرئيسُت مشاركُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف العاـ التايل. ككفقان للمقرر  ٓغَت العاملة بادلادة 

يا نيوبرغ )الواليات ادلتحدة األمريكية( رئيسُت ، عمل السيد يعقوب ادلعتوؽ )الكويت( كالسيدة سينث29/23
. كمن ادلتوقع أف يعتمد االجتماع الثالثوف لألطراؼ 2118مشاركُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف عاـ 

. كأعدت األمانة مشركع مقرر 2119مقرران يسمي الرئيسُت ادلشاركُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية لعاـ 
 /]ىاء ىاء[.31بوصفو ادلقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3دلسألة يف الوثيقة مؤقت بشأف ىذه ا

كقد يرغب االجتماع الثالثوف لألطراؼ يف التشاكر حسب االقتضاء، كترشيح شخصُت دلنصيب  -91
، كإدراج امسيهما بعد ذلك يف مشركع مقرر 2119الرئيسُت ادلشاركُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف عاـ 

 كحيتمل اعتماده يف اجلزء الرفيع ادلستول. يقدـ للنظر فيو
المسائل المتعلقة باالمتثال وتقديم البيانات: عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول  - سين

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 15مونتريال والمقررات التي أوصت بها )البند 
عن مسائل امتثاؿ األطراؼ اليت نيظر فيها خالؿ اجتماعي اللجنة  سيقدـ رئيس جلنة التنفيذ تقريران  -91

، َُِٖتشرين الثاين/نوفمرب  3( كاحلادم كالستُت )ادلقرر عقده يف َُِٖسبوز/يوليو  ٖالستُت )الذم عيقد يف 
 قبل انعقاد االجتماع الثالثُت لألطراؼ مباشرة(.

اجتماعي اللجنة من أجل النظر فيها  كسيقدِّـ الرئيس أم توصيات أك مشاريع مقررات تصدر عن -92
 كردبا اعتمادىا من االجتماع الثالثُت لألطراؼ.

( )البند 29/19معلومات مستكملة عن الحالة في جزر البحر الكاريبي المتضررة من األعاصير )المقرر  - عين
 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( ٠6
، ناقشت األطراؼ موضوع آثار األعاصَت َُِٕعقود يف يف االجتماع التاسع كالعشرين لألطراؼ ادل -93

على قدرة عدد من دكؿ منطقة البحر الكارييب على تلبية التزاماهتا دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ، كاعتمدت ادلقرر 
. كشجع ادلقرر مجيع األطراؼ على مساعدة أنتيغوا كبربودا كجزر البهاما كاجلمهورية الدكمينيكية 29/19

ككوبا، عن طريق شلارسة الرقابة على الصادرات من ادلواد ادلستنفدة لألكزكف كأنواع التكنولوجيا ادلعتمدة كدكمينيكا 
عليها، من خالؿ الرقابة على التجارة، حسب االقتضاء؛ كطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ 

حات ادلشاريع؛ كطلب إىل الوكاالت ادلنفذة النظر يف أف تأخذ يف اعتبارىا األكضاع االستثنائية عند النظر يف مقًت 
تقدمي ادلساعدة ادلناسبة يف رلاالت سلتلفة؛ كطلب إىل جلنة التنفيذ أف تأخذ يف اعتبارىا الصعوبات اليت تواجهها 

ألكثر  تلك البلداف، إذا ما تبينت حاالت لعدـ امتثاذلا. كاعًتافان بأف األكضاع االستثنائية ذلذه البلداف قد سبتد
من عاـ كاحد، طلب ادلقرر إىل األطراؼ ذات الصلة تقدمي معلومات مستكملة عن ىذه ادلسألة خالؿ 

 االجتماع الثالثُت لألطراؼ.
كقد تود األطراؼ معاجلة ىذه ادلسألة خالؿ اجلزء التحضَتم، كاقًتاح سبل للمضي قدمان، حسب  -94

 االقتضاء.
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 مال المؤقت للجزء التحضيري(من جدول األع 17مسائل أخرى )البند  - فاء
إقرار ’’)أ(  2ادلسائل ادلوضوعية اإلضافية اليت يػيتَّفق على إدراجها يف جدكؿ األعماؿ يف إطار البند  -95

 “.مسائل أخرل”من جدكؿ األعماؿ  17، سيجرم تناكذلا يف إطار البند ‘‘جدكؿ األعماؿ
تشرين الثاني/نوفمبر  ٩و 8الرفيع المستوى )لمحة عامة عن بنود جدول األعمال المؤقت للجزء  - ثالثاً 

