
K1905078 310120 

EP األمم المتحدة 
UNEP/OzL.Pro.31/9  

Distr.: General 

20 December 2019 

Arabic 

Original: English برنامج األمم 
 المتحدة للبيئة

 

لألطراف  ون ثالثالالحادي و االجتماع 
بشأن المواد   مونتريال  في بروتوكول 

 طبقة األوزون ل المستنفدة
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  8-4، روما

 

تقرير االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
 لطبقة األوزون

 مقدمة
ُعقد االجتماع احلادي والثالثون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف   -1

 .2019تشرين الثاين/نوفمرب  8إىل  4والزراعة لألمم املتحدة، يف روما، يف الفرتة من مقر منظمة األغذية 
 ( ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  6-  4)الجزء األول: الجزء التحضيري 

 افتتاح الجزء التحضيري  - أوالا 
خوليانا  -)بلجيكا(، والسيدة الورا افتتح اجلزء التحضريي الرئيسان املشاركان، السيد أالن ويلمارت  -2

 .2019تشرين الثاين/نوفمرب  4من يوم االثنني  10:10آرثينيغاس )كولومبيا(، يف الساعة 
وألقى بالكلمات االفتتاحية كل من السيد روبرتو موراسوت، وكيل وزارة الدولة لشؤون البيئة ومحاية األراضي  -3

الزار، املدير العام املساعد لشؤون املناخ والتنوع البيولوجي وتنمية األراضي سا-والسيد رينيه كاسرتو والبحار يف إيطاليا؛
 والسيدة تينا بريمبيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون. واملياه يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ 

إىل انعقاد االجتماع   وأشار يف بيانه االفتتاحي باملشاركني يف إيطاليا، ويف روما. موراسوت ورحب السيد  -4
، فقال إن بلده يتشرف بأن يستضيف جمددًا أعلى 2002الرابع عشر للدول األطراف يف هذه املدينة يف العام 

، وهي اتفاقية أثبتت أهنا منوذج ناجح  حتظى بتصديق دول العامل قاطبةهيئة الختاذ القرار يف أول معاهدة بيئة دولية  
وأعرب عن شكره بوجه خاص ألمانة األوزون ومنظمة األغذية والزراعة على ما   .للتعاون الدويل وتعددية األطراف

من جهود تعاونية إلتاحة انعقاد االجتماع، وعن تأكيده للدور اهلام الذي تقوم به منظمة األغذية والزراعة ه تابذل
املتمثلة  مع املسائل األوسع نطاقاً يف عامل يتزايد انشغاله بالعالقة اليت تربط األمن الغذائي واستدامة النظم الريفية 

 .2030يف السالم واالستقرار وخطة التنمية املستدامة لعام 
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وأضاف أن إيطاليا بذلت قصارى جهدها لتعزيز أحكام بروتوكول مونرتيال وتنفيذها على الصعيدين  -5
ماهتا بتخفيض إنتاج التزاميع وامتثلت جل العاملي والوطين يف إطار دورها كعضو مؤسس يف االحتاد األورويب.

من اجلهات املاحنة الرئيسية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  أهناواستهالك املواد املستنفدة لألوزون، و 
واالجتماع احلادي والثالثون لألطراف هو األول  مونرتيال ومؤيداً ثنائياً للمشاريع اليت تنفذ مبساعدة من الصندوق.

غايل، الذي يبني باالقرتان مع اتفاق باريس بشأن تغري املناخ، أن السياسات العاملية حلماية  منذ بدء نفاذ تعديل كي
ومضى  ينفصم. أصبحت اآلن مرتابطة ارتباطًا جوهريًا التغري املناخ األوزون واإلجراءات الدولية ملكافحة طبقة 

 تعديل كيغايل.يقول إن إيطاليا ملتزمة بالتعجيل بعملية التصديق الوطين على 
ويف اخلتام، قال إنه يود أن يؤكد من جديد التزام بلده القوي بالعمل مع األعضاء اآلخرين يف اجملتمع   -6

الدويل لتوفري مجيع املهارات واملوارد الالزمة، على حنو متآزر واسرتاتيجي، من أجل كفالة التحول حنو عامل مستدام 
كول مونرتيال أن اجملتمع اإلنساين، حني تواجهه احلاجة امللحة إىل اختاذ وقد أثبت بروتو  ألجيال احلاضر واملستقبل.

إجراءات حلماية اجلنس البشري وكوكب األرض، قادر على تسخري قوة العلم لوضع مناذج جديدة للتعاون من 
 أجل حتقيق األهداف العاملية. 

أثبت قيمته اليت ال تقتصر على   ساالزار يف بيانه االفتتاحي إن بروتوكول مونرتيال-وقال السيد كاسرتو -7
محاية طبقة األوزون فحسب، بل تكمن أيضاً يف بيانه كيف تتمكن تعددية األطراف والتعاون الدويل من معاجلة 

أساس علمي على  اإلجراءات املتخذة    إقامةالتحديات البيئية الرئيسية، باستخدام مجيع الوسائل واألدوات املتاحة وب
 ما أسهم يف تعايف ،الربوتوكول تركيز السياسات واالستثمار املتَّبع يف تنفيذ ئم على النتائج القانهج ال ووجه . راسخ

ة . وأضاف أن هناك إمكانية كبرية إلقامة املزيد من التعاون بني بروتوكول مونرتيال ومنظماً كبري تعافياً    طبقة األوزون
الوعي بضرورة تطوير حلول  أذكىوجي. فتعديل كيغايل يف جماالت مثل تغري املناخ والتنوع البيولاألغذية والزراعة 

سيما من أجل معاجلة الطلب على نظم التربيد املستخدمة حلفظ األغذية. وهذا  مستدامة يف قطاع التربيد، وال
واملساعدة ، األمر الذي سيؤدي بدوره إىل حتسني استخدام املوارد الطبيعية اءأمر بالغ األمهية ملواجهة هدر الغذ

على ختفيض انبعاثات غازات االحتباس احلراري لكل وحدة من وحدات استهالك األغذية. ومن الضروري العمل 
 معاً ملعاجلة املسائل البيئية العاملية امللحة. 

وأبرزت السيدة بريمبيلي يف كلمتها االفتتاحية التقدم الذي حتقق حىت اآلن يف إطار بروتوكول مونرتيال  -8
طبقة األوزون، مع ما يصاحب ذلك من منافع للصحة البشرية واالقتصادات والنظم اإليكولوجية    عايفتيف ضمان  

واملناخ. فحماية طبقة األوزون تقلل األضرار اليت تلحق بالزراعة ومصائد األمساك والغابات، وعقد االجتماع يف  
تلك املنظمة. وشددت قمة العمل املناخي   مقر منظمة األغذية والزراعة ميثل فرصة إلقامة املزيد من التعاون مع 

على أمهية تعديل كيغايل، الذي ميكن زيادة منافعه املناخية زيادة كبرية   2019اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب 
الطاقة يف معدات التربيد. ويف الواقع، متثل أمهية التربيد جمال تركيز املائدة   هالك است بإدخال حتسينات على كفاءة 

لرفيعة املستوى يف االجتماع احلايل، اليت ستدرس إسهام بروتوكول مونرتيال يف سالسل التربيد املستدامة،  املستديرة ا
 غذاء.لهبدف احلد من هدر ا

وفيما خيص جدول أعمال االجتماع، قالت إن مسألة االنبعاثات غري املتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد   -9
رح مرة أخرى للمناقشة. ومن األمهية مبكان، يف سياق التصدي  ستط( 11-)مركب الكربون الكلوروفلوريامليثان 

ويف هذا الصدد، تقدم البيانات املستمدة   .للتهديدات البيئية، أن نسعى إىل فهم األحداث السابقة والتعلم منها
تزال هناك  ولكن ال. 11-الكربون الكلوروفلوريمركب انبعاثات من رصد الغالف اجلوي معلومات هامة عن 

املواقع   يفت كبرية يف قدرات الرصد وإجراء األحباث على الصعيد العاملي، ويلزم عدد أكرب من حمطات الرصد ثغرا
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االسرتاتيجية من أجل مجع بيانات إضافية متكن من حتديد هدف اإلجراءات على حنو فعال. وأعربت عن ترحيبها  
عن طريق إجراء   11-الكربون الكلوروفلوري مركبانبعاثات باجلهود اليت تبذهلا حكومة الصني ملعاجلة مسألة 

لرابع كلوريد الكربون، وبإنشاء نظم للرصد. ومن املهم أن يظل  فتيش على اإلنتاج وسالسل اإلمدادعمليات ت
على التصدي جلميع جوانب االنبعاثات غري القانونية، وعلى إجياد حلول  اجملتمع الدويل متيقظاً، وأن نعمل معاً 

 الثقة والتعاون املتبادلني. للتحديات بروح من
وعلى الرغم من إحراز تقدم مرحب به، ال تزال هناك أسئلة يتعني اإلجابة عليها: هل توجد انبعاثات   -10

العامل؟ هل ميكن أن    من؟ هل توجد يف أماكن أخرى  بعدمل جير التعرف عليها    11-ركب الكربون الكلوروفلوريمل
ة املستمرة يف اإلجابة على تلك األسئلة. ومن املهم أن  يقظحمظورة أخرى؟ وتساعد الج وتنبعث مواد كيميائية نت  تُ 

كبرية، وأن نكون على استعداد   ت إىل مشكالنتخذ اإلجراءات قبل أن تتحول أن و املسائل الصغرية هذه  نعي
املاضي    صلةية  اجلديدة. وكمثال آخر على أمه  ت إلجراء التعديالت مع تغري الظروف ومع نشوء الفرص واملشكال

غرار ما  علىاألخرى للنظام العاملي اتباع هنج واسع النطاق، العناصر باط طبقة األوزون تبباملستقبل، يتطلب ار 
فزيادة استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية، وما جنم عن  .(HFCs)مركبات الكربون اهليدروفلورية  اتُّبع يف شأن

 ستحث، كانا نتيجة غري مقصودة للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون.ذلك من هتديد التأثري املناخي امل

ومن حسن احلظ أن بروتوكول مونرتيال كان مرناً مبا يكفي لكي يالحظ أن هناك فرصة جديدة للتخفيف من آثار  
ت األطراف يف  ثَّ وح   االحرتار العاملي من خالل االتفاق على التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية.

مسؤولياهتا املزدوجة عن املساءلة والتنفيذ يف ضمان أن تكون مؤسسات الربوتوكول يف الربوتوكول على النظر 
وعملياته قوية مبا يكفي لالستفادة إىل أقصى حد ممكن من اآلثار اإلجيابية على اإلنسانية وكفالة قدرة كوكب 

 األرض على االزدهار لقرون مقبلة.
 تنظيميةالمسائل ال - اا ثاني

 الحضور - ألف
حضر االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ممثلو األطراف التالية يف الربوتوكول:  -11

وإثيوبيا، واألرجنتني، واألردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأسرتاليا، وإستونيا، وإسواتيين،  ،  الحتاد الروسيا، و االحتاد األورويب
وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وأملانيا، واإلمارات العربية املتحدة، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغوال، وأوروغواي،  

اإلسالمية(، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبحرين،   - وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران )مجهورية
والربازيل، وبربادوس، والربتغال، وبروين دار السالم، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغالديش، وبنما، وبنن، وبوتان،  

ايلند، وتركمانستان، وتركيا،  وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة واهلرسك، وبولندا، وبريو، وبيالروس، وت
ليشيت، وجامايكا، واجلبل األسود، واجلزائر، وجزر  -وتشاد، وتشيكيا، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور 

البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجزر كوك، وجزر مارشال، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية تنزانيا  
نيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية كوريا، ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،  املتحدة، واجلمهورية الدومي

ومجهورية الكونغو الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ومجهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجنوب 
يا، وزمبابوي، وساموا، وسانت فنسنت السودان، وجورجيا، وجيبويت، والدامنرك، ودولة فلسطني، ورواندا، وزامب

وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسنغافورة،  
والسنغال، والسودان، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وسرياليون، وسيشيل، وشيلي، وصربيا، والصومال، والصني، 

بيساو، وفانواتو، وفرنسا،   - مبيا، وغانا، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا، وغينياغابون، وغاالمان، و والعراق، وعُ 
نام، وقربص، وقطر، وقريغيزستان، وكابو   البوليفارية(، وفنلندا، وفيجي، وفييت - والفلبني، وفنزويال )مجهورية
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،  وكولومبيايفوار، وكوستاريكا، فريدي، والكامريون، والكرسي الرسويل، وكرواتيا، وكمبوديا، وكندا، وكوبا، وكوت د
يا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو،  ري والكونغو، والكويت، وكرييباس، وكينيا، ولبنان، ولكسمربغ، وليب

ومايل، وماليزيا، ومصر، واملغرب، ومقدونيا الشمالية، واملكسيك، ومالوي، وملديف، واململكة العربية السعودية،  
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميامنار،   واململكة املتحدة

املوحدة(، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجرييا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا،  -وميكرونيزيا )واليات 
 . ة األمريكية، واليابان، واليونانواهلند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحد

منظمة األغذية والزراعة لألمم   وحضر االجتماع ممثلو هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التالية:  -12
وبرنامج األمم  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيالو  املتحدة

وحضر أيضاً ممثلون  ومنظمة الصحة العاملية.  والبنك الدويل نظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية وم املتحدة للبيئة
 .عن أفرقة التقييم لربوتوكول مونرتيال

  وحضر أيضًا ممثلون عن اهليئات التالية احلكومية الدولية وغري احلكومية والصناعية واألكادميية وغريها:   -13
ومعهد   ،وشركة أغروبيكوريا ماالتشيتا  ،آي جي سي للمواد الكيميائية  ركةش و   ،للسلع األساسيةيت  شركة آي سي  

والتحالف من أجل سياسات ، اقتصاد يتسم بكفاءة الطاقةالتحالف من أجل و  ،تكييف اهلواء للتدفئة والتربيد
وشركة أركيما لالبتكار   واجلمعية األمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء،؛ لغالف اجلويل مراعية

ازل للطاقة وكالة بيد باألمونيا، و ورابطة الترب ورابطة توزيع املربدات وهتيئتها واستعادهتا وإعادة معاملتها،    الكيميائي، 
وشركة   للدراسات، غاليليو ومركز والتربيد، در نظمة النقل البار ليمتيد، وشركة كارير أل، وشركة بلو ستااملستدامة

لألجهزة الكربى،    إلكرتولوكس(، وشركة  دامنرك)ال  دانفوس   دايكن،  وشركة وجملس الطاقة والبيئة واملاء،    كليمااليف،
الوكالة  و ملركِّيب أجهزة التربيد وتكييف اهلواء،  األوروبية والرابطة ، دراسات الطاقة، ووكالة التحقيقات البيئية ومعهد

الشراكة األوروبية من أجل الطاقة والبيئة، فريق اخلرباء، و  ،اللجنة التقنية األوروبية للفلوروكربونو  ، األوروبية للبيئة
  وصندوق  ،مؤسسة غلوكمان االستشاريةو  ،تابعة للوكالة األملانية للتعاون الدويلومبادرة بروكليما للتربيد األخضر ال

شركة آي  و املناخ ومحاية األوزون،  لتغري الدوليةاالستشارية  والشركة  ،ياخلليج التعاون وجملسللبيئة،  ياملناخ املراع
،  واملعهد الدويل للتربيد ،املستدامةومعهد احلوكمة والتنمية  ، ومعهد حبوث التكنولوجيا الصناعية ، سي إف الدولية

اليابانية  والرابطة    عي مركبات الكربون الفلورية،والرابطة اليابانية ملصنِّ يابانية ملقاويل التربيد وتكييف اهلواء،  والرابطة ال
، وشركة ماتياس ماير  خمترب لورنس بريكلي الوطين، و برنامج كيغايل لكفاءة التربيد، و لصناعة التربيد وتكييف اهلواء

رابطة مانيتوبا حلماية  و ائية )فرع اململكة املتحدة(، يالشركة املكسيكية احملدودة للمواد الكيمو لالستشارات الفنية، 
والتكنولوجيا  ومنظمة تطوير الطاقة ، وشركة نافيغات األملانية للطاقة، وجملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، األوزون

  ،شركة برتا للصناعات اهلندسيةو  ، شركة نوالن شريي وشركائه احملدودةو جامعة نيويورك، و ، الصناعية اجلديدة
عي ورابطة مصنِّ  ،رابطة مصنعي غازات التربيدو  الكيمائية، األساسيات  وشركة ،مؤسسة بوليت االستشارية البيئية و 

  وشركة شايف للقانون والسياسات،  كتبوم اهلواء، وتكييف التربيد أجهزةمصِّنعي  ورابطة ،يف أسرتاليا مواد التربيد
ومنظمة الطاقة املستدامة صني، -ات يصن  وجامعةاحملدودة، ومعهد استكهومل للبيئة،  إف إس آر  وشركة شيّكو، 
الشركة املتحدة لتكنولوجيا املناخ و  ،ترانس موند للبيئة  ومؤسسة تريدووتر، وشركة ،ومعهد الطاقة واملوارد ،للجميع
كاليفورنيا،    جنوب وجامعة    ،لوس أجنلس  –جامعة كاليفورنيا  و   ،وشركة التكنولوجيا املتحدة   ،السيطرة واألمنونظم  

الدولية، وشركة والتون احملدودة للصناعات  ات لالستشار  فاغنر للتمويل البيئي، وشركة احملدودة  فرتيسومؤسسة 
  زجيانغ  وشركةجوهوا احملدودة،    زجيانغ  وشركةالعاملية،    ملواردا  ومعهد التربيد العاملي،    يومأمانة  و التكنولوجية املتقدمة،  

 . رشريس لألحباث -ومؤسسة أوكو كوهوا احملدودة للمواد الكيمائية الفلورية،

  



UNEP/OzL.Pro.31/9 

5 

 أعضاء المكتب  -باء
 اشرتك يف رئاسة اجلزء التحضريي لالجتماع السيد ويلمارت والسيدة آرثينيغاس.  -14

 التحضيري إقرار جدول أعمال الجزء  -جيم
اعتمد جدول األعمال التايل للجزء التحضريي على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة   -15

UNEP/OzL.Pro.31/1 مسائل أخرى(:  19، على أن يُنظر يف إعالن روما يف إطار البند( 

 افتتاح اجلزء التحضريي: -1

 ؛ إيطاليا)ممثلي( حكومة   من ممثلبيان )بيانات(  )أ( 
 ممثل )ممثلي( برنامج األمم املتحدة للبيئة. من بيان )بيانات(  )ب( 

 املسائل التنظيمية:  -2
 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛ )أ( 
 تنظيم العمل. )ب( 

 املسائل اإلدارية:  -3

 ؛ مونرتيال والتقريران املاليانميزانية الصندوق االستئماين لربوتوكول  (أ)

 :2020مونرتيال لعام النظر يف عضوية هيئات بروتوكول  (ب )
 أعضاء جلنة التنفيذ؛  ‘1’
 أعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف؛  ‘2’
 الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية. ‘3’

اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال  -4
 .2023-2021يف الفرتة 

عن فريق التقييم   2022اجملاالت احملتملة للرتكيز عليها يف التقارير الرباعية السنوات الصادرة لعام   -5
 العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي. 

( 11-االنبعاثات غري املتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري -6
(CFC-11). 

 استمرار االنبعاثات املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون.  -7
 طاء من بروتوكول مونرتيال: 2ألف إىل  2املسائل املتصلة باإلعفاءات مبوجب املواد من  -8

 2020الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  )أ(
 ؛2021و

 املخزونات من بروميد امليثيل؛ )ب(



UNEP/OzL.Pro.31/9 

6 

تطوير وتوفر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد  )ج(
 خاضعة للرقابة مبوجب الربوتوكول؛

 .عوامل املعاجلة )د( 
من بروتوكول مونرتيال على تكنولوجيا فعالة من  5من املادة  1حصول األطراف العاملة بالفقرة  -9

 حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.
استعراض اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله  -10

 وجماالت اخلربة ألعضائه.
 اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال. عضوية -11
الطلب الذي قدمته أذربيجان لكي ُتدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين  -12

من املادة    4و  2للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني  
 مونرتيال. ياء من بروتوكول 2

 معايري األمان. -13
التقييم األويل الذي جيريه فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي خلمسة  -14

 مركبات عضوية فلورية متطايرة ومركبات ذات صلة هبا وجدت يف القطب الشمايل.
 النظر يف الرتشيحات ألفرقة التقييم.  -15
بيانات: عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول املسائل املتعلقة باالمتثال وتقدمي ال -16

 مونرتيال واملقررات اليت أوصت هبا. 
خطر عدم امتثال مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض مركبات الكربون   -17

 .2019اهليدروكلورية فلورية للعام 
 نرتيال.حالة التصديق على تعديل كيغايل لربوتوكول مو  -18
 مسائل أخرى. -19

 تنظيم العمل - دال
 .أفرقة اتصال وفقاً ملا تستدعيه الضرورةأن تتبع إجراءاهتا املعتادة وأن تنشئ اتفقت األطراف على  -16

 المسائل اإلدارية  - ثالثاا 
 لبروتوكول مونتريال والتقريران الماليان  ميزانية الصندوق االستئماني - ألف

من   15-10عرض الرئيس املشارك هذا البند، فوجه االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات   -17
مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة خالل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف واملعلومات املتوخى  

للصندوق    2021و  2020، ومذكرة األمانة عن امليزانيتني املقرتحتني لعامي  (UNEP/OzL.Pro.31/2)اطالعه عليها  
، ومذكرة األمانة عن (UNEP/OzL.Pro.31/4)االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 
زون وبروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة  التقرير املايل للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األو 

، واملذكرتني اإلعالميتني بشأن امليزانية املقرتحة لعام (UNEP/OzL.Pro.31/5) 2018لطبقة األوزون للسنة املالية 
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وبشأن التقرير املايل املستكمل عن   (UNEP/OzL.Pro.31/INF/1)للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال    2020
 .(UNEP/OzL.Pro.31/INF/2) 2019املالية  السنة

واتفقت األطراف على أن تتبع ممارستها املعتادة، وأن تشكِّل جلنة للميزانية الستعراض امليزانية املقرتحة   -18
للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال والتقريرين املاليني للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول 

أن تعد مشروع مقرر بشأن املسائل املالية للربوتوكول. وتقرر بعد ذلك أن تيسر عمل  اللجنة السيدة  مونرتيال، و 
 )كندا(.  تنيكول فوليي

وإثر ذلك، وبعد أن ناقشت اللجنة املسألة، عرض امليسِّر مشروع املقرر الذي تضمن امليزانية املقرتحة   -19
 ِقدت يف إطار جلنة امليزانية. ُوِفق عليها بعد مناقشات عُ اليت  2021و 2020لعامي 

 واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر للنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى.  -20

 ٢٠٢٠النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  -باء
عرضتتتت الرئيستتتة املشتتتاركة هذا البند، فقالت إنه يتعني على األطراف أن تتخذ قراراً بشتتتأن عضتتتوية جلنة  -21

واختيار الرئيستتني املشتتاركني للفريق العامل املفتوح العضتتوية للصتتندوق املتعدد األطراف، التنفيذ، واللجنة التنفيذية  
، يف حني ترد يف الوثيقة UNEP/OzL.Pro.31/2قة  الشاغرة يف الوثي  ناصبامل. وتعرض املعلومات عن 2020للعام 

UNEP/OzL.Pro.31/3 .مشاريع املقررات املتعلقة بعضوية اهليئات الثالث 
وإثر ذلك، أفادت ممثلة األمانة، عند تلقي أمساء املرشحني من اجملموعات اإلقليمية، بأن مشاريع املقررات   -22

   .وتعتمدها أثناء اجلزء الرفيع املستوى درِجت يف جتميع للمقررات لكي تنظر األطراف فيهاأُ 

اختصاصات الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال  -رابعاا 
 ٢٠٢3-٢٠٢١في الفترة 

 29إىل    26عرض الرئيس املشارك هذا البند الفرعي ولفت االنتباه إىل املعلومات الواردة يف الفقرات من   -23
من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال  

إىل مشروع مقرر أحاله االجتماع احلادي واألربعون  ، و (UNEP/OzL.Pro.31/2)واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
، إىل االجتماع احلايل، يرد يف الوثيقة  2019 ه ، املعقود يف بانكوك يف متوز/يوليمل املفتوح العضويةافريق العل ل
(UNEP/OzL.Pro.31/3). 

ي  واتفقت األطراف على إعادة تشكيل فريق االتصال الذي ناقش هذه املسألة يف االجتماع احلاد -24
واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وعلى أن يعهد إليه بوالية وضع االقرتاح النهائي للنظر فيه يف االجتماع  

 )هولندا(.  رن بريسكو وسيشرتك يف رئاسة فريق االتصال السيد ليزيل مسيث )غرينادا( والسيد رالف  احلايل.
يف إطار فريق االتصال، عرض الرئيس املشارك لفريق االتصال مشروعاً وإثر ذلك، وبعد مباحثات جرت   -25

 ملقرر بشأن املسألة. 
والنظر يف إمكان اعتماده أثناء   ،لتناوله مبزيد من الدراسة قرراملواتفقت األطراف على إحالة مشروع  -26

 اجلزء الرفيع املستوى. 
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عن  ٢٠٢٢المحتملة للتركيز عليها في تقارير التقييم الرباعية السنوات الصادرة لعام المجاالت  -خامساا 
 فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي

 من مذكرة 36-30عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند الفتة االنتباه إىل املعلومات الواردة يف الفقرات  -27
لألطراف يف بروتوكول مونرتيال  ني والثالثاألمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع احلادي 

(UNEP/OzL.Pro.31/2) ويف مذكرة من األمانة عن موجز جتميعي لتقارير   ،واملعلومات املتوخى اطالعه عليها
الصادرة عن فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية، وفريق التقييم التكنولوجي  2018التقييم لعام 
وأشارت إىل أن االحتاد األورويب قدم ورقة غرفة اجتماعات بشأن جماالت  .(UNEP/OzL.Pro.31/8)واالقتصادي 

 تملة يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية كأساس إلجراء مزيد من املناقشات.الرتكيز احمل
 .UNEP/OzL.Pro.31/3الذي مت التوصل إليه إىل هذا االجتماع ويرد يف الوثيقة   قرراملوقد أحيل مشروع 

للفريق العامل املفتوح العضوية،  وأشار ممثل االحتاد األورويب إىل أنه بعد االجتماع احلادي واألربعني -28
ُعقدت مناقشات ثنائية مع خمتلف األطراف لتحديد ما ينبغي إدراجه يف مشروع املقرر، هبدف تزويد أفرقة التقييم 

وتشمل جماالت الرتكيز  .2022بتوجيهات مفصلة مبا فيه الكفاية إلعداد تقارير التقييم الرباعية السنوات لعام 
ة مثل الصالت بني انبعاثات رابع كلوريد الكربون وثالث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون  احملتملة قضايا ناشئ

(، واملركبات العضوية الفلورية املتطايرة اجلديدة اليت اكتشفت يف مناطق القطب الشمايل، 11-الكلوروفلوري
 اإلشعاع الشمسي. تدبُّرو سرتاتوسفريي والعالقة بني األوزون اال

واقرتح عدة ممثلني مسائل إضافية للنظر فيها يف تقارير التقييم الرباعية السنوات، مبا يف ذلك تدمري   -29
املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون، وتكنولوجيات ومعدات اإلحالل، واملسائل املتصلة بالبدائل منخفضة 

ت الكربون اهليدروفلورية، وكفاءة استخدام القدرة على إحداث االحرتار العاملي يف التخلص التدرجيي من مركبا
 الطاقة، وانبعاثات املواد قصرية العمر املستنفدة لألوزون.

واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال، يشارك يف رئاسته السيد صامويل باريه )بوركينا فاسو( والسيدة   -30
ت الرتكيز احملتملة لتقارير التقييم الرباعية  سينثيا نيوبريغ )الواليات املتحدة األمريكية(، للمضي يف مناقشة جماال

النص الذي   واختاذوتكليفه بإعداد اقرتاح هنائي كي تنظر فيه األطراف يف اجللسة احلالية، ، 2022السنوات لعام 
 للمناقشات. اقرتحه االحتاد األورويب أساساً 

رك لفريق االتصال مشروعاً يف إطار فريق االتصال، عرض الرئيس املشاوإثر ذلك، وبعد مباحثات جرت    -31
 ملقرر بشأن املسألة. 

لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املواتفقت األطراف على إحالة مشروع   -32
 الرفيع املستوى. 

 ( CFC-11)االنبعاثات غير المتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد الميثان  -اا سادس
يف معرض تقدميها هلذا البند، أشارت الرئيسة املشاركة إىل أن فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي  -33

احلادي واألربعني للفريق العامل يد فلوريد امليثان إىل االجتماع  ر واالقتصادي قدما تقريريهما األوليني بشأن ثالث كلو 
وتضمن التقرير األويل لفريق التقييم العلمي معلومات علمية  .30/3املفتوح العضوية على النحو املطلوب يف املقرر  

لوقائع الندوة الدولية بشأن االنبعاثات غري املتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد امليثان اليت عقدت يف  جديدة وموجزاً 
وقد مت منذ ذلك احلني نشر التقرير النهائي للندوة يف الرسالة اإلخبارية ملشروع عمليات  .2019آذار/مارس 
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التقرير األويل  تناولو  سرتاتوسفريي ودورها يف املناخ وهو متاح اآلن على بوابة االجتماع االلكرتونية.الغالف اال
احملتملة ملركبات ثالث كلوريد فلوريد امليثان وما   املقدم من فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي مصادر االنبعاثات 

يتصل هبا من مواد خاضعة للرقابة من عمليات اإلنتاج واالستخدام احملتملة، وكذلك من املخزونات يف األقاليم 
 ذات الصلة.

ليت عن الوثيقة اليت أعدهتا األمانة ا وناقش اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية تلك التقارير، فضالً  -34
هلا التزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتيال وأحكام االتفاقات املربمة يف    حتدد اإلجراءات اليت تستعرض األطراف وفقاً 

وقد أنشئ فريق اتصال للنظر يف املسائل التقنية   إطار الصندوق املتعدد األطراف، وتكفل امتثاهلا املستمر هلا.
واملسائل املؤسسية والعمليات اجلارية يف إطار اتفاقية فيينا   تعزيزها؛والعلمية، بغية حتديد املعلومات اليت يلزم 

ويرد التقرير عن أعمال فريق االتصال يف الوثيقة   وأي مسائل أخرى يرى ضرورة مناقشتها. وبروتوكول مونرتيال؛
UNEP/OzL.Pro.31/2. 

النهائي   ، تقريره10/3رر للمق ومنذ ذلك االجتماع، أعد فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، وفقاً  -35
، ونشرت الصني مذكرة )ترد يف الوثيقة  (UNEP/OzL.Pro.31/2/Add.1)الذي يرد موجز له يف الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.31/INF/9)  .عن التقدم الذي أحرزته يف رصد وإدارة املواد املستنفدة لألوزون 
، أحد أعضاء  مونتزكاوعرض السيد بول نيومان، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، والسيد ستيف  -36

هيلني وقدمت السيدة هيلني توب والسيدة   الفريق، تقريرمها املرحلي عن زيادة انبعاثات ثالث كلوريد فلوريد امليثان.
املعنية باالنبعاثات غري املتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد امليثان   العمل ةلفرقتريينوين، الرئيستان املشاركتان -فالرت

لتقريرمها النهائي الصادر يف  ، ملخصاً 10/3مبوجب املقرر التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي املنشأة 
 هلذا التقرير. الثاين من املرفق  ألف وباء نيانيهما يف الفرعويرد موجز لبي .2019أيلول/سبتمرب 

فريقي التقييم على تقريريهما، مشريين إىل أهنما تضمنا   احلديثوشكر مجيع املمثلني الذين تعاقبوا على  -37
اليت ُتظهر حدوث خفض يف انبعاثات ثالث كلوريد األولية  معلومات مفيدة للغاية، وأعربوا عن ارتياحهم للبيانات  

 .2019و 2018فلوريد امليثان يف عامي 
  - ربون اهليدروكلورية فلوريةويف معرض رده على األسئلة، أوضح السيد نيومان أن انبعاثات مركبات الك -38

ومل يتسن معرفة ما إذا كان   بيد أهنا اخنفضت بعد ذلك.، 2012بلغت ذروهتا فيما يبدو يف عام  ‘‘ب ’’ 141
ويبدو أن معدل اخنفاض الرتكزات اجلوية لثالث كلوريد فلوريد امليثان   بإنتاج ثالث كلوريد فلوريد امليثان.  صلة  ذلك ل

إخضاع   يلزم، بيد أنه 2012قبل عام  اليت كان عليهاستويات امليعود إىل ، أن 2019و 2018أوشك، يف 
وسيتعني  البيانات ملزيد من الدراسة وإجراء املزيد من التحقيقات بشأن ديناميات الغالف اجلوي للتأكد من ذلك.

 االنتظار سنتني أخريني أو حنو ذلك لكي تتضح االجتاهات يف هذا الصدد.
مسافة تصل إىل   مناالنبعاثات  بالقدرة على رصد اليابان ومجهورية كوريا وتتميز حمطات الرصد يف  -39

ن يف مشال ان، الواقعتاشاندونغ وهييب الصينيت  امقاطعت  مصدرهاانبعاثات    رصدولذا متكنت من   كيلومرت.  1 000
ثالث كلوريد فلوريد امليثان  يف املئة من جمموع انبعاثات    60إىل    40شرقي البالد، ولذا فإن الفريق على ثقة من أن  

من الواضح    وإن كان ،  هاعين بمصادر االنبعاثات املتبقية إىل مناطق جغرافية    نسب  يتسنومل   تُعزى إىل تلك املنطقة.
ويف العديد من أحناء العامل، كان الفريق يف  أن مصدرها ليس أمريكا الشمالية، أو أوروبا أو نصف الكرة اجلنويب.

 من الناحية العلمية بسبب انعدام حمطات الرصد. واقع األمر كفيفاً 
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ويف معرض رده على سؤال بشأن إمكانية وجود مصادر طبيعية هلذه االنبعاثات، أوضح السيد نيومان   -40
ألنه مل يتم رصد االنبعاثات لسنوات عديدة، فمن  ونظراً  .وأهنا ال حتدث طبيعياً  ؛أن هذه املادة بشرية املنشأ متاماً 

ومل ُتظهر عينات اجلليد الفوقية املأخوذة من غرينالند والقارة  ن تكون مرتبطة باإلنتاج الصناعي. أ  اجلائز دوماً 
قبل   -أو غريه من مركبات الكربون الكلورية فلورية    -املتجمدة اجلنوبية ما يُثبت وجود ثالث كلوريد فلوريد امليثان  

 الثورة الصناعية. 
فقد  تريينوين الفرق بني جمموعيت تقديرات االنبعاثات.-رتوبعد ذلك أوضح السيد نيومان والسيدة فال -41

فريق التقييم العلمي تقديراته التنازلية من قياسات ثالث كلوريد فلوريد امليثان اليت أجريت يف الغالف  ستمد ا
التحلل الطبيعي الناجم عن  زواللل كنتيجة   يف املئة سنوياً  2ويف حني يتوقع أن تنخفض هذه بنسبة  اجلوي؛

يف املئة يف السنة، مما يشري بوضوح  1حنو يف الواقع لغ بالضوئي، إال أن عمليات الرصد تشري إىل أن االخنفاض ي
أما فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي فقد أصدر تقديرات تسلسلية تصاعدية  نبعاثات.إطالق مزيد من االإىل  

فلوريد امليثان، واملخزونات واالنبعاثات على الصعيدين العاملي  لالنبعاثات من خالل حتليل إنتاج ثالث كلوريد 
واإلقليمي، بعد استبعاد مصادر االنبعاثات غري احملتملة، وحتديد املصادر املرجحة لالنبعاثات وتقدير كمية ثالث 

 الضرورية إلمداد هذه املصادر.  كلوريد فلوريد امليثان املنتجة حديثاً 
وين أن عمليات إطالق انبعاثات ثالث كلوريد فلوريد امليثان تتفاوت مبرور  تريين-وأوضحت السيدة فالرت -42

وعندما تُبعد الرغوة، يف هناية   الزمن، األمر الذي يفسر وجود فرتات ذروة ووهدات يف الرسم البياين لالنبعاثات.
حبيث يصبح من الصعب عمرها، عن املعدات أو املباين، فإن عوامل النفخ اإلرغائي تبقى يف داخل مصفوفة الرغوة  

يف املئة من عامل النفخ اإلرغائي    15وأفاد أحد األطراف أنه ميكن توُقع إطالق ما قد يصل إىل حنو   إزالتها؛   جداً 
 يف املئة. 50عندئذ، ولكن إذا مت تفتيت الرغوة أو سحقها فإن اإلطالقات القصوى من املرجح أن تصل إىل 

-إلرغاء، أوضحت السيدة فالرتيف االث كلوريد فلوريد امليثان م ثاستخدا عن علةويف ردها على أسئلة  -43
بسبب استخدامها يف التربيد واملباين   -اخلاليا املغلقة للعزل يتزايد على الصعيد العاملي  ى تريينوين أن إنتاج رغاو 

آخذ يف االخنفاض   ‘‘ب ’’  141فلورية    توافر مركبات الكربون اهليدروكلورية  ن إفإىل جانب ذلك،   على سبيل املثال. 
 آخذ يف االرتفاع، بسبب اجلهود املبذولة لتشجيع التحول عن تلك املواد يف إطار التخلص التدرجيي منها.  اوسعره

وأهم البدائل األخرى هي مركبات الكربون اهليدروفلورية واألولفينات اهليدروفلورية، اليت ميكن أن يبلغ سعرها ثالث 
حتتوي على مركبات الفلوروكربون، مثل  ويف بعض احلاالت، ميكن استخدام البدائل اليت ال اف ذلك.أو أربع أضع

، وهلذا ال يُتوقع استخدام مركبات ثالث كلوريد فلوريد وهي رخيصة نسبياً  - اهليدروكربونات، يف الثالجات مثالً 
ثالث كلوريد فلوريد امليثان أرخص   من املرجح أن يبقى ولكن يف معظم احلاالت، امليثان يف تلك احلاالت.

