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االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون
روما 8-4 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019

املسائل املطروحة للمناقشة خالل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف واملعلومات املتوخى
اطالعه عليها
مذكرة من األمانة
أوالً  -مقدمة
 -1تتضمن هذه املذكرة حملة عامة عن املسائل املدرجة يف جدول األعمال املؤقت( )1لالجتماع احلادي
والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون .ويعرض الفرع الثاين حملة عامة عن
اجلزء التحضريي ،ويعرض الفرع الثالث حملة عامة عن اجلزء الرفيع املستوى .ويرد ابلنسبة لكل بند من بنود جدول
األعمال موجز مقتضب للمعلومات األساسية ،وال سيما فيما يتعلق ابملناقشة ذات الصلة اليت دارت خالل
االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية التابع لألطراف يف بروتوكول مونرتايل املعقود يف ابنكوك
من  1إىل  5متوز/يوليه .2019
 -2وسيقدم يف اإلضافة امللحقة هبذه املذكرة ما يُتاح من املعلومات اإلضافية ذات الصلة ببعض بنود جدول
األعمال ،وتشمل أساساً جملدات تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي الصادر يف أيلول/سبتمرب ،2019
مبا يف ذلك التقرير النهائي لفرقة عمل الفريق املعنية ابملقرر  3/30عن االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد
فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوروفلوري( )11-اجمللد )1؛ والتقرير النهائي عن حتليل الرتشيحات لإلعفاءات
ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل (اجمللد )2؛ والتقرير احملدث لفرقة العمل بشأن حصول األطراف
العاملة مبوجب الفقرة  1من املادة  5من بروتوكول مونرتايل (األطراف العاملة ابملادة  )5على أنواع التكنولوجيا
ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة (اجمللد  .)3وستتضمن اإلضافة موجزات لتلك التقارير.
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 -3ويتم تناول املسائل اليت ال تتعلق مباشرة بتنفيذ املقررات وأنشطة املتابعة ذات الصلة ،واليت قد
هتم األطراف ،يف مذكرة معلومات عن املسائل اليت تود األمانة أن تسرتعي انتباه األطراف إليها
(.)UNEP/OzL.Pro.31/INF/4

اثنياً  -حملة عامة عن البنود املدرجة يف جدول أعمال اجلزء التحضريي ( 6-4تشرين الثاين/نوفمرب )2019
ألف  -افتتاح اجلزء التحضريي (البند  1من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -4من املقرر افتتاح اجلزء التحضريي من االجتماع يف الساعة  10:00من يوم االثنني  4تشرين الثاين/نوفمرب ،2019
يف املبىن  Aمبقر منظمة األغذية والزراعة وعنوانه .Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome
 -5وسيشرتك يف رائسة اجلزء التحضريي السيدة لورا جولياان أرسينياغس (كولومبيا) والسيد آالن ويلمارت
(بلجيكا) ،الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية.
ث املشاركون على إحضار حواسيبهم وأجهزهتم
 -6ونظراً ألن هذه االجتماعات ستستغىن عن الورق فعلياًُُ ،ي ّ
احملمولة لالطالع على واثئق االجتماع واملعلومات.
 -7وسيديل كل من ممثل حكومة إيطاليا وممثل برانمج األمم املتحدة للبيئة ببيان ترحييب (البندان ( 1أ) و(ب)
من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي).
ابء  -املسائل التنظيمية (البند  2من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
-1

إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي (البند ( 2أ) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -8يرد جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي يف الفرع األول من الوثيقة ،UNEP/OzL.Pro.31/1
وسيُعرض على األطراف إلقراره .وقد ترغب األطراف أن تعتمد جدول األعمال ،مبا يف ذلك أية بنود قد تتفق
على إضافتها يف إطار البند ’’ ،19مسائل أخرى‘‘.

-2

تنظيم العمل (البند ( 2ب) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -9يُتوقَّع أن يق ِّّدم الرئيسان املشاركان يف إطار البند ( 2ب) اقرتاحاً إىل األطراف عن الكيفية اليت يودان هبا
معاجلة بنود جدول األعمال.

جيم  -املسائل اإلدارية (البند  3من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
-1

ميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل والتقريران املاليان (البند ( 3أ) من جدول األعمال املؤقت
للجزء التحضريي)
 -10ينظر اجتماع األطراف سنوايً يف ميزانية بروتوكول مونرتايل .ووفقاً للمقرر  20/30الصادر عن االجتماع
الثالثني لألطراف ،ترد ميزانيات عامي  2020و 2021يف وثيقة امليزانية ( .)UNEP/OzL.Pro.31/4وتُعرض
امليزانيات وفقاً لسيناريوهني( :أ) امليزانية املقرتحة ،واليت تعكس االحتياجات املتوقعة؛ (ب) ميزانية النمو االمسي
الصفري املرتبطة ابمليزانية املعتمدة لعام .2019
 -11وتبلغ امليزانية املقرتحة لعام  ،2020مبا يف ذلك األنشطة اإلضافية 5 668 314 ،دوالراً ،أي أقل مببلغ
 274 466دوالراً من امليزانية املعتمدة لعام  2019والبالغة  5 942 780دوالراً مع األنشطة اإلضافية .وامليزانية
املقرتحة لعام  2021قدرها  5 412 514دوالراً ،أي أقل مببلغ  255 800دوالر من امليزانية املقرتحة
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لعام  .2020وعمالً ابلفقرة  9من املقرر  ،20/30أعدت األمانة صحائف وقائع لألنشطة ،على غرار نسق
مماثل للنسق الذي تستخدمه أمانة اتفاقية ابزل بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب
احلدود واتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة
خطرة متداولة يف التجارة الدولية واتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة ،فيما يتعلق مبجاالت عملها
لعام  2020واألنشطة ذات الصلة اليت يتعني تنفيذها .وترد صحائف الوقائع هذه يف الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.31/INF/1
 -12واختارت األمانة عدم اتباع املمارسة املعتادة املتمثلة يف تقدمي ميزانية منقحة للسنة احلالية كي تنظر فيها
األطراف وتوافق عليها .واستند هذا االختيار إىل ثالثة اعتبارات( :أ) ال توجد حاجة إىل ميزانية منقحة لعام
 2019نظراً ألن أنشطة عام  2019ستُنفذ على النحو املقرر؛ (ب) لن يتجاوز نقل بنود امليزانية بني فئات
التكاليف املختلفة  10يف املائة ،ولن يتجاوز جمموع اإلنفاق امليزانية املعتمدة؛ (ج) يتواءم هذا اإلجراء مع املمارسة
املتبعة يف برانمج األمم املتحدة للبيئة .وتقرتح األمانة للمستقبل عدم تقدمي ميزانية منقحة للموافقة عليها إال عندما
تتجاوز عمليات نقل بنود امليزانية بني فئات التكاليف املختلفة احلد األقصى املسموح به للنقل وقدره  10يف
املائة ،وفقاً للممارسة املعيارية لربانمج األمم املتحدة للبيئة( .)2ويرد تقرير أداء امليزانية لعام  2019حىت 30
أيلول/سبتمرب  2019كوثيقة معلومات (.)UNEP/OzL.Pro.31/INF/2
 -13وتنظر األطراف يف التقارير املالية للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول
مونرتايل سنوايً .وترد البياانت املالية املعتمدة للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل لعام
 ،2018والبياانت املالية املعتمدة للمسامهات املخصصة لعام  2018اليت تدعم عمل أمانة األوزون وحملة عامة
عن تقرير أداء امليزانية لعام  2018للصندوقني االستئمانيني يف الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.31/5
 -14وتشمل املعلومات الرئيسية املتعلقة ابلصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل ما يلي:
(أ )

بلغت معدالت استخدام امليزانية  90يف املائة و 91يف املائة ،على التوايل ،يف عام .2018

(ب) بلغت االحتياطيات ورصيد الصندوقني يف هناية عام  2018ما جمموعه  1 922 534دوالراً
للصندوق االستئماين التفاقية فيينا و 8 927 943دوالراً للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل ،وبلغت
األرصدة النقدية للصندوقني  1 511 935دوالراً و 6 970 025دوالراً ،على التوايل.
(ج) من املتوقع أن يبلغ االحتياطيات ورصيد الصندوقني يف هناية عام  2020ما جمموعه
 1 660 000دوالر للصندوق االستئماين التفاقية فيينا و 8 361 000دوالر للصندوق االستئماين لربوتوكول
مونرتايل ،واألرصدة النقدية املتوقعة قدرها  1 190 000دوالر و 6 117 000دوالر ،على التوايل.
 -15ويف إطار البند ( 3أ) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي ،من املتوقع أن تنشئ األطراف جلنة
معنية ابمليزانية إلجراء مناقشة وإصدار توصية مبشروع مقرر بشأن امليزانية العتماده ،حسب االقتضاء ،أثناء اجلزء
الرفيع املستوى .ويرد مشروع املقرر املؤقت يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه مشروع املقرر [/31ابء ابء].

( )2املقرر ( 1/4الفقرة  )7الذي اعتمدته الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة.
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النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتايل لعام ( 2020البند ( 3ب) من جدول األعمال املؤقت للجزء
التحضريي)

(أ)

أعضاء جلنة التنفيذ (البند ( 3ب) ’ ‘1من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -16ينظر اجتماع األطراف كل عام يف عضوية جلنة التنفيذ .ووفقاً إلجراء عدم االمتثال الذي اعتمدته
ب هذه األطراف ملدة سنتني
األطراف ،تتألف اللجنة من  10أطراف ،خيتار كل طرف منها شخصاً ميثله .وتُـنتَ َخ ُ
استناداً إىل مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل ،أي أنه يتم انتخاب طرفني من كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية ،وهي
الدول األفريقية ،ودول آسيا واحمليط اهلادئ ،ودول أورواب الشرقية ،ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،
ودول أورواب الغربية والدول األخرى .وجيوز أن يعمل أعضاء اللجنة لفرتتني متتاليتني مدة كل منهما عامان.
 -17ومن بني أعضاء اللجنة احلالني ،سيُكمل االحتاد األورويب وابراغواي وتركيا وغينيا بيساو واململكة العربية
السعودية السنة األوىل من فرتة عضويتها البالغة سنتني يف عام 2019؛ ولذلك ستستمر كأعضاء لعام .2020
وستتختم كل من أسرتاليا وبولندا وجنوب أفريقيا وشيلي وملديف السنة الثانية من فرتة عضويتها األوىل البالغة
سنتني يف عام  ،2019ولذلك سيتعني استبداهلا أو إعادة انتخاهبا.
 -18ووفقاً للمقرر  ،13/12ختتار اللجنة رئيسها وانئب رئيسها من بني أعضائها ،من خالل مشاورات بني
أعضاء اللجنة أثناء اجتماع األطراف من أجل كفالة استمرارية هذين املنصبني .وأدرجت األمانة مشروع مقرر
مؤقت بشأن هذه املسألة يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه املقرر [/31جيم جيم].
 -19وقد ترغب األطراف ،خالل اجلزء التحضريي ،أن تتشاور فيما بينها هبدف ترشيح أعضاء جدد ابللجنة.
وستدرج األمانة األطراف املرشَّحة يف مشروع املقرر للنظر فيها واحتمال اعتمادها ،مع أي تعديالت قد تراها
األطراف مالئمة ،خالل اجلزء الرفيع املستوى.
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أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف (البند ( 3ب) ’ ‘2من جدول األعمال املؤقت للجزء
التحضريي)
 -20سينظر االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ
بروتوكول مونرتايل .وتتألف اللجنة التنفيذية ،وفقاً الختصاصاهتا ،من سبعة أعضاء من األطراف العاملة ابملادة
 ،5وسبعة أعضاء من األطراف غري العاملة ابملادة  .5ولعام  ،2020يتوقع اختيار األعضاء السبعة من البلدان
العاملة ابملادة من اجملموعات اإلقليمية على النحو التايل :عضوان من الدول األفريقية ،وعضوان من دول آسيا
واحمليط اهلادئ ،وعضوان من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ،وعضو واحد يشغل املقعد الذي تتناوب
عليه املناطق (املقرر  ،)38/16والذي سيكون يف عام  2020من دول آسيا واحمليط اهلادئ.
 -21وينتخب كل من هاتني اجملموعتني من األطراف أعضاءه يف اللجنة التنفيذية ويبلغ أمساءهم إىل األمانة
لكي يقرها اجتماع األطراف .وابإلضافة إىل ذلك ،تدعو اختصاصات اللجنة التنفيذية إىل انتخاب رئيس وانئب
للرئيس من بني أعضائها يتناوابن كل عام بني األطراف العاملة ابملادة  5واألطراف غري العاملة هبا .ونظراً ألن
ِّ
لي كندا ورواندا يشغالن منصب الرئيس وانئب الرئيس ،على التوايل ،خالل عام  ،2019فإنه يتوقّع أن ترشح
ممثّ ْ
األطراف العاملة ابملادة  5انئب رئيس اللجنة لعام  2020يف حني تقوم األطراف غري العاملة ابملادة  5برتشيح
انئب الرئيس.
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 -22ومن املتوقع أن يعتمد االجتماع احلادي والثالثون لألطراف مقرراً يُِّقّر فيه اختيار األعضاء اجلدد للجنة
وُييط علماً ابختيار رئيس وانئب رئيس اللجنة لعام  .2020وأعدت األمانة مشروع مقرر مؤقت بشأن هذه
املسألة يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه املقرر [/31دال دال].
 -23وقد ترغب األطراف ،خالل اجلزء التحضريي ،أن تتشاور فيما بينها وتنظر يف التكوين اجلديد للجنة.
وستدرج األمانة األطراف املرشَّحة يف مشروع املقرر للنظر فيها واحتمال اعتمادها ،مع أي تعديالت قد تراها
األطراف مالئمة ،خالل اجلزء الرفيع املستوى.
-4

الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية (البند ( 3ب) ’ ‘3من جدول األعمال املؤقت للجزء
التحضريي)
 -24خيتار اجتماع األطراف كل عام ممثالً من بني األطراف العاملة ابملادة  5وممثالً اثنياً من بني األطراف غري
العاملة ابملادة  5ليعمال كرئيسني مشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية يف العام التايل .ووفقاً للمقرر ،19/30
عمل السيد آالن ويلمارت (بلجيكا) والسيدة لورا-جولياان أرسينيغاس (كولومبيا) رئيسني مشاركني للفريق العامل
املفتوح العضوية يف عام  .2019ومن املتوقع أن يعتمد االجتماع احلادي والثالثون لألطراف مقرراً يسمي الرئيسني
املشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية لعام  .2020وأعدت األمانة مشروع مقرر مؤقت بشأن هذه املسألة يف
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه املقرر [/31هاء هاء].
 -25وقد يرغب االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف التشاور حسب االقتضاء ،وترشيح شخصني ملنصيب
الرئيسني املشاركني للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام  ،2020وإدراج امسيهما بعد ذلك يف مشروع مقرر يقدم
للنظر فيه وُيتمل اعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.

دال  -اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل يف الفرتة
( 2023-2021البند  4من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -26يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،بدأت األطراف يف مناقشة اختصاصات
الدراسة املتعلقة بتقدير األموال اليت ستكون مطلوبة لتمكني األطراف العاملة ابملادة  5من االمتثال
اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول خالل فرتة التجديد التالية يف  .2023-2021وكان معروضاً أمام األطراف
اختصاصات الدراسة السابقة ،الواردة يف املقرر  ،5/28الستخدامها كأساس لوضع اختصاصات الدراسة
املقبلة .وخالل املناقشة ،ذكر العديد من املمثلني املوضوعات اليت يرغبون يف رؤيتها مدرجة يف االختصاصات.
وترد املناقشة يف تقرير االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية (الفقراتن  47و،48
.)UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5
 -27وأنشأ الفريق العامل فريق اتصال ،يشارك يف رائسته السيد أغوستني سانشيز (املكسيك) والسيد رالف
بريسكورن (هولندا) .واستعرض الفريق تقريباً كل نص املقرر السابق بشأن االختصاصات ومتكن من التوصل إىل
اتفاق بشأن بعض اجلوانب وإزالة بعض النصوص املتكررة.
 -28ووافق الفريق العامل على إحالة النص الناتج ،مع بعض األجزاء بني قوسني مربعني ،كمشروع مقرر
ملواصلة نظر االجتماع احلادي والثالثني لألطراف فيه .ويرد مشروع املقرر يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه
مشروع املقرر [/31ألف].
 -29وقد ترغب األطراف يف مواصلة املناقشات بشأن مشروع املقرر.
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هاء  -اجملاالت احملتملة للرتكيز عليها يف التقارير الرابعية السنوات الصادرة لعام  2022عن فريق التقييم العلمي
وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي (البند  5من جدول األعمال املؤقت للجزء
التحضريي)
 -30عمالً ابملادة  6من بروتوكول مونرتايل ،اليت تدعو إىل استعراض ،مرة واحدة على األقل كل أربع سنوات،
تدابري الرقابة يف الربوتوكول على أساس املعلومات العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية املتاحة ،ووفقاً للمقرر 6/27
بشأن جماالت الرتكيز احملتملة لتقرير التقييم الذي جيري كل أربع سنوات استكمل فريق التقييم العلمي وفريق تقييم
اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية اخلمس التابعة له( )3تقارير التقييم الرابعية
السنوات( )4وقدمتها إىل األطراف يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.
 -31ومنذ ذلك احلني ،وضعت األفرقة الصيغة النهائية لتقرير جتميعي لتقييماهتا الرابعية السنوات الصادرة لعام
 .2018ويرد التقرير التجميعي يف الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.31/8وستقدمه األفرقة خالل اجلزء الرفيع املستوى.
وقد جتد األطراف أيضاً من املفيد مناقشة اجملاالت احملتملة للتقييم الرابعي السنوات لعام .2022
 -32وبدأت األطراف ،خالل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،مناقشة اختصاصات
جماالت الرتكيز احملتملة للتقييم الرابعي السنوات .وسلط العديد من املمثلني الضوء على احلاجة امللحة إىل نقل
االنتباه إىل املخزوانت واملواد قصرية العمر من املواد املستنفدة لألوزون ،وال سيما( :أ) احلاجة إىل إدارة وتدمري
املخزوانت بشكل فعال؛ (ب) نقص املعلومات احلالية عن توقع آاثر زايدة املواد قصرية العمر مثل امليثان الثنائي
الكلور يف الغالف اجلوي وكيفية ختفيفها؛ (ج) الرصد املستمر للمواد قصرية العمر واستخداماهتا وكمياهتا وانبعااثهتا
والبدائل احملتملة هلذه املواد.
 -33وذُكر أيضاً أن قائمة جماالت الرتكيز احملتملة لتقرير فريق التقييم العلمي لعام  2022املقدم من الرئيس
املشارك للفريق كانت نقطة انطالق جيدة ملناقشة العمل الذي يتعني االضطالع به وأن االستعراض املستمر
النبعااثت مركبات الكربون الكلوروفلورية ينبغي أن يكون مكوانً من هذا العمل .واتفق الفريق العامل أيضاً على
النظر يف إدراج مسألة العالقة بني إدارة األوزون السرتاتوسفريي واإلشعاع الشمسي يف اختصاصات التقرير الرابعي
السنوات لفريق التقييم العلمي.
 -34وعقب املناقشة ،قدم االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر مقرتح بشأن جماالت
الرتكيز احملتملة للتقارير الرابعية السنوات لعام  2022لفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم
التكنولوجي واالقتصادي ،كأساس ملواصلة املناقشة يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف .وعلق ممثالن قائلني
إن مشروع املقرر مل خيضع لعمليات املناقشة املعتادة للفريق العامل املفتوح العضوية ،وأنه من املهم ضمان إجراء
تبادل كامل لألفكار بشأن املسائل املطروحة خالل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -35ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر ،على النحو الوارد يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه
مشروع املقرر [/31جيم] ،إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيه.
 -36وقد ترغب األطراف يف مواصلة مناقشة هذه املسألة.
( )3جلنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة واجلاسئة؛ وجلنة اخليارات التقنية للهالوانت؛ وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية؛
وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل؛ وجلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.
( )4التقارير الكاملة متاحة على املوقع الشبكي ألمانة األوزون :فريق التقييم العلمي:
.https://ozone.unep.org/science/assessment/sap; Environmental Effects Assessment Panel
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واو  -االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون الكلوروفلوري)11-
(البند  6من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)

()CFC-11

 -37يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،قدم فريق التقييم العلمي وفريق التقييم
التكنولوجي واالقتصادي التقارير اليت طلبتها األطراف يف املقرر  .3/30وعرض فريق التقييم العلمي تقريراً موجزاً
أولياً عن الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-مبا يف ذلك معلومات جديدة من
ورقة علمية نشرها ريغيب وآخرون يف أاير/مايو  ،2019ومعلومات عن الرصد يف الغالف اجلوي والنمذجة
واالفرتاضات األساسية( .)5وتضمن العرض أيضاً موجزاً لوقائع ندوة دولية عن الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت
مركب الكربون الكلوروفلوري 11-عقدت يف فيينا يف آذار/مارس  .2019ومنذ ذلك الوقت ،نشر تقرير الندوة
يف نشرة مشروع العمليات ’’االسرتاتوسفريية  -الرتوبوسفريية ودورها يف املناخ‘‘ الصادرة يف متوز/يوليه ،2019
وميكن االطالع عليه على بوابة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف كوثيقة معلومات أساسية( )6وعرض فريق
التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقريره األويل عن املصادر احملتملة النبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري11-
واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة من عمليات اإلنتاج واالستخدام احملتملة ،وكذلك من املخزوانت ،واليت قد
تكون قد أسفرت عن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-بكميات غري متوقعة يف املناطق ذات الصلة.
 -38وكان معروضاً على الفريق العامل املفتوح العضوية أيضاً وثيقة تقدم حملة عامة ،أعدهتا أمانة األوزون وفقاً
للمقرر  ،3/30وحتدد إجراءات الربوتوكول والصندوق املتعدد األطراف اليت استعرضت مبوجبها األطراف االمتثال
اللتزامات الربوتوكول وشروط االتفاقات مبوجب الصندوق ،وضمنت استمرار االمتثال هلا .وتضمنت تلك الوثيقة
أيضاً املعلومات اليت قدمتها أمانة الصندوق املتعدد األطراف استجابةً للمقرر  3/30ووفقاً للمقرر  86/82للجنة
التنفيذية( .)7وعالوة على ذلك ،صدرت إضافة( )8لوثيقة اللمحة العامة للتعبري عن طلب اللجنة التنفيذية إىل أمانة
الصندوق أبن حتيل إىل أمانة األوزون ،كتقرير منفصل ،الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38بشأن النظم اجلارية
للرصد واإلبالغ والتحقق وإنفاذ الرتخيص واحلصص .وأُرفقت تلك الوثيقة ابلوثيقة األصلية اليت أعدهتا أمانة
الصندوق يف وثيقة معلومات أساسية لالجتماع احلادي واألربعني.
 -39وأجرى الفريق العامل املفتوح العضوية مناقشة طويلة بشأن هذه املسألة ،تضمنت أسئلة وأجوبة على
تقريري فريقي التقييم والبياانت والتعليقات الواردة يف تقرير االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح
العضوية ( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5الفقرات .)41-17
 -40وعقب املناقشة ،أنشأ الفريق العامل فريق اتصال ،تشارك يف رائسته السيدة آين غابرييل (أسرتاليا) والسيد
أوسفالدو ألفاريز-برييز (شيلي) ،ملواصلة النظر يف ما يلي( :أ) املسائل التقنية والعلمية املتعلقة ابالنبعااثت غري
املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-هبدف حتديد املعلومات اليت يتعني تعزيزها؛ (ب) املسائل
والعمليات املؤسسية مبوجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل ،مبا يف ذلك الرصد واإلبالغ والتحقق واالمتثال
والرتخيص واالجتار غري القانوين؛ (ج) أي أمور أخرى يرى الفريق أهنا ضرورية .وقدم الرئيسان املشاركان لفريق
االتصال تقرير الفريق إىل الفريق العامل يف اجللسة العامة وأُدرج بوصفه املرفق الثاين لتقرير االجتماع احلادي
()5
.Nature, vol. 569, pp. 546–550 (22 May 2019). https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4
(.conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop-31 )6
(.UNEP/OzL.Pro/OEWG/41/3 )7
(.UNEP/OzL.Pro/OEWG/41/3/Add.1 )8