٨١٠٨) 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( ٠افتتاح الجزء الرفيع المستوى )البند  - ألف

 8من يـو اخلميس  11:11من ادلقرر أف يفتتح اجلزء الرفيع ادلستول من االجتماع ادلشًتؾ يف الساعة  -96
 .2118تشرين الثاين/نوفمرب 

نات ممثلي حكومة إكوادور وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ورئيس االجتماع التاسع والعشرين لألطراف بيا
بفروعه )أ( و)ب( و)ج( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع  1في بروتوكول مونتريال )البند 

 المستوى(
للبيئة كرئيس االجتماع التاسع سيديل ببيانات افتتاحية شلثال حكومة إكوادكر كبرنامج األمم ادلتحدة  -97

 كالعشرين لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ.
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( ٨المسائل التنظيمية )البند  - باء

)أ( من جدول  2انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  - ٠
 الرفيع المستوى( األعمال المؤقت للجزء

، جيب أف ينتخب يف بركتوكوؿ مونًتياؿ األطراؼ اتمن النظاـ الداخلي دلؤسبر  ُِكفقان للمادة  -98
االجتماع الثالثوف لألطراؼ رئيسان كثالثة نواب للرئيس كمقرران. كترأس شلثل طرؼ من رلموعة دكؿ آسيا كاحمليط 

ىل شلثل طرؼ من رلموعة الدكؿ األفريقية العمل  اذلادئ االجتماع التاسع كالعشرين لألطراؼ، يف حُت تو 
كمقرر. كاستنادان إىل مبدأ التناكب اإلقليمي الذم اتفقت عليو األطراؼ، قد تود األطراؼ انتخاب طرؼ من 
رلموعة دكؿ أكركبا الشرقية لرئاسة االجتماع الثالثُت دلؤسبر األطراؼ، كانتخاب طرؼ من رلموعة دكؿ آسيا 

نصب ادلقرر. كقد تود األطراؼ أيضان انتخاب ثالثة نواب للرئيس، كاحد من كل من رلموعة كاحمليط اذلادئ دل
 الدكؿ األفريقية، كرلموعة دكؿ أمريكا الالتينية كالكارييب، كرلموعة دكؿ أكركبا الغربية كدكؿ أخرل.

 2مونتريال )البند إقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى لالجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول  - ٨
 )ب( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

 UNEP/OzL.Pro.30/1يرًد جدكؿ األعماؿ ادلؤقت للجزء الرفيع ادلستول يف الفرع الثاين من الوثيقة  -99
كسييعرض على األطراؼ إلقراره. كقد تود األطراؼ أف تعتمد جدكؿ األعماؿ ادلذكور، دبا يف ذلك أم مواد قد 

 ‘‘.مسائل أخرل’’من جدكؿ األعماؿ  8تتفق على إدراجها ربت البند 
 )ج( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 2تنظيم العمل )البند   - ٣

ييتوقع أف يوجز رئيس االجتماع الثالثُت لألطراؼ خطة عمل دلناقشة البنود ادلدرجة يف جدكؿ  -111
 األعماؿ.
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 )د( من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 2)البند وثائق تفويض الممثلين  - ٤
من النظاـ الداخلي، جيب أف تقدَّـ كثائق تفويض شلثلي األطراؼ الذين حيضركف  ُٖكفقان للمادة  -111

ساعة بعد افتتاح  ِْاجتماعان لألطراؼ إىل األمُت التنفيذم لالجتماع، يف موعد ال يتجاكز إف أمكن 
ث ادل مثلوف على حضور االجتماع بوثائق تفويض موقعة حسب األصوؿ كتقدديها إىل األمانة يف االجتماع. كحيي

من النظاـ الداخلي، يفحص أعضاء مكتب االجتماع  ُٗأقرب كقت شلكن بعد بدء االجتماع. ككفقان للمادة 
 ادلنتخبوف كثائق التفويض كيقدموف تقريرىم عنها إىل األطراؼ.