على أنه مت رصد نفس هيكل األسعار يف   تريينوين-وتتفق السيدة فالرت الرش. ىاخليارات، وخباصة يف حالة رغاو 
( ويف األطراف  5من الربوتوكول )األطراف العاملة مبوجب املادة  5من املادة  1األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

(، وميكن للتفاوت يف األسعار أن يكون حىت أعلى من ذلك، كما يف 5لعاملة باملادة األخرى )األطراف غري ا
ويف قطاعات أخرى، مثل التربيد وتكييف   احلاالت اليت ختضع فيها مركبات الكربون اهليدروفلورية لرسوم االسترياد.

خدام ثالث كلوريد فلوريد امليثان  اهلواء، واهلباء، هناك بدائل أخرى متاحة بتكلفة أقل، ولذلك فإن احلافز على است
 أقل بكثري.

إلنتاج ثالث كلوريد    32على سؤال بشأن إعادة توظيف حمطات إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية    ورداً  -44
حنو أسبوع لتنظيف األنابيب   إاليلزم  إذ ال فلوريد امليثان، أوضحت السيدة توب أن العملية ليست صعبة: 

  املاء وإدخال تعديالت على إعدادات التشغيل لكي يتسىن استخدام رابع كلوريد الكربون بدالً واملعدات بدفق 
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نتاج مركب الكربون  إومن الناحية النظرية، ميكن إعادة استخدام حمطات  من كلوريد امليثيلني كمادة أولية.
بسبب   ل رأت أن ذلك أقل احتماالً نتاج ثالث كلوريد فلوريد امليثان، إال أن فرقة العمإل  22-اهليدروكلوري فلوري

من الناحية النظرية  وميكن أيضاً  ارتفاع مستوى مراقبة االمتثال حملطات إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. 
، ولكن من 32اهليدروفلورية، خبالف مركبات الكربون اهليدروفلورية  نتاج مركبات الكربون إحمطات إعادة توظيف 

عمليات إنتاجية خمتلفة، اعتماد  ذلك يقتضيمن الناحية االقتصادية ألن  يكون ذلك جمدياً غري املرجح أن 
 مفاعالت املرحلة البخارية. كاستعمال 

ويف معرض الرد على أسئلة بشأن احتمال توافر رابع كلوريد الكربون كمادة أولية ملركبات ثالث كلوريد   -45
طن من رابع كلوريد الكربون كمواد  220 000نتاج إ، مت 2016فلوريد امليثان، قالت السيد توب إنه يف عام 

وقد بلغ جمموع الطاقة  .2017طن يف عام  260 000يف حني مت إنتاج حوايل  ، أولية على الصعيد العاملي
إزاء  ، بعد استيفاء االلتزامات القائمة 2016اإلنتاجية لإلنتاج املشرتك لرابع كلوريد الكربون مع كلوريد امليثان يف 

وقدرت الطاقة اإلنتاجية الفائضة على الصعيد العاملي إلنتاج رابع   .انطنأ 305 000املوردين احملليني، حوايل 
 100 000و  50 000كلوريد الكربون يف حمطات إنتاج اإليثيلني البريكلوري/رابع كلوريد الكربون مبا يرتاوح بني  

كلور امليثان، واإليثيلني البريكلوري    ج، على حنو تكاملي،وباإلضافة إىل ذلك، فإن أي موقع ينت  طن يف السنة. 
كلور امليثان وإمكانية إخفاء التحويل   جنتا إومواد كيميائية فلورية يتعرض إلمكانية إطالق رابع كلوريد الكربون من  

ان الكربونية كمواد وذلك باستخدام مركبات امليث  ، املوقعي لرابع كلوريد الكربون إىل إنتاج ثالث كلوريد فلوريد امليثان
كلور امليثان، فإن الصني وحدها نتاج  إوعلى وجه اإلمجال، من جممل  أولية خمتلطة يف إنتاج اإليثيلني البريكلوري.

تلك قدرات احتياطية كافية إلنتاج رابع كلوريد الكربون باألحجام اليت يقدر أهنا ضرورية إلنتاج الكميات مت  اليتهي  
 يثان.املقدرة لثالث كلوريد امل 

ومل تنظر فرقة العمل يف حجم انبعاثات رابع كلوريد الكربون املتسربة من حجم اإلنتاج التقديري، ولكن  -46
وأضاف السيد نيومان أن رصد الغالف اجلوي مل يكشف عن  يف املئة من اإلنتاج. 0.5ميكن افرتاض أنه يناهز 

 يف السنوات األخرية.  فقد ظلت االجتاهات ثابتة نسبياً  ؛2016أي زيادة يف انبعاثات رابع كلوريد الكربون حىت عام  
كمادة أولية،   12-وفيما يتعلق مبعرفة ما إذا كان من املمكن استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري -47

قالت السيدة توب إن ذلك ممكن من الناحية النظرية، ولكنه غري مرجح يف املمارسة العملية، بالنظر إىل وجود  
وفيما يتعلق مبعرفة  مزيد من التفاصيل يف تقرير فرقة العمل. رد يو  نية جمدية أكثر من الناحية التجارية؛ خيارات تق

ما إذا كانت حمطات اإلنتاج الصغرية احلجم تستخدم إلنتاج مواد مستنفدة لألوزون، رأت فرقة العمل أن هذه  
مليات أو تنمية األسواق أو لتوريد كميات املرافق ميكن إنشاؤها كمحطات إنتاج ذات نطاق جترييب لتطوير الع

إنتاج ثالث كلوريد امليثان مستمد يف    استعماهلاغري أن الدليل الوحيد على   ؛هاعينبخلدمة أسواق حملية    صغرية جداً 
 من إجراءات اإلنفاذ اليت اختذهتا الصني والتحقيقات اليت قامت هبا وكالة التحقيقات البيئية. 

وأضاف السيد بيرت سلي، عضو فرقة العمل، أن فرقة العمل تشككت يف البداية إزاء إمكانية جناح  -48
سيما أن إنتاج ثالث كلوريد امليثان من رابع كلوريد الكربون   الو صغر يف املمارسة العملية، هبذا الحمطات إنتاج 

يادة يف انبعاثات هذا املركب األخري.  ، كما أنه مل ترصد أي ز 12-ما ينتج مركب الكربون الكلوروفلوريًً عادة 
مفاده   نظرياً  إىل املعلومات املتاحة بشأن حمطات اإلنتاج الصغرية، قدمت فرقة العمل تفسرياً  ومع ذلك، واستناداً 

مركب الكربون  نتاج إأنه إذا مت إخراج ثالث كلوريد امليثان من أنبوب التفاعل فور إنتاجه، فإن ذلك سيقلل من 
إىل أدىن حد. وعليه فإن ثالث كلوريد امليثان املنتج على هذا النحو يكون قد تعرض للتلوث  12-الكلوروفلوري
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 يصلح لالستخدام يف ، ومن مث فهو ال12-يف املئة( من مركب الكربون الكلوروفلوري 2-1بكميات صغرية )
 اإلرغاء. التربيد وتكييف اهلواء، على سبيل املثال، بيد أنه ميكن بالتأكيد أن ُيستخدم يف

رداً على سؤال عن التدابري املناسبة اليت ميكن اختاذها للسيطرة على اإلنتاج غري املتوقع واالنبعاثات غري و  -49
من اجملاالت اليت  عدداً  ذكر أيضاً  30/3ملقرر با املقدَّم عمالً تقرير فرقة العمل  قالت السيدة توب إناملتوقعة، 

 ميكن لألطراف التحقيق فيها، مثل حتسني مراقبة التجارة يف خالئط البوليول.
مجيعهم إهنم يرحبون بفرصة مناقشة املسألة على    والسيدة توب تريينوين  -الرتفوقال السيد نيومان والسيدة   -50

 املستوى الثنائي مع األطراف املعنية. 
موجهًا االنتباه إىل تقرير من األمانة بشأن االنبعاثات غري املتوقعة  وفتح الرئيس املشارك باب املناقشة،  -51

للَّمحة العامة املقدمة يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق  يقدم حتديثاً  11-من مركب الكربون الكلوروفلوري
صد وإدارة املواد  ، وتقرير من الصني عن التقدم احملرز يف نظام ر (UNEP/OzL.Pro.31/6)العامل املفتوح العضوية 

 ، املرفق(.UNEP/OzL.Pro.31/INF/9)املستنفدة لألوزون يف ذلك البلد 
وفريق التقييم العلمي على  االقتصاديو التكنولوجي التقييم حتدثوا فريق وشكر معظم املمثلني الذين  -52

، وشكر العديد 11-االنبعاثات غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري  لتوضيح مسألةالعمل الذي قاموا به  
 منهم أمانة األوزون على عملها بشأن هذه القضية. 

وشكر العديد من املمثلني حكومة الصني على األنشطة املضطلع هبا يف ذلك البلد ملعاجلة انبعاثات  -53
ة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك يف تقريرها يف هذا الصدد وعلى املعلومات املقدم  11-مركب الكربون الكلوروفلوري

ويف حدث جانيب نظِّم على هامش االجتماع احلايل. وقال أحد املمثلني إن هذه املعلومات تدل على التزام الطرف  
بالسيطرة على الوضع. وأعرب آخر عن أمله يف أن تواصل الصني اإلبالغ عن نتائج أنشطتها يف االجتماعات 

األخرى على دعم الصني يف جهودها. وقال رابع إن تبادل هذه املعلومات مفيد  األطراف   وحث ثالث   املقبلة.
لتعزيز استدامة بروتوكول مونرتيال. وأعربت بعض األطراف عن التزامها بالعمل التعاوين إلهناء إنتاج واستخدام 

 .11-مركب الكربون الكلوروفلوري
. وقالت إنه UNEP/OzL.Pro.31/INF/9ومات الواردة يف الوثيقة مث قدمت ممثلة الصني تلخيصًا للمعل  -54

على الرغم من أن حكومتها دعت األطراف املهتمة إىل زيارة الصني من أجل فهم الوضع على أرض الواقع بطريقة 
أفضل فإن اخلرباء الدوليني مل يلبوا هذه الدعوة، لألسف، بسبب أعباء عملهم الكبرية. ووصفت بعض اإلجراءات 
اليت اختذهتا الصني للتعامل مع هذه القضية، ومن بينها تعزيز التشريعات وبناء القدرات، مبا يف ذلك من خالل  

الحظت أن بلدها ال يزال  إذ  حتسني سبل احلصول على معدات الرصد، وتفتيش املنشآت، ووضع خطة للرصد. و 
لدها بتحقيق أهداف بروتوكول مونرتيال أكدت التزام بقد أكرب منتج ومستهلك للمواد املستنفدة لألوزون، ف

وأعربت عن أملها يف أن يدعم اجملتمع الدويل بلدها لتحقيق هذه الغاية. وقالت إن الصني تتبع هنج عدم التسامح 
مع اإلنتاج غري املشروع، الذي له تأثري سليب على البيئة وعلى األسواق وعلى املصاحل املشروعة للمنشآت  مطلقاً 

تعمل بصفة قانونية يف البلد. وأكدت على أن العمل على حل مشكلة انبعاثات مركب الكربون   التجارية اليت
 ينبغي أن يسري جنباً إىل جنب مع اجلهود املعجَّلة الرامية إىل حتقيق أهداف الربوتوكول الشاملة.  11-الكلوروفلوري

نظام اإلنفاذ الوطين  طرأت كان    وقال أحد املمثلني إن املعلومات اليت قدمتها الصني أظهرت أن حتسينات  -55
غري  11-للتعامل مع الكمية الكبرية من انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوريس احلاجة إليها م  يف أاخلاص هبا 

يف تغيري مسار   املفسَّرة. وذكر أن البيانات األولية املقدمة من فريق التقييم العلمي تشري إىل أن الطرف أحرز تقدماً 
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إنه يتطلع إىل تلقي حتديثات هلذه البيانات األولية من الفريق يف الوقت املناسب. وأضاف    الً ئاالنبعاثات الكبرية، قا
: أن من غري املرجح  االقتصادي، وهيو التكنولوجي التقييم فريق نه استخلص ثالثة استنتاجات رئيسية من تقرير أ

؛ 11-الزيادة يف انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري  اميكن أن يفسِّر يما مضى  واالستعمال فأن اإلنتاج السابق  
يف   نتج حديثاً امل 11-مركب الكربون الكلوروفلوري استعمالاستئناف  ناجتة عنوأن من املرجح أن تكون الزيادة 

يف مشال شرق    11-مركب الكربون الكلوروفلوري  ى ؛ وأن االنبعاثات املتوقعة من أرصدة رغاو اخلاليا املغلقة  ت او رغ
يف  إنه آسيا ليست كافية لتفسري االنبعاثات الناجتة عن الغالف اجلوي املتأتية من شرق الصني القارية. ومن مث ف

فإن من املقلق أنه، على مدار مخس سنوات على األقل، كانت هناك كميات  بشِّرةاملحني توجد بعض األخبار 
غري املفسَّرة وغري املتسقة مع اإلجراءات املتخذة مبوجب  11-ثات مركب الكربون الكلوروفلوريكبرية من انبعا

لضوابط مبوجب الربوتوكول، سواء أكان   11-بروتوكول مونرتيال. وخيضع إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري
كل طرف مسؤول عن ضمان  مقصوًدا أم غري مقصود، وسواء أكان غري مشروع أم مشروعاً على الصعيد الوطين. و 

وسأل عما إذا كان الطرف   وفقاً ألحكام الربوتوكول.  11-ختلصه التدرجيي من إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري
من الربوتوكول،  7و 2، مبوجب املادتني 11-يعتزم مراجعة تقاريره املاضية عن إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري

 شروعة.اكتشاف مرافق إنتاج غري م يف ضوء
وبينما اعرتف ممثل آخر بأن البيانات اليت تشري إىل حدوث اخنفاض مؤخراً يف انبعاثات مركب الكربون   -56

هي بيانات أولية، قال إهنا على الرغم من ذلك إشارة إجيابية. وشدد على احلاجة إىل حتديد  11-الكلوروفلوري
رب عن قلقه بشأن استمرار التهديد الذي تشكله االخنفاض كمياً وإىل إثبات االجتاه على مدى فرتة أطول. وأع

لطبقة األوزون، قائاًل إن الكمية املعنية متثل إنتاجًا واستهالكًا غري   11-انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري
 أن االنبعاثات مرتبطة االقتصادي، يبدوو التكنولوجي التقييم فريق مشروعني كبريين. وبالنظر إىل أنه، وفًقا لتقرير 
، فهو  2017-2012اخلاليا املغلقة خالل الفرتة    ىيف رغاو   11-بإنتاج واستخدام مركب الكربون الكلوروفلوري

 يرى، دون استبعاد اإلمكانيات األخرى، أنه قد يكون من املفيد تركيز التحقيقات املستمرة على هذا القطاع. 
قد   ‘‘ب ’’  141-هليدروكلوري فلوريوأشار أحد املمثلني إىل أن التخلص التدرجيي من مركب الكربون ا -57

إنه لذلك ميكن  ، قائالً ىيف نفخ الرغاو  11-جعل بعض الشركات تستخدم مركب الكربون الكلوروفلورييكون 
. 11-مصنوعة باستخدام مركب الكربون الكلوروفلوري ىأن تكون بعض األطراف تستورد عن غري قصد رغاو 

 141-وقد حتتاج األطراف إىل إعادة النظر يف هنج التخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
، بالنظر إىل احلوافز الضارة اليت قد يكون سبَّبها هذا اإلجراء. وشدد ممثل آخر على احلاجة إىل تركيب ‘‘ب ’’

وزيادة عدد عمليات  11-قليدية يف املناطق اليت تولِّد انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوريحمطات رصد ت
 التفتيش وحتسني نوعيتها.

أبرزت مشكلة مل تدرسها   11-وقال أحد املمثلني إن قضية انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري -58
واستخدام املواد اليت مت التخلص منها بالفعل األطراف بالكامل حىت اآلن، وهي اخلطر املتمثل يف جتدُّد إنتاج 

مبوجب بروتوكول مونرتيال. وحث مجيع األطراف على مواصلة اليقظة بشأن عمليات اإلنتاج واالستهالك والتجارة 
غري املشروعة، معرباً عن تأييده لعقد مناقشة أوسع حول السبل اليت ميكن من خالهلا تعزيز مؤسسات الربوتوكول 

اجلة الفعالة إلمكانية حدوث األنشطة غري املشروعة وضمان التخلص التدرجيي املستدام من األوزون.  من أجل املع
غري   11-وميكن النظر يف هذه القضية يف إطار فريق االتصال املعين باالنبعاثات من مركب الكربون الكلوروفلوري

يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل ن والية الفريق، على النحو احملدد وأاملتوقعة، بعد إعادة إنشائه، 
 فتوح العضوية، واسعة مبا يكفي للنظر يف جمموعيت القضايا كلتيهما. امل
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وأعرب عدد من املمثلني، ومن بينهم ممثل حتدث نيابة عن جمموعة من البلدان، عن تأييدهم إلعادة  -59
شكيله، خالل االجتماع احلايل، يف ماهية اخلطوات إنشاء فريق االتصال. واقرتحوا أن ينظر فريق االتصال املعاد ت

. وأعرب عدد من املمثلني عن أملهم 11-التالية اليت ينبغي اختاذها ملعاجلة انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري
 ترأسا فريق االتصال من قبل، االضطالع هبذا الدور. ن االلذيف أن يواصل ممثال أسرتاليا وشيلي، 

يف االجتماع احلايل.    11- ملمثلني إىل اعتماد مقرر بشأن مركب الكربون الكلوروفلوريودعا العديد من ا -60
وقال أحدهم إنه سيقدم ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر بشأن املسألة، بينما قال آخر إن وفده 

تقوض   11-لوريحيتفظ باحلق يف أن حيذو حذوه. وشدد ممثل ثالث على أن انبعاثات مركب الكربون الكلوروف
العمل الذي اضطلع به اجملتمع العاملي على مدى السنوات الثالثني املاضية حلماية طبقة األوزون، قائالً إن االجتماع  

بشأن انبعاثات مركب الكربون   30/3احلادي والثالثني لألطراف ينبغي أن يعتمد مقررًا يستند إىل املقرر 
شارة قوية إىل العامل حول خطورة القضية وعزم اجملتمع الدويل على غري املتوقعة، إلرسال إ 11-الكلوروفلوري

-معاجلتها. وأكد العديد من املمثلني على احلاجة إىل إهناء املناقشات حول انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري
 قررماعتماد  غري املتوقعة يف االجتماع احلايل ورسم طريق للمضي قدماً يف هذا الصدد، مبا يف ذلك من خالل    11

 بشأن هذه املسألة. 
واسرتعى العديد من املمثلني، ومن بينهم ممثل حتدث نيابة عن جمموعة من البلدان، االنتباه إىل املصادر   -61

، مبا يف ذلك أحدث تقرير أصدرته  11-العديدة للمعلومات اهلامة عن انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري
األمانة، وتقرير فريق  تهامقدَّ يت أثناء االجتماع احلايل، واملعلومات احملدَّثة الالصني، واحلدث اجلانيب الذي عقد 

غري املتوقعة املقدم يف االجتماع احلادي واألربعني  11-االتصال املعين بانبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري
الصندوق املتعدد  (1)ت صيا، املرفق الثاين(، وتو UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5)للفريق العامل املفتوح العضوية 

الرتوبوسفري ودورها -سرتاتوسفرياألطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، والتقرير الوارد يف النشرة اإلخبارية لعمليات اال
عن الندوة الدولية بشأن الزيادة غري املتوقعة يف انبعاثات   2019يف متوز/يوليه (، الصادرة ‘‘سبارك’’يف املناخ )

املستنفدة لألوزون، وورقة غرفة االجتماعات اليت حتتوي على مشروع مقرر  11-كلوروفلوريمركب الكربون ال
مقرتح بشأن رابع كلوريد الكربون قدمه ممثل سويسرا يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل. وقال أحد  

يعرض إجراءات مهمة قصرية األجل وطويلة األجل، مبا يف ذلك تنظيم محالت قياس    ‘‘سبارك’’املمثلني إن تقرير  
مركَّزة معرتف هبا دولًيا يف اجملاالت ذات األولوية، ميكن أن حتسِّن املعرفة حول مواقع اإلنتاج وتقديرات االنبعاثات  

 اثات.اليت يرجح بقدر أكرب أن حتدث فيها االنبع ‘‘النقاط احلرجة’’وحتديد وحتليل 
وقال أحد املمثلني إن هناك حاجة إىل احلصول على مزيد من املعلومات من فرق العمل ومن أمانة  -62

األوزون، وإن هناك حاجة إىل احلصول من الصني على معلومات حمددة بشأن مصادر االنبعاثات وتقارير عن 
ألنشطة اجلارية واألنشطة املستقبلية بايان  اإلنتاج واالستهالك املتأتيني من أنشطة اإلنتاج غري املشروع، إىل جانب ب

 املعتزمة ملعاجلة هذه القضية على املستوى الوطين. 
وقال أحد املمثلني، متحدثاً نيابة عن جمموعة من البلدان، إن الوالية السابقة لفريق االتصال قد ُقسمت  -63

احية أخرى. ويف رأيه أن اجلزء العلمي إىل موضوعني رئيسيني، مها العلم من جهة واملسائل والعمليات املؤسسية من ن
، وينبغي أن يركز العمل يف املستقبل على القضية الثانية. وأشار إىل البيان االفتتاحي قد بلغ منتهاهمن املناقشة 

 
تبني اإلجراءات يف إطار بروتوكول مونرتيال اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار  اليت عامةالنبذة اليف مرفق  واردة  ( 1)

 .(UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38 التفاقات يف إطار الصندوق )أصاًل الوثيقةلاالمتثال 
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الذي أدلت به السيدة بريمبيلي يف االجتماع احلايل، مشددًا على أمهية تكييف النهوج يف ضوء احلقائق ومواصلة 
دى السنوات الثالثني القادمة حلماية طبقة األوزون. وقال إن هناك حاجة إىل استعراض عمليات العمل على م

 مؤسسات بروتوكول مونرتيال، رمبا يف فريق أصغر، أو يف البداية يف فريق االتصال وبعد ذلك يف فريق أصغر.
جراءات اليت يتعني اعتمادها وأعربت ممثلة عن تأييدها القرتاح منح فريق االتصال والية تركز على صياغة اإل -64

هبدف ضمان استدامة بروتوكول مونرتيال يف املستقبل، بداًل من الرتكيز على حاالت حمددة من حاالت انبعاثات 
جيب أال  11-. وقالت إن أي قرار يتخذ بشأن مركب الكربون الكلوروفلوري11-مركب الكربون الكلوروفلوري

 .2020على حتقيق أهداف التخلص التدرجيي يف املوعد املستهدف لعام  يعوق العمل مبوجب بروتوكول مونرتيال
واعترب أحد املمثلني أن من املؤسف أن أسئلته املتعلقة باالنبعاثات غري املتوقعة من مركب الكربون  -65

مستوى االنبعاثات االقتصادي فإن  و التكنولوجي  التقييم  إجابة، قائاًل إنه وفقاً لبيانات فريق    تلقمل    11-الكلوروفلوري
. وهناك حاجة إىل 11-مركب الكربون الكلوروفلوري طن من إنتاج 70 000و 40 000ما يرتاوح بني ضاهي ي

-توضيح من الصني بشأن ما إذا كان جيري تنقيح بياناهتا املاضية عن إنتاج واستهالك مركب الكربون الكلوروفلوري
 الكشفمن الربوتوكول. وأشار إىل أنه مت    7و  2مبوجب املادتني    ، وبشأن عالقة تلك البيانات بالتزامات الطرف 11

لالستدالل ، وسأل عما مت القيام به اً وتكرار  العديد من مرافق اإلنتاج غري املشروعة يف الصني، وأُبلغ عنها مراراً  نع
بالنظر إىل الكميات سيما   الو املتلقني له وما يتم استخدامه فيه،    11-مستخدمي مركب الكربون الكلوروفلوري  على

 اخلاليا املغلقة. ى اليت تستخدم يف رغاو  11-اليت يبدو أهنا كبرية من مركب الكربون الكلوروفلوري
ولفت أحد املمثلني، متحدثًا نيابة عن جمموعة من البلدان، االنتباه إىل أمهية نظم الرتخيص الشاملة  -66

املقدم   11-ريق االتصال املعين مبركب الكربون الكلوروفلوريوالفعالة ونظم اإلنفاذ احمللية كما هو موضح يف تقرير ف
بشأن هذه   قررميف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وقال إنه ميكن أن يتضمن أي 

ين من املسألة يتم اعتماده يف االجتماع احلايل إشارة إىل اجتماع مديري حبوث األوزون املزمع عقده يف الربع الثا
مركب الكربون  شبيهة مبشكلة مشكلة ظهور . والغرض من مشروع املقرر املشار إليه هو جتنب 2020عام 

تسويته. وأشار إىل أن االجتماع الثالثني لألطراف طلب،   تمت  الوضع احلايل، والتأكد من أن  11-الكلوروفلوري
إىل  11-انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري، إىل فريق التقييم العلمي تقدمي تقرير هنائي عن 30/3يف مقرره 

االجتماع الثاين والثالثني لألطراف، قائاًل إن من املهم النظر يف مسؤوليات اهليئات املختلفة مبوجب بروتوكول 
مونرتيال، مبا يف ذلك اجتماع األطراف واللجنة التنفيذية. وجيب التعامل حبذر مع احتمال تكليف خرباء من 

 مبراجعة العمليات.أطراف ثالثة 
وأعرب العديد من املمثلني عن تأييدهم لتشكيل فريق صغري، باإلضافة إىل فريق االتصال، ملناقشة قضايا   -67

 حمددة ذات صلة. 
وعقب املناقشة، اتفقت األطراف على إعادة إنشاء فريق االتصال الذي مت إنشاؤه سابًقا واملعين بانبعاثات  -68

ري املتوقعة، وذلك بتفويض ُمعّدل وهو حتديد خطوات إضافية للتصدي حلالة  غ  11-مركب الكربون الكلوروفلوري
غري املتوقعة، وحتديد العمليات املؤسسية اليت يتعني حتسينها أو تعزيزها   11-انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري

مقرتحات حمددة إلعداد لتجنب تكرار هذه احلالة ووقوع حاالت مماثلة. وحث الرئيس املشارك األطراف اليت لديها  
على إجراء مناقشات غري رمسية هبدف دمج مقرتحاهتا يف مشروع مقرر واحد للنظر فيه يف  مشاريع مقررات 

فريق  االتصال مرة أخرى السيدة   رتأسيوتقرر بعد ذلك أن    االجتماع احلادي والثالثني لألطراف واحتمال اعتماده.
 برييز )شيلي(. -ألفاريز فالدوز أو آين غابرييل )أسرتاليا( والسيد 
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ويف وقت الحق عرض ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر بشأن املسألة.   -69
 فريق االتصال.إطار نظر يف مشروع املقرر يف الواتفقت األطراف على 

جرى االتفاق عليه بعد مناقشات مطولة يف إطار    قرر الذياملشارك مشروع املالرئيس  وإثر ذلك، عرض  -70
إال أنه رأى أنه   ،الرئيسني املشاركني ومجيع أعضاء فريق االتصال على عملهم الدؤوب  ممثلفريق االتصال. وشكر  

مواصلة النظر يف كيفية جتنب هذه املشكالت مستقباًل. واقرتح إدراج هذا البند يف جدول أعمال االجتماع   لزمت
القادم للفريق العامل املفتوح العضوية وأن يُنظ ر يف املسألة يف ضوء أمور منها التقرير املقبل بشأن املسائل ذات 

 الصلة الذي ستصدره جلنة التنفيذ.
لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املإحالة مشروع  واتفقت األطراف على   -71

 يف جدول أعمال االجتماع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية.وعلى إدراج البند  ،الرفيع املستوى
 استمرار انبعاثات رابع كلوريد الكربون  -سابعاا 

فأشار إىل أن مسألة انبعاثات رابع كلوريد الكربون نوقشت يف االجتماع  عرض الرئيس املشارك هذا البند   -72
احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية على ضوء النتائج املتعلقة بانبعاثات رابع كلوريد الكربون ومصادرها 

. 2018رباعي السنوات لعام اليت قدمها إىل االجتماع الثالثني لألطراف فريق التقييم العلمي كجزء من التقييم ال
واشتمل ذلك التقرير على نتائج جديدة أسهمت يف احلد من التفاوت بني التقديرات التنازلية والتصاعدية ملستويات 

 االنبعاثات ويف حتسني فهم مصادر االنبعاثات. 
ذلك وقد سلطت املناقشات اليت دارت يف ذلك االجتماع الضوء على احلاجة ملعاجلة هذه املسألة وك -73

، واستخدامات املواد الوسيطة لرابع كلوريد 11-الروابط مع مسائل انبعاثات مركب الكربون الكلوري فلوري
الكربون وانبعاثاته الصناعية غري اخلاضعة للتنظيم. ومن بني اإلجراءات املقرتحة الرصد املكثف للغالف اجلوي 

 التوجيه من أفرقة التقييم.والبحوث ذات الصلة، مع  ،وتدابري ختفيف مصادر االنبعاثات 
ويف وقت الحق قدمت سويسرا اقرتاحاً بشأن مشروع مقرر يتضمن قائمة باإلجراءات املمكنة. وقد وافق   -74

فريق االتصال الذي ناقش مشروع املقرر على أن جُيرى أي عمل إضايف بشأن هذه املسألة يف إطار والية بروتوكول 
وأن يؤخذ يف االعتبار عبء عمل أفرقة التقييم. ووافق الفريق أيضاً  ،ة فيهمونرتيال وضمن التزامات الرقابة الوارد

على أن هناك حاجة إىل الوضوح فيما يتعلق بالثغرات املعرفية املطلوب سدها وما هو العمل الذي ميكن أن تقوم 
ثني لألطراف ملزيد  به األفرقة واألطراف لسد تلك الثغرات. وقد أحيل مشروع املقرر إىل االجتماع احلادي والثال

 .UNEP/OzL.Pro.31/3من الدراسة، وأدرج يف الوثيقة 
إىل أن كمية قدرها  وقال ممثل سويسرا إنه يرحب باستئناف املناقشات بشأن هذه املسألة، مشرياً  -75

. إن  من مصادر ال تزال غري مفهومة متاماً   طن من رابع كلوريد الكربون تدخل يف الغالف اجلوي سنوياً   35 000
ف هذه االنبعاثات من شأنه أن يعجل بتعايف طبقة األوزون. وأعرب املمثل عن شكره جلميع األطراف اليت  وق

أنه جيري  ذكرو لفريق العامل املفتوح العضوية وبعده، األخري لجتماع االسامهت يف املناقشات اليت جرت خالل 
خرى، طلبًا إىل أفرقة التقييم بأن  إعداد نسخة منقحة من النص الذي اقرتحه وهي تتضمن، من بني عناصر أ

تواصل النظر يف املسألة، مع دعوة موجهة إىل األطراف لتقدمي مجيع املعلومات ذات الصلة، وكذلك إشارة إىل 
ضرورة حتسني قدرات الرصد العاملية. وأقر بأن هذه املسألة تتداخل مع البنود األخرى املدرجة يف جدول األعمال، 

ب ازدواجية اجلهود، واقرتح أن تستمر املناقشات غري الرمسية، على أساس أنه ميكن إعادة  وأنه من املستصوب جتن
 .تشكيل فريق االتصال الحقاً 
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إلثارة هذه املسألة، ووافقوا على أهنا تظل مسألة   وأعرب مجيع املمثلني الذين حتدثوا عن شكرهم لسويسرا -76
مهمة، وأعربوا عن الرغبة يف مواصلة مناقشتها. وهنئوا كذلك أفرقة التقييم على عملها الرامي للحد من االختالفات 

 معظم تناولوييف البيانات فيما يتعلق بانبعاثات رابع كلوريد الكربون. وذُكر أن مشروع املقرر يتميز بالشمول 
، وإنتاجها  أوليةاملواضيع الرئيسية؛ وأن من املواضيع األخرى اليت ميكن إضافتها استخدام رابع كلوريد الكربون كمادة  
. ويرى  النهائية  يف شكل ناتج عرضي، وطلب تقدمي املزيد من املعلومات عن املصادر واملستخدمني واالستخدامات 

اؤه فوراً، يف حني يرى آخرون أنه يف ضوء أوجه التداخل مع بعض املمثلني أن فريق االتصال ميكن أن يعاد إنش 
 فسيكون من األفضل مواصلة املناقشات غري الرمسية يف الوقت الراهن.  ،البنود األخرى املدرجة يف جدول األعمال

من جدول  5ووافق االجتماع على مواصلة املناقشات غري الرمسية بشأن املوضوع إىل حني مناقشة البند  -77
منه   6( والبند 2022اجملاالت احملتملة للرتكيز عليها يف التقارير الرباعية السنوات الصادرة لعام  )بشأن األعمال

( على حنو واف. بعد (11-االنبعاثات غري املتوقعة من ثالث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري)
 ق بانبعاثات رابع كلوريد الكربون يف اجللسة العامة.فيما يتعل  ذلك ميكن استئناف مناقشة سبل املضي قدماً 

وإثر ذلك، أفاد ممثل سويسرا بأن املشاركني يف املباحثات غري الرمسية قد وافقوا على أن من املفيد إعطاء  -78
ي واالقتصادي ولوجنكاألطراف فسحة من الوقت للتشاور بعضها مع بعض ومع قطاع الصناعة ومع فريق التقييم الت

 ملعلومات اإلضافية اليت ميكن أن يكون مجعها مفيداً يف دعم اختاذ تدابري التخفيف. لتحديد ا
واقرتح إحلاق نص مشروع املقرر املنقح يف مرفق بتقرير هذا االجتماع وإدراجه ضمن وثائق االجتماع   -79

جتماع. واعرتض عدد القادم للفريق العامل املفتوح العضوية باعتباره وثيقة معلومات أساسية لكي يُناقش أثناء اال
إحلاق مشروع املقرر يف مرفق بالتقرير حمتجني بأن من شأن ذلك أن ميثل سابقة غري مفيدة وأن  من املمثلني على 

 من األفضل بيان فحوى مشروع املقرر يف نص التقرير.
املفتوح العضوية. إدراج البند يف جدول أعمال االجتماع القادم للفريق العامل ولذا طلب ممثل سويسرا  -80

أن جتمع املعلومات التالية بشأن  رابع كلوريد الكربونواقرتح على األطراف املهتمة اليت تشهد انتاجاً أو استهالكاً ل
ملعاجلة مسألة العمليات الصناعية الوطنية فيها لكي تُتخذ أساسًا ملزيد من النقاش عن ماهية املعلومات الالزمة 

وكميات املواد   ؛ربون: األماكن اليت جرت فيها تلك العمليات وسالسل النقل الرابطة بينها انبعاثات رابع كلوريد الك
 املنتج ة وسالسل استهالك رابع كلوريد الكربون؛ وترتيبات الرصد املتخذة ملراقبة تدفق هذا املادة و/أو انبعاثاهتا.

 جدول أعمال االجتماع القادم وأحاطت األطراف علماً باملعلومات املقدمة ووافقت على إدراج البند يف -81
 للفريق العامل املفتوح العضوية. 

 طاء من بروتوكول مونتريال  ٢ألف إلى  ٢باإلعفاءات بموجب المواد  المسائل المتعلقة -ثامناا 
 ٢٠٢١و ٢٠٢٠الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعامي  - ألف

البند الفرعي فأشار إىل أنه يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل عرض الرئيس املشارك هذا  -82
املفتوح العضوية قدمت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل تقييمها األويل لرتشيحات االستخدامات احلرجة الستة 

ء االجتماع وبعده، أمتت اليت قدمتها أربعة أطراف. وعقب مناقشات ثنائية مع األطراف املقدمة للرتشيحات أثنا
التقرير النهائي   آخذًة يف االعتبار املعلومات اإلضافية الواردة من األطراف املقدمة للرتشيحات. ويرد  ،اللجنة تقييمها

من تقرير فريق التقييم    2يف اجمللد    2019للجنة عن تقييمها لرتشيحات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعام  
 . UNEP/OzL.Pro.31/2/Add.1 ، مع ملخص مدرج يف الوثيقة2019تصادي لشهر أيلول/سبتمرب ي واالقولوجنكالت
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وقدم الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، السيدة مارتا بيزانو والسيد إيان بورتر،   -83
امليثيل. ويرد موجز للعرض يف  عرضاً عن تقييم اللجنة النهائي للرتشيحات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد 

 هلذا التقرير.  الثاينمن املرفق جيم الفرع 
وخالل املناقشات اليت تلت ذلك، قال ممثل جنوب أفريقيا إنه بسبب االنتخابات يف بلده مل يتمكن   -84

رات وفده من حضور االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، ومن مث التفاعل مع جلنة اخليا 
التقنية لربوميد امليثيل قبل أن تتم تقييمها. وأضاف أن التوصيات النهائية للجنة تضمنت إعفاءات أقل من تلك 
اليت طلبتها حكومُته. أما فيما يتعلق مبكافحة اآلفات يف املطاحن فإن التوصية ال تسمح إال بعملية تبخري واحدة  

إىل أنه بسبب ظروف حمددة يف البلد فإنه يتعني  بهت مراراً يف السنة لكل طاحونة، على الرغم من أن حكومته ن
  هعلى افرتاض أن 2020اء عملييت تبخري. إضافًة إىل ذلك، خفضت اللجنة اإلعفاء املرشح للمنازل لعام إجر 

بدء استخدام تدرجيي كبري لفلوريد السلفوريل، وهو أحد البدائل  2020و 2019يف عامي  ممكناً  سيكون
املسجلة، على الرغم من تأكيد حكومته أن هناك حاجة إىل وقت إضايف لبدء االستخدام التدرجيي لفلوريد 

ال تعارض التوصية  السلفوريل واخرتاقه للسوق واختباره للتأكد من فعاليته. وعلى الرغم من أن جنوب أفريقيا 
إال أن النقاط املذكورة ينبغي أن تؤخذ يف  ،النهائية للجنة وستستخدم خمزوناهتا احلالية للتعويض عن هذا النقص

 االعتبار يف التقييمات املقبلة لرتشيحات االستخدامات احلرجة.
قدمه بلده، على أنه وأكد ممثل أسرتاليا، وهو يتحدث عن ترشيح االستخدام احلرج لربوميد امليثيل الذي   -85

فإن حكومة بلده ستصدر ترخيصًا فقط  ،يف حال أصبح يوديد امليثيل أو أي بديل آخر متوفرًا قبل وقت كاف
سرتاليا وكندا بصدد أيف إطار الفرتة االنتقالية. وقال إن وفدي  2021للكمية من بروميد امليثيل املطلوبة يف عام 

رجة وسيتشاوران مع وفدي األرجنتني وجنوب أفريقيا قبل تقدمي النص  بشأن االستخدامات احل  مشروع مقررإعداد  
 للنظر فيه.