Rigby and others. “Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations”.
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واألربعني ،الستخدامه كأساس ملواصلة املداوالت بشأن هذه املسألة .وحث فريق االتصال األطراف على النظر
يف املسائل اليت أثريت فيما بني الدورات وعلى احلضور إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف وهي مستعدة
الختاذ قرار بشأن طريق للمضي قدماً.
 -41ووافق الفريق العامل على إرجاء مواصلة مناقشة املسألة إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -42وعمالً ابملقرر  ،3/30يعمل الفريقان على إعداد نسخ جديدة من تقريريهما( )9لينظر فيهما االجتماع
احلادي والثالثون لألطراف .وستقدم اإلضافة إىل هذه املذكرة موجزات للتقارير املستكملة .وعمالً ابملقرر 3/30
أيضاً ،تقوم أمانة األوزون بتحديث وثيقة اللمحة العامة وستقدم أي معلومات إضافية يف الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.31/6
 -43وقد ترغب األطراف يف مواصلة مناقشة هذه املسألة ،مع مراعاة تقرير فريق االتصال ،املستنسخ يف املرفق
األول هلذه املذكرة والتقارير احملدثة للفريقني ووثيقة اللمحة العامة احملدثة الصادرة عن أمانة األوزون.
زاي  -استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون (البند  7من جدول األعمال املؤقت للجزء
التحضريي)
 -44يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،نوقشت مسألة انبعااثت رابع كلوريد
الكربون .وقد أثريت هذه املناقشة بناء على النتائج املتعلقة ابنبعااثت رابع كلوريد الكربون ومصادرها الواردة يف
التقييم الرابعي السنوات لعام  2018الذي قدمه فريق التقييم العلمي إىل االجتماع الثالثني لألطراف ،مبا يف ذلك
النتائج اجلديدة اليت أسهمت يف احلد من التناقض بني تقديرات مستوايت االنبعااثت من أعلى إىل أسفل ومن
أسفل إىل أعلى ويف فهم املصادر احملتملة النبعااثت رابع كلوريد الكربون بشكل أفضل.
 -45وخالل اجلولة األوىل من املناقشة ،أعرب عدد قليل من املمثلني عن احلاجة إىل اختاذ إجراءات للتصدي
ملسألة انبعااثت رابع كلوريد الكربون ،نظراً ألهنا ترتبط مبناقشة استخدامات مركب الكربون الكلوروفلوري11-
واملواد األولية .ومن بني اإلجراءات احملتملة املذكورة توسيع نطاق رصد الغالف اجلوي ليشمل املناطق اليت تتوافر
عنها معلومات قليلة ،وتدابري التخفيف ملصادر االنبعااثت واحلاجة إىل توجيهات ذات صلة من أفرقة التقييم
لتوجيه البحوث بشأن هذه املسألة .كما أعرب بعض املمثلني عن قلقهم من أن االنبعااثت مرتبطة ابستخدامات
املواد األولية ،وأن املصادر الصناعية غري اخلاضعة للرقابة وغري اخلاضعة للتنظيم اليت ينبعث منها رابع كلوريد الكربون
كمنتج اثنوي أو كانبعااثت متسربة قد مت حتديدها على أهنا املصدر الرئيسي احملتمل لزايدة االنبعااثت.
 -46وعقب املناقشة ،قدم ممثل سويسرا ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر مقرتح يتضمن قائمة
شاملة ابإلجراءات املمكنة لتوجيه طريق املضي قدماً هبذه املسألة.
 -47وأنشأ الفريق العامل فريق اتصال يشارك يف رائسته السيد ابتريك ماكينريين (أسرتاليا) والسيد ليزيل مسيث
(غرينادا) .ويف الوقت احملدود املتاح ،وافق فريق االتصال على أن جيري أي عمل إضايف بشأن هذه املسألة يف إطار
والية بروتوكول مونرتايل وضمن التزامات الرقابة الواردة فيه وأن أيخذ يف االعتبار عبء العمل على أفرقة التقييم.
ووافق الفريق أيضاً على أن هناك حاجة إىل الوضوح فيما يتعلق ابلفجوات املعرفية املطلوب سدها وما هو العمل
الذي ميكن أن تقوم به األفرقة واألطراف لسد تلك الفجوات.
( )9قدمت األطراف التالية حىت اآلن معلومات إضافية عن مركب الكربون الكلوروفلوري 11-رداً على أسئلة حمددة من فرقة
العمل التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي عن مركب الكربون الكلوروفلوري :11-االحتاد الروسي واالحتاد األورويب والصني
واملكسيك والوالايت املتحدة األمريكية والياابن .وسيأخذ الفريق يف االعتبار املعلومات اإلضافية عند االنتهاء من إعداد تقريره.
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 -48ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيه.
ويرد مشروع املقرر يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه مشروع املقرر [/31ابء].
 -49وقد ترغب األطراف يف مواصلة مناقشة مشروع املقرر.
حاء  -املسائل املتصلة ابإلعفاءات مبوجب املواد من  2ألف إىل  2طاء من بروتوكول مونرتايل (البند  8من جدول
األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
-1

الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  2020و( 2021البند 8
(أ) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -50يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،قدمت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل
تقريرها والتوصيات املؤقتة بشأن الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة اليت قدمتها أربعة أطراف،
وتشمل ترشيحني اثنني قدمهما طرفان عامالن ابملادة ( 5األرجنتني وجنوب إفريقيا) لعام  2020وترشيح واحد
من طرفني اثنني غري عاملني ابملادة ( 5أسرتاليا وكندا) لعامي  2021و ،2020على التوايل.
 -51ومن املتوقع أن تصدر اللجنة تقريراً هنائياً عن تقييم الرتشيحات ،مع مراعاة أي معلومات إضافية تقدمها
األطراف املرشحة خالل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية وبعده .و ُسينشر التقرير النهائي
للجنة على بوابة االجتماع يف الوقت املناسب.
 -52وستقدم اإلضافة إىل هذه املذكرة موجزاً للتوصيات النهائية للجنة وأي معلومات أخرى ذات صلة بنظر
االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف تلك التوصيات.

-2

املخزوانت من بروميد امليثيل (البند ( 8ب) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -53أثناء مناقشة البند الفرعي املتعلق ابملخزوانت من بروميد امليثيل يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق
العامل املفتوح العضوية ،قدم ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات اشرتكت يف رعايتها النرويج ،لينظر فيها
الفريق العامل ،وتتألف من جزأين( :أ) دعوة األطراف إىل تقدمي معلومات عن خمزوانهتا من بروميد امليثيل؛
(ب) مطالبة فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي بتقدمي مزيد من التوضيح ،من خالل أمثلة حمددة ،عما يشكل
استخداماً معفياً أو للحجر ومعاجلات ما قبل الشحن لربوميد امليثيل وما يشكل استخداماً خاضعاً للرقابة لتلك
املادة الكيميائية.
 -54وأنشأ الفريق العامل فريقاً غري رمسي تشارك يف تيسريه السيدة شونتيل ويلينغتون (برابدوس) والسيدة
جيسيكا إسكايب (نيوزيلندا) .وانقش الفريق غرض مشروع املقرر والقصد منه ونطاقه ووافق على أنه ال ينبغي
إحالته إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ،ولكن ينبغي إدراج املسألة يف جدول أعمال االجتماع.
 -55ووافق الفريق العامل على إرجاء مواصلة النظر يف هذا البند إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -56وقد ترغب األطراف يف مواصلة مناقشة هذه املسألة.

-3

تطوير وتوفر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب
الربوتوكول (البند ( 8ج) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -57انقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني اإلجراءات احلالية مبوجب بروتوكول
مونرتايل للتعامل مع اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت تستخدم املواد املستنفدة لألوزون ،وتوصيات فريق التقييم
التكنولوجي واالقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية التابعة له بشأن اإلجراءات املختربية والتحليلية.
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ومتثلت التوصيات يف إزالة تسعة إجراءات خمتربية وحتليلية حمددة تستخدم بروميد امليثيل ورابع كلوريد الكربون
و-1،1،1اإليثان الثالثي الكلور من اإلعفاءات العاملية لالستخدامات املختربية والتحليلية .وترد تلك التوصيات
والتحليل ذي الصلة للجنة يف اجمللد  4من التقرير الصادر يف أيلول/سبتمرب  2018عن فريق التقييم التكنولوجي
واالقتصادي ،الذي أعد استجابةً للمقرر  5/26بشأن تطوير وتوفر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن
القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة ،ونوقشت ألول مرة يف االجتماع الثالثني لألطراف يف العام .2018
وقُدم حتديث للتقرير يف التقرير املرحلي لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي الصادر يف أاير/مايو  ،2019ولكن
ظلت التوصيات هي نفسها.
 -58وخالل املناقشة ،ذُكر أن املمارسة احلالية املتمثلة يف إزالة اإلجراءات من القائمة على أساس كل مادة
كيميائية كانت مرهقة من حيث العمل اإلداري الذي يتعني أن يقوم به فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
واألطراف ،مبا يف ذلك اجلهد املطلوب من األطراف على املستوى احمللي لتأكيد أن املواد املستنفدة لألوزون مل تعد
ضرورية الستخدامات خمتربية وحتليلية حمددة .ومل يُعترب أن اجلهد اإلمجايل املطلوب يتناسب مع الفوائد البيئية
املرتبطة به .وعالوة على ذلك ،ميكن أن يؤدي عدم مشولية القائمة إىل خلق اللبس .وقُدم اقرتاح حمدد تضمن ثالثة
احتماالت:
(أ) ميكن متديد اإلعفاء العاملي ألجل غري مسمى ،وأن تواصل األمانة نشر على موقعها الشبكي
معلومات عن الكميات اإلمجالية للمواد املستنفدة لألوزون املخصصة لالستخدامات املختربية والتحليلية وتنبيه
األطراف إىل أي اجتاه تصاعدي كبري الستعراضه؛
(ب) ميكن مطالبة األطراف بعدم املوافقة على استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف األساليب املختربية
والتحليلية اليت أزيلت من قائمة اإلعفاءات العاملية اليت وافقت عليها األطراف ،وميكن تشجيعها أو حثها على
مواصلة احلد من استخدامها للمواد املستنفدة لألوزون الستخدامات خمتربية وحتليلية حمددة وتيسري إدخال معايري
ال تتطلب استخدام هذه املواد؛
(ج) ميكن مطالبة فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي بتقدمي معلومات دورية عن بدائل املواد
املستنفدة لألوزون إلجراءات معينة ،وأساساً من خالل تقاريره الرابعية السنوات.
 -59وأعرب عدد من املمثلني عن أتييدهم لتبسيط اإلجراء احلايل ووافقوا على النقاط اليت أثريت .وذُكر أنه
من أجل التأكد من الطريقة اليت ستُقدم هبا املعلومات يف إطار إجراء مبسط ،على أي قرار يُتخذ بشأن هذه
املسألة أن يراعي الفقرة  4من املقرر  ،15/30واليت يتعني مبوجبها أن يقدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
استعراضاً لالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد اخلاضعة للرقابة إذا توفرت معلومات مقنعة جديدة تشري إىل
إمكانية حتقيق ختفيضات كبرية يف اإلنتاج واالستهالك.
 -60ووافق الفريق العامل على أن تعقد األطراف املهتمة مشاورات غري رمسية خالل فرتة ما بني الدورتني وأن
تقدم تقريراً إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف عن أي تقدم حمرز.
 -61وقد ترغب األطراف يف مواصلة املناقشة ،مع مراعاة أي تقدم حترزه األطراف املهتمة فيما بني الدورتني.
-4

