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 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  
مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والثالثون الثانياالجتماع 
 ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣، وكبانك

تقرير االجتماع الثاني والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول 
  مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  افتتاح االجتماع  -أوًال   
بروتوكول مونرتيال بشأن  ُعقد االجتماع الثاين والثالثون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف  -  ١

. ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧إىل  ٢٣بانكوك من باملواد املستنفدة لطبقة األوزون يف مركز مؤمترات األمم املتحدة 
  يف رئاسة االجتماع السيدة غودي الكيمادي (هولندا) والسيد غازي العودات (األردن). اوتشارك

  .٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٣ثنني من يوم اال ١٥/١٠اعة االجتماع يف السالسيد العودات وافتتح   -  ٢
األمانة  أنتجتهماعالنني إلتقدمي الب، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، وابتدأ السيد ماركو غونزاليز  -  ٣

  وجرى عندئذ عرض اإلعالنني.، الذكرى اخلامسة والعشرين لوضع بروتوكول مونرتيال مبناسبة
نائب املدير العام إلدارة األشغال الصناعية بوزارة الصناعة ، نأمبورنبا- وأدىل السيد بونغتب جارو  -  ٤

ووصف بروتوكول مونرتيال بأنه ، بعدئذ ببيان افتتاحي رحَّب فيه حبرارة باملشاركني يف االجتماع، يف تايلند
د واحد من أجنح االتفاقات البيئية املتعددة األطراف حىت اآلن. ومضى لـُيجِمل اجلهود اليت تبذهلا تايلن

اء التدرجيي للمواد املستنفدة لألوزون وشّدد ، باعتبارها من البلدان اليت وقَّعت مبّكرًا على الربوتوكول، لإل
وهي تستعد ، من الربوتوكول ٥من املادة  ١على الصعوبات اليت تواجهها األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

. وأعرب عن خيبة أمل بلده ألن ٢٠١٣ عام يفالكربون اهليدروكلورية فلورية لتجميد استهالك مركَّبات 
أثناء اجتماعها ، اللجنة التنفيذية للصندوق املتعّدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال قد أّجلت املوافقة

الكربون ركَّبات ملالتدرجيي  التخلصعلى خطة تايلند بشأن إدارة ، السابع والستني يف األسبوع السابق
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سيكون أمرًا بالغ  الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركَّبات وقال إن لتحكُّم يف استهالك . اهليدروكلورية فلورية
وذكَّر ممثّلي البلدان بأن تايلند ما زالت تتعاىف من أثر فيضان خطري حدث يف ، بدون وجود اخلطةالصعوبة 

الرامية إىل جلهودها  السنة السابقة. وأعرب عن تقديره ملا تالقيه تايلند من دعم سخي من حكومة اليابان
لتقاسم ما تتمتع به من معرفة الستعداد اليابان و ، الكربون اهليدروكلورية فلوريةركَّبات ملالتدرجيي  التخلص
وأعرب عن األمل يف أن تَكلَّل ، . واختتم بيانه مذّكراً بضرورة نقل عامل أفضل إىل األجيال القادمةتكنولوجية

  اية االجتماع بالنجاح.
تكرميًا إلجنازات هذا  تذكاريةهدى ممثل األمانة والرئيسان املشاركان ممثل حكومة تايلند لوحة وأ  -  ٥

  البلد يف العمل من أجل محاية طبقة األوزون.
وأدىل السيد غونزاليز بعدئذ ببيان افتتاحي أشار فيه إىل أن االجتماع ينعقد يف خضّم   -  ٦

شرين لوضع بروتوكول مونرتيال. وأثناء استعراضه األحداث االستعدادات لالحتفال بالذكرى اخلامسة والع
أعاد إىل األذهان بدايات الربوتوكول يف التساؤالت اليت طرحها الدكتور ، اليت أّدت إىل اللحظة احلالية

ربون الكلورية شريوود روالند والدكتور ماريو مولينا يف أوائل السبعينات من القرن املاضي عن أثر مرّكبات الك
قائًال إن شجاعة هذين ، وراح يتتّبع جهودمها من أجل إنقاذ الغالف اجلوي يف مواجهة التشكُّك، ريةفلو 

 حداداً علىوَلزِموا دقيقة صمت ، الشخصني كانت إهلامًا جلميع العلماء. ووقف املشاركون بناًء على اقرتاحه
الستجابة الدولية ألعمال الدكتور روالند ووَصف بعد ذلك ا، الدكتور روالند الذي وافته املنية يف أوائل السنة

صبح رمبا املثال األّول للتعاون الدويل أمبا يف ذلك التوقيع على بروتوكول مونرتيال الذي ، والدكتور مولينا
ذات الصلة باألعمال اجلارية يف إطار بروتوكول اهلامة الفّعال. ووّجه االهتمام إىل عدد من املبادرات احلالية 

رؤساء الدول يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي ُعِقد مؤّخراً لا يف ذلك صدور إعالن مب، مونرتيال
اء التدرجيي الستهالك وإنتاج مرّكبات أعربوا فيه عن دعمهم  اقرتاح  واشار إىل. يةاهليدروفلور الكربون لإل

اء التدرجيي يف إطار يةاهليدروفلور الكربون إلخضاع مرّكبات  جدول أعمال االجتماع أُدرج يف الربوتوكول  لإل
إىل جانب توصيات من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن التعيينات اخلاصة ، احلايل

وتقييم الفريق لبدائل املواد املستنفدة لألوزون وفقاً للمقّرر ، باالستخدامات الضرورية وباالستخدامات احلرجة
فريق وهيئاته الفرعية؛ واستخدام املواد املستنفدة لألوزون يف صيانة المليات جراءات وعإل؛ واستعراض ٢٣/٩

طرفًا مل يستكملوا  ١٩يزال هناك  اليف نقطة أخرية أنه ، آللية املالية للربوتوكول. والحظاالسفن؛ وتقييم 
دَخلة على الربوتوكول؛ ودعا تلك األطراف إىل الت

ُ
يات عجيل بعملعملية التصديق على مجيع التعديالت امل

وتعهَّد ، ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ١جتارية سوف تصبح نافذة املفعول يف  تالتصديق لتجنُّب تطبيق جزاءا
يف ذلك املسعى. وذََكر يف ختام بيانه أن األمانة قد أعدت املواد ملساعدة األطراف على هلا مبساعدة األمانة 

ا قد افتتحت، توكولبالذكرى اخلامسة والعشرين لوضع الربو  لاالحتفا صفحة على وسيلة التواصل  وأ
ذا  نشروا فيهاييف ذلك اليوم حيث يستطيع الزائرون أن “ الفيس بوك”االجتماعي  أي معلومات تتعّلق 
الفيديو على ألفالم عاملية  مسابقةأيضًا السويد ، ويف حزيران/يونيه أطلقت األمانة يف غوثينربغاالحتفال. 

م على املشاركة. ، عن أمهية طبقة األوزون، اإلنرتنت للشباب وطُِلب إىل املمثلني تشجيع الشباب يف بلدا
ا لكي يتسّىن إدراجها يف و  ذه الذكرى أيضًا أن تسجِّل احتفاال طُِلب إىل األطراف اليت تنوي االحتفال 

  ذه الذكرى. للالحتفافيلم وثائقي يُعتَـَزم إنتاجه 
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  يةالمسائل التنظيم  -ثانيًا   
  الحضور  -ألف   

 ،االحتاد الروسي، االحتاد األورويب حضر االجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتيال التالية أمساؤهم:  -  ٧
 ،أوروغواي ،إندونيسيا ،أنتيغوا وبربودا ،أملانيا ،إستونيا ،أسرتاليا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني ،إثيوبيا

 ،الربازيل ،البحرين ،باالو ،باكستان ،إيطاليا ،يرلنداآ ،سالمية)اإل - إيران (مجهورية  ،أوغندا ،أوزبكستان
 ،تايلند ،بيالروس ،بولندا ،البوسنة واهلرسك ،بوتسوانا ،بوتان ،بنما ،بنغالديش ،بليز ،بلجيكا ،بربادوس

جزر   ،جزر القمر ،اجلبل األسود ،جامايكا ،ليشيت - تيمور  ،تونغا ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تركمانستان
اجلمهورية  ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،جزر مارشال ،كوك

مجهورية الو الدميقراطية  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،الدومينيكية
 ،الدامنرك ،جيبويت، جنوب السودان ،جنوب أفريقيا ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،الشعبية
 ،سويسرا ،السويد ،السودان ،سوازيلند ،السنغال ،سنغافورة ،سري النكا ،سانت لوسيا ،زمبابوي ،زامبيا

 ،فرنسا ،بيساو - غينيا  ،غينيا ،غرينادا ،غانا ،العراق ،طاجيكستان ،الصني ،صربيا ،شيلي ،سيشيل
  ،كوبا  ،كندا  ،كمبوديا  ،كرواتيا  ،الكامريون ،قريغيزستان ،قطر ،قربص ،فييت نام ،فيجي ،فنلندا ،الفلبني

 ،مالوي ،املكسيك ،املغرب ،مصر ،مدغشقر ،ماليزيا ،مايل ،ليسوتو ،لبنان ،كينيا  ،كولومبيا  ،كوستاريكا
 ،ميامنار ،موزامبيق ،موريشيوس ،منغوليا ،يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ،ملديف
 ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النيجر ،نيبال ،النمسا ،النرويج ،ناورو ،املوحدة) - نيزيا (واليات ميكرو 
  .اليمن ،اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،هولندا ،اهلند ،هاييت
ا املتخصصة التالية أوحضر االجتماع   - ٨ ا ووكاال يضًا مراقبون من كيانات األمم املتحدة ومنظما
برنامج ، الصندوق االستئماين املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، اؤها: مرفق البيئة العامليةأمس

البنك ، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، برنامج األمم املتحدة للبيئة، األمم املتحدة اإلمنائي
ق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الدويل. وحضر االجتماع أيضًا ممثلون عن فريق التقييم العلمي وفري

  التابعني لربوتوكول مونرتيال.
وحضر االجتماع ممثلون عن اهليئات احلكومية الدولية وغري احلكومية واهليئات الصناعية التالية   - ٩

 3M 3M Electronics, Acuity Enterprises, Alliance for Responsibleأمساؤها بصفة مراقبني: 

Atmospheric Policy, Asahi Glass Co., Ltd., Assumption University, Australian Refrigeration 
Council Ltd., Birla Aircon International, Business Council for Sustainable Energy, California Citrus 
Quality Council, California Strawberry Commission, Chemtura Corporation, Chemplast Sanmar 
Limited, China Association of Fluorine and Silicone Industry, China Household Electrical 
Appliances Association, China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, China 
State Institute of Pharmaceutical Industry, Crop Protection Coalition/Florida Fruit and Vegetable 
Association, Daikin Industries Ltd., Dow AgroSciences LLC, DuPont, ECI International Co., Ltd., 
Emergent Ventures India, Environmental Investigation Agency, European Partnership for Energy 
and the Environment, Free Trade Company, GIZ Proklima, Green Cooling Association, Green 
Earth, Greenpeace International, Gujarat Fluorochemicals Limited, Honeywell, ICF International, 
Industrial Foams Pvt. Ltd., Industrial Technology Research Institute, Institute for Governance and 
Sustainable Development, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Industrial 
Conference for Ozone Layer and Climate Protection, Japan Refrigeration and Air Conditioning 
Industry Association, Jiangsu Kangtai Fluorine Chemical Co., Ltd., Jinhua Yonghe Fluorochemical 
Co., Ltd., Licensed Fumigators Association Malaysia, Mebrom NV, Myland Group, Natural 
Resources Defense Council, Navin Fluorine International Limited, Niflon Co., Ltd., Panasonic 
Corporation, Pollet Environmental Consulting, Princeton University, Refrigerants Australia, 
Refrigerant Reclaim Australia, SAIP Advanced Polyurethane Equipment, Shecco, SRF Limited, 
Technical Education and Skills Development Authority, Touchdown Consulting, TRICAL, Triton 
Container International Limited, World Customs Organization, Zhejiang Fluorescence Chemical 

Co., Ltd..  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/7  

4 

  اعتماد جدول األعمال  -باء   
من جدول األعمال املؤقت املبنيَّ يف الوثيقة  ١٠وافق الفريق العامل على حذف البند   -  ١٠

UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/1 ،دَخلة على الربوتوكول
ُ
حيث مل يتقدَّم أي طرف بتعديل ، بشأن التعديالت امل

جدول األعمال بصيغته املعتَمَدة مبا يتفق مع ذلك.  ُمقتَـرَح للمناقشة. وسوف يعاد ترقيم البنود التالية يف
من  ١١من جدول األعمال املؤقت (أي البند  ١٢ووافق الفريق العامل أيضًا على أن يناِقش يف إطار البند 

 موادكستخدامات  االمن بينها ، عددًا من املسائل“ مسائل أخرى”، جدول األعمال بصيغته املعتمدة)
اء التدرجيي ملرّكبات ومتويل مرافق اإل، وسيطة وآثار النتائج ، يةفلور ية اهليدروكلور الكربون نتاج من أجل اإل

، تنفيذ بروتوكول مونرتيال علىمؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي انعقد مؤخرًا  اليت توصل إليها
قدَّم من فريق التكنولوجيا امل ٢٠١٢وظهور مواد جديدة مستنفدة لألوزون حمدَّدة يف التقرير املرحلي لعام 

، على البيئة واإلنتاج الثانويية فلور ية اهليدروكلور الكربون ستمرار إنتاج مرّكبات ا ونتائج، والتقييم االقتصادي
بَـلَّغ عنها من املواد املستنفدة لألوزون

ُ
 يةفوائد املناخالوتعظيم ، واالختالفات بني الواردات والصادرات امل

وحتديث إلعالن بايل بشأن التحوُّل إىل البدائل ، من الصندوق املتعّدد األطراف للمشروعات املمّولة
املشرتك  الجتماعي اعُتمد يف اذال، املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمواد املستنفدة لألوزون

ثالث والعشرين لألطراف التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون واالجتماع ال لالجتماع
  يف بروتوكول مونرتيال.

واعتمد الفريق العامل وفقًا لذلك جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت املبنيَّ   -  ١١
  :UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/1يف الوثيقة 
  افتتاح االجتماع.  -  ١
  املسائل التنظيمية:  -  ٢

  إقرار جدول األعمال؛  (أ)
  ل.تنظيم العم  (ب)

  املقدَّم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ٢٠١٢التقرير املرحلي لعام   -  ٣
  من بروتوكول مونرتيال: ٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة   -  ٤

  ؛٢٠١٤و ٢٠١٣التعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي   (أ)
  ؛٢٠١٤و ٢٠١٣ التعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي  (ب)
من املقرر  ٧إىل  ٥املسائل املتعلقة باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن (الفقرات   (ج)

  )؛٢٣/٥
من  ٩إىل  ٦إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية العاملية (الفقرات   (د)

  )؛٢٣/٦املقّرر 
  ).٢٣/٧من املقّرر  ٧و ٦عوامل التصنيع (الفقرتان   (هـ)
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ل مونرتيال للمواد املستنفدة لألوزون املستخَدمة يف صيانة السفن (املقرر معاجلة بروتوكو   -  ٥
٢٣/١١.(  

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املعلومات اإلضافية عن بدائل املواد   -  ٦
  ).٢٣/٩املستنفدة لألوزون (املقّرر 

من املقّرر  ٣و ٢دة لألوزون (الفقرتان األداء ومعايري التحقُّق املتعلقة بتدمري املواد املستنف  -  ٧
٢٣/١٢.(  

  ).٢٢/٢تقييم اآللية املالية لربوتوكول مونرتيال (املقرر   -  ٨
الرتشيح وعمليات التشغيل لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته الفرعية وأي   -  ٩

  ).٢٣/١٠مسائل إدارية أخرى (املقرر 
قتَـرَح إدخاهلا  -  ١٠

ُ
  على بروتوكول مونرتيال. التعديالت امل

  مسائل أخرى.  -  ١١
  اعتماد التقرير.  -  ١٢
  اختتام االجتماع.  -  ١٣

  تنظيم العمل  -جيم   
على إنشاء أفرقة  اتفقو ، اعَتَمد الفريق العامل مقرتحًا بشأن تنظيم العمل قّدمه الرئيس املشارك  -  ١٢

  .إلجناز أعماله اتصال حسبما يرى ذلك ضرورياً 
  المقدَّم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠١٢ير المرحلي لعام التقر   -ثالثاً 

فيه النتائج األساسية الواردة يف  واقدَّم أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عرضًا ّخلص  -  ١٣
قنية التابعة املقدَّم من الفريق. ولـّخص الرؤساء املشاركون للجان اخليارات الت ٢٠١٢التقرير املرحلي لعام 

م على النحو التايل: السيد أشلي وودكوك والسيدة هيلني توب (جلنة  للفريق النتائج اليت توصَّلت إليها جلا
املواد اخليارات التقنية الطبية)؛ والسيد بياو جيانغ والسيد ايان راي (جلنة اخليارات التقنية املعنية ب

)؛ والسيد دانيل فريدونيتش (جلنة اوىات التقنية املعنية بالرغشفورد (جلنة اخليار آالكيميائية)؛ والسيد بول 
وميد امليثيل)؛ والسيد اخليارات التقنية املعنية باهلالونات)؛ والسيد حممد بزري (جلنة اخليارات التقنية املعنية برب 

ّخلص ، . ويف اخلتامربز (جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية)يالمربت كو 
بعض املسائل التنظيمية املتصلة بالفريق وبلجان اخليارات ، الرئيس املشارك للفريق، السيد ستيفن و. اندرسون

  .للعروض اليت أعدها املقدمونذا التقرير ملّخص هل الثاينالتقنية. ويرد يف املرفق 
م ، ضافة إىل ذلكإو وأعقبت عملية تقدمي البيانات فرتة لألسئلة واألجوبة.   -  ١٤ قال أعضاء الفريق أ

وأية مسائل أخرى قد يوّد ، جاهزون ألن يناقشوا بشكل ثنائي املسائل احملّددة اليت تعين فرادى األطراف
  فرادى األطراف طرحها.

وخصوصاً فيما يتعلق باألطراف العاملة ، وتكلَّم عدد من املمثّلني عن صعوبات اختيار التكنولوجيا  -  ١٥
باإلضافة إىل اقرتاب عدد من املواعيد  همن الربوتوكول. وقال أحد املمثلني أن ٥من املادة  ١لفقرة مبوجب ا
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كانون   ١ابتداًء من ية فلور ية اهليدروكلور الكربون مبا يف ذلك جتميد استهالك مركبات ، األساسية املقررة
من  املوثوقة يةفلور ية اهليدروكلور لكربون اصعوبة كبرية يف حتديد بدائل ملرّكبات  فإن هناك، ٢٠١٣الثاين/يناير 

او ، دية من الناحية االقتصاديةاجملو  تراعي البيئةالناحية التكنولوجية واليت   يف استخدام الطاقة تتسم بكفاء
ا ا علىباإلضافة إىل أن ، وبأما واشاروا إىل ضرورة احلصول على إحداث االحرتار العاملي.  اخنفاض قدر

عندما ن هناك حتّديًا آخر ظهر إ، يهات من الفريق بشأن هذه املسألة. وقال ممثل آخراملزيد من التوج
تطبيق حلول وحيدة ملشاكل تكنولوجية حمدَّدة وحاولت تطبيق تكنولوجيات بعد البلدان إىل ما  انتقلت

اكل يف إجياد ار جدًا تواجه مشاحلناخ امل ذاتن البلدان إمتعّددة للوصول إىل حلول ُمثلى. وقال ممثل آخر 
ن تلك املسائل سوف تتم معاجلتها يف إتكييف اهلواء والتربيد. وقال ممثل الفريق  يبدائل مناسبة يف قطاع

  جدول األعمال.من إطار بنود أخرى 
عّما إذا كانت أُطُر احملاسبة قد وردت من ، جمموعة من البلدان باسمكان يتكّلم ،  وتساءل ممثل  -  ١٦

وطلب احلصول على تأكيد كن لتقارير الفريق أن تستند إىل معلومات مكتملة. حبيث مي، مجيع األطراف
عوامل بأن حتليل استخدامات ، فيما يتعلق بعمل جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية، يضاً أ

 الصادرة عن وما تاله من املقررات ذات الصلة ١٠/١٤إىل املعايري املقدَّمة يف املقّرر  يستند فقط التصنيع
اجتماع األطراف يف بروتوكول مونرتيال. وقال ممثل الفريق أن الفريق قد استخَدم أُطُر احملاسبة اليت قدمتها 

وما تاله من  ١٠/١٤إىل املعايري املقّدمة يف املقرر  املتعلقة بعوامل التصنيع ستند يف أعمالها األمانة وأنه
 يف مدى صحة التأكيدجمموعة من البلدان أيضًا  باسملَّم املمثل الذي تك شككو  .املقررات ذات الصلة

مواد كيميائية خمتلفة كمواد الوارد يف التقرير املرحلي للفريق بأن األثر البيئي لالنبعاثات من استخدامات 
الكربون الكلورية ومرّكبات ، ١،١،١-وثالثي كلورو اإليثان، كلوريد الكربون رابعمبا يف ذلك ، وسيطة

وأحاط ممثل آخر “. ضئيًال للغاية”كان ،  وميثيل الكلوروفورم، يةفلور ية ر اهليدروكلو الكربون مرّكبات و ، يةفلور 
وطلب ، للفريق علمًا بذلك الرأي. وقال ممثل جمموعة البلدان أيضاً أنه سوف يقدِّم أسئلة مكتوبة إىل الفريق

ن الفريق سوف يقدِّم إممثل الفريق جابات لتلك األسئلة يف جلسة عامة أو بشكل ثنائي. وقال تقدمي اإل
  .األسئلةإجابات لتلك 

وسأل ممثل آخر ما هي املعايري اليت طُبـَِّقت يف تقييم التعيينات املتعلَّقة باالستخدامات األساسية   -  ١٧
ات مع العلم أن مجيع املخترب ، سالبوتامولالوخصوصاً فيما يتعلَّق مبادة ، ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقنَّنة

ا حتتفظو ، إجراءات موحَّدة لتقييم هذه املنتجات تستخدم بسجالت للبدائل اليت استخدمتها. وسأل  أ
زراعة يف ربوميد امليثيل لأيضًا ما هي املعايري اليت طُبـَِّقت يف تقييم التعيينات اخلاصة باالستخدامات احلرجة 

مبا يف ذلك األطراف ، ن كثرياً من البلدانإممثل الفريق قائًال إنه يوجد عدد من البدائل اجملدية. وقال ، الفراولة
 طرافبعض األيف حني ال تزال ، مل تعد تستخِدم بروميد امليثيل، ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

 اليت أوقفتمبا يف ذلك بعض البلدان ، إعفاءات خاصة باالستخدامات احلرجة لزراعة الفراولة تطلب
، تلك التقنيات فعالية تقنيات التطبيق ومن مث شار أيضًا إىل أنوأائي أيوديد امليثيل. مبيعات البديل الكيمي

، على أساس فردييتم تقييم التعيينات اخلاصة باالستخدامات احلرجة قال إن من بلد إىل آخر. و  ختتلف
  مع مراعاة تلك االختالفات بني البلدان.

إىل الفريق أن يبحث وأن يـُبَـلِّغ االجتماع فيه األطراف  الذي طلبت، ٢٣/٨وأشار ممّثل إىل املقّرر   -  ١٨
الرابع والعشرين لألطراف مبدى االختالف بني االنبعاثات املقدَّرة لرابع كلوريد الكربون استنادًا إىل اإلنتاج 
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بَـلَّغ عنه واالنبعاثات املقّدرة املستنبطة من قياسات الغالف اجلوي
ُ
ا كانت متسائًال عّما إذ، واالستهالك امل

قبل انعقاد االجتماع الرابع ، ٢٠١٢ستضاف معلومات أخرى لتلك املقدَّمة يف التقرير املرحلي لعام 
املعلومات املعروضة بعد  سعى سعيًا حثيثًا للحصول علىوالعشرين لألطراف. وقال ممثل الفريق إن الفريق 

ناطق احلضرية. ومع ذلك فإن هذا استعراض البحوث اليت ُتظِهر وجود رابع كلوريد الكربون يف هواء امل
فسوف تُعَرض على اجتماع  توافرت هذه املعلومات وإذا، معلومات أخرى توافريستبعد إمكانية   ال

  األطراف.
ا الفريق وجلنته التابعة له اخلاصة باخليارات   -  ١٩ وطلب املمثل أيضًا توضيحًا عن الكيفية اليت طبَّق 

لبدائل تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد  ةاالقتصادي جلدوىامعيار عدم ، لالتقنية املعنية بربوميد امليثي
تقييم استخدام يف  املتبعةالذي يبنيِّ املعايري واإلجراءات ، ٩/٦امليثيل. وأشار ممثل الفريق إىل أنه وفقاً للمقّرر 

إذا  أخرى جمدية تقنيًا واقتصاديًا أوإذا مل تتوافر بدائل “ حرجاً ”ثيل يبروميد املاستخدام يعّد ، بروميد امليثيل
األدلة على أن إىل الفريق يف تقريره  أشار، هذا الشرطبدائل أخرى مقبولة للمستخِدم؛ وعلى أساس  مل تتح

تعيينات أخرى خاصة باالستخدامات ل طلبات لدعم أي ةمطلوبأصبحت للبدائل  عدم اجلدوى االقتصادية
  احلرجة.

تساءل ، نة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةوفيما يتعلق بأعمال جل  -  ٢٠
ا من مسائل بالتشاور  ممثل عن مدى حتديث املعلومات بشأن التكنولوجيات اجلديدة وما يتصل 

ا حتديث املعلومات يف مع نتجني وغريهم من ممثلي الصناعة. وأوَضح ممثل الفريق العملية اليت مت 
ُ
 امل
رئيسيني بالتشاور مع أعضاء كل جلنة من جلان اخليارات الُكتَّاب الأقسام التقرير املرحلي من جانب  خمتـََلف
مركبات الكربون وأعرب عن ثقته يف اكتمال واتساق التقرير. ورّدًا على استفسار بشأن استخدام ، التقنية

قال إن هناك عدم تيقُّن ، اهلواء احملمولةتكييف  معداتيف قطاعات التربيد و  )HFC-1234yf(ية يدروفلور اهل
  األسواق.يف بشأن مسائل مثل السعر والتوافر 

املتعلقني بضرورة حتقيق  ٢٣/١٠و ٧/٣٤إىل املقّررين  عد أن أشاراب، ثنان من املمثلنياوتساءل   -  ٢١
تتخذ اإلجراءات اليت  عن، غرايف بني أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته الفرعيةاجلتوازن ال

زيادة مشاركة  نإ. وقال ممثل الفريق ٥من املادة  ١رباء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة اخل مشاركةلزيادة 
بالنسبة  املتزايدة األمهيةاختيار التكنولوجيا أصبح واحداً من االعتبارات  ال سيما وأن، أمر هام هؤالء اخلرباء

اء التدرجيي ملرّكبات لتلك البلدان نظرًا القرتاب املوعد النهائي  . والحظ يةفلور ية اهليدروكلور الكربون لإل
للتعاون  مما يتيح الفرصة، أيضًا أن التكنولوجيات يف عدد من القطاعات قد تطّورت أوًال يف تلك البلدان

الذي  موقع أمانة األوزون على اإلنرتنت عود إىلت. ونصح األطراف بأن اجلنوبو  فيما بني بلدان الشمال
ثة بشأن الوظائف الشاغرة لدى الفريق منيتض   املطلوبة. اتمبا يف ذلك معلومات عن اخلرب ، معلومات حمدَّ
ن البلدان النامية تطلب مزيدًا من املعلومات بشأن املنتجات اليت تدخل يف إ نيمثلأحد املوقال   -  ٢٢

. خاطئة ميوستبطاقات حتمل التجارة الدولية لتمكينها من جتنُّب استرياد مواد وأصناف دون املستوى أو 
ن هذه القضايا ال تُعاَجل عادة يف التقارير املرحلية وأن أمانة األوزون وبرنامج العمل املتعّلق إوقال ممثل الفريق 

  املسألة. هذه للمعلومات بشأن مصدران جيدانباألوزون التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
  علومات املقدمة من الفريق.وأحاط الفريق العامل علماً بامل  -  ٢٣
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 من بروتوكول مونتريال ٢القضايا المتعلقة باإلعفاءات من المادة   -  اً رابع

 ٢٠١٤و ٢٠١٣التعيينات لإلعفاءات لالستخدامات الضرورية لعامي   - ألف

إىل العرض الذي قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم  قدم الرئيس املشارك البند الفرعي مشرياً   -  ٢٤
كجزء من العرض اخلاص   ٢٠١٤و ٢٠١٣الستخدامات الضرورية لعامي لصادي بشأن اإلعفاءات االقت

 الثالث من هذا التقرير). فرعنظر الا( ٢٠١٢بالتقرير املرحلي لعام 

ا وأن هناك نقصاً  قلقه منوأبدى أحد املمثلني   -  ٢٥  أن بعض األطراف مل تقدم أطر احملاسبة اخلاصة 
كلورية فلورية يف األطر املقدمة. وقال إن املعلومات اخلاصة ال مركبات الكربونات يف املعلومات عن خمزون

ع استخدام هذه املواد بفعالية يف تصنيع أجهزة االستنشاق جبرعة ذه املخزونات ضرورية حىت ميكن تتبّ 
اجلهد أن تبذل، ة لألطراف املعني يينبغ، مع اقرتاب املوعد النهائي للتخلص الكامل من تلك املوادو مقننة. 

إىل إجراء مناقشات ثنائية بني تلك األطراف وجلنة اخليارات  إلتاحتها. وردد ممثل آخر تلك النقاط داعياً 
 التقنية الطبية.

وقدم ممثل االحتاد الروسي ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر يأذن مبنح إعفاء لالستخدامات   -  ٢٦
الستخدامها يف ، ١١٣ -  ن مركب الكربون الكلوري فلوريطنًا م ٩٥الضرورية من أجل إنتاج واستهالك 

قال إن يف وسع وفد بلده أن يوافق على تعديل ، الصناعة الفضائية لبلده. ورداً على طلب من أحد املمثلني
 ١١٣- استخدام مركب الكربون الكلوري الفلوريمشروع املقرر حبيث يتضمن إشارة إىل التخلص التدرجيي من 

وفيما يتعلق باقرتاح ممثل آخر بأن حيدد مشروع املقرر املواد البديلة اجلاري النظر فيها  .٢٠١٦حبلول عام 
املواد  واختاذ قرار بشأن قال إن من غري املقبول اإلشارة إىل ذلك قبل االنتهاء من اختبار تلك املواد، حالياً 

 .البديلة يف االحتاد الروسي

وأن تبلغ الفريق ، مناقشة ملشروع املقرر اءطراف املهتمة بإجر واتفق الفريق العامل على أن تقوم اال  -  ٢٧
ا.  العامل بنتائج مناقشا

اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع باء من ، وتبعاً هلذه املناقشات  -  ٢٨
  ر فيه.هلذا التقرير إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظ املرفق ألف

ا الصني واالحتاد الروسي، َعرض ممثل الصني ورقة اجتماع أخرىو   - ٢٩ وتتضمَّن مشروع مقرر ، أعد
بشأن تعيينات الطرفني اخلاصة باالستخدامات ملرّكبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق 

ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  باجلرعات املقنَّنة. وتضمَّن مشروع املقرر الكميات اليت أوصى 
  لصني تتطّلب مزيداً من املناقشة.لبيد أن الكمية املخصصة ، لالحتاد الروسي

إىل أن بلده يستورد منذ فرتة من الوقت مرّكبات الكربون الكلورية فلورية  ممثل االحتاد الروسي أشارو   -  ٣٠
إىل ، إذا اعُتمد مشروع املقرر، طراف سوف حتتاجإن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األوقال ، من الصني

ومركب الكربون  ١١ - أن تنظر يف تعديل إنتاج الصني املوافق عليه من مركب الكربون الكلوري فلوري
يف أوائل عام  طّناً  ٢١٢لكمية قدرها االحتاد الروسي للسماح هلا بتلبية طلب  ١٢ - الكلوري فلوري

٢٠١٣.  
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 ٣٨٦,٨٢كمية ،  بني قوسني معّقوَفني، ثِّلني أن يـَُعدَّل مشروع املقرر لكي يشملواقتَـرَح أحد املم  -  ٣١
اطّناً  طّناً. ووافق الفريق  ٣٩٥,٨٢إىل جانب الكمية املطلوبة وقدرها ، الفريق من أجل الصني اليت أوصى 

  العامل على التعديل.
ا بني  يات املعفاة املطلوبة واملوصىالكممصحوبًا ب واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر  -  ٣٢

إىل االجتماع الرابع والعشرين ، تقريرذا الهل األولمن املرفق  ألف فرععلى النحو املبنيَّ يف القوسني معقوفني 
  لألطراف ملواصلة النظر فيه.

 ٢٠١٤و ٢٠١٣التعيينات إلعفاءات االستخدامات الحرجة لعامي   - باء

وهم السيدة ميشيل ، املشاركني يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلقدم ثالثة من الرؤساء   -  ٣٣
عن النتائج اليت توصلت إليها اللجنة بشأن  مفصالً  عرضاً ، يان بورترإماركوت والسيدة مارتا بيزانو والسيد 

رجة على والتعيينات لالستخدامات احل، ٢٠٠٥االجتاهات يف االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل منذ عام 
للعرض  ذا التقرير موجز الثايناملرفق رد يف النحو الوارد يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وي

 .أعده مقدموهالذي 

م إىل موافقتهممن املمثلني  أشار عدد، وعقب العرض  -  ٣٤ على ضرورة تنقيح الكتيب  يف تعليقا
االجتماع الرابع والعشرين لألطراف. وأشار  لينظر فيه ٢٠١٢ املتعلق بتعيينات االستخدامات احلرجة يف

فإن بوسع جلنة اخليارات التقنية ، أحد املمثلني إىل أنه مبا أن عمليات التحديث املنتظمة ضرورية دائماً 
 تنقيح.كل على  لربوميد امليثيل أن تنقح الكتيب دون طلب موافقة صرحية من اجتماع األطراف 

يف خفض استهالك بروميد امليثيل  يواصل تقدمهواليات املتحدة أن بلده مازال وقال ممثل ال  -  ٣٥
يف  ٩٦بنسبة  متثل اخنفاضاً إىل أن أحدث التعيينات لالستخدامات احلرجة  الستخدامات احلرجة مشرياً ل

ا لالستخدامات احلرجةاملائة عن  أن االنسحاب املفاجئ ملصنعي  حذر من. غري أنه ٢٠٠٥لعام  تعيينا
وقد قدمت الواليات . مشكالت كبرية ملواصلة التخلص من بروميد امليثيل طرحياملادة البديلة أيوديد امليثيل 

وقامت جلنة اخليارات التقنية لربوميد ، ٢٠١٤و ٢٠١٣لالستخدامات احلرجة عن عامي  اتعيينااملتحدة 
 .اً امليثيل بتقييمها على أساس االفرتاض بأن ايوديد امليثيل سيظل متاح

على  ٢٠١٤لعام  يف بعض القطاعات ولذا سوف يتعني إعادة تقييم تعيينات الواليات املتحدة  -  ٣٦
جلنة اخليارات التقنية لربوميد  وأشار املمثل إىل أنه سيتعني على .وهذه عملية مازالت جارية، املستوى الوطين

لتغري الظروف املشار إليه أعاله. وأشار  نظراً  ٢٠١٤لعام  التعيينات ذلك اجلزء من النظر يف أن تعيدامليثيل 
الواليات املتحدة حتتفظ حبقها يف تقدمي تعيني إضايف لالستخدامات احلرجة لعام  املمثل كذلك إىل أن

تعيينات االستخدامات احلرجة ن بشأ . ورحب توصيات جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل٢٠١٤
ورأى أن جتربة بالده فيما ، ستدعي من اللجنة مواصلة النظر فيهاواليت ال ت، وللجوز والتمور، للمنشآت

كشفت عن احلاجة إىل أن تبحث األطراف كيفية التعامل مع التغريات  .يتعلق بسحب أيوديد امليثيل
 املفاجئة يف الظروف.

اك هن لكن، سحب أيوديد امليثيل يشاطر زميله القلق حيال على ذلك قال السيد بورتر أنه ورداً   -  ٣٧
أصبحت متوافرة يف الفرتة األخرية. ويثري ذلك باإلضافة إىل التغيريات يف  األخرى اليت من البدائل عدداً 
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صعوبات أمام جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف تقييم ، القواعد املتعلقة جبميع أنواع غازات التبخري
 ذا الوضع سوف يراجع.إالّ أنه طمأن الفريق العامل إىل أن ه، التأثري الشامل

وقال ممثل االحتاد األورويب إىل أنه بالنظر إىل أن االحتاد قد متكن من التخلص من استهالك بروميد   -  ٣٨
 فإنه يشعر بالقلق إزاء استمرار مستويات التعيينات لالستخدامات احلرجة.، امليثيل يف مجيع االستخدامات

وأشاد بصورة خاصة ، اض احلجم الكلي هلذه التعييناتغري أنه أعرب عن ارتياحه ملا الحظه من اخنف
اء استهالكها لربوميد امليثيل.  باليابان إل

أوضح السيد بورتر أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل مل تتمكن من أخذ ، على األسئلة ورداً   -  ٣٩
تخدامات احلرجة بالنظر إىل أن خمزونات الطرف من بروميد امليثيل يف االعتبار لدى تقييم تعييناته لالس

مجيع  والطرائق اليت تستخدمهاباملواد البديلة  دائماً  تتمتع بوالية يف هذا اجملال. وحتاط اللجنة علماً  اللجنة ال
إّال أن التباينات يف املناخ وأنواع الرتبة واهلياكل التنظيمية ، لتخلص من استخدام بروميد امليثيللاألطراف 

ها يبديأن وجهات نظر األقلية اليت أيضًا أكد و يف بلدان معينة.  تصلح دائماً  ائل التعين أن بعض البد
العملية اليت تستخدمها يف التوصل إىل اثناء يف االعتبار أثناء مداوالت اللجنة و  أعضاء اللجنة تؤخذ دائماً 

ا  سواء بتوافق اآلراء أو التسوية.، قرارا

جد أي جدول زمين معني لتلقي املعلومات من األطراف بشأن يو   وأوضحت السيدة ماركوت أنه ال  -  ٤٠
ا التنظيمية اوأي حبوث ، التغيريات يف عمليا تقدم املعلومات  للرتويج لبدائل بروميد امليثيل. وعموماً  جيرو

البحوث  ألن أعضاء اللجنة جيرون دائماً  ونظراً ، مع التعيينات لالستخدامات احلرجة. وعالوة على ذلك
  فإن مصادر املعلومات املتاحة للجنة كثرية.، م اخلاصة

بالتعيينات تتعلق على مناقشة أي قضايا جتماع األطراف الرؤساء املشاركون لال وشجع  -  ٤١
ومع  مع األطراف املعنيني الصادرة عن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لالستخدامات احلرجة والتوصيات

 .اللجنة

 )٢٣/٥ من المقرر ٧إلى  ٥الفقرات الحجر ومعالجات ما قبل الشحن (ب متعلقةالمسائل ال  - جيم

 مفصالً  عرضاً ، للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ةاملشارك ةالرئيس، قدمت السيدة مارتا بيزانو  -  ٤٢
مليثيل بشأن االجتاهات يف استخدام بروميد ا ٢٣/٥للنتائج اليت توصلت إليها اللجنة استجابة للمقرر 

ق الالزمة ائومقرتحات اللجنة لإلجراءات والطر ، ١٩٩٩قبل الشحن منذ عام  ألغراض احلجر ومعاجلات ما
ومعلومات عن عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن التخلص من بروميد امليثيل أو ، جلمع البيانات

ذا هل الثاين املرفقيف ده مقدمه الذي أعموجز للعرض رد وي .غراض الصحة النباتيةأله استخدام خفض
 التقرير.

 جيداً  قال ممثل االحتاد األورويب إن العرض املقدم يوفر توضيحاً ، أعقبت ذلك ويف املناقشات اليت  -  ٤٣
قبل الشحن اليت  للتحديات القادمة فيما يتعلق باستهالك بروميد امليثيل الستخدامات احلجر ومعاجلات ما

من أن استهالك قلقه ميع االستخدامات األخرى. وأعرب عن ات املستهلكة جلالكمياآلن  كميتها  تتجاوز
وأشار إىل أن االحتاد األورويب قد  قبل الشحن تتزايد فعالً  بعض األطراف الستخدامات احلجر ومعاجلات ما

يثيل بأن مواصلة استخدام بروميد املاقّر و جنح يف التخلص من استهالك هذه املادة يف مجيع االستخدامات. 
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إّال أنه قال إن من الضروري وضع احللول اليت تتجنب إقامة حواجز ، مازالت ضرورية يف بعض الظروف
 مربر هلا أمام التجارة.  ال

فريق  ويطلب إىل، وقدم ممثل االحتاد األورويب ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر أعده وفده  -  ٤٤
خة حمدثة من تقريره يوجز فيها البيانات املقدمة مبوجب أن يقدم كل سنة نسالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

عملية  حتسنيويدعو األطراف إىل ، جتاهات املالحظة يف تلك البياناتوحتليًال لال، وفقًا للمناطق ٧املادة 
األمانة أن  إىلويطلب  السيما باستخدام العناصر اليت حددها الفريق كعناصر أساسية؛، مجع البيانات لديها

توضيح أوضاع و ، ستخدمها األطرافتمجع البيانات اليت عن استمارات موقعها الشبكي أمثلة  تضع على
تبلغ عن  أو اليت ال، قبل الشحن األطراف اليت تبلغ عن استهالك صفري الستخدامات احلجر ومعاجلات ما

 هذا االستهالك.