فقال إن كندا تظل ملتزمة بالتخلص  ،وأشار ممثل كندا إىل ترشيح االستخدام احلرج الذي قدمه بلده -86
، عدت  مل البديلة فإن مواد التبخري ،التدرجيي من بروميد امليثيل. بيد أنه وفق ما أشري إليه يف تقرير اللجنة والعرض

ألسباب خمتلفة، متاحًة يف جزيرة األمري إدوارد، ولذلك فإن البدائل التقنية هي اخليار اجملدي الوحيد احملتمل 
 تشري إىل حتقيقتجارب الزراعة اليت ال تستخدم فيها الرتبة النتائج األولية ل لشتالت الفراولة. وعلى الرغم من أن 

أنه يتعني حتقيق نتائج إجيابية لعدة سنوات أخرى، كما أن هذه الطريقة تظل يف  إال، 2019نتائج جيدة يف عام 
 تزال هناك حاجة للتغلب على احلواجز التقنية.  حاجة للتحسني وال

  رى يف الوقت احلايل حتديد بدائل جمدية تقنياً جيوأشار ممثل حتدث باسم جمموعة من البلدان إىل أنه  -87
ألغراض االستخدام على الرتبة قبل الزراعة. ومن املهم للجنة  يد امليثيل تقريباً جلميع تطبيقات بروم واقتصادياً 

االستمرار يف تلقي حتديثات سنوية للمعلومات االقتصادية لكي تتمكن من تقييم تكاليف البدائل مقارنًة بتكاليف  
من املرونة عندما قبلت اإلعفاء  كبرياً   بروميد امليثيل يف االستخدامات احلالية. لقد أظهرت جنوب أفريقيا قدراً 

طنًا من بروميد امليثيل. وتساءل عما إذا كان ميكن  45املخفض املمنوح هلا ألهنا متتلك خمزونات تقدر بنحو 
لو كان لدى  أضاف أنه لذلك. و  لألطراف األخرى اليت متتلك خمزونات حالية أن ختفض أيضًا ترشيحاهتا وفقاً 

 فإنه ميكنها أن تعرف مكان وجودها وأغراض استخدامها املمكنة.  ،علومات عن املخزونات األطراف املزيد من امل
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تتضمن مشروع مقرر بشأن املسألة. وأوضح أن النص وإثر ذلك، قدَّم ممثل اسرتاليا ورقة غرفة اجتماعات   -88
غري املتعلقة باحلجر الصحي يف كل االستعماالت تقريباً    ربوميد امليثيلقد ُعدِّل ليتضمن ذكر أنه جرى حتديد بدائل ل

 الوطنية اليت اعتمدهتا األطراف اليت قدمت اقرتاحات لالستعماالت احلرجة.والسابقة للشحن، وتعداد االلتزامات 
لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املواتفقت األطراف على إحالة مشروع   -89

 . الرفيع املستوى
 المخزونات من بروميد الميثيل  -باء

 53عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند ووجهت االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات من  -90
اقشة يف االجتماع احلادي ولثالثني لألطراف يف بروتوكول من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمن 56إىل 

من إضافة تلك الوثيقة، وإىل  14، والفقرة (UNEP/OzL.Pro.31/2)مونرتيال واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
التقرير النهائي الصادر عن فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي بشأن ترشيحات االستخدامات احلرجة. وأشارت 

 أنه يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية قدم االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات إىل
شاركت يف رعايتها النرويج، وتتضمن اقرتاحاً بدعوة األطراف إىل تقدمي معلومات عن خمزوناهتا من بروميد امليثيل،  

ت هذه املادة الكيميائية املعفاة واخلاضعة للرقابة. وقد أنشئ وأن يُطلب إىل الفريق توضيح الفرق بني استخداما
فريق غري رمسي ملناقشة االقرتاح، ووافق الفريق العامل املفتوح العضوية على أن تدرج هذه املسألة يف جدول أعمال 

 االجتماع احلايل. 
كان املساعدة يف عمل جلنة اخليارات التقنية لربوميد   املقرتحوقال ممثل االحتاد األورويب إن الغرض من  -91

امليثيل يف تقييم ترشيحات االستخدامات احلرجة، ومداوالت األطراف بشأن املسائل ذات الصلة، من خالل مجع  
ل على الصعيد العاملي وأوجه استخدامها. وأشار  عن حجم املخزونات من بروميد امليثي  بيانات أكثر موثوقية ومشوالً 

قد قرروا عدم املضي يف عرضه على الفريق العامل املفتوح العضوية، وبدالً من ذلك سيجرون   املقرتحإىل أن مؤيدي  
من املشاورات مع األطراف وسيعيدون النظر يف هذه املسألة يف االجتماع احلايل. وقد يكون من املفيد إدراج    مزيداً 

)أ( من جدول األعمال بشأن الرتشيحات لإلعفاءات   8املسألة يف مناقشات الفريق غري الرمسي الذي يتناول البند  
 .2021و 2020ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل لعامي 

ويف املناقشات اليت تلت ذلك، كان هناك اعرتاف عام بأن املسائل املتعلقة بتخزين واستخدام بروميد  -92
من النقاش. وأعرب بعض املمثلني عن تأييدهم للقضاء على بروميد امليثيل ووصفوا جهود   امليثيل تستحق مزيداً 

ن عديدون آخرون إن من األفضل مناقشة ترشيحات بلداهنم الرامية إىل التخلص التدرجيي من هذه املادة. وقال ممثلو 
 طلبي زال  األطراف ما من  قليالً   االستخدامات احلرجة مبعزل عن دراسة املخزونات. وقال أحد املمثلني إن عدداً 

إعفاءات ألغراض االستخدام احلرج، يف حني أن مسألة املخزونات هي ذات أمهية عاملية، ولذلك فإن من غري 
 يف فريق واحد. ميكن حتقيقه من خالل مناقشة املسألتني معاً الواضح ما الذي 

ووافقت األطراف على أنه ينبغي مواصلة املناقشات غري الرمسية بشأن مسألة املخزونات بوصفها مسألة   -93
منفصلة، مع إمكانية وضع وتقدمي مشروع مقرر لكي تنظر فيه األطراف، وأنه يتعني على األطراف املعنية الرئيسية  

ركة يف املناقشات املتعلقة برتشيحات االستخدامات احلرجة للتأكد مما إذا كان هناك أي احتمال ملعاجلة أي  املشا
 من جوانب مسألة املخزونات يف ذلك الفريق.

ويف وقت الحق، عرض ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات قدمها أيضاً باسم األردن وإكوادور   -94
طوعاً، عن  ،يُطل ب فيه من األطراف اإلبالغ تضمن مشروع مقرر بشأن هذه املسألةوسويسرا وشيلي والنرويج وت
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. وشكك ممثل آخر يف ضرورة  من أجل تسهيل مهمة فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي  خمزونات بروميد امليثيل
ا إذا كان الطلب بدء اإلبالغ عن خمزونات بروميد امليثيل بعد فرتة طويلة من عدم اإلبالغ عنه، فتساءل عم

الطوعي لإلبالغ املطلوب يف مشروع املقرر، الطابع سيكون سهل التنفيذ على األطراف. وأبرز عدد من املمثلني 
وقالوا إنه سيعود بالفائدة على مجيع األطراف. وقال أحد املمثلني إن من املهم مواصلة وتعزيز البحث عن بدائل 

 املقرر من شأهنا أن تدعم إلغاء استخدام بروميد امليثيل. لربوميد امليثيل، وإن أحكام مشروع 
واتفقت األطراف على أن جتري مناقشات غري رمسية بشأن مشروع املقرر وأن تبلغ يف اجللسة العامة عن  -95

 نتائج تلك املناقشات.
تفاق عليه  وإثر ذلك، أفاد ممثل االحتاد األورويب بإحراز تقدم يف املباحثات قائالً إن النص الذي جرى اال -96

لكن يُقرت ح فيه جمرد دعوة األطراف إىل تقدمي تفاصيل، على أساس   ،ال يفرض التزامات جديدة على أي طرف 
مبا فيها املستعملة يف املزائج، إىل األمانة يف موعد أقصاه  ، بروميد امليثيلطوعي، بشأن أحجام مجيع خمزونات 

 لومات يف موقعها الشبكي.تلك املع أن يُطل ب منها نشرو  ،2020متوز/يوليو  1
من    بروميد امليثيلوأيَّد ذلك العديد من املمثلني مشريين إىل ضرورة توافر معلومات أفضل بشأن خمزونات   -97

جلنة اخليارات التقنية  أجل املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات للتوقف عن استعماهلا، على حنو ما اقرُتِح يف تقرير 
وذهب ف مشارب مؤيدي مشروع املقرر لدليل على التأييد الواسع الذي حيظى به.  . وقالوا إن اختاللربوميد امليثيل

هذا األمر شرطاً إلزامياً ال إجراء طوعياً. واقرتح   أن يكون  قتضيياملسألة على قدر من األمهية  أحد املمثلني إىل أن  
آخر تضمني مشروع املقرر أحكامًا بشأن التخلص من احلاويات املستعملة اليت متثل مشكلة يف بلده. فيما قال  

 ليست واضحة له.  للمقرر أن حيلهااملشكلة اليت يُقص د  ألنثالث إنه ال يرى داعياً العتماد مشروع املقرر 
 ألطراف على مواصلة املباحثات غري الرمسية بشأن مشروع املقرر. واتفقت ا -98
وإثر ذلك، أفاد ممثل االحتاد األورويب بأن أحد األطراف اقرتح نصاً منقحاً حرصاً على التوصل إىل حل  -99

وسط. ونظرًا إىل تعذر التوصل إىل توافق اآلراء بسبب ضيق الوقت، فقد طلب إدراج البند يف جدول أعمال 
 ع القادم للفريق العامل املفتوح العضوية.االجتما 

 ووافقت األطراف على إدراج املسألة يف جدول أعمال االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. -100
تطوير وتوفر اإلجراءات المختبرية والتحليلية التي يمكن القيام بها دون استخدام مواد خاضعة للرقابة   -جيم

 وكول بموجب البروت
إىل  57عرض الرئيس املشارك هذا البند فوجه االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات من  -101

من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع احلادي ولثالثني لألطراف يف بروتوكول  61
، وتقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي (UNEP/OzL.Pro.31/2)مونرتيال واملعلومات املتوخى اطالعه عليها  

. وأشار  2019من التقرير املرحلي للفريق لشهر أيار/مايو  1-5عن االستخدامات املختربية والتحليلية، والفرع 
العضوية قد  إىل أن مناقشة اإلجراءات املختربية والتحليلية يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح 

تضمنت مناقشة توصيات الفريق وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية التابعة له، اليت تشمل إزالة تسعة 
 إجراءات خمتربية وحتليلية من اإلعفاء العاملي احلايل.

ويف املناقشات اليت تلت ذلك، أعرب عدة ممثلني عن تأييدهم لتبسيط اإلطار الذي يعاجل من خالله  -102
وتوكول مونرتيال املواد اخلاضعة للرقابة فيما خيص االستخدامات املختربية والتحليلية. وقال أحد املمثلني إن املشاورات بر 
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بشأن هذه املسألة قد استمرت يف فرتة ما بني الدورات بقصد وضع مقرتحات يف ورقة غرفة اجتماعات لكي تنظر 
 اف على إنشاء فريق غري رمسي ملواصلة مناقشة هذه املسألة.فيها األطراف يف االجتماع احلايل. ووافقت األطر 

اركون يف وإثر ذلك، قدَّم ممثل كندا ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع املقرر الذي اتفق عليه املش   -103
 الفريق غري الرمسي.

لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املاتفقت األطراف على إحالة مشروع    -104
 الرفيع املستوى. 

 عوامل المعالجة - دال
 62عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند فوجهت االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات من  -105

واملرفق الثاين من مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة يف االجتماع احلادي ولثالثني لألطراف   68إىل 
من التقرير  3-3-5، والفرع (UNEP/OzL.Pro.31/2)يف بروتوكول مونرتيال واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 

من التقرير املرحلي   2-5(، والفرع  3)اجمللد    2018املرحلي لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لشهر أيار/مايو  
(. وأشارت إىل أنه يف االجتماع الثالثني لألطراف ناقشت األطراف اإلجراءات 1)اجمللد    2019لشهر أيار/مايو  

اختاذها فيما يتعلق باجلدول ألف )قائمة باستخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة( واجلدول باء املمكن  
بشأن عوامل املعاجلة. وقدم فريق  10/14)احلدود القصوى لالنبعاثات من استخدامات عوامل املعاجلة( باملقرر 

، تقريره الكامل عن هذه املسألة،  29/7قرر التقييم التكنولوجي واالقتصادي، وفق ما هو مطلوب مبقتضى امل
 وخضع التقرير ملناقشات إضافية يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.

وقال ممثل االحتاد األورويب إن طرفه سيقدم ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر بغية حتديث   -106
اإلبالغ عن مشدداً على أمهية  ،10/14دولني ألف وباء من املقرر احلدود القصوى احملددة لذلك الطرف يف اجل

. وسيواصل  هذه االستعماالت وعن االنبعاثات وعن التطورات التكنولوجية الرامية إىل تقليل تلك االستعماالت 
واردين العمل مع األطراف املهتمة األخرى بشأن مسألة حتديث احلدود القصوى الواردة يف اجلدولني ال   الطرف أيضاً 

طراف أخرى هبدف وضع مقرتحات يف ورقة غرفة اجتماعات لكي تنظر فيها األطراف يف أل 10/14يف املقرر 
ويف وقت الحق، وبعد أن قدمت ورقة غرفة االجتماعات، اتفق على أن جتري األطراف املهتمة    االجتماع احلايل.

 ن نتائج املناقشات.مشاورات غري رمسية بشأن املسألة وأن تبلغ يف اجللسة العامة ع
اركون  تتضمن مشروع املقرر الذي اتفق عليه املش إثر ذلك، قدَّم ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات   -107

 .يف الفريق غري الرمسي
لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املواتفقت األطراف على إحالة مشروع   -108

 . الرفيع املستوى
من بروتوكول مونتريال على تكنولوجيا فعالة من  ٥من المادة  ١حصول األطراف العاملة بالفقرة  -تاسعاا 

 حيث الطاقة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية 
، طُلب إىل فريق التقييم 30/5البند، فذّكر املشاركني بأنه، يف املقرر  عرض الرئيس املشارك هذا -109

التكنولوجي واالقتصادي أن يعد تقريرًا عن تكلفة وتوفر البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار 
القطاعات املختلفة   شمليالعاملي ألنواع التكنولوجيا واملعدات اليت حتفظ أو حتسِّن كفاءة استخدام الطاقة، حبيث  

للتربيد، وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وخباصة تكييف اهلواء للمنازل والتربيد التجاري، مع مراعاة الظروف 
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املتباينة لألقاليم اجلغرافية املختلفة، مبا يف ذلك البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية. وأنشأ الفريق فرقة عمل 
  االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.قدمت تقريرها يف

وناقش االجتماع التقرير وطلب إدراج عدة عناصر أخرى يف حتديث يقدم إىل اجتماع األطراف. وميكن   -110
االطالع على النسخة اجلديدة من التقرير على بوابة االجتماع االلكرتونية، كما يرد موجز تنفيذي هلا يف اإلضافة  

 .(UNEP/OzL.Pro.31/2/Add.1)مذكرة األمانة  إىل
روشا، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل املعنية بكفاءة الطاقة التابعة لفريق التقييم  يلني  إوقدم كل من السيدة   -111

، مؤلفو الفصول دريفوسالتكنولوجي واالقتصادي، والسيد بسام األسعد، والسيد عمر عبد العزيز، والسيدة غابرييل  
لتقرير فرقة العمل، تقريرهم حول تكلفة وتوافر تقنيات منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي   الرئيسية

من املرفق   دالألنواع التكنولوجيا اليت حتفظ أو حتسِّن كفاءة استخدام الطاقة. ويرد موجز للعروض املقدمة يف الفرع  
 ىل مقدمي العروض يف الرد على أسئلة املمثلني.هلذا التقرير. وانضم أعضاء آخرون من فرقة العمل إ الثاين
وشكر مجيع املمثلني الذين تناولوا الكلمة فرقة العمل على إعداد تقريرها، ورحبوا باملعلومات املفيدة  -112

 الواردة فيه. وبعد ذلك أجاب أعضاء فرقة العمل على أسئلة حول تكاليف وفوائد أنواع تكنولوجيا ومواد بعينها. 
عد املرحلة األوىل لربنامج تعزيز استخدام مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على وصف السيد األس -113

، PRAHAبرنامج اسم واملعروف اختصاراً ب ،إحداث االحرتار العاملي يف البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية
بل اقتصرت دراسته على الضواغط  ،الضواغطو الذي مل يتمكن من اختبار مجيع التوليفات املمكنة ملواد التربيد و 

اختربت وحدات تستخدم   PRAHA 2املتوفرة يف السوق يف ذلك الوقت. ولكن املرحلة الثانية األحدث من الربنامج  
ضواغط ومبادالت حرارية ذات قدرات معززة للتعامل األمثل مع ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، وقد أظهرت 

 يات حُمّسنة من كفاءة استخدام الطاقة.هذه الوحدات مستو 
وأجاب السيد عالء ُعالمة على سؤال بشأن املشروع املغاير الذي نفذ يف الكويت. ووجد فيه أن النظام  -114

ئة. ايف امل 60إىل  40يتفوق  على أنظمة ضغط البخار امليكانيكية بنسبة  -التربيد التبخريي  -الذي جرى اختباره 
 النظم متعددة الوحدات والتربيد التجاري يف العديد من البلدان األخرى إىل نتائج مماثلة.  وتوصلت اختبارات معدات 

ووصف السيد روبرتو بيكسوتو، الرئيس املشارك لفرقة العمل، فوائد استخدام الضواغط ذات السرعات  -115
تقرة على مدار اليوم، فكلما كانت درجات احلرارة مس  :املتغرية، اليت تعتمد جزئيًا على تباينات درجات احلرارة

 اخنفضت املكاسب من حيث توفري الطاقة. أما املستوى العايل لتوفري الطاقة الذي أظهرته االختبارات يف الربازيل
وهو يتماشى مع النتائج املستخلصة من مشاريع أخرى، مبا   ،فقد ظهر يف ثالث مدن  -ئة ايف امل 40إىل  30 -

سيا وتركيا. وميكن حتقيق وفورات أعلى اعتماداً على مظاهر درجات احلرارة،  فيها مشاريع أقيمت يف اهلند وإندوني
 واحلمل احلراري، والقصور الذايت احلراري وغريها من العوامل، وال تزال األحباث جتري يف هذا الصدد.

جات وقال السيد عبد العزيز إنه ميكن تصنيع املبادالت احلرارية ذات القنوات الصغرى يف البلدان ذات در  -116
احلرارة احمليطة العالية إذا توفر رأس املال الكايف؛ ويف واقع األمر، هناك مصنع يقوم بتصنيعها بالفعل يف مصر. 

أغلى سعرًا يف البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية منها يف البلدان ذات درجات  وتكون الضواغط عادةً 
ا األعلى. ولكنها أصبحت متاحة بشكل متزايد، ويظهر العديد  إىل قدراهت اً احلرارة املنخفضة، ويعزى ذلك جزئي

بالضواغط اليت تستخدم مركبات  من مشاريع االختبار أهنا تتيح مستويات أعلى يف كفاءة استخدام الطاقة مقارنةً 
البلدان  ، متوفرة بالفعل يف  32-الكربون اهليدروكلورية فلورية. والضواغط اليت تستخدم مركب الكربون اهليدروفلوري 
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 15 000ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، ففي أحد املشاريع املنفذة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مت تصنيع  
 وحدة على مدار أربع سنوات.

على مقارنات كفاءة الطاقة بني خمتلف أنواع التكنولوجيا ومواد التربيد، إن  وقال السيد مسري محيد، معلقاً  -117
للبدائل اليت تستخدم  التقرير السابق لفرقة العمل تضمن املزيد من املعلومات عن املوضوع. وأضاف أن مشروعاً 

تتسم السوق عمومًا حبركة يف املئة يف كفاءة استخدام الطاقة. و  30بنسبة  تكنولوجيا مغايرة يف األردن أظهر حتسناً 
تتوفر  نشطة؛ فإذا زاد الطلب على املعدات املوفرة للطاقة، يُتوقع أن تنخفض التكاليف واألسعار. ولكن لسوء احلظ، ال

أي بيانات عن التقدير الكمي للتحسينات يف كفاءة الطاقة اليت نتجت عن التخلص التدرجيي من معدات مركبات 
؛ إال أنه من الواضح أن هذه التحسينات قد حدثت. وأضاف السيد رية الذي ال يزال مستمراً الكربون اهليدروكلورية فلو 

محيد أن بعض املعلومات اليت طلبها املمثلون وردت يف التقرير السابق لفرقة العمل، مبا يف ذلك تعريف مركبات الكربون 
 علومات املتعلقة بتكاليف الصيانة واخلدمات.اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي وامل

وفيما يتعلق بالفرق بني توافر أنواع التكنولوجيا واملواد البديلة وسهولة احلصول عليها، قالت السيدة  -118
روشات إن ذلك أمر يصعب تقييمه. فمزيج املنتجات املتوفرة يف السوق يتغري على الدوام؛ وبالتايل فإن الطريقة 

رة قاطعة يف إمكانية احلصول هي شراء املنتج املعين. ويستحيل تقييمها بالكامل بأي حتليل الوحيدة للبت بصو 
كأن يكون ذلك من   -تنازيل. ومع ذلك، ميكن زيادة فرص احلصول عن طريق زيادة الطلب على منتجات معينة  

متوفر ’’ أن عبارة  يضاً خالل عمليات الشراء باجلملة أو عن طريق جتميع املشرتين. وأوضح أعضاء فرقة العمل أ
املستخدمة يف التقرير تعين أن املنتج متوفر من أكثر من مورِّد واحد يف أكثر من بلد واحد.   ‘‘على نطاق واسع

 ومل حتلل فرقة العمل بالتفصيل نفاذ املنتجات يف السوق يف أي بلد بعينه. 
إن هذا النشاط، وإن كان قانونياً،    ، قالت السيدة دريفوس  ‘‘اإلغراق البيئي’’ورداً على عدة أسئلة حول   -119

بيئية واقتصادية سلبية ال ختطئها العني. ويف حني مل تتوفر، يف وقت إعداد التقرير، سوى معلومات  إال أن له آثاراً 
حمدودة حول نطاق هذه املمارسة ومدى تأثريها، إال أن هناك معلومات جديدة تأخذ يف الظهور. ويبدو، يف  

لطاقة، وباالفتقار إىل فنيي اخلدمة املنحى العام، أن اإلغراق البيئي يرتبط بعدم وجود سياسات وطنية لكفاءة ا
املدربني تدريبًا جيداً، وعدم كفاية املعرفة باملواد اجلديدة، إىل جانب عدم وجود معايري للسالمة، وعدم وجود 
سياسات هتدف إىل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار 

إشارات السوق اليت تشجع الطلب على املنتجات البديلة ذات القدرة املنخفضة على إحداث العاملي، وغياب 
االحرتار العاملي. وتضمن التقرير مثالني لربامج تنطوي على استبدال املعدات القدمية واسرتداد وتدمري مواد التربيد 

جلديدة، وهو تأثري ميكن تعزيزه من خالل  اليت حتتوي عليها. وبالتايل أدى الربنامج إىل حفز الطلب على املعدات ا
التخفيضات واحلوافز الضريبية. ومثة مزية أخرى تتمثل يف أن املعدات القدمية ُمنعت من دخول سوق املنتجات 

 مما حال دون بيعها بأسعار تقل عن أسعار املنتجات اجلديدة.  ،املستعملة
ا بعض األطراف سياسات وقواعد تنظيمية ولفت أعضاء فرقة العمل االنتباه إىل الطرق اليت نفذت هب -120

أدت إىل حتسينات كبرية يف كفاءة استخدام الطاقة أثناء فرتة االنتقال إىل بدائل منخفضة القدرة على إحداث 
ما إذا كانت السياسات هي األسبق أم املرحلة االنتقالية، فمن الواضح   االحرتار العاملي. ويف حني مل يتضح دائماً 

 ءين قد تضافر لتعزيز النتائج اإلجيابية. أن كال اإلجرا
وردًا على سؤال حول الوضع يف اململكة العربية السعودية، قال السيد ماهر موسى إن برنامج املعايري   -121

 ؛ وأضاف أن التقرير2012وأصبح متطلًبا إلزامًيا يف عام  2007الدنيا ألداء الطاقة بدأ كربنامج تطوعي يف عام 
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(  ‘‘G عالمةال’’ذه املسألة. وتسري متطلبات جمموعة القواعد التنظيمية لعالمة اخلليج )على شرح واٍف هل يحيتو 
على كافة دول جملس التعاون اخلليجي؛ وتتوىل كل دولة حتديد توقيت تنفيذ املعيار ملعدات التدفئة، والتهوية  

لوضع حد لشحنة مادة التربيد   2018وتكييف اهلواء. ويف اململكة العربية السعودية، بدأ العمل باملعيار يف عام 
 يف مكيفات اهلواء السكنية.

  - وأقر السيد آشلي وودكوك، الرئيس املشارك لفرقة العمل، بأمهية أحد األسئلة املتعلقة بتكلفة العطالة -122
فقال إن املسألة، لسوء احلظ، تقع خارج نطاق تقرير فرقة العمل، إال أنه من الواضح أن    - عدم القيام بأي شيء  

تأخري يف معاجلة قضايا كفاءة الطاقة يعين استمرار استرياد املعدات غري الفعالة. وسيؤدي ذلك إىل ارتفاع   أي
 الطلب على الكهرباء وإىل تكبد تكلفة اقتصادية كبرية طوال عمر اجلهاز، الذي قد يصل إىل عقدين من الزمن.

لني ملناقشة سبل املضي قدماً. وشدد مجيع  ويف أعقاب جلسة األسئلة واألجوبة، دعا الرئيس املشارك املمث -123
املتحدثني على أمهية الروابط بني التخلص التدرجيي من املواد والتكنولوجيا ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار 

يف املئة من التأثري   80العاملي واحلاجة إىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة. وأشار أحد املمثلني إىل أن أكثر من 
ناخي ملعدات التربيد وتكييف اهلواء حيدث بسبب الكهرباء اليت تستهلكها هذه املعدات. واستشهد آخر  باألدلة امل

املشجعة اليت تشري إىل أن االنتقال إىل بدائل منخفضة القدرة على أحداث االحرتار العاملي يقرتن بتحسينات يف 
 كفاءة الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء. 

ديد من املمثلني على التحديات اليت تواجه البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، واليت وعلق الع -124
سيما فيما يتعلق بتكييف اهلواء  الو متلك سوى عدد قليل من البدائل املتاحة ملواد التربيد ومكونات املعدات،  ال

ذلك، فإن توافر املواد واملعدات يف املستقبل أمر السكين ذي القدرات العالية السائد يف تلك البلدان. وإىل جانب 
يشوبه قدر كبري من الشك. فبعض البدائل، مثل اهليدروكربونات، تعمل بشكل مقبول يف التربيد ولكن ليس يف 
تكييف اهلواء. ويلزم إجراء تقييم متأن للتكاليف اإلضافية اليت ستنجم عن االنتقال إىل بدائل منخفضة القدرة على 

االحرتار العاملي على أساس كل حالة على حدة. وقال بعض املمثلني إن بلداهنم قد تضطر إىل أن ختتار إحداث 
ما بني تركيب معدات تتميز بالكفاءة يف استخدام الطاقة واالمتثال ملتطلبات تعديل كيغايل. وُأشري إىل أن األطراف 

تواجه حتديات مماثلة فيما يتعلق بإمكانية الوصول   -امية مثل الدول اجلزرية الصغرية الن   -  5األخرى العاملة باملادة 
 عن قضايا مثل مسية بعض املواد وقابليتها لالشتعال.  إىل بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، فضالً 

خالل السنوات القليلة املاضية، ويعود الفضل يف ذلك   تعلَّمت الكثريوأشار أحد املمثلني إىل أن األطراف   -125
جزئيًا إىل ثالثة تقارير أصدرهتا فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، وحلقة عمل وعدة 

يف املستقبل. وبالنظر إىل  قوية للمضي قدماً  مناقشات جرت يف اجتماعات األطراف؛ وأرست هذه اجلهود أسساً 
ر املتزايدة لتغري املناخ، ليس من قبيل املبالغة القول إهنا جهود  منقذة للحياة، وعلى األطراف أن تواصل عملها اآلثا

ألن التقنيات املعنية تتغري بسرعة، ينبغي دعوة فرقة العمل إىل تقدمي مزيد من  من التقدم. ونظراً  وحتقق مزيداً 
خرية وتغلغل املعدات متدنية الكفاءة من حيث استخدام الطاقة يف التحديثات بشأن التقنيات املتاحة يف اآلونة األ

احلصول على معلومات بشأن تأثري التصديق على تعديل كيغايل على  السوق. وأضاف قائاًل إنه من املفيد أيضاً 
 إدخال بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي؛ وبشأن آثار تدابري التخلص التدرجيي من مركبات

عليه برامج االستبدال املبكر  نطويتالكربون اهليدروفلورية بالتزامن مع حتسني كفاءة استخدام الطاقة؛ وبشأن ما 
 البدائل.  لى هذهعوإمكانية احلصول  من إمكانات لتعزيز توافر البدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي  
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الدور القيِّم الذي تؤديه تدابري  ،االحتاد األورويبباسم  يتحدث، مبن فيهم ممثل وأبرز العديد من املمثلني -126
على املستوى   السياسة العامة مثل املعايري الدنيا ألداء الطاقة والتوسيم، ليس فقط على املستوى الوطين ولكن أيضاً 

يل، مبا يشمل تبادل املعلومات الدويل. وعلى نطاق أوسع، ومثلما أبرز تقرير فرقة العمل، يتسم التعاون الدو 
للنجاح يف هذا املسعى.   والتكنولوجيا والتعاون يف صياغة املعايري وسياسات التوسيم واختبارات األداء، بأمهية قصوى

خللق وظائف   يقل أمهية عن استبدال املعدات إىل جانب أنه يتيح فرصاً  فبناء القدرات يف قطاع اخلدمات والصيانة ال
مثاًل  -وتعزيز املهارات والرخاء. وتتاح أيضاً فرص  لتشجيع البدائل املغايرة من خالل التغريات النوعية  مراعية للبيئة

 بتوفري أنظمة تكييف اهلواء للمباين بأكملها بدالً من الغرف، أو من خالل أنظمة التربيد احلضري املركزي.
وتطرق العديد من املمثلني إىل ضرورة توفري الدعم املايل إلدخال أنواع تكنولوجيا ذات كفاءة أكرب يف   -127

استخدام الطاقة وإقامة روابط مع الربامج واملؤسسات الوطنية والدولية األخرى اليت تدعم العمل يف جمال كفاءة  
ن العمل مبوجب بروتوكول مونرتيال لتطوير أوجه  ، وأ30/5الطاقة. وُأشري إىل أن كلتا النقطتني وردت يف املقرر

التآزر مع شركاء الطاقة اعرُتف به يف االجتماع الرابع لوزراء الطاقة والنقل اإلقليميني يف منطقة احمليط اهلادئ،  
. وسلط أحد املمثلني الضوء على الدور القيم الذي ميكن أن تقوم 2019 سبتمربأيلول/الذي ُعقد يف ساموا يف 

ربامج اليت تقودها الصناعة يف دعم االنتقال، بينما شدد ممثل آخر على احلاجة إىل معاجلة قيود امللكية الفكرية.  به ال
 وذكر العديد من املمثلني مسألة اإلغراق باملعدات غري الفعالة، اليت قد تؤدي إىل خطر زيادة الطلب على الطاقة.

قة العمل إىل مواصلة عملها، مشريين إىل احلاجة إىل مزيد وأيد بعض املمثلني االقرتاح الداعي إىل دعوة فر  -128
من املعلومات والبيانات. واقرتحوا إنشاء فريق اتصال ملناقشة هذا االقرتاح إىل جانب خيارات أخرى. بيد أن أحد  

د املقرر املمثلني أشار إىل أن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مل جتتمع سوى مرة واحدة فقط منذ اعتما
وقررت إعطاء األولوية لدعم األنشطة  ،ومل يُتح هلا الوقت الكايف لتنفيذ مجيع اخلطوات املذكورة يف املقرر 30/5

على أن تواصل العمل بشأن التدابري األخرى يف االجتماعات  ،التمكينية يف البلدان ذات االستهالك املنخفض
وإمنا جمموعة أولية من اخلطوات للتصدي ملسألة معقدة. وعلى   ،امالً ش  املقبلة. ومل يكن القصد أن يوفر املقرر حالً 

الرغم من أن املوضوع يستحق املزيد من النقاش، ينبغي إعطاء اللجنة التنفيذية الوقت الكايف لتنفيذ اخلطوات 
 قبل اقرتاح تدابري أخرى. 2018املتفق عليها يف عام 

مسية بشأن املوضوع واإلبقاء على بند جدول األعمال ووافق االجتماع على مواصلة املناقشات غري الر  -129
 مفتوحاً للسماح بتقدمي أي اقرتاحات أخرى.

تتضمن مشروع املقرر الذي اتفق ورقة غرفة اجتماعات  واليات ميكرونيزيا املوحدةإثر ذلك، قدَّم ممثل  -130
 .ةغري رمسي عقب مباحثات عليه 
لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املواتفقت األطراف على إحالة مشروع   -131

 . الرفيع املستوى
 اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله ومجاالت الخبرة ألعضائه -عاشراا 

مذكرة من األمانة من  76إىل  73الفقرات عرضتتتتتتتتت الرئيستتتتتتتتة املشتتتتتتتتاركة هذا البند فوجهت االنتباه إىل  -132
بشتتتتتتتتتتأن املستتتتتتتتتتائل املطروحة للمناقشتتتتتتتتتتة يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال واملعلومات 

لتقييم التكنولوجي واالقتصتتادي ، واستتتعراض الختصتتاصتتات فريق ا(UNEP/OzL.Pro.31/2)املتوخى اطالعه عليها 
، واختصتتتتتتتتتتاصتتتتتتتتتتات فريق  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4)وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة ألعضتتتتتتتتتتائه 

، ومصتتتتتتتتفوفة اخلربات املطلوبة يف فريق التقييم التكنولوجي 24/8التقييم التكنولوجي واالقتصتتتتتتتتادي مبوجب املقرر 
 ، املرفق الثالث(.UNEP/OzL.Pro.31/2) تابعة لهواالقتصادي وجلان اخليارات التقنية ال
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السبل يف  املفتوح العضوية  وأشارت إىل أن األطراف نظرت يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل   -133
تعزيز عملية ترشيح واختيار أعضاء فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات ب  الكفيلة

الفرعية األخرى التابعة له. وأجريت مناقشات غري رمسية بشأن هذه املسألة، قدمت بعدها اململكة العربية السعودية  
ومن مث ُقدم إىل  ،مشروع مقرر باسم جمموعة من األطراف. وقد ناقش مشروع املقرر وعدله فريق  غري رمسي

. واقرتح أيضًا الفريق غري UNEP/OzL.Pro.31/3االجتماع احلادي والثالثني لألطراف، وهو مضمن يف الوثيقة 
الرمسي أن ينظر فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وأمانة األوزون فيما إذا كان ينبغي حتديث استمارة ترشيح  

 اخلرباء لتعكس الظروف الراهنة.
السيد فيليب  ووافق االجتماع على إعادة تشكيل فريق غري رمسي يف شكل فريق اتصال يشارك يف رئاسته   -134

 شيموين )كندا( والسيدة الرا حيدر )لبنان(. 
وإثر ذلك، وعقب مداوالت فريق االتصال، قدَّم الرئيس املشارك لفريق االتصال ورقة غرفة اجتماعات  -135

 تتضمن مشروع مقرر بشأن املسألة. 
لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املواتفقت األطراف على إحالة مشروع   -136

 . الرفيع املستوى
 عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال -حادي عشر

ل أشارت الرئيسة املشاركة، لدى تقدميها هذا البند، إىل أنه يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العام -137
األطراف يف أوروبا الشرقية وآسيا   باسم املفتوح العضوية قدمت أرمينيا والبوسنة واهلرسك ورقة غرفة اجتماعات 

وعضو واحد من طرف غري عامل  5الوسطى تتضمن مشروع مقرر إلضافة عضو واحد من طرف عامل باملادة 
وتوكول مونرتيال، مع منح أوروبا الشرقية وآسيا  إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بر  5باملادة 

، وذلك خالفاً للرتتيب القائم على التناوب ملدة  5الوسطى مقعداً دائماً بني األعضاء من األطراف العاملة باملادة  
. وقالت إن مقدمي هذا االقرتاح شددوا على تساوي احلقوق بني  16/38أربع سنوات الذي اعُتمد يف املقرر 

اطق يف املشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية. وذكرت أن الفريق غري الرمسي الذي أنشئ ملناقشة مشروع مجيع املن
املقرر مل يتمكن من التوصل إىل اتفاق، وأحيل مشروع املقرر املقرتح إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ويرد  

 . UNEP/OzL.Pro.31/3يف الوثيقة 
إن املبدأ الذي   ثًة باسم جمموعة من األطراف يف شرق أوروبا ووسط آسيا،، متحدوقالت ممثلة أرمينيا -138

مرة كل أربع سنوات، غري واضح. وينبغي أن يستند أي    األطراف، والذي تشارك مبوجبه  16/38يقوم عليه املقرر  
، وهو مبدأ املساواة من ميثاق األمم املتحدة  2و  1تني  املادقرار يتخذ بشأن هذه املسألة إىل أحد املبادئ الواردة يف  

يف السيادة بني مجيع أعضائها. وينبغي أن تسرتشد مجيع حمافل األمم املتحدة، مبا فيها اجتماع األطراف، هبذا  
 املبدأ، وستكون االعرتاضات على اعتماد مشروع املقرر مبثابة تصويت ضد امليثاق. 