عوامل املعاجلة (البند ( 8د) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -62انقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني مسألة عوامل املعاجلة ،مبا يف ذلك
التوصيات الثالث بشأن استخدامات املواد املستنفدة لألوزون اليت قدمتها جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية
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يف اجمللد  3من التقرير املرحلي لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي الصادر يف أاير/مايو  .2018وأوصت
اللجنة مبا يلي:
 -63يف أحدث نسخة من اجلدول ألف من املقرر ( 14/10الوارد يف املقرر :)7/29
(أ)

إزالة استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري 113-يف حتضري الديوالت املتعددة اإليثر البريفلوري

(ب) إزالة اإلشارة إىل االحتاد األورويب يف إطار تطبيق ’’استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز
املتخلف من عملية إنتاج الكلور والقلوايت‘‘
 -64ويف أحدث نسخة من اجلدول ابء من املقرر ( 14/10الوارد يف املقرر :)7/23
(أ) ختفيض كميات ’’املكوانت أو االستهالك‘‘ ومستوايت ’’االنبعااثت القصوى‘‘ ملراعاة
استخدامات عوامل املعاجلة واالنبعااثت املبلغ عنها حالياً.
 -65وكان معروضاً على الفريق العامل تقرير عن التطبيق الصناعي ألي تكنولوجيات بديلة تستخدمها األطراف
يف العمليات املدرجة يف اجلدول ألف من املقرر  ،14/10أعده الفريق عمالً ابملقرر  7/29كجزء من تقريره
املرحلي الصادر يف أاير/مايو ( 2019اجمللد  ،1الفرع  .)2-5ويف ذلك التقرير األحدث ،مل يغري الفريق توصياته
الثالث عما كانت عليه يف عام  .2018وتيسرياً للرجوع إليها ،فإن التغيريات اليت اقرتحها الفريق على اجلدول
ألف من املقرر  14/10مبينة يف اجلدول  1من املرفق الثاين هلذه املذكرة .وكمرجع للتوصية املتعلقة ابجلدول ابء
من املقرر  ،14/10يشري اجلدول  2من املرفق الثاين إىل احلدود احلالية الستخدامات عوامل املعاجلة (اجلدول ابء
يف املقرر  )7/23وكميات املكوانت أو االستهالك واالنبعااثت اليت أبلغت عنها األطراف لعام  .2016وترد يف
اجلدول  3من املرفق الثاين كميات املكوانت أو االستهالك واالنبعااثت اليت أبلغت عنها األطراف لعام 2017
(الواردة يف التقرير املرحلي للفريق الصادر يف أاير/مايو .)2018
 -66ويف املناقشة ،أثريت املسائل الرئيسية التالية:
(أ) ميكن النظر يف التوصية املتعلقة ابلديوالت املتعددة اإليثر البريفلورية نظراً ألن الشركة املعنية رمبا مل
تعد تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري 113-كعامل معاجلة .غري أن الوضع املتعلق إبنتاج الكلور والقلوايت
كان أكثر تعقيداً ،وهناك حاجة إىل مزيد من البحوث قبل أن تتمكن البلدان من اختاذ قرار بشأن هذه املسألة
وبشأن التوصية املتعلقة ابجلدول ابء من املقرر .14/10
(ب) قبل اختاذ أي قرار ،سيكون من املهم التشاور مع األطراف اليت ال تزال تستخدم املواد املستنفدة
لألوزون كعوامل معاجلة وفهم وجهات نظرها بشأن التوصيات اليت يقدمها الفريق.
(ج) كانت هناك أوجه تشابه بني املناقشات املتعلقة بعوامل املعاجلة واإلجراءات املختربية والتحليلية
من حيث الكميات األصغر عن أي وقت مضى املستخدمة للتطبيقات واحلاجة إىل إجياد طريقة بسيطة للتعامل
مع املسائل ذات الصلة.
(د) وفقاً للمقرر  ،15/30كان على فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يقدم استعراضه التايل
الستخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة يف موعد ال يتجاوز عام  ،2021وكل أربع سنوات بعد ذلك،
إذا توافرت معلومات جديدة مقنعة .ونظراً ألنه من غري املرجح أن ُيدث ذلك ،فقد يستلزم األمر تنقيح اجلدولني
ألف وابء من املقرر .14/10
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(ه) احتوت قائمة تطبيقات عوامل املعاجلة على ما يصل إىل  44أو  45تطبيقاً يف وقت من األوقات،
ولكن ال يوجد حالياً إال  11تطبيقاً .وكان اهلدف من املقرر  14/10هو ضمان استخدام املواد بطريقة تقلل
االنبعااثت إىل أدىن حد ،ونظراً ألن البلدان اليت ال تزال تستخدم عوامل املعاجلة أدارت انبعااثهتا بشكل جيد،
فقد ال يكون من الضروري تغيري اجلدول ابء.
 -67ووافق الفريق العامل على أنه تعقد األطراف املهتمة مشاورات غري رمسية قبل االجتماع احلادي والثالثني
لألطراف من أجل تقدمي مقرتحات حمددة يف ذلك االجتماع فيما يتعلق مبقرر حمتمل بشأن اإلجراءات املتعلقة
ابجلدولني ألف وابء من املقرر  14/10بشأن عوامل املعاجلة.
 -68وقد ترغب األطراف يف مواصلة املناقشة بشأن املسألة.
طاء  -حصول األطراف العاملة ابلفقرة  1من املادة  5من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة
يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية (البند  9من جدول األعمال املؤقت للجزء
التحضريي)
 -69قدمت فرقة العمل املعنية ابلكفاءة يف استخدام الطاقة التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف
االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية تقريراً ،بناءً على طلب األطراف يف املقرر  ،5/30عن
تكلفة وتوافر التكنولوجيات واملعدات ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي اليت حتافظ على الكفاءة
يف استخدام الطاقة أو تعززها( .)10وصدر التقرير بوصفه اجمللد  4من تقرير الفريق الصادر يف أاير/مايو ،2019
وعُرض املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق اخلامس للوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1لينظر فيه الفريق
العامل املفتوح العضوية.
 -70وبعد جلسة أجاب فيها أعضاء فرقة العمل على أسئلة من املمثلني عن العرض ،جرت مناقشة طلب
خالهلا العديد من املمثلني أن تضاف إىل التقرير العناصر اليت تغطي املواضيع الواسعة التالية( :أ) معلومات عن
املعايري الدنيا ألداء الطاقة ،مبا يف ذلك بشأن اإلنفاذ واإلدماج يف قوانني البناء والقطاعات اليت ميكن فيها تطبيق
هذه املعايري؛ (ب) التعاون بشأن معايري الكفاءة يف استخدام الطاقة وارتباطها مبعايري األمان؛ (ج) توافر أنواع
التكنولوجيا والتكنولوجيا ذات الصلة املسجلة برباءات اخرتاع؛ (د) متويل أنواع التكنولوجيا اليت حتقق الكفاءة يف
استخدام الطاقة والنُهج اجلديدة للمشرتايت؛ (هـ) حتقيق الكفاءة يف قطاع اخلدمات (الفقرة ،146
 .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5وابإلضافة إىل ذلك ،حتدث العديد من ممثلي البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة
املصنعني ،وقال ممثلون
العالية عن التحدايت اخلاصة اليت تواجهها بلداهنم ،مثل االفتقار إىل اللوائح املطبقة على ّ
من البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض إن بلداهنم تواجه صعوابت يف احلصول على التكنولوجيات اجلديدة
حىت عندما تكون متوفرة ابلفعل بسبب صغر حجم سوقها ،وافتقارها إىل املعايري والقدرات ،والتكلفة الباهظة
املطلوبة للحصول على معدات جديدة .وجرى التشديد أيضاً على أمهية التدريب وبناء القدرات (انظر الفقرتني
 147و.)UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5 ،148
 -71ووافق الفريق العامل على أن يقوم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي بتحديث تقريره مبعلومات إضافية،
مع مراعاة التعليقات اليت أبديت ،وتقدمي التقرير احملدث لينظر فيه االجتماع احلادي والثالثون لألطراف .وسيُنشر