من  ٨١٠٨للتقدم الذي أحرزته في أعمالها وأية مسائل رئيسية تنشأ عن دورة عام عرض أفرقة التقييم  - جيم
من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع  3التقييمات التي ُتجريها األفرقة كل أربع سنوات )البند 

 المستوى(
كادلسائل  يف إطار ىذا البند من جدكؿ األعماؿ، ستعرض أفرقة التقييم التقدـ الذم أحرزتو يف أعماذلا -112

. كقد تود َُِٖالرئيسية الناشئة عن تقييماهتا اليت ذبرل كل أربع سنوات كادلقرر إصلازىا حبلوؿ هناية عاـ 
األطراؼ اإلحاطة علمان بتقارير أفرقة التقييم كازباذ اإلجراءات الالزمة إما يف االجتماع اجلارم أك يف كقت الحق 

 حبسب ما تراه مناسبان.
ئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن أعمال عرض يقدمه ر  - دال

من جدول  4اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق )البند 
 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

من جدكؿ األعماؿ، تقريران  4اؼ، يف إطار البند سيقدـ رئيس اللجنة التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطر  -113
تعٌده اللجنة التنفيذية لألطراؼ يسلط الضوء على القرارات الرئيسية اليت توصلت إليها اللجنة كاألعماؿ اليت 
اضطلعت هبا أمانة الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ كالوكاالت ادلنفذة للصندكؽ منذ االجتماع التاسع كالعشرين 

 .(UNEP/OzL.Pro.30/10)لألطراؼ 
من جدول األعمال المؤقت للجزء  5بيانات رؤساء الوفود والمناقشات بشأن المواضيع الرئيسية )البند  - هاء

 الرفيع المستوى(
كيف إطار ىذا البند من جدكؿ األعماؿ، سيدعى رؤساء الوفود إىل اإلدالء ببيانات. كمنذ اليـو األكؿ  -114

األمانة يف قبوؿ طلبات اإلدالء بالكلمات كستعد قائمة ادلتكلمُت استنادان للجزء التحضَتم لالجتماع، ستبدأ 
إىل تلك الطلبات. كبغية إنصاؼ مجيع الوفود، كضماف إتاحة الفرصة للتحدث جلميع الراغبُت يف إلقاء الكلمة، 

دَّـ بيانات سيكوف من ادلهم أف حيدد رؤساء الوفود مدة كل بياف حبيث يقتصر على أربع أك مخس دقائق. كستق
 رؤساء كفود األطراؼ بالًتتيب الذم ترد بو طلباهتم للكالـ، على أف يكوف مفهومان أف الوزراء يعطوف األكلوية.

تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع  - واو
من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع  6الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند 

 المستوى(
من جدكؿ األعماؿ، إىل تقدمي تقرير  6سيدعى الرئيساف ادلشاركاف للجزء التحضَتم، يف إطار البند  -115

إىل األطراؼ عن التقدُّـ احملرز يف التوصُّل إىل توافق آراء بشأف ادلسائل ادلوضوعية ادلدرجة على جدكؿ األعماؿ، 
 ريع ادلقررات اليت يتعُت النظر فيها العتمادىا خالؿ اجلزء الرفيع ادلستول.دبا يف ذلك مشا
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من جدول  7تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  - زاي
 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(

ض الذم قدمتو حكومة إيطاليا الستضافة ، تلقت األمانة تأكيدان للعر َُِٖحزيراف/يونيو  ُٗيف  -116
. كال يزاؿ يتعُت على احلكومة أف تؤكد على َُِٗاالجتماع احلادم كالثالثُت لألطراؼ يف ركما يف العاـ 

موعده. كيتوقع أف يعتمد االجتماع الثالثوف لألطراؼ مقرران هبذا الشأف. كيرد مشركع ادلقرر ادلؤقت ادلعٍت يف 
 /]كاك كاك[.31بوصفو مشركع ادلقرر  UNEP/OzL.Pro.30/3الوثيقة 

 من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 8مسائل أخرى )البند  - حاء
، سيجرم تناكؿ أم مسائل موضوعية إضافية “مسائل أخرل”من جدكؿ األعماؿ  8يف إطار البند  -117

 ‘‘.إقرار جدكؿ األعماؿ’’)ب( من جدكؿ األعماؿ،  2يػيتَّفق على إدراجها يف جدكؿ األعماؿ دبوجب البند 
من جدول  9اعتماد المقررات الصادرة عن االجتماع الثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال )البند  - طاء

 األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى(
من جدكؿ األعماؿ، سيعتمد االجتماع الثالثوف لألطراؼ ادلقررات ادلتعلقة بادلسائل  9يف إطار البند  -118

 جة يف جدكؿ األعماؿ.ادلدر 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 10اعتماد التقرير )البند   - ياء

 من جدكؿ األعماؿ سيعتمد االجتماع الثالثوف لألطراؼ تقرير االجتماع.  11يف إطار البند  -119
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع المستوى( 11اختتام االجتماع )البند  - كاف