ممثلة أرمينيا. واقرتح أحدهم أن تتوخى  وأعرب عدة ممثلني آخرين عن تأييدهم للموقف الذي أعربت عنه   -139
إن التصديق على تعديل كيغايل سيؤدي إىل وضع مشاريع واسعة النطاق تتطلب   األطراف منظوراً بعيد األمد، قائالً 

 ، وإن بلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ترغب يف املشاركة يف املناقشات املتصلة بذلك.كبرياً   متويالً 
واغل بشأن مشروع املقرر املقرتح وتوصيف ممثلة أرمينيا للمسألة. فأعربت ممثلتان عن وأثار عدة ممثلني ش -140

ترددمها يف تغيري اهليكل احلايل للجنة التنفيذية، الذي يؤدي عمله جيداً يف مساعدة البلدان على تنفيذ الربوتوكول، 
بشفافية وقدَّمت املساعدة املالية  لت دائماً وقال ممثل ثالث إن اللجنة التنفيذية تستند إىل التمثيل اجلغرايف وقد عم
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والفنية للبلدان دون متييز، وفقًا ملبدأي األمم املتحدة يف اإلنصاف والعدالة. والحظت ممثلة أن العديد من القضايا 
أوروبا  إىل أن أثريت أثناء مناقشة هذه املسألة يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، مشريةً 

الشرقية وآسيا الوسطى ليست جمموعة إقليمية لألمم املتحدة، وأن معاملتها هبذه الصفة قد تؤدي إىل حدوث خلط 
ميكن أن يؤدي إىل أن تعيد بلدان أخرى النظر يف الكيفية اليت قد تسعى هبا إىل احلصول على متثيل أكرب يف اللجنة 

من املعلومات عن الطريقة اليت حتاول هبا البلدان    طلبت ممثلة ثالثة مزيداً التنفيذية. وردد ممثل آخر هذا الرأي، يف حني
 املعنية معاجلة الوضع وعن طبيعة التأثريات السلبية اليت تعتقد تلك البلدان أهنا تتعرض هلا نتيجة للوضع احلايل.

اقشة املسألة، لكن وطلبت ممثلة أرمينيا، وأيدها يف ذلك ممثالن آخران، إنشاء فريق اتصال ملواصلة من -141
ممثلني اثنني آخرين قاال إهنما يفضالن إجراء مناقشات غري رمسية كخطوة أوىل. وبالنظر إىل عدم التوصل إىل توافق 

 آراء بشأن إنشاء فريق اتصال، اتفقت األطراف على إجراء مناقشات غري رمسية بشأن هذه املسألة. 
باحثات غري الرمسية قد أسهمت يف تسوية بعض املسائل وإثر ذلك، أفاد ممثل السويد بأنه لئن كانت امل -142

جديد، إنشاء ها األصلية ما زالت مل تتغري. وطلب مقرتحو مشروع املقرر، من فاليت أثارهتا األطراف، فإن مواق
 فريق اتصال.

ويف مرحلة الحقة من االجتماع، شكرت ممثلة أرمينيا األطراف اليت شاركت يف املباحثات غري الرمسية   -143
. وقالت إن األطراف اليت تعارض املقرتح من النظام الداخلي 26للمادة رَّرت طلبها إنشاء فريق اتصال وفقًا وك

 هل مبدأ املساواة، املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، ملزم قانوناً هلا؟أال وهو:    ،أمامها سؤال جوهري واحد
سواًء بشأن املسألة يف حد ذاهتا أم إنشاء  ،ملا مل يتم التوصل إىل توافق يف اآلراء ،واقرتح الرئيس املشارك -144

اصلة النظر يف هذا املوضوع إىل حني انعقاد االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح فريق اتصال، إرجاء مو 
 .2020العضوية يف عام 

إنشاء فريق االتصال وإهنا على استعداد ملواصلة  على  ف  وقالت ممثلة أرمينيا إهنا مل تسمع باعرتاض أي طر  -145
، مل  على حد علمه ه،أكانت أم غري رمسية. غري أن أحد املمثلني اآلخرين قال إن رمسيةً  ،املباحثات يف أي صورة 

تُنشأ يف يُتوص ل إىل توافق يف اآلراء بشأن إنشاء فريق لالتصال. وأضاف ثالث أن يف اعتقاده أن أي أفرقة اتصال  
وأنه سيعود عندئذ للفريق العامل املفتوح العضوية، يف   ،هذا االجتماع ستنتهي مدة واليتها بانتهاء االجتماع 

 اجتماعه القادم، اختاذ قرار بشأن إنشاء فريق اتصال جديد.
على اختاذ القرارات بتوافق دوماً  ورداً على استيضاح، أكدت ممثلة األمانة أن اجتماعات األطراف دأبت   -146

 . إىل األطراف كيفية املضي قدماً يف ظل عدم توافق اآلراء هي مسألة يعود أمر تسويتها اآلراء. و 
للفريق العامل   التايل تماع  املوضوع إىل حني انعقاد االجمواصلة النظر يف هذا  ووافق االجتماع على إرجاء   -147

 .املفتوح العضوية
الطلب الذي قدمته أذربيجان لكي ُتدرج ضمن األطراف التي ينطبق عليها الجدول الزمني للتخفيض التدريجي  -ثاني عشر

 ياء من بروتوكول مونتريال  ٢من المادة    4و  ٢لمركبات الكربون الهيدروفلورية، على النحو المبين في الفقرتين 
يق العامل املفتوح العضوية نظر، يف اجتماعه  أشارت الرئيسة املشاركة، لدى تقدميها هذا البند، إىل أن الفر  -148

وهي   - 5احلادي واألربعني، يف طلب أذربيجان إدراجها يف جمموعة مؤلفة من مخسة أطراف غري عاملة باملادة 
ستتبع جدوالً زمنياً للتخفيض التدرجيي يبدأ    -االحتاد الروسي وأوزبكستان وبيالروسيا وطاجيكستان وكازاخستان  

. وقالت إن أذربيجان  5قليالً عن اجلدول الزمين الذي تتبعه األطراف األخرى غري العاملة باملادة يف وقت متأخر 
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بشأن هذه املسألة وأوضحت، بعد إجراء مناقشة يف اجللسات العامة ومناقشات ثنائية مع األطراف    مقرتحاً   قدمت  
ع احلادي والثالثني لألطراف. وأبلغ الطرف لتحسني النسخة اليت ستحال إىل االجتما  املقرتحاملعنية، أهنا ستعدل 

األمانة يف وقت الحق بأنه لن يتمكن من إرسال وفد إىل االجتماع احلايل. ويعرض على األطراف النص األصلي،  
 . UNEP/OzL.Pro.31/3الوارد يف الوثيقة 

ا كانت ترغب واتفقت األطراف على عدم مناقشة هذا البند يف االجتماع، وتركت ألذربيجان حتديد ما إذ -149
 يف عرض املسألة للنظر فيها يف اجتماع قادم.

 معايير األمان -عشر ثالث
أشارت الرئيسة املشاركة، لدى تقدميها هذا البند، إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية ناقش يف اجتماعه   -150

اخلاصة مبواد التربيد القابلة لالشتعال املنخفضة القدرة على  األماناحلادي واألربعني العرض العام اجلدويل ملعايري 
. وقالت إن األطراف أعربت عن تقديرها 29/11 باملقرر إحداث االحرتار العاملي، الذي أعدته األمانة عمالً 

 األمان، وشجعت األطراف على مواصلة تقدمي املعلومات عن معايري لكرتونية اليت أعدهتا األمانة أيضاً اإللألداة 
ناء  إىل األمانة، وطلبت إىل األمانة مواصلة حتديث األداة اإللكرتونية وتطويرها. وقالت إن عدة قضايا أثريت أث

فيما يتعلق بأمهية مراجعة وتنقيح املعايري اليت من شأهنا تسهيل التوسع يف استخدام مواد  املناقشة، وذلك أساساً 
التربيد املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، ولكن أيًضا فيما يتعلق باحلاجة إىل توحيد املعلومات عن 

إىل التدريب وبناء   5يف مناطق حمددة، وحاجة األطراف العاملة باملادة املعايري، ومالءمة معايري معينة لالستخدام 
 القدرات. وذكرت أنه اتُّفق على إرجاء مواصلة النظر يف املسألة إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف. 

لسنوات منذ عدد من ا  األمانوقال أحد املمثلني، متحدثاً باسم جمموعة من البلدان، إن طرفه يهتم مبعايري   -151
ويعمل مؤخرًا عن كثب مع طرف آخر يف هذا الشأن. وأثىن على األمانة إلعدادها األداة اإللكرتونية التفاعلية، 
وشجع األطراف األخرى على تبادل املعلومات حول معايريها وعلى ضمان أن تكون املنصة كاملة وحمدثة قدر 

بري السياساتية اليت تتَّخذ لكفالة أن تكون البدائل اإلمكان، ألن تلك هي الطريقة الوحيدة لإلعالم عن التدا
متاحة. وذكر أن املعايري اليت تسمح باالستخدام الواسع النطاق واآلمن ملواد التربيد املنخفضة القدرة على إحداث 

نولوجي االحرتار العاملي ضرورية لتحقيق أهداف تعديل كيغايل. وعلى النحو املشار إليه يف تقرير فريق التقييم التك
واالقتصادي عن كفاءة استخدام الطاقة، من الواضح أنه يتعني تصميم األجهزة اآلمنة وبناؤها وتركيبها عند  
استخدام مواد التربيد الطبيعية. وأشار إىل التقدم الذي أحرزته مؤخراً اللجنة الكهروتقنية الدولية يف تعديل املعيار  

IEC 60335-2-89 يف  ربيد يف قطاع التربيد التجاري، مشددًا على أمهية املضي قدماً لرفع حد الشحنة ملعدات الت
اخلاص مبعدات تكييف اهلواء املنقسمة، من أجل ضمان إحراز تقدم سريع مستمر.  IEC 60335-2-40املعيار 

وأشار إىل أن وضع املعايري الدولية ليس سوى جزء من العملية، وحث مجيع األطراف على ضمان مراعاة املعايري  
املعدَّلة يف التشريعات واملتطلبات الوطنية واحمللية واإلقليمية من أجل تسهيل تركيب املعدات اليت تستخدم البدائل 

 املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي.
وردد ممثل آخر التعليقات اليت أبداها املتحدث السابق، معرباً عن أمله يف تعديل معيار اللجنة الكهروتقنية   -152

، األمر الذي سيهيئ الظروف املواتية جلعل املنتجات اليت تستخدم دولية اخلاص باألجهزة الكهربائية املنزلية أيضاً ال
 مواد التربيد املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي متاحة على نطاق أوسع وتسهيل اعتماد هذه املنتجات.

 هذا البند من جدول األعمال.وافقت األطراف على اختتام املناقشات بشأن  -153
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التقييم األولي الذي يجريه فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لخمسة  -رابع عشر
 مركبات عضوية فلورية متطايرة ومركبات ذات صلة بها وجدت في القطب الشمالي 

أبلغ ممثل النرويج االجتماع الثالثني    2018أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه هذا البند، إىل أنه يف عام   -154
مخسة مركبات فلورية  أدى إىل كشف وجودلألطراف بأن مسحاً استكشافياً أجراه املعهد النروجيي ألحباث اهلواء 

من احلكومة النروجيية يف معرفة املزيد عن تلك   غبةً عضوية متطايرة يف الغالف اجلوي للقطب الشمايل ألول مرة. ور 
املواد ذات املنشأ البشري، طلبت اإلرشاد واملساعدة من األطراف األخرى وأفرقة التقييم واألوساط العلمية 

للمقرر  إىل األمانة وطلبت اختاذ اإلجراءات املناسبة وفقاً  واملنظمات احلكومية الدولية، وقدمت الحقًا إخطاراً 
. وأحالت األمانة املعلومات إىل فريق التقييم العلمي من أجل تقييم قدرة املواد املعنية على استنفاد األوزون،  9/24

وإىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي من أجل تقييم مدى االستخدام أو االستخدام احملتمل ألي مواد  
ستنفاذ األوزون، وكذلك للبدائل احملتملة إذا لزم األمر، جديدة يرى فريق التقييم العلمي أن هلا قدرة كبرية على ا

 إىل جانب تقدمي توصيات بشأن اإلجراءات اليت ينبغي لألطراف النظر يف اختاذها.
من   هاءمث قدم السيد نيومان عرضًا عن املوضوع باسم فريقي التقييم. ويرد ملخص للعرض يف الفرع  -155
 هلذا التقرير.  الثايناملرفق 
ؤال عن املكان الذي تنبعث منه املواد، قال إن من املستحيل حتديد ذلك على أساس بيانات  ورداً على س -156

 من حمطة واحدة.
املواد   الغرض الذي ُتستعم ل فيهواالقتصادي على أسئلة عن  التقييم التكنولوجيمث أجاب أعضاء فريق  -157

إن الفريق استخدم املعلومات املتاحة للجمهور ومعرفة األعضاء  السيدة توب الكيميائية املكتشفة. وقالت 
أن املواد الكيميائية   املواد املكتشفة، مضيفةً  غرض استعمالاملتخصصة بشأن سوق املواد الكيميائية لتحديد 

املستخدمة كمذيبات هي منتجات متخصصة ومكلفة للغاية. وقال السيد أوهنيشي إن املادتني  الثالث 
لتربيد احلواسيب العمالقة، وهو   تستخدمان عادةً   يةور بريفل ني املصنفتني على أهنما من مركبات الكربون الالكيميائيت

ألنه أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة من التربيد عن طريق اهلواء؛ بيد أن الطلب  استخدام استعاد رواجه مؤخراً 
ة على أهنا مركب كلوروفلوري كربوين هي مادة  الناشئ عن السوق املتخصصة ضئيل. واملادة الكيميائية املصنف

للمؤلفات العلمية ذات الصلة باملوضوع، وُتستخدم كوسيط مذيب يف تفاعالت  ، وفقاً كيميائية جديدة نسبياً 
خاصة من قبيل الفلورة، وكمادة وسيطة إلنتاج البوتادايني السداسي الكلور، املستخدم يف احلفر باألمحاض أو  

نتان  التنظيف يف عملية  تصنيع أشباه املوصالت. واملادتان الكيميائيتان املتبقيتان مها مادتان عطريتان مهلج 
ويف بياً، كمادتني وسيطتني، وذلك يف إحدى احلالتني ملبيدات األعشاب، وهلا سوق كبرية نس   ُتستخدمان حالياً 

 احلالة األخرى ملكون صيدالين، وحجم سوقها غري معروف.
هذه املواد الكيميائية ميكن أن جتد طريقها إىل تطوير املنتجات، ودعا إىل اليقظة،    والحظ ممثل سويسرا أن  -158

يف بيئة الضواحي ملعرفة  مبلغًا األطراف بأن بلده شرع يف دراسة لقياس مستويات املواد اليت ُكشف عنها حديثاً 
اع. وردد عضو يف فريق التقييم  املزيد عن مصادرها. ودعا املهتمني إىل مواصلة مناقشة املسألة على هامش االجتم

إنه يف حني أن هذه الغازات برتكيزاهتا   التكنولوجي واالقتصادي، هو السيد جون بايل، الدعوة إىل اليقظة، قائالً 
 فإنه ينبغي مراقبتها لضمان عدم ازدياد تركيزاهتا. ،لطبقة األوزون أو املناخ املنخفضة احلالية ال تشكل هتديداً 

 إنه يود أن يشكر أعضاء فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، وقال أحد املمثلني -159
وغريهم من العلماء، على إسهاماهتم يف املعلومات املتعلقة باملركبات الفلورية العضوية املتطايرة اخلمسة واملركبات 
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الرغم من أن كمياهتا صغرية، فهي تستدعي ضرورة  وعلى  املتعلقة هبا اليت تظهر يف املنطقة القطبية الشمالية.
معلومات وقد يفيد تقدمي  سد الثغرات املعرفية،  و   الشك جه  الرصد للبت يف أو أنشطة  . ويلزم إجراء املزيد من  التيقظ

 .الرباعي السنوات املقبل املواد يف التقرير  حالة إضافية عن 
 . البند املناقشات بشأن  اختتاماألطراف على  تواتفق -160

 النظر في الترشيحات ألفرقة التقييم -مس عشرخا
أشارت الرئيسة املشاركة، لدى تقدميها هذا البند، إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية، يف اجتماعه  -161

احلادي واألربعني، نظر يف مسألة الرتشيحات للمناصب يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي. وأوجزت 
اردة يف مذكرة األمانة بشأن املسائل املطروحة للمناقشة خالل االجتماع احلادي والثالثني  املعلومات ذات الصلة الو 

( واإلضافة امللحقة هبا  98-93، الفقرات UNEP/OzL.Pro.31/2)لألطراف واملعلومات املتوخى اطالعه عليها 
(UNEP/OzL.Pro.31/2/Add.1 مشريةً 23-22، الفقرات ،)   ،إىل أن األمانة تلقت ترشيحني قبل ذلك االجتماع

ومها ترشيح اجلزائر للسيد سيدي مناد سي أمحد ليواصل العمل كخبري أقدم يف الفريق ملدة أربع سنوات، وترشيح  
اليابان للسيد كيشي أوهنيشي ليواصل العمل كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ملدة إضافية  

وقد قدم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي معلومات عن األعضاء الذين تنتهي مدة  رها أربع سنوات. قد
، ويف مذكرة 2019مايو  أيار/القائمة يف التقرير املرحلي للفريق، الصادر يف    ، وتتاح2019عضويتهم يف هناية عام  

 (. 1، اجلدول UNEP/OzL.Pro.31/2)األمانة 
إنه يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية طُلب إىل األطراف   وتابعت حديثها قائلة -162

املهتمة بالرتشيحات أو اليت تعتزم ترشيح خرباء أن تنخرط يف مشاورات غري رمسية هبدف إعداد الرتشيحات اليت 
لبية الرتشيحات ملتطلباته. ومنذ سينظر فيها االجتماع احلادي والثالثون لألطراف، وأن تتشاور مع الفريق لضمان ت

، هو ترشيح الصني للسيد جياجنون جانغ، الرئيس احلايل للجنة اخليارات إضافياً   ذلك احلني، تلقت األمانة ترشيحاً 
التقنية الطبية والكيميائية، ملواصلة العمل ملدة إضافية قدرها أربع سنوات. وورد أيضاً ترشيح يف االجتماع احلايل،  

خبرية أقدم يف فريق التقييم التكنولوجي  لربازيل للسيدة سويل ماتشادو كارفالو، اليت هي حالياً وهو ترشيح ا
 واالقتصادي، ملواصلة العمل ملدة إضافية قدرها أربع سنوات.

والحظت أن الرئيسني املشاركني لفريق تقييم اآلثار البيئية، ومها السيد ناجيل بول والسيد مني شاو،   -163
ة يف عمل يل ل ، فقالت إنه سيتعني إجياد من حيل حملهما. ومها يستحقان الشكر على مسامهتهما اجلسيتقاعدان قريباً 

 الفريق ويف حتقيق أهداف بروتوكول مونرتيال.
وحثت الرئيسة املشاركة األطراف على أن تراعي، عند تقدمي ترشيحاهتا، مصفوفة اخلربة الالزمة اليت   -164

قتصادي. وشجعت األطراف اليت تعتزم ترشيح اخلرباء أو املهتمة بالرتشيحات يقدمها فريق التقييم التكنولوجي واال
على عقد مشاورات غري رمسية على هامش االجتماع هبدف إعداد الرتشيحات للنظر فيها وإمكانية اعتمادها  

 خالل اجلزء رفيع املستوى. 
ر  اثتعلقة بعضوية فريق تقييم اآلوإثر ذلك، قدَّم ممثل الواليات املتحدة مشروع مقرر بشأن التعديالت امل -165
الربازيل، واجلزائر،  وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي اليت يرد بياهنا يف ورقة غرفة اجتماعات قدَّمتها  ة البيئي

 . والصني، ومصر، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واهلند، والواليات املتحدة، واليابان 
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لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده أثناء اجلزء    قرر املواتفقت األطراف على إحالة مشروع   -166
 . الرفيع املستوى

مسائل االمتثال وإبالغ البيانات: عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال  -سادس عشر
 بها  ىوالمقررات الموص

عن نتائج االجتماعني الثاين والستني  ماكينرين )أسرتاليا( تقريراً  نفيذ السيد باتريك عرض رئيس جلنة الت -167
أثناء االجتماع   يشتمل على نبذة عن مشروعات املقررات اليت أقرهتا اللجنة للنظر فيها والثالث والستني للجنة 

 على النهج املتبع يف السنوات األخرية، كان جدول أعمال االجتماعني خفيفاً  . وسرياً لألطراف احلادي والثالثني
بفضل ارتفاع مستوى وفاء األطراف بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتيال. وقد عادت كل األطراف اليت صدرت   -

 االمتثال هلا. طراف اخلاضعة خلطط عمل كما تواصل كل األبشأهنا قرارات بااللتزام باإلبالغ إىل االمتثال،  
جه االنتباه إىل ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروعي مقررين مقدمني للنظر فيهما يف االجتماع احلادي وو   -168

 ،من بروتوكول مونرتيال  7للمادة    أوهلما يتعلق بالبيانات واملعلومات اليت تقدمها األطراف وفقاً   ،والثالثني لألطراف
 قائالً بلغ هبذه البيانات قد أبلغت هبا بالفعل. وأثىن على هذا اجلهد بغي أن تُ إىل أن كل األطراف اليت كان ين   مشرياً 

والوكاالت املنفذة تستحق التهنئة على االلتزام باملوعد احملدد اإلبالغ. أما مشروع املقرر الثاين فيتعلق  األطراف إن
مركبات الكربون بوضع نظام لرتخيص على تعديل كيغايل مبا يُقتضى من كل طرف من األطراف املصدِّقة 

بإقامة يف غضون ثالثة أشهر من دخول التعديل حيز النفاذ فيما يتعلق بالطرف املعين وإبالغ األمانة  اهليدروفلورية
يرى أنه يتعذر عليه إقامة نظام الرتخيص والعمل به  5النظام والعمل به. وجيوز ألي طرف يعمل مبوجب املادة 

. وأشار املقرر 2021كانون الثاين/يناير   1إرجاء اختاذ تلك اإلجراءات حىت  2019كانون الثاين/يناير   1حبلول 
ملا  يف تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال عن إقامة أنظمة ترخيص والعمل هبا، وفقاً  طرفاً  41مع التقدير إىل إبالغ 

 بإقامة هذه النظم. ق على التعديل بعد أبلغت أيضاً أن مخسة أطراف أخرى مل تصدِّ إىل يقتضيه التعديل، و 
وقال إنه يف هناية السنة األوىل من تنفيذ تعديل كيغايل، قد يكون من احلكمة، على الرغم من املستويات  -169

ة  العالية من االمتثال لاللتزامات، إجراء تقييم وضمان أن تكون آلية عدم االمتثال جمهزة جتهيزاً جيداً مبا فيه الكفاي
هلذه الغاية، نظرت جلنة التنفيذ يف اجتماعها الثالث والستني يف تقرير  وحتقيقاً  للتعامل مع التحديات املستقبلية.

أعدته األمانة بناء على طلب اللجنة بشأن الطرق املمكنة للتعامل مع اإلنتاج واالجتار غري القانونيني باملواد اخلاضعة  
حتديد الثغرات احملتملة يف إجراءات عدم االمتثال والتحديات واألدوات للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال، و 

ووافقت اللجنة على أن املعلومات ذات صلة بالنسبة جلميع األطراف   واألفكار واالقرتاحات املتعلقة بالتحسني.
على   ت اللجنة أيضاً وقد وافق وأن التقرير سرُيفق بالتايل بتقرير جلنة التنفيذ عن أعمال اجتماعها الثالث والستني.

أن توصي االجتماع احلادي والثالثني لألطراف بإدراج املسألة يف جدول أعمال االجتماع الثاين واألربعني للفريق 
 العامل املفتوح العضوية.

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، شكر أحد املمثلني جلنة التنفيذ على عملها املمتاز، يف حني أبرز ممثل آخر    -170
واتُِّفق على إضافة بند خمصص للمسائل الواردة يف   الطفيفة يف الصياغة يف نص مشاريع املقررات. ت أوجه التفاو 

 تقرير األمانة املذكور أعاله إىل جدول أعمال االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.
االمتثال  شأن  ب  ورقة غرفة االجتماعات املقدَّمةويف وقت الحق، قام الرئيس املشارك، الذي أشار إىل أن   -171

 ، األول تناول البيانات واملعلومات املقدمة من األطراف وفقاً تضمنت مشروعي مقررينواإلبالغ عن البيانات 
باء من  4من املادة  مكرراً  2مبوجب الفقرة  من بروتوكول مونرتيال والثاين تناول إنشاء نظم الرتخيص 7للمادة 
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وعرض  وأُدرج يف ورقة غرفة اجتماعات جديدة. نُتقِّح الثاين قد  مشروع املقرر الربوتوكول، بإبالغ املشاركني بأن 
 ممثل الواليات املتحدة بعد ذلك ورقة غرفة االجتماعات املعنية. 

ت غري رمسية بشأن مشروعي املقررين وأن تقدم وبعد مناقشة موجزة، اتفقت األطراف على إجراء مناقشا  -172
 تقريراً يف اجللسة العامة عن نتائج تلك املناقشات.

لتناوله مبزيد من الدراسة والنظر يف إمكان اعتماده    قرراملاتفقت األطراف على إحالة مشروع  إثر ذلك،  و  -173
 . أثناء اجلزء الرفيع املستوى 

خطر عدم امتثال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للقيم المستهدفة لتخفيض مركبات الكربون   -سابع عشر
 ٢٠١٩الهيدروكلورية فلورية للعام 

أوضحت الرئيسة املشاركة عند عرضها هلذا البند املعلومات ذات الصلة الواردة يف مذكرة األمانة   -174
(UNEP/OzL.Pro.31/2 وأشا105إىل  101، الفقرات من )  رت إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية، يف

اجتماعه احلادي واألربعني، قد نظر يف خطر عدم امتثال مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة 
ويف ذلك االجتماع، أبلغ الطرف الفريق العامل بأنه   .2019لتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للعام 

ر عدم االمتثال اللتزاماته فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بسبب عدم القدرة على يواجه خط
الشروع يف خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واألنشطة ذات الصلة، نتيجة 

ع نفسه، نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف  ويف االجتما  للقيود الناشئة عن اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن.
لنقص الدعم ملشروع املقرر املقرتح،   ونظراً  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بشأن هذه املسألة.  تهمقدَّ   مشروع مقرر

ويف االجتماع نفسه، وصف رئيس جلنة التنفيذ نتائج نظر  أُغلقت املناقشات بشأن هذا البند من جدول األعمال.
وهي، االتفاق على أن أي عمل تضطلع به اللجنة بشأن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    –اللجنة يف هذه املسألة  

الطرف ينبغي أن ميتثل لقرارات جملس األمن املعمول هبا، وأن اللجنة ستواصل مناقشة املسألة يف حالة عدم امتثال  
ويف وقت الحق،  (.199إىل  191، الفقرات من UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5)اللتزاماته مبوجب الربوتوكول 

 تلقت األمانة طلباً من الطرف إلدراج املسألة يف جدول أعمال االجتماع احلادي والثالثني لألطراف. 
فة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر واسرتعت ممثلة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، اليت قدمت ورقة غر  -175

بشأن هذه املسألة، االنتباه إىل احلالة يف بلدها وخطر عدم امتثاهلا ألهداف ختفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية  
ويف مشروع  على الرغم من اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين للوفاء بأهداف التخفيض.  2019فلورية من عام 

نة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، من مجلة أمور أخرى، أن تستبعد أي شرط أو قيد  املقرر، طُلب إىل اللج
ودعت ممثلة   .5من املادة  1ال يتصل بتنفيذ الربوتوكول عند نظرها يف منح مساعدة لألطراف العاملة بالفقرة 
ئناف تقدمي املساعدة التقنية  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية مجيع األطراف إىل مساعدة بلدها من خالل است

والتدريب لبلدها حىت تتمكن من الوفاء بالتزاماهتا ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب 
الربوتوكول، والسماح لبلدها بتجاوز احلدود املنصوص عليها يف بروتوكول مونرتيال فيما يتعلق بإنتاج واستهالك  

 ورية فلورية ريثما يتم التأكد من تقدمي مثل هذه املساعدة والتدريب. مركبات الكربون اهليدروكل 

أن  أطراف يف بروتوكول مونرتيال من  يقتضيأحد املمثلني إنه ال ميكنه قبول مشروع املقرر، الذي  قال -176
. وإذ يشدد على ضرورة أن تراعي اللجنة التنفيذية  اً مباشر   تعارضاً تعارض مع قرارات جملس األمن  تتصرف على حنو ي

قرارات جملس األمن وكذلك القانون الدويل والقواعد املعمول هبا، أشار إىل أن مثة سلسلة من اجلزاءات فرضها  
  ميكن، أدت إىل تقليل أنواع املساعدة املالية والتقنية اليت 2006لعام  1718جملس األمن، مبا يف ذلك يف القرار 
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تُقدم إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. ولضمان االمتثال هلذه اجلزاءات، يلزم أن توافق جلنة جملس األمن أن 
على املشروعات املقرتحة قبل أن توافق عليها اللجنة التنفيذية. وجيب على األطراف   1718املنشأة عمالً بالقرار 

نفق يف مجهورية
ُ
كوريا الشعبية الدميقراطية قد ساهم يف الربامج املتعلقة بالقذائف    أن تكفل أال يكون التمويل امل

يف حتويل املساعدة االقتصادية وإيرادات التجارة والنشاط سجاًل سيما وأن للبالد  الو وأسلحة الدمار الشامل، 
ميكن حلكومته   االقتصادي لدعم هذه الربامج، على النحو املشار إليه يف قرارات جملس األمن ذات الصلة. ولذا، ال

أن تؤيد مشروع املقرر الذي اقرتحته مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية. وإذا أبلغ الطرف بعدم االمتثال اللتزاماته  
 مبوجب بروتوكول مونرتيال، ستتوىل جلنة التنفيذ النظر يف هذه املسألة مرة أخرى وسُيوجه إليها انتباه األطراف.

ذلك، أعرب عدد من املمثلني، مبن فيهم ممثل حتدث باسم جمموعة من البلدان،  ويف املناقشة اليت تلت  -177
كن للصندوق املتعدد األطراف صرف أي متويل   ميعن تأييدهم للموقف الذي مبوجبه، وفقًا للقانون الدويل، ال

بات املنصوص  ستوىف هذا الطرف مجيع املتطل إىل أن يالدميقراطية الشعبية إضايف للمشروعات يف مجهورية كوريا 
ن تعليق التمويل إالدميقراطية جمدداً الشعبية عليها يف قرارات جملس األمن ذات الصلة. وقالت ممثلة مجهورية كوريا 

من الصندوق املتعدد األطراف سيعرض الطرف خلطر عدم االمتثال ألحكام بروتوكول مونرتيال. وقالت إحدى  
أنه ينبغي التعامل مع أي مسألة من مسائل عدم االمتثال يف املنتدى  املمثالت، متحدثًة باسم جمموعة من البلدان،  

 املناسب، أي جلنة التنفيذ. 

 واتفقت األطراف على إغالق باب املناقشة بشأن هذه املسألة.   -178
 حالة التصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال -ثامن عشر

اسرتعت الرئيسة املشاركة، إبان تقدميها هلذا البند، االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف الفقرات  -179
من مذكرة األمانة بشأن القضايا املطروحة للمناقشة خالل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف   106-108

ومذكرة األمانة بشأن حالة التصديق   (UNEP/OzL.Pro.31/2)بروتوكول مونرتيال واملعلومات املتوخى اطالعه عليها  
على تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون أو قبوله أو االنضمام إليه أو املوافقة 

. وكما جرى العرف يف بروتوكول مونرتيال، سيتخذ اجتماع األطراف مقررات (UNEP/OzL.Pro.31/INF/3)عليه 
القيام بذلك، النظر يف  حالة التصديق على تعديل كيغايل، وحتث األطراف اليت مل تصدق عليه بالفعل على  تسجل  

. وبناء على ذلك، ورد مشروع مقرر بشأن هذه املسألة يف الوثيقة  إىل أن تصدِّق عليه الدول كافةً 
UNEP/OzL.Pro.31/3. 

ن التقدم الذي أحرزته أطرافهم حنو التصديق على وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، أبلغ عدد من املمثلني ع -180
تعديل كيغايل. وأعرب عدة ممثلني عن التزامهم بأحكام التعديل ووصفوا اإلجراءات الوطنية اجلاري اختاذها خلفض 
إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية. ودعا بعض املمثلني إىل حشد املزيد من املوارد لضمان أن تكون  

 ألطراف الوسائل الالزمة لتنفيذ التعديل. لدى ا
اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى من ويف إمكان ووافقت األطراف على إحالة مشروع املقرر للنظر فيه  -181

 االجتماع احلايل. 



UNEP/OzL.Pro.31/9 

34 

الفاقد مساهمة بروتوكول مونتريال في الحد من مسائل أخرى: إعالن روما بشأن  -تاسع عشر
 سلسلة تبريد مستدامةتطوير ي من خالل ائالغذ

ش إعالن  قال الرئيس املشارك، إبان تقدميه هلذا البند، إنه كما تقرر أثناء إقرار جدول األعمال، سيُناق   -182
سلسلة تربيد مستدامة يف إطار  ر  تطويي من خالل  ائالغذالفاقد  روما بشأن مسامهة بروتوكول مونرتيال يف احلد من  

 . UNEP/OzL.Pro.31/2هذا البند من جدول األعمال. ويرد نص اإلعالن يف املرفق اخلامس للوثيقة 
ذا اإلعالن، وحث األطراف على تأييده. ويهدف  هلأمهية كبرية تويل وقال ممثل إيطاليا إن حكومته  -183

اإلعالن إىل إبراز الدور الذي ميكن أن يؤديه بروتوكول مونرتيال يف دعم إعداد سالسل تربيد مستدامة ملواجهة  
بشأن القضاء   2 ي، وبالتايل املسامهة يف حتقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك اهلدفائالغذ  الفاقد
بشأن االستهالك واإلنتاج املسؤولني؛   12 بشأن الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة؛ واهلدف  7 جلوع؛ واهلدفعلى ا

بشأن العمل املناخي. وكمل اإلعالن موضوع مناقشة اجتماع املائدة املستديرة الرفيع املستوى بشأن  13 واهلدف
إعداد سلسلة تربيد مستدامة، الذي سُيعقد خالل    ي من خاللائالغذ  الفاقدمسامهة بروتوكول مونرتيال يف احلد من  

 اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع احلايل. وتوقيع األطراف على اإلعالن طوعي وغري ملزم.
وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب العديد من األطراف عن تأييده لإلعالن. وقال أحد املمثلني إن  -184

بالنظر إىل أن االجتماع احلايل تستضيفه منظمة األغذية والزراعة، اليت املبادرة جاءت يف وقت مناسب للغاية، 
قد افالركز على احلد من ي، الذي حالة األغذية والزراعة ها املعنونمن تقرير  2019عام نسخة أصدرت مؤخرًا 

اليت تشهد درجات . وشدد بعض املمثلني على األمهية اخلاصة لسالسل التربيد يف البلدان الغذاء ي وهدرائالغذ
اإلشارة إىل قضية السالمة يف أنظمة التربيد ت جتدر حرارة حميطة مرتفعة، بالرغم من أن أحد املمثلني قال إنه كان
 وتكييف اهلواء، فضالً عن كفاءة هذه األنظمة واستدامتها. 

ملشارك الطرائق  وقال ممثل إيطاليا إنه يقّدر التأييد واسع النطاق إلعالن روما ودعمه. ووصف الرئيس ا -185
اليت ميكن لألطراف من خالهلا التوقيع على اإلعالن إما يف االجتماع احلايل وإما خالل فرتة ما بني الدورتني قبل 

إىل أمساء األطراف اليت   واتفق على إرفاق اإلعالن بتقرير االجتماع هذا إضافةً   االجتماع الثاين والثالثني لألطراف.
 صدقت عليه بنهاية االجتماع. 