( )10تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ،أاير/مايو  ،2019اجمللد ’’ ،4تقرير فرقة العمل املعنية ابملقرر  5/30عن تكلفة
وتوفر التكنولوجيات/املعدات املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي اليت حتافظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة أو
تعززها‘‘.
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التقرير احملدث للفريق وفرقة العمل التابعة له على بوابة االجتماع عندما يصبح متاحاً وسيُدرج موجز له يف اإلضافة
هلذه املذكرة.
 -72وقد ترغب األطراف يف مواصلة مناقشة هذه املسألة ،مع مراعاة التقرير احملدث للفريق.
ايء  -استعراض اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة
ألعضائه (البند  10من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -73انقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني كيف ميكن تعزيز عملية ترشيح واختيار
أعضاء فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي واهليئات الفرعية التابعة له .وكان معروضاً على األطراف الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4اليت تستعرض اختصاصات وتكوين فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وتوازنه
وعبء عمله وجماالت اخلربة ألعضائه ،اليت أعدهتا األمانة ،ابلتشاور مع الفريق ،عمالً ابملقرر .15/30
 -74وعقب املناقشة اليت دارت على النحو الوارد يف تقرير االجتماع احلادي واألربعني (الفقرات -162
 )UNEP/OZL.Pro.WG.1/41/5 ،170واملشاورات غري الرمسية ،قدم ممثل اململكة العربية السعودية ورقة غرفة
اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر ابسم األرجنتني واإلمارات العربية املتحدة والبحرين واململكة العربية السعودية
وعُمان والكويت ونيجرياي واهلند .وأنشأ الفريق العامل فريقاً غري رمسي تشارك يف تيسريه السيدة الرا حيدر (لبنان)
والسيد فيليب شيموين (كندا) ،وانقش الفريق مشروع املقرر وأدخل تنقيحات عليه .واقرتح الفريق أن ينظر فريق
التقييم التكنولوجي واالقتصادي وأمانة األوزون فيما إذا كان ينبغي حتديث استمارة ترشيح اخلرباء لتعكس الظروف
الراهنة.
 -75ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح ،الذي يتضمن عدة أجزاء بني قوسني مربعني ،إىل
االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيه .وميكن االطالع على مشروع املقرر يف الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه مشروع املقرر [/31دال].
 -76وقد ترغب األطراف يف مواصلة النظر يف املسألة .ولتيسري الرجوع إليها ،ترد اختصاصات الفريق يف وثيقة
معلومات أساسية منشورة على بوابة االجتماع ،وترد املصفوفة احلالية للخربة املطلوبة اليت أصدرها الفريق يف املرفق
الثالث هلذه املذكرة.
كاف  -عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل (البند  11من جدول األعمال
املؤقت للجزء التحضريي)
 -77قدم ممثل البوسنة واهلرسك ،خالل االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،ورقة غرفة
اجتماعات مقدمة من أرمينيا والبوسنة واهلرسك ابسم أورواب الشرقية وآسيا الوسطى .واحتوت الورقة على مشروع
مقرر إبضافة عضو آخر من أحد األطراف غري العاملة ابملادة  5وعضو آخر من أحد األطراف العاملة ابملادة 5
إىل عضوية اللجنة التنفيذية ،ومنح منطقيت أورواب الشرقية وآسيا الوسطى مقعداً دائماً بني األعضاء من األطراف
العاملة ابملادة  ،5بدالً من الرتتيب القائم على أساس التناوب كل أربع سنوات الذي اعتُمد يف املقرر .38/16
ومشدداً على أن مجيع املناطق هلا حقوق متساوية يف املشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية ،أوضح مؤيد هذا الرتتيب
أنه من بني احللني اللذين مت النظر فيهما يف البداية ،هناك تفضيل لتوسيع العضوية مقارنة خبيار االحتفاظ مبقعد
متناوب دائم للمنطقة ،والذي سيكون غري عادل ابلنسبة للمناطق األخرى .وقد أثريت هذه املسألة ألول مرة
ونوقشت يف العام  ،2018يف االجتماع الثالثني لألطراف.
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 -78وأنشأ الفريق العامل فريقاً غري رمسي شاركت يف تيسريه السيدة إليزابيث مونزرت (أملانيا) والسيدة لورا
بريون (األرجنتني) ملواصلة مناقشة مشروع املقرر املقرتح .ونظر الفريق يف خيارات خمتلفة لتبديد خمتلف الشواغل،
سواء داخل اهليكل احلايل للجنة التنفيذية أو عن طريق إدخال تعديالت عليه ،ولكن كانت هناك حاجة إىل مزيد
من املناقشة.
 -79ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املقرتح إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ملواصلة
النظر فيه .ويرد يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه مشروع املقرر [/31هاء].
 -80وقد ترغب األطراف يف مواصلة النظر يف املسألة.
الم  -الطلب الذي قدمته أذربيجان لكي تُدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي
ملركبات الكربون اهليدروفلورية ،على النحو املبني يف الفقرتني  2و 4من املادة  2ايء من بروتوكول مونرتايل
(البند  12من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -81انقش الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني طلب حكومة أذربيجان االنضمام
إىل االحتاد الروسي وأوزبكستان وبيالروس وطاجيكستان وكازاخستان يف تنفيذ الفقرتني  2و 4من املادة  2ايء
من الربوتوكول ،وابلتايل العمل على أساس جدول زمين للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية متأخر
قليالً عن األطراف األخرى العاملة ابملادة  2من االتفاقية .وقدم ممثل أذربيجان ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على
مشروع مقرر بشأن هذه املسألة ومت النظر فيها.
 -82وعقدت األطراف املهتمة مشاورات ثنائية بشأن هذه املسألة ،قال بعدها ممثل أذربيجان إن مشروع املقرر
سيُنقح لتحسني صيغة النسخة اليت أُحيلت إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -83ووافق الفريق العامل على إحالة النسخة األصلية ملشروع املقرر إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف
ملواصلة النظر فيها .ويرد يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3كمشروع املقرر [/31واو].
 -84وقد ترغب األطراف يف مواصلة املناقشة بشأن املسألة.
ميم  -معايري األمان (البند  13من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -85جرت مناقشة يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية بشأن العرض العام اجملدول
ملعايري األمان ملواد التربيد القابلة لالشتعال ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ،الذي وضعته
األمانة عمالً ابملقرر  .11/19ويف املناقشة ،أعرب العديد من املمثلني عن تقديرهم لألداة القائمة على اإلنرتنت
اليت طورهتا األمانة ،وشجعوا األطراف على مواصلة تقدمي معلومات عن معايري األمان إىل األمانة وطلبوا إىل األمانة
حتديث األداة القائمة على اإلنرتنت ومواصلة تطويرها.
 -86ومشلت املسائل اليت ذُكرت خالل املناقشة ما يلي( :أ) التقدم الذي ميثله استعراض املعيار
 89-2-60335الصادر عن اللجنة الدولية الكهروتقنية إلدراج متطلبات جديدة بشأن مواد التربيد التجارية،
مما ييسر توسيع نطاق استخدام مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي؛ (ب) أمهية
ضمان تنقيح مجيع املعايري ذات الصلة لتهيئة البيئة اليت تتيح زايدة توافر واستخدام مواد التربيد ذات القدرة
املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي؛ (ج) احلاجة إىل توحيد املعلومات املتعلقة ابملعايري اليت تُنظم استخدام
اثين أكسيد الكربون كمادة تربيد ،وخاصة يف قطاع التربيد التجاري؛ (د) مدى مالئمة معايري معينة الستخدامها
يف مناطق حمددة؛ (هـ) حاجة األطراف العاملة ابملادة  5إىل التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق هبذه املعايري ،فضالً
عن زايدة الوعي العام ابالستخدام اآلمن للمعدات ذات الصلة.
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 -87وعقب املناقشة ،وافق الفريق العامل على إرجاء مواصلة النظر يف املسألة إىل االجتماع احلادي والثالثني
لألطراف ..وسرتد معلومات إضافية عن هذه املسألة يف إضافة ملحقة هبذه املذكرة.
 -88وقد ترغب األطراف يف مواصلة املناقشة بشأن املسألة.
نون  -التقييم األويل الذي جيريه فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي خلمسة مركبات عضوية
فلورية متطايرة ومركبات ذات صلة هبا وجدت يف القطب الشمايل (البند  14من جدول األعمال املؤقت
للجزء التحضريي)
 -89يف االجتماع الثالثني لألطراف ،أبلغ ممثل النرويج االجتماع أبن حكومته كلفت املعهد النروجيي ألحباث
اهلواء يف بداية عام  2018إبجراء مسح استقصائي للكشف عن املواد الكيميائية االصطناعية يف عينات اهلواء
املأخوذة من القطب الشمال .ونتيجة لذلك ،اكتشفت ألول مرة مخسة مركبات عضوية فلورية متطايرة يف الغالف
اجلوي ملنطقة القطب الشمايل .وتريد احلكومة النروجيية أن تعرف املزيد عن تلك املواد البشرية املنشأ ،وال سيما
فيما يتعلق ابنبعااثهتا والقطاعات اليت تستخدمها ،وهي تلتمس التوجيهات واملساعدة يف هذا الصدد من األطراف
األخرى ومن أفرقة التقييم واألوساط العلمية واملنظمات احلكومية الدولية .وهي أيضاً مهتمة ابحلصول على
معلومات عن الرتكيزات يف الغالف اجلوي وكيف ميكن أن تؤثر على طبقة األوزون والنظام املناخي.
 -90وتلقت األمانة يف وقت الحق إخطاراً من النرويج بشأن املواد اجلديدة اليت مت حتديدها وطلباً ابختاذ
اإلجراء املناسب وفقاً للمقرر  .24/9وأحالت األمانة املعلومات إىل فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي
واالقتصادي وطلبت إليهما اختاذ اإلجراءات التالية ،وفقاً للفقرتني  3و 4من املقرر :24/9
(أ) جيري فريق التقييم العلمي تقييماً الستنفادية املواد املعنية ،وينقل هذه املعلومات إىل فريق التقييم
التكنولوجي واالقتصادي يف أقرب وقت ممكن ويقدم تقريراً إىل االجتماع القادم لألطراف؛
(ب) يقدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقريراً إىل اجتماع األطراف عن أي مادة جديدة تشري
تقديرات فريق التقييم العلمي إىل أهنا شديدة االستنفادية ،مبا يف ذلك تقييم ملدى االستخدام أو االستخدام احملتمل
لكل مادة ،وإذا لزم األمر ،البدائل احملتملة ،ويقدم توصيات بشأن اإلجراءات اليت ينبغي أن تنظر األطراف يف
اختاذها.
 -91ومن املتوقع أن يقدم الفريقان رداً منسقاً بشأن هذه املسألة يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -92وقد ترغب األطراف يف مناقشة املسألة.
سني  -النظر يف الرتشيحات ألفرقة التقييم (البند  15من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -93جرى تناول مسألة الرتشيحات للمناصب يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف االجتماع احلادي
واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية .وكان معروضاً على الفريق العامل املفتوح العضوية معلومات( )11عما
يلي ‘1’ :أعضاء الفريق الذين تنتهي عضويتهم يف هناية عام 2019؛ ’ ‘2ترشيحان تلقتهما األمانة ابلفعل من
اجلزائر للسيد سيدي مناد سي أمحد ،ملواصلة العمل كخبري أقدم يف الفريق ملدة أربع سنوات ،ومن الياابن للسيد
كيشي أوهنيشي ملواصلة العمل يف الفريق كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ملدة أربع سنوات
( ) 11انظر اإلضافة إىل مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف
بروتوكول مونرتايل يف اجتماعه احلادي واألربعني واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها يف ذلك االجتماع ،الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1
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إضافية .ويعرض املرفق األول للتقرير املرحلي (اجمللد  )1للفريق الصادر يف أاير/مايو  2019الوضع احلايل لعضوية
الفريق ،ويسرد اجلدول  1أدانه األعضاء الذين تنتهي عضويتهم يف هناية عام .2019
اجلدول 1
أعضاء فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي الذين تنتهي عضويتهم يف هناية عام  2019ويتطلب إعادة
تعيينهم مقرراً من اجتماع األطراف
االسم

املنصب

البلد

كيشي أوهشيين

رئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية

الياابن

جياجنون زانغ

رئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية

الصني

سويل ماشادو كارفالو

خبري من كبار اخلرباء يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي

الربازيل

سيدي مناد سي أمحد

خبري من كبار اخلرباء يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي

اجلزائر

 -94وخالل املناقشة ،كانت النقاط الرئيسية اليت ذكرها املمثلون هي( :أ) ابإلضافة إىل العناصر احملددة يف
مصفوفة اخلربة املطلوبة ،ذكر الفريق متطلبات واضحة بشأن املرشحني ،مثل إجادة اللغة اإلنكليزية ،ومهارات
احلاسوب ،واملعرفة ابألدوات اإللكرتونية والقدرة على العمل يف إطار هيكل يعمل على أساس توافق اآلراء ،واليت
ينبغي مراعاهتا عند النظر يف الرتشيحات اليت تقدمها األطراف؛ (ب) متثل مصفوفة اخلربات املطلوبة أداة ينبغي
لألطراف أن تستخدمها عند اختيارها ملرشحيها( ،ج) حتث األطراف على اتباع اختصاصات الفريق والتشاور مع
الرئيسني املشاركني والرجوع إىل مصفوفة اخلربة املطلوبة عند تقدمي ترشيحاهتا للفريق (املقرر  ،16/30الفقرة .)8
 -95وأشار الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية على األطراف املهتمة ابلرتشيحات أو اليت تعتزم
ترشيح خرباء أن تتشاور بصورة غري رمسية هبدف إعداد الرتشيحات يف الوقت املناسب لالجتماع احلادي والثالثني
لألطراف ،والتشاور مع أعضاء الفريق لضمان أن تفي الرتشيحات مبتطلبات الفريق.
 -96وقد ترغب األطراف يف تقدمي ترشيحات للمناصب يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي قبل االجتماع
احلادي والثالثني لألطراف وخالله .وتتطلب التعيينات للمناصب يف الفريق مقرراً من األطراف .ويف وقت إعداد
هذه املذكرة ،مل تتلق األمانة أي ترشيحات أخرى ،ولكن ستُقدم أي مستجدات يف اإلضافة هلذه املذكرة .وقد
ترغب األطراف يف مناقشة الرتشيحات هبدف البت يف التعيينات.
 -97وميكن تقدمي الرتشيحات للجان اخليارات التقنية خبالف مناصب الرؤساء املشاركني يف أي وقت خالل
العام .ويقوم الرؤساء املشاركون للجان ذات الصلة بتعيني األعضاء ابلتشاور مع الفريق .وترد قائمة أعضاء اللجنة
الذين تنتهي عضويتهم يف هناية عام  2019يف املرفق الرابع هلذه املذكرة للعلم وسهولة الرجوع إليها.
 -98وتُنشر اختصاصات الفريق على بوابة االجتماع احلادي والثالثني لألطراف لتيسري الرجوع إىل إجراءات
ترشيح وتعيني أعضاء الفريق ،مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون للجان اخليارات التقنية وكبار اخلرباء األعضاء ،الذين
يتطلب تعيينهم مقرراً يصدر عن اجتماع األطراف ،واألعضاء اآلخرين للجان اخليارات التقنية ،الذين ال يتطلب
تعيينهم مثل هذا املقرر .وأدرجت مصفوفة اخلربة املطلوبة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف املرفق الثالث
هلذه املذكرة.
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فاء  -املسائل املتعلقة ابالمتثال وتقدمي البياانت :عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل
واملقررات اليت أوصت هبا (البند  16من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -99سيقدم رئيس جلنة التنفيذ تقريراً عن مسائل امتثال األطراف اليت نُظر فيها خالل اجتماعي اللجنة الثاين
والستني (الذي عُقد يف  29حزيران/يونيه  )2019والثالث والستني (املقرر عقده يف  2تشرين الثاين/نوفمرب
 ،2019قبل انعقاد االجتماع احلادي الثالثني لألطراف مباشرة).
 -100وسيق ِّّدم الرئيس أي توصيات أو مشاريع مقررات تصدر عن اجتماعي اللجنة من أجل النظر فيها ورمبا
اعتمادها من قبل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.