 9يـو اجلمعة  18:11يتوقع أف خيتتم االجتماع الثالثوف لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف الساعة  -111
 .2118تشرين الثاين/نوفمرب 
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 األولالمرفق 

توجيهات إضافية إلى فريق التقييم التقني واالقتصادي في إعداد التقرير النهائي المستكمل بشأن 
فرص تحقيق كفاءة استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية، 

 الذي يقدم إلى االجتماع الثالثين لألطراف

 أكسيد الكربوف يف قطاع ادلضخات احلرارية.ادلزيد من ادلعلومات عن كفورات ثاين  - 1
 بياف مصادر التمويل على ىيئة جدكؿ. - 2
ادلزيد من ادلعلومات عن الفرص ادلتاحة/التحسينات لكفاءة الطاقة يف قطاع أجهزة تكييف اذلواء  - 3

 ادلتنقلة.
ضافية ادلزيد من ادلعلومات عن الدركس ادلستفادة من عمليات االنتقاؿ السابقة من حيث ادلكاسب اإل - 4

 يف كفاءة الطاقة كادلوارد اإلضافية.
 معلومات إضافية عن ادلكاسب احملققة من ربسُت خدمات الصيانة. - 5
تقدمي ادلزيد من التفاصيل عن التصميم كادلعايَت لوحدات التربيد كتكييف اذلواء كادلضخات احلرارية،  - 6

 دة قدرة تلك الوحدات.كبوجو خاص فيما يتعلق بالسالمة كاألداء كاآلثار ادلًتتبة على زيا
إعطاء التفاصيل على ضلو شامل كتقدمي مقارنة كاضحة بُت مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية،  - 7

كمركبات الكربوف اذليدركفلورية كبدائل مركبات الكربوف اذليدركفلورية بالنسبة لألداء كالسالمة كالتكاليف لكل 
 منها.
عدات يف قطاع التربيد كتكييف اذلواء كادلضخات احلرارية، مع الًتكيز على كفاءة استخداـ الطاقة للم - 8

ذبنب االزدكاجية يف العمل ادلضطلع بو يف إطار الكيانات الدكلية األخرل، مثل اذليئة احلكومية الدكلية ادلعنية 
 بتغَت ادلناخ.

خَتة دلعاجلة النظر يف التدابَت ادلتخذة يف ادلناطق األخرل )مثل االرباد األكركيب( يف السنوات األ - 9
 التحديات اخلاصة اليت تواجهها البلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية.

 الطلب إىل فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم أف يتواصل مع سلتلف ادلناطق لفهم ظركفها اخلاصة. - 11
اجملاؿ من تقدمي تقرير بشأف ما حيدث يف رلاؿ البحث كالتطوير، كالتقدـ كالنتائج اليت حيققها ذلك  - 11

 أجل التصدم لتحديات درجات احلرارة احمليطة العالية.
أف يزكر فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم ادلناطق من أجل التحاكر مع أصحاب ادلصلحة بشأف  - 12

 التحديات اليت تواجو ادلناطق يف االنتقاؿ إىل مواد تربيد ذات كفاءة أعلى يف استخداـ الطاقة.
 عدات يف كل بلد/منطقة كالظركؼ ادلناخية ادلرتبطة بكل منها.حساب الدكرة العمرية للم - 13
تقدمي مزيد من ادلعلومات عن الفوائد االقتصادية احملددة من حيث الوفورات دبا يف ذلك تلك ادلتحققة  - 14

 للمستهلكُت، كزلطات الطاقة كفًتات االسًتداد.
عها يف سياؽ انتقاؿ مواد لوض 29/11صياغة استجابة فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم للمقرر  - 15

 التربيد.
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تقدمي ادلزيد من ادلعلومات عن الرسائل التالية ادلستفادة من حلقة العمل ادلعنية بكفاءة استخداـ  - 16
 الطاقة:

 ”األكلية النامجة عن بدء األخذ بأنواع التكنولوجيا اليت تتسم بكفاءة عالية يف “ العقبة السعرية
 استخداـ الطاقة؛

 مواد التربيد من حيث كفاءة الطاقة كقابلية االشتعاؿ كغَت ذلك من العوامل  كيف يتعُت اختيار
 ذات الصلة؛