 هبذا التقرير. األول ويرد اإلعالن يف املرفق  -186
 ( ٢٠١٩تشرين الثاني/نوفمبر  8و  7الجزء الثاني: الجزء الرفيع المستوى )

 افتتاح الجزء الرفيع المستوى - أوالا 
يف بروتوكول مونرتيال، اجلزء   )أرمينيا(، رئيسة االجتماع الثالثني لألطراف  افتتحت السيدة ليانا غهرمانيان -187

 7من صباح يوم الثالثاء املوافق  10:00الرفيع املستوى من االجتماع احلادي والثالثني وذلك يف متام الساعة 
 .2019تشرين الثاين/نوفمرب 

  ئة ومحاية األراضي والبحر، إيطاليا؛ وستا، وزير البيكوأدىل بكلمات افتتاحية كل من السيد سريجيو   -188
ووزير الدولة الكاردينال  السيد بييرتو بارولني،  و   ربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ ل  ة التنفيذي  ةأندرسن، املدير  إنغروالسيدة  

 . نغهرمانيا؛ والسيدة  املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةوالسيد كو دنغجيو،    الكرسي الرسويل؛  يف

اعتماد تعديل ، بألطراف يف بروتوكول مونرتيال حققتاقال السيد كوستا يف كلمته االفتتاحية إن و  -189
 .تعلق بالتحدي املزدوج املتمثل يف استنفاد األوزون وتغري املناختالربط بني سياسات عاملية  بنتائج استثنائية  ،  كيغايل
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لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وأمانة األوزون، وموظفي منظمة األغذية والزراعة   ةالتنفيذي  ةوأعرب عن امتنانه للمدير 
، مبا يف ذلك يف جمال احلد من ته التعاون مع وزار وقال إن  االجتماع هذا مع حكومته يف استضافة  متعاوهنعلى 

. كما  2030 حبلول عام دامةحتقيق غايات أهداف التنمية املستيف ، أمر بالغ األمهية اءالفاقد الغذائي وهدر الغذ
الصعوبات مع    أقلموسيلة أساسية للتخفيف من آثار تغري املناخ والتتعد  مناخ،  لل   املراعية الزراعة    وال سيما الزراعة،  أن  

من أجل ستدامة  مسلسلة تربيد  يف  مسامهة بروتوكول مونرتيال  ’’موضوع اجلزء الرفيع املستوى،  ويتسم    .النامجة عنه
 .أمهية خاصة ملنظمة األغذية والزراعة ولربوتوكول مونرتيالب، ‘‘الغذائيالفاقد د من احل

قد بروتوكول مونرتيال  بأناألمني العام الراحل لألمم املتحدة، السيد كويف عنان،  تصريح وقال، مستذكراً  -190
 اإلصغاءقادرون على  ثبت أن واضعي السياسات  قد أإن الربوتوكول  ،  حىت اآلن  يكون أكثر االتفاقات الدولية جناحاً 

إطار مؤسسي يتسم  ووضع، ة مشرتكةبيئي  غايةإىل حتقيق  عة سعياً ي وسر  جعةنا واختاذ إجراءات إىل رسالة العلم 
وإن تعديل كيغايل قد جاء إيذاناً ببدء مرحلة  .مراع للبيئةمنو اقتصادي  يؤدي إىلأن  ومن شأنهبالفعالية والكفاءة 

 لذلك. يأخذوا مبا يقوله العلم وأن يسارعوا إىل اختاذ تدابري استجابةً يتعني فيها على واضعي السياسة أن  تارخيية

وأعربت السيدة أندرسن، يف كلمتها، عن امتناهنا حلكومة إيطاليا الستضافتها هذا االجتماع يف مدينة   -191
ل مونرتيال القصري. ويف وقت هتدد فيه حتديات روما اليت يرجع تارخيها اجمليد آلالف السنني، قياساً بعمر بروتوكو 

بيئية شىت وجود البشرية، تكتسب االتفاقات، كربوتوكول مونرتيال، أمهية تفوق أي وقت مضى. وشدَّدت على 
درجة مئوية   0.4أمهية تعديل كيغايل للربوتوكول، الذي من شأن تنفيذه أن جينب الكوكب ارتفاع احلرارة مبقدار 

. ويف كوكب يزداد حرارًة تشتد احلاجة إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية التدرجيي عن استعمال    من خالل اإلقالع
لكن هذه الزيادة ال ميكن أن تأيت على حساب املناخ. ولذا فمن الضروري    ،التربيد الذي قد يسهم يف إنقاذ األرواح

جددة ووسائل التربيد املستمدة من الطبيعة.  استشراف السبل الكفيلة بتعزيز توفري الطاقة واستكشاف الطاقة املت
، الذي تعهَّد حتالف التربيد وحتقيقًا هلذه الغاية، وتعزيزًا لتنفيذ تعديل كيغايل، أطلق برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

العديد من أعضائه خبفض تأثري صناعة التربيد على املناخ ويف الوقت ذاته زيادة إمكان الوصول إىل التكنولوجيا  
تصديق من  أدىنبلداً ولن يُقب ل مبا هو  88اليت ميكن أن تنقذ األرواح. وقد صدَّق على تعديل كيغايل حىت اآلن 

 بلدان العامل كافًة على التعديل.
على عدم الضوء  ، الذي سيصدر قريباً، 2019فجوة االنبعاثات لعام برنامج البيئة عن تقرير لِّط ويس  -192

احملدَّدة وطنيًا غري  . وحىت إذا استوفيت األنصبة غازات االحتباس احلراريض انبعاثات يفختإحراز أي تقدُّم يف 
درجات مئوية قياساً مبستويات   3.2مناخي قدره  ، فإن العامل ال يزال ميضي قدماً على طريق احرتار  احلاليةاملشروطة  

ما قبل عصر التصنيع، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل تغريات جوهرية يف بلدان شىت يف خمتلف أصقاع العامل. وإذ 
 11-مركب الكربون الكلوروفلوري مسألة االنبعاثات غري املتوقعة منحثت األطراف على أن تبقى يقظة بشأن 

، شدَّدت على الدور البالغ األمهية للعلم ما يُبل غ به من اخنفاض يف تلك االنبعاثات اسات العلمية  إىل أن تؤكد الدر 
يف كفالة اليقظة وااللتزام ويف مساعدة احلكومات على وضع السياسات الصحيحة وتنفيذها من أجل التصدي 

التقدم   ها رصدالثناء على  ربوتوكول مونرتيال  أفرقة التقييم الثالثة التابعة لتستحق  البيئية. ويف هذا الصدد  للتحديات  
والتحدي البيئي إمنا هو حتد واحد وعاملي  رصداً دقيقاً وجمدياً وحتديد املشكالت البادئة الظهور على مدار السنني.  

 جيب على البشرية بأسرها أن تتصدى له. 
يف بيانه الرئيس، الذي ألقاه نيابًة عن البابا فرانسيس، ثالثة دروس ميكن االستفادة   وأبرز السيد بارولني -193

هبا من نظام األوزون الدويل. أوهلا أن النظام قد نشأ عن التعاون الواسع النطاق واملثمر بني األوساط العلمية 
، ما يقيم الدليل على أن البشرية قادرة والدوائر السياسية والقطاع االقتصادي وقطاع الصناعة وهيئات اجملتمع املدين
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تعزيز التنمية البشرية واالهتمام بالصاحل العام مبا فيه منفعة األجيال  على حتقيق نتائج هامة من أجل صون الكوكب و 
من املمكن كبح مجاح التكنولوجيا وتوجيهها وتسخريها لتحقيق تقدم احلالية واملقبلة. وثانيها، أن النظام أثبت أن 

ومشواًل يعطي األمل يف أن يذكر التاريخ أن البشرية يف فجر القرن احلادي   اً اجتماعيووعيًا صحًة وإنسانية  أكثر
افتقاراً  والعشرين قد هنضت مبسؤولياهتا على الرغم من فرتة ما بعد الثورة الصناعية اليت تُعد أكثر احلقب التارخيية 

ي خمتلف االحتياجات ويسمو فوق املصاحل اخلاصة وتتعاون فيه  للمسؤولية. وإن احلوار الصادق املثمر الذي يراع
البشرية مجعاء بروح التضامن واإلبداع، لشرط أساسي يف بناء مستقبل هذا الكوكب. وأخرياً، جيب أن تكون العناية  

أن مثَّل جسراً بالبيئة راسخة يف إدراك الصلة اخلفية اليت تربط بني كل األشياء. وقد أبرز تعديل كيغايل ذلك املبدأ ب
 استنفاد األوزون واالحرتار العاملي.  يقيم الصلة بني

يف كلمته االفتتاحية إن بروتوكول مونرتيال هام لعدة أسباب: ففضاًل عن كونه   دونغيو  كو وقال السيد   -194
هم أيضًا يف وأن له دورًا أساسيًا يف تعايف طبقة األوزون، فإنه أسأكثر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف جناحًا 

مكافحة تغري املناخ ومحاية األمن الغذائي. فقد كانت كمية الغذاء اليت تُفق د أو هُتد ر سنوياً يف خمتلف أحناء العامل 
يف املئة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري  8مليار طن وهي ظاهرة كانت تفضي إىل حوايل  1.3تبلغ زهاء 

يسهم   ئي فاقد الغذاال  بياناً واضحاً أن احلد من  يف العامل  2019ألغذية والزراعة لعام  تقرير حالة ا  بنيَّ العاملية. وقد  
إسهامًا مباشرًا يف احلد من انبعاثات غازات االحتباس لكل وحدة غذائية ُتستهل ك. وميكن أن تساعد سالسل  

املنتجات الزراعية إىل األسواق يف حالة جيدة وإطالة عمرها وكفالة وصول  ئيفاقد الغذاالالتربيد يف التعامل مع 
 واملستهلكني. ولتكنولوجيا التربيد األكثر فعالية ومراعاة للبيئة أمهية  التخزيين مبا يعود بالفائدة على البيئة واملزارعني

وإطالة العمر التخزيين للمنتجات الغذائية واحلد من   التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلوريةحامسة يف  
مال البالستيك يف تغليف . ولالبتكار أيضًا أمهية كبرية يف معاجلة التحديات كاستعاءالفاقد الغذائي وهدر الغذ

 األغذية وزراعة احملاصيل الغذائية. 

وقالت السيدة غهرمانيان يف كلمتها أنه ال ميكن التشديد مبا يكفي على أمهية طبقة األوزون وما هلا من  -195
ياً  دور حاسم يف استمرار احلياة على األرض. وتساءلت عما إذا كانت اجلهود احلالية اليت يبذهلا اجملتمع الدويل سع

لوال املساعي املشرتكة املبذولة يف سياق نظام األوزون.    لتسنح  بلوغ الغايات املدرجة يف أهداف التنمية املستدامةإىل  
ما  على أن يواصلواوحثت املشاركني إن سالمة طبقة األوزون شرط مسبق للحياة على األرض،  ا هلو قواختتمت ب

 .، واضعني ذلك نصب أعينهمواملقبلة يقومون به من عمل مشرتك لصاحل األجيال احلالية

 مسائل تنظيمية - ثانياا 
 انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال - ألف

يف اجللسة االفتتاحية   ،الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، بالتزكيةاحلادي  كتب االجتماع  عضوية مانُتخب ل -196
 :األعضاء التالية أمساؤهم، من النظام الداخلي 21من املادة  1للجزء الرفيع املستوى من االجتماع، وفقاً للفقرة 

 )غرينادا( )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب( السيد ألفني دا بريو الرئيس:  
 )مصر( )الدول األفريقية( السيد عزت لويس عجاييب نواب الرئيس:

 دول آسيا واحمليط اهلادئ( )السيدة نوريلني جعفر )ماليزيا(  
 ودول أخرى(السيد باتريك ماكانريين )أسرتاليا( )دول أوروبا الغربية 

 السيدة رامونا كوسكا )هنغاريا( )دول أوروبا الشرقية(  املقرِّر:
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 الجزء الرفيع المستوى لالجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريالإقرار جدول أعمال   -باء
على أساس جدول األعمال املؤقت بصيغته املعدَّلة، أُِقرَّ جدول األعمال التايل للجزء الرفيع املستوى،  -197

 :UNEP/OzL.Pro.31/1 الوارد يف الوثيقة
 افتتاح اجلزء الرفيع املستوى: -1

 حكومة إيطاليا؛ بيان ممثل  (أ)
 بيان ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة؛  (ب )
 بيان ممثل الكرسي الرسويل؛  (ج)

 ؛ لألمم املتحدة ألغذية والزراعةاالعام ملنظمة بيان املدير  ( د)

 بيان رئيس االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ (ه)
 املسائل التنظيمية:  -2

 والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛انتخاب أعضاء مكتب االجتماع احلادي  (أ)
إقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف   (ب )

 بروتوكول مونرتيال؛
 تنظيم العمل؛ (ج)
 وثائق تفويض املمثلني.  ( د)

 .2018عروض أفرقة التقييم بشأن جتميعها للتقييمات اليت تصدر كل أربع سنوات عن العام  -3
دمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال عن عرض يق -4

 أعمال اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة للصندوق.
 بيانات رؤساء الوفود واملناقشات بشأن املواضيع الرئيسية. -5
لنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي وا -6

 احلادي والثالثني لألطراف. 
 تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاين والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.  -7
 .مسائل أخرى -8
 .االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال املقررات الصادرة عناعتماد  -9

 اعتماد التقرير. -10
 اختتام االجتماع.  -11

 تنظيم العمل -جيم
 . اتفقت األطراف على اتباع إجراءاهتا املعتادة -198
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 وثائق تفويض الممثلين  - دال
طرفاً   114الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال وثائق تفويض ممثلي  احلادي و اعتمد مكتب االجتماع   -199

شريطة إرسال وثائق التفويض   طرفنيوقد وافق املكتب مؤقتاً على مشاركة     .طرفاً ممثالً يف االجتماع  170من أصل  
وحث املكتب مجيع األطراف اليت ستحضر االجتماعات املقبلة  .اخلاصة هبا إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن

من النظام  18لألطراف على أن تبذل قصارى جهودها لتقدمي وثائق التفويض إىل األمانة حسبما تقتضيه املادة 
النظام الداخلي يقضي بأن تصدر وثائق التفويض إما من رئيس دولة أو  الداخلي. وأشار املكتب أيضًا إىل أن 

حكومة أو من وزير خارجية، أو يف حالة أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي، من السلطة املختصة لتلك 
من املنظمة. وأشار املكتب إىل أن ممثلي األطراف الذين ال يقدمون وثائق تفويضهم بالشكل الصحيح قد حُيرمون  

 املشاركة الكاملة يف اجتماعات األطراف، مبا يف ذلك احلق يف التصويت.
 ٢٠١8عروض أفرقة التقييم بشأن تجميعها للتقييمات التي تصدر كل أربع سنوات عن العام  - ثالثاا 

تسجيل مصور تقديراً للدور اهلام الذي تقوم به  ُعِرض على املشاركني   أفرقة التقييم عروضها،  ميقبل تقد -200
 أفرقة التقييم يف تنفيذ بروتوكول مونرتيال.

لرئيسني املشاركني للسيد ناجيل بول والسيد مني شاو االسيدة بريمبيلي جائزتني قدَّمت بعد ذلك،    -201
جهود  لدعم مبناسبة تقاعدمها عن العمل يف الفريق. وشكرهتما على عملهما الدؤوب لفريق تقييم اآلثار البيئية 
 ر سنوات عديدة. الدول األطراف على مدا

وقدَّم السيد جون بايل، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، والسيد بيال مارانيون، الرئيسة املشاركة   -202
، والسيد بول، الرئيس املشارك لفريق تقييم اآلثار البيئية، عرضًا للوثيقة  ي واالقتصاديولوجنكفريق التقييم التل

‘‘، وجتميعاً لتقارير التقييم الرباعية السنوات 2018املسماة ’’عشرون سؤاالً وجواباً عن طبقة األوزون: حتديث عام  
لعام  اجلنوبية املتجمدة ةالقار  يف األوزون  استنفادبشأن  وحتديثاً ( UNEP/OzL.Pro.31/8الوثيقة  يف)املدرجة 

 . التقرير هلذا الثاين املرفق من واو الفرع يف للعرض ملخص ويرد. 2019
 ماالتقييم على العرض الذي قدَّموه ومجيع أعضاء األفرقة على  ألفرقة املشاركني الرؤساءالرئيس  وشكر -203

 املشاركني  الرؤساء   إن   وقال.  األوزون  طبقة  محاية   يف  للمساعدة  جهد   من  بذلوه  ما  كل  وعلى  تقييم  من  به  اضطلعوا
األفرقة ملتابعة    أعضاء  وجودوحثَّ املشاركني على استغالل فرصة    هنايته  حىت  االجتماع  سيحضرون  األفرقة  وأعضاء

 .مباشرة معهم مسائلأي 
 .املقدَّمة باملعلومات  علماً  األطراف أحاطت -204

المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن أعمال اللجنة عرض رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق   -رابعاا 
 التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

، رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول قدَّم السيد فيليب شيموين   -205
تنفيذية وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة التابعة للصندوق  مونرتيال، تقريراً بشأن ما أجنزته اللجنة ال

  . UNEP/OzL.Pro.31/10من عمل منذ انعقاد االجتماع الثالثني لألطراف، وموجزاً للمعلومات الواردة يف الوثيقة 
 ويرد البيان الذي أدىل به يف املرفق الثالث هلذا التقرير. 

 أحاطت األطراف علماً باملعلومات املقدَّمة. -206



UNEP/OzL.Pro.31/9 

39 

 بيانات رؤساء الوفود والمناقشات بشأن المواضيع الرئيسية  -خامساا 
دقيقة،    90األعمال، شاركت األطراف يف نقاش مائدة مستديرة دام  يف إطار هذا البند من بنود جدول   -207
 عن االستماع إىل بيانات أدىل هبا رؤساء الوفود وممثلوهم.  فضالً 

 الوفود  رؤساء بيانات - ألف
االحتاد الروسي، وإثيوبيا، واألرجنتني،  االحتاد األورويب، و أدىل ببياناٍت رؤساءُ أو ممثلو األطراف التالية:  -208

اإلسالمية(، وإيطاليا، وباكستان، والبحرين،  -وإندونيسيا، وأنغوال، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران )مجهورية 
ليشيت، وجزر البهاما، وجزر سليمان، ومجهورية تنزانيا   - والربازيل، وبنغالديش، وبنن، وتوغو، وتونس، وتيمور

 وفنزويال )مجهوريةاملتحدة، وسري النكا، وسيشيل، والصني، وغامبيا، وغرينادا، وغواتيماال، وفانواتو، والفلبني، 
وفيجي، وفييت نام، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، والكونغو، وكينيا، ولبنان،   ، ليفارية(البو  –

وأدىل ممثل املعهد  .وماليزيا، ومالوي، ومنغوليا، وميامنار، ونيبال، والنيجر، ونيجرييا، ونيكاراغوا، واهلند، واليابان
 الدويل للتربيد أيضاً ببيان. 

حسن لي األطراف الذين تناولوا الكلمة عن شكرهم إليطاليا حكومًة وشعباً على  وأعرب العديد من ممث -209
على ما قدمته من دعم لوجسيت لألمم املتحدة  ألغذية والزراعة  اوملنظمة  استضافة االجتماع يف مدينة روما اخلالدة  

اللجنة التنفيذية للصندوق  وأمانةوغريه من أشكال الدعم لالجتماع. وتقدَّم العديد منهم بالشكر ألمانة األوزون 
وأفرقة التقييم واملنظمات  اجلهات الشريكة املاحنةاملتعدد األطراف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والوكاالت املنفِّذة و 

 الدولية وغريها من أصحاب املصلحة على دورها يف كفالة جناح االجتماع خصوصاً وبروتوكول مونرتيال عموماً.
من املمثلني بنجاح بروتوكول مونرتيال واألطراف فيه يف السيطرة على املواد املستنفدة  عديدوأشاد ال -210

، ما يسهم مسامهة كبرية يف سالمة البشرية طبقة األوزون تعايفلألوزون والتخلص التدرجيي منها واملساعدة على 
، اجملراة عليهكيغايل و يال وبيجني لندن وكوبنهاغن ومونرت  فضاًل عن تعديالت ، فقد اعرُتِف بالربوتوكول .ورفاهها

أال ،  ووحَّدت االلتزام بتحقيق غاية مشرتكةحققت تصديق مجيع الدول    ية منوذجاعرتافاً واسع النطاق باعتباره أداًة  
االمتثال اللتزاماهتا    من حتقيق معدالت عالية للغاية يفاألطراف بانتظام  ومتكنت    .وتعافيها  وهي محاية طبقة األوزون

 .بوقت طويل هذه األهداف قبل املواعيد النهائية احملددة ها من بلوغالعديد منكما متكن ية،  التعاهد
االلتزام السياسي القوي وإرادة  من بينها و وأشري إىل عدد من العوامل اليت أسهمت يف هذا النجاح،  -211

الصكوك واهليئات الناظمة للربوتوكول وبأفضل   بقواعد ومعايرياحلكومات والعمل بروح الوحدة والشراكة واالسرتشاد  
مبا يف ذلك مؤسسات الربوتوكول واهليئات السياسية   ،املعارف العلمية املتاحة، ومبشاركة طائفة واسعة من الشركاء

ضامن والوكاالت املنفِّذة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين؛ واتباع هنج يتوخى فيه توافق اآلراء عند اختاذ القرارات والت 
والدعم املايل الذي قدَّمته البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان النامية من أجل كفالة التحول إىل استخدام بدائل 

 أكثر مراعاة لألوزون واملناخ.
وعرض العديد من املمثلني العمل املتواصل الذي جيري يف بلداهنم مبساعدة من الصندوق املتعدد  -212

ن أجل التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وتنفيذ خمتلف مراحل خطط األطراف والوكاالت املنفذة م
مبا يف ذلك باختاذ تدابري تشريعية وسياساتية    ،وحتقيق االمتثال ألحكام الربوتوكول  مركبات الكربون اهليدروكلوريةتدبُّر  

نية للتخلص من املواد املستنفدة منها وضع برامج وط ،ومؤسسية وبراجمية. وجرى بيان طائفة واسعة من األنشطة
وحتويل التكنولوجيا القائمة إىل بدائل أكثر مراعاة للبيئة؛ ومتتني األطر القانونية والسياساتية؛ وفرض   لطبقة األوزون

وتدريب ؛ القانوينونظم احلصص والرتخيص ملكافحة االجتار غري ضوابط على االسترياد وتطبيق آليات للرصد 
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تنظيم محالت للتثقيف والتوعية،  و  اجلمارك وفنيي الصيانة يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء؛  وبناء قدرات موظفي
إنشاء اهلياكل املؤسسية والتنظيمية من أجل دعم وحدات األوزون الوطنية يف  و  مبا يف ذلك يف جمال السالمة؛

أصحاب املصلحة،  خمتلف اركةمبش التعاون بني القطاعات و  صياغة السياسات ومجع املعلومات واإلشراف عليها؛ 
واستعادة مواد التربيد وإعادة تدويرها يف   ة بني القطاعني العام واخلاص؛ كرت ش مبا يف ذلك من خالل املشاريع امل

شجيع وت  واد؛تلك املواد التربيد واملعدات اليت تستخدم  ملوتنفيذ معايري ومبادئ توجيهية وطنية    قطاع تكييف اهلواء؛
، مع الرتكيز ات التربيد وتكييف اهلواء والرغو   ات املواد البديلة والتكنولوجيات اجلديدة، وال سيما يف قطاع  استعمال

  باعتباره مادة ضارة بروميد امليثيل إىل أشار بعض املمثلني و  .على املنافع املناخية والكفاءة يف استخدام الطاقة
 .امليللتخلص منها على الصعيد العتتطلب املزيد من اجلهود 

لربوتوكول  ةاملستقبلي ةوجهيف حتديد العلى أمهيته العديد من املمثلني  شدَّدوفيما يتعلق بتعديل كيغايل،  -213
احلاسم يف اجلهود العاملية الرامية إىل مكافحة تغري املناخ عن طريق خفض انبعاثات غازات االحتباس   مونرتيال ودوره

احلاجة امللحة إىل التخلص التدرجيي من استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وأقر معظم األطراف ب  .احلراري
إذا   2100حبلول عام  درجة مئوية    0.5  مبقدار  عاملياالحرتار ال  ميكن جتنب  من املمثلني أنه  وأبرز العديد  .ها وإنتاج

يف  ةاتفاق باريس املتمثل بلوغ غاية يف  كبرياً   ، األمر الذي من شأنه أن يسهم إسهاماً اً ناجح اً تنفيذ لتعديلا نُتفِّذ
ومنهم عدة ممثلني، ن درجتني مئويتني. وساق بكثري عقل عند مستوى ي اإلبقاء على ارتفاع درجة احلرارة العاملية 

 البالغة الشدة، أمثلة على األحداث املناخية  أخرى معرضة ألخطار تغري املناخلدول جزرية صغرية نامية ودول    ممثلون
لني وأملح عدد من املمث   .يف تلك البلدان  أرواحفقدان  أدت إىل  األساسية، بل    بنيةالب بالبيئة و فادحاً    اً ضرر أحلقت  اليت  

من التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب التعديل، مبا عموماً جتىن ميكن أن إىل الفوائد اليت 
، واهلدف سعرال عقولةواملالطاقة النظيفة ب  املتعلق 7يف ذلك حتقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة، مثل اهلدف 

وذكر عدد من املمثلني   .بشأن اإلجراءات املتعلقة باملناخ  13األساسية املستدامة واهلدف    بنيةالصناعة والاملتعلق ب   9
دخوله حيز  أتاح، مما 2019تشرين الثاين/نوفمرب  3 حىتاليت صدقت على التعديل  88البلدان الت أن بلداهنم من

وُحثَّت األطراف  .التصديق عليه إىل الراميةت الوطنية جراءااإل أحاط آخرون األطراف علمًا حبالةالنفاذ، يف حني 
بروتوكول مونرتيال   لتطوروقال أحد املمثلني إن املرحلة اجلديدة    .اليت مل ُتصدِّق بعُد على التعديل على القيام بذلك 

يف  إعادة النظرهام جديدة وطموحة، األمر الذي يتطلب  مب  االضطالع  تستلزمباعتماد تعديل كيغايل   اسُتِهلتاليت  
 .السابقة لألطراف يف الربوتوكول قررات واملاملمارسات  اليت ترجع أصوهلا إىلج القدمية بعض النه

تكنولوجيات مراعية    تطبيقعدد من املمثلني اإلجراءات املتخذة يف بلداهنم لتنفيذ تعديل كيغايل و   شرحو  -214
مجع البيانات و بدائل غري مضرة بالبيئة؛  إىل استخدام  شاريع إيضاحية لتحويل خطوط التصنيع  للمناخ، مبا يف ذلك م

التدابري واختاذ عن احلالة الراهنة الستخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية من أجل دعم صياغة السياسات؛ 
فيما يتعلق لسالمة لتنفيذ تدابري و ها؛ تنظيم استرياد مركبات الكربون اهليدروفلورية والتخلص منها التشريعية، مبا في

إدراج اإلجراءات و املمارسات؛  قواعد  وضع املعايري ومدونات  عن طريق  قابلة لالشتعال، مبا يف ذلك  والاملواد السامة  ب
للمواد رموز النظام املنسق تطبيق و ؛ على حنو أعمبرامج واسرتاتيجيات محاية البيئة واملناخ يف املتعلقة بالتعديل 

وضع معايري دنيا ألداء و اخلالئط احملتوية على مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ ها املستنفدة لألوزون وبدائلها، مبا في
والتقنيني  العاملني يف الشركات تدريب و ؛ الكفاءة يف استخدام الطاقةفيما يتعلق بلتوسيم لمعايري الطاقة ووضع 

تنظيم حلقات عمل و  ومنح الشهادات يف هذا اجملال؛يد وتكييف اهلواء، الترب  ياملمارسات اجليدة يف قطاع على
كفاءة  لتشجيع البرامج حتفيزية، مبا يف ذلك احلوافز الضريبية،  وضع  و   ؛هالبناء القدرات ووضع املواد التعليمية ونشر 

 .الطاقةيف استعمال 
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وشهد الكثري من املمثلني على التمويل الكبري وغريه من أشكال الدعم اليت يقدمها الصندوق املتعدد   -215
لمساعدة التقنية  لاحلاجة إىل تدفق موثوق وكاف  أعرب عن  من املمثلني    اً عدداألطراف والوكاالت املنفِّذة. إال أن  

وقال  .توكول مونرتيال، مبا يف ذلك تعديل كيغايلواملالية لكي تتمكن األطراف من الوفاء بالتزاماهتا مبوجب برو 
التحدي السابق املتمثل حتد أكرب من    وأحد املمثلني إن احلد من استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية ه

اجملتمع  ه يتعنيَّ علىمركبات الكربون الكلوروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأن  يف التخلص من
، مبا يف ذلك عن طريق دعم مشاريع  االحتباس احلراريد اجلهود الرامية إىل احلد من انبعاثات غازات  وحِّ ي  أنالدويل  

  .والشديد االخنفاض، مع الرتكيز بوجه خاص على البلدان ذات االستهالك املنخفض دعمًا فّعاالً بناء القدرات 
تنفيذ تعديل  باألخذ بزمام املبادرة يفمن الربوتوكول  2التزام األطراف العاملة مبوجب املادة  تعزيزودعا آخر إىل 

آخر إن مبدأ املسؤولية املشرتكة وقال ممثل    .التدرجيي  السابقة الرامية إىل التخلص  ةالزمني  اوهلاكيغايل، بالنظر إىل جد
 .دي للتحديات البيئية الناشئةللتعاون الدويل يف التص اً ظل منوذجياملتباينة ينبغي أن  

التمويل    إىلللتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية  الالزم  إن إضافة الدعم املايل    ممثلوقال   -216
 .يف التمويل نيعلى الشركاء الرئيسيشاقاً  إضافياً  للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يضع عبئاً القائم 

بدأ  أن يف العقود الثالثة األوىل منذ  تغرياً كبرياً طراف فقد تغريت اإلمكانات االقتصادية لألويف الوقت نفسه، 
وأدى ذلك إىل أن نسبة أقل من ، 5مادة اخلاضعة لل توفري الدعم املايل لألطراف يف الصندوق املتعدد األطراف 

. 5م عدداً كبريًا ومتناميًا من البلدان اخلاضعة للمادة باتت بصورة متزايدة تدع 5األطراف غري اخلاضعة للمادة 
 .عدالة واستدامة اآللية املالية لربوتوكول مونرتياليلزم إجراء استعراض ملدى لذا، و 

االمتثال ألحكام تعديل عاماًل هاماً يف كفالة    توافر بدائل ميسورة التكلفة وفعالة من حيث التكلفة  واعُترب -217
ن يف األخذ بالتكنولوجيات اجلديدة، يف ضوء اعتبارات و عصنِّ امل جيدها يتال بالصعوبةملمثلني وأقر عدد من ا. كيغايل

مساعدة الشركات يف من أجل  نقل التكنولوجيا والبحوث وبناء القدراتويتعني تعزيز  .السالمة والقدرة التنافسية
ذات كفاءة يف استخدام الطاقة و  سليمة بيئياً اليت تستخدم يف التحول التكنولوجيات  أن تكونينبغي . و هذا الصدد

 مفيداً   مرجعاً تُعدُّ  ملعايري السالمة    وقال أحد املمثلني إن األداة اإللكرتونية اليت وضعت مؤخراً   .وآمنة ومعقولة التكلفة
 أمر بالغ األمهية يف توفري الطاقة. وقال آخر إن االبتكار يف تصميم املباين .الوطينعلى الصعيد ملعايري هذه التنفيذ 
توافر جيل جديد من معدات التربيد ذات  يزداد فيها، ت يف احلدوثثالث إن ثورة يف السوق العاملية قد بدأوقال 

 أوجه التآزرعلى  يشهد  يف استخدام الطاقة، وهو تطور  املثبتة  الكفاءة  و االحرتار العاملي    األثر املنعدم أو الضئيل على
اليت تواجهها البلدان ذات املتواصلة بعض املمثلني الضوء على التحديات  وسلَّط  .األوزون وتدابري املناخبري تدا بني

 .لتربيد وتكييف اهلواءي اقطاعيف درجات احلرارة احمليطة العالية يف حتديد التكنولوجيات املالئمة وامليسورة التكلفة 
وأبرز عدة ممثلني الزيادة غري املتوقعة    .د عدد من التحديات الناشئة اليت يواجهها بروتوكول مونرتيالدِّ وحُ  -218

هذا األمر إن  أحد املمثلني  قال  و   .شديداً   باعتبارها مسألة تثري قلقاً   11-الكربون الكلوروفلوري  مركب  يف انبعاثات 
  ، اليقظة والرصد من أجل حتديد هذه التحديات يف مرحلة مبكرة  مواصلةإىل أمهية    مشرياً لألطراف،    يُعدُّ مبثابة إنذار 

يدل هذا و  .مبجرد نشوئهاالتعامل مع تلك التحديات واحلاجة إىل حتسني القدرات التنظيمية للبلدان النامية على 
عملية طويلة األجل تتطلب الثقة والتعاون بني األطراف    إمنا هوالربوتوكول    ألحكاملى أن االمتثال  ع  أيضاً التطور  

الكربون  مركب باسم جمموعة من البلدان، إن انبعاثات  ث دحتوقال ممثل آخر،  .من أجل ضمان التنفيذ املستدام
أثبتت أن جناح الربوتوكول يف محاية طبقة األوزون ال ميكن أن  اً خر مؤ  اليت أطلقتتوقعة امل غري 11-الكلوروفلوري

إنفاذ الربوتوكول والوفاء  تعزيزاليت ميكن هبا جلميع األطراف  السبلومن املهم النظر يف  .يكون من املسلَّمات 
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،  القائمة استعراض نظم الرصد والتحقق واإلبالغ ويلزم .بالتزاماهتا من أجل ضمان استمرار تعايف طبقة األوزون
 .االمتثال مواصلةيف كفالة  ةاملتمثل وزيادهتا من أجل بلوغ الغاية القصوى  الفرص املتاحة لتعزيز اليقظة واستشراف

  خلصكيفية الت  هو وقال أحد املمثلني إن أحد التحديات األخرى اليت تتطلب اهتمام مجيع األطراف  -219
  آنقد  إن األوانآخر  وقال .مواد التربيدها ي، مبا فاخمزوهن تدبُّرمن املواد املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها أو 

ملبدأ التمثيل اجلغرايف العادل يف هيئات إدارة   اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وفقاً  تشكيلالستعراض 
الفلوروكربون، مبا  مركبات   دورة حياة   تقوم على تدبُّر ثالث مبادرة جديدة  واقرتح    .مؤسسات منظومة األمم املتحدة

 .خفض االنبعاثات   مواصلةبغية  ملةوامله ةتسرباملركبات الفلوروكربون ملر السليم لتدبُّ يف ذلك ا
إعالن روما بشأن مسامهة بروتوكول مونرتيال يف احلد من  وأعرب عدة ممثلني عن اهتمامهم مبوضوع -220
احلاجة إىل تكنولوجيات تربيد تتسم   منهم علىدد  وشدد ع.  سلسلة تربيد مستدامة  تطويرمن خالل    يائالغذ  الفاقد

 يفثر كبري  أ  له بدورهخفض الفاقد الغذائي، وهو ما  تسهم يف    مرتابطة األجزاءسالسل تربيد  جود  بالكفاءة لكفالة و 
ة أو درجات احلرارة احمليط ترتفع فيها اليت  البلداناحلد من انعدام األمن الغذائي والفقر يف البلدان النامية، وال سيما 

 نسخة عام صدوراملسألة، بالنظر إىل هلذه  الوقت مناسب متاماً وقال ممثل إن  .على الزراعة ها اقتصاد يقوماليت 
 ي وهدرائقد الغذا فالي ركز على احلد من  ذمن تقرير منظمة األغذية والزراعة عن حالة األغذية والزراعة، ال  2019

وأشار  .دون اإلضرار بالبيئة  تقليل الفاقد الغذائيساعد على  تأمهية النهوض بالتكنولوجيات اليت   مشرياً إىل،  الغذاء
جامعة  إن التربيد يف صناعة الغذاء مسألةإىل بعض املمثلني، من بينهم ممثل حتدث نيابة عن جمموعة من البلدان، 

ممثل املعهد الدويل للتربيد إن  الوق .عدد من أهداف التنمية املستدامة بلوغميكن أن تساعد يف و  لعدة جماالت 
إعالن روما يتماشى مع العمل الذي يضطلع به معهد التربيد ملساعدة البلدان على وضع خطط عمل وطنية لضمان 

 كهذه.ط  وضع خط من أجل ميف بلداهناليت تُتخذ املبادرات إىل  نيمثل املبعض  أشارو  .سالمة األغذية والصحة
عدد من املمثلني إجراءات محاية طبقة األوزون مبوجب بروتوكول مونرتيال يف السياق األوسع   وضعو  -221

وتشمل هذه اجلهود وقف إزالة الغابات  .للجهود الرامية إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة وتعزيز التنمية املستدامة
الطاقة النظيفة واملتجددة والنقل املستدام واملدن الذكية والنمو   التشجيع على االنتقال إىلوزيادة الغطاء احلرجي و 

يف جماالت ملختلف فئات اجملتمع  والسياسات الشاملة    ة املراعية للبيئةالزراع  وأساليبر النفايات،  بُّ دتو   املراعي للبيئة
الصحة جماالت ات يف من شأن التحسينو  .مثل البيئة الصحية وإجياد فرص العمل والعمالة واملساواة االجتماعية

 وهوأال يتخلف أحد عن الركب،  كفالةساعد على  توالتغذية واإلمدادات الغذائية وتوزيع املوارد والرفاه العام أن 
وعرض بعض املمثلني مالمح منوذج كلي ومتكامل  .ثل أحد املبادئ األساسية ألهداف التنمية املستدامةما مي

وحتدث أحد املمثلني وترعاه وحتمي موارده الطبيعية لتنتفع هبا الشعوب كافًة.  تعيش فيه البشرية يف وئام مع كوكبنا  
 كفالةو   ة الطبيعي  الثروات احلاجة إىل حتقيق التوازن بني النمو االقتصادي واالستدامة البيئية لضمان احلفاظ على  عن  

  .لمواطننيجيدة لحياة نوعية 
عدد من املمثلني على أمهية التعاون والتآزر يف االضطالع بأنشطة على شدَّد  هبذه املثل العليا،    التزاماً و  -222

بروتوكول مونرتيال نفسه إن  .األرض والبشريةكوكب حال  املستوي الوطين واإلقليمي والدويل من أجل حتسني 
من   لعمل معاً حتت لواء واحد لدين شركاء متعد حُيتذى به يف مجع ح معرتف به للتعاون العاملي، ومثل ج نا مثال

  .من أجل مستقبل مستدامووضعها موضع التنفيذ حلول للتحديات العاملية  التوصل إىلأجل 
ر ممثلون عديدون التزامهم بأهداف الربوتوكول وتعديالته وطموحهم املستمر للوفاء ، كرَّ اً وختام -223