عددًا من التعديالت البسيطة  لكنهم اقرتحوا، وأعرب عدد من املمثلني عن تأييدهم ملشروع املقرر  -  ٤٥
وأن ، عليه. وقال أحد املمثلني إنه ينبغي ملشروع املقرر أن يسلط الضوء على القضايا املتصلة بالتكاليف

ا ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل  يشري إىل أن املعلومات الصحيحة ستمّكن األطراف من تتبع استخداما
ا ستساعد األطراف العاملة مب، الشحن على تقييم تبعات هذه  ٥من املادة  ١وجب الفقرة وأ

ا املتعلقة بالتخلص التدرجيي.  االستخدامات على ما تبذله من جهود للوفاء بالتزاما

 أوغستني سانشيزالسيد واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق لالتصال يشرتك يف رئاسته   -  ٤٦
 لة املناقشات بشأن مشروع املقرر املقرتح.ملواص، (النرويج) السيدة أليس غوستاد(املكسيك) و 

بيد أن الصيغة ، أن الفريق أحرز تقدُّماً كبرياً ب أفاد الرئيس املشارك لفريق االتصال، ويف وقت الحق  -  ٤٧
النهائية ملشروع القرار تتوقف على نتائج االجتماع الثامن واألربعني املقبل للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم 

يعتزم أعضاء فريق االتصال العمل فيما بني الدورتني حلسم ، وكول مونرتيال. ونتيجة لذلكاالمتثال لربوت
  املسائل العالقة قبل انعقاد االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.

، مع وضع أقواس معقَّوفة حول النّص بأكمله، مشروع املقررأن حييل واتفق الفريق العامل على   -  ٤٨
إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة ، التقرير األول هلذااملرفق الفرع جيم من لى النحو املبنيَّ يف ع

 أن يواصل أعضاء فريق االتصال العمل لتسوية املسائل العالقة قبل ذلك االجتماع. ساسعلى أ، فيه النظر

 )٢٣/٦المقرر من  ٩إلى  ٦الفقرات ( إعفاءات االستخدامات المختبرية والتحليلية العالمية  - دال

إىل العرض الذي قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم  قدم الرئيس املشارك البند الفرعي مشرياً   -  ٤٩
،  ٢٣/٦لمواد املستنفدة لألوزون استجابة للمقرر ل االستخدامات املختربية والتحليليةاالقتصادي بشأن 

(أنظر الفصل الثالث من هذا التقرير) وأشار إىل أن  ٢٠١٢لعام كجزء من عرضه املتعلق بالتقرير املرحلي 
بأن تواصل  ٥من املادة  ١الفقرة  مبوجبلألطراف العاملة ، مبقتضى هذا املقرر، اجتماع األطراف قد مسح

 شحوموالاستخدام رابع كلوريد الكربون يف اختبار الزيوت  ٢٠١٤ /ديسمربكانون األول  ٣١حىت 
، يربره األطراف أن قيامها بذلك له ما ترى تلكيف حاالت فردية حيث  الكلية وهيدروكربونات النفط

وطلب من هذه األطراف مواصلة جهودها لالستعاضة عن املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف هذه 
 عن استخدامها لرابع كلوريد الكربون يف هذه االختبارات. واإلبالغ سنوياً ، االختبارات
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أعرب أحد املمثلني عن تقديره للمعلومات املستكملة اليت ، أعقبت ذلك اقشات اليتوخالل املن  -  ٥٠
 مبوجبوشجع األطراف العاملة ، لوضع بدائل للمواد املستنفدة لألوزون املبذولةقدمها الفريق بشأن اجلهود 

ا ضرورية لتيسري  إىل مشرياً  ٢٣/٦باملعلومات اليت طلبها املقرر  على تزويد األمانة ٥من املادة  ١الفقرة  أ
إىل تنقيح الطرق  للمعايري ةضعاو اليئات اهلعمل الفريق وملساعدة األطراف يف حتديد البدائل. كما دعا 

 استخدام املواد املستنفدة لألوزون. ال تزال تتطلباملعيارية اليت 

 )٢٣/٧المقرر من  ٧و ٦الفقرتان عوامل التصنيع (  - هاء

إىل العرض الذي قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم  ند الفرعي مشرياً قدم الرئيس املشارك الب  -  ٥١
(أنظر الفصل الثالث  ٢٠١٢االقتصادي بشأن عوامل التصنيع كجزء من عرضه املتعلق بالتقرير املرحلي لعام 

من هذا التقرير). وقد استعرض الفريق مخس حاالت الستخدام عوامل التصنيع وقدم معلومات عن كميات 
املستنفدة لألوزون املستخدمة وعن االنبعاثات ذات الصلة والتدابري املمكنة خلفضها وعن التحديات املواد 

نيل إىل أن من ار كلوريد الفمنو و وخلص يف حالة إنتاج م، جياد بدائل مناسبةاليت تواجه اجلهود اليت تبذل إل
طالع على عمل وميكن اال يع.كعامل تصن  الوسيطة  كمادةاألفضل تصنيف استخدام رابع كلوريد الكربون  

 ).٣٦-٣٤و ٢٨-٢٤(الصفحات  ٢٠١٢بشأن هذا املوضوع يف اجمللد األول من تقريره املرحلي لعام الفريق 

أعرب ممثل كولومبيا عن استحسانه ، وفيما يتعلق بأعمال جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية  -  ٥٢
تعلق بكميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كعوامل امل ١- ٢- ٣- ٣ال سيما الفرع ، للتقرير املرحلي

تنقيح أرقام استهالك رابع كلوريد الكربون اخلاصة  وطلب، من الربوتوكول ٧تصنيع واملفاد عنها وفقاً للمادة 
ا ختتلف عن البيانات ، ١- ٣الواردة يف نص الفرع الذكور ويف اجلدول  ٢٠١٠بكولومبيا لعام  مشريًا إىل أ

 ية اليت أبلغت عنها كولومبيا. الرمس

السفن (المقرر  في صيانةمعالجة بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لألوزون المستخدمة   -  خامساً 
٢٣/١١( 

عن  عرضاً ، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، كويبريز  المربتقدم السيد   -  ٥٣
، ٢٣/١١استجابة للمقرر ، ة السفنصياناملستنفدة لألوزون املستخدمة يف لمواد لالفريق الذي أجراه تقييم ال

، وغازات التربيد والشحن بغازات التربيد، األنظمة اليت حتكمهامشل املسائل املتعلقة بأنواع السفن و 
ثاين يف املرفق ال موجز للعرض الذي أعده مقدمهويرد ، واملخزونات واالنبعاثات من املواد املستنفدة لألوزون

 .هلذا التقرير

ا أ، وعقب العرض  -  ٥٤ وضح ممثل األمانة املعلومات الواردة يف املذكرة عن هذا املوضوع اليت أعد
املعلومات اليت قدمتها  باإلضافة إىل، )UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/3( ٢٣/١١األمانة استجابة للمقرر 

ا املواد  السفن لصيانةاملستنفدة لألوزون املقدمة  األطراف استجابة للمقرر بشأن الكيفية اليت نظمت 
او ، ا الستهالك هذه املوادوكيفية حسا، هاوأبلغت عن ها ستريادأو ا احلاالت اليت جرى فيها اإلمداد 

  ).UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/4( هاتصدير  أو
ات املقدمة أعرب العديد من املمثلني عن تقديرهم للمعلوم، وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك  -  ٥٥

ا متثل  إلجراء املزيد من املناقشات بشأن قضية معقدة وحرجة حتتاج إىل إجراء  اً مفيد أساساً مشريين إىل أ
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وحث ممثل ، انعكاسات على خطط التخلص الوطنيةمن هلا  ما قد يكونلى عوشدد أحد املمثلني . سريع
  .البعض مل يبدأ باإلبالغ بعدىل آخر األطراف على مواصلة اإلبالغ عن هذه املسألة وأشار آخر إ

 ‘‘استخدام املواد املستنفدة لألوزون على منت السفن’’ جلمليت وطلب أحد املمثلني إيضاحاً   -  ٥٦
. وأعرب ممثل آخر عن UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/3الواردة يف الوثيقة  ‘‘فقطة الصيانواستخدامات ’’

  واملناطق االقتصادية اخلالصة.، ة بسفن الصيدلمسألة ذات الصلل املشاركة يف أي مناقشات رغبته يف
جاً  مشروع مقرر مشرياً ، جمموعة من البلدان باسموقدم ممثل كان يتحدث   -  ٥٧  عملياً  إىل أنه حيدد 

واالتفاقية الدولية لقانون ، طلب تعزيز االتساق مع املنظمات الدولية األخرىييعتمد على مقررات سابقة و 
اهتمام خاص لضمان عدم تأثري  يلأو قد و ، لية ملنع التلوث من السفن وصكوك أخرىواالتفاقية الدو ، البحار

فلورية أو  كلوريةو أي من التغيريات املقرتحة على خطوط أساس األطراف املعنية مبركبات الكربون اهليدر 
وسوف  .احمللية لألطراف تشريعاتراعاة الملو ، يؤدي ذلك إىل حاالت عدم امتثال التزامات التخلص حىت ال

يف زيادة الشفافية. وسوف حتسب مجيع املواد املستنفدة لألوزون ، يف حال اعتماده، يساعد مشروع املقرر
ا استهالك حملي من جانب دولة امليناء ليت ُمتّد ااملواد  تعامليف حني ، املستخدمة يف خدمة السفن على أ

ا صاة صيانللهو مطلوب  لسفن بكميات تتجاوز ماا ا ا استهالك لدول  وال، دراتعلى أ حتسب على أ
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي معلومات عن الطلب كذلك يطلب مشروع املقرر إىل العلم.  

وعن املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف بناء ، على املواد املستنفدة لألوزون لالستخدام على منت السفن
كل طرف للسفن اليت حتمل   صيانةوعن كميات املواد املستنفدة لألوزون الالزمة ل، السفن وبدائل هذه املواد

 .واستكمال هذه املعلومات دورياً ، علمه

وري (ترينيداد ايشرتك يف رئاسته السيدة ماريسا غالفريق العامل على إنشاء فريق اتصال واتفق   -  ٥٨
املناقشات اليت  آخذًا يف االعتبارروع املقرر ناقشة مشويضطلع مب، وتوباغو) والسيد فيليب شيموين (كندا)

  دارت يف اجللسة العامة.
مع وضع أقواس ، مشروع املقررأن حييل على اتفق الفريق العامل ، وعقب مداوالت فريق االتصال  -  ٥٩

اع إىل االجتم، التقرير األول هلذااملرفق الفرع زاي من على النحو املبنيَّ يف ، معقَّوفة حول النّص بأكمله
أن يواصل أعضاء فريق االتصال العمل لتسوية  ساسعلى أ، فيه الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر

 املسائل العالقة قبل ذلك االجتماع.

بدائل المواد  عنالمعلومات اإلضافية  بشأنتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - سادساً 
 )٢٣/٩المستنفدة لألوزون (المقرر 

البند الفرعي مشريًا إىل أن االجتماع الثالث والعشرين لألطراف قد طلب إىل  املشاركقدم الرئيس   -  ٦٠
أن يعّد تقريرًا عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون ، ٢٣/٩يف مقرره ، فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

، الثني. واستجابة لطلب اجتماع األطرافلينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والث
لعام  أنشأ الفريق فرقة عمل تولت إعداد التقرير. ويرد التقرير يف اجمللد الثاين من التقرير املرحلي للفريق

٢٠١٢.  
مث قدم أعضاء فرقة العمل عرضًا موجزًا حملتوى التقرير. وحتدث السيد المربت كويربز عن مقدمة   -  ٦١

والتكييف الثابت يف درجات احلرارة ، واد املربدة املستخدمة للتربيد والتكييف التجارينيالتقرير ومصارف امل
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خليارات التربيد احمليطة العالية. وقدم السيد روبرتو بيسوتو وصفًا للجدوى التقنية واالقتصادية والبيئية 
. وحتدث السيد ميغيل  لتربيداملتعلقة باتكلفة خمتلف جوانب الوتكييف اهلواء. وناقش السيد دانييل كولبورن 

كوينتريو عن الرغاوى. وحتدث السيد دانييل فريدونيك عن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
هلذا  الثاينواملواد األخرى للحماية من احلرائق. وحتدث السيد كيشي أوهنيشي عن املذيبات. ويرد يف املرفق 

  .هأعده مقدمو لعرض الذي لالتقرير موجز 
مث دعا الرئيس املمثلني إىل طرح أسئلتهم طالبًا منهم أن يعاجلوا األسئلة ذات الطابع التقين العايل   -  ٦٢

وأن ينتظروا انتهاء فرتة األسئلة واألجوبة لتقدمي أي تعليقات عامة ، يف مناقشات ثنائية مع أعضاء الفريق
  إضافية عن التقرير.

ال سيما ما يتصل منها ، نظر الفريق يف البدائل األكثر حداثة وتساءل عدد من املمثلني عما إذا  -  ٦٣
وقالوا إن العمل جار لتطوير بدائل ، مبعدات التربيد املخصصة لالستخدام يف درجات احلرارة احمليطة العالية

ا تطرح على حنو سريع. وأجاب أعضاء الفريق إن بعض البدائل اجلديدة والناشئة مل تناقش يف التقرير  وأ
أيضًا إىل عدم وجود جتارب بب قلة املعلومات املتوافرة عن تركيبتها وخصائصها وتكلفتها. وأشاروا بس

وأن من ، من الربوتوكول ٥من املادة  ١الستخدام بعض البدائل لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
منها حجم ، إذ أن احللول تتوقف على عوامل عدة، الصعب تكوين صورة شاملة عن استخدام البدائل

ن التقرير مل حياول إف، املعدات ونوع املنتج ومكان استخدامه. وعلى الرغم من وجود عدة بدائل قيد التطوير
  تقدمي تقديرات دقيقة للعمل اجلاري حالياً أو ملا سيحدث خالل السنوات القادمة.

مة لتقدير مصارف املواد أشري إىل أن الطريقة املستخد، وردًا على أسئلة طرحها عدد من املمثلني  -  ٦٤
. فالتقديرات تستند إىل البيانات عن للفريق ٢٠١٠لعام تقييم املربدة هي نفس الطريقة املوصوفة يف تقرير ال

للسنوات  البيانات املاليةاملعدات بدًال من بيانات االستهالك واإلنتاج. وقد استقيت البيانات من تقارير 
 حىتاستقراء االجتاه الذي تشري إليه هذه البيانات االت. ومت يف بعض احل ٢٠١١وعام ، ٢٠١٠حىت عام 

سيكون له آثار كبرية على  ٢٠١٣. وتعكس التقديرات ختمينًا بأن التجميد املزمع يف عام ٢٠١٥عام 
ومثة عدد من التخمينات األخرى أيضًا اليت حتّد من ضرورة أخذ معدالت التسرب والصيانة يف ، املصارف

تعد عناصر هامة لرسم ، مثل الناتج احمللي اإلمجايل أو القوة الشرائية، إن البيانات القطريةاالعتبار. كذلك ف
  صورة عاملية متسقة.

فأجاب أحد أعضاء الفريق إن فرقة العمل مل تبحث ، وطرح عدد من املمثلني أسئلة عن التكاليف  -  ٦٥
تها آخذة يف االعتبار مجيع بل حاولت تقسيم املنتجات إىل مكونات تكلف، تكاليف املنتجات ككل

شار أيضًا إىل أن من الصعب حتديد ما إذا كانت تكلفة املنتج أالعناصر املتعلقة باختيار املادة املربدة. و 
  دون معرفة نسبة انتشار املنتج يف السوق.، ستؤدي إىل تغريهاوما هي العوامل اليت ، ستتغري مع مرور الوقت

معلومات عن مصادر  منها، توافر مزيد من التفاصيل يف التقرير وأعرب ممثالن عن رغبتهما يف  -  ٦٦
مرتات اليت يستخدمها جلميع البدائل والقطاعات اومعلومات عن منوذج احلساب واختيار البار ، البيانات

الفرعية. وأوضح عضو الفريق الذي أجاب على االستفسار أنه بالنظر إىل مواطن عدم اليقني املرتبطة 
فقد اتفقت فرقة العمل على أن ، رتات اإلقليمية واختالف أسعار املواد لدى مزودين خمتلفنيمبختلف البارام

  تتجنب تقدمي تكاليف دقيقة للغاية جملموعات منتجات وتكنولوجيات معينة.
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ومنها السمية والتخلص ، وتساءل عدد من املمثلني عن سبب عدم أخذ عوامل معينة يف االعتبار  -  ٦٧
جاب أعضاء الفريق إن نطاق التقييم املطلوب يف املقرر أعند تقييم اجلدوى البيئية. ف، ياتمن املياه والنفا

  ال يسمح ببحث تلك العوامل. ٢٣/٩
ا على إحداث نا تصنيف املواد مقار وطلب أحد املمثلني معلومات عن الكيفية اليت مت   -  ٦٨ ة بقدر

ار العاملي القدرة املنخفضة على إحداث االحرت ابة إن فأوضح عضو الفريق الذي توىل اإلج، االحرتار العاملي
وأن القدرة املرتفعة تزيد عن ، ١٠٠٠إىل  ٣٠٠القدرة املتوسطة ترتاوح من  وأن، ٣٠٠تعادل قيمة أقل من 

في فوفقًا لنطاق القيم يف كل قطاع. وبالتايل ، . بيد أن التصنيف ألغراض التقرير كان نسبيًا أيضاً ١٠٠٠
  .٢٥كانت القدرة على إحداث االحرتار العاملي جلميع اهليدروكربونات أقل من ،  ثالً قطاع الرغاوى م

فقالوا ، أدىل عدد من املمثلني بتعليقات على تقرير فرقة العمل، وبعد انتهاء فرتة االسئلة واألجوبة  -  ٦٩
وعن زيادة ، رهاإنه حيتوي على معلومات مفيدة عن التكنولوجيا البديلة املتاحة حاليًا أو اجلاري تطوي

، استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ومصارفها بسبب التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
ودعوا الفريق إىل تقدمي املزيد من ، أن البدائل تطور بوترية سريعةوعن التكاليف. وأشار عدد منهم إىل 
اف اإلعداد للمرحلة القادمة من عملية التخلص كي يتسىن لألطر ،  املعلومات عن البدائل األكثر حداثة

مع النظر بصورة خاصة إىل زيادة استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية يف ضوء التخلص ، التدرجيي
للبدائل  التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. واقرتح أيضًا إجراء تقييم إضايف للجدوى البيئية

 مبا فيها املناخ.، ئفة أوسع من العوامليأخذ يف االعتبار طا

اليت تستخدم مركبات الكربون  وقال ممثل منظمة غري حكومية إنه قد مت حتويل نظم تكييف اهلواء  -  ٧٠
مليون مركبة يف كندا والصني والفلبني وبلدان  ٥٠يف أكثر من  ومركبات الكربون اهليدروفلورية فلورية ةالكلوريا

كذلك مت حتويل اآلالف من مكيفات اهلواء الثابتة اليت تستخدم   يدروكربونات.إىل نظم تستخدم اهل أخرى
ومنها ، إىل استخدام اهليدروكربونات يف الكثري من البلدان ٢٢ - مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

 االعتبار. يف اتاالجتاه ههذورأى أنه ينبغي للفريق أن يأخذ  جامايكا وماليزيا وتايلند والفلبني وإندونيسيا.

وقالت ممثلة الواليات املتحدة إن وفد بلدها يعمل على صياغة مشروع مقرر يطلب مبوجبه   -  ٧١
ذا األمر ومت االتفاق على أن ، معلومات إضافية عن البدائل. وأعرب عدد من املمثلني عن اهتمامهم 

  .ه إىل اجللسة العامةقبل تقدمي جتتمع األطراف املهتمة بصورة غري رمسية ملناقشة مشروع املقرر
ورقة ، َعرضت ممثلة الواليات املتحدة، بعد إجراء مشاورات غري رمسية بني األطراف املهتمةو   - ٧٢

تقدميها كندا واملكسيك. وقالت إن مقّدمي مشروع القرار يرون أن التقرير املرحلي لعام يف  شاركتاجتماع 
بيد أنه ينطوي أيضًا على ، ادي يتضّمن معلومات جيدةاملقدَّم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص ٢٠١٢
وهي الثغرات اليت يهدف مشروع ، وخصوصًا فيما يتعّلق بالتكنولوجيات اجلديدة والبدائل اجلديدة، ثغرات

  املقرر إىل سّدها.
الذي يطلب إىل الفريق أن يُِعد مشروع تقرير لينظر فيه الفريق ، ومضت لتصف مشروع املقرر  -  ٧٣

ائيًا لكي يقدَّم إىل االجتماع اخلامس ، املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني العامل وأن يُِعّد تقريراً 
ائي مدى  ، والعشرين لألطراف. وسوف حيدِّد التقرير ويصف أيضًا بالنسبة لكل قطاع ولكل استعمال 

رّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية كفاءة البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي مل
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ومركبات الكربون الكلورية فلورية اليت ُتستخَدم حاليًا واليت يتوقَّع أن تكون متوافرة يف فرتات حمّددة يف 
اء التدرجيي. ويدعو مشروع املقرر أيضًا إىل حتليل  املستقبل تبنيِّ سنوات التنفيذ الرئيسية من أجل اإل

قتصادية للخيارات ويهدف إىل تاليف زيادة استخدام البدائل ذات القدرة املرتفعة على اجلدوى التقنية واال
طلب أيضًا معلومات إضافية بشأن البدائل املناسبة من أجل االستخدام يف يإحداث االحرتار العاملي. و 

ة أو على مبا يف ذلك كيف ميكن أن تؤثّر درجات احلرارة هذه على الكفاء، مرتفعةحميطة درجات حرارة 
وكذلك إجراء تقدير لنسبة البدائل ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار ، املعامل التشغيلية األخرى

العاملي واليت ميكن تالفيها أو القضاء عليها. وُتَشجَّع األطراف اليت يسمح وضعها بذلك على أن تقدِّم 
أن لكل مرّكب من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية و بيانات عن اإلنتاج واالستهالك السنوي احلايل والتارخيي 

تشجع السياسات والتدابري الرامية إىل جتنُّب اختيار بدائل ذات قدرة مرتفعة على إحداث االحرتار العاملي 
  يف التطبيقات اليت تتوافر هلا بدائل تقلِّل اآلثار على البيئة.

عَرب عنها يف قائلني إن، وأعرب ممثالن عن تأييدمها لالقرتاح  -  ٧٤
ُ
ه يعكس التساؤالت والشواغل امل

  وطلبا إتاحة الفرصة ملزيد من املناقشة.، مناقشة سابقة
وأشار ممثل إىل أن اقرتاحًا مماثًال نوِقش من قبل أثناء االجتماع الثالث والعشرين لألطراف وقد   -  ٧٥

االقتصادي إعداد تقرير لينظر فيه الذي يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٣/٩أسفر عن صدور املقرر 
وقال إنه سوف يؤيد إجراء حتديث لذلك التقرير  .الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني

ا ال، ٢٣/٩شريطة أن يراعي أحكام املقرر  تؤيد االقرتاح ألن الوالية اليت ينطوي عليها   وقالت ممثلة أخرى إ
تقرير الفريق أوضح أن البدائل ال تزال يف مرحلة اإلعداد وليست متوافرة بعد من  نظرًا ألن، غري عملية

  الناحية التجارية.
وبعد أن أخذ الفريق العامل يف االعتبار األسئلة الكثرية وما مت اإلعراب عنه من اهتمام بإجراء مزيد   -  ٧٦

تشارك يف رئاسته السيدة آن  ريق اتصالاتفق على تشكيل ف، من املداوالت استنادًا إىل نتائج تقرير الفريق
  لي مسيث (غرينادا) ملناقشة املسألة مبزيد من التفصيل.سيل (أسرتاليا) والسيد ليغابر 
مع وضع أقواس ، مشروع املقررأن حييل على اتفق الفريق العامل ، وعقب مداوالت فريق االتصال  - ٧٧

إىل االجتماع ، التقرير األول هلذااملرفق الفرع هاء من  على النحو املبنيَّ يف، النصّ  بعض أجزاءمعقَّوفة حول 
 .فيه الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر

المقرر من  ٣و ٢الفقرتان بتدمير المواد المستنفدة لألوزون ( المتعلقةمعايير األداء والتحقق   - سابعاً 
٢٣/١٢(  
من التقرير  ١١- ٣ا جاء يف الفصل وفقًا مل ،أشار الرئيس املشارك عند تقدميه هلذا البند إىل أنه  -  ٧٨

مل يتمكن الفريق من مواصلة التحقق من ، ٢٠١٢املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 
نحو التدمري املواد املستنفدة لألوزون والتخلص منها على املتعلقة بمواصلة حبث معايري األداء والتحقق 

وسيقوم الفريق باستعراض نتائج مشروع ،  أنه كانت هناك بعض التطورات. غري٢٣/١٢املقرر  املطلوب يف
مركب الكربون احملتوية على والرغاوى ، ١٢- و ١١-  ترميد مركيب الكربون الكلوري فلورييف كولومبيا عن 
اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعها يف  حظي مبوافقة ١١- الكلوري فلوري

  .٢٠١٢ نيسان/أبريل
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وقالت إحدى املمثالت إنه ليست هناك حاجة ألن يواصل الفريق إعداد تقارير عن املوضوع إىل   -  ٧٩
أن أن تتوافر لديه معلومات جديدة. وقالت أيضًا إنه ينبغي للجنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية 

ومبيا عن رأي مفاده أن هذه النتائج ميكن أن استعراض نتائج املشروع يف كولومبيا. وأعرب ممثل كولتقوم ب
وأنه ينبغي اعتبار املشروع حماولة أوىل ضمن سلسلة ، توفر أساسًا مفيدًا لوضع معايري لألداء والتحقق

  حماوالت.
املواد املصادرة من خزونات املبشأن كيفية تدمري توجيهات وقال ممثل آخر إن بلده قد طلب مراراً   -  ٨٠

 دون مزيد منالتوجيه وحث الفريق على أن يقدم هذا  .ون واليت تتضمن بعض اخلالئطاملستنفدة لألوز 
  .التأخري
  وأحاط الفريق العامل علماً بالتعليقات واملعلومات املقدمة.  -  ٨١

  )٢٢/٢تقييم اآللية المالية لبروتوكول كيوتو (المقرر   - ثامناً 
إجراء ، ٢٢/٢مبوجب املقرر ، أن األطراف قررت أشار الرئيس املشارك عند تقدميه هلذا البند إىل  -  ٨٢

املقرر. ويرد التقرير النهائي  ذلكتقييم لآللية املالية لربوتوكول كيوتو وفقًا لالختصاصات الواردة يف مرفق 
يف الوثيقة ، ICF Internationalوهي شركة ، للشركة اليت تعاقدت معها األمانة إلجراء التقييم

UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/5  ويف املوجز التنفيذي الوارد يف الوثيقةUNEP/OzL.Pro.WG.1/32/4 .
أن الفريق ، واملكون من مثانية أطراف، وأوضح الرئيسان املشاركان للفريق التوجيهي الذي ُعني لتوجيه التقييم

  وحبث مشاريع تقرير التقييم. اخلبري االستشاريعقد ثالثة اجتماعات ملساعدة 
النتائج الرئيسية للتقييم. وأوضح أن التقييم  ICF Internationalاغنر من شركة فارك وقدم السيد م  -  ٨٣

ع ير امبا يف ذلك حتليل كمي باستخدام قاعدة بيانات مش، قد ُأجري من خالل مزيج من البحوث املكتبية
ة مع متعمقمقابالت إجراء و ، وحبث الطروحات املقدمة من األطراف، أمانة الصندوق املتعدد األطراف

  األطراف والوكاالت املنفذة.
أسفرت املشاريع اليت موهلا الصندوق املتعدد األطراف ، ٢٠١١و ١٩٩٣ويف الفرتة ما بني عامي   -  ٨٤

طنًا من  ١٩٢ ٦٢٨طنًا من استهالك املواد املستنفدة لألوزون و ٢٥٦  ١٥٣عن التخلص التدرجيي من 
قليًال الكمية املستهدفة للتخلص التدرجيي. وباإلضافة إىل وهو ما يتجاوز ، إنتاج املواد املستنفدة لألوزون

إذ ختلص من حنو ، حقق التخلص التدرجيي أيضًا فوائد مناخية كبرية، الفوائد اليت تعود على طبقة األوزون
لصندوق املتعدد ولمليون طن من معادل ثاين أكسيد الكربون على مدى مخسة عشر عاماً.  ٦ ٧٠٠

واليت  ٥من املادة  ١فكل طرف من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ، جمال التتبع األطراف سجل ممتاز يف
قد حققت التخلص التدرجيي التام.  ٢٠١٠يف عام الكربون الكلورية فلورية أبلغت عن استهالك مركبات 

ثيل يف لتخلص التدرجيي من بروميد امليدف ابلدًا قد حتتاج إىل مساعدة إضافية لالمتثال هل ٣٠غري أن حنو 
وقد تؤدي حاالت التأخري يف استكمال املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من ، ٢٠١٥عام 

  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مشاكل يف املستقبل.
ا تتسم بالفعالية والكفاءة، وعموماً   -  ٨٥ إىل  وال حتتاج، أثبتت إجراءات الصندوق املتعدد األطراف أ
باستثناء ممارسات الرصد واإلبالغ اليت ميكن مواصلة تبسيطها. وتضمنت الدروس اليت ، د من التنقيحمزي

أمكن استخالصها من جتربة الصندوق املتعدد األطراف احلاجة إىل وضع إطار قوي للسياسات قبل املضي 
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بلدان النامية من اكتساب على متكني األفراد يف الالذي تقوده البلدان يف التخلص التدرجيي؛ وقدرة النهج 
من املعرفة املؤسسية والتعلم التقين بالنسبة لعمليات التحول القطاعي  العديدة عقودال؛ وقيمة القدرات
والعمليات الشفافة والتعاونية لتخطيط ، عاري؛ وقيمة اإلجراءات املباشرة للحصول على أموال للمشيةاملستقبل
  ؤسسي.والتعزيز امل، وبناء القدرات، األعمال

على  ٥من املادة  ١وتضمنت التوصيات الواردة يف التقرير تشجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -  ٨٦
تقدمي خططها اخلاصة بإدارة املرحلة األوىل املتبقية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

ى اعتماد التمويل يع اللجنة التنفيذية علتنفيذ اخلطط املعتمدة يف أسرع وقت ممكن؛ وتشجبوالبدء ، فلورية
إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  طاملشروع اخلاص باملرحلة الثانية من خطالالزم إلعداد 

اهليدروكلورية فلورية؛ ومضاعفة اجلهود للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل. ونظرًا لتعقد خطط إدارة 
فإنه ينبغي تبسيط متطلبات اإلبالغ وحتسني ، بون اهليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرجيي من مركبات الكر 

خاصة بالنسبة للبلدان ذات االستهالك ، التوجيه. وينبغي حبث توافر التمويل يف املستقبل للتعزيز املؤسسي
ملتعدد وكذلك احلال بالنسبة للتتبع املنتظم لنقل التكنولوجيا. وأخريًا ينبغي اعتبار الصندوق ا، املنخفض

التآزر بني االتفاقات  السعي لتحقيقكما ينبغي ،  األطراف منوذجًا التفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف
  املعنية باألوزون واملناخ وامللوثات العضوية الثابتة.

وعايل اجلودة. وكان  شامالً  اً تقرير  هاالستشاري إلعداد ريعلى اخلب املمثلنيمن تكلم من وأثين مجيع   -  ٨٧
اك اتفاق عام على االستنتاجات الرئيسية للتقرير وهي أن الصندوق املتعدد األطراف أثبت أنه أداة فعالة هن

وكل هذا ، ويقيم روابط ملموسة بني التصميم والتمويل واالمتثال، ولديه أهداف واضحة، بدرجة عالية
من املمثلني الضوء على  يسهم يف التخلص التدرجيي الفعال من املواد املستنفدة لألوزون. وسلط عدد

ا مبوجب الربوتوكول  ٥من املادة  ١االستنتاج القائل بأن امتثال األطراف العاملة مبوجب الفقرة  اللتزاما
يتوقف على املشاريع اليت تنفذ بدعم من الصندوق. وسلط عدة ممثلني ألطراف عاملة وغري عاملة مبوجب 

  ة التعزيز املؤسسي اليت يدعمها الصندوق.الضوء على أمهية أنشط ٥من املادة  ١الفقرة 
 وسلط عدة ممثلني الضوء على قضايا رأوا أنه كان من املمكن أن يتوسع فيها التقرير بصورة مفيدة.  -  ٨٨

ا ورأى  إذا مت تفصيلها بدرجة أكرب؛ وهذا  قد تغتينأحدهم أن بعض األقسام قد ُخلصت بصورة مفرطة وأ
عاماً.  ٢٠والذي استعان خبربة تزيد عن ، ي يتناول الدروس املستفادةالذالفرع ينطبق بشكل خاص على 

مع عدد أكرب من األطراف لضمان تنوع مقابالت ورأى ممثل آخر أن التقييمات املقبلة ينبغي أن تتضمن 
  واقرتح إنشاء فريق اتصال لتمكني مجيع األطراف من التعبري عن آرائها فيما يتعلق بالتقييم احلايل.، اآلراء
وأعرب بعض املمثلني عن قدر من القلق ألن التقرير ناقش دروسًا بالنسبة التفاقات بيئية أخرى   -  ٨٩

والحظوا أن اختصاصات التقييم تنص على أنه ينبغي استخالص الدروس من اتفاقات ، متعددة األطراف
دروس بشكل وليس العكس. وينبغي استخالص ال، ومؤسسات أخرى بالنسبة للصندوق املتعدد األطراف

خاص من احلوار املستمر بني مرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد األطراف. والحظ عضو يف الفريق 
التوجيهي أن الصيغ السابقة لالختصاصات قد نصت يف الواقع على استخالص الدروس بالنسبة التفاقات 

  ولعل هذا هو الذي أحدث االلتباس.، أخرى وليس من هذه االتفاقات
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وأعرب أحد املمثلني عن قلقه من أن تشجيع التآزر ميكن أن يُفسر على أنه دعوة خلفض التمويل   -  ٩٠
الفكرة القائلة بأن خفض التمويل سيكون ضرورياً. وأعرب ممثل آخر عن حتفظاته فيما  ودحض، يف املستقبل

ملتعددة األطراف املعنية باألوزون التآزر بني االتفاقات البيئية ا بالسعي إىل حتقيقيتعلق بالتوصية اليت تطالب 
  واملناخ وامللوثات العضوية الثابتة. 

قدرة األطراف يف على وأعرب أحد املمثلني عن قلقه بشأن تأثري األزمة االقتصادية واملالية العاملية   -  ٩١
أجل حتقيق من  ٥من املادة  ١املستقبل على تقدمي التمويل الكايف ملساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وقال إنه كان ينبغي مناقشة هذه املسألة يف ، التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
لألطراف غري العاملة  . وقال ممثل آخر إنه من املهموالتهديداتحتليل التقرير ألوجه القوة والضعف والفرص 

ا لدعم أنشطة موارد جديدة وإضأن تقدم  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  افية ومستقرة وميكن التنبؤ 
االتخلص التدرجيي  . وحتدث ممثلون آخرون ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة  اليت تضطلع 

وأعرب أحد املمثلني عن ، أيضًا عن ضرورة تقدمي املزيد من التمويل خاصة من أجل أنشطة بناء القدرات
  السنوات األخرية من أجل التعزيز املؤسسي.التمويل يف  حيال تراجعالقلق 
بادئ املوضع مؤخرًا فيوقال أحد املمثلني إن الوقت الذي أمضته اللجنة التنفيذية للصندوق   -  ٩٢
تنفيذ املشاريع. على صعيد  ٥من املادة  ١توجيهية يشكل حتديات بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة ال

أي مشاريع للتخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية  فلم توافق اللجنة حىت اآلن على
  يكون سبباً يف عدم االمتثال.  وضع قدوهو ، فلورية
شواغل البلدان ذات االستهالك املنخفض وأقل أن يتناول تقرير للوقال عدد من املمثلني إنه ينبغي   -  ٩٣

م سريحبون بوضع توصيات حمددة. وأعرب ممثل ، ياالبلدان منواً فيما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوج قائلني إ
ألحد البلدان ذات االستهالك املنخفض عن القلق مما وصفه بأنه تناقض حمتمل بني استنتاجات التقرير اليت 

وأن التمويل يف املستقبل للتخلص ، نظراً ملعدالت االمتثال العالية لتلك البلدان، تقول إن التمويل كان كافياً 
لتدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد ال يكفي. وقال ممثل آخر إنه سيلزم أن يقدم الصندوق ا

  املتعدد األطراف املساعدة ألنشطة التدمري يف املستقبل. 
إن إعداد تقرير يعتمد على أدلة ويعرب عن مجيع  غنرقال السيد فا، ورداً على التعليقات اليت أُبديت  -  ٩٤

نظر خمتلف أصحاب الشأن ميثل حتدياً. وأشار أيضًا إىل أن ميزانية التقييم كانت حمدودة وأنه من  وجهات
  فاقات واملؤسسات البيئية األخرى.الصعب استخالص دروس من اآلليات املالية ملئات االت

ني إنه ليس قائل، والحظ عدة ممثلني أن التقرير يعد تقييمًا مستقًال أجرته شركة استشارية مستقلة  -  ٩٥
من مهمة األطراف إعادة صياغة التقرير. وقالوا أيضًا إن األمر سيرتك الجتماع األطراف لتقرير ما إذا كان 
ا األطراف تتعلق مبسائل  سيؤيد التوصيات الواردة يف التقرير. ورأى آخرون أن بعض التعليقات اليت أبد

خ التعليقات يف مرفق أو يف وثيقة إعالمية خترج عن اختصاص التقييم. واقرتح بعض املمثلني استنسا 
  لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف.

األمانة إىل  النهائي التقريرمشروع على خطية اتُفق على أن تقدم األطراف تعليقات ، وبعد املناقشة  -  ٩٦
األمانة  تقومسو . ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١ ويف موعد أقصاهأو يف أسرع وقت ممكن ، أثناء االجتماع احلايل

 االستشاري رييقوم اخلبسو  االستشاري وجتميعها لألطراف ألغراض العلم. ريبإرسال تلك التعليقات إىل اخلب
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ا، متصلة باالختصاصاتوحتديد ما إذا كانت بعد ذلك باستعراض التعليقات  سيقوم ، وإذا كانت متصلة 
لضرورة تعميم صيغة  ير أو يف مرفق. ونظراً بحث ما إذا كان ميكن إدراجها يف صلب التقر اخلبري االستشاري ب

 االستشاري ريطلب اخلب، ائية للتقرير يف الوقت املناسب لكي ينظر فيه االجتماع الرابع والعشرون لألطراف
ا وتقدمي األدلة كلما أمكن ذلك. وشكرت  من مجيع األطراف مراعاة االختصار قدر املستطاع يف تعليقا

مما ، على النحو املتفق عليه النظر يف معاجلة التعليقاتاالستشاري ملوافقته على  ريالتنفيذي اخلب نياألم
  ما تقتضيه اختصاصاته. يتجاوز

الترشيح وعمليات التشغيل لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته الفرعية وأي مسائل   - تاسعاً 
  ).٢٣/١٠إدارية أخرى (المقرر 

اجتماع األطراف  طلب، ٢٣/١٠تقدميه هلذا البند إىل أنه مبوجب املقرر  أشار الرئيس املشارك عند  -  ٩٧
إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يتخذ عددًا من اإلجراءات اليت ترمي إىل حتسني تشغيل الفريق 

راسًة وإجراءات ترشيح اخلرباء للفريق وهيئاته الفرعية. ووفقًا لذلك أنشأ الفريق فرقة عمل لكي جتري د
لفريق للمسائل ذات الصلة. وترد النتائج اليت توصلت إليها فرقة العمل يف اجمللد الثالث من التقرير املرحلي ل

  .٢٠١٢عام ل
أليسرت السيدة بيال مارانيون والسيدة مارتا بيزانو والسيد  - وقدم الرؤساء املشاركون لفرقة العمل  -  ٩٨

 الثاينيف املرفق زوا فيه النتائج اليت توصلت إليها فرقة العمل. ويرد أوج، الفريق العاملأمام عرضًا  -ماغلون 
  .الذي أعده مقدموهموجز للعرض ذا التقرير هل

أعضاء الفريق وهيئاته  عددطلب أحد املمثلني تقدمي املزيد من التفاصيل عن ، وعقب العرض  -  ٩٩
غلون إن من املمكن إقليم. وقال السيد ماكل يف   ٥من املادة  ١الفرعية من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

االطالع على هذه األرقام يف التقرير وأنه سيناقش هذه املسألة مع املمثل. وسأل ممثل آخر عما ميكن عمله 
وردت عليه السيدة ، ٥من املادة  ١من أجل زيادة عدد األعضاء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

مشريًة إىل أنه باإلضافة إىل التمثيل املتوازن فإن هناك حاجة ، إىل إجياد حلول مارانيون قائلًة إن الفريق يتطلع
إىل خرباء لديهم معارف وخربات متخصصة ذات صلة. وقد ُقدمت العديد من االقرتاحات يف تقرير فرقة 

  العمل لتحسني إجراءات تقدمي املرشحني إىل الفريق وهيئاته الفرعية.
طرح املمثلون عددًا من املسائل اليت حتتاج إىل املزيد من ، اليت تلت ذلكويف املناقشات العامة   -١٠٠

الدراسة. وأشار عدد من املمثلني إىل أن قواعد وإجراءات الرتشيح والتعيني للفريق وهيئاته الفرعية تفتقر إىل 
ج مو ، الوضوح وال تطبق بشكل عادل م قالوا إن مقرتحات فرقة العمل متثل نقلة حنو  حد بدرجة بيد أ

بنيَّ دور األطراف يف عملية الرتشيح والتعيني  ٢٣/١٠أكرب وأكثر شفافيًة. وقال أحد املمثلني إن املقرر 
وأشار إىل ضرورة بيان هذا الدور بشكل أكرب يف بعض العناصر اليت نوقشت يف التقرير. وقال العديد من 

ات جلان اخليارات التقنية لكي يُؤخذ يف املمثلني إن هناك حاجة إىل مواصلة استعراض عضوية وحجم وخرب 
  أنشطتها وحجم عملها. وهناك حاجة إىل املزيد من العمل بشأن هذا اجلانب من التقرير.تغّري االعتبار 
وقال بعض املمثلني إنه يتعني مواءمة املصفوفات اخلاصة مبختلف جلان اخليارات التقنية الواردة يف   -١٠١

. وقال أحد املمثلني إن إدراج معلومات عن ونوعها املعلومات ل تقدميشكتقرير فرقة العمل من حيث 
خصوصًا فيما يتعلق مبعرفتهم ببدائل املواد ، جماالت خربة أعضاء اللجان هو أمر مهم على وجه اخلصوص
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وقال عدد من املمثلني إن هناك حاجة لتعزيز مشاركة األطراف العاملة مبوجب الفقرة  املستنفدة لألوزون.
  وكفالة التوازن اجلغرايف. ٥ن املادة م  ١

وقال العديد من املمثلني إن املقرتحات الواردة يف التقرير بشأن التنحي كانت حسنة التوقيت   -١٠٢
اإلفصاح ومفيدة. وقال أحد املمثلني إن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتنحي جيب أن تشتمل على طلب 

عند يف اعتبارهم ألخالقية املسائل ا واضعيأن ملمثلني ا على املمثلني إنعن املصاحل املالية. وقال أحد  سنوياً 
عن التعليق على مسائل ذات صلة مباشرة باألطراف. وقال بعض  حيجمواأن و ، النظر يف توصيات الفريق

بيد  ،كامنة  قيمة وذو مبتكر املمثلني إن االقرتاح القاضي بإنشاء هيئة استشارية معنية باألخالقيات هو اقرتاح
  أن أحد املمثلني قال إن هناك حاجة إىل املزيد من التوضيح بشأن دور هذه اهليئة.