صاد  -خطر عدم امتثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية للعام ( 2019البند  17من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -101أشار ممثل مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية
إىل أن مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية لن تتمكن من االمتثال اللتزاماهتا املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية
فلورية اعتباراً من عام  2019فصاعداً بسبب عدم قدرهتا على تلقي التمويل الالزم لتنفيذ خطتها إلدارة التخلص
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واألنشطة ذات الصلة نتيجة للقيود الناشئة عن العقوابت اليت
فرضها جملس األمن التابع لألمم املتحدة .وقدمت أيضاً ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر بشأن
هذه املسألة.
 -102وأبلغ رئيس جلنة التنفيذ الفريق العامل أن أمانة األوزون أحالت هذه املسألة إىل اللجنة ابعتبارها مسألة
تتعلق بعدم االمتثال احملتمل مبوجب الفقرة  4من إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونرتايل .وبعد النظر يف مجيع
املعلومات اليت قدمتها أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،
وافقت اللجنة على أن أي عمل تقوم به فيما يتعلق جبمهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ينبغي أن ميتثل للقرارات
السارية الصادرة عن جملس األمن التابع لألمم املتحدة .وستواصل اللجنة مناقشة هذه املسألة يف حالة عدم امتثال
مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية يف املستقبل اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول.
 -103وأدىل العديد من املمثلني ببياانت قائلني إن املؤسسات التابعة لربوتوكول مونرتايل جيب أن تراعي القوانني
والقواعد الدولية السارية ،مبا يف ذلك األحكام والعقوابت امللزمة قانوانً لقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة.
وابلتايل ،فإن حكومات املمثلني الذين حتدثوا ال تستطيع أتييد مشروع املقرر الذي اقرتحته مجهورية كوراي الشعبية
الدميقراطية .ونظراً لعدم وجود توافق يف اآلراء لدعم مشروع املقرر املقرتح ،اختتم الفريق العامل مناقشاته بشأن هذا
البند.
 -104وبعد االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،تلقت األمانة طلباً رمسياً من مجهورية
كوراي الشعبية الدميقراطية إلدراج نفس املوضوع يف جدول أعمال االجتماع احلادي والثالثني لألطراف .كما قدم
الطرف مشروع املقرر نفسه الذي نظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية لينظر فيه االجتماع احلادي والثالثني
لألطراف .وسيصدر مشروع املقرر يف ورقة غرفة اجتماعات خالل االجتماع.
 -105وقد ترغب األطراف يف النظر يف املسألة.

17

UNEP/OzL.Pro.31/2

فاء  -حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل (البند  18من جدول األعمال املؤقت للجزء
التحضريي)
 -106اعتُمد تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل يف عام  2016مبوجب املقرر  1/28املتخذ خالل االجتماع
الثامن والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل .وبدأ نفاذ التعديل يف  1كانون الثاين/يناير  ،2019بعد استيفاء
الشرط املتمثل يف أن تودع األطراف يف الربوتوكول لدى األمني العام لألمم املتحدة قبل حلول ذلك املوعد 20
صكاً على األقل من صكوك التصديق على التعديل أو قبوله أو املوافقة عليه( .)12ويف وقت إعداد هذه املذكرة
صدق ما جمموعه  81طرفاً على التعديل.
 -107وستبني الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.31/INF/3اليت ستصدر قبل وقت قصري من بدء االجتماع ،حالة
عرض أي مستجدات إضافية يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف
تصديق األطراف على تعديل كيغايل ،وستُ َ
نفسه.
 -108ويرد يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3مشروع مقرر مؤقت [/31ألف ألف] يسجل حالة التصديق يف
وقت انعقاد االجتماع احلادي الثالثني لألطراف وُيث األطراف على مواصلة التصديق على التعديل.
صاد  -مسائل أخرى (البند  19من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -109املسائل اإلضافية اليت يـُتَّفق على إدراجها يف جدول األعمال يف إطار البند ( 2أ) ’’إقرار جدول أعمال
اجلزء التحضريي‘‘ ،سيجري تناوهلا يف إطار البند  19من جدول األعمال ”مسائل أخرى“.

اثلثاً  -حملة عامة عن بنود جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى ( 7و 8تشرين الثاين/نوفمرب )2019
ألف  -افتتاح اجلزء الرفيع املستوى (البند  1من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -110من املقرر أن يفتتح اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع املشرتك يف الساعة  10:00من يوم اخلميس 7
تشرين الثاين/نوفمرب .2019
بياانت ممثلي حكومة إيطاليا وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ورئيس االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول
مونرتايل والبااب فرانسيس (البند ( 1أ) و(ب) و(ج) و(د) من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -111سيديل ببياانت افتتاحية ممثلو حكومة إيطاليا وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ورئيس االجتماع الثالثني
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل والبااب فرانسيس (البند ( 1أ) و(ب) و(ج) و(د) من جدول األعمال املؤقت للجزء
الرفيع املستوى).
ابء  -املسائل التنظيمية (البند  2من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 - 1انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل (البند ( 2أ) من جدول
األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -112وفقاً للمادة  21من النظام الداخلي ملؤمترات األطراف يف بروتوكول مونرتايل ،جيب أن ينتخب االجتماع
احلادي الثالثون لألطراف رئيساً وثالثة نواب للرئيس ومقرراً .وترأس ممثل طرف من جمموعة دول أورواب الشرقية
االجتماع الثالثني لألطراف ،يف حني توىل ممثل طرف من جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ العمل كمقرر .واستناداً
( )12انظر تعديل كيغايل ،املادة الرابعة :الدخول حيز النفاذ.
.protocol/amendments/kigali-amendment-2016-amendment-montreal-protocol-agreed

https://ozone.unep.org/treaties/montreal-
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إىل مبدأ التناوب اإلقليمي الذي اتفقت عليه األطراف ،قد ترغب األطراف انتخاب طرف من جمموعة دول أمريكا
الالتينية والكارييب لرائسة االجتماع احلادي الثالثني ملؤمتر األطراف ،وطرف من جمموعة دول أورواب الشرقية للعمل
كمقرر .وقد ترغب األطراف أيضاً انتخاب ثالثة نواب للرئيس ،واحد من كل من جمموعة الدول األفريقية،
وجمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ ،وجمموعة دول أورواب الغربية ودول أخرى.
-2

إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل (البند
( 2ب) من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
ِّ -113يرد جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى يف الفرع الثاين من الوثيقة
وسيُعرض على األطراف إلقراره .وقد ترغب األطراف أن تعتمد جدول األعمال املذكور ،مبا يف ذلك أي مواد قد
تتفق على إدراجها حتت البند  8من جدول األعمال ’’مسائل أخرى‘‘.
UNEP/OzL.Pro.31/1

-3

تنظيم العمل (البند ( 2ج) من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -114يُتوقع أن يوجز رئيس االجتماع احلادي والثالثني لألطراف خطة عمل ملناقشة البنود املدرجة يف جدول
األعمال.

-4

واثئق تفويض املمثلني (البند ( 2د) من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -115وفقاً للمادة  18من النظام الداخلي ،جيب أن تقدَّم واثئق تفويض ممثلي األطراف الذين ُيضرون اجتماعاً
وُيث
لألطراف إىل األمني التنفيذي لالجتماع ،يف موعد ال يتجاوز إن أمكن  24ساعة بعد افتتاح االجتماعُ .
املمثلون على حضور االجتماع بواثئق تفويض موقعة حسب األصول من السلطة املختصة وتقدميها إىل األمانة يف
أقرب وقت ممكن بعد بدء االجتماع .ووفقاً للمادة  19من النظام الداخلي ،يفحص أعضاء مكتب االجتماع
املنتخبون واثئق التفويض ويقدمون تقريرهم عنها إىل األطراف.

جيم  -عروض أفرقة التقييم بشأن جتميعها للتقييمات اليت تصدر كل أربع سنوات عن العام ( 2018البند  3من
جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -116يف إطار هذا البند من جدول األعمال ،ستعرض أفرقة التقييم الثالثة جتميعها للتقييمات اليت تصدر كل
أربع سنوات عن العام  .2018ويرد التقرير التجميعي يف الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro.31/8وقد ترغب األطراف يف
النظر يف التقرير واختاذ إجراء حسب االقتضاء يف االجتماع اجلاري و/أو يف وقت الحق حبسب ما تراه مناسباً.
دال  -عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل عن أعمال اللجنة
التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق (البند  4من جدول األعمال املؤقت
للجزء الرفيع املستوى)
 -117سيقدم رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف ،يف إطار البند  4من جدول األعمال ،تقريراً
تع ّده اللجنة التنفيذية لألطراف يسلط الضوء على القرارات الرئيسية اليت توصلت إليها اللجنة واألعمال اليت
اضطلعت هبا أمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق منذ االجتماع الثالثني لألطراف .وميكن
االطالع على تقرير اللجنة التنفيذية إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.31/9
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هاء  -بياانت رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية (البند  5من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع
املستوى)
 -118يف إطار هذا البند من جدول األعمال ،سيدعى رؤساء الوفود إىل اإلدالء ببياانت .ومنذ اليوم األول
للجزء التحضريي لالجتماع ،ستبدأ األمانة يف قبول طلبات اإلدالء ابلكلمات وستعد قائمة املتكلمني استناداً إىل
تلك الطلبات .وبغية إنصاف مجيع الوفود ،وضمان إاتحة الفرصة للتحدث جلميع الراغبني يف إلقاء الكلمة،
سيكون من املهم أن ُيدد رؤساء الوفود مدة كل بيان حبيث يقتصر على أربع أو مخس دقائق .وستقدَّم بياانت
رؤساء وفود األطراف ابلرتتيب الذي ترد به طلباهتم للكالم ،على أن يكون مفهوماً أن الوزراء يعطون األولوية.
 -119ويف إطار هذا البند من جدول األعمال ،تنظم أمانة األوزون مناقشة مائدة مستديرة رفيعة املستوى،
ابلتعاون مع حكومة إيطاليا .ويف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،أبلغ ممثل إيطاليا
االجتماع أن مناقشة املائدة املستديرة ستتناول موضوع مسامهة بروتوكول مونرتايل يف سلسلة تربيد مستدامة للحد
من خسائر األغذية ،وأحال احلضور إىل مزيد من املعلومات عن املسألة يف مذكرة أعدهتا األمانة( .)13وترد مذكرة
املفاهيم وجدول األعمال املؤقت للمائدة املستديرة يف الوثيقة .UNEP/OzL.Pro.31/INF/7
 -120ويف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ،نُشر مشروع للوثيقة اخلتامية املقرتحة
لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف ،معنونة ’’إعالن روما‘‘ ،على بوابة االجتماع لكي تدرسه األطراف خالل
فرتة ما بني الدورتني واستخدامها يف مشاوراهتا على املستوى الوطين .ووافق الفريق العامل املفتوح العضوية على
مواصلة املشاورات الثنائية بشأن هذه املسألة خالل فرتة ما بني الدورتني واستئناف املناقشات املتعلقة مبشروع
اإلعالن يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -121وقد يرغب االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف أن ينظر يف مشروع اإلعالن ،الذي استنسخ بوصفه
املرفق اخلامس هلذه الوثيقة ،وأن يتخذ قراراً بشأن الطريقة املناسبة للمضي قدماً.

واو  -تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى ابعتمادها يف االجتماع احلادي
والثالثني لألطراف (البند  6من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -122سيدعى الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي ،يف إطار البند  6من جدول األعمال ،إىل تقدمي تقرير إىل
التوصل إىل توافق آراء بشأن املسائل املوضوعية املدرجة يف جدول األعمال ،مبا يف
األطراف عن التقدُّم احملرز يف ُّ
ذلك مشاريع املقررات اليت يتعني النظر فيها العتمادها خالل اجلزء الرفيع املستوى.
زاي  -اتريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل (البند  7من جدول األعمال
املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -123يتوقع أن يعتمد االجتماع احلادي والثالثون لألطراف مقرراً بشأن اتريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين
والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل .ويرد مشروع املقرر املؤقت املعين يف الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.31/3بوصفه
مشروع املقرر [/30واو واو].

( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 )13الفقرات .75-73
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حاء  -مسائل أخرى (البند  8من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي)
 -124يف إطار البند  8من جدول األعمال ”مسائل أخرى“ ،سيجري تناول أي مسائل موضوعية إضافية
يـُتَّفق على إدراجها يف جدول األعمال مبوجب البند ( 2ب) من جدول األعمال’’ ،إقرار جدول األعمال‘‘.

طاء  -اعتماد املقررات الصادرة عن االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل (البند  9من جدول
األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -125يف إطار البند  9من جدول األعمال ،سيعتمد االجتماع احلادي والثالثون لألطراف املقررات املتعلقة
ابملسائل املدرجة يف جدول األعمال.
ايء -

اعتماد التقرير (البند  10من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -126يف إطار البند  10من جدول األعمال ،سيعتمد االجتماع احلادي والثالثون لألطراف تقرير االجتماع.

كاف  -اختتام االجتماع (البند  11من جدول األعمال املؤقت للجزء الرفيع املستوى)
 -127يتوقع أن خيتتم االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف الساعة  18:00يوم اجلمعة
 8تشرين الثاين/نوفمرب .2019
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املرفق األول
تقرير فريق االتصال عن االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان (مركب الكربون
الكلوروفلوري)CFC-11( )11-
قُدم شفوايً إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجللسة العامة املعقودة يف  5متوز/يوليه 2019
 -1اجتمع فريق االتصال أربع مرات ،وكلفته األطراف بوالية موسعة إىل حد ما وهي مواصلة النظر يف ما
يلي( :أ) املسائل التقنية والعلمية املتعلقة ابالنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-وذلك
هبدف حتديد املعلومات اليت يلزم تعزيزها؛ و(ب) املسائل والعمليات املؤسسية اجلارية يف إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول
مونرتايل ،مبا يف ذلك الرصد واإلبالغ والتحقق واالمتثال ومنح الرتاخيص والتجارة غري القانونية .وقد اتفقت
األطراف ،عند إنشاء فريق االتصال ،على أنه من املمكن إضافة مسائل إضافية إىل واليته إذا لزم األمر.
 -2وخالل االجتماع األول لفريق االتصال طلبت األطراف مزيداً من املعلومات والتوضيحات من فريق التقييم
العلمي بشأن التقارير اليت قدمها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية ،فضال عن الورقتني اللتني أعدمها مونتزكا
()2
()1
وآخرون () )Montzka and others (2018وريغيب وآخرون () . )Rigby and others (2019وأاتحت الردود مزيداً
من الفهم للمسائل العلمية اليت جرى حبثها ،وكذلك لبعض التحدايت يف حتديد املصادر املتبقية لالنبعااثت غري
املتوقعة ،كما أاثرت مناقشة بشأن الرصد اجلوي لالنبعااثت .ويف االجتماع الثاين لفريق االتصال ،متكنت األطراف
من البحث مبزيد من التعمق يف النهج الذي اتبعته فرقة العمل املعنية مبركب الكربون الكلوروفلوري 11-التابعة
لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي واملسائل الواردة يف تقريرها املقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية .وقدمت
فرقة العمل حملة عامة عن املسائل اليت سينظر فيها يف تقريرها النهائي ،وهي:
(أ)
والبوليوالت؛

االستخدام احملتمل ملركب الكربون الكلوروفلوري 11-يف نظم اخلالاي املغلقة لرغاوي البوليوريثان

(ب) الكميات احملتملة إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري 11-ورابع كلوريد الكربون والالزمة
الستخدامات اإلمداد؛
(ج) معدالت انبعاث مركب الكربون الكلوروفلوري 11-من الكميات املخزنة (الرغاوي املرَّكبة) ومن
مدافن القمامة ،ال بوصفها املصدر احملتمل الزدايد االنبعااثت ولكن للتوصل إىل حتديد كمي وفهم أفضل هلذه
االنبعااثت األساسية؛
(د) الكميات املخزنة من مركب الكربون الكلوروفلوري ،11-حسب مكاهنا اجلغرايف وقطاعها
السوقي ،من أجل التوصل إىل فهم أفضل ملستوايت االنبعااثت األساسية من املخزوانت األمر الذي سيساعد يف
حتسني فهم حجم االنبعااثت غري املتوقعة؛
(هـ) القواعد التنظيمية اليت متنع استخدام اثين كلوريد امليثان يف الرغاوي املرنة؛
(S. A. Montzka and others, “An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC- )1

).11”, Nature, vol. 557 (17 May 2018

()2

M. Rigby and others, “Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations”,

).Nature, vol. 569 (23 May 2019
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(و) إجراءات اإلنفاذ و/أو املالحقات القضائية املنفذة مؤخراً فيما يتعلق إبنتاج مركب الكربون
الكلوروفلوري 11-ورابع كلوريد الكربون و/أو االستخدامات املرتبطة هبا لتحديد النطاق احملتمل هلذه املشكلة؛
(ز) تقييم اآلاثر املرتتبة على املنشورات العلمية اجلديدة ،مثل ).Rigby and others (2019
 -3وحددت فرقة العمل أيضاً املواضيع التالية اليت ستستفيد من توفري األطراف ملعلومات إضافية ،من أجل
إعداد تقريرها النهائي:
(أ) كميات إنتاج رابع كلوريد الكربون واملنتجات اليت استخدم فيها رابع كلوريد الكربون ،من حيث
الكمية ،مبا يف ذلك كميات ومواقع التصدير؛
(ب) طاقات املصانع اليت تنتج رابع كلوريد الكربون ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري22-؛
(ج) التحقق من عمليات إيقاف التشغيل والتفكيك للمعامل اليت تنتج املواد املستنفدة لألوزون؛
(د) كميات مركب الكربون الكلوروفلوري 11-املوجودة يف املخزوانت عند وقف اإلنتاج ومصري هذه
املخزوانت بعد ذلك؛
الكربون؛

(ه) أي دالئل تتاح عن شحنات غري قانونية ملركب الكربون الكلوروفلوري 11-أو رابع كلوريد

(و) طاقات اإلنتاج والكميات املنتجة من معامل مركب الكربون الكلوروفلوري 11-ومركب الكربون
الكلوروفلوري 12-ورابع كلوريد الكربون لدى األطراف اليت ال يُعرف فيها إال القليل عن اإلنتاج التارخيي للمواد
املستنفدة لألوزون؛
وتدمريها؛

( ز)

مصادر انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-املتعلقة إبعادة تدوير املعدات والرغاوي

(ح) معدالت االنبعاث من عوامل نفخ الرغاوي اليت قد تستخدم ألي غرض (أي لتحديد قدرة عزهلا
أو قابلية التعرض هلا من منظور الصحة العامة)؛
(ط) املمارسات احملددة عند هناية العمر االفرتاضي ،خاصة ابلنسبة للرغاوي؛
(ي) القواعد التنظيمية اليت تؤثر على استخدام اثين كلوريد امليثان.
 -4وتُدعى األطراف إىل تقدمي أي معلومات قد تتوفر لديها بشأن هذه املسائل إىل أمانة األوزون حبلول 31
متوز/يوليه  ،2019لكي يتاح الوقت لفرقة العمل الستعراضها ولكي تضع فرقة العمل تقريرها الذي سيقدم إىل
االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.
 -5وتناول االجتماعان الثالث والرابع لفريق االتصال اجلزء الثاين من واليته .وبدأ الفريق ابلنظر يف املسائل اليت
ُحددت خالل مناقشة هذا البند من جدول األعمال يف جلسة عامة .وتبادلت األطراف اآلراء على حنو مثمر
وغين للغاية وذلك بشأن عدد من املسائل الرئيسية ،واستمعت إىل املعلومات واإليضاحات اليت قدمتها األمانة
عن عدد منها .ومشلت املسائل اليت نظر فيها الفريق ما يلي:
(أ)
ذلك:

بشكل عام جداً ،ضرورة فهم املاضي :ماذا حدث؟ وكيف وملاذا؟ وما هي اآلاثر املرتتبة على
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’ ‘1أشارت األطراف إىل أن من املهم عدم التهاون وكفالة أن نظم منح الرتاخيص ونظم
اإلنفاذ الوطنية هي نظم شاملة وفعالة.
’ ‘2وكان هناك شعور خبيبة األمل للحالة اليت وقعت ،وظهر استعداد للنظر يف اإلجراءات
واملقرتحات بشأن اخلطوات املقبلة فيما يتعلق ابحلالة احملددة وفيما يتعلق ابلنظر يف
التغيريات املؤسسية.
اقرتحت يف تقرير الندوة الدولية عن الزايدة غري املتوقعة يف
(ب) إجراءات الرصد والرقابة اجلوية ،اليت ُ
انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 11-اليت عُقدت يف فيينا يف آذار/مارس :2019

’ ‘1ظهر اهتمام واسع ببحث الرصد اإلضايف للكشف عن االنبعااثت اإلقليمية ،ولكن يلزم
أن يكون ذلك يف سياق اخلطة االسرتاتيجية وحتديد األولوايت.
’ ‘2ولوحظ ،مع ذلك ،أن الرصد ليس بديال عن تنفيذ االلتزامات على الصعيد الوطين.

(ج) الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة ابلبحوث والرصد املنتظم:
’ ‘1أشري إىل أن الصندوق االستئماين ،لكونه موجهاً يف املقام األول إىل بناء قدرات األطراف
العاملة ابلفقرة  1من املادة ( 5األطراف العاملة ابملادة  ،)5ال ميثل ابلضرورة اآللية
الصحيحة لبناء القدرة على الرصد.
(د)

الدور الذي يقوم به مديرو حبوث األوزون وصلة ذلك الدور بفريق التقييم العلمي:
’ ‘1وأبدي اهتمام ابلتماس املشورة من مديري حبوث األوزون وفريق التقييم العلمي بشأن
مواقع الرصد اإلضافية اليت ُيتمل أن تكون مفيدة.

(ه) احلاجة إىل املساواة يف املعاملة بني مجيع األطراف فيما يتعلق اباللتزامات:
’ ‘1أقرت األطراف أبن مجيع األطراف يتعني عليها تلبية االلتزامات يف إطار املادة  7والتزمات
الرتخيص ،ولكن توجد التزامات مالية إضافية يف إطار الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ
بروتوكول مونرتايل ،األمر الذي يعين وجود شفافية يف التحقق من بياانت الربامج القطرية
اليت أبلغت عنها األطراف العاملة ابملادة .5
(و) تعزيز الرصد واإلبالغ والتحقق منها بشكل أعم:
’ ‘1مجيع األطراف تقبل مفهوم الشفافية يف نظمها إلصدار الرتاخيص ،مع وجود فرصة للتعلم
من نظم البلدان األخرى.
( ز)
ابملادة .5

يلزم أن تكون مجيع التدابري املتخذة متناسبة مع املوارد املالية املتاحة ،ال سيما يف األطراف العاملة

(ح) االجتار غري القانوين واإلبالغ مبوجب املقرر  ،7/14وما يتصل بذلك من املسائل املتعلقة ابملوافقة
غري الرمسية املسبقة عن علم ،ونظم الرتخيص واالمتثال واإلنفاذ على الصعيد احمللي:
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’ ‘1تتسم نظم الرتخيص أبمهية أساسية يف ضمان االمتثال العام لاللتزامات ،وهي مهمة أيضاً
للتأكد من أهنا تؤدي ذلك الدور وستستمر يف أدائه يف املستقبل ،وال سيما فيما يتعلق
ابملواد اجلديدة.
’ ‘2وأبدي اهتمام ابختاذ املزيد من اإلجراءات للتصدي للتجارة غري القانونية وإلبالغ أمانة
األوزون حباالت التجارة غري القانونية.
(ط) رصد واختبار مركب الكربون الكلوروفلوري 11-يف اخلالئط والبوليوالت:
’ ‘1وجه بعض األطراف االنتباه إىل نظم الرقابة املختلفة املستخدمة لديهم للبوليوالت؛ وأُقر
أبن االختالفات بني نظم الرقابة قد تكون مربكة إال أنه قد يكون هناك جمال لتحسني
فهم تلك االختالفات.
-6

دور آلية االمتثال لربوتوكول مونرتايل يف التعامل مع مثل هذه املسائل:
’ ‘2اعرتف أبن آلية االمتثال القائمة عملت بشكل جيد حىت اآلن ،ولكنها غري مناسبة
ملعاجلة األوضاع اخلاصة احلالية ملركب الكربون الكلوروفلوري.11-
’ ‘3قال رئيس جلنة التنفيذ إن اللجنة قد طلبت إىل األمانة أن تعد ورقة مناقشة بشأن آلية
االمتثال الجتماعها القادم ،مشرياً إىل أن الورقة جيب أن تقع ضمن نطاق والية اللجنة.