 ر.البيئة والبش  صاحل، ملا فيه  ه بالتزاماهتم مبوجب
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من خالل تطوير   ائي الغذ الفاقدلحد من في امائدة مستديرة بشأن مساهمة بروتوكول مونتريال  ةقش انم -باء
 سلسلة تبريد مستدامة

الطاقة املستدامة للجميع، يف مؤسسة  ستديرة السيد جيم ووكر، مدير الشراكاتاملائدة املأدار مناقشة  -224
، وزارة ةاملشرتك  ةالسيدة غيتا مينون، األمينو   البيئة وتغري املناخ، فنلندا؛  ة، وزير كرستا ميكونن السيدة  وشارك فيه كل من

، السيد روبرتو موراسوت، وكيل وزارة الدولة لشؤون البيئة ومحاية األراضي والبحارو  البيئة والغابات وتغري املناخ، اهلند؛
وزير  ةنسيم، نائب خدجية السيدةو  املوارد الطبيعية والطاقة والتعدين، مالوي؛، وزير بنتوين كوتسايرا السيدو  إيطاليا؛

املناخ والتنوع البيولوجي وتنمية األراضي إدارة السيد رينيه كاسرتو ساالزار، املدير العام املساعد، و  البيئة، ملديف؛
شركة أغروبيكوريا ديدة، اجلشاريع امل مديرفياللاير، ريوس السيد خوسيه راؤول و  واملياه، منظمة األغذية والزراعة؛

شركة كارير  آبل، رئيسالسيد ديفيد و  مشال املكسيك؛ للخضروات مقرها ةومصدر  ةمنتجوهي شركة  ماالتشيتا،
 ة إدارةالسيدة ليز غودوين، مدير و  العاملية؛ تربيد الغذاءالرئيس املشارك جمللس سلسلة و  والتربيد دألنظمة النقل البار 

 شامل لعدةحتالف وهو  3-12 األبطاللتحالف ، معهد املوارد العاملية، وممثل اءالفاقد الغذائي وهدر الغذشؤون 
 .لربنامج األمم املتحدة للبيئة ةالتنفيذي ةاملدير ة إنغر أندرسن، والسيد ؛ءالغذاهدر  يعمل على احلد منقطاعات، 

بتقدمي حملة عامة عن الصالت بني بروتوكول مونرتيال وخطة التنمية املستدامة النقاش  السيد ووكر  واستهل   -225
مليون شخص ال يزالون يعانون من  820وقال إن  .اجلوعحماربة و  اءهدر الغذ مكافحةا يف مأمهيتهو  2030لعام 

يهدر كل عام، وهو ما ميثل أو  املنتج عاملياً  غذاءد ثلث الفق  يُ ويف الوقت نفسه،  .سوء التغذية يف مجيع أحناء العامل
ومن شأن   .سنوياً لف االقتصاد العاملي تريليون دوالر  يكيف املائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري و   10نسبة  

يساعد على إطعام عدد متزايد من السكان، واحلد من آثار تغري املناخ، وزيادة أن  حتقيق سلسلة تربيد أكثر استدامة  
 كبرياً   سهم إسهاماً ي  لكيلربوتوكول مونرتيال  ساحنة  فرصة    خصوصاً تعديل كيغايل  وميثل    .فرص العملاألجور وإجياد  

 .الطاقة املستدامة للجميع إتاحة، و الغذاء الفاقد الغذائي وهدريف حتقيق أهداف القضاء على اجلوع، واحلد من 
 اإلجراءات التي تتخذها الحكومات -١

اإلجراءات اليت    أن يعرضوا  اً أعضاء حلقة النقاش الذين ميثلون أطراف  منلسيد ووكر  عقب ذلك، طلب ا -226
مستدامة؛ والفرص اليت يرون أهنا   سالسل تربيد تطويرعلى الصعيدين احمللي والدويل لدعم  متتخذها حكوماهت

 امة.ساحنة حلكوماهتم للقيام بذلك والفوائد اليت ستعود على الناس من سالسل التربيد املستد
من أهداف   اهنما يف إطار اهلدف التاسعنشد يتعني غايتنيالضوء على  موراسوت  السيدوسلَّط  -227

من خالل صكوك  الغايتني ني اتوميكن دعم ه .ة لتحتيا البنية  االبتكار الصناعي وتطوير  أال ومها  ، التنمية املستدامة
لالبتكار التكنولوجي وإجياد فرص عمل  موارد  بروتوكول مونرتيال، وال سيما الصندوق املتعدد األطراف، الذي يوفر  

من املقرر أن تعتمد ف .يف هذا الصدد إسهامالسرتاتيجيات الوطنية ل يكون أن كما ميكن   .جديدة عالية اجلودة 
األعمال على االستثمار يف االبتكار   قطاعرمي إىل تشجيع تفز ضريبية احلكومة اإليطالية، على سبيل املثال، حوا

وقد   .وحتسني األداء وإجياد فرص العمل ودعم التنمية املستدامة ةأجل تقدمي خدمات تقنية جديد منالصناعي 
 بطرحبشر باخلري فيما يتعلق ي ما وهوالتنمية املستدامة،  إىلاألعمال التجارية اليت هتدف ب تعرتفبدأت السوق 
 .استنفاد األوزون واالحرتار العاملي تسبب والهدر الغذاء  من حتدتقنيات تربيد 

اليت بدأت العمل هبا مؤخراً يف   اهلند  يف  بالتربيد  اخلاصةخطة العمل    عنالسيدة غيتا مينون    وحتدثت -228
  .املقبلة  30الت  السنوات   على مدارأربعة أضعاف    مبعدلسل التربيد  األساسية لسال  بنيةال  تنمو  أنبلدها. ومن املتوقع  

طريق حتسني فرص   عن تمثل يف مضاعفة دخل املزارعنيامل احلكومة هدف بلوغ  يف حامسة أمهيةسلسلة التربيد ول
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  بنيةتطوير وتطمح اهلند إىل  .ربنامج التحصني يف البلدب يتعلق فيما رتتب عليها آثار كبرية يالنفاذ إىل األسواق وس
 استخدام كفاءةسلسلة التربيد تأخذ يف االعتبار احلاجة إىل منع االحرتار العاملي، وحتسني  لأساسية مستدامة 

 هيالتحديات الرئيسية    أن  ذكرت و   .نو املزارع  أي  ،سلسلة التربيدهم يف أشد احلاجة إىل    منالطاقة، والوصول إىل  
 .الطاقة وتنمية املهارات  استخدام يف الكفاءةخيارات التكنولوجيا ومواد التربيد و 

استخالص   أي، لإلطالة األسبقية يوليان، ككلاالحتاد األورويب  و إن فنلندا،  ميكونن السيدة وقالت -229
  أناالحتاد األورويب،  بلدانثبت يف  قدو  .ألطول مدة ممكنة باستعماهلااملواد واملنتجات من  القيمةأكرب قدر من 

االحتباس  وغريها من غازات  اهليدروكلورية فلورية    الكربونملراقبة مركبات  التشريعات واللوائح التنظيمية أدوات فعالة  
 أن 2006يعمل هبا االحتاد األورويب منذ عام  اليتلوائح الفضل باملتوقع  منو  املفلورة )الغازات املفلورة(؛ احلراري

املربدات األكثر   شيوع زيادة  بذلك    يقرتن  وأن  2030  عام  حبلولاخنفاضاً كبرياً    املفلورة  الغازات  مستويات تنخفض  
 .كما ثبت أن التكنولوجيا أداة فعالة وأهنا تؤدي إىل حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة  .مراعاة للبيئة يف األسواق

إنتاج الغاز   يف  استخدامه  ميكن أيضاً   لكنإىل أدىن حد ممكن،    هالغذائي، قالت إنه ينبغي تقليل   بالفاقدوفيما يتعلق  
  مندث يف مرحلة مبكرة حي فهو ، البلدان باختالف  ختتلف صوراً  يتخذ اء الغذ هدرر أن ومن املهم تذكُّ  .احليوي
حاجة إىل األدوات الالزمة   ومثة .يف البلدان املتقدمة النمو نازلامل يفو السلسلة الغذائية يف البلدان النامية  مراحل

 .املنازل من ةنظم مجع النفايات الغذائيك،  املهدر ءعادة استخدام الغذاإل
، شأهنا يف ذلك شأن معظم البلدان النامية تفتقراحلالة يف مالوي اليت  كوتسايرا السيد ووصف -230

األساسية القائمة   البنية إذ ترتكَّز  .سلسلة التربيدجمال  يف مالئمة أساسية  بنية إىلالواقعة جنوب الصحراء الكربى، 
 الفاقد عأما يف املناطق الريفية فينز  .كفاءةبال تتسم التكنولوجيات  فيهاستخدم ما تُ  يف املناطق احلضرية، وكثرياً 

خرباء  ُدرِّب احلكومة بالدور احلاسم الذي تؤديه سلسلة التربيد و  أقرَّت  وقد. احلصاد بعد احلدوث  إىل الغذائي
 تأثري منخفض القدرة  ذات الطاقة و   استهالكالكفاءة من حيث  ب  تتسم  تكنولوجيات لى استخدام  ع  ونالتربيد احمللي

ع يتشجلسياسات  تطبيق يفاحلكومة  شرعت كما  .ستدامةمعلى إحداث االحرتار العاملي لدعم سلسلة تربيد 
توسع يف برنامج  الالطاقة، و  استهالكاجملتمعات احمللية على التحول إىل تكنولوجيات تربيد أكثر كفاءة من حيث 

 .ما بعد احلصاد وحتسني دخل املنتجني فاقدحتسني سلسلة التربيد وختفيض  إىل سعياً كهربة الريف  
 400  000  يبلغ تعداد سكاهنا   إىل أن ملديف دولة جزرية صغرية نامية   ةً قالت السيدة نسيم، مشري و  -231

يتأثران   ءن نوعية األغذية وهدر الغذاإبلدها مهمة صعبة و يف  ءإن توزيع الغذا، 190نسمة يقطنون جزرها الت
صحة ل أمر بالغ األمهية لألمن الغذائي و متواصلة سلسلة تربيد ووجود  .توزيعالبكفاءة نظام كبريا ً   ا تأثراً دورمهب

توافر سبل الوصول إىل التكنولوجيا املالئمة وتنفيذ  من شأن  كما أن    .السكان والقتصاد البلد املعتمد على السياحة
ودعم سبل العيش، وال سيما   ءالغذا فاقداهلند أن يساعد على احلد من اخلطة اليت تنفذها خطة تربيد وطنية مثل 

 .الدولة اجلزريةهذه بالنظر إىل التأثري القوي لتغري املناخ على 
 لقطاع الخاصاإلجراءات التي تتخذها الهيئات الدولية وا -٢

 2030  إجنازه حبلول عام إىل تبادل األفكار بشأن ما يلزم  نياملشاركبعد ذلك سائر  دعا السيد ووكر   -232
تآزر بني بروتوكول مونرتيال واملنظمات واملبادرات تعزيز الوكيفية  مستدامة سالسل تربيدمن أجل التوصل إىل 

 .الغذاءدر  هل اليت تتصدياألخرى 
األمم   هيئات حتسني التعاون بني    من العناصر األساسية مهاإن عنصرين    ساالزار-لسيد كاسرتووقال ا -233

  ثبتت كفاءهتانهج اليت  التكنولوجيات وال  يف اعتمادواسعة النطاق  و فورية    ن ذلك بزيادةاواقرت املتحدة والقطاع اخلاص  
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وميكن استكمال موارد الصندوق املتعدد األطراف بتمويل من الصندوق األخضر  .املشاريع الرائدةأثناء تنفيذ يف 
الزراعة وصيد   وقطاعياحلكومات األغذية والزراعة بعالقات منظمة  تسهمميكن أن  و للمناخ والصناديق األخرى، 

 يف هذا املضمار. مفيداً  إسهاماً والفواكه نتجي اخلضروات ومباألمساك 
عقد الدعوة إىل  األمني العام إىل  ب  حداقد    تغري املناخالقلق إزاء  أن  بالسيدة أندرسن  بعد أن ذكَّرت  و  -234

 80الذين يناهز عددهم قرابة التشركاؤه    يعكف الذي    ديرب التعن حتالف  ت  حتدثاألخرية،    يل املناخمؤمتر قمة العم
يف مجع خمتلف اجلهات الفاعلة من قطاع   وتتمثل الغاية   .سلسلة التربيدو املباين الذكية  راسة اجلوانب املتعلقة بعلى د

دور برنامج األمم املتحدة للبيئة يف توفري يف حمفل واحد. ويتمثل  ةالصناعة والعلوم واحلكومة واملنظمات الدولي
وقد حصل حتالف   .مع سياقاهتا الوطنيةتكييفها البلدان والكيانات اإلقليمية  وبعدها تتوىلرشادات القواعد واإل

إدراج التربيد يف مسامهاهتا  ب  بلداً   20من    أكيدة   على تعهدات الشهر،    يرجع تاريخ إنشائه إىل أقل منالتربيد، الذي  
 .الصناعةمن قطاع و ( 40)ميم قيادة مناخ املدن  جمموعة، إىل جانب التزامات إضافية من احملددة وطنياً 

هتيئة مستقبل بعنوان معهد املوارد العاملية التقرير الصادر عن السيدة غودوين االنتباه إىل ووجهت  -235
ن استخدام دو  2050نسمة حبلول عام  مليارات  10تغذية ميكن مسألة كيف  يتناول الذي مستدام لألغذية،

صلة مبوضوعنا هو  اإلجراءات املقرتحة يف التقرير ومن أكثر  .مزيد من االنبعاثات  إطالقاملزيد من األراضي أو 
حتالف األبطال ويضم  .الغذاءهدر و ي ائالغذالفاقد معاجلة من أجل العمل  ت جماالأكرب  وهو ،خفض الطلب

ملتزمني بالتصدي للفاقد الغذائي وهدر الغذاء من  اجملتمع املدينمن القطاعني العام واخلاص و قادة من  12-3
ويعتمد التحالف اسرتاتيجية بسيطة تقوم على  من أهداف التنمية املستدامة.  3-12أجل بلوغ اهلدف الفرعي 

، اختذ إجراءات‘‘ للبلدان والشركات  تسق مع أهداف التنمية  وقوامها حتديد أهداف ت ،مبدأ ’’استهدف، ِقسّّْ
سلسلة التربيد  . ولتلك القياسات  استنادًا إىل، واختاذ إجراءات اءغذلاهدر و  ائيالغذفاقد الستدامة، وقياس امل
 .يائالغذالفاقد معاجلة بالغة يف ستدامة أمهية ملا

الزراعي  يف القطاع نوعية الإن حتسني  من منظور منتجي األغذية،  ، متحدثاً السيد راؤول ريوسوقال  -236
 تقد مكنَّ ف .سلسلة التربيدهي نوعية اللتحسني  وسيلةأفضل وإن  ، دخل املنتجني شأنه أن يزيدالتجاري من 

 الفاقد مبقدارختفيض و كندا، إىل   وحىتتوسيع نطاق عملها إىل شرق الواليات املتحدة من عمليات التربيد شركته 
 يف سلسلة التربيد احللقة األساسية - الكهرباءمتثل و  .جمزية الراتب ةفيوظ 12 000أكثر من استحداث و  النصف 

. الطاقةاستخدام كفاءة الرامية إىل تعزيز  شاريع باملشركته لذا هتتم يف املائة من التكاليف، و  80ما يصل إىل  -
بيد   .من الطاقة  ايف املائة من احتياجاهت  10ا بتتزويدهلبتمويل من البنك الدويل،    اً فولطاضوئي  اً مشروعالشركة  ونفذت  

إىل أن توجه انتباهها إىل الشركة اضطر مما  ، يف السنوات األخرية كبرياً اخنفاضا ً  شهد الدعم املايل لتلك املشاريع أن
يف  30 أن يزيد بنسبة ومن اجلدير بالذكر أن اإلنتاج الزراعي ميكن .األجل القصرييف أرباح ملموسة ذات مشاريع 

ال تفي بتوقعاهتم من كانت وإن  ، مبذاقهاية و طبيعال هاصائصخبحتتفظ  مبنتجات ن و قبل املستهلكإذا سنويًا ائة امل
 .اجلمالية الناحية
منظور صناعة السلسلة الغذائية، إنه على الرغم من أن سلسلة التربيد آبل، متحدثًا من السيد وقال  -237

يف املائة  15إال   ، فإنه ال يربَّد حالياً القابلة للتلف  يف املنتجات  الفاقد الغذائيمن نصف    أكثر  أن تنقذميكن    ةاملستدام
اليت تتيح حفظ التربيد  ما قبل  شآت  فرص االستثمار منوتشمل    .من األغذية القابلة للتلف املنتجة على الصعيد العاملي

رد للحفاظ على االب  نقللامعدات  ؛ واستخدام  بغية احلد من التلف  فور حصادها   هيئةبيئات م  يفاألغذية القابلة للتلف  
 كفالةاحلرارة للمساعدة يف    ات درج اآلنيني ل  والتتبعواستخدام أجهزة الرصد    احلرارة والرطوبة املناسبة أثناء النقل؛  درجات 

ومن منظور وضع السياسات،  .سلسلة التربيد ها بني خمتلف حلقات نقلأثناء  هتا المة األغذية القابلة للتلف وجودس
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واحلد من انبعاثات غازات االحتباس   البشرتغذية مزيد من  الوحيدة اليت ميكن هبا  سياسة  ال  والغذائي ه  فإن تقليل الفاقد
بياناً   الغذائي وتغري املناخ  الفاقدالصلة بني    بيان  عن طريق  -  بروتوكول مونرتيال البلدانأسرة  ساعد  تميكن أن  و   .احلراري
 .ها فيسالسل التربيد  من أجل تطوير املناخاملتعلق بالتمويل األمم املتحدة على من على احلصول  - واضحاً 

 الدعوة إلى اتخاذ إجراءات -3
سؤال  ما طُرِح عليهم القطاع اخلاص، عندشركات من هيئات دولية و  ونثل مي نيذال ونشاركاقرتح امل -238
اعتماد سالسل تربيد مستدامة، حتديد أهداف  بوترية اإلسراع يف بروتوكول مونرتيال يسهم كيف ميكن أن مفاده  

املزيد من  وتنفيذ  اتفاق باريس؛ اخلاصة باملقبلة  ات احملددة وطنياً يف املسامهوإدراج سالسل التربيد  ؛ أكثر طموحاً 
وجعل العقد العشريين من األلفية الثانية عقد وضع التخزين البارد   ؛املشاريع املشرتكة بني القطاعني العام واخلاص

وضع اسرتاتيجيات و   التربيد؛ سل  شمل سالتو   لتربيد تتماشى مع تعديل كيغايللوضع خطط وطنية  و موضع التنفيذ؛  
؛ 4/2 ةمجعية األمم املتحدة للبيئقرار الذي دعا إليه ، على النحو اءهدر الغذالفاقد الغذائي و وطنية للحد من 

توفري التدريب لدعم اعتماد و   ؛اً مرحب  لكفالة أن يكون التحولالتكنولوجي  حول  الالزمني للتتوفري احلوافز والتمويل  و 
 .ستدامةامل  سل التربيدساللاجلدوى االقتصادية وإقامة الدليل على  تكنولوجيات مستدامة؛

التدابري اليت يتعنيَّ على سؤال عن ما طُرِح عليهم حكومات، عند ونثلمي نيذال ونشاركاقرتح امل -239
استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية  تثين عنحوافز  وضعسل التربيد، سال  لتحقيق استدامةاختاذها احلكومات 

بني احلوافز الصلة  وإقامة ؛ عموماً  اعتماد تكنولوجيات بديلةعلى شجع تفلورية أو مركبات الكربون اهليدروفلورية، و 
مواد و الطاقة استهالك من حيث  تتسم بالكفاءةاعتماد تكنولوجيات و التربيد لسالسل تطوير البنية التحتية القائمة ل

وجتديد البنية األساسية القائمة يف جمال التخزين البارد ليتسىن   ؛التربيد املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي
توحيد و   مة؛اواد التربيد القابلة لالشتعال والس فيما يتعلق مبسالمة  للوضع معايري االنتقال إىل استخدام تلك النظم؛ و 

مرافق التدريب املتخصص   يئةهتو   ؛ة التربيد وتركيبها ومواصفاهتا يف خمتلف أجزائهالسلسلاألساسية    البنيةتصميم عناصر  
؛ قائمة على مواد التربيدغري تكنولوجيات يف إمكان استخدام  والنظر سلسلة التربيد؛   يف جمالفنينيالو  نيمهنيلل
واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك عن طريق تبادل التآزر الوطين أوجه  عزيزوت ؛ ءالغذا هدر  ملنعاعتماد خطط وطنية و 

 .أفضل املمارسات
وطُِلب من املشاركني يف النقاش تلخيص الرسائل اليت يودون إيصاهلا فقالوا إن التصدي هلدر الغذاء  -240

وأن وجود سلسلة تربيد مستدامة يدخل يف صميم هذا املسعى. ومن شأن وجود    ،ئي أمر مهم وممكنوالفاقد الغذا
ض الفاقد الغذائي وهدر األغذية فِّ أن خيأن حيد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، و  ةسلسلة تربيد مستدام

سلسلة التربيد وينبغي  بالغة يف حتقيق استدامة تعديل كيغايل أمهية ول .سكان العاملتزايدة من املعداد األ وأن يطعم
 .ق عليهصدِّ أن تاألطراف  لكل

يسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع  تقرير الرئ -سادساا 
 الحادي والثالثين لألطراف

ع ير امش وأن للجزء التحضريي بأن أعمال ذلك اجلزء قد اُختتمت بنجاح  ةاملشارك ةالرئيس  ت أفاد -241
ف على إرجاء املضي يف  اطر األ تاتفقوقد  .اعتمادها يف اجلزء الرفيع املستوى إمكانللنظر فيها و أُقرت مقررات 

، 2020الذي سُيعق د عام  االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح العضويةإىل مناقشة عدد من املسائل 
)ب( )خمزونات بروميد  8بند الو  )استمرار االنبعاثات املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون(؛  7مبا يف ذلك البند 

 تاتفق. كما )عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال( 11والبند  امليثيل(؛ 
اجلدول  عليها  ينطبقضمن األطراف اليت  إدراجها أذربيجان  طلب) 12على إغالق باب املناقشة بشأن البند 



UNEP/OzL.Pro.31/9 

47 

اء(  ي)  2من املادة    4و  2ات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني  الزمين للتخلص التدرجيي من مركب
ض يخفتل  للقيم املستهدفةعدم امتثال مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    خطر)  17البند  و بروتوكول مونرتيال(    من

 (. 2019الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام مركبات 

فقت ها اتبناءة ولكن األطراف  اليت أجرهتا  )معايري السالمة(، كانت املناقشات    13يتعلق بالبند    وفيما -242
)التقييم األويل الذي جيريه فريق التقييم العلمي  14وفيما يتعلق بالبند  .على عدم اختاذ أي قرار يف هذه اجللسة

متطايرة ومركبات ذات صلة هبا وجدت يف  وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي خلمسة مركبات عضوية فلورية 
التقييم، إىل أنه ليس هناك ما يدعو إىل    يقياألطراف، بعد االستماع إىل تقارير من فر ، خلصت  (القطب الشمايل

  .حكومة إيطاليا تهقرتحذي ااألطراف إىل التوقيع على إعالن روما ال كلت  يعِ ، دُ وأخرياً  .يف الوقت احلايل القلق
 الدؤوب على عملهم  لكل من شاركشكر العن سها، وباألصالة عن نف وختاماً، أعربت باسم الرئيس املشارك

 . وعلى روح التعاون اليت اتسمت هبا املفاوضات 

 تاريخ ومكان انعقاد االجتماع الثاني والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -سابعاا 
عن رغبة بلده يف اإلسهام يف تطوير التعاون الدويل من أجل محاية  ممثل أوزبكستان، معرباً  قدَّمو  -243

حكومته باستضافة االجتماع  من  اً طبقة األوزون، ومكافحة تغري املناخ، وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة، اقرتاح
 .2020الثاين والثالثني لألطراف يف طشقند يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 .أوزبكستان لذلك االجتماع ملزايا استضافة إيضاحياً عرضاً  وقدم -244
 مسائل أخرى  -ثامناا 

 .االجتماع الثالثون لألطراف أية مسائل أخرى أثناء اجلزء الرفيع املستوى يتناولمل  -245

 اعتماد المقررات من جانب االجتماع الحادي والثالثين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -تاسعاا 
الثالثون لألطراف املقررات اليت متت املوافقة عليها أثناء اجلزء احلادي و اعتمد االجتماع  -246

 .UNEP/OzL.Pro.31/9/Add.1الوثيقة التحضريي، على النحو املشار إليه يف 
 اعتماد التقرير  -عاشراا 

مشروع  على أساس  2019رب نوفم/ثاينتشرين ال 9األطراف هذا التقرير يوم السبت  اعتمدت  -247
فت أمانة األوزون  وُكلِّ . UNEP/OzL.Pro.31/L.1/Add.1و UNEP/OzL.Pro.31/L.1 التقرير الوارد يف الوثيقتني

 .بوضع الصيغة النهائية للتقرير
 اختتام االجتماع  -عشرحادي 

يوم السبت املوافق  12:30بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة أُعلن اختتام االجتماع الساعة  -248
 .2019تشرين الثاين/نوفمرب  9
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 المرفق األول

مساهمة بروتوكول مونتريال في الحد من الفاقد الغذائي من خالل تطوير سلسلة إعالن روما بشأن 
  *ةتبريد مستدام

  : األوزونن، وزراء ورؤساء وفود الدول التالية األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة  حن
األرجنتني، واألردن، وإسبانيا، وأسرتاليا، وإستونيا، وإكوادور، وأملانيا، وأنغوال، وأوزبكستان،  االحتاد األورويب، و 

، وبلجيكا، وبليز، وبنغالديش، وبنما،  (1)اإلسالمية(، وإيطاليا، وباراغواي، والربازيل -وأوغندا، وإيران )مجهورية 
بوسنة واهلرسك، وبولندا، وبيالروس، وتشاد، وتونس، واجلبل األسود، وجزر سليمان،  وبوركينا فاسو، وبوروندي، وال

ومجهورية أفريقيا الوسطى، واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية مولدوفا، وجنوب السودان،  
غال، والسودان، وسورينام،  والدامنرك، ورواندا، وسانت لوسيا، وسري النكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، والسن

بيساو، وفانواتو، وفرنسا،    -، وغرينادا، وغينيا، وغينيا  (-  )مجهورية  وغامبياوالسويد، وسويسرا، وشيلي، والصني،  
البوليفارية(، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام، وقطر، وقريغيزستان، والكامريون، وكرواتيا،   – والفلبني، وفنزويال )مجهورية

املوحدة(، والنرويج، والنمسا،   -وملديف، وميكرونيزيا )واليات    ،(1)وليتوانياكسمربغ، وليربيا، وليبيا،  وكولومبيا، ول
 ونيبال، والنيجر، ونيجرييا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، 

املناقشات اليت جرت يف جلسة املائدة املستديرة اليت عقدت يف افتتاح اجلزء الرفيع   إذ نضع يف االعتبار 
املستوى من االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم 

 املتحدة، اليت تؤدي دوراً بارزاً يف احلد من خسائر األغذية، 
در، مما يؤثر  يُهفقد أو يُ وايل ثلث جمموع األغذية املنتجة عامليًا لالستهالك البشري إىل أن ح وإذ نشري

 ويولد غازات االحتباس احلراري،  ،مثل األرض واملياه والطاقة ،بشكل كبري على دخول املزارعني ومواردهم الثمينة
ن بروتوكول مونرتيال وتعديل  من جديد التعاون بني األطراف يف تنفيذ بروتوكول مونرتيال ونقر بأ  وإذ نؤكد

كيغايل له قد زادا الوعي باحلاجة إىل وضع حلول مستدامة وفعالة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء لتلبية الطلب 
 على التربيد يف املستقبل، مبا يف ذلك مبادرات لسلسلة التربيد حلفظ األغذية، 

وأهداف التنمية  2030تنمية املستدامة لعام الدور الرئيسي لسلسلة التربيد يف تنفيذ خطة ال وإذ ندرك
والعمل  املستدامة املتعلقة جبملة أمور منها القضاء على اجلوع والفقر، وحتقيق األمن الغذائي، وحتسني التغذية

 والصحة والرفاه، د األمساكئوالزراعة املستدامة ومصا املناخي
على أمهية متابعة العمل الوطين والتعاون الدويل لتعزيز تنمية سلسلة التربيد، مبا يف ذلك  نشدد -1

 ي؛ائقد الغذافالاستخدام التربيد املستدام واملراعي للبيئة لتقليل 
الفوائد املتعددة لتعزيز تبادل املعلومات بشأن مسامهة سلسلة التربيد يف أهداف التنمية املستدامة    نؤكد -2

 ع العمل اجلاري يف إطار بروتوكول مونرتيال حتقيقاً هلذه الغاية؛ وتشجي
إىل تعزيز التعاون والتنسيق بني احلكومات ومؤسسات بروتوكول مونرتيال والوكاالت املتخصصة   ندعو -3

لألمم املتحدة واملبادرات اخلاصة والعامة القائمة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني لتبادل املعرفة وتشجيع احللول 
خدام املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول والتكنولوجيات اليت حتقق الكفاءة يف استخدام الطاقة واليت تقلل است

 .األغذية ي وهدرائالغذ الفاقدمونرتيال يف تنمية سلسلة التربيد، وبالتايل املسامهة يف احلد من 
 2019 الثاين/نوفمرب تشرين 8 ،روما

 
 .كما ورد، دون حترير رمسي  إعالن رومام قدَّ يُ *  

 .أقر اإلعالن بعد هناية االجتماع ( 1)
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 الثاني المرفق

 *موجزات للعروض التي قدمها أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية
 ثالث كلوريد فلوريد الميثان لتقرير المؤقت لفريق التقييم العلمي بشأن زيادة انبعاثات ا - ألف

سفاري )الرؤساء املشاركون لفريق   سوالربوفيسور بونفيجون بايل قدم الدكتور بول أ. نيومان والربوفيسور  -1
دراسة احمليطات والغالف اجلوي يف  إلدارة الوطنية لزكا )من ابالتعاون مع الدكتور ستيفن مونت التقييم العلمي( 
عرضًا عن ’’التقرير املؤقت لفريق التقييم العلمي بشأن زيادة انبعاثات مركب الكربون  ( الواليات املتحدة

تعلق مبركب الكربون  فيما ي اليت أجريت مؤخراً  للمعاينات االستطالعية واستجابةً  ‘‘.11-الكلوروفلوري
انبعاثات مركب الكربون   :30/3يف بروتوكول مونرتيال ’’املقرر ، اعتمدت األطراف 11-الكلوروفلوري
. وطُِلب يف هذا املقرر رمسياً إىل فريق التقييم العلمي تقدمي تقرير موجز عن هذه ‘‘غري املتوقعة 11-الكلوروفلوري

  يُقدَّم تقرير مؤقت خاللعلى أن  ...‘‘ 11-يف انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوريالزيادة غري املتوقعة   ’’...
 . الثالثني لألطرافاحلادي و االجتماع 

 :عناصر هي 6واشتمل عرض فريق التقييم العلمي على  -2
 يحل مر تقرير  •

 والشبكة العاملية  11-مركب الكربون الكلوروفلوري استطالعات رصد •

 [؟2018املتحدة للبيئة ]ما الذي يتضمنه تقرير املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية/برنامج األمم  •
 [ اليت ُتظهر االنبعاثات اإلقليمية؛ 2019الدراسة اجلديدة اليت أجراها ريغيب وآخرون ] •

 2019-2018 يالنتائج األولية املستكملة لعام •

 موجز •

بالعمل بشأن مسألة مركب الكربون   مع األوساط العلمية من أجل الدفع قدماً عمل فريق التقييم العلمي  -3
اليت ُعِقدت   11-ركب الكربون الكلوروفلورياخلاصة مب ندوة  ال(  1):  حدثني  2019  عام  وشهد. 11-الكلوروفلوري

ودورها يف  سرتاتوسفرييمشروع عمليات الغالف االتقرير  ( إصدار 2) النمسا؛ب يف فيينا  2019يف آذار/مارس 
 11-انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوريالندوة الدولية بشأن الزيادة غري املتوقعة يف تقرير عن ’’ بعنواناملناخ 

مركب بشأن دورة خاصة  2019كانون األول/ديسمرب يف  د عق  وتُ . 2019يوليه /متوز يف ‘‘املستنفد لألوزون
حتاد اجليوفيزياء للبلدان األمريكية يف سان فرانسيسكو،  الاالجتماع اخلريفي يف إطار  11-الكربون الكلوروفلوري

 .مريكية الواليات املتحدة األب

أثناء االجتماع الثاين والثالثني  لتقدميه    11-الكربون الكلوروفلوري  ركبمبالتقرير املتعلق  وجيري حالياً إعداد   -4
لألطراف. وأفاد فريق التقييم العلمي بأن بنية التقرير وبنيته )التفصيلية( املنقَّحة قد اكتملت وأن املؤلف واللجنة 

وجيانشني ،  اململكة املتحدة( )  هاريس ونيلويضم الفريق االستشاري: بول فريزر )أسرتاليا(،  االستشارية قد ُحدِّدا.  
)فريق  ديفيد فاهيو ، )فريق التقييم العلمي( آي نيومانبول و ، سانيت )الواليات املتحدة( ميشيلو ني(، )الص هو

 
 .، دون حترير رمسيتكما ورد   املوجزاتم قدَّ تُ   *
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بايل )فريق التقييم العلمي(. وستتناول بنية التقرير   ، وجون ي )فريق التقييم العلمي(سفار  وبونفيس،  التقييم العلمي(
 اً:مقدمة وموجز التقرير  وسيتضمن 11-ركب الكربون الكلوروفلوريتتعلق مبمواضيع  ومؤلفوه مخسة

 يضعها الفريق االستشاري :مقدمة -1
 شتيفان راميان )سويسرا( وبو ياو )الصني(  :مالحظات -2
 ستيف مونتزكا )الواليات املتحدة( وسونيونغ بارك )كوريا اجلنوبية(  :العالمية االنبعاثات -3
 مات رغيب )اململكة املتحدة( وأندرياس ستول )النرويج(  االنبعاثات اإلقليمية:  -4
 تريينوين )الواليات املتحدة( -الرتفخوس فلدرز )هولندا( وهيلني  :السيناريوهات -5
 مارتن تشيربفيلد )اململكة املتحدة( وميكيال هيغلني )اململكة املتحدة( :النمذجة -6
 مجيع أعضاء الفريق :الموجز -7

لفريق العامل االجتماع احلادي واألربعني ل أثناء ت ة اليت جر ناقش امل االستشاري أيضًا إىلالفريق أشار و  -5
وتستند عملية حتديد االنبعاثات العاملية واإلقليمية من املواد املستنفدة لألوزون إىل القياسات  .املفتوح العضوية

 (AGAGE)مها شبكة الرصد اجلوي العاملية املتقدمة  تان  السليمة والدقيقة والطويلة األجل اليت جتريها شبكتان أرضي
وتُتّقدر مستويات واجتاهات مركب الكربون  . (NOAA) إلدارة الوطنية األمريكية للمحيطات والغالف اجلويوا

ُيستمد حجم االنبعاثات العاملية  و   .يف الغالف اجلوي من متوسطات مالحظات هاتني الشبكني  11-الكلوروفلوري
أما   .خدام السالسل الزمنية ملتوسط الوفرة العاملية، وعمر املواد املستنفدة لألوزون يف الغالف اجلويباست  اواجتاهاهت

 مقرتنةً عملية استمداد حجم واجتاهات االنبعاثات اإلقليمية فتجرى باستخدام قياسات السالسل الزمنية للشبكة 
   .ر( إىل مواقع القياس )مسارات العودة(من املصدر )املصادالسائدة علومات األرصاد اجلوية عن الرياح مب

 11-مستويات مركب الكربون الكلوروفلوريفقد واصلت ، لياً حا احةمتمنشورة و لدراسات  ووفقاً  -6
. (2012إىل  2002، ولكن مبعدل أبطأ بكثري مما شوهد قبل بضع سنوات )من 2017طوال عام  االخنفاض

وُتستمد   .ء العامل، جنباً إىل جنب مع خرائط ملواقع احملطات وُعرضت متوسطات املالحظات الشهرية من مجيع أحنا 
 . NOAAة موقعاً أساسياً لشبك 12، وAGAGEلشبكة  حمطات تابعة 5متوسطات املالحظات العاملية من 

الواردة يف املوجز التنفيذي للتقرير   11-النتائج الرئيسية املتعلقة مبركب الكربون الكلوروفلوري تأكيدوأعيد  -7
 على األخصيُذك ر  و   .االجتماع احلادي والثالثني لألطراف  يف‘‘  2018املعنون ’’التقييم العلمي الستنفاد األوزون:  

- مركب الكربون الكلوروفلوريمن  نبعاثات العاملية يف السنوات األخرية زيادة غري متوقعة يف إمجايل االأنه طرأت 
ووفقًا لقياسات أجرهتا شبكتان  . 2018اليت أجراها مونتزكا وآخرون عام ة األولية دراسكد الهو ما يؤ ، و 11

، مما أدى إىل إبطاء االخنفاض املطرد يف 2012فإن االنبعاثات العاملية من هذا املركب زادت بعد عام    ،مستقلتان
  مل يزدو . غ عنها يف التقييمات السابقةبلِ واليت أُ  ،2012اليت لوحظت خالل العقد السابق لعام ت اجلوية الرتكيزا
 2002يف الفرتة من عام    معدلهثلثي  عن    2016إىل    2014االخنفاض يف الرتكيز العاملي يف الفرتة من عام    معدل

، 2012منذ عام  زيادةن شرق آسيا م 11-انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوريشهدت  لئنو  .2012إىل 
البلد أو البلدان التقارير السابقة  ومل حُيدد يف    .فإن مسامهة هذه املنطقة يف زيادة االنبعاثات العاملية غري معروفة جيداً 

 . اليت زادت فيها االنبعاثات 
 غيبير واليت نشرها ستعراض األقران ال الدراسة اليت خضعتمن  ة حيشر  أيضاً  يوتضمن العرض اإليضاح -8