وفيما يتعلق بالتعديالت على اختصاصات الفريق قال بعض املمثلني إن مقرتحات فرقة العمل متثل   -١٠٣
  نقطة بداية جيدة للمزيد من النقاش.

رغو (كولومبيا) والسيد امااسة السيد خافيري كالفريق العامل على إنشاء فريق اتصال برئ واتفق  -١٠٤
  سامي فوجيموتو (اليابان) ملواصلة النظر يف هذه املسائل.ام

قدَّم ممثل الواليات املتحدة األمريكية ورقة اجتماع تتضمَّن مشروع مقرر بشأن ، ويف وقت الحق  -١٠٥
فريق لصة بتضارب املصاحل االختصاصات ومدّونة قواعد السلوك واإلفصاح واملبادئ التوجيهية اخلا

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلانه اخلاصة باخليارات التقنية وهيئاته الفرعية املؤقتة.
يف مشروع النظر سابقاً يف إطار البند  ذي أنشئفريق االتصال ال توىلالفريق العامل على أن ي واتفق  -١٠٦
  املقرر.
مع وضع أقواس ، مشروع املقررأن حييل على فريق العامل اتفق ال، وعقب مداوالت فريق االتصال  -١٠٧

إىل االجتماع الرابع ، التقرير األول هلذااملرفق الفرع واو من على النحو املبنيَّ يف ، معقَّوفة حول النّص بأكمله
  فيه. والعشرين لألطراف ملواصلة النظر

اتفق ، تماع الرابع والعشرين لألطرافويف إطار اإلعداد لالج، وبناء على اقرتاح من فريق االتصال  -١٠٨
الفريق العامل على أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االضطالع بعمل إضايف إلعداد 
، مصفوفة للخربات املتوافرة واخلربات املطلوبة يف صفوف أعضاء الفريق وجلانه اخلاصة باخليارات التقنية

ا ، تملة للجان اخليارات التقنيةواقرتاح بشأن إعادة التنظيم احمل ا وإجراءا مبا يف ذلك حجمها واحتياجا
 توضيح للتشكيلة وللوظائف احملتملة هليئة معنية بتسوية املنازعات.و ، التشغيلية املستقبلية

  التعديالت المقترح إدخالها على بروتوكول مونتريال  -  عاشراً 
املتحدة األمريكية اقرتاحًا لتعديل بروتوكول مونرتيال  قدم ممثلو كل من كندا واملكسيك والواليات  -١٠٩

. وأوضحوا أن هذا UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/6يرد يف الوثيقة ، حبيث يشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية
ولكن مت تبسيط اجلدول الزمين املقرتح للخفض ، ٢٠١١االقرتاح مماثل جدًا لالقرتاح الذي قدموه يف عام 

املواد املنتجة الثانوية املنبعثة من املشاريع املعتمدة مبوجب آلية التنمية النظيفة سوف تعفى من وأن ، التدرجيي
  الضوابط املقرتحة ما دامت تواصل إدرار إيرادات خفض االنبعاثات.
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ألن مركبات ، وأشاروا إىل أن بروتوكول مونرتيال هو احملفل املناسب للتعامل مع هذا املوضوع  -١١٠
ا كليًا كبدائل للمواد املستنفدة لألوزونالكربون اهل وهذه نتيجة غري مقصودة ، يدروفلورية جيري األخذ 

يتزايد استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية تزايدًا سريعاً ، للنجاح امللحوظ للربوتوكول. وعالوة على ذلك
سوِّق تطوِّر و تأن  عليها نواصل ذلك يف ظل عدم ورود إشارات إىل السوق بأتومن املرجح أن ي، للغاية

  بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي تكون مناسبة جلميع البلدان.
ا من أجل احلد من اآلثار   -١١١ وتنص اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون على أن تنسق األطراف سياسا

وتوضِّح االتفاقية أنه جيوز قانوناً لربوتوكول ، ونملواد املستنفدة لألوز من االتدرجيي  التخلصالضارة النامجة عن 
تعدد املمونرتيال أن يشمل مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. وعلى أي حال فإن اللجنة التنفيذية للصندوق 

األطراف شرعت بالفعل يف اختاذ إجراءات للحد من األثر املناخي للخفض التدرجيي ملركبات الكربون 
من  ١طرفًا من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ١٢٨بالفعل عدد ال يقل عن  حصلو ، اهليدروكلورية فلورية

  تلك املرّكبات.من التدرجيي  لتخلصمن خطط إدارة ا ١على املوافقة على املرحلة  ٥املادة 
وإضافة إىل ذلك فقد أُحرز تقدم كبري على مدى السنوات الثالث اليت نوقشت خالهلا هذه   -١١٢

كما هو موضح يف التقرير ،  اهليدروفلورية ير بدائل فعالة من حيث التكلفة ملرّكبات الكربونالقضية يف تطو 
املقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ويف املؤمتر املعين بالنهوض  ٢٠١٢املرحلي لعام 

ذه بتكنولوجيات محاية طبقة األوزون واملناخ الذي ُعقد قبيل االجتماع احلايل. وهناك أيض ًا وعي أكرب 
عتماد على االالقضية وفهم أفضل ملا تثريه من شواغل. وقد أعربت بلدان عديدة عن رغبتها يف جتنب 

مركبات الكربون اهليدروكلورية من التدرجيي  لتخلصمركبات الكربون اهليدروفلورية يف جهودها الرامية إىل ا
  فلورية.
ر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعقود يف حزيران/يونيه وقد سلم زعماء العامل اجملتمعون يف مؤمت  -١١٣

من التدرجيي  التخلصمن الوثيقة اخلتامية للمؤمتر بأن  ٢٢٢بإحلاح هذه القضية. وأقروا يف الفقرة  ٢٠١٢
زيادة سريعة يف استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة  قد أسفر عنملواد املستنفدة لألوزون ا
وأعربوا عن تأييدهم للخفض ، رتفعة على إحداث االحرتار العاملي ويف إطالق تلك املركبات إىل البيئةامل

اهليدروفلورية وإنتاجها. وهذه اإلشارة الصرحية إىل اخلفض التدرجيي  التدرجيي الستهالك مركبات الكربون
م نفس الصيغة بالضبط. وباملثل فإن الذي يستخد، لالستهالك واإلنتاج تعزز احلجج املؤيدة للتعديل املقرتح

الذي يهدف إىل اختاذ إجراءات بشأن العوامل القصرية األجل املؤثرة ، تشكيل حتالف املناخ واهلواء النظيف
  جراء.واسع النطاق هلذا اإليبني التأييد الدويل ال، على املناخ

وفريق التكنولوجيا والتقييم وهي فريق التقييم العلمي  -  ن مؤسسات بروتوكول مونرتيالفإ ذلكك  -١١٤
لتطوير األنظمة  تعمل معاً اليت ، واألطراف، والصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفذة االقتصادي

، مسألة مركبات الكربون اهليدروفلورية عاجلةمللغاية ميّكنه من ربوتوكول يف موضع مالئم التضع  -  الوطنية
يف مكان آخر. وقد أثبت الربوتوكول أنه أداة فعالة  مة هيئات مماثلةإلقامن الصفر أو  بدءللاحلاجة  فتنتفي

وميكن أن ، ملواد املستنفدة لألوزون على مدى السنوات اخلمس والعشرين املاضيةمن االتدرجيي  تخلصلل
  طبقة األوزون.و محاية املناخ  املتمثلني يفاملشرتكني يواصل القيام بذلك لتحقيق اهلدفني 
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 إن من املمكن ممارسة رقابة أفضل علىمو التعديل وجهات نظر األطراف اليت ترى مقد قَِبلو   -١١٥
 قالوا إن هملكن، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ حتت مظلةمركبات الكربون اهليدروفلورية 

ونرتيال ميتلك من بروتوكول م وأن، ينظام املناخالالتعديل ال ينطوي على عنصر قد يغري االلتزامات مبوجب 
متامًا كما ، اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية إلجراءاخلربة والتجربة ما جيعله حمفًال أكثر كفاءة 

  اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.إجناز متكن الربوتوكول من 
مناقشة مثمرة وتبادل صريح لوجهات  راءإىل إجمجيع األطراف  دعا مقدمو التعديل، ويف اخلتام  -١١٦

وذلك ، أوضحوا أن التعديل يقرتح اخلفض التدرجيي وليس التخلص التدرجيي التام، النظر. وردًا على سؤال
جلميع االستخدامات. ومن شأن املقرتحات الواردة يف التعديل والرامية إىل  بعد ال تتوافراعرتافًا بأن البدائل 
لقدرة على إحداث االحرتار العاملي أن تسّهل االنتقال من املواد ذات القدرة توافق واتاختاذ تدابري رقابية 

مثل ، البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي إىلالعالية على إحداث االحرتار العاملي 
تخدام اإلجراء اخلاص ميكن اس، مع تطوير املزيد من البدائلو ، األوليفينات اهليدروفلورية. ويف املستقبل

  تعجيل اخلفض التدرجيي. ضرورة إذا اتفقت األطراف، الربوتوكوليف إطار تعديل الب
يرد يف الوثيقة  لربوتوكولتعديًال مقرتحًا لبدوره وقدم ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة   -١١٧

UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/5 ًخالل استخدام  من، لفت االنتباه، من عرض اقرتاحه بالتفصيل . وبدال
مجيع  سعتالكامنة يف منوذج التنمية احلايل. وقال إنه إذا  املفرطإىل خماطر االستهالك ، االستعارة األدبية

إىل  فسيحتاج العامل إىل موارد مخسة، البلدان إىل بلوغ مستوى االستهالك يف ما يسمى الدول املتقدمة النمو
مثل تلك اليت ، املرتتبة على ذلك بقاء بعض البلدان وستهدد العواقب، تسعة كواكب مثل كوكب األرض

يتعني على البلدان أن تتعلم كيفية استخدام املوارد بكفاءة والعيش ضمن احلدود لذا تقع على جزر صغرية. 
  ة.الطبيعاليت تفرضها 

وليس ، يالبروتوكول مونرت نتاج من  يف الواقع هيإىل أن مركبات الكربون اهليدروفلورية املمثل وأشار   -١١٨
قائًال إنه سيكون من عدم املسؤولية أن تتجاهل األطراف هذه احلقيقة. ، االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

، تواجه األطراف خيارًا واضحاً: إما وضع إطار عاملي للخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةاليوم و 
اليت و ، أطراف مثل الواليات املتحدة أو االحتاد األورويب عتهااليت وضاألنظمة  ناملرتتبة ع أو قبول العواقب

  تتخذ بالفعل إجراءات للحد من استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية.
االنتباه إىل العدد املتزايد من األطراف اليت تدعو إىل اختاذ إجراءات بشأن املمثل لفت ، ويف اخلتام  -١١٩

إنه ال ميكن حل  قائالً ، شجع مجيع األطراف على اعتماد تغيري يف العقليةو ، مركبات الكربون اهليدروفلورية
  املشكلة باعتماد نفس العقلية اليت سببت هذه املشكلة يف البداية.

م على إثارة هذه القضية. ، ورحب العديد من املمثلني باملقرتحات  -١٢٠ ميها على مثابر وهنأوا مقدِّ
بعاثات مركبات الكربون اهليدروفلورية وآثارها املتزايدة احلدَّة على تغري املناخ. االنتباه إىل تزايد ان عديدالولفت 

على النتائج اليت خلص إليها مؤمتر التنمية املستدامة بشأن مركبات أيضًا وسلط العديد من املمثلني الضوء 
ا إشارة حامسة ، الكربون اهليدروفلورية ا تطور جديد مهم وإ . وقالوا إنه بعد مناقشة لللبدء بالعمقائلني إ

ا. قرارحان الوقت الختاذ ، هذه القضية على مدى السنوات الثالث املاضية   بشأ
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ال سيما يف ضوء ، غري أن ممثلني آخرين قالوا إن من الضروري جتنب التسرع يف اختاذ تدابري جديدة  -١٢١
تخلص التدرجيي من مركبات الكربون ن املوعد النهائي األول للوألاألزمة االقتصادية العاملية احلالية 

سيحني بعد أقل من ستة أشهر.  ٥من املادة  ١اهليدروكلورية فلورية يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ا ، وبالنظر إىل حمدودية الدعم املايل املتاح ينبغي ألطراف بروتوكول مونرتيال أن تعطي األولوية اللتزاما

  ات جديدة.القائمة بدالً من إجياد التزام
من  ١وأعرب عدة ممثلني عن القلق إزاء األثر احملتمل على األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -١٢٢
ودعوا إىل مزيد من الوضوح بشأن الدعم املايل الالزم. وأشار أحد املمثلني إىل أنه يف اجتماع ، ٥ املادة

الفقرة على جتديد موارد الصندوق  وافقت األطراف غري العاملة مبوجب تلك، األطراف الثالث والعشرين
ينبغي ، املتعدد األطراف عند احلد األدىن للتقديرات ملا هو مطلوب؛ وبالنظر إىل عدم وجود طموح مايل

مثل التخلص التدرجيي من ، إعطاء األولوية لإلجراءات اليت تتصل اتصاًال مباشرًا بنطاق بروتوكول مونرتيال
  ورية.مركبات الكربون اهليدروكلورية فل

وأعرب عدة ممثلني عن القلق إزاء ما قالوا إنه عدم يقني بشأن اجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائل   -١٢٣
سيما  والمركبات الكربون اهليدروفلورية، غري احملتوية على ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ملاحملتملة 

. وكما أوضح تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
السيما مركب الكربون ، بدائل جلميع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةحىت اآلن ال توجد ، االقتصادي

. وكثريًا ما تعاين البدائل املتاحة من عيوب مثل القابلية لالشتعال أو السمية أو ٢٢ - اهليدروكلوري فلوري
ا ، ةضعف كفاءة الطاق تسهم يف مشاكل قد و ، بدًال من حلهامشكلة تغري املناخ  قد تفاقموهذا يعين أ

، ميكن استخدام العديد من البدائل إال يف النظم املنخفضة احلمولة  بيئية أخرى مثل األمطار احلمضية. وال
  .حجماً  ال تناسب النظم األكربهي و ، أو املتنقل نزيلمثل تكييف اهلواء امل

قال أحد املمثلني إن أجهزة تكييف اهلواء املنزلية واملتنقلة تشكل نسبة كبرية للغاية ، على ذلك ورداً   -١٢٤
من االستهالك احلايل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية وأن 

ى بعض األطراف العاملة املشروعات الرئيسية للتحول إىل اهليدروكربونات أصبحت قيد التنفيذ بالفعل لد
  .٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

وأشار أحد املمثلني إىل أن الكثري من الشركات طرحت جتاريًا بدائل للمواد املستنفدة لألوزون   -١٢٥
حاجة حاليًا لتعديل بروتوكول  مما يدل على عدم وجودخفضة على إحداث االحرتار العاملي، ذات قدرة من

ميكن عندئذ النظر يف تعديل ، ح البدائل اجلديدة متوافرة جلميع االستخداماتمونرتيال. وعندما تصب
الربوتوكول. ورد أحد املمثلني بأنه لو كان هذا األسلوب قد استخدام يف عملية التخلص من مركبات 

بدائل مل تكن ، ملا كان بروتوكول مونرتيال قد ظهر إىل الوجود. فعندما ووفق عليه، الكربون الكلورية فلورية
  مركبات الكربون الكلورية فلورية متوافرة يف مجيع القطاعات.

وأشار العديد من املمثلني اآلخرين إىل الطائفة الواسعة من البدائل اليت قدمت خالل مؤمتر   -١٢٦
باعتبارها دليًال على أن الوقت قد حان ، قبل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضويةاملعقود التكنولوجيا 

ديل. فعملية التخلص املرجحة بالقدرة على إحداث االحرتار العاملي املقرتحة يف التعديل تأخذ بعني للتع
ا ستعمل كحافز للتطويرات التجارية ، االعتبار حقيقة أن البدائل غري متوافرة حاليًا جلميع االستخدامات وأ
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بون الكلورية فلورية ومركبات الكربون مثلما كان بروتوكول مونرتيال حافزًا يف حالة مركبات الكر  -اجلديدة
جين اهليدروكلورية فلورية. ويتعني وضع قواعد جديدة لتحديد إطار االبتكار وتوفري اليقني لقطاع الصناعة و 

  املنافع البيئية. ويعترب التعديل اقرتاحاً عادالً وفعاًال من حيث التكلفة.أكرب قدر ممكن من 
عدم إخضاع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لربوتوكول مونرتيال  وقال بعض املمثلني إنه ينبغي  -١٢٧
ا تقع خارج نطاقه. وقال آخرون إن الوثيقة اخلتامية ، ا ليست من املواد املستنفدة لألوزونأل ومن مث فإ

ارها. وينبغي ينبغي أن تتخذ اإلجراءات يف إط اليتعاهدة املدامة مل حتدد ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املست
ا  عاجل تُ الذي رئيسي النرب املالنظر إىل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا على أ

سيما وأن املناقشات جتري اآلن بشأن فرتة  ال، فيه هذه املسألة متشيًا مع مبدأ املسؤولية املشرتكة واملتباينة
ينبغي ألطراف ، ألن بروتوكول كيوتو يشمل غازات االحتباس احلراري تو. ونظراً االلتزام الثانية لربوتوكول كيو 

ا.  التعامل معاملرفق األول  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار نفس الصك متشيًا مع مسؤوليا
ميكن أن  ال ورأى أحد املمثلني أن التعديالت تعترب حماولة فعلية لدمج نظامي املناخ واألوزون وهي خطوة

  اجتماع مشرتك لألطراف يف كليت املعاهدتني. يفإالّ ، إذا ما أريد اختاذها، تتخذ
للتقدم. وأشار آخرون إىل أن  ةالتنسيق بني النظامني كطريق بديلحتسني ودعا بعض املمثلني إىل   -١٢٨

وزون ذات القدرة املنخفضة على مثل توفري التمويل اإلضايف لبدائل املواد املستنفدة لأل، اتباع النهج املتكاملة
  يعترب أمراً ممكناً وقد اعتمد بالفعل يف إطار بروتوكول مونرتيال.، إحداث االحرتار العاملي

مركبات الكربون  انبعاثاتيتحكم إّال يف  غري أن ممثلني آخرين أشاروا إىل أن بروتوكول كيوتو ال  -١٢٩
وأن األسلوبني مكمالن ، الرقابة على إنتاجها واستهالكها يف حني أن التعديالت تقرتح فرض، اهليدروفلورية

فإن مسألة ما إذا كان ميكن ، لبعضهما البعض وميثالن حماولة متسقة ملعاجلة املسألة. وعالوة على ذلك
تعديل الربوتوكول إلدراج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد نوقشت باستفاضة يف االجتماعات 

يد املربر القانوين هلا بوضوح يف تقرير االجتماع الثالث والعشرين لألطراف. وهناك سوابق  ومت حتد، السابقة
  كثرية لإلجراءات الرامية إىل التخفيف من تغري املناخ يف إطار بروتوكول مونرتيال.

 ،وأضاف أحد املمثلني قوله بأنه وفقًا الختصاصات برنامج عمل دوربان التابع لالتفاقية االطارية  -١٣٠
ودفع بأن األطراف ، كحد أدىنذ إّال بعد مثاين سنوات أخرى  اللمناخ حيز النف جديدة لن تدخل أي معاهدة

لن تستطيع االنتظار هذه الفرتة الطويلة الختاذ إجراء بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بالنظر إىل 
ونرتيال نظامًا يتسم بالكفاءة والفعالية ويعد الزيادة السريعة يف إنتاجها واستهالكها. وقد وضع بروتوكول م
  مالئماً لفرض الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

إىل اختاذ إجراءات طوعية  ٥من املادة  ١ودعا بعض املمثلني األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   -١٣١
التثبيط استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية من خالل عملي بدًال من تعديل ، ات تنظيمية خاصة 

الذي اعتمد يف عام  اهلدف السياسايتأشار ممثل االحتاد األورويب إىل ، بروتوكول مونرتيال. وردًا على ذلك
يف املائة حبلول  ٨٠إىل ٧٠خفض االنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون بنسبة ترتاوح من غية ب ٢٠١١

اليت حتكم مركبات الكربون و يت تسري على مجيع الدول األعضاء ال لوائحعن ال فضالً ، ٢٠٥٠عام 
اهليدروكلورية فلورية. وقال ممثل سويسرا إن بلده يعكف على تعديل لوائحه احمللية لتقييد استخدام مركبات 

  الكربون اهليدروفلورية يف ضوء تزايد توافر البدائل.
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ت الكربون اهليدروفلورية لربوتوكول مونرتيال وأعرب بعض املمثلني عن قلقهم من أن إخضاع مركبا  -١٣٢
قد يشكل سابقة للمواد الكيميائية األخرى املستنفدة لألوزون. غري أن آخرين دفعوا بأن زيادة استخدام 
هذه املركبات كان نتيجة مباشرة لربوتوكول مونرتيال وللتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على 

  قرار الربوتوكول بذلك ومعاجلته يعّد عمًال غري مسؤول.وأن عدم إ، حنو خاص
كاملة للتعديالت املقرتحة ومجيع مناقشات  إلجراء واقرتح العديد من املمثلني إنشاء فريق اتصال   -١٣٣
ا من مسائل. وأضاف البعض أنه ال ما ميكن إجراء مناقشة مستفيضة للكثري من الشواغل اليت  يتصل 

فريق. هذا الن إنشاء تقدو أن من غري العدل أن يعرقل املنو ، ح إّال يف إطار فريق لالتصالأثارها منتقدو املقرت 
يوجد أي  فال، تعين تأييد مقرتحات معينة يف التعديالت  أن املوافقة على إنشاء فريق االتصال الحيث و 

  غري مرضية.‘‘ التصالفريق ا’’مربر ملعارضته وميكن استخدام صيغ خمتلفة لعناوين املناقشات إذا كان تسمية 
غري أن ممثلني آخرين اعرتضوا مشريين إىل أن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تقع خارج نطاق   -١٣٤

إنشاء فريق اتصال رمسي. وميكن إجراء مناقشات غري رمسية بني  وال ميكن بالتايل، بروتوكول مونرتيال
  األطراف املهتمة إذا كانت ترغب يف ذلك.

أبرز مؤيدو التعديل املقرتح من الواليات املتحدة وكندا واملكسيك أن ، على هذه احلجج اً ورد  -١٣٥
أثارها منتقدو االقرتاح قد أثريت من قبل ومت الرد عليها بالتفصيل يف وثيقة إعالمية  الكثري من احلجج اليت

اليت يعتزمون حتديثها وزعت قبل انعقاد االجتماع الثالث والعشرين لألطراف. وقد تضمنت هذه الوثيقة 
وإعادة تعميمها معلومات عن اجلوانب العلمية والتقنية االقتصادية لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية 

الذي عقد قبل  امؤمتر التكنولوجيأكد قد و ، فلورية ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي
  كارات التكنولوجية يف هذا اجملال.االجتماع احلايل الدينامية غري العادية لالبت

جاً   -١٣٦ خلفض استخدام مركبات الكربون ومطّردًا  جياً تدرّ  وميثل التخفيض الوارد يف التعديل املقرتح 
كان من الواضح أن االقرتاح ،  بعد أن تصبح البدائل اجلديدة متوافرة. وعالوة على ذلك ةاهليدروفلوري

وسوف ، ٥من املادة  ١كاهل األطراف العاملة مبوجب الفقرة يهدف إىل وضع عبء غري عادل على    ال
لكنه ، يسهل حتقيقه أسرع وهو أمر التدرجيي تواجه البلدان غري العاملة مبوجب تلك الفقرة عملية ختلص 

ا األطراف العاملة مبوجب الفقرة  املؤيدون . وأقرضروري بشأن احلاجة إىل  ٥من املادة  ١بالشواغل اليت أبد
وأشاروا إىل أن الدعم املايل اإلضايف متوافر بالفعل للبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث ، إضايفمتويل 

االحرتار العاملي من خالل الصندوق املتعدد األطراف. فإذا أضيفت مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل 
سيكون من املفيد التكليف سيتعني تقدمي التمويل اإلضايف للمساعدة يف التخلص منها. و ، الربوتوكول

  لكن منتقدي االقرتاح منعوا اختاذ هذه اخلطوة.، بإعداد دراسة لتقدير حجم التمويل الذي قد يكون ضرورياً 
تعتمد احلجج اخلاصة بإدراج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف بروتوكول مونرتيال بصورة  وال  -١٣٧

بل على أن الربوتوكول يتمتع بوضع فريد يتيح له معاجلة ، مأساسية على ما حققه االتفاق من جناح حىت اليو 
ته يف التخلص من املواد اليت تقع بالضبط يف نفس القطاعات اليت كان يزداد فيها بالنظر إىل خرب ، املسألة

استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية. وعالوة على ذلك وكما أشري من قبل فإن استخدام مركبات 
عن ذلك  وفلورية كان نتيجة مباشرة للعمل اجليد الذي نفذ يف إطار الربوتوكول. وفضالً الكربون اهليدر 
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كما هو ،  فهي تؤخذ عادة يف االعتبار، يوجد أي سبب مينع حبث األهداف املناخية يف إطار الربوتوكول  ال
  احلال يف الكثري من مقررات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف.

ميكن معاجلة فئة معينة من املواد إّال يف إطار معاهدة واحدة. فهناك  ال نهبألقول مربر ل يوجد وال  -١٣٨
مبا يف ذلك معاجلة استخدام ، بنجاح ملعاجلة مشكالت مشرتكة العديد من األمثلة على معاهدات تعمل معاً 

ومعاجلة ، ناجم عن السفنمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار االتفاقية الدولية ملنع التلوث ال
استخدام بروميد امليثيل يف إطار االتفاقية الدولية حلماية النباتات. ولن يؤدي إدراج مركبات الكربون 

بل سوف يعززه ويساعد ، على اإلطالق ينظام املناخال بروتوكول مونرتيال إىل تقويض اهليدروكلورية فلورية يف
وسيرتافق ، ٢٠٥٠ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  ن معادلمليار طن م ٩٦يقدر بنحو يف التخلص مما 

ذلك بأثر إجيايب بالغ األمهية على املناخ. لذا فإن من الصعب فهم السبب الكامن وراء االعرتاض على هذا 
  األمر.
، املقرتح جوانب ة اليت أثارها األطراف بشأن بعضوجيهوبعد االعرتاف بالشواغل ال، ويف اخلتام  -١٣٩

م يف إطار فريق لالتصال.قال مقدم م يتطلعون إىل مواصلة مناقشا   و االقرتاح إ
زيا املوحدة احلجج اليت أشارت إىل عدم إمكانية إدراج مركبات يودحض ممثل واليات ميكرون  -١٤٠

 إىل أن األطراف يف الربوتوكول هي اليت تتحمل املسؤولية الكربون اهليدروفلورية يف بروتوكول مونرتيال مشرياً 
 وهي ليست مسؤولية قانونية فحسب بل وضرورة أخالقية، الوحيدة عن تفسري نطاق تطبيق الربوتوكول

، . واعرتف بالشواغل الوجيهة بشأن اجلدوى التقنية واالقتصادية لبدائل مركبات الكربون اهليدروفلوريةأيضاً 
  التصال.لعن تطلعه إىل مناقشتها يف فريق  وأعرب
املنظمات غري احلكومية البيئية الصيغة الدقيقة التفاقية فيينا وبروتوكول  واستذكر ممثل إحدى  -١٤١

بل ، مونرتيال اليت تبني بوضوح ضرورة أن عملية التخلص من املواد املستنفدة لألوزون جيب أال تتم يف الفراغ
ا ترتبط جبميع التأثريات العلمية والبيئية ذات الصلة ثار املناخية. مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص اآل، إ

وقال إن االعرتاض على إنشاء فريق االتصال واإلخفاق يف العمل على ختفيض مركبات الكربون اهليدروفلورية 
ا لدى التصديق على بروتوكول مونرتيال  إمنا ميثل إبطاالً  اللتزامات مجيع األطراف اليت اضطلعت 

  وتعديالته.
 ريالقرائن اليت ُجتمع على حدوث تغ الضوء على وسلط ممثل منظمة غري حكومية بيئية أخرى  -١٤٢

والثغرة احلالية بني اخنفاضات انبعاثات غازات االحتباس احلراري الالزمة لتفادي انفالت ، خطري يف املناخ
تغري املناخ وااللتزامات الوطنية القائمة. وقال إن التخفيض السريع ملركبات الكربون اهليدروفلورية هو أفضل 

ائياً ، القصري جلتاحة حلماية املناخ يف األ املالتدابري . ٢٠٢٠على استخدامها حبلول عام  وينبغي القضاء 
ودعا األطراف إىل تأييد التعديالت وسن تدابري حملية خلفض استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية. وإذا 

األطراف وفريق  ذ أن يعقد اجتماعاً ينبغي عندئ، مل تدرج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف بروتوكول مونرتيال
  كل سنة.  مرة من العمل املفتوح العضوية مرة كل سنتني بدالً 

وقال ممثل منظمة غري حكومية للصناعة من الصني إن ألعضاء هذه املنظمة باع طويل يف التخلص   -١٤٣
هليدروكلورية فلورية. وأن اجلهود تبذل للتخلص من مركبات الكربون ا، من مركبات الكربون الكلورية فلورية

على متويل التخلص من مركبات  ندوق املتعدد األطرافاللجنة التنفيذية للص عدم موافقةشار إىل أن أو 
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ويعين أن الصناعة ، الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع اإلنتاج قد يتسبب يف مشكالت خطرية هلم
. كذلك فإن ٢٠١٣يف كانون الثاين/الثاين يناير  تستطيع أن تعد بالوفاء بتجميد هذه املركبات املقرر نل

إضافة قيود جديدة على مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت تعترب بدائل حمتملة ملركبات الكربون اهليدروكلورية 
 كربقد يتسبب يف مشكالت إضافية. وينبغي لألطراف يف بروتوكول مونرتيال أن تعطي أولوية أ، فلورية

  بدًال من التخلص من مركبات الكربون اهليدروفلورية. ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة ملساعدة األطراف 
ملا دار من مناقشات تشكيل فريق اتصال بشأن  قدم ملخصاً ت يوه ةاملشارك ةالرئيس تواقرتح  -١٤٤

البدائل ذات  إجراء حوار عن اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها بروتوكول مونرتيال للتقليل من مواصلة إدخال
القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي وذات الصلة بالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

مبا يف ذلك احلاجة إىل معلومات علمية بشأن ، فلورية. وميكن أن ينظر الفريق يف طائفة كبرية من املسائل
اجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائل ذات القدرة و ، االجتاهات يف استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية

واملسائل القانونية املتعلقة باحتمال توسيع نطاق بروتوكول ، املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي
والسياسات واإلجراءات احملتملة اليت ميكن اعتمادها للتقليل من إدخال بدائل مركبات الكربون ، مونرتيال

  واالعتبارات املالية واعتبارات التكلفة.، ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي اهليدروكلورية فلورية
وستتواصل مناقشات الفريق دون املساس مبا ستتمخض عنه املناقشات الدائرة يف إطار سائر   -١٤٥

 الرئيسة املشاركةوشددت مبا فيها االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ. ، االتفاقات البيئية املتعددة األطراف
على أن اختصاصات الفريق املقرتحة ترمي إىل االبتعاد عن األحكام احملددة للتعديالت املقرتحة وتيسري 
ا األطراف باعتبارها مسائل تثري انشغاهلا. وردًا على أسئلة  مناقشة املسائل العديدة ذات الصلة اليت أثار

تيجة املثالية املتوخاة من املناقشات هي حتديد املسائل اليت ميكن ة أن النلرئيسة املشاركأوضحت ا، مطروحة
ا يف مرحلة الحقة. ورأت أن األطراف  املضي يف معاجلتها يف إطار بروتوكول مونرتيال ليتم التفاوض بشأ

  وجهات النظر فيما بينها.لستستفيد من إجراء تبادل كامل 
إن من األنسب معاجلة هذه املسألة يف إطار البند  واعرتض بعض املمثلني على االقرتاح قائلني  -١٤٦

وأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد قدم معلومات عن ، من جدول أعمال االجتماع  ٦
وأنه يف ضوء عدم توافر بدائل واضحة ، البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي

  فال جدوى من املضي يف مناقشة املسألة.، الكربون اهليدروكلورية فلوريةلالستخدامات الرئيسية ملركبات 
أفادت الرئيسة املشاركة أنه مل يتسن ، وبعد إجراء مناقشات إضافية مشلت مشاورات غري رمسية  -١٤٧

على الرغم مما بذلته مجيع األطراف من مساع حثيثة. ، التوصل إىل توافق يف الرأي بشأن إنشاء فريق اتصال
  وجهت بالشكر إىل األطراف ملا أبدته من مرونة وللطابع البناء الذي أسبغته على املناقشات.وت

االقرتاحات قد  أنإىل وأشاروا ، م حيال نتيجة املناقشاتوأعرب عدد من املمثلني عن خيبة أمله  -١٤٨
. وقالوا م هلاهعن تأييد وااألطراف قد أعرب الكثري من وأن، ُعرضت بصورة سليمة وُشرحت على حنو كامل

م ، إن اجلمود احلايل بشأن هذه املسألة ميثل فرصة ضائعة لتحقيق منافع هامة على صعيد محاية املناخ وأ
يتطلعون إىل العمل مع زمالئهم لتقدمي االقرتاحات إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف. وأعرب أحد 

مسؤولية التعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية املمثلني عن دهشته إزاء رغبة بعض األطراف يف إلقاء 
  السيما وأن بروتوكول مونرتيال هو اجلهة اليت خلقت املشكلة أصًال.، على كاهل بروتوكول كيوتو
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م يعرتضون بشدة على التعديالت املقرتحة وأعربوا بدورهم عن خيبة أملهم من   -١٤٩ وقال ممثلون عدة إ
وقوعها  وتكراراً على الرغم من االعرتاضات املتكررة عليها بسبب عرضها مراراً وا أن مقدمي التعديالت واصل

  خارج نطاق الوالية املوكلة إيل بروتوكول مونرتيال.
وقال ممثل آخر إن الوقت سيحني قريبًا عندما ستضطر األطراف إىل النظر يف مواصلة العمل   -١٥٠

أكد ممثل األمانة أن بروتوكول ، على سؤال مطروح باستخدام طرائق أخرى غري التوافق يف الرأي. ورداً 
  مونرتيال قد اختذ مجيع قراراته حىت اليوم بتوافق اآلراء وأشار إىل أن ذلك هو السبب الكامن وراء جناحه.

وتوجه مجيع املتكلمني بالشكر إىل الرئيسة املشاركة على ما قامت به من عمل جاد وما بذلته من   -١٥١
سبيل للمضي قدماً. واتفق الفريق العامل على إحالة التعديالت املقرتحة اليت وضعت بني جهود بناءة إلجياد 

ا النظر  االجتماع الرابع والعشرون لألطراف ليواصل، أقواس معقوفة تدّل على عدم التوصل إىل اتفاق بشأ
  .فيها

  مسائل أخرى  - عشر حادي
  ادرات والوارداتاالختالفات بين البيانات المبلغ عنها بشأن الص  - ألف

يب وكرواتيا و يب ورقة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر مقدم من االحتاد األور و قدم ممثل االحتاد األور   -١٥٢
بشأن الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون. لألمانة بشأن االختالفات بني البيانات املبلغ عنها 

دف إىل ختفيف عبء تبيان  هذه االختالفات وبالتايل املساعدة يف حتديد االجتار غري وقال إن الورقة 
  املشروع احملتمل يف املواد املستنفدة لألوزون.

الذي طلب فيه اجتماع األطراف إىل األطراف املصدرة ملواد  ١٧/٦وأشار مشروع املقرر إىل املقرر   -١٥٣
إىل األمانة أن تنقح نسق اإلبالغ  وطلب، الوجهةخاضعة للرقابة أن تقدم إىل األمانة معلومات عن بلدان 

وحث األطراف على استخدام ، ملواد املستوردةاعن املعلومات حبيث يشتمل على معلومات عن بلدان منشأ 
البيانات املبلغ عنها بشأن الواردات  تقوم مبقارنةوطلب إىل األمانة أن ، النسق املنقح على وجه السرعة

ذه االختالفات على ، بأي اختالفات والصادرات وأن ختطر األطراف املعنية وحث األطراف اليت ُختَطر 
  اختاذ إجراء لبيان أسباب االختالفات وأن تتخذ إجراًء وقائياً عند الضرورة.

عن دعمهم ألهداف املقرتح. وقالت إحدى املمثالت إن بالدها بذلت يف  املتكلمنيمجيع  أعربو   -١٥٤
 مقارنةمبا يف ذلك من خالل آلية ، مشكلة االجتار غري املشروع عاجلةملالسنوات األخرية جهودًا كبرية 
فإن األمانة أخطرت بالدها بأن الواردات اليت أبلغت عن ، رغم ذلكو  .لتحديد البلدان َمصدر الواردات

تسلمها بشكل منتظم تتجاوز الصادرات إليها اليت أبلغت عنها أطراف أخرى. وقالت إن هذا يبني أن 
ا توافق على املقرتح القاضي بتنقيح نسق اإلبالغ عن ، قائم حاليًا غري جمدٍ النهج الطوعي ال ولذلك فإ

ممثل آخر عن اقتناعه بوجود مشاكل يف اإلجراءات القائمة حاليًا قائًال إن حكومته  أعربو البيانات. 
وتلك اليت تبلغ تالحظ بصورة منتظمة وجود اختالفات كبرية بني املعلومات اليت تبلغ عنها سلطات اجلمارك 

  إدارة البيئة.هيئة عنها 
وعن ، ممثلون آخرون عن بعض القلق بشأن تأثريات املقرتح على املستوردين واملصدرين أعربو   -١٥٥

  رس املقرتح مع املؤيدين له.اتدمواصلة رغبتهم يف 
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د) والسيد دوريسامي (اهلنأروموغام السيد الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال برئاسة  واتفق  -١٥٦
  واصلة مناقشة مشروع املقرر.ملفيدريكو سان مارتيين (الواليات املتحدة األمريكية) 

مع وضع أقواس ، مشروع املقررأن حييل على اتفق الفريق العامل ، وعقب مداوالت فريق االتصال  -١٥٧
إىل االجتماع ، التقرير هلذااألول املرفق الفرع ميم من على النحو املبنيَّ يف ، النصّ بعض أجزاء معقَّوفة حول 

ا إىل  .فيه الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر  مشروع املقرر مقدميودعيت األطراف إىل تقدمي تعليقا
 متهيداً لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف.، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٣٠قبل تاريخ 

  وريةتمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فل  - باء
قدم ممثل اهلند ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن متويل مرافق إنتاج مركبات الكربون   -١٥٨

الذي وافقت فيه األطراف على ضرورة أن يكون التمويل  ١٩/٦اهليدروكلورية فلورية. وأشار املمثل إىل املقرر 
الالزمة املوافق عليها و التكاليف اإلضافية  ميعثابتًا وكافيًا للوفاء جب’’املتاح عرب الصندوق املتعدد األطراف 

من االمتثال جلدول التخلص التدرجيي املعجل [من مركبات  ٥لتمكني األطراف العاملة مبوجب املادة 
وقال إن من الواضح أن مصانع إنتاج ، ‘‘يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك معاً ، الكربون اهليدروكلورية فلورية]

فإن املبادئ  ١٩/٦لدعم. ورغم مرور زهاء مخس سنوات منذ اعتماد املقرر ا تلقيهذه املركبات مؤهلة ل
التوجيهية املتعلقة بتمويل التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مل تُنجز بعد. 