 .توافر األمواؿ، اليت ال يسهل تدفقها على الرغم من ذلك 
 ربديد السياؽ/اآلثار اخلاصة بكل موقع للمعدات اليت تتسم بكفاءة استخداـ الطاقة، على النحو - 17
  كاالقتصادم.يف تقرير فريق التقييم التقٍت ادلبُت
 تقدمي مصفوفة من التدخالت التقنية ادلتعلقة بكفاءة الطاقة كالتكاليف ادلرتبطة هبا. - 18
إعطاء تفاصيل عن ادلعايَت كادلنهجيات اليت تستخدمها مؤسسات التمويل ادلعنية ادلشار إليها يف ادلقرر  - 19
29/11. 
لبدائل ذات القدرة ادلنخفضة على تفصيل االحتياجات لبناء القدرات كخدمات الصيانة فيما يتعلق با - 21

 إحداث االحًتار العادلي.
استكشاؼ اإلمكانيات اليت ينطوم عليها نظاـ التربيد احلضرم ادلركزم كقوانُت ادلباين اخلضراء كادلواد  - 21

 اذليدرككربونية يف التطبيقات التجارية لكفاءة الطاقة )كما تبينها األمثلة ادلنفذة يف اإلمارات العربية ادلتحدة(. 
س القدر من التربيد يف بلداف درجات احلرارة احمليطة تقدمي ادلعلومات عن تزايد الطاقة ادلطلوبة إلنتاج نف - 22

 العالية بسبب الزيادة ادلتوقعة يف درجات احلرارة.
النظر يف زيارة اإلمارات العربية ادلتحدة دلشاىدة مشاريع التربيد احلضرم ادلركزم كالتربيد األخضر  - 23

 النهائي ادلستكمل.كالتربيد بادلواد اذليدرككربونية لالسًتشاد هبا عند إعداد التقرير 
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 المرفق الثاني

 مصفوفة الخبرات المطلوبة - ٠

/األطراؼ غَت العاملة 5األطراؼ العاملة بادلادة  اخلربات الالزمة اذليئة
 5بادلادة 

جلنة اخليارات التقنية 
 ادلعنية بالرغاكم

  ادلعرفة التقنية فيما يتعلق بالبوليسًتين
يف آسيا،  (XPS)ادلشكل باالنبثاؽ 

 سيما اذلند كالصُت كال

 5األطراؼ العاملة بادلادة 

جلنة اخليارات التقنية 
 ادلعنية باذلالونات

  تطبيقات إمخاد احلرائق يف الطَتاف ادلدين 
  ببدائل اذلالونات كمدل اخًتاقها ادلعرفة

 للسوؽ
  ادلعرفة بعمليات التخزين كاإلمداد للهالوف

 كبدائلو
 ادلعرفة بأنشطة تكسَت السفن 

 ، جنوب شرؽ آسيا5األطراؼ العاملة بادلادة 
، أفريقيا، كأمريكا ٓاألطراؼ العاملة بادلادة 

 اجلنوبية كجنوب آسيا

ريكا ، أفريقيا كأم5األطراؼ العاملة بادلادة 
 اجلنوبية

أك األطراؼ غَت  5األطراؼ العاملة بادلادة 
 5العاملة بادلادة 

جلنة اخليارات التقنية 
 ادلعنية بربكميد ادليثيل

  ادلسائل ادلتعلقة بالتحقق من بدائل بركميد
ادليثيل إلصدار الشهادات دلواد نباتات 
ادلشاتل فيما يتعلق بنقلها عرب احلدكد 

يتصل بذلك من احمللية كالدكلية كما 
 تقييمات ادلخاطر

  خبَت يف التقييم االقتصادم لبدائل بركميد
 ادليثيل

  خبَت يف استخدامات بركميد ادليثيل
كبدائلو ألغراض احلجر كادلعاجلة ما قبل 

 الشحن

أك األطراؼ غَت  5األطراؼ العاملة بادلادة 
 5العاملة بادلادة 

 

 

 

 5األطراؼ غَت العاملة بادلادة 
 

 5العاملة بادلادة األطراؼ 

جلنة اخليارات التقنية 
 الطبية كالكيميائية

  تكنولوجيا التدمَت )خرباء ذكك معرفة
بنطاؽ كاسع من أنواع التكنولوجيا 
ادلختلفة(؛ االستخدامات ادلختربية 
كالتحليلية )خرباء ذكك معرفة باإلجراءات 