إىل  استناداً الصني من شرق  11-مركب الكربون الكلوروفلورية نيتشر بعنوان ’’زيادة انبعاثات يف جمل  وآخرون
اليت حدثت النبعاثات العاملية  با  اإلحاطة   يف تعزيزهذه الدراسة  قد أسهمت  و ‘‘.  الغالف اجلوي  استطالعات رصد
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الحظات الغالف اجلوي مب أيضاً  واستعانت(، العام أيضاً  ذلكنبعاثات مرتفعة يف كانت اال) 2017 طيلة عام
ن أن االنبعاثات من ايلبنماذج نقل كيميائي جوي  بو   ،اليابان وهاتروما،  ،، كوريا اجلنوبية،  من غوسان  عالية الرتددال

 3.0 ± 7.0وُقدِّرت بأهنا أعلى مبقدار  بالتزامن مع الزيادة يف االنبعاثات العاملية؛ ت اددز قد اشرق الصني القارية 

(±1s) Gg yr-1  ت هذه لوحظو  .2012 إىل 2008 منعنها يف الفرتة  2017 إىل 2014 الفرتة من عام يف
 تامخة هلما. املناطق املالزيادة يف االنبعاثات يف مقاطعيت شاندونغ وهييب الواقعتني مشال شرق الصني و 

إلدارة الوطنية األمريكية  أولية أجرهتا ا نتائج قياسوقدَّم الدكتور ستيفن مونتزكا عضو فريق التقييم العلمي  -9
وعرض أيضاً نتائج أولية جديدة صدرت عن شبكة الرصد   2019-2018لعامي  للمحيطات والغالف اجلوي

وأظهرت بارك )جامعة كيونغبوك الوطنية، مجهورية كوريا(.  اجلوي العاملية املتقدمة قدَّمها مشكوراً الدكتور سونيوغ
التفاوت يف تراجع  (2) ؛الرتكيز العامليمعدل اخنفاض وترية تسارع  (1): 2019-2018 لعاميديدة اجلنتائج ال

اليت تلوث الأعمدة معدالت الرتكيز يف ( اخنفاض 3) ؛الشمايلو  نويباجلالكرة األرضية  ينصفبني ز يرتكمعدل ال
  .، مجهورية كوريااليت تصل إىل جزيرة جيجوتلوث معدالت الرتكيز يف أعمدة ال ضا( اخنف4) ؛إىل هاواي تصل

قد اخنفضت على الصعيد العاملي   11-انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوريبأن هذه النتائج اجلديدة توحي و 
 .2017-2014منذ الفرتة  على حد سواء شرق الصني ويف
( 1): 2017 ُنِشرت طيلة عامإىل بيانات  استناداً  فريق التقييم العلمي قد أظهرأن هي  قولوخالصة ال -10

االخنفاض لكن مبعدل أقل بكثري مما   واصلتالغالف اجلوي يف  11-أن مستويات مركب الكربون الكلوروفلوري
انبعاثات مركب  يفوقعة زيادة غري مت ( أنه طرأت 2) ؛مما كان متوقعاً وبأقل كانت عليه يف السنوات السابقة 

غيب وآخرين، وإن يكن الفريق مل يقيِّمها تقييماً  يُنِشرت يف ر )  جديدة  ة ( أن دراس 3)؛ 11-الكربون الكلوروفلوري
 .شرق الصني ها أمنش يف املائة من هذه الزيادات يف االنبعاثات العاملية  60-40أن  كاماًل بعد( خلصت إىل

ومل ختضع لتقييم الفريق( لبيان  شر تُن)مل  2019-2018 للفرتةبيانات أولية  إىلبارك استند الدكتوران مونتزكا و و 
شرق   ويفاخنفضت على الصعيد العاملي  11-أن انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري تنزع إىل إثبات  أدلة شىت

 ركبمبالتقرير املتعلق أن وأخرياً، أشار فريق التقييم العلمي إىل  .2017-2014منذ الفرتة  على حد سواء  الصني
 ال يزال قيد اإلعداد وسُيقدَّم يف اجتماع العام القادم.  11-الكربون الكلوروفلوري

مركب  انبعاثات    بشأناالقتصادي  و   يكنولوجالت  ي التقييمفريقل  التابعةعمل  الفرقة  التقرير النهائي المقدم من   -باء
 غير المتوقعة ١١- الكربون الكلوروفلوري

 11-مركب الكربون الكلوروفلوري انبعاثات  :30/3’’املقرر تريينوين ما ورد يف-الرتفتلت السيدة هيلني  -11
 :  غري املتوقعة‘‘
زيادة غري متوقعة يف االنبعاثات    ث و اليت تبني حداليت ُخِلص إليها مؤخراً و العلمية    عاينات املب  يط علماً حيوإذ  

بعد  أي ، 2012منذ عام ( 11-مركب الكربون الكلوروفلوري)ثالث كلوريد فلوريد امليثان من  العاملية
بناء يطلب  ،بروتوكول مونرتيال املنصوص عليه يف ه وإنتاجهذا املركب تاريخ اإلهناء التدرجيي الستهالك 

احملتملة االقتصادي تزويد األطراف مبعلومات عن املصادر ي و ولوجنكالت التقييمفريق إىل على ذلك 
اإلنتاج  من مرافق ،وما يتصل به من مواد خاضعة للمراقبة 11-مركب الكربون الكلوروفلوريالنبعاثات 

من كميات غري متوقعة ب انبعاثات  تكون أدت إىل، اليت قد املخزونات كذلك و  ،نياحملتمل  االستخدامو 
تقدمي تقرير موجز إىل اجتماع الفريق العامل  نبغيوي عنية؛ املناطق امليف  11-مركب الكربون الكلوروفلوري

 . ر هنائي إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطرافياملفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني، وتقر 
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إثر انعقاد اجتماع الفريق و  .لتقرير األويلبشأن امن الصني  تريينوين إىل تلقي مذكرة-الرتفالسيدة أشارت  -12
  ، والواليات املتحدة  ،واملكسيك   ،وروسيا  ،الصنيو   ،قدم معلومات إضافية كل من االحتاد األورويباملفتوح العضوية،  

البالغ  أعضاء فرقة العمل  قائمة تريينوين-رتفالالسيدة  أعلنتبعد ذلك،  إلدراجها يف التقرير النهائي.واليابان 
 عضوات. 5و  5األطراف العاملة باملادة أعضاء من  9عضواً منهم  22عددهم 

انبعاثات مركب الكربون  بشأن حملة عامة عن التقرير النهائي تريينوين -الرتفالسيدة  تقدمإثر ذلك  -13
األوىل ويضيف   مبين على أساس ما ورد يف التقرير  النهائي التقرير  مشريًة إىل أن  ،توقعةاملغري  11-الكلوروفلوري

مركب الكربون  ويتضمن التقرير حتاليل إلنتاج  .هاالتحليل وتأكيد االفرتاضات أو حتديث الستكمالمعلومات إليه 
على الصعيدين العاملي واإلقليمي، بعد استبعاد مصادر  ه وانبعاثات منه واملخزونواستعماله  11-الكلوروفلوري

املنتجة   11-مركب الكربون الكلوروفلوريملرجحة لالنبعاثات وتقدير كمية  االنبعاثات غري احملتملة وحتديد املصادر ا
معلومات إضافية عن التسويق والتجارة الدولية غري املشروعة التقرير ويقدم  .حديثاً الضرورية إلمداد هذه املصادر

 .املفتوح العضويةلفريق العامل واألربعني ل  ياحلاد أثناء االجتماعاملسائل اليت أثريت  ينظر يفو 
-ن مركب الكربون الكلوروفلوريتريينوين بعض املعلومات األساسية قائلًة إ-الرتفالسيدة  إثر ذلك قدَّمت -14
، وكمادة دافعة للرذاذات، وكمادة تربيد (اخلاليا املفتوحة واملغلقة ى يف رغاو ) ىُيستخدم كعامل لنفخ الرغاو  11

، ويف االستخدامات األصغر، مثل أجهزة االستنشاق املخصصة (يف وحدات التربيد بالطرد املركزي)خصوصًا 
إىل أنه مت التخلص وأشارت بعد ذلك  .ببدائل ستخدامات السابقةاالعن  واسُتعيض .لعالج الربو ونفخ التبغ

، 1996يف عام    5يف األطراف غري العاملة باملادة    هواستهالك  11-التدرجيي من إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري
املركب    إنتاجوأشارت إىل أنه لئن كان    .الحتياجات املنزلية األساسيةبعض التلبية    دودةنتاج كميات حمإاستمرار  ع  م
، فقد تلقى بعض هذه األطراف متويالً من 5العاملة باملادة  يف األطراف    2010  عام  تدرجيياً ه قد أوِقف  ستهالكوا

  الغالف اجلويق يف  طل  يُ   11-مركب الكربون الكلوروفلوريوقالت إن    ،يف وقت أسرعإمتام التخلص التدرجيي  أجل  
مركب الكربون  وتتألف هذه املخزونات من  .مرحلة اإلقالع عن استخدامهأنتجت قبل  خمزونات من مبرور الزمن 

 .  وحدات التربيد بالطرد املركزيو  اخلاليا املغلقة ىرغاو املتبقي يف  11-وروفلوريالكل 
بإجياز بعض املعلومات األساسية املتعلقة مبا يقوم به العلماء من تريينوين -الرتفبعد ذلك قدَّمت السيدة  -15

( عن الزيادة  2018يار/مايو مشريًة إىل تقرير مونتزكا وآخرين )جملة نيتشر، أ ،عمل لرصد االنبعاثات غري املتوقعة
طن/سنوياً   5.000 ± 13.000اليت بلغت  11-مركب الكربون الكلوروفلوريالعاملية غري املتوقعة من انبعاثات 

وذكرت أن الدراسة تشري إىل أن هناك  من نصف الكرة الشمايل.    2012-2002قياساً بالفرتة    2012بعد عام  
وإن كان يتعذر تقدير النسبة اليت  من شرق آسيا،  11-زيادة متزامنة يف انبعاثات مركب الكربون الكلوروفلوري

مل تبلغ أمانة  و  2010كميات منتجة بعد عام تُعزى إىل  الزيادة هذه الزيادة العاملية، وأن  يسهم هبا اإلقليم يف
انبعاثات  يف زيادة  من( 2019أيار/مايو  جملة نيتشر،) ما أفاد به ريغيب وآخرون ًا إىلت أيضوأشار  .هبا األوزون

±  قدره   احنراف معياري ب) 3.000 ± 7.000القارية مبقدار الصني من شرق  11-مركب الكربون الكلوروفلوري
تصدر أساساً  نبعاثات  ن هذه االإ  وقالت  .2012-2008الفرتة  مقارنًة ب  2017-2014يف الفرتة    سنوياً ( طن/1

وإنه ال توجد    ،املركب٪ من الزيادة العاملية يف انبعاثات  60-40متثل ما ال يقل عن  و   من مقاطعيت شاندونغ وهييب
كايف ال رصد  لل   اليت ختضعخرى  األناطق  املبلدان أو  المن    هذا املركبأي زيادة كبرية يف انبعاثات  حدوث  على    أدلة

 .عن طريق قياسات الغالف اجلوي
نتاج واالستخدام  اإلإىل  تريينوين إن من املستبعد أن تكون االنبعاثات تُعزى-الرتفالسيدة  قالت إثر ذلك  -16

  ممكنة  ةأكرب كمييف تحقيق من أجل السيناريوهات الطائفة واسعة من  وضع إىل مشريًة  ،2010السابقني لعام 
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مث ذكرت أن فرقة العمل متكنت  .2 010  لعامالسابقني ستخداماالاإلنتاج و  عن الناشئةاالنبعاثات احملتملة من 
 القمة، إىل وصوالً  القاعدة من انطالقاً  ح‘‘’’األرجمن حتديد عدد من االفرتاضات املعقولة لسيناريو االنبعاثات 

والرتكيب السابق  2010السابقة لعام  11-الكربون الكلوروفلورينتاج مركب إاستنادًا إىل مستويات و 
وتدبُّر مرحلة هناية عمر  تربيد وتكييف اهلواءمعدات الرغاوى/وخمزونات  تربيد وتكييف اهلواءملعدات /رغاوىل

وأن سيناريوهات االنبعاثات املقدَّرة استناداً إىل مستويات اإلنتاج واالستخدام واملخزونات السابقة لعام  ،املعدات 
مث مضت قائلًة إنه استناداً إىل  االنبعاثات املستمدة من الغالف اجلوي.اليت طرأت على زيادة الر ال تفس  2010

واستخدامه وانبعاثاته ومقارنته   11-الكربون الكلوروفلوريالتحليل الذي أجرته فرقة العمل إلنتاج مركب 
يادة غري املتوقعة إىل اإلنتاج واالستخدام باالنبعاثات املستمدة من الغالف اجلوي، فإن من غري املرجح أن تُعزى الز 

 دون أن يكون مثة إنتاج واستخدام جديدان.  2010السابقني لعام 

الكربون  ‘‘ النبعاثات مركب رجح’’األالرسم البياين للسيناريو تريينوين -الرتفالسيدة بعد ذلك عرضت  -17
املستمدة   ةالعاملينبعاثات  اال’’يف التقرير النهائي( متضمناً    10-6من القاع إىل القمة )الشكل    11-الكلوروفلوري

  الصادر عن فريق التقييم العلمي والسيناريو تقرير التقييم ‘‘ اليت تشمل النطاق املذكور يف من الغالف اجلوي
وذكرت  ،املوجودة ة واملخزونات السابقستعمال واالنتاج اإلمن  ةاملتوقع ةالعاملي يةالتقدير  ‘‘ لالنبعاثات رجح’’األ

نبعاثات تسق مع االيال  وأن أياً منها من جديد أن فرقة العمل نظرت يف طائفة واسعة من السيناريوهات احملتملة 
 .2012املستمدة من الغالف اجلوي بعد عام 

( تبنيِّ التغري يف 2018ون )تريينوين أن الدارسة اليت أجراها مونتزكا وآخر -الرتفالسيدة إثر ذلك أوضحت  -18
قياساً بالفرتة   2016-2014أي الفرتة    ،االنبعاثات املستمدة من الغالف اجلوي على مدار فرتتني زمنيتني خمتلفتني

. أما تقرير فريق العمل فيصف الفرق بني ’’أرجح‘‘ االنبعاثات املتوقعة )اخلط( قياساً باالنبعاثات 2002-2012
 ( يف نفس الفرتة.2018وي املذكورة يف تقرير فريق التقييم العلمي )الصادر عام املستمدة من الغالف اجل

الكربون  تريينوين موضحًة أن التقرير النهائي تناول استخدام مركب -الرتفالسيدة بعد ذلك واصلت  -19
وذكرت أن معظم رغاوى   2010يف رغاوى اخلاليا املغلقة يف كل منطقة من املناطق قبل عام  11-الكلوروفلوري

(.  1996تُنت ج يف أوروبا وأمريكا الشمالية وتستخدم فيهما )قبل عام  2010اخلاليا املغلقة كانت قبل عام 
أثناء تصنيع الرغاوى وتركيبها  العاملية كانت تصدر    11-الكربون الكلوروفلوريوبالتايل، فإن معظم انبعاثات مركب  

وكانت أغلبية رغاوى اخلاليا    ،وخالل دورة حياة املنتجات اليت حتتوي على تلك الرغاوى يف أوروبا وأمريكا الشمالية
املغلقة يف هاتني املنطقتني ُتدف ن يف مواقع النفايات أو يُتخل ص منها حمليًا يف هناية دورة حياهتا، مع انبعاثات  

يف رغاوى اخلاليا املغلقة ال تزال  11-الكربون الكلوروفلوريتوى، وأن مثة كميات كبرية من مركب منخفضة املس 
 خمزونة يف مبان يف أوروبا وأمريكا الشمالية. 

الكربون  تريينوين احلديث فذكرت أن التقرير النهائي يشمل حتليل انبعاثات مركب -الرتفوواصلت السيدة  -20
اوى اخلاليا املغلقة يف هناية دورة حياهتا، استنادًا إىل املعلومات املتاحة يف كل ناجتة عن رغال 11-الكلوروفلوري

للرغاوى املنتجة يف   اً دائري اً بياني اً رمسمناطق العامل، وأنه يتضمن سيناريوهات مبالغ فيها وغري راجحة. مث عرضت 
ت وجرى  مخدِ ستُ او  تج  تِ ان 2006قبل  ةنتجامل ىو ايف املائة من الرغ 70كل منطقة وأشارت من جديد إىل أن 

 .تخلص منها يف أوروبا وأمريكا الشماليةال
من خمزونات الرغاوى   11-الكربون الكلوروفلورين انبعاثات مركب إ تريينوين قائلةً -الرتفالسيدة ومضت  -21

وذكرت من جديد أنه أجريت حتليالت إضافية    ، اإلقليمية ال تكفي لتفسري االنبعاثات املستمدة من الغالف اجلوي
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للمخزونات اإلقليمية من أجل إدراجها يف التقرير النهائي وأهنا مشلت مدة استخدام الرغوة وتوقيت صدور  
واصلت فأوضحت أن فريق العمل خلص إىل أن االنبعاثات املتوقعة مث  ،االنبعاثات الحقًا من تفكيك الرغاوى

املناطق ال تكفي لتفسري انبعاثات مركب يف كل منطقة من  2010الصادرة من خمزونات الرغاوى السابقة لعام 
قعة من املتو   االنبعاثات أن  وأن الفريق انتهى، على حنو أكثر حتديداً، إىل    ،غري املتوقعة  11-الكربون الكلوروفلوري

انبعاثات املركب املستمدة من الغالف  املركب املوجودة يف خمزونات الرغاوى يف مشال شرق آسيا ال تكفي لتعليل 
 وآخرون تقديرات هلا.  غيبير اجلوي الصادرة من اجلزء الشرقي من الصني القارية اليت وضع 

املنتج   11-الكربون الكلوروفلوريبعد ذلك أن استئناف استخدام مركب    تريينوين-الرتفوأوضحت السيدة   -22
مث أسهبت يف شرح االستنتاج الذي ُخِلص إليه يف اجتماع   ،حديثاً يف رغاوى اخلاليا املغلقة أمر مرجح احلدوث 

استخدام  قائلًة إنه من املستبعد أن يكون قد استؤنف ،2019الفريق العامل املفتوح العضوية الذي ُعِقد عام 
 الرذاذت املنتج حديثاً يف التربيد وتكييف اهلواء ورغاوى )اخلاليا املفتوحة( املرنة و   11-الكربون الكلوروفلوريمركب  

 نتاجإيكون من املرجح أن  همث ذكرت من جديد أن. واستعماالت أخرى شىت نفخ التبغو  ولية األواد وامل واملذيبات 
وقالت إن من شأن   يف رغاوى اخلاليا املغلقة قد استؤنف  11-الكربون الكلوروفلوريكميات جديدة من مركب 

وإنتاج   الرغاوى  تركيبمن    11-الكربون الكلوروفلوريذلك أن يفضي إىل مزيج من االنبعاثات الفورية من مركب  
 زمن.اليت ينبعث منها املركب مبرور الاملركب وزيادة خمزونات الرغاوى 

تريينوين إىل العوامل التقنية واالقتصادية اليت قد تكون سهلت العودة إىل -الرتفبعد ذلك تطرقت السيدة  -23
ومنها زيادة الطلب على رغاوى اخلاليا   ،يف رغاوى اخلاليا املغلقة 11-الكربون الكلوروفلورياستخدام مركب 
  التخلص التدرجيي منهبسبب  ‘‘ب ’’ 141-ريمركب الكربون اهليدروكلوري فلو العزل، وشح املغلقة ألغراض 

الكربون  وأخريًا سهولة العودة إىل استخدام مركب  ،مركبات الكربون اهليدروفلوريةوارتفاع سعر  ، وزيادة أسعاره
 يف تصنيع رغاوى اخلاليا املغلقة بعد استخدام مركبات الكربون الفلوري األخرى.  11-الكلوروفلوري

املستخدمة يف إنتاج الرغاوى ميكن   خالئط البوليولإن إساءة وصف مكونات    تريينوين قائلةً -الرتفومضت   -24
و/أو تستورد  مشريًة إىل أن األطراف تستخدم  ،أن يسهل االستخدام غري املقصود واالجتار على الصعيد الدويل

 ‘‘ب ’’ 141-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريعليها ملصقات تشري إىل أهنا حتتوي على خالئط بوليول 
مركب الكربون اهليدروكلوري من  5. ويصل ما تستورده األطراف العاملة باملادة مركبات الكربون اهليدروفلوريةو 

ياً. وأوضحت أن مكونات خالئط البوليول ميكن طن سنو   7.500يف خالئط البوليول إىل    ‘‘ب ’’  141-فلوري
دون أن يعلم ماهية عامل النفخ  ا هيمتلق اوأن يستعمله ،عن غري قصد معن قصد أ سواءً  ، ُيساء وصفها أن 

أثناء تركيب الرغوة  11-الكربون الكلوروفلوريفيفضي ذلك إىل انطالق انبعاثات مركب  ،املستخدم يف اخلليط
 دون علمه. 11-الكربون الكلوروفلوريخالئط البوليول احملتوية على مركب لدى األطراف اليت تتلقى  

قالت السيدة توب إن فريق العمل يقدِّر لتفسري االنبعاثات غري املتوقعة يف كل عام من األعوام يف الفرتة من و  -25
الكربون من مركب سنويًا طن  70.000و 40.000ني أن يكون قد أُنِتج ما يرتاوح ب 2017إىل  2013

. وأشارت إىل أن بعض هذه الكمية ينبعث خالل عملية اإلنتاج وبعضه أثناء تصنيع رغاوى اخلاليا 11-الكلوروفلوري
 مبرور الزمن.  11-الكربون الكلوروفلورييف حني يظل الباقي خمزوناً يف الرغاوى اليت ينبعث منها مركب  ،املغلقة

إلنتاج  ةحمتمل ةطريق 22لتحت السيدة توب أن فرقة العمل نظرت يف اجلدوى التقنية واالقتصادية وأوض  -26
رابع نتاج املركب هي حتويل إوقالت إن إحدى أرجح الطرق املستخدمة يف  .11-مركب الكربون الكلوروفلوري

مركب يف مصنع قائم ينتج وانتاجه على نطاق واسع  11/12-مركب الكربون الكلوروفلوريإىل  كلوريد الكربون
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ا النوع هذأن  وأشارت إىل  .  ةسائل  حالةيف    32-اهليدروفلوريمركب الكربون  أو    22-فلوريالالكربون اهليدروكلوري  
على نطاق واسع يف  11-الكربون الكلوروفلوريمركب  نتاجإاإلضافية على  املصانع كانت تتوافر لديه القدرة من

اليت كان من شأن استغالل القدرة اإلضافية فيها أن خيفِّض تكلفة اإلنتاج اإلمجالية.  2012الفرتة الالحقة لعام 
يف مصانع   11-مركب الكربون الكلوروفلوريإىل    رابع كلوريد الكربونوأضافت أن من الطرق احملتملة األخرى حتويل  

الكربون سنويًا باستخدام معدات حمدودة إلنتاج مركب طن  2.000و 100بني صغرية ترتاوح قدرهتا اإلنتاجية 
وأشارت إىل أنه لئن كانت بعض املصانع الصغرية   منخفض اجلودة الستخدامه يف نفخ الرغاوى.  11-الكلوروفلوري

ة مسؤواًل كون عدد كبري من املصانع الصغري قد تكون تسهم يف اإلنتاج، فإنه من غري الراجح على ما يبدو أن ي 
طن   70.000و 40.000بني   يرتاوحالذي يُقدَّر مبا    11-الكربون الكلوروفلورينتاج مركب  إمسؤولية كاملة عن  

طن سنوياً من  120.000و 45.000سنوياً. وذكرت أن كمية اإلنتاج املذكورة هذه تقتضي توريد ما يرتاوح بني 
املصاحب. وأشارت إىل أنه يُتوق ع أن تكون كمية   12-روفلوريمركب الكربون الكلو تبعاً لنسبة    رابع كلوريد الكربون

وال سيما  ،يف اجلزء األدىن من هذا النطاق 11-الكربون الكلوروفلوريرابع كلوريد الكربون الالزمة إلنتاج مركب 
غلقة. الستخدامه يف رغاوى اخلاليا امل  11-الكربون الكلوروفلوريإذا كان القصد، كما هو متوقع، هو تصنيع مركب  

توقف ت 11-الكربون الكلوروفلورياملصاحبة إلنتاج مركب  12-الكربون الكلوروفلوريمركب وأوضحت أن كمية 
، باعتباره 11-الكربون الكلوروفلورينتاج مركب  إوأنه عند  ،  هتشغيل كيفية  و   وبنية املصنع  ةاملختار   نتاجطريقة اإلعلى  

يف املائة من  30املصاحبة قد تصل إىل  12-الكربون الكلوروفلوريمركب فإن نسبة ، املنتج الكيميائي املتوخى
أن فرقة العمل وضعت ذكرت  و يف طريقة اإلنتاج األرجح استخداماً.    12و  11-الكربون الكلوروفلوريإمجايل مركيب  

ستخدمة يف االفرتاضات امل لكن ،املقدَّرة من القاع إىل القمة 12-الكربون الكلوروفلوريمنوذجًا النبعاثات مركب 
ولذا فإن تقديرات ، تشري إىل درجة كبرية من عدم اليقني 12-الكربون الكلوروفلوريانبعاثات مركب منوذج وضع 

الغالف القاع إىل القمة قياساً بانبعاثات املركب ذاته املستمدة من    من  12-الكربون الكلوروفلوريمركب  انبعاثات  
ومنها اإلتالف عن طريق  ،املصاحب 12-الكربون الكلوروفلوريركب مل وبيَّنت املآالت احملتملة .غري قاطعةاجلوي 

 األكسدة احلرارية واستخدامه مادًة للتربيد و/أو كدافع للرذاذ واستخدامه مادًة أولية و/أو إطالقه يف الغالف اجلوي.

الزيادة يف   2010لعام  انالسابقواالستعمال اإلنتاج يفسِّر ن من غري املرجح أن وختاماً، كرَّرت قوهلا إ -27
 11-مركب الكربون الكلوروفلوري التفسري الراجح هو استعمال    نإو   ؛11-لوروفلوريانبعاثات مركب الكربون الك

املنتج حديثًا يف رغاوى اخلاليا املغلقة؛ واستخدام هذا املركب يف تلك الرغاوى من شأنه أن يفضي إىل الزيادة  
وى هذا املركب؛ وال تكفي البعيد من جراء خمزونات رغاالفورية يف انبعاثات املركب وزيادة االنبعاثات يف املدى 

يف مشال شرق   2010السابقة لعام  11-مركب الكربون الكلوروفلورياالنبعاثات املتوقعة من خمزونات رغاوى 
غيب وآخرون  يآسيا لتفسري االنبعاثات املستمدة من الغالف اجلوي الصادرة من منطقة شرق الصني القارية اليت أفاد ر 

 11-مركب الكربون الكلوروفلوريطن من  70.000و 40.000يرتاوح بني  نتاج ماإهبا يف دراستهم؛ ويلزم 
؛ ويلزم توريد ما يرتاوح بني 2010سنوياً إلمداد استخدام الرغاوى وغريه من االنبعاثات املرتبطة به الالحقة لعام 

 11-مركب الكربون الكلوروفلوري إلمداد كمية رابع كلوريد الكربونطن سنويًا من  120.000و 45.000
 واليت من املرجح أن تكون اجلزء األدىن من هذا النطاق. ،نتاجهاإاملقدَّر 

 لبروميد الميثيل لترشيحات االستخدامات الحرجةالنهائي  لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيلتقييم  -جيم
 ًا،السيد إيان بورتر، عرض و زانو تالرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، السيدة مارتا بيقدَّم  -28

لالجتاهات والنتائج اخلاصة بالرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي،  باسم
 .2021و 2020لالستخدام يف عامي  2019احلرج املقدمة يف عام 
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حملة إمجالية عن الكميات املخزونة اليت أبلغت هبا أربعة أطراف   زانو تالسيدة بي ويف مستهل العرض، قدَّمت  -29
ترشيحات لإلعفاء ألغراض االستخدام مشريًة إىل أن األطراف اليت تقدِّم    ، )أقل من طن واحد(   2018يف هناية عام  

وكما هو احلال يف ولذا ال يُعر ف إمجايل الكميات املخزونة.  ،غ عن املخزونات هي وحدها امللزمة باإلبال احلرج
نظراً إىل أن ذلك قرار   ،اللجنة التوصيات اخلاصة بالرتشيحات حبيث تشمل اإلبالغ باملخزونات   مل تعدل  املاضي، 

 يعود اختاذه إىل األطراف. 
  لربوميد امليثيلنهائية لتوصيات اإلعفاء ألغراض االستخدام احلرج بعد ذلك عرضت نتائج التقييمات ال -30

من أصل كمية إمجالية  طناً  89.161مشريًة إىل أن اللجنة أوصت بإعفاء  ،2021و 2020)باألطنان( لعامي 
 طناً ُقدِّمت هبا ستة طلبات.  111.441قدرها 

لكمية اليت اقرتحها الطرف كاملًة وقدرها أوصت اللجنة بقبول ا األسرتاليةوفيما يتعلق بشتالت الفراولة  -31
نظرًا إىل أن الطرف املعين قدَّم تربيرًا موضوعيًا إضافيًا لتسويغ حاجته إىل الكمية املذكورة. وأقرت  ،طناً  28.98

نه ، تنص على أيوديد امليثيل، استناداً إىل  بروميد امليثيلاللجنة بأن الطرف قدَّم خطة انتقالية للتخلص التدرجيي من  
 باملائة.  50ستخفِّض الكمية املقرتحة بنسبة    األسرتالية، فإن احلكومة  2021إذا حتقَّق التسجيل والتوافر حبلول عام  

 5.261ت باعتماد الكمية املقرتحة وقدرها  صوأشار الرئيس املشارك إيان بورتر بعد ذلك إىل أن اللجنة أو  -32
ظر حصرًا حت يف جزيرة األمري إدوارد الساريةوذكر أن اللوائح . 2019طناً كاملًة لشتالت الفراولة الكندية لعام 

  ، أي املواد التحتية، وأن الزراعة بدون تربة، مجيع اخليارات الكيميائية املمكنة من املواد املتبخرة املطهرةاستخدام 
كما قدَّم الطرف، إثر انعقاد اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية،    .الرتشيحذا ي اخليار الوحيد املالئم حالياً هله

وهو ما أدى إىل عدم االلتزام بالتخفيض  ،معلومات تربِّر علة عدم مالئمة املواد التحتية لالعتماد حىت اآلن 
يف ذلك إىل أن حماصيل النباتات املزروعة يف مواد حتتية يف املشاتل   املنصوص عليه يف التوصية املؤقتة. ويرجع السبب

 وأن ذلك غري جمد اقتصادياً حالياً.  ،يأيت حصادها متأخراً ثالثة أسابيع قياساً بالنباتات املزروعة يف احلقول
بشأن وح العضوية ملا كانت األرجنتني قد قبلت التوصيات املؤقتة املقدَّمة أثناء اجتماع الفريق العامل املفتو  -33

، فإنه مل يُعاد تقييمها. 2020فيما يتعلق بزراعة الطماطم والفراولة لعام    رتشيحات لإلعفاء ألغراض االستخدام احلرجال
وفيما خيص الفراولة، ُخِفضت الكمية املرشحة استنادًا إىل جرعة تفي باالفرتاض املعياري الذي وضعته اللجنة 

 أطنان للفراولة. 7.83طناً للطماطم و 12.79دت التوصية النهائية كميًة قدرها . وحدَّ األغشية العازلةالمتصاص 

إىل أن جنوب أفريقيا مل تطلب، إثر انعقاد اجتماع الفريق العامل املفتوح  بعد ذلك أشار السيد بورتر -34
ولذا فقد صارت هذه  ، 2019يف السلع واهلياكل لعام  اآلفات العضوية، إعادة تقييم التوصيات املؤقتة بشأن 

تبخري يسمح ب إىل خفض  استناداً  مطاحنلل  من الطن 0.3ت اللجنة بكمية قدرها وأوصالكميات اآلن هنائية. 
الوقت العتماد متسع من إلتاحة وذلك ، ةرشحامل الثالث مطاحن لل  3غ/م 20مقداره عدل جرعة مب سنوياً واحد 

وفيما يتعلق باالستخدام   بديالً مسجَّاًل.الذي أصبح اآلن    ،فلوريد السلفوريلو ممارسات املكافحة املتكاملة لآلفات  
 .اً سي أسا إىل اعتماد احلرارة بديالً  اً ئة استناديف املا 15اللجنة بتخفيض قدره  املنازل، أوصتيف 
ألغراض االستخدام  طلبات اإلعفاء لتقدمي باملواعيد احملددةالسيد بورتر األطراف ر ذكَّ ويف ختام العرض،  -35

 .مكرراً  1 16/6 قررامل، على النحو املطلوب مبوجب 2020لعام  احلرج
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بشأن تكلفة وتوافر تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث   االقتصاديي و كنولوجالتقييم التفريق  تقرير   - دال
 الطاقةاستخدام كفاءة   تعزِّز/تحافظ و االحترار العالمي 

تقرير ل ل اً لفرقة العمل املعنية بكفاءة استخدام الطاقة، عرض ةاملشارك ة، الرئيس روشا يلنيإالسيدة قدَّمت  -36
توضيح الوالية عرضها ب يلني روشا  إالسيدة    استهلتو   .ثالثني لألطرافعدته فرقة العمل لالجتماع احلادي والالذي أ

، اليت طلبت إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ’’أن يعد تقريراً عن 30/5من املقرر  30الواردة يف الفقرة 
املعدات اليت حتفظ تكلفة وتوفر البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ألنواع التكنولوجيا و 

أو حتسِّن كفاءة استخدام الطاقة، حبيث يغطي مجلة أمور منها، القطاعات املختلفة للتربيد وتكييف اهلواء  
واملضخات احلرارية، وال سيما قطاعات تكييف اهلواء للمنازل والتربيد التجاري، مع مراعاة املناطق اجلغرافية، مبا  

 إىل ُقدِّم الذيواستند التقرير النهائي إىل التقرير األوىل  ‘‘.احمليطة العاليةيف ذلك البلدان ذات درجات احلرارة 
استفسارات   وح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني الذي ُعِقد يف متوز/يوليه، آخذاً يف االعتباراملفت  العامل  الفريق

وقدمت السيدة روشا قائمة األعضاء العشرين لفرقة العمل األطراف والنقاشات اليت جرت على هامش االجتماع.  
يف املائة منهم من   30و  5يف املائة من أعضاء فرقة العمل من األطراف العاملة مبوجب املادة    60وأشارت إىل أن  

 السيد بسام)بقيادة توافر ال الثاين:مقدمة، والفصل األول: الفصل مخسة فصول؛ وينقسم التقرير إىل  .اإلناث 

)بقيادة الدكتورة  سواق األ الفصل الرابع:و ، قيادة الدكتور عمر عبد العزيز(بتكلفة )األسعد(، والفصل الثالث: ال
 .من املؤلفني الرئيسيني بعد ذلك الفصل الذي أعدهواحد وقدم كل  .موجز اخلامس:والفصل دريفوس،  غابرييل

واستهل السيد بسام األسعد حديثه بتعريف ’’التوافر‘‘ على أنه الوجود يف خمتلف األقاليم اجلغرافية واملناطق  -37
فرقة العمل املعنية  التقرير ال يتناول التكنولوجيات املغايرة ألهنا ال تدخل يف نطاق والية  املناخية يف العامل. وذكر أن  

اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات وألهنا اسُتعِرضت مؤخراً يف تقرير تقييم  بكفاءة استخدام الطاقة
. وعرض السيد األسعد جداول حمدَّثة تبنيِّ توافر التكنولوجيات مع مزيد من التفاصيل بشأن البلدان  احلرارية

داث االحرتار العاملي لألجهزة ذات وخلص إىل أن مواد التربيد املتوسطة واملنخفضة القدرة على إحواملناطق. 
 متوافرةعلى نطاق واسع، يف حني أن املنتجات اليت تستخدم هذه املربدات متوافرة الكفاءة يف استخدام الطاقة 

وأشار إىل أن البحث والتطوير الذي يهدف إىل زيادة الكفاءة يف استخدام الطاقة يركز على  .بدرجات متفاوتة
لقدرة على إحداث االحرتار العاملي، على الرغم من أن بعض عمليات التطوير ال تزال نخفضة اامل ت تكنولوجياال

وال توجد عمليات تطوير جديدة    .عالية القدرة على إحداث االحرتار العامليالمبركبات الكربون اهليدروفلورية    جتري
رًا ألنه مت التخلص التدرجيي من لزيادة كفاءة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من حيث استخدام الطاقة نظ

ونوقشت أيضاً مسألة  .هذه املواد بالفعل يف العديد من البلدان وجيري التخلص التدرجيي منها يف البلدان املتبقية
 .تغرية السرعة واملكثفات ذات القنوات املصغرةاملتوفر املكونات الالزمة إلنتاج أجهزة تكييف اهلواء، مثل الضواغط  

استخدام   حالياً وجيري    ،تصميم املعدات   علىالكفاءة يف استخدام الطاقة    تتوقف نتجات التربيد التجارية،  وبالنسبة مل
وعرض  .معظم اخليارات التقنية لزيادة الكفاءة يف استخدام الطاقة وهي ال تعتمد على مادة التربيد املستخدمة

مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث برنامج تعزيز استخدام  بتكرة ملشروعيالنتائج املاألسعد  السيد
يف أداء مكيفات اهلواء اللذين يُقيَّم فيهما  2و 1 االحرتار العاملي يف البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية

تبخري ثاين أكسيد الكربون حتت مشروع لنظم اختتم حديثه بعرض و . درجات احلرارة احمليطة العالية ذات املناطق 
 .حتسني كفاءة استخدام الطاقة وهو مشروع أثبت قدرته على ،األردن يفلتربيد التجاري لقطة احلرجة لنا