  ويهدف مقرتحه إىل تفادي أي تأخري إضايف.
عن دعمهم للمقرتح قائلني إن  همبعض أعربو ة. على أن هذه املسألة مهم املتكلمنيووافق مجيع   -١٥٩
 اإلنتاج متويل التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعيف عدم ستمرار اال

 الزمنية للرقابةجداول لعلى االمتثال ل ٥من املادة  ١يعرض للخطر قدرة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
مبا يف ذلك جتميد إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية احملدد يف كانون ، كولالواردة يف الربوتو 

  .٢٠١٣الثاين/يناير 
حيال املقرتح قائلني إن آثاره غري واضحة. وأشار هؤالء إىل  همعن قلق أعربوان ي آخر نيممثل بيد أن  -١٦٠

شروع املبادئ التوجيهية للتخلص التدرجيي أن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تنظر بالفعل يف م
مث شككوا يف قيمة املقرتح. وأشاروا أيضاً ، شاريع حمددة للتخلص التدرجييملويف مقرتحات ، اإلنتاجيف قطاع 

  إىل أن املقرتح رمبا يقحم األطراف يف عمل اللجنة التنفيذية على حنو غري مرغوب فيه.
األطراف الراغبة هذه املسألة بصورة غري رمسية وأن تبلغ الفريق  وافق الفريق العامل على أن تناقشو   -١٦١

ا.   العامل بنتائج مناقشا
الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع ياء  اتفق، وعقب هذه املناقشات  -١٦٢

  ليواصل النظر فيه.األول هلذا التقرير إىل االجتماع الرابع والعشرين ملؤمتر األطراف  من املرفق
  كمواد وسيطة  استخدامات المواد المستنفدة لألوزون  - جيم

قدم ممثل االحتاد األورويب ورقة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر بشأن استخدامات املواد   -١٦٣
مواد وسيطة تتجاوز حالياً كالوسيطة. وأشار املمثل إىل أن كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة  
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كميات كبرية من املواد املستنفدة   خطر يف أن ُحتّولكما أن هناك ،  ليون طن ومن املتوقع هلا أن تزدادامل
  قيدة مبوجب بروتوكول مونرتيال.املستخدامات االلألوزون إىل 

أن استخدام رابع كلوريد الكربون يف  ٢٠١٢وأشار إىل أن الفريق وجد يف تقريره املرحلي لعام   -١٦٤
وأن ، عامل تصنيعكوسيطة وليس استخدامًا   ةكلوريد الفاينل ميكن أن يعترب استخدامًا كمادإنتاج مونومر  

على أساس ، وسيطة ةمادكأن هذا االستخدام سيعترب استخدامًا  ، ٢٣/٧يف املقرر ، اً األطراف قررت سابق
  .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت ، استثنائي
من ، الذي سيذكِّر األطراف، لألحكام الرئيسية ملشروع املقرر مث قدم املمثل عرضًا عامًا خمتصراً   -١٦٥

بأن اإلبالغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة هو أمر ملزم ، مجلة أمور أخرى
ويدعوها إىل االمتناع عن تشغيل مرافق إنتاج جديدة تستخدم فيها ، من بروتوكول مونرتيال ٧مبوجب املادة 

ويطلب إليها حتديد العمليات اليت تستخدم فيها ، د املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة يف ظل توافر بدائلاملوا
املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة على أراضيها وإبالغ أمانة األوزون بذلك مع تقدمي معلومات عن أي 

توسيم على حاويات اليق متطلبات ويطلب إليها النظر يف تطب، بدائل جديدة الستخدامات املواد الوسيطة
  املواد املستنفدة لألوزون.

وأشار العديد منهم إىل أن هناك مقرتحاً ، وشكر املمثلون االحتاد األوريب على تقدميه ملشروع املقرر  -١٦٦
م  مماثًال كان قد نُِظر فيه يف العام املاضي. وعرب املمثلون عن بعض التحفظات بشأن املقرتح لكنهم قالوا إ
على استعداد ملواصلة النقاش بشأن هذه املسألة. وقال أحد املمثلني إنه يتعني مناقشة مشروع املقرر نظراً 

تعمل جبد للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون  ٥من املادة  ١ألن البلدان العاملة مبوجب الفقرة 
  ضايف الالزم لتنفيذ مشروع املقرر.وال متتلك سوى القليل من الوقت أو القدرة على بذل اجلهد اإل

ألن استخدامات املواد  مر غري ضروري نظراً االستمرار يف مناقشة املسألة أن أحد املمثلني  رأىو   -١٦٧
الوسيطة ال ختضع للرقابة من جانب بروتوكول مونرتيال. ورداً على ذلك قال ممثل آخر إن من املناسب النظر 

نظرًا ألنه كان قد طُِلب إىل ، ملواد الوسيطة وومسها واإلبالغ عنهايف مشروع مقرر بشأن مسائل رصد ا
الصندوق املتعدد األطراف أن ينظر يف متويل مشاريع لرصد انبعاثات رابع كلوريد الكربون املستخدم كمادة 

  والتقليل منها إىل احلد األدىن.، وسيطة
 وابلغيالنقاش بشأن هذه املسألة وأن  فاألطرااملتكلمون من واصل يواتفق الفريق العامل على أن   -١٦٨

  .مالفريق العامل بنتائج مناقشا
اتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع ، وعقب هذه املناقشات  -١٦٩

ودعيت  دال من املرفق األول هلذا التقرير إىل االجتماع الرابع والعشرين ملؤمتر األطراف ليواصل النظر فيه.
ا إىل مقدم مشروع املقرر قبل تاريخ  متهيداً لالجتماع ، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٣٠األطراف إىل تقدمي تعليقا

  الرابع والعشرين لألطراف.
  المشاريع التي يمولها الصندوق المتعدد األطرافتعظيم الفوائد العائدة على المناخ من   -دال 

التمويل من مصادر أخرى  حشدعلى مشروع مقرر بشأن  قدم ممثل سويسرا ورقة اجتماع حتتوي  -١٧٠
غري الصندوق املتعدد األطراف لتعظيم الفوائد العائدة على املناخ من التخلص التدرجيي املعجل من مركبات 
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الذي شجع األطراف على اختيار ، ١٩/٦الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأشار مشروع املقرر إىل املقرر 
ودعا اللجنة التنفيذية ، ربون اهليدروكلورية فلورية تقلل إىل احلد األدىن من اآلثار املناخيةبدائل ملركبات الك

للصندوق املتعدد األطراف إىل أن تعطي األولوية للمشاريع والربامج ذات الصلة اليت تتسم بفعالية الكلفة. 
 ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  ويهدف املقرر إىل االستجابة للتعليقات اليت قدمتها بعض األطراف العاملة

والتجاوب ، خالل اجتماعات سابقة واليت أشارت فيها إىل إمكانية معاجلة اآلثار املناخية يف إطار الصندوق
مع اللجنة التنفيذية اليت أبدت استعدادها إلعطاء األولوية لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ذات 

ولبعض البلدان املاحنة اليت أعربت ، رهنًا مبا تتيحه مواردها، الحرتار العامليالقدرة املنخفضة على إحداث ا
   لتقدمي متويل إضايف خمصص للتخفيف من آثار تغري املناخ. عن استعدادها

يف مقرتح مماثل لكنها مل تستطع التوصل إىل نتيجة  سابقاً وكانت اللجنة التنفيذية قد نظرت   -١٧١
ملقرر هذا يسعى إىل تبسيط اإلجراءات من خالل إنشاء نافذة متويل لتوفري بشأنه. ولذلك فإن مشروع ا

ذه املوارد من أجل مشاريع  وسُيحتفظموارد تكمل التعهدات احلالية بالتربع للصندوق املتعدد األطراف. 
روكلورية على إحداث االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليد املنخفضةالبدائل ذات القدرة  تطبيقدف إىل 

فلورية اليت رُفضت على أساس أن تكاليفها اإلضافية تتجاوز عتبات فعالية الكلفة اليت وافقت عليها اللجنة 
ا نافذة التمويل كما أنه مصمم ،  التنفيذية. ويقدم مشروع املقرر أفكارًا بشأن الكيفية اليت ميكن أن تعمل 

، صول على اعتمادات خفض االنبعاثاتحهلية لللتجميع تعليقات واقرتاحات بشأن مسائل من قبيل األ
  ومجعها واستخدامها.

م يرون أن هناك ميزًة يف جوانب مشروع ، ويف املناقشات اليت تلت ذلك  -١٧٢ قال عدد من املمثلني إ
بعض املمثلني توضيح طبيعة  طلبو املقرر املقرتح لكنهم أشاروا إىل ضرورة إجراء املزيد من املناقشات. 

  تمويل املقرتح.ومصادر ال
وسأل أحد املمثلني عما إذا كان تقدمي مشروع املقرر ال ميثل إقرارًا ضمنيًا بأن التمويل السابق من   -١٧٣

يشري  كان غري كاٍف. وقال ممثل سويسرا إن االقرتاح ال  ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
ئمة حلشد هذه األموال بطريقة تعظم الفوائد العائدة على إىل نقص يف األموال بل إىل عدم وجود وسيلة مال

  املناخ.
يغطيها الصندوق املتعدد ال  وقال أحد املمثلني إن التمويل اخلاص بالتكاليف اإلضافية اليت  -١٧٤

األطراف هو مسألة حساسة ميكن أن تكون هلا آثار على جتديد موارد الصندوق وعلى فرص التمويل يف 
وكذلك على إقرار ومتويل اخلطط املستقبلية إلدارة التخلص التدرجيي ، مرفق البيئة العاملية املستقبل يف إطار

وصل إىل قرار بشأن مؤشر الصندوق تمن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقال أيضًا إنه مل يتم ال
ناخي للبدائل. وقالت ممثلة املتعدد األطراف لألثر املناخي الذي اقُرتِح يف النص كوسيلة لتحديد األثر امل

أخرى إن املبادئ التوجيهية لوضع خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
مصادر متويل أخرى لتعظيم ، عند إعدادها للخطط، إىل الوكاالت املنفذة واألطراف أن تتقصى تطلب

جة ملشروع املقرر املقرتح. وقالت إن جتربة الطرف الذي ولذلك فإنه ال حا، الفوائد اليت تعود على املناخ
وقالت إن بلدها يفضل املمارسة ، متويل إضايف هو يف الواقع أمر بالغ الصعوبة حشدتنتمي إليه تشري إىل أن 

  احلالية للصندوق املتعدد األطراف الرامية إىل تعزيز الدعم للتكنولوجيات املراعية للمناخ عند إنشاء املشاريع.
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ا.  -١٧٥   واتفق الفريق العامل على أن تناقش األطراف الراغبة هذه املسألة وأن تبلغه بنتائج مناقشا
مع وضع أقواس معقَّوفة ، مشروع املقررأن حييل اتفق الفريق العامل على ، وعقب تلك املناقشات  -١٧٦

إىل االجتماع الرابع ، التقرير األول هلذااملرفق الفرع طاء من على النحو املبنيَّ يف ، حول النّص بأكمله
أن يواصل أعضاء فريق االتصال العمل لتسوية املسائل  ساسعلى أ، فيه والعشرين لألطراف ملواصلة النظر

ا إىل مقدم مشروع املقرر يف موعد أقصاه  العالقة قبل ذلك االجتماع. ودعيت األطراف إىل تقدمي تعليقا
 رتاح بتجميع التعليقات وتعميمها على األطراف املهتمة.وقام مقدم االق، ٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ١٥

  أخر المستجدات فيما يتعلق بإعالن بالي  -هاء 
ندونيسيا عند تقدميها هلذا البند إىل إعالن بايل بشأن االنتقال إىل بدائل للمواد إأشارت ممثلة   -١٧٧

الذي اعتمد يف االجتماع التاسع  ،نخفضة على إحداث االحرتار العاملياملقدرة الاملستنفدة لألوزون ذات 
املشرتك ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وقد وقع 

وسيظل باب التوقيع مفتوحًا حىت االجتماع الرابع والعشرين ، طرفاً  ٩٤على اإلعالن حىت اآلن ما جمموعه 
وفمرب القادم. وقالت إن بروتوكول مونرتيال الذي يعد منوذجًا للتعاون الدويل لألطراف يف تشرين الثاين/ن
بدائل للمواد املستنفدة لألوزون ذات قدرة عالية على إحداث االحرتار  يتمثل يفالفعال يواجه حتديًا خطريًا 

و االنتقال إىل العاملي. وبعد أن قالت إن إعالن بايل يوفر وسيلة ملواجهة هذا التحدي عن طريق العمل حن
حثت مجيع األطراف ، بدائل للمواد املستنفدة لألوزون ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي

  على توقيع اإلعالن قبل إغالق باب التوقيع.
مشيدًا بإندونيسيا على ، عن دعم حكومته الكامل إلعالن بايل فأعربأحد املمثلني  تكلمو   -١٧٨

ا يف وحث األطراف األخرى على توقيعه قبل االجتماع الرابع والعشرين ،  صياغة اإلعالنالقيادة اليت أظهر
  لألطراف. 

ودعا الرئيس املشارك األطراف املهتمة إىل مواصلة النقاش حول إعالن بايل بصورة غري رمسية   -١٧٩
  ندونيسيا.إوطلب أي توضيحات ضرورية من وفد 

  عن طريق التحكم في انبعاث النواتج الثانوية ٢٢-ري فلوري اإلنتاج النظيف للكربون الهيدروكلو   - واو 
ممثل املكسيك ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن اإلنتاج النظيف للكربون  عرض  -١٨٠

وجزر ، وكندا، قدمته بوركينا فاسو، عن طريق التحكم يف انبعاث النواتج الثانوية ٢٢- اهليدروكلوري فلوري 
قيقة والواليات املتحدة. وقال إن مشروع املقرر قد أُعد استجابة حل، السنغالو ، واملكسيك، ومصر، القمر

كمنتج فرعي للكربون   ٢٣- أن مرافق أو خطوط إنتاج معينة تطلق مركب الكربون اهليدروفلوري مفادها 
ذا وهل .ومل حتصل على أرصدة للحد من االنبعاثات يف إطار آلية التنمية النظيفة ٢٢-  اهليدروكلوري فلوري

للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مقرتحات خاصة مبشاريع ا تبحثقرتح مشروع املقرر أنه ي
دف إىل القضاء على االنبعاثات من هذا  طلب إىل فريق يو ، الناتج الثانويإيضاحية فعالة التكلفة 

  اريع.التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إجراء دراسة عن تكاليف ومنافع مثل هذه املش
متحدثاً ، وقال عدد من املمثلني إن مشروع املقرر يتطلب مزيدًا من البحث. وقال أحد املمثلني  -١٨١

 اهذإن املسألة ترتبط باستخدامات املواد الوسيطة وينبغي حبثها يف إطار ، باسم جمموعة من البلدان
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يف املستقبل القريب  ٢٢- فلوري  . وقال ممثل آخر إنه بينما سينخفض إنتاج الكربون اهليدروكلوريوضوعامل
فمن احملتمل أن يستمر اإلنتاج ، بسبب التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك الكربون اهليدروكلوري فلوري

وأن املسؤولية تقع على بروتوكول مونرتيال ملعاجلة ، لبعض الوقت من أجل االستخدامات كمواد وسيطة
تكاليف تدابري  سيكون من املفيد البدء يف مجع بيانات عن فعالية، اآلثار السلبية ملقرراته. وعالوة على ذلك

  .٢٢-  أثناء إنتاج الكربون اهليدروكلوري فلوري ٢٣  -التحكم يف انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري 
 ٢٣- إن التحكم يف انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري ، وأيده ممثل آخر، وقال أحد املمثلني  -١٨٢

وبذلك فإنه ال يدخل ضمن والية ، اختصاص اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يدخل ضمن
الجتماع األطراف الذي  ١٩/٦بروتوكول مونرتيال؛ كما أن اإلنتاج النظيف مل يكن أحد عناصر املقرر 

مقدمي مشروع املقرر . وقال أحد ةفلوري ةيتناول التخلص التدرجيي املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلوري
إنه يتسق مع العمل الذي جيري يف إطار اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف من أجل وضع مشاريع 

ورأى أن اإلعداد الطوعي ، مع مراعاة الفوائد بالنسبة للمناخ، للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
هذا العمل من شأنه تسهيل عمل بروتوكول مونرتيال. وقال ممثل ملشاريع تلقي الضوء على فعالية تكلفة مثل 

ا أن تفيد ، ١٩/٦آخر إنه متشيًا مع املقرر  فإن مشروع املقرر املقرتح سيساعد على مجع معلومات من شأ
وتوضيح آثار خمتلف خيارات التمويل اليت تبحثها اللجنة ، يف إعداد مشاريع ذات آثار بيئية منخفضة

  التنفيذية.
واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي لألطراف املهتمة مناقشة املسألة بصورة غري رمسية وتقدمي تقرير   -١٨٣

ا.   إىل الفريق العامل عن نتائج مناقشا
مع وضع أقواس معقَّوفة ، اتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر، وعقب تلك املناقشات  -١٨٤

إىل االجتماع الرابع ، التقرير من املرفق األول هلذا حاءاملبنيَّ يف الفرع على النحو ، حول النّص بأكمله
على أساس أن يواصل أعضاء فريق االتصال العمل لتسوية املسائل ، والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه

  العالقة قبل ذلك االجتماع.
  مؤخراً على تنفيذ بروتوكول مونتريال آثار نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي ُعقد  - زاي 

ت ممثلة سانت لوسيا ورقة اجتماع مقدمة من سانت لوسيا وترينيداد وتوباغو بشأن آثار عرض  -١٨٥
من الوثيقة  ١٧٨تنفيذ بروتوكول مونرتيال. وأشارت إىل أن الفقرة على مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

مبا ، ة اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية نظراً ألوجه ضعفها الفريدة واخلاصةلمؤمتر اعرتفت باحلاللاخلتامية 
امواردها و وضآلة قاعدة ، وبعدها، يف ذلك صغر حجمها وتعرضها للتحديات البيئية العاملية ، صادرا

كول طرفًا يف بروتو  ١٩٧طرفًا من جمموع  ٣٩وللصدمات االقتصادية اخلارجية. وبعد أن أشارت إىل أن 
ا األمم املتحدة بوصفها من الدول اجلزرية الصغرية النامية أوضحت أن مشروع املقرر ، مونرتيال اعرتفت 

ا  سيطلب إىل األطراف االعرتاف بأوجه ضعفها ووضعها يف االعتبار عند مطالبة هذه الدول بالوفاء بالتزاما
بدائل فعالة من حيث التكلفة ومالئمة جهود الختيار  عند النظر فيما يبذله منو ، مبوجب الربوتوكول

  إىل هذه البدائل. التحولو لألوزون واملناخ يف املدى البعيد 
عن دعمهم ، خرىاألنامية الصغرية الزرية اجللدول امن بينهم ممثلو ، وأعرب كثري من املمثلني  -١٨٦

مواصلة حبثها حىت يتسىن  ودعوا إىل، ملشروع املقرر. إال أن البعض طلب توخي احلذر نظرًا لتشعب املسألة
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ما يأمالن يف  لألطراف يتسىن  أنالتوصل إىل فهم أفضل هلدف وآثار فقرة املنطوق املقرتحة. وقال ممثالن إ
  أخرى وأوجه ضعفها يف مواجهة تغري املناخ. اً بلدانليشمل توسيع نطاق االقرتاح 

من الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  ١٧٨الفقرة  نظرًا ألن، وقال أحد املمثلني إنه يعارض مناقشة االقرتاح  -١٨٧
  التنمية املستدامة ال تتضمن أي إشارة للمواد املستنفدة لألوزون.

م فيما يتعلق بإنشاء فريق اتصال ملواصلة املناقشة.   -١٨٨ أحدهم أنه  رأىو وأعرب عدة ممثلني عن حتفظا
ه ميكن مناقشة هذه املسألة يف الفرتة الفاصلة فإن، نظرًا لضيق الوقت املتاح للمناقشة أثناء االجتماع احلايل

  بني الدورتني. واتفق الفريق العامل على أن جتري األطراف املهتمة مشاورات غري رمسية.
يف الفرع  بصيغته الواردة اتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر، وعقب تلك املناقشات  -١٨٩
  .االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيهإىل ، من املرفق األول هلذا التقرير الم

  RC-316cاالستعراض الذي أجراه فريق التقييم العلمي لمادة   - حاء
قدَّم ممّثل الواليات املتحدة األمريكية ورقة اجتماع تتضّمن مشروع مقرر يطلب إىل فريق التقييم   -١٩٠ 

وهي املادة ، اد طبقة األوزون وإحداث االحرتار العامليعلى استنف RC-316cالعلمي أن يستعرض قدرة املادة 
ا جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية أثناء عرض التقرير املرحلي لعام  باعتبارها  ٢٠١٢اليت حّدد

ويقوم االحتاد ، وهي غري خاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال، مرّكب كربون كلوري فلوري جديد
وسوف ، ي بفحصها حالياً. وسوف يدعو مشروع املقرر األطراف إىل تقدمي املعلومات عن املادةالروس

  يطلب إىل الفريق إجراء تقييم أّويل وإبالغ نتائجه إىل الفريق العامل يف اجتماعه الثالث والثالثني.
 مواد الكيميائية بأنه علم من مشروع تقرير جلنة اخليارات التقنية للوقال ممثل االحتاد الروسي إن  -١٩١

ا مادة جديدة. ، يف بعض البلداناملادة ُسجَِّلت بالفعل  اليت  بيد أن املعلوماتومن مث ال ميكن وصفها بأ
ا مادة جديدة ومل تسجل بعد يف االحتاد الروسي وجيري ، قدمها املطّور الروسي هلذه املادة تشري إىل أ

أن األمانة قد كتبت مؤخرًا إىل حكومته سية. وأشار املمثل إىل اختبارها حاليًا يف الصناعة الفضائية الرو 
ا  ورأى أنه، أن تقيِّم قدرة املادة على استنفاد األوزون إليهاتطلب ل إذا كانت هذه املادة قد ُسّجلت فعًال وأ

وميكن عندئذ ألي طرف ، فمن املمكن إذاً احلصول على معلومات عنها من مصّنعيها، ليست مادة جديدة
وأشار إىل أن اجلهة اليت طورت املادة هي اجلهة الوحيدة اليت خارج إطار بروتوكول مونرتيال.  ن يفحصهاأ

ه من غري بلد وهلذا يعَتِرب وفدميكنها تقييم قدرة هذه املادة على استنفاد األوزون وإحداث االحرتار العاملي. 
  الضروري النظر يف مشروع املقرر.

نتائج بالفريق العامل  يبلغاعلى أن يُناِقش الطرفان مشروع املقرر وأن فق الفريق العامل توا  -١٩٢
  .ناقشاتامل

يف الفرع  بصيغته الواردة  اتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر، وعقب تلك املناقشات  -١٩٣
  .فيهإىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر ، التقرير من املرفق األول هلذا كاف

  لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف تحضيراتال  -طاء 
ؤديه مدينة جنيف باعتبارها املكان الذي تعقد فيه سويسرا وصفًا للدور البارز الذي تممثل قدم   -١٩٤

الكثري من املفاوضات البيئية التارخيية واهلامة. واستعرض التحضريات لالجتماع الرابع والعشرين لألطراف 
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من ، وسيختضن عددًا من املناسبات، تشرين الثاين/نوفمرب ١٦إىل  ١٢يف تلك املدينة من الذي سيعقد 
وحفل استقبال مبناسبة الذكرى اخلامسة ، بينها حلقة دراسية علمية تنظمها احلكومة السويسرية واألمانة

  والعشرين للربوتوكول.
  اعتماد التقرير  -عشر نيثا

على أساس مشروع ، ٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧ر بعد ظهر يوم اجلمعة اعتمد الفريق العامل هذا التقري  -١٩٥
وُكلفت  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/L.1/Add.1و UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/L.1 يف الوثيقتني الواردالتقرير 
  .إمتام التقرير بعد اختتام االجتماعوزون بأمانة األ
وفقاً ، كرر عدد من املمثلني أنه،  ل هلذا التقريرويف إشارة إىل مشاريع املقررات الواردة يف املرفق األو   -١٩٦

ستحال مجيع مشاريع ، وبصرف النظر عن وجود أقواس معقوفة أو عدم وجودها، للممارسات املعتادة
املقررات إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيها. وبالتايل فإن مشاريع املقررات ال تعترب 

ذا الشأن.نصوصاً متفقاً عليها  ا كاملة. وقد وافقهم الفريق العامل الرأي    وميكن مواصلة التفاوض بشأ
  اختتام االجتماع  - عشر ثالث

أُعلن اختتام الدورة الثانية والثالثني للفريق العامل املفتوح ، وبعد التبادل املعتاد للمجامالت  -١٩٧
  .٢٠١٢متوز/يوليه  ٢٧من يوم اجلمعة  ٢٠/١٩يف الساعة ، العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال
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  المرفق األول
  مشاريع المقررات

اتفق الفريق العامل على أن حييل مشاريع املقررات التالية إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف، 
ا كاملة. ا ال تعترب نصوصاً متفقاً عليها وميكن مواصلة التفاوض بشأ   على أساس أ

  ٢٠١٣تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام  مشروع مقرر بشأن  - ألف
  مقدم من الصين واالتحاد الروسي

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[
إىل العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات  إذ يشري مع التقدير

  له،  التقنية الطبية التابعة
، أن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة ٤/٢٥، وفقًا للمقرر وإذ يضع يف اعتباره

فرت بدائل جمدية تقنياً ايعترب مؤهًال إلعفاء االستخدامات الضرورية إذا تو  االستنشاق باجلرعات املقننة ال
  واقتصادياً ومقبولة من الناحية البيئية والصحية، 

 االستنتاج الذي توصل إليه الفريق بوجود بدائل مقبولة تقنيًا ألجهزة االستنشاق إىل وإذ يشري
بعض الرتكيبات العالجية ملعاجلة الربو يف باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية 

  زمن، ومرض انسداد الشعب اهلوائية امل
لمواد اخلاضعة لأن إعفاءات االستخدامات الضرورية حتليل الفريق وتوصياته بش وإذ يضع يف اعتباره

تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم لعالج الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية لللرقابة 
  املزمن، 

يف تقليل  ٥ من املادة ١بالتقدم املستمر الذي أحرزته عدة أطراف عاملة مبوجب الفقرة  وإذ يرحب
والذي  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية اعتمادها على

  استحداث البدائل وحصوهلا على املوافقة التنظيمية وطرحها يف األسواق،  يصاحب
باملستويات  ٢٠١٣يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   -  ١

دامات الضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ملعاجلة الربو ومرض انسداد الالزمة لتلبية االستخ
  الشعب اهلوائية املزمن، كما هو مبني يف مرفق هذا املقرر؛

تعيينات أن تقدم للجنة اخليارات التقنية الطبية لليطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات   -  ٢
واملقررات  ٤/٢٥امات الضرورية وفقاً للمعايري احملددة يف املقرر الستخدامعلومات متكنها من تقييم تعيينات 

  تعيينات االستخدامات الضرورية؛ الالحقة ذات الصلة الواردة يف دليل طلب
أن على  ٢٠١٣يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام   -  ٣

من املرتبة الصيدالنية بصورة أولية من املخزونات اليت تنظر يف احلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية 
فرة يف متناول اليد، شريطة أن تستخدم تلك املخزونات وفقًا للشروط اليت اتكون فيها تلك املركبات متو 

  ؛٧/٢٨من املقرر  ٢حددها اجتماع األطراف يف الفقرة 
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مركبات الكربون الكلورية  يشجع األطراف اليت لديها خمزونات من املرتبة الصيدالنية من  -  ٤
 ٢٠١٣فر للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية لعام افلورية اليت ميكن أن تتو 

ذه الكميات و  كانون األول/ديسمرب   ٣١التصال يف موعد ال يتجاوز لهة جبأن تبلغ أمانة األوزون 
  ؛٢٠١٢

تفاصيل املخزونات احملتمل توافرها  يشبكال على موقعها تنشريطلب إىل األمانة أن   -  ٥
  ؛من هذا املقرر ٤املشار إليها يف الفقرة 

توخي املرونة الكاملة يف احلصول على كمية بتلتزم األطراف املدرجة يف مرفق هذا املقرر   -  ٦
اق باجلرعات مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية إىل احلد الالزم لتصنيع أجهزة االستنش

، إما من الواردات أو من املنتجني احملليني أو من من هذا املقرر ١املقننة، وفقًا ملا هو مأذون به يف الفقرة 
  املخزونات املوجودة؛

أي منتجات  بيعأو  طرحيطلب إىل األطراف أن تنظر يف سن ضوابط حملية حلظر   -  ٧
حىت وأن  ، تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلوريةجديدة من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت 

  كانت تلك املنتجات موافق عليها من قبل؛
ا اإلدارية اخلاصة بتسجيل منتجات أجهزة   -  ٨ يشجع األطراف على تسريع عمليا

رية االستنشاق باجلرعات املقننة من أجل التعجيل باالنتقال إىل البدائل اخلالية من مركبات الكربون الكلو 
  .فلورية

 مرفقال

كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المأذون بها لالستخدامات الضرورية في أجهزة االستنشاق 
  )باألطنان المترية( ٢٠١٣بالجرعات المقننة لعام 

  ٢٠١٣  فاطر األ
  ]٣٨٦,٨٢[ ]٣٩٥,٨٢[  الصني

  ]٢١٢[  االحتاد الروسي

 ١١٣  - رية لمركب الكربون الكلوري فلوريمشروع مقرر بشأن إعفاء االستخدامات الضرو   -  باء
 ألغراض التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي

 مقدم من االتحاد الروسي

  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
إىل أن اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية قد خُلصت إىل أن التعيني الذي  إذ يشري

، مبا يف ذلك ٤/٢٥االحتاد الروسي يستويف معايري األهلية لالستخدامات الضرورية مبوجب املقرر  تقدم به
  عدم وجود بدائل أو مواد بديلة متاحة وجمدية تقنياً واقتصادياً أو مواد مقبولة من زاوية البيئة والصحة، 
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يائية أوصت بتسريع اجلهود اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيم إىل أن وإذ يشري أيضاً 
املبذولة الستخدام بدائل مالئمة، والبحث عن مواد متوافقة مع البدائل، واعتماد معدات مصممة حديثاً 

  يف غضون اجلدول الزمين املتفق عليه،  ١١٣ - إلمتام التخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوري فلوري 
ائية وإذ يشري إىل أن االحتاد الروسي قد قدم يف ت عيني اإلعفاء لالستخدامات الضرورية خطة 
ائيًا الستخدام  ٢٠١٦وحدد عام ، ١١٣ – للتخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوري فلوري موعداً 

  هذا املركب يف التطبيقات املذكورة، 
 إىل أن االحتاد الروسي يواصل بذل اجلهود الستخدام مواد مذيبة بديلة، سعياً  وإذ يشري أيضاً 

يف قطاع الصناعة الفضائية تدرجييًا إىل   ١١٣ - لتخفيض استهالكه من مركب الكربون الكلوري فلوري
  ، ٢٠١٥طناً مرتياً كحد أقصى يف عام  ٧٥كمية قدرها 
طنًا مرتيًا من  ٩٥بإعفاء لالستخدامات الضرورية إلنتاج واستهالك كمية قدرها  يأذن  -  ١

، بغرض استخدامها يف تطبيقات ٢٠١٣يف االحتاد الروسي يف عام  ١١٣ -  مركب الكربون الكلوري فلوري
  مركبات الكربون الكلورية فلورية يف قطاع الصناعة الفضائية؛

ملتابعة اخلطة النهائية للتخلص التدرجيي مواصلة بذل اجلهود إىل االحتاد الروسي  يطلب  -  ٢
ية استرياد النوعية املطلوبة من مركب ومواصلة تقصّيه إلمكان ١١٣ -  من مركب الكربون الكلوري فلوري

بغرض تلبية احتياجات صناعته الفضائية من املخزونات العاملية املتاحة،  ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوري
اللجنة املعنية باخليارات التقنية للمواد الكيميائية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم وفقًا ملا أوصت به 

 االقتصادي.

 ع مقرر بشأن استخدامات بروميد الميثيل في الحجر ومعالجات ما قبل الشحنمشرو   -  جيم

 مقدم من فريق االتصال المعني بالحجر ومعالجات ما قبل الشحن

  :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر[
اجلات احلاجة إىل اإلبالغ املستمر عن استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومع إىلإذ يشري 

  قبل الشحن،  ما
منه، اليت ُوجهت فيها الدعوة إىل األطراف القادرة  ٢، خصوصًا الفقرة ٢٣/٥املقرر  وإذ يشري إىل

  :عن ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١تقدمي معلومات على أساس طوعي إىل أمانة األوزون حبلول ل
  ؛الوجهةاصة ببلدان كمية بروميد امليثيل املستخدمة لالمتثال ملتطلبات الصحة النباتية اخل  (أ)

متطلبات الصحة النباتية للسلع املستوردة اليت يلزم استيفاؤها عن طريق استخدام بروميد   (ب)
  امليثيل، 

منه، اليت حتث األطراف على االمتثال  ٣، خصوصًا الفقرة ٢٣/٥إىل املقرر  وإذ يشري كذلك
ن كمية بروميد امليثيل املستخدمة سنويًا يف ، وتقدمي بيانات ع٧ملتطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف املادة 

دعو األطراف القادرة إىل استكمال مثل هذه البيانات على تاحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، و  تطبيقات
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عة عمًال أساس طوعي عن طريق إبالغ األمانة باملعلومات عن استخدامات بروميد امليثيل املسجلة واجملمّ 
  ري الصحة النباتية، بتوصية اهليئة املعنية بتداب

موجزاً  عرضإىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم، تقريرًا حمدثًا ي يطلب  -  ١
للبيانات املتعلقة [باستخدامات] بروميد امليثيل [يف أغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن] اليت ُقدمت 

ما قبل الشحن] [بصورة حتديدية] على  من الربوتوكول [الستخدامات احلجر ومعاجلات ٧مبوجب املادة 
أساس إقليمي كما يقدم حتليًال لالجتاهات السائدة يف تلك البيانات، [مع اإلشارة كذلك إىل االفرتاضات 

الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني، و[يف كل فيه نظر ياليت اعُتمدت يف التحليل]، ل
  ربع سنوات] بعد هذا االجتماع؛أ] [كل ٢٠٢٠ام عام] [كل سنتني] [حىت ع

 ]إىل أمانة األوزون أن تذكِّر األطراف بتقدمي املعلومات [وتشجعها على تقدميها يطلب  -  ٢
  ؛٢٣/٥من املقرر  ٢، على أساس طوعي، وفقاً للفقرة ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١حبلول 

مع البيانات عن بعد إجراءات جل تضع] [حيث] [يشجع] األطراف اليت مل يدعو[  -  ٣
استخدامات بروميد امليثيل يف أغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن أو األطراف اليت ترغب يف تعزيز 

[النظر يف استخدام] [استخدام] [مراعاة] العناصر اليت حددها فريق  [على] اإلجراءات القائمة، إىل
] بوصفها ٢٠١٢املرحلي للفريق لعام  من التقرير ٤- ٤- ١٠التكنولوجيا والتقييم االقتصادي [يف الفرع 

  ؛٢٠١٢عناصر ضرورية يف تقريره املرحلي لعام 
] من ٢-٤- ١٠إىل أمانة االوزون حتميل االستمارات املقدمة كنماذج يف [الفرع  يطلب  -  ٤

  ؛٢٠١٢التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 
االمتثال ملتطلبات اإلبالغ املنصوص عليها يف على حث األطراف على  يؤكد جمدداً [  -  ٥

وعلى تقدمي بيانات عن كمية بروميد امليثيل املستخدمة سنوياً يف تطبيقات احلجر ومعاجلات ما قبل  ٧املادة 
يف ختّصها الشحن، ويطلب إىل أمانة األوزون أن تتبني بشكل فردي من األطراف اليت مل ُتسجَّل أي بيانات 

ن منوذج اإلبالغ ما إذا كان استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل القسم ذي الصلة م
  الشحن قد حدث بالفعل أم ال.]]

 مشروع مقرر بشأن االستخدامات كمواد وسيطة  -  دال

  مقدم من االتحاد األوروبي وكرواتيا
  مذكرة تفسيرية

أن يتحرى ’’)، ٣( ٢١/٨ املقرر طلب األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف
البدائل الكيميائية للمواد املستنفدة لألوزون اليت تستعمل يف استخدامات املواد الوسيطة املعفاة، وأن يتحرى 
البدائل، مبا يف ذلك البدائل اليت ليست من نفس النوع، للمنتجات املصنوعة باستخدام عوامل التصنيع 

تقييماً للجدوى التقنية واالقتصادية إلمكانية ختفيض هذه االستخدامات أو واملواد الوسيطة هذه، وأن يقدم 
  ‘‘.االنبعاثات أو التخلص منها
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ذا الشأن يف تقرير التقييم لعام   ٢٠١١وقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استنتاجاته 
ميكن اإلشارة إىل مجلة أمور، من مؤخراً. وباالستناد إىل تلك االستنتاجات  ٢٠١٢ويف تقريره املرحلي لعام 

  بينها ما يلي:
تصل كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة حاليًا كمواد وسيطة إىل ما يزيد عن   (أ)

طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون)، ويتوقع أن تتزايد يف  ٤٣٣ ٠٠٠مليون طن مرتي (أي ما يزيد عن 
ميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون قد ُحتّول الستخدامات املستقبل. وإذا مل جير رصد دقيق، فإن ك

أخرى قد تكون حمظورة (ومثاهلا مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون) أو حمدودة بقدر كبري 
  (ومثاهلا بروميد امليثيل ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية)؛

امجة عن االستخدامات كمواد وسيطة غري مؤكدة بسبب ال تزال نسبة االنبعاثات الن  (ب)
االفتقار إىل معلومات موثوقة ميكن تطبيقها يف مجيع املناطق وعلى مجيع العمليات. بيد أن تقديرات فريق 

ا ترتاوح على األرجح من  يف املائة، وفقًا للعملية  ٥إىل  ٠,١التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تشري إىل أ
يف املائة كمتوسط، فإن االنبعاثات السنوية  ١وابط على االنبعاثات. وحىت إذا ما اختذت نسبة وملستوى الض

طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون. وحيث أن  ٤ ٤٠٠طن مرتي وما يقرب من  ١٠ ٠٠٠ستبلغ حوايل 
طة تتكون من يف املائة) كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسي ٧٧أغلبية (ما يزيد عن 

مركبات الكربون الكلورية فلورية ورابع كلوريد الكربون ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وهي غازات 
احتباس حراري قوية أيضاً، فإن االنبعاثات السنوية من حيث معادل ثاين أكسيد الكربون قد تصل إىل 

حداث إافرتضنا أن القدرة الوسطية على  مليون طن من معادل ثاين أكسيد الكربون، إذا ما ١٢حوايل 
  ؛١٥٠٠االحرتار العاملي تعادل 

وقد تكون هناك كميات من املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة ومل يبلغ   (ج)
عنها، بل وميكن مالحظة تفاوتات كبرية بني الواردات والصادرات، حىت يف احلاالت اليت يبلغ فيها عن 

  البيانات؛
ال تتوافر معلومات كافية عن التكنولوجيا احملتملة البديلة للمواد املستنفدة لألوزون يف   (د)

  االستخدامات كمواد وسيطة.
وتدل هذه املالحظات بوضوح على احلاجة املاسة ملعاجلة مسألة استخدامات املواد املستنفدة 

ومات بشأن التكنولوجيا البديلة، لألوزون كمواد وسيطة. وميكن للتدابري املتخذة أن تشمل تبادل املعل
  وختفيض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون النامجة عن تلك العمليات، وممارسة رصد أكثر دقة عموماً.

وسيساعد الرصد الدقيق األطراف على إدارة املواد املستنفدة لألوزون، واحلد من التهديدات اليت 
فإن حتسني اإلبالغ عن املواد الوسيطة سيساعد يف تقدير   حتول دون جناح عملية التخلص التدرجيي. كذلك

كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة يف أنواع خمتلفة من العمليات. وميكن لتوسيم 
حاويات املواد املستنفدة لألوزون املخصصة لالستعمال كمواد وسيطة أن مينع حتويلها إىل استخدامات 

  أخرى.
يصال وتقاسم املعارف احلالية عن أنواع العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة كذلك فإن إ

لألوزون كمواد وسيطة، وعن البدائل اليت تتيح جتنب استخدام تلك املواد، واملعلومات عن املنتجات األفضل 
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امل مع انبعاثات املواد اليت ال تتطلب استخدام مواد وسيطة من املواد املستنفدة لألوزون، سييسر بدوره التع
تدخل يف حساب االستهالك. وستساهم الدعوة إىل وضع  االستخدامات اليت ال مناملستنفدة لألوزون 

ضوابط أفضل على االنبعاثات يف تقليل االنبعاثات النامجة عن استخدامات املواد الوسيطة، وسيكون هلا 
 اجملاالت اليت يستخدم فيها رابع كلوريد الكربون سيما يف آثار جانبية إجيابية يف جماالت أخرى أيضاً، ال

  الذي يعّد مادة سامة.
، على مشكلة ٢٠١٢وقد شدد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره املرحلي لعام 

التصنيف السليم الستخدام املواد املستنفدة لألوزون يف بعض العمليات الكيميائية كمادة وسيطة أو كعامل 
. وباالستناد إىل املعلومات الواردة من األطراف املعنية، أوضح فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للتصنيع

أنه ميكن اعتبار استخدام رابع كلوريد الكربون يف عملية إنتاج مونومر كلوريد الفاينل عن طريق التحليل 
امل تصنيع. وحيث أن تصميم هذه العملية لع احلراري لثاين كلوريد اإليثلني مبثابة استخدام ملادة وسيطة، ال

قد خيتلف اختالفًا كبريًا من منشأة إىل أخرى، فمن الضروري أن ُيطلب إىل األطراف اليت تنتج مونومر  
كلوريد الفاينل واليت مل تقدم معلومات بعد أن تبادر إىل موافاة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عن 

ومات عن استخدام رابع كلوريد الكربون يف هذه العمليات، كي يتمّكن الفريق من طريق أمانة األوزون، مبعل
  حتديد ما إذا كان االستخدام ذو الصلة هو استخدام كعامل تصنيع أو كمادة وسيطة.