 التحليلية(

أك األطراؼ غَت  5األطراؼ العاملة بادلادة 
 5العاملة بادلادة 

جلنة اخليارات التقنية 
 للتربيد

  تتطلب ادلزيد من النظر

  تتطلب ادلزيد من النظر  كبار اخلرباء
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قائمة بأسماء الرؤساء المشاركين واألعضاء لفريق التقييم التقني واالقتصادي الذين تنتهي فترة عضويتهم  -٨
 صدور مقرر بذلك من اجتماع األطرافوتتطلب إعادة تعيينهم  ٨١٠٨في نهاية العام 

 البلد ادلنصب االسم
 أعضاء فريق التقييم التقني واالقتصادي

الرئيسة ادلشاركة لفريق التقييم التقٍت  مارتا بيزانو
كاالقتصادم كجلنة اخليارات التقنية 

 )أ(لربكميد ادليثيل

 كولومبيا

الرئيس ادلشارؾ لفريق التقييم التقٍت  آشلي ككدكوؾ
 كاالقتصادم

ادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى 
 كأيرلندا الشمالية

الرئيس ادلشارؾ للجنة اخليارات التقنية  فابيو بولونارا
للتربيد كتكييف اذلواء كادلضخات 

 احلرارية

 إيطاليا

خبَت من كبار اخلرباء يف فريق التقييم  زلمد بصرم
 التقٍت كاالقتصادم

 ادلغرب

خبَت من كبار اخلرباء يف فريق التقييم  ماركو غونزاليز
 التقٍت كاالقتصادم

 كوستاريكا

خبَت من كبار اخلرباء يف فريق التقييم  سيدم مناد سي أمحد
 التقٍت كاالقتصادم

 اجلزائر

خبَت من كبار اخلرباء يف فريق التقييم  شيكيو شانغ
 التقٍت كاالقتصادم

 الصُت

دبهميت الرئيسة ادلشاركة لفريق التقييم التقٍت كاالقتصادم كالرئيسة ادلشاركة للجنة اخليارات التقنية لربكميد ادليثيل؛ تقـو السيدة مارتا بيزانو  )أ( 
 يشَت فقط إىل دكرىا كرئيسية مشاركة لفريق التقييم. َُِٖكانتهاء مدة تعيينها يف هناية العاـ 

 (24/8ي )المقرر من اختصاصات فريق التقييم التقني واالقتصادمقتطفات  - ٣
 الترشيحات

من االختصاصات، كادلتعلقة بالًتشيحات لعضوية فريق التقييم التقٍت  1-2-2تنص الفقرة 
 كاالقتصادم على ما يلي:

جيب أف تقدـ الًتشيحات للعضوية يف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم، دبا يف ذلك 
جلاف اخليارات التقنية، من فرادل األطراؼ ترشيحات الرؤساء ادلشاركُت للفريق، كللعضوية يف 

إىل األمانة عن طريق جهات االتصاؿ الوطنية لكل طرؼ. كستقدَّـ ىذه الًتشيحات إىل 
 اجتماع األطراؼ للنظر فيها.

 عيينالت
من االختصاصات، بشأف تعيُت أعضاء فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم، على ما  3-2نص الفقرة ت

 يلي:
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األطراؼ أعضاء فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم دلدة ال تزيد عن أربع  يعُتِّ اجتماع
سنوات. كجيوز أف يعيد اجتماع األطراؼ تعيُت أعضاء الفريق بناء على ترشيح من الطرؼ 

 ادلعٍت لفًتات إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فًتة إضافية.
 حجم العضوية وتوازنها
 صات بشأف فريق التقييم التقٍت كاالقتصادم على ما يلي:من االختصا 1-1-2تنص الفقرة 

عضوان، دبا  22-18ينبغي أف يكوف حجم عضوية فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ضلو 
يف ذلك رئيساف مشاركاف أك ثالثة رؤساء مشاركُت، لكي يتسٌت لو العمل بفعالية. كينبغي أف 

كُت للجاف اخليارات التقنية؛ كجيب أف يضم تتضمن عضوية فريق التقييم الرؤساء ادلشار 
من كبار اخلرباء يف رلاالت خربة زلددة ال  4-2رئيسُت مشاركُت لكل جلنة خيارات تقنية ك

تتوفر يف الرؤساء ادلشاركُت للفريق أك الرؤساء ادلشاركُت للجاف اخليارات التقنية، مع مراعاة 
 التوازف بُت اجلنسُت كالتوازف اجلغرايف.

أال يعمل الرؤساء ادلشاركوف لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم رؤساء للجاف كيفضل 
اخليارات التقنية يف نفس الوقت، كإف حدث ذلك فيجب أف يتفرغ كاحد منهم على األقل 

 للمشاركة يف رئاسة فريق التقييم.
______________ 