استخدام م السيد عمر عبد العزيز عرضًا عن التكاليف الرأمسالية والتشغيلية املرتبطة بالتحول إىل قدَّ و  -38
وأشار إىل أن   .نخفضة القدرة على إحداث االحرتار العامليت ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة وامل تكنولوجياال
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لتحويل خطوط تصنيع أجهزة تكييف اهلواء   فرقة العمل حددت التكاليف الرأمسالية والتشغيلية اإلضافية الالزمة 
 .ملراعاة االنتقال حنو مواد التربيد منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي وعالية الكفاءة يف استخدام الطاقة

وعرض بعد ذلك جدوالً حيتوي على معلومات مفصلة عن نطاق التكاليف الرأمسالية املرتبطة بتحويل خط تصنيع 
كفاءة و قدرة على إحداث االحرتار العاملي    أقلجهزة تكييف هواء غرف  سنوياً( ألوحدة/  100.000  ~معياري )

منخفضة القدرة على إحداث االحرتار  مربدات  استخدام إىلتحول ال ةترتاوح تكلفو  .أعلى يف استخدام الطاقة
 دوالر 1 000 000 فضاًل عما يراوح ما بني ،دوالر 535 000ودوالر  300 000بني ما العاملي 

لتصل بذلك التكلفة اإلمجالية إىل   ،مبادالت حرارية ذات قنوات متناهية القصر  دوالر الستعمال  2  000  000و
قنوات ذات الرارية احلبادالت ًا واملقطر األصغر وأشار إىل أن األنابيب  .مليون دوالر 2و 1.3 ما يرتاوح ما بني

  .املعدات ملعايري األمانتكفل تلبية ن كفاءة النظام و التربيد، وحتسِّ  ةماد ةر ميكن أن تقلل من شحنصغالتناهية امل
حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة واألثر على تكلفة إمكان فر و االتو ب اجلوانب املتعلقةخلص السيد عبد العزيز و 

  ، يف املائة 30اءة النظام بنسبة تصل إىل وأوضح أن استخدام ضاغط متغري السرعة ميكن أن حيسن كف .املنتج
ومن ناحية أخرى، ميكن أن تؤدي املبادالت  .يف املائة يف تكلفة الوحدة 20ولكنه سيؤدي إىل زيادة نسبتها 

يف املائة دون أي أثر على تكلفة  15احلرارية ذات القنوات املصغرة إىل حتسني كفاءة النظام بنسبة تصل إىل 
بتقليلها لشحنة مادة التربيد بنسبة    اً صصو إىل أن املبادالت احلرارية ذات القنوات املصغرة معروفة خوأشار    .الوحدة

السياسات،  يف وضع دورة احلياة  ةمفهوم حتليل تكلف إىلالسيد عبد العزيز تطرق ، وأخرياً  .يف املائة 40تصل إىل 
 اخلاصة باملعايري الدنيا للكفاءة يف األداءالقواعد  الة من وزارة الطاقة األمريكية خالل عملية وضع  حلوعرض دراسة  

تكلفة دورة احلياة،  و وتبني دراسة احلالة هذه العالقة بني التكلفة األولية واألداء  .ي القائم بذاتهلتربيد التجار يف ا
 .أكثر كفاءةستكون املعدات أن بالضرورة  تعين املعدات ال حياةأدىن تكلفة لدورة  ثبتت أنوأ

فر معدات ادور األسواق والسياسات يف حتديد مدى تو الفصل اخلاص بسيدة غابرييل دريفوس  ت العرضو  -39
نخفضة القدرة على إحداث االحرتار املالتربيد وتكييف اهلواء ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة ومواد التربيد 

اجلهات املصنعة ف .لتنمية األسواق اتيةؤ السوق من خالل هتيئة بيئة م حتدَّد مالمحن السياسات إت قالو  .العاملي
التربيد  تدعم التحول يف استخدام مواد  الطاقة و استخدام  ز كفاءة  تعزِّ اليت  اإلجيابية    يةالسياساتإلشارات  لتستجيب  

القدرة   ةنخفضاستخدام معدات م  إىلاالنتقال املتزامن  وشدَّدت على أن    .عن طريق االستثمار يف البحث والتطوير
اإلمجالية للبحث  ةالتكلف نيعاملصنِّ  علىالطاقة يقلل يف استخدام كفاءة عالية الرتار العاملي و على إحداث االح

سياسات املتعلقة بالكفاءة يف استخدام ال، فإن ضعف  . وعلى النقيض من ذلك الامل  والتطوير ودورات استثمار رأس
مركبات الكربون  ُتستخد م فيها سوق غري فعالة على ال ت هيمنة تكنولوجيا الطاقة أو عدم وجودها يؤديان إىل 
 . اهليدروكلورية فلورية يف بعض املناطق

مع خصائص  بل مع الكفاءة يف استخدام الطاقة،  يتناسب ملستهلك ال ا هوالحظت أن الثمن الذي يدفع -40
التعاون اإلقليمي أظهرت التجربة العاملية يف وقد  .التجارية على أسعار التجزئة ةعالمالمسعة كزيادة تأثري أخرى،  

ق على حتسني كفاءة الطاقة واملؤسسي وجود فوائد من حيث السرعة واحلجم واإلنفاق واالستدامة ميكن أن تطبَّ 
جرى التوسع يف تطبيق هذا املبدأ  وأشارت إىل أنه إذا  .أثناء التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية

يف احلاالت اليت تتشابه فيها األسواق واملناخ، فإن الطلب على  ،موحدةاحلكومات معايري ومقاييس  حبيث تعتمد
أن  من املهم للبلدان النامية فوهلذه األسباب،  .فرامما يزيد احلجم والتو  ،املنتجات اليت تليب تلك املعايري سريتفع

مواد استخدام  إىل    ولللتحإىل جانب الدعم التنظيمي    ،ضع اسرتاتيجيات إقليمية لتحسني كفاءة استخدام الطاقةت
املعايري الدنيا ألداء فيها فرادى البلدان النامية اليت تكون أما  .تربيد منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي
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عالية القدرة و استخدام الطاقة  معدات منخفضة الكفاءة يف السترياد فهي عرضة الطاقة ضعيفة أو غري موجودة 
 )اإلغراق البيئي(.  على إحداث االحرتار العاملي

املعنية بكفاءة  توصلت إليها فرقة العمل اليت  بعد ذلك أوجزت السيدة إيلني روشا املعاينات اإلمجالية -41
الكفاءة يف استخدام للنهوض ب البلدان ميكن أن تستخدم سياسات وحوافز السوقبقوهلا إن استخدام الطاقة 

قدرة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاع ية العالالالتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية    أثناءالطاقة  
قطاعات وتسري املبادئ اليت ُعِرضت على  .فوائد بيئية واقتصاديةوسيعود ذلك ب .التربيد التجاري وتكييف اهلواء

 التعاون الدويل واإلقليمي حديثها بقوهلا إنت تتمخاو األخرى أيضاً.  التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية
 ،السوق  حتويلدعم  و   ميكن أن تستفيد من بناء القدرات   5العاملة باملادة    ن األطرافإو   ،سوقلا  حتويل  مهمان يف

 املنتجات.  و/أو توسيم معايري دنيا ألداء الطاقةعن طريق وضع ذلك مبا يف 

العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لمركبات عضوية فلورية متطايرة  فريق التقييم لتقييم أولي  –هاء
 ومركبات ذات صلة بها وجدت في القطب الشمالي

فريق التقييم العلمي رؤساء  سفاري )بايل والربوفسور بونفيس   ، والربوفسور جونالدكتور بول أ. نيومانقدَّم   -42
فريق التقييم الرئيسان املشاركان لكايتشي أوهنيشي )  والدكتورتوب  هيلني ةمع الدكتور  بالتعاون( ونشاركامل

مخس  على ديدة اجلدلة ’’األعن  عرضاً  (لجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائيةالتابع ل يالتكنولوجي واالقتصاد
 اجلوية‘‘. للبحوث ا املعهد النروجيي هبمواد كيميائية اصطناعية أبلغ 

املعهد النروجيي ( بالتقرير الصادر عن 9/24 مبوجب املقررف علمًا )النروجيية األطرااحلكومة أحاطت  -43
عن طريق  يف اجلو من صنع البشر مواد كيميائية عن رصد مخس فيه  فشِ كُ الذي   2018عام للبحوث اجلوية 

درجة شرقاً(.    12و  درجة مشاالً   79أليسوند، سفالبارد، النرويج )-طة زبلن يف ينعينات املرشحات املأخوذة يف حم
برنامج  مركبات التقييم يف إطار  – 2017وموَّلت وكالة البيئة النروجيية هذا التقرير املعنون ’’برنامج الفحص لعام 

‘‘(. ويتضمن التقرير املعهد النروجيي‘‘ )الذي ُيش ار إليه فيما يلي بت’’تقرير القطب الشمايليف تقييم الرصد و ال
يف  تقييم الرصد و البرنامج فيها العمل الذي بدأ يف إطار  وتواصل 2017عام ف يف صيدراسة متابعة أجريت 

البيئات  خيصمثرية للقلق فيما  كيميائية -فيزيائيةمادة كيميائية ذات خصائص  25الذي حدَّد  القطب الشمايل
 القطبية الشمالية‘‘.  

 واملواد الكيميائية اخلمس اليت ُكِشفت هي: -44

PFPHP 24F142, C-91-306 CAShenanthrene (Vitreon, Flutec PP 11), Perfluoroperhydrop 
PFTBA N27F127, C-89-311 CAS43), -amine (FC-Tris(perfluorobutyl) 
TCHFB 1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorobutane, CAS 375-45-1, C4Cl4F6, CFC-316lbb 
DCTFP 3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine, CAS 1737-93-5, C5Cl2F3N 
DCTCB 1,2-Dichloro-3-(trichloromethyl)benzene, CAS 84613-97-8, C7H3Cl5 

ت واستعماالهتا وتقديرات ذه املركبا هل املعروفةعرض معلومات عن اخلصائص الكيميائية دِّمت خالل الوقُ  -45
 . حجم التجارة فيها 

 وأُوِجز يف العرض ما يلي: -46
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 PFTBAو PFPHP[ )وهي 2018اجلوية ]عام  للبحوث ي النروجي املعهد رصدهااملواد الكيميائية اليت  أن -47
  سبيل  على) رتكيزات منخفضة جداً بالشمايل  يف الغالف اجلوي القطيب تظهر( DCTCBو DCTFPو TCHFBو

عن متوسط  مرة    4٥٠.٠٠٠بمقدار    دريليونواكالجزء لكل    من٠.٥١بـ  المقدرة  TCHFBقيمة الـ  تقل  ،املثال
 .(الرتيليون من جزء 229بتتتتتتتت   المقدرة ٢٠١7العالمية لعام  ١١-قيمة مركب الكربون الكلوروفلوري

  املرجَّح  فمنأما املواد األربع األخرى  ،الحراري االحتباسغازات من  قوي غاز PFTBAاملؤكد أن  ومن -48
هي من املواد ( DCTCBو DCTFPو TCHFB أي) منها ث القوية. وثال  احلراري االحتباسأن تكون من غازات 

 طبقة  علىهذه المواد ال تمثل خطراا    فإن ،  بيد أنه نظراً إىل تركيزاهتا اجلوية الشديدة االخنفاض  .املستنفدة لألوزون
 .  ضئيالا  المناخ على تأثيرها يكون  أن ويُرجَّح  الحالي الوقت  في األوزون

النروجيي  عهداملتقرير  أنكما   ،غري مؤكدة إىل حد بعيد دنياتقديرات كمية  إالتظهر تقنيات القياس  وال -49
ذه  هب االستعانة ال ميكن  اولذ .ضع الستعراض النظراء يف دراسات منشورةخيمل [ 2018]لعام لبحوث اجلوية ل

 .يةاملستقبل  ات جتاهاال دراسات البيانات يف 

يف   القائمة فجوةلسد ال معلى تنقيح مالحظاهت  لبحوث اجلوية حالياً لالنروجيي  عهد امل يف نو الباحث ويعكف -50
 والغازات الشديدة االضطراب    احلراري  االحتباسغازات    بني  يالضغط البخار ب   هاوقياس  الكيميائية   املوادعينات    أخذ

حتليل  ويتواصل .مبيدات اآلفات املكلورةو شبه املضطربة التقليدية مثل املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور 
  لكن ، اجلوي  الغالف  خيص فيما ملعرفة خصائصها  (DCTFPو ، TCHFBو، PTPHP) ة بعض هذه املواد الكيميائي 

 .بعد تُنش ر مل الدراسات  هذه

وفريق التقييم الصادرة عن فريق التقييم العلمي  ٢٠١8لعام السنوات  الرباعيةتجميع تقارير التقييم  - واو
 وفريق تقييم اآلثار البيئيةالتكنولوجي واالقتصادي  

التقييم    وفريقفريق تقييم اآلثار البيئية  عن    2018الصادرة عام    تقييمالتقارير  أُوِجزت فيه    الذيالعرض    قدَّم -51
السيدة بيال مارانيون،  و  الربوفيسور ناجيل بول ،باسم تلك األفرقة العلمي،فريق التقييم و االقتصادي و التكنولوجي 

التجميعي   وميكن االطالع على التقرير   .الرتتيب  هذا على    الثالثة،  لألفرقة  املشاركون  ءاؤسر ال بايل، والربوفيسور جون
 .األوزون ألمانة الشبكي املوقع يفUNEP/OzL.Pro.31/8 رقمه و 

 .املستقبلية ه تواجهه وآفاق اليتوالتحديات  هحاربوتوكول مونرتيال: أوجه جنلوتناول التقرير احلالة الراهنة   -52

  )الرغاوى،ت  العديد من القطاعايف  من املواد املستنفدة لألوزون  التخلص  يف    ةجحاالنوجرى بيان التجارب   -53
 ومشلواإلطفاء(،  ،والزراعة ،واالستخدامات املختربية والتحليلية ،واملذيبات  ، والرذاذات،الطيب القطاعو  ،والتربيد

 ويالحظ حالياً تعايف  .على استمرار اخنفاض املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف الغالف اجلوي  ها الالحقذلك تأثري 
 .خمتلف املناطقيف اجلوي  يف الغالف سرتاتوسفريياالاألوزون 

مركب  الزيادة غري املتوقعة يف انبعاثات    مسألةل البالغة األمهية  ائاملس فمن    .نوقشت بعض التحديات الراهنةو  -54
فريق التقييم   الذي اضطلع بهالعمل  ويربز    .على األقل، من شرق آسيا  جزئياً ، الناشئة،  11-الكربون الكلوروفلوري

الصادرة تقييم  النشر تقارير    أعمال جديدة ُأجنزت منذ)مبا يف ذلك    وفريق التقييم العلمياالقتصادي  و   التكنولوجي
االمتثال لربوتوكول مونرتيال واالنبعاثات املستمدة   استناداً إىلكبري بني االنبعاثات املتوقعة  التفاوت  ال  (2018عام  

 .يف الغالف اجلوي 11-لوريمن قياسات الكربون الكلوروف
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الطريان املدين يف  )  1301-لهالون  لالضوء عليها االستخدامات اجلارية  ُسلِّط  املسائل األخرى اليت  ومشلت   -55
املخزون توافرها من املتوقع اليت تقتضي كميات تتجاوز الكميات املتاحة العسكرية(، األغراض والنفط والغاز و 

 غراض احلجر الصحي واالستعماالت السابقة للشحن.املتواصل لربوميد امليثيل ألوكذلك االستعمال  ،حلايلا
بروتوكول مونرتيال من املواد املستنفدة لألوزون،  إطار    يف لتخلص التدرجيي  ا  من  بالفعل  حتققتاليت    فائدةوال -56

  فائدة  حتوُشر  .والداين للقاصي ة، معروفاحلراري االحتباس يف التسبب شديدةغازات  والعديد منها هي أيضاً 
 .القرن هذا مئوية  درجة 0.4 مبقدار األرضكيغايل مستقبالً يف جتنب ارتفاع حرارة   تعديل

محاية طبقة  عن طريق  عديد من أهداف التنمية املستدامة  لا ألمم املتحدةا  بلوغسهم بروتوكول مونرتيال يف  يو  -57
ويشمل ذلك اهلدف  ة. يف قطاعات متعدد التقينمن خالل تشجيع االبتكار و املناخ، محاية و  الغالفيةاألوزون 

)الصحة اجليدة والرفاه( والعديد من أهداف التنمية املستدامة املتصلة   الثالثدف  واهل)القضاء على اجلوع(،    الثاين
 .حبماية البيئة والنمو االقتصادي املستدام

األوزون   تعايف طبقةأن ت ن املتوقع يف العقود القادمة، فمض االمتثال لربوتوكول مونرتيالافرتُِ إذا و  -58
ق القارة املنتظر أن تتعاىف فو من كما أن   ،1980اليت كانت عليها عام ستويات امل وأن تعود إىل سرتاتوسفريياال

 .احلايل القرنأواخر  يف  املتجمدة اجلنوبية 

االمتثال ألحكام  مواصلةسرتاتوسفريي على استمرار جناح بروتوكول مونرتيال يف محاية األوزون اال ويتوقف -59
 .الربوتوكول

وباإلضافة إىل التقرير التجميعي، قدَّم فريق التقييم العلمي تقريرًا عن ثقب األوزون فوق القارة املتجمدة   -60
ويُعزى هذا الثقب الصغري .  ١٩83  عام  منذ   هل  حجم  أصغر  ٢٠١٩  عام   في   الثقب. وبلغ  2019اجلنوبية عام  
القارة املتجمدة    فوق ارتفاع درجات احلرارة  اليت صاحبها    دةتاعمال  غير   ستراتوسفيرياال  أنماط الطقسأساساً إىل  

 ثقبلكن  ، اليت طرأت هذا العام ال ترجع إىل تغريُّ املناخ الظروف غري املعتادةأن إىل وأشار الفريق . اجلنوبية
املواد املستنفدة حىت أواخر القرن احلايل نظراً الرتفاع مستويات  سيبقى الجنوبية المتجمدة القارة فوق  األوزون

 .لطبقة األوزون يف الغالف اجلوي

عام   طبعة: بًا بشأن طبقة األوزون عشرون سؤااًل وجواالوثيقة املعنونة ’’ومشل العرض أيضًا معلومات عن  -61
  . ويتمثل القصد من إصدار فريق التقييم العلمياليت يصدرها  وثيقة التوعية واالتصال  ‘‘. وهذه الوثيقة هي  2018

وميكن   .املواد املستنفدة لألوزون وجناح بروتوكول مونرتيالو استنفاد طبقة األوزون  يف رواية قصة  هذا املنشور العلمي  
 يف املوقعني الشبكيني:كتيب اللكرتونية من االطالع على نسخ ا

https://ozone.unep.org/20-questions-and-answers 

https://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/ozone/2018/twentyquestions 

  

https://ozone.unep.org/20-questions-and-answers
https://www.esrl.noaa.gov/csd/assessments/ozone/2018/twentyquestions
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 المرفق الثالث

للجنة أعمال ا   بشأنرئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال    بيان
 *التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفذة للصندوق

 ،السيد الرئيس، حضرات املندوبني املوقرين
املقررات ذات الصلة علماً باألطراف  أحيط باسم اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، يسرين أن 

  .2018 الذي ُعِقد عام لألطراف نيمنذ االجتماع الثالث ت ذ اختُِ اليت
ركز على األعمال اجلارية املتعلقة بالتخلص التدرجيي من وأيف تقريري بعض اإلجنازات اهلامة وسأعرض 

 نيالرتخيص واحلصص القابل  يمانظو املسائل املتعلقة بالرصد واإلبالغ والتحقق و  مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ 
ومواصلة تطوير السياسات ؛ 11-الكربون الكلوروفلوريمركب من ، مبا يف ذلك زيادة االنبعاثات العاملية لإلنفاذ

تضمن معلومات وافية عن املسائل املتعلقة ت يتال 31/9كم إىل الوثيقة عنايتأوجه و  .املتعلقة بتعديل كيغايل
 .املسائل اإلدارية واملالية فضالً عن ،وختطيط األعمال واملشاريع وتنفيذها ورصدها؛ بالسياسات 

التخلص التدرجيي من مركبات الكربون   تدبُّررصد تنفيذ خطط استمر ويف الفرتة قيد االستعراض، 
  .أعمال اللجنة التنفيذية  يف االستئثار بالنصيب األكرب من  هن إنتاجعالتدرجيي    التوقفخطط  و   اهليدروكلورية فلورية

من خط أساس  يف املائة    61.5نسبة قرابة    (1)5من البلدان العاملة باملادة    144وستتناول اخلطط اجلاري تنفيذها لت
، مبا يف ذلك حتويل كل شركات تصنيع الرغاوى تقريبًا وعدد كبري استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

استخدام التكنولوجيات املنخفضة القدرة على إحداث  من شركات تصنيع مكيفات اهلواء، بصورة أساسية، إىل
التخلص   املعتمدة لتدبُّرطط  االحرتار العاملي. وتواصل كل البلدان التعامل مع قطاع خدمات التربيد من خالل اخل

 . التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
مسألة   بشأنجراء مناقشات متعمقة إلاجتماعاهتا أثناء من الوقت  اً كبري   اً اللجنة التنفيذية قدر  لقد أفردت 

مركب ة من  زيادة االنبعاثات العاملي ومسألة  لإلنفاذ،    نيالرتخيص واحلصص القابل   يمانظو الرصد واإلبالغ والتحقق  
 .11-الكربون الكلوروفلوري

ت وإجراءات  ، ناقشت اللجنة التنفيذية وثيقة حتدد سياسا30/3  مقررلل   استجابةً و مناقشات األطراف  إثر  و 
يف إطار الصندوق   5املادة العاملة ببلدان المع الرتكيز على اإلطار التنظيمي الذي أرسته ذات الصلة، الصندوق 

ومدى وفاء مشاريع التعزيز املؤسسي اليت ُقدَّم من خالهلا التمويل إىل وحدات األوزون الوطنية   املتعدد األطراف؛ 
واتساق مستويات االستهالك   هاتهالك املواد اخلاضعة للمراقبة وإنتاجاإلبالغ اإللزامي عن اسبالغرض منها؛ و 

يف االتفاقات املتعددة السنوات اليت يتعني والشروط املنصوص عليها  أنشطة الرصد والتقييم؛ و  ؛املبلغ هبا واإلنتاج 
ودور برنامج األمم  ا؛وأدوار الوكاالت الثنائية والوكاالت املنفِّذة ومسؤولياهت التمويل؛ الوفاء هبا لصرف أقساط

واألدوات   ؛ 5ملادة  العاملة با بلدان  لل املساعدة على االمتثال يف تقدمي املساعدة على االمتثال  اخلاص باملتحدة للبيئة  
 .القانون اجلمارك وإنفاذ ملوظفي ها الربنامج واملنتجات واخلدمات اليت وضع

 
  يقدم هذا البيان كما ورد، دون حترير رمسي. 
 . باستثناء اجلمهورية العربية السورية  (1)
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الرصد واإلبالغ والتحقق اإلجراءات احلالية يف عن  إمجالياً موجزًا يف وثيقة تتضمن  أيضاً ونظرت اللجنة 
ممارسات نظم اإلبالغ إىل اللجنة و  مقتضيات لإلنفاذ، مبا يف ذلك  نيالرتخيص واحلصص القابل  يمانظو واإلنفاذ 

جراءات السبل والوسائل الكفيلة مبواصلة تعزيز اإلو التنفيذية اليت مت تطويرها بدعم من الصندوق املتعدد األطراف،  
 .والنظم واألطر ذات الصلة

تنظر  وسن لألطراف يف االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، اقد أتيحت الوثيقتو 
أية مقررات قد تتخذها األطراف   مراعيًة يف ذلك ، اجتماعها الرابع والثماننييف  من جديداللجنة يف هذه املسألة 

 .يف هذه اجللسة
الكربون مركب مسألة انبعاثات لقد ناقشت اللجنة يف اجتماعها الثالث والثمانني السيد الرئيس، 

الرصد ، مبا فيها تقارير تتعلق بأنظمة  إىل سلسلة من التقارير  استناداً   ضةً يستفمناقشًة مغري املتوقعة    11-الكلوروفلوري
كومة احل  ستتخذهاعدد من اإلجراءات التنظيمية والتنفيذية اليت  بورحبت اللجنة    .الصني  يفواإلبالغ والتحقق واإلنفاذ  

أن احلكومة ستتخذ خطوات إضافية لدعم إجراءات اإلنفاذ والنظر يف عدد من االقرتاحات  والحظت، يةالصين
بري استشاري خب تعانةاالسوتشمل هذه االقرتاحات  .إجراءات اإلنفاذو اإلجراءات التنظيمية  تكملة وتعزيزإىل  الرامية

إىل   تكون أدتالسوقية اليت قد  السياساتية أو  أو    يةاإلنفاذ  وأغري حكومي إلجراء دراسة لتحديد الظروف التنظيمية  
. وقد تعهدت احلكومة الصينية بأن حتيط 12و  11-الكربون الكلوروفلوري  ركيبمل  قانونينياإلنتاج واالستخدام غري ال
 ني والسادس والثمانني علماً مبا حُير ز من تقدُّم يف تنفيذ هذه اإلجراءات.االجتماعني الرابع والثمان

مداوالهتا على يف اللجنة التنفيذية  ت ز السياسات املتعلقة بتنفيذ تعديالت كيغايل، ركَّ  بتعزيزوفيما يتعلق 
كربون اهليدروفلورية،  ركبات المل التدرجيي  فيضمواصلة تطوير املبادئ التوجيهية للتكاليف املتعلقة بتمويل التخ

النظر يف  و ركبات الكربون اهليدروفلورية، مل التدرجيي  فيضاألنشطة التمكينية للتخإجراء وكفاءة استخدام الطاقة، و 
مع معلومات عن التكاليف اإلضافية،  جلمقرتحات املشاريع االستثمارية املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية 

ومستوى وطرائق   23-الكربون اهليدروفلورياملنتجات الثانوية ملركب  تكنولوجيات مراقبة  ب  اجلوانب الرئيسية املتعلقةو 
 .التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع خدمات التربيد التخفيض متويل 

اللجنة التنفيذية على نقطة   ت ز مواصلة املداوالت بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتكلفة، ركَّ إطار ويف  •
 ياالستهالك نيقطاعيف اللتخفيضات اإلمجالية املستمرة يف مركبات الكربون اهليدروفلورية اانطالق 
كيفية  واللقياس التخفيضات ومنهجية حتديد نقطة البداية،  هاماستخديتعنيَّ االوحدات اليت و ، يواإلنتاج

قياساً  االحرتار العاملي  العالية القدرة على إحداث كنولوجيات تلل ستخدام املؤقت اليت ينبغي هبا معاملة اال
واتفقت اللجنة على أساس يُتسند إليه يف مواصلة مباحثاهتا بشأن    .االستهالك  ختفيضيف    بنقطة االنطالق

مبا يف  املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتكلفة أثناء االجتماع الرابع والثمانني واالجتماعات اليت تُعق د مستقباًل،  
ذلك بشأن مسألة التخلص من املواد اخلاضعة للمراقبة، يف ضوء التقرير النهائي بشأن تقييم املشاريع  

 اإلرشادية التجريبية املتعلقة بالتخلص من املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها. 
من املقرر   16لفقرة  تفعيل ا  ، ومنها سبيلة بكفاءة استخدام الطاقةقل عمن املسائل املت   وناقشت اللجنة عدداً  •

 متقدمة املرحلة الختاذهامشروع توصية  إىلأفضت املباحثات بشأهنا و  ،30/5من املقرر  2والفقرة  28/2
معلومات عن الصناديق واملؤسسات و   يف كانون األول/ديسمرب؛  لجنةملواصلة النظر فيها يف اجتماع ال  اً أساس

ماملالية ذات الصلة  التخفيض  االستعانة هبا يفكفاءة استخدام الطاقة ميكن تعزيز  موارد من أجل  اليت تقدِّ
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االقتصادي بشأن و فريق التقييم التكنولوجي صادرًا عن  اً تقرير و  التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛
 اجتماعها الرابع والثمانني.وستواصل اللجنة مداوالهتا يف  . استخدام الطاقةاملسائل املتعلقة بالكفاءة يف

  ، 5املادة العاملة بالبلدان من  131ت اللجنة حىت اآلن التمويل الالزم لألنشطة التمكينية يف أقرَّ وقد  •
 اتكوماحل فيها عزم توضحرسالة قدَّمت أن البلدان اليت مل تصدق على تعديل كيغايل بعد  مشريًة إىل

وقد أبدت اللجنة  .املعنية بذل قصارى اجلهد من أجل التصديق على تعديل كيغايل يف أقرب وقت ممكن
مبا يتيح هلا االضطالع بعدد من األنشطة  5يف تنفيذ هذه األنشطة مرونًة جتاه البلدان العاملة باملادة 

الذي سبق اعتماده على النحو الذي  املتعلقة بالكفاءة يف استخدام الطاقة مستفيدًة يف ذلك من التمويل 
أن و  2020ز هذه األنشطة حبلول حزيران/يونيه نج  ومن املتوقع أن تُ . 30/5حددته األطراف يف املقرر 

 .براز الدروس املستفادةإلتقارير هنائية إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر من إجناز املشروع تُقدَّم 
يف  اعُتِمدت ركبات الكربون اهليدروفلورية اليت مب املتعلقة باإلضافة إىل املشاريع االستثمارية الستةو  •

شركات  على ثالثة مشاريع لتحويل يف اجتماعها الثاين والثمانني االجتماعات السابقة، وافقت اللجنة 
 .والتربيد ىو االرغيف قطاعي نتجات ومعدات مصنِّعة مل

املنتجات الثانوية ملركب   الناشئة عناللجنة عدة مناقشات بشأن اخليارات املتعلقة مبراقبة االنبعاثات  وأجرت   •
ع استثمار مقرتح و مناقشة مشر   بدأت اللجنة يف اجتماعها الثالث والثماننيو .  23-  الكربون اهليدروفلوري

متويل إعداد   ووافقت على  23-يدروفلوريالكربون اهلاالنبعاثات الناشئة عن املنتجات الثانوية ملركب  ملراقبة  
كال  ش  ناق  يُ سو  .إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية هذه االنبعاثات يف قطاعمقرتح مشروع ملراقبة 

 املقرتحني يف االجتماع الرابع والثمانني. 

اهليدروفلورية يف قطاع ركبات الكربون ملالتدرجيي  فيضستوى وطرائق متويل التخمب املتعلقةاملناقشات وتواصلت  •
يف اجتماعها الثاين والثمانني ناقشت اللجنة االجتماع الثمانني. و بدأت يف كانت قد خدمات التربيد، اليت  

خفيض التدرجيي ملركبات الكربون  تدعم التقطاع خدمات التربيد اليتبوثيقة أولية بشأن مجيع اجلوانب املتعلقة 
، مع هملستوى التمويل وطرائق حتليالً  لالجتماع اخلامس والثمانني،تعد،  اهليدروفلورية، وطلب إىل األمانة أن

فيها قطاع اخلدمات اليت تضطلع هبا يف تنفيذ األنشطة يف مرونة من  5املادة العاملة بلبلدان ما يُتت اح لمراعاة 
 . كلورية فلوريةالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو  تدبُّرخطط واألنشطة اليت تقوم هبا يف إطار 

، 5غري عامل باملادة  طرفاً  17 طوعاً الذي يقدِّمه تنفيذ تعديل كيغايل، ل اخلطى دعم السريعبالفيما يتعلق و  •
دوالر من مليون  25.5 قرابةبلغ جمموعها اليت يسددت اشرتاكاهتا،  هذه األطرافيسرين أن أعلن أن مجيع 

حبلول فت رِ ، وأن مجيع األموال صُ حبلول موعد انعقاد االجتماع الثاين والثماننيدوالرات الواليات املتحدة، 
يف بلدان اجملموعة األوىل تنفيذ أنشطة متكينية    موعد انعقاد االجتماع الثالث والثمانني وذلك باألساس من أجل

  .ركبات الكربون اهليدروفلوريةمب  واملتعلقةمارية القائمة بذاهتا  املشاريع االستثوعدد من    5من البلدان العاملة باملادة  

 الوكاالت المنفذة أعمال 
الوكاالت املنفذة  ،خالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير ،هاتّْ أود أن أتناول بإجياز اإلجنازات الرئيسية اليت حقق  

اجلنسانية يف إعداد وتنفيذ املشاريع   ا ساهتسيامنها تطبيق طلبت قد اللجنة اليت كانت للصندوق املتعدد األطراف 
 .املمولة من الصندوق املتعدد األطراف
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 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
مركبات الكربون  من  يف تنفيذ خطط التخلص التدرجيي بلداً  47اصل الربنامج اإلمنائي مساعدة و 

االضطالع بأنشطة يف  بلداً  16الربنامج اإلمنائي الدعم إىل  وفيما يتعلق بتعديل كيغايل، قدم  .اهليدروكلورية فلورية
واصل و  .ركبات الكربون اهليدروفلوريةفيما يتعلق مبمشاريع استثمارية  يف تطويرمخسة بلدان أخرى  وإىل ية،متكين

حلقة  2019يو ربنامج يف أيار/مانظَّم الفعلى سبيل املثال،  .5املادة العاملة بالربنامج تعزيز بناء قدرات البلدان 
وخرباء ملناقشة  5املادة تعمل ب بلداً  20 من مشاركني تضم  عمل بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية 

 .االً فعَّ تنفيذاً تنفيذ تعديالت كيغايل الكفيلة بالتحديات والفرص واحللول 
 برنامج األمم املتحدة للبيئة 

املساعدة على االمتثال، ب اخلاص  رنامج عمل األوزونبرنامج األمم املتحدة للبيئة، من خالل بيقدِّم 
 بروتوكول مونرتيال الواقعة عليها مبوجبالوفاء بااللتزامات من أجل  5العاملة باملادة مجيع األطراف  املساعدة إىل

ركبات الكربون  مل التدرجيي  فيضالتخ لتدبُّريف تنفيذ خططها  البلدانمن  102 وساعد الربنامج .واالستمرار فيه
متكينية   ةبلدًا لتنفيذ أنشط 90، واهتالتعزيز مؤسس يف تنفيذ مشروعات بلدان من ال 104اهليدروكلورية فلورية، و

تعزيز النظم على  اً حاليربنامج تركيز ال نصبوي .الكربون اهليدروفلورية دعمًا لتعديل كيغايلفيما يتعلق مبركبات 
اإلنفاذ، وذلك من خالل تدابري السياسة العامة، وتدريب موظفي اجلمارك  الوطنية للرصد واإلبالغ والتحقق و 

االنتقال إىل التكنولوجيات  من أجل  الربنامج دعم قطاع خدمات التربيد    . ويواصلشبكات إقليمية  وإقامةواإلنفاذ،  
 على اجلدد نينيقدرات مسؤويل األوزون الوط اءبن على ربنامج أيضاً اً. ويعمل الوسلس  اً منانتقااًل آاجلديدة 

 .الاالضطالع مبسؤولياهتم اجلديدة على حنو فعَّ 
 نظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية م

، بلداً  72يف ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ملالتدرجيي  فيضالتخ لتدبُّر اً خطط اليونيدو حالياً  تنفِّذ
وأسفر ،  بلداً   31  يففيما يتعلق بالكربون اهليدروفلوري  أنشطة متكينية  و   لتعزيز املؤسسي يف أحد عشر بلداً مشاريع لو 

 حالياً اليونيدو  وفضاًل عن ذلك، تنفِّذ .تعديل كيغايلعلى  5العاملة باملادة عدد من األطراف  ذلك عن تصديق
 نيعو مشر و ية سبعة مشاريع قطر ، وجيري االضطالع بالكربون اهليدروفلوريفيما يتعلق ب أربعة مشاريع استثمارية 

يف كفاءة وذات  مراعية للمناخ تتسم بأهنا تكنولوجيات بديلة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  لعرض نيإقليمي
دراسة ؛ و للمتاجر الكربى لنقطة احلرجةبتبخري ثاين أكسيد الكربون حتت ا تكنولوجيا التربيدو الطاقة، استخدام 

كيغايل يف بعنوان ’’تعديل  لقة عمل يد املركزي احلضري؛ ونظمَّت اليونيدو حالترب  جدوىو  بشأن نوعية مواد التربيد
 .وحدات األوزون الوطنية وأتاحت الفرصة لتبادل اخلربات والتعلم بعضها من بعض شاركت فيها  ي‘‘عمل الواقع ال

 البنك الدويل
ا تكلفتها مب اليت تُقدَّر،  الوطنية   التدرجيي  فيضيف تنفيذ خطط التخ  الشريكة حالياً   ه البنك الدويل بلدانيساعد  

لتخفيض استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  ات الواليات املتحدة،دوالر من دوالر مليون  190يقرب من 
مشاركة البنك   وخاة مناملتويتمثل أحد األهداف الرئيسية    .األولوية   الشركات باعتبار ذلك من املسائل ذاتعلى مستوى  

يف الرتكيز على تصميم املشاريع وإعدادها  مواصلةاملستدام، وهذا هو السبب يف يف التخلص التدرجيي  للبلدانالدويل 
 .املخاطر وتدبُّر النوعيةالعناية الواجبة وضمان حمكومني مبقتضيات  املتوخاةالسياق القطري والنتائج فيه  إطار يكون

املساعدة التقنية واخلدمات   وقدم املصرف أيضاً .  إمتام املشروع حىتلتتبع ورصد التقدم احملرز   لبلداناً لنظام ذلكويرسي 
 .يف ثالثة بلدان من خالل متويل األنشطة التمكينية  له  االمتثال األويلو االستشارية للتصديق على تعديل كيغايل  
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 ،السيد الرئيس، حضرات املندوبني املوقرين
األطراف على التزامها القوي بتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وال سيما جهودها  إىل  شكر  تقدَّم بآيات الأود أن أ

كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن خالص  .  باألنشطة الرامية إىل تنفيذ تعديل كيغايل  قدماً   الدفعالرامية إىل  
مانة وأل، 2019 لعام عضاء اللجنة التنفيذيةزمالئي أول 2018 لعام تقديري لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية

 .يف حتقيق أهدافنا املشرتكة همتفانيعلى و الدؤوب واملتواصل  همالصندوق والوكاالت الثنائية واملنفذة، على عمل 
 .مع جزيل الشكر

___________ 
 

 