  مشروع المقرر
 :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر

تشري إىل أن كمية املواد املستنفدة لألوزون اليت  من بروتوكول مونرتيال اليت ١املادة إذ يشري إىل 
تستخدم بشكل كامل كمواد وسيطة يف تصنيع املواد الكيميائية األخرى جيب أال تدخل يف حساب 

  ،املواد املستنفدة لألوزون‘‘ نتاجإ’’
 من بروتوكول مونرتيال اليت متنح تفويضًا باإلبالغ عن استخدامات ٧املادة  إىلوإذ يشري أيضًا 

  ،الوسيطة، من بني مجلة أمور أخرى املواد
الذي حددت فيه األطراف، من بني مجلة أمور  ٧/٣٠من املقرر  ١الفقرة  إىلوإذ يشري كذلك 

رد من أجل أخرى، أنه يتعني على البلدان املستوردة أن تبلغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت ُتستو 
  ،استخدامها كمواد وسيطة

الذي أوضحت فيه األطراف أن الكميات الضئيلة من املواد املستنفدة  ٤/١٢املقرر  إىلوإذ يشري 
لألوزون الناجتة عن اإلنتاج غري املقصود أو العرضي أثناء عملية التصنيع، أو من املواد الوسيطة غري املتفاعلة، 

أثناء صناعة املنتج أو  أو من استخدامها كعوامل تصنيع موجودة يف مواد كيميائية كشوائب نزرة، أو تنبعث
من املادة  ٤تداوله، هي وحدها اليت تعترب غري مشمولة بتعريف املادة املستنفدة لألوزون الوارد يف الفقرة 

قد حث األطراف على اختاذ خطوات للتقليل  ٤/١٢من بروتوكول مونرتيال، ويشري أيضًا إىل أن املقرر   ١
مبا يف ذلك خطوات من قبيل جتنب توليد هذه االنبعاثات، أو إىل احلد األدىن من انبعاثات هذه املواد، 

عمليات، أو االحتواء، أو خفض االنبعاثات باستخدام تكنولوجيات حتكم عملية أو إدخال تغيريات على ال
  ،التدمري
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أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد أبلغ عن زيادة مستمرة يف  وإذ يالحظ مع القلق
ي من املواد املستنفدة لألوزون الستخدامها كمواد وسيطة، وإذ يضع يف اعتباره أنه، حىت عند اإلنتاج العامل

افرتاض وجود معدالت منخفضة لالنبعاثات، فإن الكميات املنبعثة تشكل خطرًا واضحًا على صعيد 
  ،م بشكل كبري يف االحرتار العاملياستنفاد األوزون وتساه

ريد الكربون جيري استخدامه بكميات كبرية كمادة وسيطة مما قد أن رابع كلو  وإذ يضع يف اعتباره
لغالف اجلوي يسهم يف االختالفات املالحظة يف الكميات الكبرية من رابع كلوريد الكربون املوجودة يف ا

  ،على املستوى العاملي
ميكن أن أن غالبية املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة  وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 

ا ميكن  ُتستغل أيضاً يف استخدامات مت التخلص التدرجيي منها بالفعل، وأنه إذا مل تُرَصد بالشكل املالئم فإ
  ،تدرجيياللتخلص دد جناح اأن 

أن حتديد العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون كمواد  وإذ يضع يف اعتباره كذلك
البديلة واملنتجات اجليدة اليت ال حتتاج أو مل تعد حتتاج إىل استخدام املواد  وسيطة وتعزيز التكنولوجيات

  ،إدارة املواد املستنفدة لألوزون املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة، سيسهل
الذي بينت فيه األطراف أن استخدام رابع كلوريد الكربون إلنتاج  ٢٣/٧املقرر  وإذ يشري إىل

كانون   ٣١حىت  رب استخدامًا كمواد وسيطة، على أساس استثنائي،مونومر كلوريد الفاينل سُيعت
  ،٢٠١٢األول/ديسمرب 

املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره  وإذ يالحظ مع التقدير
  ،ون إلنتاج مونومر كلوريد الفاينلبشأن استخدام رابع كلوريد الكرب ٢٠١٢املرحلي لعام 
ن استخدام رابع كلوريد الكربون يف إنتاج مونومر كلوريد الفاينل عن طريق التحليل يؤكد أ  -  ١

احلراري لثاين كلوريد اإليثيلني يف العمليات اليت خضعت لتقييم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف 
  ؛، يعترب استخداماً كمواد وسيطة٢٠١٢تقريره املرحلي لعام 

لديها مرافق إلنتاج مونومر كلوريد الفاينل يستخدم فيها رابع   يطلب إىل األطراف اليت  -  ٢
إىل تقدمي هذه أن تبادر ، ٢٣/٧كلوريد الكربون ومل تقدم بعد املعلومات املطلوبة من األطراف يف املقرر 

كي يتسىن له تبني ما إذا كان االستخدام يف مرفق ،  ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٨املعلومات إىل الفريق قبل تاريخ 
  ني هو استخدام كمادة وسيطة أو كعامل تصنيع؛مع

يذكِّر مجيع األطراف بأن اإلبالغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد   -  ٣
  من بروتوكول مونرتيال؛ ٧وسيطة إلزامي مبوجب املادة 

ون يف يذكِّر األطراف بالتقليل إىل احلد األدىن من انبعاثات املواد املستنفدة لألوز   -  ٤
استخدامات املواد الوسيطة، مبا يف ذلك من خالل اختاذ تدابري لتفادي هذه االنبعاثات، مثل تكنولوجيات 

عن املواد  قدر اإلمكان التحكم أو إدخال تغيريات على العمليات، أو االحتواء أو التدمري، واالستعاضة
  ؛هلا املستنفدة لألوزون ببدائل
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متناع عن تشغيل أي مرافق إنتاج جديدة تستخدم فيها املواد يدعو مجيع األطراف إىل اال  -  ٥
فر بدائل للمواد املستنفدة لألوزون لتطبيقات املواد الوسيطة ااملستنفدة لألوزون كمواد وسيطة عندما تتو 

  تستويف متطلبات املنتجات؛
ألوزون  يطلب إىل مجيع األطراف أن حتدد العمليات اليت تستخدم فيها املواد املستنفدة ل  -  ٦

مبعلومات ، ٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ٣١وأن توايف أمانة األوزون حبلول ، كمواد وسيطة على أراضيها
جممعة عن العمليات اليت جرى حتديدها، مبا يف ذلك أمساء املنتجات النهائية ومعها أرقامها يف سجل دائرة 

دة لألوزون املستخدمة يف كل عملية، املستخلصات الكيميائية إن وجدت، وأنواع وكميات املواد املستنف
  وحتديث هذه املعلومات عند حتديد استخدامات جديدة كمواد وسيطة على أراضيها؛ 

يطلب إىل مجيع األطراف أن تقدم معلومات إىل أمانة األوزون عن البدائل اجلديدة اليت   -  ٧
  املقرر؛من هذا  ٤حتل حمل أي استخدامات كمواد وسيطة مبلغ عنها مبوجب الفقرة 

يطلب إىل أمانة األوزون أن تنشر على موقعها على اإلنرتنت قائمة جممعة باستخدامات   -  ٨
هذه االستخدامات اليت أبلغت يف املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة وبدائل املواد املستنفدة لألوزون 

  هلذه القائمة اليت تشتمل على: وأن جتري حتديثاً سنوياً من هذا املقرر،  ٤عنها األطراف وفقاً للفقرة 
النهائية للعمليات مصحوبة بأرقامها يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية  تاملنتجا  (أ)
  إن وجدت، 

  ؛نوع املادة املستنفدة لألوزون املستخدمة يف العملية  (ب)
  ؛كمية املادة املستنفدة لألوزون املستخدمة يف العمليات  (ج)
  مادة يف مجيع االستخدامات؛ الكمية الكلية من كل  (د)
يطلب إىل مجيع األطراف النظر يف استخدام شروط التوسيم حلاويات املواد املستنفدة   -  ٩

 لألوزون مما يسمح بتحديد االستخدام املزمع للمواد املوجودة يف احلاويات؛

ومات يف يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االستمرار يف عمله وتقدمي معل  -  ١٠
، خصوصًا عن حتديد بدائل للمواد ٢١/٨وفق ما هو مطلوب يف املقرر  ٢٠١٣تقريره املرحلي لعام 
الستخدامات كمواد وسيطة، وتقييم اجلدوى التقنية واالقتصادية للتدابري الرامية خلفض لاملستنفدة لألوزون 

  هذه االستخدامات واالنبعاثات أو القضاء عليها.

 شأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزونمشروع مقرر ب  -  هاء

 مقدم من فريق االتصال المعني بالمعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون

  :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر[  
يم االقتصادي والفريق عن تقديره للتقرير اخلاص الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقي إذ يعرب  

محاية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي: القضايا املتصلة ’’احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بعنوان 
  ، ‘‘مبركبات الكربون اهليدروفلورية والبريوفلورو كربونات
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ريق العامل املفتوح إىل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املقدم إىل الف وإذ يشري أيضاً   
العضوية يف اجتماعه الثالثني بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع التربيد وتكييف 

اليت لديها درجات حرارة حميطة مرتفعة وظروف  ٥من املادة  ١اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ، ١٩/٨يف املقرر تشغيل فريدة وذلك استناداً إىل الطلب الوارد 

لفريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٠١٢مع التقدير باجمللد الثاين من التقرير املرحلي لعام  وإذ حييط علماً   
  االقتصادي، 

إزاء احتمال حدوث زيادة يف إنتاج واستهالك واستخدام بدائل للمواد املستنفدة  اوره القلقسوإذ ي  
عالية على إحداث االحرتار العاملي كنتيجة للتخلص التدرجيي من املواد لألوزون من املواد ذات القدرات ال

  املستنفدة لألوزون، 
إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  ١٩/٦إىل أن األطراف طلبت يف املقرر  [وإذ يشري  

ملشاريع وبرامج تعجيل  لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، أن تعطي األولوية عند تطويرها وتطبيقها ملعايري التمويل
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، إىل املشروعات الفعالة من حيث التكلفة اليت 
تركز على أمور من بينها البدائل اليت تقلل إىل أدىن حد من التأثريات األخرى على البيئة، مبا يف ذلك على 

  املناخ، ]
فضة على إحداث من املواد ذات القدرة املنخ املتاحة اد املستنفدة لألوزونتزايد بدائل املو  وإذ يدرك  

  االحرتار العاملي،
متوافرة يف إطار بروتوكول مونرتيال يف القطاعات اليت جيري فيها  اخلربات أنمن جديد  وإذ يؤكد  

  بدائل املواد املستنفدة لألوزون،حالياً االنتقال إىل 
التقييم االقتصادي [إنشاء [هيئة فرعية مؤقتة] [فرقة عمل] تضم إىل فريق التكنولوجيا و  يطلب

األعضاء احلاليني للجان اخليارات التقنية وتعزيزها خبرباء ذوي خربات إضافية [يف] جمال البدائل 
والتكنولوجيات [األحدث] [غري املمثلني متثيًال كامًال يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي] إلعداد 

ائي يقدم إىل مشروع ت قرير ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني وتقرير 
  االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يتضمن ما يلي]:

ائي، لكفاءة مجيع البدائل [ذات   ) أ( حتديدًا ووصفاً، بالنسبة لكل قطاع واستخدام 
ملي] [املتوافرة جتارياً، [واجملربة تقنياً] وغري الضارة بيئياً] ملركبات القدرات املنخفضة على إحداث االحرتار العا

الكربون اهليدروكلورية فلورية [ومركبات الكربون الكلورية فلورية، ] [مبا يف ذلك البدائل النوعية، ] املطروحة 
ذلك استخدام املياه لالستخدام حاليًا [مع مراعاة اعتبارات السالمة والصحة واالعتبارات البيئية، مبا يف 

والتخلص من النفايات وكفاءة استخدام الطاقة وحتليل دورة احلياة] [واليت يتوقع أن تتوافر خالل الفرتات 
 – ٢٠٣٠، و٢٠٣٠- ٢٥٢٥، و٢٠٢٥ - ٢٠٢٠، و٢٠٢٠-٢٠١٥] [٢٠٢٠] [قبل ٢٠١٥[قبل 
  ]؛٢٠٣٥وفرتة ما بعد عام  ٢٠٣٥

ائي البدائل املتوافرة جتارياً واجملربة تقنياً حتديداً ووصفاً بالنسبة لكل قطا  - بديلة   (أ) ع واستخدام 
غري الضارة بالبيئة [مبا يف ذلك البدائل النوعية] ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املطروحة حالياً، مع 
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الطاقة  مراعاة اعتبارات السالمة والصحة والبيئة، مبا يف ذلك استخدام املياه والتخلص من النفايات وكفاءة
 ٢٠٣٠، ٢٠٣٠إىل  ٢٠٢٥، و٢٠٢٥-٢٠٢٠، ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٥، ٢٠٢٠[حتليل دورة احلياة] قبل 

 بقدر اإلمكان؛] ٢٠٣٠، مع توضيح االجتاهات حىت العام ٢٠٢٠، ] [قبل ٢٠٣٥وما بعد  ٢٠٣٥إىل 

[حتليًال للجدوى التقنية واالقتصادية للخيارات بشأن [التقليل إىل احلد األدىن من   ) ب(
ت األخرى على البيئة] [تقليل االعتماد على مركبات الكربون اهليدروفلورية يف السنوات املقبلة مع التأثريا

  (أ) من هذا املقرر]]؛ ١مراعاة األطر الزمنية احملددة يف الفقرة 
[تقييمًا [للفرتة الزمنية [احملتملة] لنفاذ البدائل ذات القدرات [املنخفضة] [األكثر   (ج)

اث االحرتار العاملي [البدائل غري الضارة بالبيئة] [البدائل القابلة لالشتعال] يف األسواق اخنفاضاً] على إحد
، ٢٠٣٠، و٢٠٢٥، و٢٠٢٠و ٢٠١٥يف [[حالياً] حسب القطاع [وحسب االستخدام النهائي] 

، مع افرتاض مجلة أمور منها وجود حوافز ومعايري مناسبة تسمح باعتمادها] [مع األخذ يف ٢٠٣٥و
 ر احلواجز الوطنية والدولية ذات الصلة]؛االعتبا

[تقييمًا للجدوى [احلالية] [الفرتة الزمنية احملتملة لـ] العتماد بدائل جتارية [ذات  - [(ج) بديلة 
قدرات منخفضة وأكثر اخنفاضًا على إحداث االحرتار العاملي] [غري ضارة بالبيئة] وذلك حسب القطاع 

كيف أن املعايري الدولية مثل املعايري املتصلة باملواد القابلة لالشتعال قد [واالستخدامات النهائية] [وحتديد  
حتتاج إىل تنقيح لتيسري اعتماد مثل هذه البدائل.] [ومناقشة العوامل اليت تؤثر على استيعاب األسواق مثل 

  ؛]املعايري والنظم اخلاصة باستخدام املواد القابلة لالشتعال
اد غري الضارة بالبيئة واجملدية اقتصاديًا واجملربة تقنيًا [واملطروحة حالياً حتديد املزيد من [املو   (د)  

لالستخدام] [أو اليت جيري تطويرها] من املواد [املنخفضة القدرات على إحداث االحرتار العاملي] البديلة 
ستخدام يف ظل درجات ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية [ومركبات الكربون الكلورية فلورية] املناسبة لال

ا لدرجات احلرارة هذه أن تؤثر يف الكفاءة أو  احلرارة احمليطة املرتفعة، مبا يف ذلك الكيفية اليت ميكن 
البارامرتات التشغيلية األخرى، [ومع األخذ يف االعتبار بوجه خاص مدى توافرها يف التواريخ الواردة يف 

  الفقرة (أ)]؛
ذات القدرات العالية على إحداث االحرتار العاملي اليت ميكن جتنبها  تقديراً لنسبة البدائل  [(ه)  

و/أو القضاء عليها يف كل تطبيق رئيسي يستخدم فيه أو اسُتخدمت فيه مركبات الكربون اهليدروكلورية 
راعاة (أ) من هذا املقرر، مع م ١فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية يف األطر الزمنية احملددة يف الفقرة 
  يف األسواق ورواجها؛]ونفاذها مدى توافر البدائل ذات القدرات املنخفضة على أحداث االحرتار العاملي 

تقييمًا جلدوى البدائل غري الضارة بالبيئة [ملركبات الكربون اهليدروفلورية] [مركبات  - [(ه) بديلة   
 االعتبار توافر البدائل ذات القدرات الكربون اهليدروكلورية فلورية] يف أي استخدام رئيسي مع األخذ يف

املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف األسواق وجدواها االقتصادية واملعايري [ذات الصلة] اجلاري 
  [يف األسواق]؛ رواجهاتنقيحها] و 
يتجاوز األول من  يف موعد ال، األطراف على تزويد أمانة األوزونالقادرين من [يشجع   -  ١  
بأفضل بيانات أو تقديرات متوفرة لديها عن إنتاجها واستهالكها السنويني حاليًا ويف ، ٢٠١٣أيار/مايو 

كل على حدة، ويطلب أن تعامل تلك البيانات باعتبارها سرية ،  السابق من مركبات الكربون اهليدروفلورية
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اليت تعود على املناخ من حسب االقتضاء؛] [لتمكني فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من تقييم املنافع 
  التخلص من مركبات الكربون اهليدروفلورية؛]

[يشجع األطراف على توفري معلومات عن البدائل [غري الضارة بالبيئة] ملركبات  - بديلة  ٢  
  الطربون اهليدروكلورية فلورية وتقدميها إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ألغراض الرجوع إليها؛]

] [على اختيار بدائل ملركبات الكربون ٥ع األطراف [غري العاملة باملادة يشج  -  ٢  
ا احمللية من أجل تعزيز] [على تعزيز]  رامية التدابري السياسات و الاهليدروكلورية فلورية] [على تنقيح سياسا

الكربون إىل تفادي اختيار البدائل ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي]] حمل مركبات 
بالبيئة، مبا يف ذلك فيما يتعلق باستخدام املياه، والتخلص من النفايات،  غري املضرةاهليدروكلورية فلورية [

وكفاءة استخدام الطاقة ودورة احلياة مع مراعاة اعتبارات الصحة والسالمة] [واملواد األخرى املستنفدة 
تعمل ، و ية واقتصادية ومتاحة يف األسواق وجرت جتربتهالألوزون يف التطبيقات اليت تتوافر هلا بدائل تكنولوج

على التقليل إىل احلد األدىن من التأثريات الواقعة على البيئة [وخباصة على املناخ، وتليب يف نفس الوقت 
  اعتبارات الصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية [األخرى]؛]

الدعم من مبا يكفي  ٥لبلدان العاملة باملادة تزويد ا ٢[يطلب إىل البلدان العاملة باملادة   -  ٣  
ن مركبات الكربون ع عوضاً املايل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الختبار بدائل غري ضارة بالبيئة 

  اهليدروكلورية فلورية؛]
النظر يف مشاريع مواصلة [يشجع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على  -بديلة  ٤  

بدائل غري ضارة بالبيئة  استخدامبالدعم املايل وبناء القدرات لتمكينها من  ٥العاملة باملادة  تزود البلدان
  حمل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية].

مشروع مقرر بشأن اختصاصات ومدونة قواعد سلوك ومبادئ توجيهية بشأن اإلفصاح وتضارب   - واو
صادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية المصالح لفريق التكنولوجيا والتقييم االقت

 المؤقتة التابعة له

  مقدم من فريق االتصال المعني بقضايا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[

لتكنولوجيا فريق ا إىل، الذي طلبت فيه األطراف ٢٣/١٠من املقرر  ١٧إىل الفقرة  إذ يشري
والتقييم االقتصادي أن ينقح مشروع مبادئه التوجيهية بشأن التنحي، مع إيالء االعتبار للمبادئ التوجيهية 

احملافل املتعددة األطراف، وأن يقدم تلك املبادئ التوجيهية إىل الفريق العامل املفتوح سائر املماثلة املتبعة يف 
  الثالثني، العضوية للنظر فيها يف اجتماعه الثاين و 

ألطراف، لجتماع الثامن االإىل اختصاصات الفريق املبينة يف املرفق اخلامس لتقرير  وإذ يشري أيضاً 
  ، ٢٨/١٩بصيغتها املعدلة باملقرر 

 ٢٣/١٠{هل تدرج نبذة عن الطلب املقدم إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف املقرر 
  بأن ينقح االختصاصات؟}
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بشأن تنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وسري عمله، وعلى  ٧/٣٤املقرر إىل  وإذ يشري
 ٥من املادة  ١وجه التحديد بشأن اجلهود الرامية إىل زيادة مشاركة خرباء األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  )، بغية حتسني اخلربة والتوازن اجلغرافيني، ٥(األطراف العاملة مبوجب املادة 
أن دور الفريق [واهليئة الفرعية التابعة له] جيعل من الضروري جتّنب أي   اعتبارهوإذ يضع يف

م كأعضاء يف الفريق،    تضارب حىت ولو كان ظاهرياً بني مصاحل األعضاء فرادى وواجبا
أن من مصلحة الفريق [واهليئة الفرعية التابعة له] احلفاظ على ثقة  وإذ يضع يف اعتباره أيضاً 

  نزاهته من خالل االلتزام الدقيق باختصاصاته، اجلمهور يف 
أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم إىل الفريق العامل املفتوح   -  ١

العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني توصيات حول التكوين والتشكيلة املستقبليني للجان اخليارات التقنية 
واألطراف غري العاملة مبوجب  ٥ازن اجلغرايف بني األطراف العاملة مبوجب املادة التابعة له [مع احرتام التو 

، عن القدرات التقنية وخصوصا فيما يتعلق بـ [األنواع املختلفة من البدائل]] وبني اجلنسني، فضالً  ٥املادة 
  واضعاً يف االعتبار عبء العمل املتوقع؛

لقة بتضارب املصاحل واإلفصاح لفريق أن يوافق على االختصاصات والسياسة املتع  -  ٢
وأي هيئات فرعية مؤقتة تشكلها هذه  له التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة

األجهزة، على النحو الوارد يف مرفق [هذا املقرر] [تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف]، بدًال من 
   املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الثامن لألطراف، بصيغته املعدلة.االختصاصات املنصوص عليها يف

 المرفق

اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات التقنية والهيئات الفرعية 
  المؤقتة التابعة له

  نطاق العمل  -  ١
ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي هي امل من بروتوكول  ٦هام احملددة يف املادة إن املهام اليت يضطلع 

ا من وقت آلخر يف اجتماعات األطراف. ويقوم الفريق  مونرتيال، عالوة على املهام اليت يطلب منه القيام 
]. وال يُقّيم الفريق القضايا بتحليل وتقدمي املعلومات التقنية[، والتوصيات عندما ُيطلب منه ذلك حتديداً 

ا ال يوصي بالسياسات. ويقدم الفريق املعلومات التقنية واالقتصادية املتصلة املتعلقة بالسياسات كم
بالسياسات. وعالوة على ذلك، ال يصدر الفريق حكمًا بشأن مزايا اخلطط أو االسرتاتيجيات أو األنظمة 

  } الوطنية أو مدى جناحها. {تدرج مهام جلان اخليارات التقنية وفريق العمل.
  احلجم والتوازن  ١-٢
]٠- ١- ٢  

يف املائة تقريبًا يف فريق  ٥٠) تبلغ نسبته ١( ٥هو حتقيق متثيل لألطراف العاملة مبوجب املادة  عاماهلدف ال
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية ومتثيل مناسب للخربة يف البدائل املختلفة]
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  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ١-١-٢
عضواً، لكي  ٢٢]- ١٨] [١٢كون حجم عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حنو [ينبغي أن ي

]، ٤] [٣] [٢يتسىن له العمل بفعالية. وينبغي أن يتألف من الرؤساء املشاركني للفريق البالغ عددهم [
 جماالت خربة من كبار اخلرباء يف ٦] -٤] [٢والرؤساء املشاركني جلميع جلان اخليارات التقنية، وما بني [

الرؤساء املشاركون للفريق أو الرؤساء املشاركون  هايستوفحمددة [وتوازن بني اجلنسني] وتوازن جغرايف مل 
  للجان اخليارات التقنية.

  جلان اخليارات التقنية  ٢-١-٢
ان ينبغي أن يكون لكل جلنة من جلان اخليارات التقنية رئيسان مشاركان [أو ثالثة رؤساء مشاركون إذا ك

مبا  وكذلك وظائف كبار اخلرباءذلك مناسباً]. وجيب ملء مناصب الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية 
من ذلك هو حتقيق متثيل  عاميعزز التوازن اجلغرايف [والتوازن بني اجلنسني] وتوازن اخلربات. [واهلدف ال

ة تقريبًا يف فريق التكنولوجيا والتقييم يف املائ ٥٠) تبلغ نسبته ١( ٥لألطراف العاملة مبوجب املادة 
االقتصادي ويف جلان اخليارات التقنية]. وسيتوىل الفريق، من خالل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية 

خلربات [ووجهات النظر] املناسبة االتابعة له، تشكيل تلك اللجان، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن 
ا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات.[واملتوقعة]، لكي تكون تق   ارير تلك اللجان ومعلوما

  اهليئات الفرعية املؤقتة  ٣-١-٢
سيشكل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي هيئات الفرعية املؤقتة، بالتشاور مع الرؤساء املشاركني لتلك 

ر] املناسبة، لكي تكون تقارير تلك اهليئات، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن للخربات [ووجهات النظ
ا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات. وسيقوم الفريق، من خالل الرؤساء  اهليئات ومعلوما
ا  املشاركني للهيئات الفرعية املؤقتة، بتقدمي وصف يف تقارير اهليئات الفرعية املؤقتة يبني الكيفية اليت مت 

عضاء اهليئات الفرعية املؤقتة الذين ليسوا بالفعل أعضاء يف فريق التكنولوجيا حتديد تشكيلتها. ولن يصبح أ
والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون، أعضاء يف الفريق حبكم عملهم يف اهليئات الفرعية 

  املؤقتة.
  الرتشيحات  ٢-٢
  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ١-٢-٢

الرتشيحات للعضوية يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك [جيب] [جيوز] أن تقدم 
فرادى األطراف إىل األمانة عن من ترشيحات الرؤساء املشاركني للفريق، وللعضوية يف جلان اخليارات التقنية، 

ا. طريق جهات االتصال الوطنية لكل طرف. وستقدَّم هذه الرتشيحات إىل اجتماع األطراف للنظر فيه
وسيكفل الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن تكون جهات االتصال الوطنية يف 
الطرف املعين موافقة على أي مرشح حمتمل حيدده الفريق للتعيني يف الفريق، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون 

لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان للفريق وللجان اخليارات التقنية. [وال جيوز أن يكون عضو فريق ا
  اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة ممثًال حالياً ألحد األطراف يف بروتوكول مونرتيال].
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  جلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة  ٢-٢-٢
ركني املعنيني للجان اخليارات عن طريق الرؤساء املشا يكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عامالً 

التقنية، أن تكون مجيع الرتشيحات [التعيينات] للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له قد 
  الوطنية للطرف املعين. تصالمتت بتشاور تام مع جهات اال

فرادى لن اخليارات التقنية أو] فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو الرؤساء املشاركون للجالجيوز [
إىل األمانة الرتشيحات لعضوية أي من جلان اخليارات التقنية (ما عدا ترشيحات الرؤساء أن يقدموا األطراف 

املشاركني لتلك اللجان) أو عضوية اهليئة الفرعية املؤقتة ([مبا يف ذلك] [ما عدا] ترشيحات الرؤساء 
التام مع] [عن طريق] جهات االتصال الوطنية لفرادى األطراف. املشاركني لتلك اللجان) [بالتشاور 

[وسيكفل الفريق، عامال عن وستقدَّم هذه الرتشيحات إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للنظر فيها. 
ية طريق الرؤساء املشاركني املعنيني للجان اخليارات التقنية، أن تكون مجيع الرتشيحات للجان اخليارات التقن

  .واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له قد متت بتشاور تام مع جهات االتصال الوطنية للطرف املعين]
  تعيني أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ٣-٢

متاشيًا مع اعتزام األطراف إجراء استعراض دوري لتشكيلة فريق التقييم، يعنيِّ اجتماع األطراف أعضاء فريق 
]. وجيوز أن يعيد اجتماع حتددها األطرافجيا والتقييم االقتصادي ملدة ال تزيد عن أربع سنوات [التكنولو 

]، لفرتات ما األطراف تعيني أعضاء الفريق بناء على ترشيح من [أحد أطرافه] [الطرف املعين] [طرف
يق أو إعادة إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية. وعلى األطراف، عند تعيني أعضاء الفر 

  تعيينهم، أن تكفل االستمرارية [والتوازن] فضًال عن معدل معقول لتجدُّد األعضاء.
  الرؤساء املشاركون  ٤-٢

لدى ترشيح وتعيني الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات 
  لعوامل التالية:الفرعية املؤقتة، ينبغي أن تنظر األطراف يف ا

ينبغي أن تكون للرؤساء املشاركني خربة أو مهارات يف إدارة اهليئات التقنية وتنسيق   (أ)
ا وبناء توافق اآلراء فيها، عالوة على حيازة اخلربة التقنية يف اجملاالت ذات الصلة؛   شؤو

ء مشاركني ألي ، عادة، أال يعمل الرؤساء املشاركون ألي جلنة خيارات تقنية كرؤسايينبغ  (ب)
  جلنة خيارات تقنية أخرى؛

[ينبغي أال يكون الرؤساء املشاركون لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي رؤساء   (ج)
  مشاركني للجنة خيارات تقنية.]

  تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية  ٥-٢
ويقوم بتعيني أعضاء جلان  ] عضواً.٢٥[- ٢٠ينبغي أن تتألف كل جلنة من جلان اخليارات التقنية من حنو 

اخليارات التقنية الرؤساء املشاركون هلذه اللجان، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، لفرتة 
تزيد على أربع سنوات. وجيوز أن يعاد تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية [باتباع اإلجراءات اخلاصة   ال

االتصال الوطنية] لفرتات إضافية  جهاتلتكنولوجيا والتقييم االقتصادي و بالرتشيحات] [بالتشاور مع فريق ا
  تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية.
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اء التعيني  ٦-٢   إ
جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيل أي عضو يف الفريق أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات 

اء تلك األجهزة، بأغلبية ثلثي أصوات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. الفرعية املؤقتة، مبا يف ذلك رؤس
وللعضو املفصول احلق يف االستئناف إىل اجتماع األطراف التايل عن طريق األمانة. [ويتم إبالغ األطراف 

  عند ترك األعضاء ....]
  اإلحالل  ٧-٢

، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون للجان اخليارات إذا ختلى أحد أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
ُرشِّح، أن يعني، 

التقنية، عن منصبه أو أصبح غري قادر على العمل، جاز للفريق، بعد التشاور مع الطرف امل
بصفة مؤقتة، بديًال من بني أعضاء أجهزته للفرتة اليت تنتهي بانعقاد اجتماع األطراف التايل، إذا لزم ذلك 

الفريق. وتّتبع يف تعيني عضو بديل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اإلجراءات املُبينة إلكمال عمل 
  .٢- ٢يف الفقرة 

  ؟}٦- ٢{لعلها ينبغي أن تنقل إىل ما قبل الفقرة  اهليئات الفرعية  ٨-٢
عن قضايا حمددة  جيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تعيني هيئات فرعية تقنية مؤقتة إلعداد تقارير

ذات أمد حمدود. وجيوز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[/جلان اخليارات التقنية] تعيني هذه اهليئات 
الفرعية املؤلفة من خرباء تقنيني وأن حتلها عندما ال تستدعي الضرورة وجودها، وذلك رهنًا بإعادة النظر من 

ال ميكن أن تعاجلها جلان اخليارات التقنية القائمة واليت تتسم  جانب األطراف. وفيما يتعلق باملسائل اليت
بطابع فين ومستمر، ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يطلب من األطراف إنشاء جلنة 
خيارات تقنية جديدة لتلك املسائل. ويلزم لتأكيد بقاء أي هيئة فرعية مؤقتة توجد ملدة تزيد على سنة 

  قرار من اجتماع األطراف. واحدة صدور
  املبادئ التوجيهية للرتشيحات ومصفوفة اخلربات  ٩-٢

سيضع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية مبادئ توجيهية لرتشيح اخلرباء من جانب 
فة اخلربات املتاحة األطراف. وسيقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية بنشر مصفو 

والثغرات يف اخلربات املوجودة يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية، من أجل تيسري 
تقدمي ترشيحات مناسبة من جانب األطراف. وينبغي [وجيب] أن تتضمن املصفوفة ضرورة التوازن اجلغرايف 

ات وأن توفر معلومات متسقة عن اخلربات املتاحة والالزمة. [والتوازن بني اجلنسني] والتوازن يف اخلرب 
[وستشمل املصفوفة االسم واالنتماء [واخلربة] [واملعرفة] احملددة [وال سيما] [مبا يف ذلك] بشأن البدائل 
املختلفة.] ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية، كل عامًال من خالل رؤسائه 

ملشاركني، حتديث املصفوفة [مرة] يف السنة على األقل، ونشر املصفوفة على موقع األمانة على اإلنرتنت ويف ا
التقارير املرحلية السنوية للفريق. ويكفل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية أيضًا أن 

متسقة إىل احلد املناسب بني فريق التكنولوجيا والتقييم تكون املعلومات الواردة يف املصفوفة واضحة وكافية [و 
االقتصادي وجلان اخليارات التقنية ومتوازنة] إلتاحة فهم اخلربات املطلوبة فهماً كامًال. {ميكن نشر متطلبات 

  املصفوفة يف شكل تنويهات.}.
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  يئات الفرعية التقنية املؤقتةسري عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهل  -  ٣
  اللغة  ١-٣

تُعقد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية التقنية املؤقتة، 
  وتصدر التقارير وغريها من الوثائق، باإلنكليزية فقط.

  االجتماعات  ٢-٣
  اجلدولة  ١-٢-٣

عقاد اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات حيدد الرؤساء املشاركون أماكن ان
  التقنية/اهليئات الفرعية التقنية املؤقتة ومواعيدها.

  األمانة  ٢-٢-٣
حتضر أمانة األوزون اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كلما كان ذلك ممكنًا ومناسباً، لتوفري 

  شأن املسائل اإلدارية عند االقتضاء.املشورة املؤسسية اجلارية ب
  إجراءات التشغيل  ٣- ٢- ٣[

ينبغي أن ينظم الرؤساء املشاركون للجان اخليارات التقنية اجتماعات وفقًا إلجراءات التشغيل [املنسقة] 
املعيارية مع اتباع أفضل املمارسات اليت وضعتها [األمانة]، ليضمنوا إىل أقصى حد ممكن املشاركة الكاملة 

جانب مجيع األعضاء املعنيني، وحفظ الوثائق السليم، وسالمة اختاذ القرارات. ويتم حتديث إجراءات  من
التشغيل املعيارية دوريًا وإتاحتها لألطراف]. {هل يلزم قرار لكي يطلب إىل األمانة أن تضع إجراءات 

  التشغيل املعيارية؟}
  النظام الداخلي  ٣-٣

اللجان وأفرقة العمل التابعة لربوتوكول مونرتيال يف تسيري اجتماعات فريق يُتبع النظام الداخلي الجتماعات 
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة، ما مل ينص على غري ذلك يف 

املؤقتة أو يف اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية 
  مقررات أخرى أقرها اجتماع األطراف.

  املراقبون  ٤-٣
ال يسمح ألي مراقبني حبضور اجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية أو 
اهليئات الفرعية املؤقتة. بيد أنه يسمح ألي شخص بأن يقدم معلومات لفريق التكنولوجيا والتقييم 

دي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة [وذلك بإخطار مسبق] وميكن االستماع إليه االقتصا
شخصيًا إذا رأى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة ضرورة 

  ذلك.
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  عمل األعضاء  ٥-٣
ادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة بصفتهم يعمل أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص

بغض النظر عن اجلهات اليت رشحتهم، وجيب أال يقبلوا أي تعليمات من أي حكومة و الشخصية كخرباء 
  أو أي دوائر صناعية أو أي منظمات غري حكومية أو غريها، أو أن يعملوا ممثلني هلا.

  يم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتةتقرير فريق التكنولوجيا والتقي  - ٤
  اإلجراءات  ١-٤

تتم صياغة تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة عن 
اآلراء األخرى حول طريق عملية توافق يف اآلراء. وينبغي إبراز آراء األقلية يف التقارير على حنو مناسب {

  اجمللد الثالث من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.}. انظر أيضاً  –الكيفية 
  احلصول على املواد  ٢-٤

ال تتاح فرص احلصول على املواد واملشاريع اليت نظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان 
فرعية املؤقتة إال ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات اخليارات التقنية/اهليئات ال

  التقنية وغريهم ممن يعينهم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/اهليئات الفرعية املؤقتة.
  االستعراض الذي يقوم به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ٣-٤

يق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التقارير النهائية للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية يستعرض فر 
دون تعديل (باستثناء التصويبات التحريرية أو الوقائعية اليت يتفق عليها فريق التكنولوجيا  الاملؤقتة وحت

و اهليئة الفرعية املؤقتة ذات الصلة) إىل والتقييم االقتصادي مع الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية أ
أي تعليقات قد يود فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إبداءها. وجيوز ب مصحوبةاألطراف  ][اجتماع

تصحيح أي أخطاء وقائعية يف التقارير بعد إصدارها عن طريق إصدار تصويب وذلك على ضوء الوثائق 
  جيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية.الداعمة اليت ترد إىل فريق التكنولو 

  تعليقات اجلمهور  ٤-٤
ميكن ألي فرد من اجلمهور أن يبدي تعليقاته إىل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية 

فرصة ممكنة، فإن مل وعلى الرؤساء املشاركني الرد على تلك التعليقات يف أقرب  .املؤقتة فيما يتعلق بتقاريرها
  ، جيوز إرسال هذه التعليقات إىل الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.إجابةتكن هناك 

  مدونة قواعد السلوك ألعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته  - ٥
  مدونة قواعد السلوك

ق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية [حتدَّد اإلدارة اجليدة وأفضل املمارسات لفري
فريق  يتوخىملبادئ الشفافية وإمكانية التنبؤ واملساءلة واملسؤولية واإلفصاح. و  واهليئات الفرعية املؤقتة وفقاً 

قًا مع التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة عدم التسامح إطال
  الفساد.]
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طلبت األطراف إىل أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات وقد 
الفرعية املؤقتة االضطالع مبسؤوليات هامة. ويتوقع من األعضاء التحلي مبستوى رفيع من السلوك أثناء 

م. ومن أجل مساعدة األعضاء،  ملبادئ التوجيهية التالية كمدونة للسلوك يتحتم ا صيغتاالضطالع بواجبا
ا.   على أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التقيد 

القصد من مدونة السلوك هذه هو محاية أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   -  ١
اهليئات الفرعية املؤقتة من تضارب املصاحل [مبا يف ذلك الفساد] وجلان اخليارات التقنية و 

أثناء مشاركتهم. ويعد االمتثال للتدابري املفصلة يف هذه املبادئ التوجيهية أحد الشروط 
للعمل كعضو يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو 

  اهليئات الفرعية املؤقتة.
تشجع ذوي اخلربة والكفاءة على ، و املدونة إىل تعزيز ثقة اجلماهري يف نزاهة العمليةدف   -  ٢

قبول عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو اهليئات 
  الفرعية املؤقتة وذلك عن طريق:

 ناء العمل  إرساء مبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق بتضارب املصاحل واإلفصاح أث
  كعضو وبعده؛

  م العامة،  التضاربتقليل احتمال الناشئ بني املصاحل اخلاصة لألعضاء وواجبا
 املصلحة العامة، يف حالة ظهوره. وتسوية هذا التضارب مبا خيدم

م:  -  ٣   على األعضاء عند القيام بواجبا
 م اخلاصة على حنو يصون ويعزز ال م الرمسية وترتيب شؤو ثقة العامة يف أداء واجبا

سالمة وموضوعية وحياد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات 
  التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة؛

  التصرف على حنو يتحمل أشد تدقيق من جانب اجلهات العامة، وهو التزام
 ميكن الوفاء به بشكل تام عن طريق العمل ببساطة يف حدود قانون أي بلد من  ال

  البلدان؛
 التصرف ُحبسن نية لصاحل العملية؛  
  توخي احلرص واملثابرة واحلنكة اليت يتوقع من أي شخص فطن أن ميارسها يف أي

  ظروف مماثلة؛
  تتصلعدم إعطاء أفضلية يف التعامل ألي شخص أو أي مصلحة بأي طريقة رمسية 

أو اهليئات الفرعية  بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية
  املؤقتة؛

  عدم التماس أو قبول اهلدايا القيمة، أو الضيافة أو غريها من املنافع من األشخاص
أو اجلماعات أو املنظمات اليت هلا معامالت أو اليت من احملتمل أن تكون هلا 
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معامالت مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو 
  يئات الفرعية املؤقتة؛اهل

  عدم قبول أي حتويالت ذات منفعة اقتصادية، خبالف اهلدايا البسيطة العابرة، أو
الضيافة املعتادة أو غريها من املنافع ذات القيمة االمسية، ما مل تكن هذه 

  التحويالت وفقاً لعقد قابل للنفاذ أو حق يف أحد ممتلكات العضو؛
 ا املعروضة على  عدم متثيل أي مصاحل خارجية أو توفري املساعدة هلا يف معامال

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية 
  املؤقتة؛

  عدم االستغالل مع سبق العلم بذلك، أو االستفادة من أي معلومات يتم احلصول
م كأعضاء م ومسؤوليا يف فريق التكنولوجيا والتقييم  عليها أثناء االضطالع بواجبا

االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة، واليت ال تكون متاحة 
  بشكل عام للجمهور؛

  اء فرتة عملهم كأعضاء يف فريق التكنولوجيا والتقييم عدم التصرف، بعد إ
ة على حنو ميكنهم من االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقت

  االستفادة بصورة غري سليمة من مناصبهم السابقة.
جتنبًا الحتمال حصول أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات   -  ٤

، ينبغي فعًال أو يف الظاهر التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة على أفضلية يف التعامل
ضلية يف التعامل ألنفسهم أو للغري أو التصرف كوسطاء أي أف التماسلألعضاء عدم 

بأجر للغري يف املعامالت مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات 
  التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة.