 -7وحث فريق االتصال األطراف على أن تنظر يف هذه املسائل يف فرتة ما بني الدورات وأن حتضر إىل
االجتماع احلادي والثالثني لألطراف وهي مستعدة الختاذ قرار بشأن طريق املضي قدما يف هذه املسائل .واعترب
الفريق أن من املهم إبقاء املسألة على جدول أعمال االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ،وطلب إدراج هذا
التقرير يف تقرير االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.
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املرفق الثاين
اجلدول 1
التغيريات على اجلدول ألف من املقرر ( 14/10يف املقرر  )7/29اليت اقرتحتها جلنة اخليارات التقنية الطبية
والكيميائية

قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة
الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

تطبيقات عوامل املعاجلة

املادة

القضاء على استخدام اثلث كلوريد النيرتوجني يف إنتاج رابع كلوريد الكربون
الكلور والقلوايت
استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز املتخلف من رابع كلوريد الكربون
عملية إنتاج الكلور والقلوايت
رابع كلوريد الكربون
إنتاج املطاط املكلور
رابع كلوريد الكربون
إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن
رابع كلوريد الكربون
إنتاج بوليمر األرميد
مركب الكربون
إنتاج ألواح من األلياف الصناعية
الكلوروفلوري11-
التصنيع الكيميائي الضوئي لسالئف البويل بريوكسيد مركب الكربون
بويل إيثر البريفلورية من البويل إيثرات البريفلورية الكلوروفلوري12-
واملشتقات الثنائية الزمر الوظيفية
حتضري ديوالت البويل إيثر البريفلورية ذات الزمر مركب الكربون
الكلوروفلوري113-
الوظيفية العالية الفعالية
رابع كلوريد الكربون
إنتاج السيكلودمي
بروميد كلوريد امليثان
برومة بوليمرات االستريين
إنتاج ألياف البويل إيثيلني ذات املعامل العايل القيمة مركب الكربون
الكلوروفلوري113-

األطراف املسموح هلا

إسرائيل،

االحتاد األورويب،
الوالايت املتحدة
االحتاد األورويب ،الوالايت
املتحدة األمريكية
االحتاد األورويب
الصني
االحتاد األورويب
الوالايت املتحدة األمريكية
االحتاد األورويب
االحتاد األورويب
االحتاد األورويب
الوالايت املتحدة
الوالايت املتحدة

اجلدول 2
احلدود القصوى الستخدامات عوامل املعاجلة (اجلدول ابء من املقرر ( 14/10يف املقرر  ))7/23واإلبالغ
عن املكوانت أو االستهالك واالنبعااثت لعام 2016
(طن مرتي(أ) سنوايً)
الطرف

املكوانت أو االستهالك
(املقرر )7/23

احلد األقصى املكوانت أو االستهالك
املبلغ عنه
لالنبعااثت
لعام 2016
(املقرر )7/23

االنبعااثت املبلغ عنها
لعام 2016

الصني

1 103

313

177.42

105.05

االحتاد األورويب

1 083

17

365.28

3.808

3.5

صفر

صفر

0.0143

2 300

181

4 489.5

511

إسرائيل
الوالايت املتحدة
اجملموع

مل يبلغ عنهما [ 31.2طناً استنفادايً]

[(]542.70ب)

[(]108.8723ب)

(أ) ابستثناء الكمية اليت أبلغت عنها الوالايت املتحدة ،واليت قدمت ابألطنان املرتية املرجحة حسب قدرهتا االستنفادية.
(ب) اجملاميع االمسية لعام  ،2016واليت ال تشمل البياانت اليت مل يبلغ عنها أو البياانت املبلغ عنها ابألطنان املرتية احملسوبة بقدراهتا
االستنفادية.
26

UNEP/OzL.Pro.30/2

اجلدول 3

القيم املبلغ عنها ملكوانت عوامل املعاجلة أو االستهالك لعام 2017

(طن مرتي(أ) سنوايً)
الطرف

الصني
االحتاد األورويب
إسرائيل
الوالايت املتحدة
اجملموع

املكوانت أو االستهالك
املبلغ عنه لعام 2017

االنبعااثت املبلغ عنها
لعام 2017

175.96
324.301
صفر
مل يتم اإلبالغ عنه

104.19
4.143
صفر
[ 24.65طناً من قدرات
استنفاد األوزون]

[(]500.261ب)

[(]108.833ب)

(أ) ابستثناء الكمية اليت أبلغت عنها الوالايت املتحدة ،واليت قدمت ابألطنان املرتية املرجحة حسب قدرهتا االستنفادية.
(ب) اجملاميع االمسية لعام  ، 2017واليت ال تشمل البياانت اليت مل يبلغ عنها أو البياانت املبلغ عنها ابألطنان املرتية احملسوبة بقدراهتا
االستنفادية.
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املرفق الثالث
مصفوفة اخلربات املطلوبة يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي
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اهليئة

اخلربة املطلوبة

األطراف العاملة ابملادة /5األطراف غري
العاملة ابملادة ( 5املادة /5غري املادة )5

جلنة اخليارات التقنية
للرغاوي املرنة
واجلاسئة

تكنولوجيا البوليسرتين املشكل ابالنبثاق وعمليات التحويل يف
آسيا وخاصة يف اهلند والصني
خرباء تقنيون يف شركات نظم البوليوريثان
خرباء إضافيون يف جمال كيمياء الرغاوي
غالف جدران املباين/الكفاءة يف استخدام الطاقة

املادة 5
أفريقيا اجلنوبية والشرق األوسط واهلند
واملكسيك
املادة /5غري املادة 5
املادة /5غري املادة 5

جلنة اخليارات التقنية
للهالوانت

تطبيقات إمخاد احلريق يف الطريان املدين
معرفة ببدائل اهلالوانت واخرتاقها للسوق
معرفة ابملخزوانت واإلمدادات من اهلالوانت وبدائلها
معرفة أبنشطة تكسري السفن

املادة  ،5جنوب شرق آسيا
املادة  5وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية وجنوب آسيا
املادة  5وأفريقيا وأمريكا اجلنوبية
املادة /5غري املادة 5

جلنة اخليارات التقنية
لربوميد امليثيل

املسائل املتعلقة ابلتحقق من بدائل بروميد امليثيل إلصدار
الشهادات ملواد نبااتت املشاتل فيما يتعلق ابحلركة عرب الدول
واحلدود الدولية وتقييم املخاطر ذات الصلة
خرباء يف جمال التقييم االقتصادي لبدائل بروميد امليثيل
خرباء يف جمال استخدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن
لربوميد امليثيل والبدائل

املادة /5غري املادة 5

جلنة اخليارات التقنية
الطبية والكيميائية

تقنيات التدمري (خرباء لديهم معرفة مبجموعة أنواع التكنولوجيا
املختلفة)
االستخدامات املختربية والتحليلية (خرباء لديهم معرفة ابإلجراءات
التحليلية)

جلنة اخليارات التقنية
للتربيد

ال توجد حاجة إىل خربات إضافية يف هذا الوقت

كبار اخلرباء

معرفة واسعة بعمليات الصندوق املتعدد األطراف و/أو تقييم
االحتياجات املالية لألطراف العاملة ابملادة  5فيما يتعلق بتجديد
موارد الصندوق املتعدد األطراف
معرفة واسعة آبليات التمويل العاملية واخليارات ذات الصلة حبماية
األوزون واملناخ

غري املادة 5
املادة 5

املادة  5أو غري املادة 5

املادة  5أو غري املادة 5

املادة  5أو غري املادة 5
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املرفق الرابع

أعضاء جلان اخليارات التقنية(أ) التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي الذين تنتهي عضويتهم
يف هناية عام  2019وال تتطلب إعادة تعيينهم اختاذ مقرر من مؤمتر األطراف
االسم

أعضاء جلان اخليارات التقنية

بول آشفورد
أجنيال أوست
كوليدا شاورينساواد
ليزا نورتون
ميغيل كونتريو

املنصب

البلد

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة
واجلاسئة
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة
واجلاسئة
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة
واجلاسئة
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة
واجلاسئة
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة
واجلاسئة

اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
اتيلند
الوالايت املتحدة
كولومبيا

يوهان أكفيست
يوري أوروك

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للهالوانت
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للهالوانت

السويد
فرنسا

سيت إرتورك
خوردي ريودافتس

عضو يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل
عضو يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل

تركيا
إسبانيا

خوسيه بونز بونز
ابوال ريتيال
آشلي وودكوك

عضو يف جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية
عضو يف جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية
عضو يف جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية

فنزويال
فنلندا
اململكة املتحدة

موهان الل د.

عضو يف جلنة اخليارات التقنية للتربيد
وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للتربيد
وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية
عضو يف جلنة اخليارات التقنية للتربيد
وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية

اهلند

ماهر موسى
صموئيل ايان موات

اململكة العربية السعودية
بريو

)أ( جلان اخليارات التقنية اخلمس هي :جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة ( ،)FTOCوجلنة اخليارات التقنية للهالوانت
( ،)HTOCوجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ( ،)MBTOCوجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ( ،)MCTOCوجلنة
اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية (.)RTOC
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املرفق اخلامس

مشروع

إعالن روما بشأن مسامهة بروتوكول مونرتايل يف سلسلة تربيد مستدامة للحد من خسائر األغذية
حنن الوزراء ورؤساء وفود األطراف [ ]....يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
إذ نضع يف االعتبار املناقشات اليت جرت يف جلسة املائدة املستديرة اليت عقدت يف افتتاح اجلزء الرفيع املستوى
من االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،اليت تؤدي
دوراً ابرزاً يف احلد من خسائر األغذية،
وإذ نشري إىل أن حوايل ثلث جمموع األغذية املنتجة عاملياً لالستهالك البشري تُفقد أو ُهتدر ،مما يؤثر بشكل
كبري على دخول املزارعني ومواردهم الثمينة مثل األرض واملياه والطاقة ويولد غازات االحتباس احلراري،
وإذ نؤكد من جديد التعاون بني األطراف يف تنفيذ بروتوكول مونرتايل ونقر أبن بروتوكول مونرتايل وتعديل
كيغايل له قد زادا الوعي ابحلاجة إىل وضع حلول مستدامة وفعالة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء لتلبية الطلب على
التربيد يف املستقبل ،مبا يف ذلك مبادرات لسلسلة التربيد حلفظ األغذية،
وإذ ندرك الدور الرئيسي لسلسلة التربيد يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة
املتعلقة جبملة أمور منها القضاء على اجلوع والفقر ،وحتقيق األمن الغذائي ،وحتسني التغذية ،والعمل املناخي ،والزراعة
املستدامة ومصايد األمساك ،والصحة والرفاه،
نشدد على أمهية متابعة العمل الوطين والتعاون الدويل لتعزيز تنمية سلسلة التربيد ،مبا يف ذلك استخدام
-1
التربيد املستدام واملراعي للبيئة لتقليل فقدان األغذية؛
نؤكد على الفوائد املتعددة لتعزيز تبادل املعلومات بشأن مسامهة سلسلة التربيد يف أهداف التنمية
-2
املستدامة وتشجيع العمل اجلاري يف إطار بروتوكول مونرتايل حتقيقاً هلذه الغاية؛
ندعو إىل تعزيز التعاون والتنسيق بني احلكومات ومؤسسات بروتوكول مونرتايل والوكاالت املتخصصة
-3
لألمم املتحدة واملبادرات اخلاصة والعامة القائمة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني لتبادل املعرفة وتشجيع احللول
والتكنولوجيات اليت حتقق الكفاءة يف استخدام الطاقة واليت تقلل استخدام املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول
مونرتايل يف تنمية سلسلة التربيد ،وابلتايل املسامهة يف احلد من فقدان األغذية وهدرها.

روما 8-7 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2019

______________
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