املبادئ التوجيهية املتعلقة بتضارب املصاحل واإلفصاح اخلاصة بفريق التكنولوجيا والتقييم   - ٦
  القتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة لها
  التعاريف

  ألغراض هذه املبادئ التوجيهية:  -  ١
أي مصلحة [مهنية أو سياسية أو] مالية أو ‘‘ تضارب املصاحل’’تعين عبارة   (أ)

خص نظر شيعتربها  مصلحة أخرى حالية لعضو أو لشريك شخصي للعضو أو من يعيله واليت
ا رزين   :أو تبدو يف نظره أ

تعيق بشكل كبري موضوعية الفرد لدى قيامه بواجباته ومسؤولياته جتاه   ‘١’
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة 

  الفرعية املؤقتة؛ أو
  مزية غري عادلة ألي شخص أو منظمة؛ عطيت  ‘٢’
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ق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات ويعين عضو فري‘‘ عضو’’  (ب)
 التقنية و/أو اهليئات الفرعية املؤقتة؛

يعين عدم مشاركة عضو ما يف [جوانب] [عناصر] معينة من عمل ‘‘ التنحي’’  (ج)
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة خيارات تقنية أو هيئة فرعية مؤقتة بسبب تضارب يف 

  املصاحل؛
وتعين اهليئة ‘‘] هيئة تسوية املنازعات‘‘] [’’اهليئة االستشارية لألخالقيات[’’  (د)[

  .]٢٢املعينة مبوجب أحكام الفقرة 
{هل تدرج عبارة بشأن األنشطة غري املشروعة [مبا يف ذلك الفساد] يف مكان مناسب 

أخرى مثل البنك باستخدام أمثلة من قبيل القواعد املوضوعة يف هيئات دولية  - يف موضع ما 
  الدويل وكيف تعاجل اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ هذه املسألة؟}

  األغراض
يتمثل اهلدف العام من هذه املبادئ التوجيهية يف محاية مشروعية ونزاهة وموثوقية ومصداقية فريق   -  ٢

ت الفرعية املؤقتة ومن يشاركون بصورة التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية واهليئا
  مباشرة يف إعداد تقاريرها واالضطالع بأنشطتها.

يضطلع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة بدور   -  ٣
يتسىن احملافظة على حيتم عليها أن تويل اهتمامًا خاصًا للمسائل املتعلقة باالستقاللية والتحيز حىت 

ا و و نزاهة منت ا وعمليا الثقة العامة فيها. ومن املهم للغاية عدم تقويض عمل فريق على جا
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة بسبب أي تضارب يف 

  املصاحل.
 ادئ التوجيهية شرطاً أساسياً للعمل كعضو.تعد املوافقة اخلطية على االمتثال هلذه املب  -  ٤

دف هذه املبادئ التوجيهية إىل تعزيز الثقة العامة يف العملية وتشجيع ذوي اخلربة واملؤهلني من   -  ٥
األشخاص على العمل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو اهليئات 

  ا يلي:الفرعية املؤقتة، من خالل م
  وضع توجيهات واضحة بشأن اإلفصاح وتضارب املصاحل أثناء فرتة العضوية [وبعدها]؛  (أ)

التقليل إىل احلد األدىن من احتمال نشوء تضارب بني املصاحل بالنسبة لألعضاء، وذلك   (ب)
  بوضع أحكام لتسوية حاالت التضارب حال نشوئها مبا خيدم املصلحة العامة؛

  االحتياجات: إجياد توازن بني  (ج)
  تحديد اشرتاطات اإلبالغ املالئمة؛ل  ‘١’
  ضمان نزاهة عملية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.ل  ‘٢’

هذه املبادئ التوجيهية قائمة على املبادئ وهي بذلك ال تتضمن قائمة حصرية باملعايري اخلاصة   -  ٦
  بتحديد التضارب.
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ييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة جيب أال يكون فريق التكنولوجيا والتق  -  ٧
التابعة له وأعضاؤها يف وضع حيمل أي شخص رزين على التشكيك يف أعماهلم أو رمبا االنتقاص 

ا جملرد وجود حالة تضارب يف املصاحل.   منها أو االستخفاف 
 اإلفصاح

حمتمل يف املصاحل. وعليهم كذلك اإلفصاح عن أي يقوم األعضاء سنويًا باإلفصاح عن أي تضارب   -  ٨
متويل ملشاركتهم يف أعمال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلان اخليارات التقنية و/أو اهليئات 
الفرعية املؤقتة التابعة له. [وترد قائمة إيضاحية بسائر املصاحل الواجب اإلفصاح عنها يف املرفق ألف 

  يهية.]هلذه املبادئ التوج
يقوم األعضاء باإلفصاح عن أي تغيري مادي يف املعلومات اليت قدموها سابقاً، وذلك يف غضون   -  ٩

  يوماً من تاريخ التغيري. ٣٠
للعضو أن يرفض اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة باألنشطة، جيوز ، ٩و ٨بغض النظر عن الفقرتني   - ١٠

  ؤدي إىل تأثري سليب ومادي على التايل:واملصاحل واألموال، إذا كان اإلفصاح عنها سي
  [العالقات الدولية، أو ]الدفاع، أو األمن القومي أو السالمة العامة املباشرة؛  (أ)

  جمرى العدالة يف قضايا معروضة أمام احملاكم حالياً أو يف املستقبل؛  (ب)
  القدرة على تعيني حقوق امللكية الفكرية يف املستقبل؛  (ج)
  ات التجارية أو احلكومية أو الصناعية؛سرية املعلوم  (د)
  [السرية الشخصية].  (ه)

 عندعن ذلك  واأن يعلن ١٠على األعضاء الذين يرفضون اإلفصاح عن املعلومات مبوجب الفقرة   - ١١
] من وااستبعادًا تامًا [يصرف وا، وجيب أن يستبعد٩أو الفقرة  ٨اإلفصاح عن مصاحل مبوجب الفقرة 

ا.املناقشات الدائرة بش   أن املواضيع ذات الصلة ومن اختاذ القرارات بشأ
  تضارب املصاحل

القناعة الراسخة لدى أي عضو (يشار إليها أحياناً بالتحيز)، أو املنظور اخلاص جتاه مسألة معينة أو   - ١٢
جمموعة مسائل ال تشكل بالضرورة تضاربًا يف املصاحل. بل جيب أن يكون للعضو أو لشريكه 

يعيله مصلحة، عادة ما تكون مصلحة مالية، ميكن أن تتأثر بصورة مباشرة بأعمال الشخصي أو ملن 
اهليئة ذات الصلة. ويتوقع أن تُعاجل قضايا التحيز احملتمل يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، 

خمتلفة  وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة عن طريق ضّم أعضاء ذوى منظورات وانتماءات
القناعة الراسخة ’’ينبغي أن تكون بدورها متوازنة بقدر اإلمكان. [يستعاض عن هذه الفقرة مبا يلي: 

لدى أي عضو (يشار إليها أحيانًا بالتحيز)، أو منظوره اخلاص جتاه مسألة معينة أو جمموعة معينة 
ضاربًا يف املصاحل. ويتوقع من املسائل ال تشكل بالضرورة تضاربًا يف املصاحل، ولك ميكن أن تشكل ت

أن يضم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة أعضاء 
  ذوى منظورات وانتماءات خمتلفة ينبغي أن يوازن بينها بدورها بقدر اإلمكان.]
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لوقت الراهن. وال تنطبق على املصاحل تنطبق هذه املبادئ التوجيهية على تضارب املصاحل القائم يف ا  - ١٣
السابقة اليت انتهت ومل يعد هلا وجود، وال ميكن يف نطاق ما هو معقول أن تؤثر على التقييم الراهن.  
ا ال تنطبق على املصاحل احملتملة اليت قد تنشأ يف املستقبل ولكنها غري موجودة يف الوقت  كما أ

ا افرتاضية وغري مؤكدة. فأي طلب قيد النظر لشغل وظيفة الراهن، ألن هذه املصاحل تكون بطبيعته
معينة، مثًال، هو مصلحة يف الوقت الراهن، ولكن جمرد إمكانية أن يتقدم املرء لشغل تلك الوظيفة يف 

  املستقبل ال يعد تضارباً يف املصاحل.
  اإلجراءات

ضارب املصاحل والبت فيها مبوجب يتعني على مجيع اهليئات املشاركة يف تقدمي املشورة بشأن مسائل ت  - ١٤
بشأن  دواعي للقلقهذه املبادئ التوجيهية أن تستشري العضو ذا الصلة عندما يكون لدى اهليئة 

احتمال وجود تضارب مصاحل و/أو عندما حتتاج إىل توضيح ألي أمور تنشأ عن إفصاح العضو عن 
فراد ذوي الصلة [[والطرف مصاحل. ويتعني على هذه اهليئات أن تتأكد من أن تكون لدى األ

ُرشِّح، ] [وجهة االتصال املعنية] حسب االقتضاء، ] فرصة ملناقشة أي 
بشأن احتمال  مبعث للقلقامل

  وجود تضارب مصاحل.
ويف حالة نشوء مسألة تتعلق باحتمال تضارب املصاحل فإنه يتعني على العضو ذي الصلة والرؤساء   - ١٥

ن خالل املشاورات. وإذا وصلت املشاورات إىل طريق مسدود املشاركني الشروع يف حل املسألة م
فإنه يتعني على األمني التنفيذي اختيار وسيط خارجي للمساعدة يف حل املسألة. وجيب أال يكون 
الوسيط عضواً، كما جيب أال يكون له خبالف ذلك أي ارتباط حايل باألفراد أو اهليئات أو املسائل 

  ذات الصلة.
اء واألفراد الذين قد يصبحون أعضاًء وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان جيوز لألعض  -١٦[

اخليارات التقنية أن تستشري، يف أي وقت، اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة [تسوية 
  املنازعات] فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة مبا يلي:

  إفصاح األعضاء عن مصاحلهم؛  (أ)
  مال تضارب املصاحل أو املسائل األخرى املتعلقة باألخالقيات؛ أو احت  (ب)
  التنحي احملتمل لألعضاء  (ج)

يتعني على اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة[تسوية املنازعات] أن ختطر فورًا العضو إذا   - ١٧
ذا العضو. وتعترب أي معل ومات تقدم إىل [وأي مشورة طُلب إليها تقدمي املشورة بشأن مسألة تتعلق 

تستخدم  تقدم من جانب] اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة [تسوية املنازعات] سريًة وال
ألي غرض خبالف النظر يف مسائل تضارب املصاحل مبوجب هذه املبادئ التوجيهية، دون موافقة 

  ورة، حسب االقتضاء].] صرحية من جانب الفرد الذي قدم املعلومات [أو الطالب للمش
إذا مل ُحتل املسألة الواقعة يف إطار هذه املبادئ التوجيهية من خالل اإلجراءات املبينة يف الفقرات من   - ١٨

  فإنه: ١٧إىل  ١٤
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  جيوز لعضو فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون
أغلبية ثالثة ، بفقط وا عن جمال عمل حمددللفريق وجلان اخليارات التقنية، أن يُنحَّ 

  أرباع أعضاء الفريق (باستثناء الفرد الذي يكون تنحيه قيد النظر).
  جيوز للعضو يف جلنة اخليارات التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة، باستثناء الرؤساء

يُنحَّوا املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية، أن 
عن جمال عمل حمدد بأغلبية الرؤساء املشاركني للجنة اخليارات التقنية ذات الصلة، 
أو بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف حالة تعادل 

 األصوات.
فقرة ال جيوز للعضو الذي يكون تنحيه قيد النظر التصويت يف حالة إجراء التصويت مبوجب ال  - ١٩

 السابقة. {ينبغي أن يعاد النظر يف عبارة "التصويت".}

    التنحي
عندما يتم حتديد وجود تضارب مصاحل فيما يتعلق بعضو معني فإنه يتعني إجراء ما يلي خبصوص   - ٢٠

  العضو، اعتماداً على ما هو مناسب وفقاً للظروف السائدة:
  قة مبجال عمل حمدد؛استبعاده من عملية صنع القرار واملناقشات املتعل  (أ)

استبعاده من عملية صنع القرار لكن جيوز له املشاركة يف املناقشات املتعلقة مبجال عمل   (ب)
  حمدد؛ أو

  استبعاده من املشاركة يف املسألة بأي طريقة أخرى تعترب مالئمة.  (ج)
من ذلك على  جيوز للعضو الذي يُنحَّى جزئيًا أو بالكامل من جمال عمل معني أن جييب بالرغم  - ٢١

أسئلة تتعلق بذلك العمل بناًء على طلب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلنة اخليارات 
  التقنية أو اهليئة الفرعية املؤقتة.

  [[اهليئة االستشارية املعنية باألخالقيات][هيئة تسوية املنازعات]
سوية املنازعات] من ثالثة أشخاص يعينهم تتكون اهليئة [االستشارية املعنية باألخالقيات] هيئة[ت  - ٢٢

اجتماع األطراف [بناًء على توصية بتوافق اآلراء من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي [أو 
هيئة أخرى]]. وجيب أن يكون لدى أعضاء اهليئة االستشارية املعنية باألخالقيات خربة يف جمال 

ة باألخالقيات، كما جيب أال يكونوا أعضاًء حاليني أو تضارب املصاحل واملسائل األخرى املتعلق
سابقني يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة. 
{ما هو دور أمانة األوزون؟} {هل ينبغي أن تكون لدى األعضاء خربة يف تسوية املنازعات أو يف 

  القانون؟}
ا ثالثة سنوات على أن تكون مدة إحدى تلك الفرتات، ألول جيوز   - ٢٣ تعيني أعضاء اهليئة لفرتات مد

  ثالثة تعيينات يف اهليئة، سنة واحدة ومدة فرتة أخرى سنتان. {إدارة اهليئة، ومثال اآلثار املالية؟}
  جيوز لألطراف إعادة تعيني أي شخص يُعنيَّ يف اهليئة لفرتة واحدة أخرى فقط.]  - ٢٤
{ينبغي أن يكون هناك نظام داخلي هليئة تسوية املنازعات كجزء من هذه االختصاصات أو جمموعة   - ٢٥

  أخرى من إجراءات التشغيل/املبادئ التوجيهية للجان اخليارات التقنية.}
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  المرفق
  فيما يلي قائمة توضيحية بأنواع املصاحل اليت يتعني الكشف عنها:

لعضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو من يعيله/تعيله يف مادٍة ما  مصلحة حالية متعلقة بامللكية  (أ)
أو تكنولوجيا أو عملية (مثًال امتالك براءة اخرتاع) سينظر فيه/فيها فريق التكنولوجيا والتقييم 

  االقتصادي أو جلنة من جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له؛
ضو أو شريكه/شريكها الشخصي أو يعيله/تعيله، مثل أسهم أو سندات يف  مصلحة مالية حالية لع  (ب)

كيان ما له مصلحة يف موضوع االجتماع أو العمل (لكن ال يدخل يف ذلك محل األسهم من 
خالل الصناديق العامة املشرتكة أو ما مياثل ذلك من ترتيبات عندما ال تكون للخبري سيطرة على 

  اختيار األسهم)؛
و منصب استشاري أو منصب مدير حايل أو وظيفة أخرى يتقلدها العضو أو وظيفة أ  (ج)

شريكه/شريكها الشخصي أو يعيله/تعيله، سواء أكانت نظري أجر أو بدون أجر، يف أي كيان له 
مصلحة يف موضوع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ويشمل عنصر الكشف عن املصاحل هذا 

ملدفوعة األجر اليت تتم نيابًة عن وكالة منفذة ملساعدة البلدان النامية يف أيضًا اجلهود االستشارية ا
  اعتماد البدائل؛

تقدمي املشورة بشأن مسائل مهمة إىل حكومة فيما يتعلق بتنفيذها لربوتوكول مونرتيال أو املشاركة   (د)
  نرتيال؛يف حتديد مواقف سياساتية مهمة حلكومٍة ما فيما خيص أحد اجتماعات بروتوكول مو 

القيام بأي أنشطة حبث مدفوعة األجر أو تلقي أي زماالت أو منح لعمل يتعلق باستخدام مقرتح   (ه)
  ملادة مستنفدة لألوزون أو بديل الستخدام مقرتح ملادة مستنفدة لألوزون.]

 بياً مشروع مقرر بشأن التجارة في المواد الخاضعة للرقابة مع السفن التي تبحر رافعة علماً أجن  -  زاي

 مقدم من فريق االتصال المعني بمعاملة المواد المستنفدة لألوزون التي يتم تزويدها للسفن

  مذكرة تفسيرية
  مقدمة  -  ١

تستخدم املواد املستنفدة لألوزون كمواد مستهلكة يف استخدامات متنوعة على منت وسائط نقل خمتلفة، 
أو سفن الصيد. وللمواد املستنفدة لألوزون ومثال ذلك استخدامها كمواد مربّدة على منت سفن الشحن 

استخدامات متعددة على منت السفن، لكن التطبيق الرئيسي هلا من حيث احلجم هو االستخدام كمادة 
مربّدة. فبخالف االستخدامات األخرى، كما يف نظم إطفاء احلرائق، والرغاوى املكونة باستخدام تلك 

تاج معدات التربيد البحرية غري حمكمة اإلغالق إىل صيانتها وإعادة املواد، أو االستخدامات كمواد مذيبة، حت
  تعبئتها بصورة منتظمة.

والسؤال املطروح هو كيف ميكن لألطراف التعامل مع هذه االستخدامات على حنو يكفل توخي الشفافية 
رتيال. وتتمثل واالمتثال املالئمني يف سياق متطلبات اإلبالغ والرتخيص اليت ينص عليها بروتوكول مون
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القضية األساسية فيما إذا كان من الواجب اعتبار عمليات تسليم املواد للسفن اليت تبحر رافعة علماً أجنبياً 
  مبثابة عملية استرياد أو عملية تصدير ألغراض بروتوكول مونرتيال.

ألطراف تقدمي إىل أمانة األوزون وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وا ٢٣/١١وقد طلب املقرر 
معلومات إضافية تيّسر إجراء مناقشات مستنرية. وتبّني املعلومات اليت قدمتها أمانة األوزون واألطراف 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/2 وUNEP/OzL.Pro.WG.1/32/INF/4( .جاً خمتلفة   أن األطراف تّتبع 
  التبعات المحتملة  -  ٢

  ف تبعات عديدة.ترتتب عن النهج املختلفة اليت تتبعها األطرا
  تضارب البيانات  ١- ٢

حيصل تضارب يف البيانات عندما يبلغ أحد األطراف عن صادرات إىل سفينة ما وال تبلغ دولة العلم الذي 
ترفعه السفينة عن ذلك. وُتالحظ هذه التضاربات يف الوقت احلاضر ويطال تأثريها احملتمل عدة آالف من 

ياً، وفقاً للبيانات اليت قدمتها جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف أطنان املواد املستنفدة لألوزون سنو 
  اهلواء واملضخات احلرارية.

  األخطار المترتبة على خطط التخلص التدريجي ووجود المصارف  ٢-١- ٢
لتايل فإن طراف للخطر إذا مل يتم إبالغ الوحدة الوطنية لألوزون يف البلد املستورد بالكميات. وباتتعرض األ

اسرتاتيجية التخلص التدرجيي اليت يضعها الطرف لن تشمل هذه الكميات حيثما تستدعي الضرورة ذلك. 
  ويف وقت من األوقات، قد يواجه الطرف زيادة كبرية وغري متوقعة يف مصارف املواد املستنفدة لألوزون.

  االتجار غير المشروع والعالقات التجارية مع غير األطراف  ٣-١- ٢
دي اختالف النهج املتبعة إىل حدوث ثغرة تستغل يف االجتار غري املشروع، إذ سيكون من السهل لسفينة يؤ 

ما أن حتمل على متنها مواد مستنفدة لألوزون وأن تعلن عنها كمواد مستهلكة على متنها. وإذا مل يقم 
حو املالئم، فيمكن عندئذ الطرف املسؤول عن السفينة برصد خمزونات املواد املستنفدة لألوزون على الن

إنزاهلا يف أي مكان، مما حيبط اسرتاتيجيات التخلص التدرجيي ألطراف ثالثة. وتبّني جتارب االحتاد األورويب 
أن املواد املستنفدة لألوزون كثريًا ما يتم حتميلها على منت سفن واإلعالن عنها كمواد لالستهالك على منت 

اويات كثريًا ما ُتسّلم يف وقت الحق إىل سفن أخرى تبقى يف أعايل تلك السفن. لكن الواقع أن هذه احل
  البحار. وجيري ذلك على ما يبدو بني أساطيل سفن الصيد بصورة خاصة.

وبنفس الطريقة املذكورة أعاله، ميكن لسفن أن تشرتي مواد مستنفدة لألوزون، لكنها تقوم بإنزاهلا يف بلدان 
اطراف يف هذه العالقة التجارية. وقد يؤدي ذلك إىل إحباط تدابري الرقابة يف  ثالثة جيب اعتبارها بلدانًا غري

  إطار بروتوكول مونرتيال.
  حجم المشكلة  -  ٣

قدمت جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، يف تقريرها املرحلي لعام 
ا من انبعاثات.، معلومات عن الكميات التقديرية للمواد ٢٠١٢   املربّدة وما يتصل 
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مركبات الكربون  

 الكلورية فلورية

مركبات الكربون 
الهيدروكلورية 

 فلورية

مركبات الكربون 
 الهيدروفلورية

الكمية الكلية 
محسوبة بدالة 

 استنفاد األوزون

القدرة الكلية على 
إحداث االحترار 

 العالمي

كميات المواد المبردة 
 (باألطنان)

٦٧ ٠١٨ ٦٠٠ ٢ ٧٠٢ ٤ ٤٨٠ ٢٦ ٤٠٠ ١ ٢٥٠ 

الكمية التقريبية 
لالنبعاثات الناجمة عن 

المواد المبردة 
 (باألطنان/سنوياً)

٢٠ ٤٠٧ ٧٠٠ ٩٣٦ ٥٧٠ ٧ ٩٢٠ ٥٠٠ 

طن ترتاوح  ١٠٠وقد تبّني أن احلمولة املعتادة من املواد املربدة الالزمة للسفن اليت تزيد محولتها اإلمجالية عن 
كيلوغرام للنظم غري املباشرة. وُقّدرت نسبة   ١٠٠إىل  ١٠كيلوغرام للنظم املباشرة، وبني   ٥٠٠إىل  ١٠٠من 

  يف املائة. ٤٠إىل  ٢٠التسرب السنوية للمادة املربدة من 
أن بعض هذه األرقام قد يكون  ٢٣/١وتبّني اخلربة اليت اكتسبها االحتاد األورويب وأبلغ عنها مبوجب املقرر 

، مت إصدار تراخيص ٢٠١١إىل آب/أغسطس  ٢٠١٠الفرتة من كانون الثاين/يناير  أكثر ارتفاعاً. ففي
عملية تسليم مواد لسفن ترفع علماً من خارج االحتاد األورويب. ومل جير حتليل متعمق ملختلف  ٢٠٠٠حلوايل 

  عمليات التسليم هذه، لكن املالحظ عموماً أن سفن الصيد تستأثر بالنصيب األكرب منها.
ضًا أن السفن املربّدة وسفن السياحة البحرية تستهلك كميات كبرية من تلك املواد. وقد تصل ويبدو أي

الكمية املسلمة لسفن الصيد يف كل عملية إىل عدة أطنان، وقد مت تسليم كميات تزيد عن طن واحد يف 
ا  عملية. ولوحظ أيضًا أن عددًا من السفن ترسو يف موانئ االحتاد األورويب عدة مرات ٢٢٥ يف السنة وأ

تطلب كميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون. ويدل ذلك على أن فرادى السفن قد تصدر انبعاثات 
ا قد تنقل املادة  أكرب مما تتوقعه جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وأ

نزل املادة املربدة يف موانئ أخرى. ة لدولة علم أخرى)، أو تُ املربدة إىل سفن أخرى (ورمبا إىل سفن تابع
يضًا إىل املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يبدو من غري املرجح أن أوبالنظر 

ُتستهلك هذه الكميات ألغراض التربيد على منت سفينة واحدة، مما قد يشري إىل عمليات اجتار غري مشروع 
الكميات، ويهدد بالتايل جناح هذه األطراف يف التخلص تدرجييًا من مركبات الكربون اهليدروكلورية بتلك 
  فلورية.

  القانون الدولي ذو الصلة  -  ٤
يتعني يف هذه املناقشات إيالء االعتبار لألحكام األخرى يف القانون الدويل، واألهم يف هذا الصدد هو 

يسري إنفاذ بروتوكول مونرتيال فإن االتساق مع القوانني الدولية األخرى القانون البحري وقانون اجلمارك. ولت
  سيكون مفيداً للغاية.
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  بروتوكول مونتريال  ١- ٤
  تعريف االستيراد والتصدير  ١-١- ٤

ال يقدم بروتوكول مونرتيال تعريفًا لالسترياد والتصدير، ومن الواضح أن هناك اختالفات يف تفسري األطراف 
األطراف يف كيفية معاجلة حاالت العبور والشحنات  ، بتتْ ٩/٣٤و ٤/١٤. ويف املقررين هلذين املصطلحني

  العابرة واالسترياد بغرض إعادة التصدير.
  توصيات الفريق المخصص المعني باإلبالغ  ٢-٢- ٤

كما هو مبني يف ورقة األمانة فإن مسألة صيانة السفن اليت ترفع علم دولة أخرى قد عوجلت بالفعل يف 
يتعني ’’اية التسعينات من القرن املاضي. فقد أوصى أول تقرير للفريق املخصص املعين باإلبالغ بأنه بد

كميات املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة يف إعادة تعبئة أنظمة التربيد وإطفاء احلرائق يف املوانئ يف   إدراج
  ‘‘.أرقام االستهالك اخلاصة بالبلد ذي الوالية على امليناء

بينت أمانة األوزون أن الفريق املخصص تناول فقط مسألة إعادة التعبئة يف املوانئ لكنه مل ينظر يف وقد 
املبيعات غري املتعلقة بإعادة التعبئة. بيد أن إعادة التعبئة يف الوقت احلايل نادرًا ما تتم يف املوانئ حيث أن 

تسمح بإجراء أعمال الصيانة. وعلى ما يبدو فإن فرتة بقاء السفينة يف امليناء اخنفضت إىل حد كبري ومل تعد 
املمارسة اليت أصبحت شائعة هي أن يقوم فين على منت السفينة بأعمال الصيانة الفعلية ملعدات التربيد على 

  فقط من دولة امليناء. ةاملربداملادة منت السفن وهي يف أعايل البحار. وتشرتي السفينة 
  اتفاقية كيوتو  ٢- ٤
  والمنطقة الجمركيةالستيراد والتصدير تعريف ا  ١-٢- ٤

نظرًا ألن بروتوكول مونرتيال ال يقدم تعريفًا خاصًا به للواردات والصادرات فإنه يتعني األخذ يف االعتبار 
القوانني اجلمركية الدولية ذات الصلة. ورغم أن األطراف قد تعرِّف هذه املصطلحات بشكل فردي يف سياق 

ظمة اجلمارك العاملية تعرِّف، على املستوى الدويل، الواردات والصادرات على النحو التشريعات احمللية فإن من
  التايل:

  :املنطقة اجلمركيةهو عملية إخراج أو التسبب يف إخراج أي سلع من ’’التصدير‘‘  
  :املنطقة اجلمركيةهو عملية إدخال أو التسبب يف إدخال أي سلعة إىل ’’االسترياد‘‘ 

دولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية، املعروفة أيضًا باتفاقية كيوتو املنقحة، من بني وتقدم االتفاقية ال
 مجلة أمور أخرى، اإلجراءات املختلفة اليت ميكن أن تتم عمليات االسترياد والتصدير يف إطارها.

ن فإن اتفاقية كيوتو عالوًة على ذلك، وكما ورد يف رد أمانة منظمة اجلمارك العاملية على طلب أمانة األوزو و 
  ، وتُعرَّف هذه كما يلي:‘‘خمزونات االستهالك’’ تتناول أيضاً ما يسمى بــــــ

  [...]’’مبا يف ذلك الوقود والزيوت ، السلع الضرورية لعمل وصيانة السفن أو الطائرات أو القطارات
وصوهلا أو تنقل على منت لكن مع استثناء قطع الغيار واملعدات، اليت توجد إما على منت السفينة عند 

  [...]‘‘السفينة أثناء مكوثها يف املنطقة اجلمركية 
ويتماشى ذلك مع الغرض من املواد املستنفدة لألوزون اليت تنقل إىل السفن. ورغم أن املخزونات تستفيد 

ا غري مستثناة من تعريف الواردات والصادرات.  من بعض التباينات فإ
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  من االتفاقية الذي يشري إىل أنه: ١٥ارك العاملية باملعيار واستشهدت أمانة منظمة اجلم
  ائية بأن حتمل على متنها، مع اإلعفاء ُيسمح للسفن والطائرات املغادرة املتجهة إىل وجهات أجنبية 

من الرسوم والضرائب ... خمزونات االستهالك الالزمة لتشغيلها وصيانتها خالل الرحلة البحرية أو 
ذ يف االعتبار أي كميات من هذه املخزونات موجودة بالفعل على منت السفينة أو اجلوية، مع األخ

  .الطائرة
وهذا يضع حداً معيناً للكمية ميكن لعمليات النقل هذه أن تستفيد يف إطاره من إجراءات التبسيط السارية،  

 كما يشري إىل أن نقل كميات أكرب خيضع لكل الشروط السارية يف املنطقة اجلمركية.

  القانون البحري  ٣- ٤
مت حتديد مسؤولية دولة العلم عن السفن اليت ترفع علمها يف أجزاء خمتلفة من القانون البحري الدويل، مبا يف 
ذلك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن وأخريًا اتفاقية 

  هونغ كونغ.
  لمتحدة لقانون البحاراتفاقية األمم ا  ١-٣- ٤

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار هي القانون البحري الدويل الرئيسي. وتُعرَّف جنسيات السفن يف املادة 
تكون للسفن جنسية الدولة اليت حيق هلا رفع علمها، وجيب أن تكون هناك رابطة ’’[...] كما يلي   ٩١

ف املسؤولية األولية لدول العلم عن السفن اليت ترفع علمها يف وتُعرَّ [...]‘‘. حقيقية بني الدولة والسفينة 
تبحر السفن حتت علم دولة واحدة فقط وتكون ’’[...] املتعلقة بالوضع القانوين للسفن، كالتايل  ٩٢املادة 

  [...]‘‘.خاضعة لواليتها اخلالصة 
  االتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن  ٢-٣- ٤

من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، املراقبة من قبل دولة  السادسمن املرفق  ١٠ ادةف املتعرَ 
  امليناء على متطلبات التشغيل كما يلي:

  تكون السفينة، عند وجودها يف ميناء أو حمطة حبرية حتت والية طرف آخر، خاضعة للتفيش من
ذلك الطرف فيما يتعلق مبتطلبات  جانب موظفني مأذون هلم على النحو الواجب من جانب

التشغيل مبوجب هذا املرفق، حيثما كانت هناك أسباب واضحة لالعتقاد بأن الربان أو الطاقم ليسوا 
  على علم باإلجراءات الضرورية على منت السفن واملتعلقة مبنع تلوث اهلواء الناجم عن السفن.

طن باالحتفاظ بسجل  ٤٠٠تزيد محولتها عن من املرفق السادس مجيع السفن اليت  ١٢ ادةوتفوض امل
جلميع املعدات اليت حتتوي على املواد املستنفدة لألوزون اليت ال تغلق بإحكام بشكل دائم واالحتفاظ 
بسجل لكل اإلمدادات والتسربات إىل الغالف اجلوي ومرافق االستقبال األرضية واإلصالح والصيانة وإعادة 

 تعبئة هذه املعدات.

  االتحاد األوروبي مقترح  -  ٥
هذه التجارة يتعني األخذ يف االعتبار العديد من األهداف بغية الوصول إىل  التعامل مععند مناقشة كيفية 

  حل مستدام. واألهداف هي:
 ونرتيال ومقررات األطراف السابقةاالمتثال ألحكام بروتوكول م  
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 ط وتنسيق اإلجراءات اجلمركية، االتساق مع القانون الدويل ذي الصلة مثل اتفاقية كيوتو لتبسي
ام األخرى والقانون الدويل للبحار، واالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن، واألحك

 للقانون البحري الدويل
 ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةجيب أال يؤثر أي حل على الكميات األساسية احلالية ملركب 
 تثال بأثر رجعيالة عدم امجيب أال جيعل أي حل طرفاً ما يف ح 
  ا احمللية على املواد املستنفدة لألوزون طاملا أن جيب أال مينع هذا املقرر األطراف من تطبيق تشريعا

اهذه املتطلبات ال متنع األطراف األخر  ا اخلاصة   ى من تطبيق تشريعا
بقة املقدمة إىل األطراف من الفريق املشورة السا القائل بضرورة اتباعمقرتح االحتاد األورويب النهج  تبعوي

السابقة. بيد أنه ال بد من استكمال هذا املقرتح حبيث يغطي احلاالت اليت تتم فيها  اتاملخصص واملمارس
ملطلوبة للصيانة على منت الصيانة الفعلية خارج املوانئ وعندما تتجاوز الكميات املقدمة الكمية املعقولة ا

 السفينة

  العناصر الرئيسية للمقرتح هي:ويف هذا الصدد فإن 
شريطة أال تتجاوز الكمية ، تم يف امليناءتأو مل  تلدولة امليناء سواء مت اً حملي اً استهالك اعتبار الصيانة  •

  الطلب املعقول
يف حالة الكميات اليت تطلبها السفن واليت تتجاوز الطلب املعقول، ينبغي اعتبار هذه الكميات   •

اختاذ تدابري تسهل لدولة العلم التصرف يف هذه الكميات أو منع  صادرات لدولة العلم مع
  تسليمها

أنه حىت يف احلاالت اليت يتم فيها جتاوز الطلبات املعقولة فإن هذه الطلبات ينبغي أال تكون ضمن   •
  االستهالك احملسوب لدولة العلم

دول العلم وللكميات من  طلبلمطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتقدمي تقديرات ل  •
  املعقولة حسب نوع السفينة

أن تتبعه أمانة األوزون إلجراء احلسابات اليت تكفل ظهور الكميات يف عملية الواجب أما االجراء الدقيق 
دولة العلم، فينبغي حتديده يف مرفق للمقرر النهائي. لتدخل ضمن االستهالك احملسوب  ، دون أناحملاسبة

بالغ البيانات يف أمانة األوزون لضمان بإ املختصنيالتفاصيل بعد التشاور مع اخلرباء  وينبغي حتديد هذه
 اقرتاح الطريقة األنسب من الناحية العملية. وينبغي للمرفق حتديد ما يلي بشكل خاص:

  كيفية جتنب احلساب املزدوج  •
  ألمانة األوزون إجراء احلسابات  يأي مرحلة من عملية اإلبالغ ينبغ يف  •
  ن الشفافية وإمكانية التتبعاكيفية ضم  •
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  مشروع مقرر
  :يقرر ما يلي االجتماع الرابع والعشرون لألطراف إن[  
من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار تعّرف جنسية السفن بالعبارات  ٩١أن املادة إذ يرى   

ب أن تقوم رابطة حقيقية بني الدولة تكون للسفن جنسية الدولة اليت حيق هلا رفع علمها. وجي’’[...] التالية 
  [...]‘‘والسفينة 
تبحر السفينة حتت ’’[...] من االتفاقية تنص على ما يلي:  ٩٢أن املادة  يضع يف اعتبارهوإذ   

  ، [...]‘‘علم دولة واحدة فقط، وتكون خاضعة لواليتها اخلالصة 
عملية أخذ أو ’’التصدير على أنه  أن املنظمة العاملية للجمارك تعّرف يضع يف اعتباره أيضاً وإذ   

عملية نقل ’’وتعّرف االسترياد بأنه ‘‘ العمل على أخذ سلع على منت سفن أثناء مكوثها يف املنطقة اجلمركية
  ، ‘‘أو العمل على نقل أي سلع إىل املنطقة اجلمركية

لسفن، ميكن أن أنه مبوجب االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن ا يضع يف اعتباره كذلكوإذ   
املسؤولية الرئيسية عن التنظيم واإلنفاذ فيما يتعلق باستخدام املواد وأن ختضع السفن لضوابط دولة امليناء، 
  دولة العلم، تقع على عاتق املستنفدة لألوزون على منت السفينة 

ن ال يزال جيوز أنه مبوجب االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفأيضًا  يضع يف اعتبارهوإذ   
االعتماد ولكن ، ٢٠٢٠استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على منت السفن اجلديدة حىت عام 

  ل بصورة منتظمة، يقلكلورية فلورية سمركبات الكربون اهليدرو  على
لسفن أن املرفق السادس من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن اكذلك   يضع يف اعتبارهوإذ   

يطلب من سفن معينة االحتفاظ بسجالت تبني مجلة أمور منها كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت تزود 
  تخلص منها، كميات اليت تا السفن وال

أن مجع البيانات الالزمة لتقييم استخدام املواد اخلاضعة للرقابة على السفن  يضع يف اعتبارهوإذ   
  من الوقت،  فرتة قصريةيف سيكون متعذراً 

إدراج كميات بالبيانات عن بالغ اإلتوصية فريق اخلرباء املخصص املعين ب وإذ يضع يف اعتباره أيضاً   
املواد اخلاضعة للرقابة واملستخدمة إلعادة تعبئة نظم التربيد وإطفاء احلرائق باملوانئ ضمن أرقام االستهالك 

  النظم،  إعادة تعبئة هذه تتم فيهااليت اخلاصة بالبلدان ذات السلطة القضائية على املوانئ 
أن متطلبات بروتوكول مونرتيال ينبغي أن تتسق مع متطلبات األحكام كذلك   يضع يف اعتبارهوإذ   

األخرى للقوانني الدولية من أجل تسهيل إنفاذها، مع االعرتاف يف الوقت نفسه حبق األطراف يف تقدمي 
  تفسريات خمتلفة حسب الضرورة، 

رقابة أن بعض األطراف حتتاج إىل مزيد من املعلومات عن كميات املواد اخلاضعة للب قرّ وإذ ي  
ا بصورة سليمة؛  املوجودة   على منت السفن من أجل إدار

ا احملبعدم جواز منع  قرّ وإذ ي   ة على التجارة يف املواد املستنفدة لياألطراف من تطبيق تشريعا
ا مت لألوزون طاملا أن هذه التشريعات ال   تطبيق هذا املقرر،  وال متنعنع أطرافاً أخرى من تطبيق تشريعا
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أنه، من أجل [تطبيق توصية فريق اخلرباء املخصص املعين باإلبالغ عن البيانات]  يوضح  -  ١[
ة معدات على منت سفن ترفع أعالمًا أجنبية [يف موانئ صياناخلاصة باملواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة ل

 دول العلم]، تعترب شحنات املواد اخلاضعة للرقابة على منت سفينة ما خمصصة للخدمة أطراف أخرى غري
واالستهالك يف دولة امليناء حىت إذا مل تتم اخلدمة الفعلية يف امليناء، [شريطة أال تتجاوز كمية املواد املقدمة 

لنوع الذي حدده فريق املعدات على منت سفينة معينة من ا صيانةعادة ل ةالكمية املعقولة املستخدم
  ]السفن؛]من نوع ذلك الالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ل

أيضًا أن عمليات نقل املواد اخلاضعة للرقابة [املسرتدة] [النفايات] [املستعملة]  يوضح  -  ٢[
 من السفن اليت ترفع أعالمًا أجنبية إىل مرافق مالئمة يف موانئ أطراف خبالف دول العلم تعامل على هذا

 من هذا املقرر؛] ١تتجاوز كمية املواد املنقولة الكمية املعقولة املشار إليها يف الفقرة   النحو، شريطة أال

ا سفن ترفع أعالمًا أجنبية، أو   يوضح  -  ٣[ كذلك أن الكميات اخلاضعة للرقابة اليت تزود 
املقرر ستعترب  ا] من هذ٢أو [ ١الكميات اآلتية من هذه السفن [بكميات غري معقولة] وال تشملها الفقرة 

ا واردات وصادرات ل ، مع اإلشارة ٧سفن، ويتم اإلبالغ عنها بصورة منفصلة مبوجب املادة صيانة العلى أ
 إىل دول العلم املعنية والكميات يف كل حالة؛]

 امن هذ ٣الصادرات املبلغ عنها مبوجب الفقرة  أن تضيفأمانة األوزون  يطلب إىل  -  ٤[
اتباع اإلجراء املنصوص عليه يف املرفق هلذا املقرر، ولكن مع بها دولة العلم عن البيانات اليت أبلغت املقرر إىل

واو من بروتوكول  ٢جتاهل هذه الكميات يف مستويات االستهالك احملسوبة يف دولة العلم لغرض املادة 
  مونرتيال؛]
ا األطراف املعنية  أن تبلغأمانة األوزون  إىل أيضاً يطلب   -  ٥ بأي تغيريات ُجترى على بيانا

عن طريق إدراج هذه املعلومات يف البيانات اليت تقدمها مبوجب املقرر ، من هذا املقرر ٤وفقًا للفقرة 
  ؛١٧/١٦

األطراف إىل استخدام آلية املوافقة غري الرمسية املسبقة عن علم لتقدمي معلومات  يدعو  -  ٦
من هذا املقرر قبل استكمال عمليات التسليم هذه،  ٢أو  ١رة عن الكميات املسلمة اليت ال تشملها الفق

يف صحائف ترخيصها  إىل أن تشرياألطراف املشاركة يف آلية املوافقة غري الرمسية املسبقة عن علم  يدعوو 
  أو ال يف تلقي مثل هذه الكميات؛ ما إذا كانت ترغبإىل مسبقاً 

مع تقريره املرحلي  اً خاص اً تقرير أن يقدم ادي فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص يطلب إىل  -  ٧
  يتضمن املعلومات التالية: ٢٠١٣عام ل

بالنسبة لكل نوع، مبا يف  عتادةالتربيد امل حلموالت موادتصنيف ألنواع السفن وتقديرات   (أ)
 رة، ومحسب االقتضاءاجلديدة، علومات امل، وحتديث هذه املعلومات على ضوء صيانةذلك طلبًا معقوًال لل

  كل مخس سنوات على األقل؛
معلومات عن املواد اخلاضعة للرقابة واليت ال تزال تستخدم يف بناء السفن، وأين   (ب)

، ومعلومات مماثلة بالبيئة املتاحة هلذه املواد وغري الضارةتستخدم، ومعلومات تقنية واقتصادية عن البدائل 
   قطاع مصايد األمساك؛املعدات املوجودة يف السفن، وخاصة يفاستبدال من أجل 
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صيغة حمدثة من املعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره   (ج)
  النقل يف القطاع البحري؛التربيد يف وسائط املرحلي السابق عن 

 ٢٠١٥فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم يف تقريره املرحلي لعام  يطلب إىل  -  ٨
كل طرف خالل الفرتة من   علم ًا لكميات املواد اخلاضعة للرقابة املطلوبة على منت السفن اليت ترفعتقدير 

لفريق بأنه يف ا ويُعلمهذه التقديرات كل مخس سنوات،  أن يقوم الطرف بتحديث، و ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٦
صيانة ون واملطلوبة لحالة عدم تقدمي بيانات من جانب األطراف، يتم تقدير كميات املواد املستنفدة لألوز 

  أفضل البيانات املتاحة عن أساطيل سفن األطراف؛ باالستناد إىللسفن ا
جبمع بيانات عن كميات وأنواع واستخدامات الكميات أن تقوم األطراف يطلب إىل   -  ٩

 قدر املستطاع، إىلمستندة يف ذلك، من السفن، يتم إنزاهلا على منت السفن و اليت حتّمل اخلاضعة للرقابة 
سجل املواد املستنفدة لألوزون املنصوص عليه يف املرفق السادس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن 

كانون الثاين/يناير   ١ يف موعد أقصاهفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل السفن، وتقدمي هذه البيانات 
  ؛٢٠١٥

النظر استخدام املواد اخلاضعة للرقابة و عن  اإلحجاماألطراف املصنعة للسفن إىل يدعو   -  ١٠
  أتيحت؛، حيثما وذات كفاءة من حيث استخدام الطاقةغري ضارة بالبيئة بدائل  يف استخدام
املرفق السادس لالتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن  علىاألطراف املتعاقدة يدعو   -  ١١

ا االحتفاظ مبواد خاضعة للرقابة على منت السفن، اليت يتم مبوجبه لشروطالسفن إىل ممارسة حقها يف رصد ا
ا.   وكمية هذه املواد، والسجالت املرتبطة 

  المرفق
  ]٤االستهالك المحسوب لدول العلم المشار إليه في الفقرة 

عن طريق  ٢٢-مشروع مقرر بشأن اإلنتاج النظيف لمركب الكربون الهيدروكلوري فلوري   -حاء 
 ةالثانوي تاالتحكم في انبعاثات المنتج

و وجزر القمر والسنغال وكندا ومصر والمكسيك والواليات المتحدة سكينا فار مقدم من بو 
 األمريكية

  :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر  
 تصنيع مركب الكربون اهليدروكلورييف إلنتاج النظيف اج  اتباعبوجود فرصة لتيسري  إذ يقر  

  وسيطة،  كمادةخدامات اخلاضعة للرقابة ولالستخدامات  ألجل االست ٢٢-  فلوري
، الذي طلبت األطراف مبوجبه إىل أمانة األوزون تيسري إجراء ١٨/١٢إىل املقرر  وإذ يشري  

لتمكني الفريق من االستعانة ، مشاورات بني فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واملنظمات ذات الصلة
يف هذه املنظمات، مبا يف ذلك األعمال املتصلة مبركب الكربون اهليدروكلوري باألعمال اليت أجنزت من قبل 

  ،٢٢ - فلوري
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، وعلى وجه اخلصوص اجلزء املتعلق ١٨/١٢إىل تقرير الفريق املقدم عمًال باملقرر  أيضاً  يشريإذ و   
طارية بشأن تغري املناخ فيما بدور آلية التنمية النظيفة التابعة لربوتوكول كيوتو التابع التفاقية األمم املتحدة اإل

ة عن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري مجالنا ٢٣ - يتعلق باالنبعاثات الثانوية ملركب الكربون اهليدروفلوري
  ، ٢٢ - فلوري

 ٢٢ -مبركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ٢٣ - بعالقة مركب الكربون اهليدروفلوري وإذ يقر  
نبعاث مادة الكربون يؤدي إىل ا ٢٢ –مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري اخلاضع للرقابة، نظرًا ألن إنتاج 

كمادة الستخدامه   ٢٢ –وأن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ، كمنتج ثانوي  ٢٣ -اهليدروفلوري
وسيطة من املتوقع أن يستمر إىل ما بعد التخلص من إنتاجه لالستخدامات اخلاضعة للرقابة مبوجب 

  مونرتيال، بروتوكول 
، وإذ يؤكد أن ٢٣- انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري  شملبأن بروتوكول كيوتو ي وإذ يسلم  

ذه التغطية،    املقرر احلايل ليس املقصود منه املساس 
 ٢٣- باحلاجة إىل التصدي إىل االنبعاثات غري اخلاضعة للرقابة ملركب الكربون اهليدروفلوري وإذ يقر  

طالقها، وإذ يقر أيضًا بأن التكنولوجيا إأجل جتنب التأثريات على النظام املناخي نتيجة  منتج ثانوي منك
  الالزمة للتحكم يف هذه االنبعاثات متوفرة حالياً، 

يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال أن تنظر   -  ١  
دف القضاء على فعال من حي إيضاحييف مقرتحات ملشروع  ث التكلفة أو ملشاريع من هذا القبيل 

ي من عملية إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري و منتج ثانك ٢٣ - انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري
يف مرافق أو خطوط اإلنتاج اليت ال حتصل على اعتمادات خلفض االنبعاثات مبوجب آلية  ٢٢ - فلوري

  التنمية النظيفة؛
ب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن جيري، بالتشاور مع فريق التقييم يطل  -  ٢  

العلمي، دراسة للتكاليف واملنافع البيئية احملتملة املرتتبة عن تنفيذ تدابري الرقابة على مركب الكربون 
املرافق ب حبس ٢٢ -منتج ثانوي ناجم عن إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريك ٢٣-اهليدروفلوري

أو خطوط اإلنتاج، مع استبعاد التكاليف واملنافع املرتتبة عن املشروعات احلالية آللية التنمية النظيفة حيثما 
وجدت، وأن يعد تقريرًا قبل ستني يومًا من موعد انعقاد االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح 

  لنظر يف هذه املسألة.مواصلة ا علىالعضوية، وذلك ملساعدة األطراف 

مشروع مقرر بشأن التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف لتعظيم الفوائد العائدة من   - طاء 
 تعجيل التخلص من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية

  مقدم من سويسرا
  إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف، [  
بأمهية تنفيذ بروتوكول مونرتيال بشأن املواد  ١٠/١٦ إىل أن األطراف اعرتفت يف املقرر إذ يشري  

املستنفدة لطبقة األوزون، وأحاطت علمًا مبركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية 
  بوصفها بدائل للمواد املستنفدة لألوزون اليت هلا تأثري كبري على النظام املناخي، 
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ولوجيا والتقييم االقتصادي املقدم استنادًا إىل الطلب الوارد يف املقرر إىل تقرير فريق التكنوإذ يشري   
، إىل الفريق العامل املفتوح العضوية أثناء اجتماعه الثالثني بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية ١٩/٨

اليت لديها درجة  ٥من املادة  ١فلورية يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  حرارة حميطة مرتفعة وظروف تشغيل فريدة، 

ختيار بدائل مركبات الكربون يشجع األطراف على الرتويج ال ١٩/٦إىل أن املقرر  وإذ يشري  
واليت تفي أيضًا مبتطلبات الصحة ، اهليدروكلورية فلورية اليت ختفف اآلثار البيئية، ال سيما اآلثار على املناخ

  عتبارات االقتصادية األخرى، والسالمة واال
طلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ قد  ١٩/٦إىل أن املقرر  وإذ يشري  

بروتوكول مونرتيال، أن تعطي األولوية لدى وضع وتطبيق معايري التمويل للمشاريع والربامج اخلاصة بتعجيل 
للربامج واملشاريع الفعالة من حيث التكلفة واليت تركز ، ريةالتخلص من مركبات الكربون اهليدوركلورية فلو 

على مجلة أمور من بينها البدائل ومواد االستعاضة اليت تقلل من اآلثار األخرى على البيئة، مبا يف ذلك على 
  ، االحرتار العاملي واستخدام الطاقة وسائر العوامل األخرى ذات الصلة القدرة على إحداثاملناخ، مع مراعاة 

إىل أن املبادئ التوجيهية إلعداد خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون وإذ يشري   
ا اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الرابع واخلمسني، قد تضمنت تشجيع اللجنة أاهليدروكلورية فلورية اليت  قر

دف إىل موارد إضافية صول على حللتملة احملفرص الالية و املوافز احل تقصىللبلدان والوكاالت على أن ت
زيادة الفوائد البيئية خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل أقصى حد 

  الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف،  ١٩/٦(ب) من املقرر  ١١وفقاً للفقرة الفرعية 
ا  ٢٠٠٧يف حزيران/يونيه  إىل أن قمة الثمانية املعقودة وإذ يشري كذلك   : ما يليأوردت يف إعال

التعجيل بعملية من خالل وسنسعى أيضًا يف إطار بروتوكول مونرتيال إىل كفالة استعادة طبقة األوزون ’’
كفاءة استخدام الطاقة املتعلقة بهداف األيدعم  على حنوالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

  ،‘‘وتغري املناخ
تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املعلومات  وإذ يالحظ  

 إباننظر فيه ياملقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية ل، اإلضافية عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون
  اجتماعه الثاين والثالثني، 

املنخفضة على إحداث  ةنفدة لألوزون من املواد ذات القدر تزايد وفرة البدائل للمواد املست وإذ يدرك  
  قطاعات التربيد وتكييف اهلواء والرغاوى،  من بينها، يف قطاعات عدة االحرتار العاملي

إزاء احتمال حدوث منو غري مقيد يف إنتاج واستهالك واستخدام بدائل ذات  وإذ يساوره القلق  
نتيجة للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون، وخباصة مركبات  عالية على إحداث االحرتار العاملي ةقدر 

  الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
من بروتوكول مونرتيال تنص على أن تشمل اآللية املنشأة  ١٠من املادة  ٢إىل أن الفقرة  وإذ يشري  

عاون املتعدد صندوقًا متعدد األطراف. وجيوز أن تشمل أيضًا أشكاًال أخرى من الت ١مبوجب الفقرة 
  األطراف واإلقليمي والثنائي، 
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يعمل "من بروتوكول مونرتيال تنص على أن  ١٠من املادة  ٤إىل أن الفقرة  وإذ يشري أيضاً   
 ، "الصندوق املتعدد األطراف حتت سلطة األطراف اليت تقرر السياسات العامة للصندوق

ا اللجنة التن وإذ يضع يف اعتباره   فيذية للصندوق املتعدد األطراف بشأن تعبئة املقررات اليت اختذ
  وجه اخلصوص يف اجتماعها السابع والستني،  ىاملوارد، وعل

  ١الخيار  ١الفقرة 
  يقرر:
التقليل إىل احلد األدىن من  مواصلةأن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تنظر يف خيارات   -  ١

اصة التأثري على املناخ، مع األخذ بعني االعتبار التأثري على البيئة فضًال عن استنفاد طبقة األوزون، وخب
االحرتار العاملي، واستخدام الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة، للمشاريع والربامج  القدرة على إحداث

املمولة من الصندوق املتعدد األطراف، وخباصة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
عملية  النامجة عندى جدوى وفائدة إنشاء نافذة متويل لتعظيم الفوائد املشرتكة للمناخ وذلك بتقييم م

  التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس اخليارات الثالثة التالية:
  املعلنة؛ سامهاتتلقي مسامهات طوعية بصورة مستقلة أو باإلضافة مل ‘١’
 أخرى لتيسري التعاون والتآزر بشأن املشاريع؛] [إبرام اتفاقات مع كيانات ‘٢’
 [تعبئة املوارد.] ‘٣’

  ٢الخيار  ١الفقرة 
التقليل إىل احلد األدىن من التأثري على البيئة فضًال عن استنفاد  لتيسريوإذ يعرب عن استعداده   

االحرتار العاملي،  القدرة على إحداثطبقة األوزون، وخباصة التأثري على املناخ، مع األخذ بعني االعتبار 
واستخدام الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة، للمشاريع والربامج املمولة من الصندوق املتعدد األطراف، 

  ، وخباصة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
  يقرر:
يل لتعظيم تقييم مدى جدوى وفائدة إنشاء نافذة متو يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن   -  ١

عملية التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أساس  النامجة عنالفوائد املشرتكة للمناخ 
  اخليارات الثالثة التالية:

  املعلنة؛ سامهاتتلقي مسامهات طوعية بصورة مستقلة أو باإلضافة مل  ‘١’
 ؛]شاريعشأن امل[إبرام اتفاقات مع كيانات أخرى لتيسري التعاون والتآزر ب  ‘٢’
 [تعبئة املوارد.]   ‘٣’

من  )١(أن يطلب كذلك إىل اللجنة التنفيذية، مع مراعاة التقييم املشار إليه يف الفقرة   -  ٢
هذا املقرر بعني االعتبار، أن تنظر يف إنشاء نافذة متويل وأن تضع اختصاصات وإجراءات لتشغيل هذه 

  ووفق شروط من بينها ما يلي: تعدد األطرافالنافذة يف حدود اإلطار القائم للصندوق امل
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تستخدم نافذة التمويل فقط لتوفري متويل إضايف للربامج واملشاريع املؤهلة لتلقي املساعدة  ‘١’
  املالية من الصندوق املتعدد األطراف؛

تستخدم نافذة التمويل لتوفري متويل إضايف فقط يف احلاالت اليت تتعذر فيها املوافقة على  ‘٢’
يذ بدائل التقليل إىل أدىن حد من تأثريات املناخ ألسباب متعلقة بالتكاليف، وخباصة تنف

  ذات الصلة؛ فعالية التكلفةإذا كان ستزيد من التكاليف اإلضافية للمشاريع فوق عتبات 
ا يحتدينبغي  ‘٣’ د تأثريات البدائل على املناخ مبساعدة مؤشرات تأثريات املناخ املعمول 

  املتعدد األطراف؛لدى الصندوق 
احملسوبة  فعالية التكلفةالدعم املايل من نافذة التمويل يف حدود عتبات  تتم املوافقة على ‘٤’

بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية/الطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون [حتدد حبيث 
 إطار مرافق ملشاريع ختفيف أثر تغري املناخ املعتمدة يف فعالية التكلفةتبقى دون متوسط 

  البيئة املتعددة األطراف األخرى خالل فرتة سابقة حتدد فيما بعد]؛
[أي ختفيضات يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يتم حتقيقها بدعم من  ١الخيار   ‘٥’

الخيار نبعاثات من أي نوع]؛ اال عتماداتموارد من نافذة التمويل تكون غري مؤهلة ال
 اعتماداتأي أموال يتم تلقيها من خالل ل أن تقوم جبمع ينبغي لنافدة التموي[ ٢

يتم حتقيقها اليت انبعاثات تأيت نتيجة ختفيضات يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري 
  موارد من نافذة التمويل]؛باستخدام 

قرض لتمويل عناصر مشاريع تركز على  يف شكلوارد من نافذة التمويل امل قدميميكن ت ‘٦’
  الطاقة؛استخدام ة حتسني كفاء

ة، رتحملشاريع مقاملؤهلة يف حالة عدم كفاية املوارد من نافذة التمويل لتغطية التكاليف  ‘٧’
ميكن ختصيص أي موارد متاحة مع مراعاة أمهية األثر على املناخ الذي يتم حتقيقه 

  بواسطة هذه املشاريع؛
  كل سليم إىل مجيع املسامهني.تقدم التقارير عن استخدام املوارد املالية املتاحة بش ‘٨’
أن [يهيب بـــــــــ] [يدعو] احلكومات واملنظمات، وخباصة املؤسسات املتعددة األطراف   -  ٣

إىل ، أو غري املسامهة عادة يف الصندوق، و/أو املؤسسات املالية املسامهة حالياً يف الصندوق املتعدد األطراف
كانت ترغب يف املسامهة يف نافذة التمويل [وأن تنظر يف توفري   إخطار أمانة الصندوق املتعدد األطراف، إذا
  دعم إضايف لنافذة التمويل عند إنشائها]؛

أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تقدم تقريرًا إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف   -  ٤
  بشأن التقدم احملرز يف إنشاء نافذة التمويل.
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 مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوريةمشروع مقرر بشأن تمويل   - ياء 

 مقدم من الهند

 :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر

الذي ينص على أن يكون التمويل من خالل الصندوق املتعدد األطراف  ١٩/٦إىل املقرر  إْذ يشري
يف اإلضافية املتفق عليها لتمكني األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال منتظمًا وكافيًا لتغطية مجيع التكال

من بروتوكول مونرتيال من االمتثال للجدول الزمين املعجل للتخلص من  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
  قطاعي اإلنتاج واالستهالك معاً، يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 األوىل للرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية بضيق الوقت املتبقي لبدء نفاذ التدابري وإْذ يسلم
الذي يبدأ بالتجميد عند مستوى خط األساس  ٥من املادة  ١فلورية على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  ، ٢٠١٥يف املائة من خط األساس يف عام  ١٠تخفيض بنسبة المث  ٢٠١٣يف عام 
نتاج مركبات إلها مرافق دياليت ل ٥من املادة  ١أن األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وإْذ يالحظ

يف حالة عدم امتثال لتلك االلتزامات ما مل تتوفر هلا املساعدة الكافية  تصبحيدروكلورية فلورية قد اهلكربون ال
  من الصندوق املتعدد األطراف، 

ن ، الذي يتمثل يف توفري متويل منتظم وكاٍف م١٩/٦على مقصد املقرر  يكرر التأكيد  -  ١
الصندوق املتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية املتفق عليها لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

من االمتثال للجدول الزمين املعجل للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف  ٥من املادة   ١
  ذلك قطاع اإلنتاج؛

عدد األطراف على إعطاء األولوية لوضع الصيغة اللجنة التنفيذية للصندوق املت حيث  -  ٢
النهائية للمبادئ التوجيهية لتمويل مجيع مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلدان العاملة 

  ؛٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
لتلك إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، لدى وضع الصيغة النهائية  يطلب  -  ٣

ا التوجيهية املبادئ ، أن تضع يف اعتبارها على وجه اخلصوص االجراءات التنظيمية االستباقية اليت اختذ
نتاج مركبات الكربون إتقليل لمن بروتوكول مونرتيال  ٥من املادة  ١بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ا و   ستويات تتعدى املستويات املطلوبة لتحقيق االمتثالإىل ماهليدروكلورية فلورية يف املرافق املوجودة يف بلدا
  لرقابة.لللجداول 

 RC-316cمشروع مقرر بشأن استعراض فريق التقييم العلمي للمادة   -كاف 

 مقدم من أستراليا وسويسرا وكندا والنرويج والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي

  ما يلي: إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر
الصادرة عن اجتماع األطراف واملتعلقة  ١٣/٥و ١١/١٩و ١٠/٨و ٩/٢٤إىل املقررات  إذ يشري

  مبواد جديدة، 
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أن فريق التقييم العلمي قد وضع إجراءات لتقييم قدرة املواد اجلديدة على استنفاد  وإذ يالحظ
  األوزون، 

-RC-316c )1,2-dichloroادة القادرين من األطراف إىل تقدمي تقييمات بيئية مل يدعو  -  ١

1,2,3,3,4,4-hexafluorocyclobutane الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،)CAS 356-18-3(( ،
وهي مركب كربون كلوري فلوري غري خاضع للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال، وتقدمي أي توجيهات عن 

  ادة؛املمارسات اليت قد حتد من اإلطالقات املتعمدة للم
، وأن يقدم تقريراً إىل RC-316cإىل فريق التقييم العلمي أن جيري تقييماً أوليًا ملادة  يطلب  -  ٢

حداث إالفريق العامل املفتوح العضوية، يف اجتماعه الثالث والثالثني، عن قدرة املادة على استنفاد األوزون و 
  الفريق.االحرتار العاملي، وغري ذلك من العوامل ذات األمهية يف رأي 

 آثار مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة على تنفيذ بروتوكول مونتريال  -الم 

 من سانت لوسيا وترينيداد وتوباغو دممق

  :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر  
ية، من أصل طرفًا بوصفها دوًال جزرية صغرية نام ٣٩بأن األمم املتحدة تعرتف بــــــــــــ  إذ يذكر  

  ، ١٩٧األطراف يف بروتوكول مونرتيال البالغ عددها 
بأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقود يف ريود دي جانريو،  وإذ يقر  

التخلص التدرجيي من املواد ’’بأن قد أقرت ، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الربازيل، يف الفرتة من 
ذات القدرة  الكربون اهليدروكلورية فلوريةة لألوزون يؤدي إىل زيادة سريعة يف استخدام مركبات املستنفد

  ، ‘‘طالق تلك املركبات يف البيئةيف إو ، االحتباس احلراري املرتفعة على إحداث
، الذي اتفقت فيه األطراف على تعجيل التخلص من مركبات الكربون ١٩/٦باملقرر  وإذ يسلم  
ا أن تساعد يف ، ختيار بدائل لتلك املركباتالرتويج الاألطراف على  تية فلورية وشجعاهليدروكلور  من شأ

التقليل إىل احلد األدىن من التأثريات البيئية، وعلى وجه اخلصوص التأثريات على املناخ، وكذلك يف الوفاء 
  باالعتبارات املتعلقة بالصحة والسالمة واالعتبارات االقتصادية األخرى، 

الدول ’’التأكيد على أن  تبأن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة جدد وإذ يقر  
اجلزرية الصغرية النامية ما زالت تشكل حالة خاصة من حاالت التنمية املستدامة بالنظر إىل نقاط ضعفها 

ا، وتعرضها اخلاصة والفريدة من نوعها مبا يف ذلك صغر حجمها وبُعدها، وضيق قاعد ة مواردها وصادرا
  ، ‘‘للتحديات البيئية العاملية والصدمات االقتصادية اخلارجية

لدول اجلزرية الصغرية النامية نقاط ضعفها اخلاصة والفريدة من نوعها، ويضع نقاط لبأن  يعرتف  
لتخلص من لونرتيال االعتبار لدى النظر يف اجلهود اليت تبذهلا للوفاء مبقتضيات بروتوكول م يفالضعف تلك 

وجهودها الرامية الختيار بدائل واالنتقال إىل بدائل ذات كفاءة يف ، مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
  استخدام الطاقة يف األجل الطويل وغري ضارة باألوزون واملناخ.
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نات المبلغ عنها مشروع مقرر بشأن االختالفات بين البيانات المبلغ عنها بشأن الواردات والبيا  - ميم 
 بشأن الصادرات

 ختالفات في البياناتمقدم من فريق االتصال المعني باال

  مذكرة توضيحية
تُبلِّغ األطراف، يف الوقت احلايل، عن البيانات املتعلقة بالواردات والصادرات من املواد اخلاضعة   -  ١

اإلبالغ الذي جرى تنقيحه آخر مرة مبوجب  جموذ من بروتوكول مونرتيال ووفقاً لن ٧للرقابة استناداً إىل املادة 
. وُيطلب إىل البلدان املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة، من مجلة أمور أخرى، أن تقدم يف ١٧/١٦املقرر 

تقاريرها معلومات عن بلدان الوجهة. وتستعرض أمانة األوزون البيانات املقدمة من أجل حساب االستهالك 
يف كل طرف على حدة، ومن مث تزود األمانة مجيع البلدان املستوردة مبعلومات عن من املواد اخلاضعة للرقابة 

مجيع الصادرات املبلغ عنها إىل هذه البلدان. ونظرًا ألنه ال ُيطلب إىل األطراف املستوردة يف الوقت احلايل 
ن عملية بيان أي أن تقدم معلومات عن بلدان الـَمْصَدر يف التقارير اليت تقدمها إىل أمانة األوزون فإ

 ينبغي االعرتافعالوًة على ذلك و اختالفات هي عملية مطولة وشاقة، خصوصًا بالنسبة للبلدان املستوردة. 
أن هذه االختالفات ميكن أن تنتج عن تقدمي بيانات غري مكتملة، لكنها ميكن أن تنتج أيضًا عن أنشطة ب

يف البلدان املصدرة واملستوردة. وعليه فإن حتليل سلطات اجلمارك  مل تالحظهااالجتار غري املشروع اليت 
  البيانات قد يساعد أيضاً األطراف يف حتديد هذه األنشطة غري املشروعة.

  وتتمثل أهداف مشروع املقرر التايل فيما يلي:  -  ٢
تعقيد عملية بيان االختالفات بني بيانات التصدير الناجم عن خفض العبء اإلداري   (أ)

  عدم الطلب إىل البلدان املستوردة تقدمي معلومات عن بلدان املنشأ؛  واالسترياد يف ظل
حتديد ومنع أنشطة االجتار غري املشروع يف املواد اخلاضعة للرقابة، مبا يف ذلك حتويل املواد   (ب)

  إىل استخدامات حمظورة.
  مشروع مقرر

  :ما يلي إن االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يقرر
اختالفات [كبرية] يف البيانات عن الواردات والصادرات من املواد  توجده قد أن إذ يالِحظ

من بروتوكول مونرتيال، وإذ يدرِك أنه على الرغم من  ٧اخلاضعة للرقابة املقدمة من األطراف مبوجب املادة 
اية سنة تقو  ، ومثاهلاأن هذه الشحنات قد تكون هلا تفسريات قد تبدو مقنعة ميية الشحنات اليت تتم يف 

ا ميكن أن تنتج أيضًا عن أنشطة  [هناك اختالفات ميكن أن تنتج عن] أو تُقدمي بيانات غري مكتملة، فإ
  اجرامية،  ااالجتار غري املشروع، أو تنتج عن شركات ال متتثل للتشريعات احمللية دون أن تكون هلا نواي

والذي نـُقِّح آخر  ٧الوارد يف املادة أنه قد طُِلب، يف منوذج اإلبالغ عن البيانات  وإذ يالحظ أيضاً 
، إىل األطراف املصدرة للمواد اخلاضعة للرقابة أن تقدم إىل أمانة األوزون ١٧/١٦مرة مبوجب املقرر 

طلب إىل األطراف املستوردة للمواد اخلاضعة للرقابة بشأن  يصدرمل  يف حنيمعلومات عن بلدان الوجهة، 
  بلدان الـَمْصَدر، 
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أن عدم الطلب إىل البلدان املستوردة تقدمي معلومات عن بلدان الـَمْصَدر جيعل  وإذ يالحظ كذلك
  عملية بيان االختالفات معقدة وشاقة بالنسبة للبلدان املستوردة واملصدرة على السواء، 

أن إدخال املزيد من التحسينات على أنظمة اإلبالغ عن البيانات سيسهل منع االجتار  وإذ يدرك
   املواد اخلاضعة للرقابة، غري املشروع يف

اللذين يتضمنان بعض التوضيحات عن كيفية اإلبالغ  ٩/٣٤واملقرر  ٤/١٤املقرر  ذ يشري إىلإو 
بالتايل مؤشرات للبلد الذي ميكن اعتباره [بلد  يوفرانو املعاد تصديرها، والواردات  ةبر اشحنات العالعن 

  ]، صّدربلد املالاملصدر] [
]، ٢٠١٣، [٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١وزون أن تنقح، قبل حلول [يطلب إىل أمانة األ  -  ٢

 املصّدربلد العمود يشري إىل  ١البيانات استمارة حبيث يُدرَج يف  ١٧/١٦منوذج اإلبالغ الناتج عن املقرر 
منوذج اإلبالغ املنقح [على وجه  طبيقت ] إىلعلى[لكميات املبلغ عنها كواردات، و[حيث] يدعو األطراف ل

  سرع وقت ممكن؛أرعة] يف الس
أمانة األوزون تقدمي إفادات [يف كانون الثاين/يناير سنوياً] يف شكل معلومات  إىليطلب   -  ٣[

 صّدرطرف املال إىل الذي أعاد االسترياد/املستوردطرف الجمملة عن املواد اخلاضعة للرقابة املعنية الواردة من 
  ] ؛١٧/١٦جب املقرر املعلومات املقدمة مبو  إىلضافة ، باإلاملعين

املبلغ عنها مبوجب  الواردات يطلب ايل امانة األوزون أن تقوم سنويا بتجميع بيانات  -  ٣[
، وأن بشأن الصادرات ١٧/١٦جانب املعلومات املقدمة وفقًا للمقرر  إىلأعاله،  ٢وفقًا للفقرة  ٧، املادة
ذه املعلومات؛] تزود   األطراف املعنية 

دف توضيح أي اختالفات يف بيانات [طراف [يشجع] [يدعو] األ  -٤ لتعزيز التعاون بينها 
األوزون [وفقاً  ةأمان اليت تتلقى بالغًا منالصادرات والواردات واختاذ االجراء املمكن حسب االقتضاء] [

أي اختالفات و] [النظر يف اختاذ أي] [اختاذ الـ ] اجراءات الضرورية لتوضيح  إىل فحصأعاله] [ ٣للفقرة 
  .تدابري وقائية، حسب االقتضاء] تطبيقختالفات يتم اكتشافها والنظر يف أسباب أي ا
يدعو األطراف للنظر يف املشاركة يف خمطط املوافقة املسبقة عن علم كوسيلة لتحسني   -  ٥

ا احملتملة من املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة.   املعلومات عن واردا
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  المرفق الثاني

العروض التي قدمها األعضاء في أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية والفرق موجزات 
  العاملة

 ٣(المتصل بالبنود  ٢٠١٢عرض عن التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   -أوالً 
  (ه) من جدول األعمال) ٤(د) و ٤(أ) و ٤و

التقييم االقتصادي يف أجزاء. وتوىل تقدمي العرض األول ُقّدم التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا و 
، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية. وبدأ العرض مبوجز لتعيينات السيد آشلي وودكوك

االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
ا اللجنة وجمموعها  ٢٠١٣لبلدين يف عام  طناً  ٥٩٩(الصني واالحتاد الروسي)، والكميات اليت أوصت 

طناً. مث توّسع يف معاجلة  ٦٩٧يف املائة عن الكمية املعّينة البالغة  ١٤، أي باخنفاض نسبته ٢٠١٣لعام 
ناً ط ٣٨٦,٨٢التعيني لالستخدامات الضرورية املقدم من الصني، فأشار إىل أن اللجنة أوصت بكمية 

يف املائة منها خمصص ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة  ٧٠لالستخدام احمللي، وأن  بأكملهاختصص 
اليت تستخدم مركب كربون كلوري فلوري هو السالبوتامول. ونّوه إىل املعلومات املفيدة املتعلقة جبهود التطوير 

شركة صغرية  ١٣وقد حددت اللجنة مصّنعًا ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة.  ٢٣والبحث لدى 
يف املائة من كمية مركبات الكربون الكلورية الفلورية اليت مت تعيينها، وهي شركات غري  ٥تستخدم أقل من 

متقدمة يف جمال التطوير والبحث، وقد ال تتمكن اللجنة من التوصية مبركبات كربون كلورية فلورية هلا يف 
أجهزة االستنشاق وودكوك عن التقدم السريع الذي حققه كبري مصنعي حتدث السيد التعيينات القادمة. و 

طناً الذي أجرته اللجنة  ٥٠يف الصني للتحول عن استخدام السالبوتامول، والتخفيض البلغ  باجلرعات املقننة
لكميات مركبات الكربون الكلوري الفلوري تبعًا لذلك. وإذا ما تواصل التقدم املسجل يف الصني، فمن 

. ونتيجة لذلك، قد ترغب الصني يف أن ٢٠١٣كن أال يعترب السالبوتامول مادة ضرورية يف أواخر عام املم
ا  ٢٠١٣تنظر يف طلب تعيني يف عام  لتصنيع مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت تليب مجيع احتياجا

اخليارات التقنية الطبية، . وواصلت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجنة ٢٠١٤املستقبلية يف عام 
طناً من مركبات  ٢٥٠العرض فتحدثت عن تعيني االستخدامات الضرورية املقدم من االحتاد الروسي والبالغ 

اليت تستخدم مادة السالبوتامول  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةالكربون الكلورية فلورية لتصنيع 
بأن هذا هو التعيني األخري لالستخدامات الضرورية الذي لالستعمال احمللي. وقد أفاد االحتاد الروسي 

طنًا من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وبتعويض النقص يف  ٢١٢سيتقدم به. وقد أوصت اللجنة بكمية 
اإلمداد من أجهزة االستنشاق املستوردة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية. ونّوهت إىل أن أطر 

علومات عن املخزونات تتيح لألطراف تتبع عمليات إدارة خمزونات مركبات الكربون الكلورية احملاسبة وامل
فلورية ونشرها، وهو أمر يكتسي أمهية خاصة لتجنب إنتاج كميات جديدة من مركبات الكربون الكلورية 

  فلورية.
التقنية للمواد وقدم السيد جيانغ بياو والسيد إيان راي، الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات 

الكيميائية، عرضًا عن الفرع اخلاص باللجنة من التقرير املرحلي. وأشارا إىل أن عدد االستخدامات كعوامل 
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للتصنيع قد تراجع، وأنه قد جرى استعراض بعض االستخدامات ووضعت تقديرات لالنبعاثات. كذلك فإن 
نبعاثات. وقاال إنه قد مت االعرتاف باستخدام رابع  العمل اإلضايف املتعلق باملواد الوسيطة تصحبه تقديرات لال

كلوريد الكربون يف إنتاج مونومر كلوريد الفاينل على أنه استخدام كمادة وسيطة. وقد أوصي باملوافقة على 
. ٢٠١٣الذي تقدم به االحتاد الروسي لعام  ١١٣ -تعيني االستخدام احلرج ملركب الكربون الكلوري فلوري 

، واسرتعي انتباه األطراف إىل استخدام ٢٠١٦ة املوعد األخري للتخلص الكامل وهو عام وقد سجلت اللجن
. كذلك قدمت معلومات إضافية عن االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد RC-316املذيب اجلديد 

ن قد يكون املستنفدة لألوزون. وأشري إىل أن وجود تركيزات منخفضة من رابع كلوريد الكربون يف هواء املد
  املصدر غري املعرتف به سابقاً الذي قد يتيح سّد الثغرة يف تقديرات االنبعاثات.

وأفاد السيد آشفورد أن قطاع الرغاوى حظي بتمثيل جيد يف املراحل األوىل للعديد من خطط إدارة 
التدرجيي من  التخلص التدرجيي، ويعود لك جزئيًا إىل توافر بدائل يف العديد من احلاالت، وألن التخلص

أما القطاعان اللذان ال تتوافر  .١٩/٦الوارد يف املقرر  ‘‘األسوأ أوالً ’’مياشي معيار  HCFC-141bاملركب 
فيهما بدائل جاهزة فهما رغوة البوليوريتان القابلة للرش ورغوة البوليستريين املشكلة باالنبثاق، مما قد يؤدي 

. ومثة عامل إضايف يف عمليات التحول هذه، ٢٠١٥بعد عام  إىل تأخري التحول يف هذين القطاعني إىل ما
وهو تأثري اختيار عامل التشكيل على تفاعل مواد العزل هذه مع النريان. وتشري حوادث احلريق األخرية اليت 
وجدت فيها هذه املنتجات خالل مرحلة التشييد إىل أمهية اختاذ احليطة الالزمة. ومثة حتّد آخر وهو ارتفاع 

لشركات الصغرية اليت حتتاج إىل التحول. وأشار السيد آشفورد إىل أن هذه األمر سوف يعاجل على عدد ا
األرجح من خالل مشاريع جامعة تتوالها اجلهات املصّنعة. وفيما يتعلق باألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

رية تسجل حتسنًا ملحوظًا يف ، لوحظ أن مركبات الكربون اهليدروفلورية/اهليدروكلورية فلو ٥من املادة  ١
  الكفاءة احلرارية مقارنة بالبدائل املنافسة األخرى.

وفيما يتعلق مبصارف املواد املستنفدة لألوزون، أشار السيد آشفورد إىل أن مسيالت النفايات من 
مما مضى، املنتجات القصرية العمر (ومثاهلا الثالجات) حتتوي على كميات أقل من املواد املستنفدة لألوزون 

مما يعود مبنافع مناخية أقل من إدارة املصارف وخيفض من فعالية التكلفة. وعلى العكس من ذلك، ال تزال 
مسيالت النفايات من األبنية غنية باملواد املستنفدة لألوزون، وبالتايل فإن عملية االستعادة قد تكون أكثر 

اية األمر، حىت ولو كانت تكلفة الكيلوغرام الواحد أكثر ارتفاعاً. بيد أن  فعالية من حيث التكلفة يف 
ممارسات الفصل بني نفايات اهلدم سيظل احملرك الرئيسي املستخدم لتحديد ما إذا كانت عملية االستعادة 
جمدية من الناحية االقتصادية، السيما وأن اخنفاض أسعار الكربون حيّد من مسامهة قطاع التمويل باستخدام 

  الكربون.
سيد فريدونيك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات، التقرير املرحلي وعرض ال

. وبدأ بعرض آلخر ما استجد من تقدم يف تطوير بدائل جديدة. وفيما يتعلق بتطبيقات ٢٠١٢للجنة لعام 
موعة من املنتجات اجلديدة ، ال يزال التطوير جارياً جمل١٣٠١اإلغراق الكامل اليت يتوقع أن حتل حمل اهلالون 

اليت تولد النيرتوجني أو خالئط من النيرتوجني واملاء باستخدام تقنيات التفجري املماثلة لتكنولوجيا الوسادات 
، ال يزال تطوير واختبار ١٢١١اليت ستحل حمل اهلالون  تعلق بالتطبيقات املوضعية/التدفقيةاهلوائية. وفيما ي

جارياً. وقد نشرت قيم للقدرة على إحداث االحرتار  BTP-2فلوري غري املشبع  مركب الكربون اهليدروكلوري
). وقال السيد فريدونيك ٠,٠٠٣سنة ( ١٠٠ والقدرة على إحداث االحرتار العاملي ملدة )٠,٠٠٥العاملي (
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ل اختبار إن العنصر املعين قد مّر جبميع اختبارات األداء األدىن يف قطاع الطريان وأن من املتوقع أن يستكم
. وال يزال التقييم جار للعناصر احملتوية على املاء غري املسببة للصدأ وذات ٢٠١٢السمية يف أواخر عام 

درجة مئوية. وأشار  ٧٠-السمية املنخفضة واليت ميكنها أن تعمل يف نقطة جتمد منخفضة للغاية قدرها 
يزال جاريًا يف فرنسا والصني الستخدامه  ال  ١٣٠١إىل تقرير اللجنة الذي يقول إن تصنيع اهلالون  أيضاً 

  مبستويات إنتاج مّطردة. Fipronil ‘‘فيربونيل’’كمادة وسيطة لتصنيع مبيد اآلفات 
وقال السيد فريدونيك إنه فيما يتعلق بإعادة التدوير واإلمدادات العاملية، أبلغ مستخدمو اهلالونات 

املعاد تدويرها واملتاحة لشركات  ١٢١١واهلالون  ١٣٠١يف اهلند بأن لديهم اآلن كميات كافية من اهلالون 
أصبح متوافراً، وأنه أصبح متاحاً  ٢٤٠٢إعادة التدوير احمللية والدولية. وأفاد املستخدمون أيضًا بأن اهلالون 

كانت قد أنتجت   ١٢١١طن تقريبًا من اهلالون  ١٩٠٠نتيجة أنشطة تفكيك السفن يف اهلند. وقال إن 
طنًا يف السنة.  ٢٠تزال موجودة يف الصني، وأن االحتياجات الداخلية للصني تقارب  ال ٢٠٠٦قبل عام 

، فمن غري الواضح ما إذا كان من املمكن تصدير املادة باجلملة. ١٢١١وعلى الرغم من ضيق سوق اهلالون 
ادة تدوير وأشار السيد فريدونيك إىل أن اللجنة تواصل اإلعراب عن قلقها حيال املشكلة اليت تطرحها إع

اهلالونات وختزينها يف الشرق األوسط بسبب اخنفاض اإلنتاجية. واملصرف الوحيد الذي ال يزال قيد 
االشتغال هو املصرف يف األردن، لكنه قد ال يكون قادرًا على االستمرار يف األجل الطويل. وقد ترغب 

لة. وقد تكون املصارف اإلقليمية األطراف يف أن تنظر يف وضع ترتيبات إقليمية للمصارف حلل هذه املشك
  حًال قابًال لالستدامة يف مناطق أخرى تواجه حتديات مماثلة ذات صلة باألحجام واإلنتاجية.

وفيما يتعلق بالعمل مع املنظمة الدولية للطريان املدين، أشار السيد فريدونيك إىل أن التعديالت 
، مما سيستدعي استخدام ٢٠١١ن األول/ديسمرب كانو   ١٥على اتفاقية شيكاغو دخلت حيز النفاذ بتاريخ 

بدائل اهلالونات فيما يلي: (أ) نظم إطفاء احلرائق يف دورات املياه للطائرات اليت سيبدأ إنتاجها يف عام 
. وقد مت االتفاق ٢٠١٧(ب) أجهزة إطفاء احلرائق احملمولة للطائرات اليت سيبدأ إنتاجها يف عام و، ٢٠١٢

. وقال السيد فريدونيك إن تعديالت أخرى دخلت حيز BTP-2حة تسويق العنصر على هذا التاريخ إلتا
تطلب استخدام بدائل للهالونات يف احملركات ووحدات الطاقة الفرعية يف الطائرات املصممة حديثاً تالتطبيق 

  .٢٠١٥اعتباراً من عام 
يد امليثيل، عرضه مبوجز عن وبدأ السيد أمحد البصري، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوم

وغري العاملة مبوجبها. وأفاد بأن  ٥من املادة  ١استهالك بروميد امليثيل يف البلدان العاملة مبوجب الفقرة 
وأنه  ١٩٩١طناً يف عام  ٦٤ ٤٢٠االستهالك العاملي من بروميد امليثيل لالستخدامات اخلاضعة للرقابة بلغ 

طناً.  ٦ ٩٣٧، اخنفض االستهالك إىل ٢٠١٠. ويف عام ١٩٩٨طن حىت عام  ٦٠ ٠٠٠بقي فوق حّد 
وغري  ٥من املادة  ١البلدان العاملة مبوجب الفقرة وأورد السيد البصري التحديات اليت ال تزال تعرتض 

من حيث اعتمادها بدائل كيميائية وغري كيميائية، ومثال ذلك تسجيل البدائل وظهور  العاملة مبوجبها
ار إىل البحوث والتحليل االقتصادي. وأفاد بأن أحد األطراف صّنف بروميد امليثيل يف أمراض جديدة واالفتق

فئة احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن إلنتاج الغراس، فيما صنفت األطراف األخرى استخدام هذه املادة يف 
البصري حالة هذا القطاع باعتباره استخداماً لغري أغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن. مث عرض السيد 

، مقارنة خبطوط ٢٠١٠يف عام  ٥التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل يف املناطق العاملة مبوجب املادة 
وأشار إىل أن منطقة أوروبا الشرقية ختلصت من  ).١٩٩٨ – ١٩٩٥األساس اإلقليمية (متوسط الفرتة 
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لت كل من أمريكا الالتينية ، توص٢٠١٠. ويف عام ٢٠٠٨يف املائة من خط أساسها يف عام  ١٠٠نسبة 
يف املائة  ٩٠يف املائة و ٥٥ومنطقة البحر الكارييب، وأفريقيا، وآسيا والشرق األوسط إىل التخلص من نسبة 

  يف املائة من خطوط األساس اإلقليمية على التوايل. ٨٤و
استهالك  وأفاد السيد البصري بأن أمريكا الالتينية هي املنطقة اليت سجلت أقل اخنفاض نسيب يف

، سيكون من املهم إمتام التخلص من ٥بروميد امليثيل. وقال إنه، فيما يتعلق بالبلدان العاملة مبوجب املادة 
كفل االمتثال ملوعد التخلص من االستخدامات اخلاضعة للرقابة يل خالل السنتني القادمتني، مبا يبروميد امليث
علق باستخدام بروميد امليثيل هلياكل وسلع جتهيز األغذية، . وفيما يت٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١احملدد يف 

مل تطرأ سوى تغيريات قليلة على حالة البدائل منذ كتابة التقرير املرحلي املاضي لفريق التكنولوجيا والتقييم 
االحتاد األورويب أجرى إضافات على قائمة األغذية اليت ميكن  القتصادي. وأفاد السيد البصري بأنا

ا بفلوريد السلفوريل. ويف كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية، جيري تبخري العنب املستورد للقضاء معاجلته
على اآلفات اليت تستدعي احلجر مث خيّزن. وقد أفيد عن حاليت تسمم بربوميد امليثيل ملفتشني يعمالن يف 

االلتقاط وجرى تكييفها  مستودعات ختزين العنب. ونتيجة لذلك، مت تصميم منشآت جديدة إلعادة
تركيزات وانبعاثات بروميد امليثيل يف منشآت ختزين العنب. وأشار السيد البصري إىل أن احمليط    لتخفيض

اخلاضع لضوابط واحمليط املعّدل يستخدمان على نطاق واسع يف منشآت التعبئة الصغرية والكبرية ويف املزارع 
   الغذائية، وأن استخدامهما ألغراض احلجر ميّر مبراحله األوىل.للقضاء على اآلفات يف السع الغذائية وغري

وتابع السيد المربت كويربز، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء 
واملضخات احلراراية، العرض فانتقل إىل الفرع التايل، وأشار إىل أن مخس مواد مربّدة جديدة قد حصلت 

اية عام على التسمية امل ، وأن الرتكيز يتواصل على مركبات الكربون اهليدروفلورية واملواد ٢٠١٠عيارية منذ 
ا املنخفضة أو املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي. وقال  املرشحة غري اهلالوجينية، مع التشديد على قدر

البحث والتطوير، وأن حصتها من  أيضًا إن املواد املربدة القابلة لالشتعال تستأثر بقدر متزايد من جهود
 HFC-600aو HFC-134aسوق املنتجات املطروحة تزداد بدورها. ففي جمال التربيد املنزيل، ال يزال مركبا 

اخلياران املفضالن من املواد املربدة، يف حني يرّكز اإلنتاج اجلديد على حتسني كفاءة استخدام الطاقة. وقال 
يف ذلك القطاع الفرعي قد  HFC-1234aمبركب  HFC-134aعن مركب  إن احملاوالت األوىل لالستعاضة

  ، ومنها اهليدروكربونات HCFC-22بدأت. ويف جمال التربيد التجاري، تتنوع املواد املربدة البديلة ملركب 
)HC-600 وHC-290 ومركب ،(R-744 البدائل ذات اإلحالل الكامل أو شبه الكامل) واخلالئط الوسطية ،

 HC-290ال يزاالن يف السباق. وباستثناء مركب  R-404Aو HFC-134a)، كما أن مركيب HCFC-22ملركب 
(الذي يتعذر استخدامه يف النظم الكبرية بسبب مباعث القلق املرتبطة بالسالمة)، ال توجد مواد مربدة 

مها بدًال من حمتملة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي وذات قدرة تربيد كبرية تتيح استخدا
يف النظم الوحيدة املرحلة. وقال السيد كويربز إن مركبات الكربون  HCFC-22أو مركب  R-404Aمركب 

يف النظم األكرب حجماً. ويف  HCFC-22اهليدروفلورية املطروحة يف األسواق ليست إال بدائل سيئة ملركب 
جراء اختبار ميداين لوحدات التربيد البحري جمال وسائط النقل املربدة، بدأت جهتان مصّنعتان على األقل بإ

. وعالوة على ذلك، يتواصل اختبار اهليدروكربونات ميدانيًا يف R-744وتربيد املقطورات باستخدام مركب 
الشاحنات املربّدة والشاحنات الصغرية املستخدمة يف التوزيع على املنازل يف أملانيا واململكة املتحدة لربيطانيا 

من  ١دا الشمالية. وفيما يتعلق بتكييف اهلواء، واصلت أغلبية البلدان العاملة مبوجب الفقرة العظمى وآيرلن
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  ) حمّل مركب HC-290كمادة مربدة رئيسية. ويستخدم الربوبان (  HCFC-22استخدام مركب  ٥املادة 
HCFC-22  يف التطبيقات الصغرية احلمولة، ويتوقع أن يستخدم يف املستقبل مركباHFC-32 وR-744 ورمبا ،

  ذو القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي) أيضاً.( HFC-161مركب 
تتوافر على  R-407Cو R-410Aوأشار السيد كويربز إىل أن مكيفات اهلواء اليت تستخدم فيها مادتا 

. وفيما ، السيما يف الصني اليت متتلك سوق تصدير واسعة٥نطاق واسع يف البلدان العاملة مبوجب املادة 
 HFC-1234yfواملواد املربدة  HC-32يتعلق باملضخات احلرارية اجلديدة، تشمل اخليارات املتاحة مركب 

 R-717واخلالئط احملتوية على تلك املواد املربدة. ويف الربّادات، تشمل البدائل املتاحة مركب  HFC-1234zeو
بون اهليدروفلورية اجلديدة ذات القدرة ومركبات الكر  HCFC-32ومركب  R-744واهليدروكربونات ومركب 

املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي واليت جيري اختبارها حالياً. مث تناول السيد كويربز مسألة تكييف 
باعتباره املادة املربدة اجلديدة  HFC-1234yfباستخدام مركب  ملركبات، فقال إن املقرر املتعلقاهلواء يف ا

واء السيارات والشاحنات اخلفيفة يأخذ يف االعتبار املوافقة التنظيمية والكفاءة يف املستخدمة يف مكيفات ه
 HFC-1234yfاستخدام الطاقة والتكاليف وموثوقية النظم وصيانتها. وأشار أيضًا إىل أن وترية طرح املركب 

ن القضايا، ال غري مؤكدة بسبب عدد ماهلواء يف السيارات اجلديدة ال تز لالستخدام يف وحدات تكييف 
منها تكاليف املادة املربدة، وتوافرها والتنازع على براءة االخرتاع. ويضاف إىل ذلك أنه مل جير بعد حتديد 
املادة املربدة اليت ستستخدم يف وحدات تكييف اهلواء على منت احلافالت ومقطورات السكك احلديدية، 

، كما هو احلال بالنسبة HFC-1234yfمركب أو انتقاء  R-744وهل ستستخدم النظم احملتوية على مركب 
  لوحدات تكييف اهلواء يف السيارات.

واختتم العرض السيد ستيفن أ. أندرسون، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، 
 منهم من بلدان عاملة ١٤عضواً، يأيت  ٢٢فأشار إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يتكون من 

أعضاء من بلدان غري عاملة مبوجب املادة الذكورة، وعضو واحد من بلد كان مير  ٧، و٥مبوجب املادة 
عضواً،  ١٥٠اقتصاده مبرحلة انتقال. ويصل عدد األعضاء يف الفريق ويف جلانه الستة للخيارات التقنية إىل 

أطراف واالحتاد األورويب قد  ١٠ن . وأشار السيد أندرسن إىل أ٥يأيت ثلثهم من بلدان عاملة مبوجب املادة 
بتكاليف السفر و/أو قاموا بتغطية نفقات االستشارة اليت تكبدها األعضاء من األطراف غري العاملة  تكفلوا

، فيما قامت شركات ورابطات صناعية ومنظمات أخرى غري حكومية برعاية أعضاء من ٥مبوجب املادة 
تتم مشريًا إىل أن يف وسع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي . واخ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

القادرين  ٥وجلان اخليارات التقنية التابعة له أن يوظفوا فقط اخلرباء من األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
م، رغم ما ينطوي عليه هذا األمر من خطر احنياز أعضاء الفريق  على الرتتيب للحصول على متويل خاص 

  إىل وجهة نظر املنظمات اليت أبدت اهتمامها برعاية مشاركتهم. 
(ب) من  ٤(البند  ٢٠١٤و ٢٠١٣عرض عن التعيينات إلعفاءات االستخدامات الحرجة لعامي   –ثانياً 

  جدول األعمال)
قدم الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، ومها السيد إيان بورتر والسيدة 

شيل ماركوت، موجزًا لنتائج التقييم املرحلي لتعيينات االستخدامات احلرجة الذي أجري على مدار عام مي
  .٢٠١٢، وفقاً ملا ورد يف التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف أيار/مايو ٢٠١٢
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ستخدامات احلرجة منذ عام وعرض السيد بورتر املسألة فقدم موجزًا عن اجتاهات اإلعفاءات لال
إىل  ٢٠٠٥طنًا لعام  ١٦ ٠٥٠. وقال إن كمية بروميد امليثيل املعينة واملعفاة واصلت اخنفاضها من ٢٠٠٥
، وهي أسرتاليا ٥، وأن ثالثة أطراف فقط من األطراف غري العاملة مبوجب املادة ٢٠١٤أطنان لعام  ٤٠٥

الستخدامات احلرجة، وأن اليابان توقفت عن طلب هذه وكندا والواليات املتحدة، تواصل طلب إعفاءات ل
  اإلعفاءات اعتباراً من اجلولة احلالية.

وفيما يتعلق مبخزونات بروميد امليثيل املتاحة، قال إن كندا واليابان والواليات املتحدة أفادت عن 
اخليارات  طنًا على التوايل. وأوضح أن توصيات جلنة ١ ٢٤٩أطنان و ٩,٧طن و ٠,٦خمزونات قدرها 

التقنية لربوميد امليثيل املتعلقة باالستخدامات احلرجة مل تأخذ املخزونات يف االعتبار. وأشار إىل أن كمية 
ا الواليات املتحدة أكرب من التعيينات السنوية لالستخدامات احلرجة.   املخزونات اليت أفادت 

بشـأن تعيينني للرتبة املعدة للزراعة ومخسة وأشار السيد بورتر أيضًا إىل أن عضوين قدما رأيًا لألقلية 
تعيينات ملا بعد احلصاد، وأن عضوًا آخر قدم رأيًا بشأن القضايا اإلجرائية للجنة اخليارات التقنية لربوميد 

  امليثيل.
أن تقدم تعيينات االستخدامات احلرجة  ٥وقال إنه ملّاّ كان يف وسع األطراف العاملة مبوجب املادة 

، فإن اللجنة على استعداد لتنقيح الكتيب اخلاص بإجراءات املوافقة يف ٢٠١٣لثاين/يناير حىت كانون ا
  االجتماع القادم لألطراف، إذا ما أوعزت األطراف بذلك.

مث قدم السيد بورتر حملة عامة عن التعيينات الواردة واملتعلقة باستخدام بروميد امليثيل يف الرتبة املعدة 
ع اللجنة األويل والبالغة ا شار إىل أن التوصيات املرحلية الصادرة يف اجتم. وأ٢٠١٤للزراعة لعام 
طناً تتعلق بثالثة تعيينات لالستخدامات احلرجة يف الرتبة املعدة للزراعة وردت من ثالثة أطراف  ٣٥٧,٥٧٤

  طناً. ٧٤,١٥(أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة)، وأنه مل يوص بكمية قدرها 
 ٥ق الفراولة اجلارية، أشار إىل أن الكثري من األطراف غري العاملة مبوجب املادة وفيما يتعلق بسوَ 

ا  قد حققت التخلص التدرجيي، وأن اآلخرين يتقدمون بطلبات إعفاءات لالستخدامات احلرجة أو أ
 أعفت بروميد امليثيل من الرقابة مبوجب لوائحها الفيدرالية. وعالوة على ذلك، توقف عدد من االطراف

عن استهالك بروميد امليثيل يف مشاتل الفراولة قبل موعد التخلص من استخدامه يف  ٥ة لعاملة مبوجب املادا
  ، ومنها الربازيل ولبنان واملغرب وتركيا.٢٠١٥عام 

ومن بني املسائل اليت نوقشت، يشار إىل حقيقة مفادها أن معظم تعيينات االستخدامات احلرجة 
. ويضاف إىل ذلك أنه ٩/٦ئق العازلة لضبط االنبعاثات، وفقًا للمطلوب يف املقرر املتبقية ال تستخدم الرقا

، مت سحب مركب أيوديد ٢٠١٢ نة اخليارات التقنية يف آذار/مارسمنذ االجتماع الذي عقدته جل
) من عمليات التسويق والتسجيل لدى الواليات يف الواليات املتحدة، MI:Picامليثيل:الكلوروبيكربن (

التعامل به يف أسرتاليا. بيد أن اليابان واصلت تسجيله، كما تستخدم بدائل أخرى يف الكثري من  وتوقف
ا عن    .الكلوروبيكربن مركب أيوديد امليثيل:البلدان وقد تتوافر لالستعاضة 

وقد تساهم البحوث املتعلقة بالقدرة على حتمل العوامل املمرضة يف حتسني قبول الرتخيص على 
  نظيمي واملساعدة يف التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل املتبقي.الصعيد الت
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وقدمت السيدة ماركوت النتائج املرحلية لتقييم تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل. 
اثنان منها للمطاحن  :٢٠١٢وقالت إنه كانت هناك مخس تعيينات لالستخدامات احلرجة يف عام 

كندا والوليات املتحدة، وثالثة أخرى للسلع يف أسرتاليا والواليات املتحدة. وقد   ومنشآت جتهيز األغذية يف
أمتت اليابان اعتمادها للبدائل يف معاجلة الكستناء الطازجة ومل تتقدم بتعيني لالستخدامات احلرجة يف عام 

٢٠١٢.  
 االستخدامات هو آخر عام تتقدم فيه بتعيني ٢٠١٢وتابعت قائلة إن أسرتاليا أشارت إىل أن عام 

احلرجة، وأن جمهزي األرز لديها يعملون إلمتام اعتماد البدائل. وقد أشارت كندا إىل أنه إذا ظلت مطاحنها 
ا ستتقدم بطلبات فردية وليس لقطاع الصناعة بأكمله.٢٠١٤يف حاجة إىل بروميد امليثيل بعد عام    ، فإ

تنازيل لتعيينات االستخدامات احلرجة وعرضت السيدة ماركوت رسومًا بيانية تظهر االجتاه ال
وإعفاءات االستخدامات احلرجة. وقدمت أيضًا موجزًا ألسباب تقدم الطرف بالطلب وجمريات االستعراض 

  الذي أجرته جلنة اخليارات التقنية هلذا الطلب وتوصيتها بشأن تعيني االستخدامات احلرجة ذي الصلة.
نة اخليارات التقنية بكمية التعيني كاملة، وهي عبارة عن وفيما يتعلق باألرز األسرتايل، أوصت جل

. وقد أعلمت اللجنة الطرف باخلطوات الواجب ٢٠١٣يف املائة من الكمية املمنوحة من األطراف لعام  ٥٠
  اختاذها إلجناح التبخري بالفوسفني، مبا يف ذلك حتسني ضبط درجات احلرارة.

جلنة اخليارات التقنية بالكمية املعينة بأكملها، وهي  وفيما يتعلق مبطاحن الدقيق الكندية، أوصت
. وقد أشارت جلنة اخليارات ٢٠١٣يف املائة عن الكمية املمنوحة من األطراف لعام  ٣٥متثل اخنفاضاً بنسبة 

التقنية إىل أن فلوريد السلفوريل مل حيظ بعد باملوافقة كمادة تالمس األغذية وأن وجود اآلفات يف املطاحن 
   مقبول.أمر غري

وفيما يتعلق باملطاحن وجتهيز األغذية يف الواليات املتحدة، أوصت اللجنة بكامل التعيني الذي 
ا على  ١٠بنسبة  ٢٠١٣يقل عن الكمية املمنوحة من األطراف لعام  يف املائة. ومت توزيع الكمية املوصى 

أطنان؛ املطاحن  ٤,١٩٩ألليفة طن؛ مرافق تصنيع أغذية احليوانات ا ٢,٢٢٠النحو التايل: طحن األرز 
طناً. ويف ضوء التباطؤ يف اعتماد البدائل، طلبت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل تقدمي خطة  ١٦,٣٨

  حمدثة للتخلص التدرجيي.
يف املائة  ٣٤وفيما يتعلق بالفاكهة اجملففة واجلوز، أوصت جلنة اخليارات التقنية بتخفيض نسبته 

طن). وحيث  ٠,٠٠١طن؛ اخلوخ اجملفف  ٠,٣٢٥طن، التمور  ٠,١٦١و التايل: اجلوز (يتوزع على النح
تقدمي خطة يف املائة فقد طلبت جلنة اخليارات التقنية  ١٠أن تعيني الطرف مل يتضمن سوى ختفيض بنسبة 

  حمدثة للتخلص التدرجيي.
ا ا لواليات املتحدة للحم ومل تتمكن اللجنة من تقييم تعيني االستخدامات احلرجة اليت تقدمت 

اخلنزير املقدد واجملفف قبل حصوهلا على معلومات إضافية. وأشارت إىل عدم وجود بدائل فعالة ومسجلة 
مليثيل الربوميد، فاحلرارة قد تغري املنتج، ومل يفلح الفوسفني وفلوريد السلفوريل يف القضاء على العثة اليت تعترب 

  آفة رئيسية.
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  (ج) من جدول األعمال) ٤المتعلقة بالحجر ومعالجات ما قبل الشحن (البند  عرض للمسائل  - ثالثاً 
قدمت السيدة مارتا بيزانو، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، تقرير اللجنة عن 

رضت . وع٢٣/٥إنتاج واستهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن استجابة للمقرر 
اجتاهات استهالك اإلنتاج العاملي من بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن اليت أظهرت 

طن، فإن اإلنتاج قد ازداد خالل السنوات الثالث  ١١ ٠٠٠أنه بالرغم من أن االجتاه العام مستقر عند 
وتتقلب  احلجر ومعاجلات ما قبل الشحنألغراض املاضية. وتقوم أربعة بلدان بإنتاج بروميد امليثيل حاليًا 

  األحجام املنتجة من سنة إىل أخرى.
وتابعت السيدة بيزانو عرضها بشأن استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل 

، وأن هذا االجتاه ٢٠٠٩الشحن فبّينت أنه زاد عن االستهالك ألغراض أخرى، وذلك للمرة األوىل منذ عام 
ا نّوهت إىل أن االستخدام ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن هو االستخدام الوحيد مستمر، كم

املتبقي لربوميد امليثيل املصدر لالنبعاثات غري اخلاضع للتجميد والتخفيض مبوجب بروتوكول مونرتيال. 
لدى األطراف  وأشارت إىل أن االستهالك العاملي اإلمجايل قد اخنفض خالل العقد املاضي وأن االستهالك

فقد اجته صعوداً  ٥قد ارتفع مؤخراً، أما استهالك األطراف العاملة مبوجب املادة  ٥غري العاملة مبوجب املادة 
فرادى كبار املستهلكني من لكنه مستقر خالل السنوات اخلمس املاضية. وتلى ذلك حتليل تفصيلي ل

سيد بيزانو إن حتليل اجتاهات االستهالك اإلقليمية . وقالت ال٥اف العاملة وغري العاملة مبوجب املادة األطر 
يف منطقة "أوروبا الغربية ودول أخرى"، تتأتى يف املقام األول عن الواليات  ٢٠١٠يبني زيادة يف عام 

يف املائة من االستهالك العاملي. أما  ٤٣املتحدة، وأن متاثل اليوم استهالك آسيا، إذ تبلغ حصة كل منهما 
يف املائة)  ٤يف املائة) وأفريقيا ( ٩,٢فتنقسم بني أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب (احلصة املتبقية 

يف املائة). وفيما يتعلق بفئات استهالك بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات  ٠,٤وأوروبا الشرقية (
احلجر ومعاجلات ما قبل  طرفًا قد أفادت عن استهالك ألغراض ٨٦قبل الشحن، تبني للجنة الفرعية أن  ما

طرفًا أبلغت عن استهالك ١٥، وأن ١٩٩٩ويف سنة أخرى على األقل منذ عام  ٢٠١٠الشحن يف عام 
. وأشارت السيدة بيزانو إىل أن ٢٠١٠طن لعام  ١٠٠ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن يفوق 

املنشور ومواد التغليف املصنوعة  فئات االستهالك األربع ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن (اخلشب
ا عن  يف املائة من بروميد  ٧٠من األخشاب واحلبوب وتبخري الرتبة قبل الزراعة وجذوع اخلشب) تزيد يف وز

امليثيل املستهلك عامليًا ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، وأن تقديرات فريق التكنولوجيا والتقييم 
يف املائة من هذا االستخدام فوراً ببدائل  ٤٧- ٣١مكن االستعاضة عن نسبة االقتصادي تشري إىل أن من امل

  متاحة جتارياً.
وأشارت السيدة بيزانو إىل أنه عند معاجلة التوجيهات املتعلقة بإجراءات وطرائق مجع البيانات بشأن 

ن نظم الرصد بروميد امليثيل املستهلك ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، قدمت اللجنة أمثلة ع
واإلبالغ القائمة لدى ستة أطراف ومناطق، منها أسرتاليا واالحتاد األورويب واهلند وماليزيا واليابان والواليات 
املتحدة. وقدمت أيضًا قائمة بالعناصر اليت تعترب هامة لرصد استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر 

تهدفة املعاجلة وأسباب العالج. وجرى تدارس استمارات ومعاجلات ما قبل الشحن، مبا يف ذلك اآلفات املس
ت السيدة بيزانو عرضها بعرض  منفصلة ملعاجلة األصناف أو السلع والرتبة (التبخري قبل الزراعة). وأ



UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/7 

85 

لربوميد مستكمل عن العمل الذي تضطلع به االتفاقية الدولية حلماية النباتات بشأن املعاجلات البديلة 
دف االما   املطبق على مواد التغليف املصنوعة من األخشاب. ISPM-15تثال ملعيار مليثيل 

عرض عن معاملة بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لألوزون المستخدمة في صيانة السفن (البند   - رابعاً 
  من جدول األعمال) ٥

ييف اهلواء قدم السيد المربت كويربز، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتك
واملضخات احلرارية، عرضًا عن أعمال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفقًا للمطلوب يف املقرر 

وللوارد يف التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وقدم السيد كويربز حملة عامة عن  ،٢٣/١١
انات املتاحة بشأن استخدام املواد املستنفدة لألوزون طلب موجزًا للبي ٢٣/١١العرض مشريًا إىل أن املقرر 

على منت السفن، وتقدير ملصرف املواد املربدة ولالنبعاثات. وإلجراء هذه الدراسة، مت حتديث املعلومات 
لعام  جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةالواردة يف تقرير التقييم الصادر عن 

توّسع السيد كويربز يف شرح خمتلف أنواع السفن واللوائح، فقال إن السفن اليت تزيد محولتها . و ٢٠١٠
للرصد، وأن السفن اليت تزيد محولتها اإلمجالية  اضعةها نظم تربيد خطن حتمل على متن ١٠٠إلمجالية عن ا

لغ عدد ، ب٢٠١١كانون الثاين/يناير   ١طن تقع ضمن نطاق عمل شركات التصنيف. ويف  ٤٠٠عن 
سفينة، وقد أفادت إحدى اجلهات  ١٠٣ ٣٩٢طن  ١٠٠لتها اإلمجالية عن و السفن املبحرة اليت تزيد مح

  نوعًا من السفن. وقال إن االنبعاثات من ملوثات اهلواء مشمولة بالالئحة  ٣١٨بأن هناك 
MARPOL 73/78  املرفق السادس يفرض ، ٢٠١٠متوز/يوليه  ١الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية. ومنذ

طن أن  ١٠٠ن اليت تزيد محولتها اإلمجالية عن التلوث الناجم عن السفن على السف من االتفاقية الدولية ملنع
هو املادة املربدة املفضلة، بيد  ٢٢- حتتفظ بقائمة للمعدات. وتارخيياً كان مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

ية فلورية ال تزال قيد االستخدام. كذلك يستخدم عدد من أن كميات حمدودة من مركبات الكربون الكلور 
  السوائل املعاد تشكيلها واحملتوية على مركبات الكربون اهليدروفلورية يف النظم القائمة. ويستخدم مركبا 

HFC-134a وR-410A  يف النظم اجلديدة، كما بدأ استخدام األمونيا أيضاً. وتابع السيد كويربز قائًال إن
 ٥٠٠إىل  ١٠٠طن ترتاوح من  ١٠٠ادة املربدة الالزمة للسفن اليت تزيد محولتها اإلمجالية عن محولة امل

يف  ٤٠إىل  ٢٠كيلوغرام للنظم غري املباشرة. وقد ترتاوح نسبة التسرب من   ١٠٠إىل  ١٠للنظم املباشرة و
منتظمة. وعرض املائة، بيد أن من املمكن ختفيضها باستخدام معدات للرصد وبإجراء عمليات تفتيش 

السيد كويربز جدوًال يبني حصة خمتلف املواد املربدة املستخدمة يف النظم املباشرة وغري املباشرة على منت 
 ٢٢- وقال إن حصة مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريالسفن التجارية وسفن الصيد وغريها من أنواع السفن. 

تم العرض بتقدمي جدول ملصارف املواد املربدة على يف املائة. واخت ٨٠جلميع أنواع السفن تقدر بنسبة 
ا السنوية. وقال إن من املمكن تقدير مصرف  مركب الكربون اهليدروكلوري اختالف أنواعها ومقدار انبعاثا

 طناً، وأن تقديرات انبعاثات ٣٢ ٢٦٠وأن جمموع املصارف يصل إىل  ،طن ٢٦ ٤٠٠حبوايل  ٢٢- فلوري
  سنوياً. ٩ ٠٠٠و ٧ ٩٢٠تبلغ  ٢٢- فلوري مركب الكربون اهليدروكلوري

  من جدول األعمال) ٦عرض للمعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون (البند   -خامساً 
بدأ السيد المربت كويربز، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات 

بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون. وقدم  ٢٣/٩العاملة املعنية باملقرر احلرارية، العرض الذي أعدته الفرقة 
قد طلب إعداد تقرير لينظر فيه االجتماع الثاين والثالثني  ٢٣/٩حملة عامة عن العرض مشريًا إىل أن املقرر 
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تلفة. وقد أنشأ للفريق العامل املفتوح العضوية، وينبغي هلذا التقرير أن يتضمن معلومات عن أربعة عناصر خم
عضواً.  ١٥من  ةلتتوىل إعداد التقرير، وتتكون الفرقة العامل ةفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فرقة عامل

ق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املعقود بربلني يف روع األول للتقرير يف اجتماع فريض املشااستعر جرى وقد 
بريل يف شهر نيسان/أالفريق باستعراض املشروع الثاين للتقرير  ، وقام مجيع أعضاء٢٠١٢شهر آذار/مارس 

التقين األول من العرض املتعلق مبصارف املواد املربدة املستخدمة  . وانتقل السيد كويربز إىل الفرع٢٠١٢
ضح . وأو ٥للتربيد التجاري ويف وحدات تكييف اهلواء الثابتة لدى البلدان العاملة وغري العاملة مبوجب املادة 

، كانت األرقام حتسب باالستناد إىل تقارير احملاسبة للمعدات املرّكبة يف البلدان، وأن ٢٠١٠أنه حىت عام 
. وشدد على أن االجتاهات ٢٠١٥مسقطة حىت عام  هي عبارة عن اجتاهات ٢٠١٥-٢٠١٠األرقام للفرتة 

ود ذلك بصورة خاصة إىل ستتواصل لعدد من السنوات، ويع ٢٠١٠-٢٠٠٥اليت ميكن استقاؤها من الفرتة 
يتسم مبوثوقية  ٢٠١٥اجلدول الزمين لطرح خمتلف أنواع املعدات يف األسواق، وبالتايل فإن اإلسقاط من عام 

معقولة. مث عرض أشكاًال ورسومًا بيانية تتعلق مبصارف املواد املربدة. وأشار إىل أن كمية مصرف التربيد 
من مركبات الكربون طن  ١٢٨ ٠٠٠تقارب  ٥ة مبوجب املادة التجاري املقدرة لدى األطراف غري العامل

طن من البدائل من غري مركبات الكربون اهليدروفلورية. وفيما يتعلق بالبلدان  ١٤ ٠٠٠اهليدروفلورية و
، حيتل مصرف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مرتبة الصدارة وحيتوي على ٥العاملة مبوجب املادة 

حبوايل  ٢٠١٥طن، يف حني يقدر مصرف مركبات الكربون اهليدروفلورية لعام  ٢٦٠ ٠٠٠يقرب من  ما
طن. مث عرض السيد كويربز أرقام مصرف وحدات تكييف اهلواء الثابتة، وأشار إىل أن مركبات  ١٢٤ ٠٠٠

، ٥ة يف املائة من املصرف لدى البلدان العاملة مبوجب املاد ٣٥الكربون اهليدروكلورية فلوربة تشكل حوايل 
طن، وأن مصرف مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العاملية على إحداث االحرتار  ٣٤٠ ٠٠٠أي 

طن تقريباً. مث قدم أرقام  ٢٥ ٠٠٠طن وأن مصرف البدائل حيتوي على  ٥٥٠ ٠٠٠العاملي حيتوي على 
وتبني هذه األرقام أن ، ٥لقطاع تكييف اهلواء الثابت لدى األطراف العاملة مبوجب املادة  ٢٠١٥عام 

 ٨٧٠ ٠٠٠كلورية سيحتل مكانة الصدارة إذ سيصل مستواه إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية   مصرف
طن، وسيصل مستوى مصرف مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة الفائقة على إحداث االحرتار 

طن بقليل يف عام  ٢٠ ٠٠٠طن، وسيزيد مستوى مصرف البدائل عن  ٤٠٠ ٠٠٠العاملي إىل حوايل 
٢٠١٥.  

وتابع العرض السيد روبرتو بيسوتو، العضو يف الفرقة العاملة، فقدم تقييمًا للجدوى التقنية 
ومسّية  ،واالقتصادية والبيئية للبدائل يف جمال التربيد وتكييف اهلواء، وحبث كفاءة استخدام املعدات للطاقة

ال، وانبعاثات غازات االحتباس احلراري، والتكاليف املباشرة واالجتماعية املواد املربدة البديلة وقابليتها لالشتع
. وقال إنه بالنظر إىل أن تكنولوجيا التربيد وتكييف اهلواء املتوافرة حالياً، واليت املقدمة املتعلقة ببعض اخليارات

مة، فإن اخليارات ط البخار، هي التكنولوجيا اليت ستكون سائدة خالل العقود القاداضغانتستخدم دورة 
الرئيسية لالستعاضة عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد قدمت وفقًا للمواد املربدة البديلة، 
االصطناعية منها وغري االصطناعية. وقد مت تصنيف خيارات املواد املربدة البديلة ملركبات الكربون 

اث االحرتار العاملي وفئة أخرى ذات قدرة اهليدروكلورية فلورية يف فئة ذات قدرة منخفضة على إحد
متوسطة/عالية على إحداث االحرتار العاملي. وتتوافر بعض البدائل على نطاق واسع، لكن بعض اخليارات 

 HFC-161مل تبلغ بعد مرحلة النضوج، وال ميكن بالتايل استخدامها فوراً، كما هو حال مواد كيميائية مثل 
وال يزال استخدام بعض  ت الكربون اهليدروفلورية غري املشبعة واخلالئط.وغريها من مركبا HFC-1234yfو
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ط البخار ميكن استخدام اضغانأنواع األنظمة ملواد التربيد املتوافرة حاليًا قيد التطوير. وإىل جانب التربيد ب
تصاص، نظم ، وهي: دورة االمات الكربون اهليدروكلورية فلوريةتكنولوجيا أخرى للتخلص التدرجيي من مركب

وعدد آخر من الدورات  ،حراريةو والدورات الكهر  ،لينغ، نظم سرت التربيد باستخدام املواد اجملففة
الرتموديناميكية. وأشار إىل أن معظم تلك التكنولوجيا مل تبلغ بعد مرحلة اجلدوى التجارية الستخدامها يف 

ا ليست حني أن هذه الدي مكيفات اهلواء اليت تعمل باهلواء املربد. فف ورات البديلة قد أثبتت جدواها، فإ
من الناحية االقتصادية حىت اآلن. واختتم السيد بيسوتو بالقول إن ذلك يعين أن األنظمة  لالستمرارقابلة 

ستختصر  اعلى نطاق واسع خالل العقد القادم، وأن استخدامااملذكورة لن تتمكن من النفاذ إىل األسواق 
ة، وبالتايل سيكون هلا أثر ضئيل على عملية التخلص التدرجيي من مركب الكربون على جماالت ضيقة حمتمل

  .٢٢- اهليدروكلوري فلوري 
، عرضًا عن تكاليف ٢٣/٩لبورن، العضو يف الفرقة العاملة املعنية باملقرر و ل كانييوقدم السيد د

ا قسمت  املواد املربدة، فقال إن الفرقة العاملة نظرت يف جمموعة من عناصر التكلفة ملواد مربدة بديلة، وأ
التكاليف إىل تكاليف مباشرة للمنتج، وتكاليف جمتمعية، وتكاليف إضافية لرأس املال والتشغيل، وتكاليف 

وبيانات قدمها  للبيئةأخرى. وقد استند يف حتديد أسعار املواد املربدة إىل بيانات برنامج األمم املتحدة 
ا ختتلف باختالف دوليون. وأشار إىل أن هنا مردون ك طائفة واسعة من التكاليف جلميع سوائل التربيد وأ

دوالرًا للكيلوغرام) أو للتصنيع (من أقل من  ٧٠إىل  ١الغرض من استخدامها، سواء من أجل الصيانة (
 ،دوالرًا للكيلوغرام). وتتضمن تكاليف مكونات النظم، ومنها املضخات الضاغطة ٦٠دوالر واحد إىل 

يف املائة من عدم  ١٠نسبة  ،والسمات املتعلقة بالسالمة ،واألنابيب/الصمامات ،واملكثفات ،تواملبخرا
وبالتايل مل يتسن تقدير سوى املؤشرات  ،اليقني يف معظم احلاالت. وتشكل تكاليف الرتكيب عنصرًا معقداً 

من عدم اليقني جلميع يف املائة  ١٠النوعية له. وفيما يتعلق بتحويل خطوط اإلنتاج، توجد أيضًا نسبة 
إن تدريب التقنيني لبورن إىل أنواع خمتلفة من عناصر التكلفة فقال و خيارات املواد املربدة. وأشار السيد ك

تزويد عنصر إضافية للتعامل مع قابلية االشتعال وارتفاع الضغط ومواصفات السمية. أما يتطلب أيامًا 
ت اجلديدة للتعامل مع قابلية االشتعال وارتفاع الضغط األدواالتقنيني باألدوات فهو يشري إىل توفري 

بالنسبة ملواد التربيد  ُمهملواختالف قابلية املوائمة. وفيما يتعلق بتكاليف اخلدمة والصيانة يوجد فرق 
يف تكاليف التخلص لكن هذه التكاليف تتأثر تأثرًا كبرياً  ُمهملالبديلة. وأخريًا قد يكون هناك فرق 

لية. واستطرد قائًال إن من غري املمكن عمومًا إجراء تقدير لتكاليف نسبية حمددة لكل مادة باألنظمة احمل
رامرتات من بينها نوع املنتج وجمموعة النماذج وخيارات التصميم املعتمدة ابديلة، فالتكاليف تتأثر عمومًا بب

إليها، وهي حجم الشركة للمنتجات وكمية احلمولة للنماذج القائمة. ومثة عناصر أخرى ميكن اإلشارة 
ومدى انتشار ومستوى  ،ومدى تطوير املنتجات ومستوى نضج املنتج أو اخليار، وعدد املكونات الداخلية

لبورن العرض باإلشارة إىل أن تقرير الفرقة العاملة و ووضع الرباءات والرتاخيص. واختتم السيد ك ،التكنولوجيا
ة ملركبات الكربون تقيت من دراسة عن البدائل احملتمليتضمن جدوًال ببيانات للتكاليف النسبية اس

  ذات القدرة املنخفضة على إحداث تقليل االحرتار العاملي. اهليدروفلورية
وتابع السيد المربت كويربز العرض بشأن الفرع املخصص لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية 

حميطة مرتفعة ات اهلواء الثابتة املوجودة يف درجات حرارة فلورية يف درجات احلرارة احمليطة املرتفعة، فبدأ مبكيف
مشرياً إىل أن اختيار املادة املربدة األكثر استخداماً يف هذه املعدات املنتجة على نطاق واسع يستند إىل عدد 
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لطاقة التربيد يف درجات حرارة حميطة مرتفعة، والكفاءة يف استخدام الطاقة، وا ةمن املعايري، من بينها استطاع
الكهربائية املطلوبة، وقدرة املادة املربدة على إحداث االحرتار العاملي، ومعايري السالمة والتكاليف. وقال إن 

، وهي مزيج من مواد مربدة من مركبات الكربون اهليدروفلورية، أقل كفاءة من مركب الكربون R-410Aمادة 
درجة مئوية، وقدم أرقامًا عن  ٤٥يت تزيد عن يف درجات احلرارة احمليطة ال ٢٢-اهليدروكلوري فلوري 

ما من حيث استخدام الطاقة. وعرض أيضًا جدوًال يتضمن  ةاستطاع املادتني املربدتني املذكورتني وكفاء
ومنها البدائل ذات  ٢٢- وكلوري فلوري ر بيانات جلميع املواد املربدة البديلة احملتملة ملركب الكربون اهليد

وأشار إىل وجود مواد مرشحة ذات كفاءة، ومن بينها الربوبان واألمونيا ومركب  االستطاعة املنخفضة.
، بيد أن مجيعها حمدودة يف استخدامها إما بسبب قابلية اشتعاهلا أو مسيتها أو ١٦١-الكربون اهليدروفلوري 

تفعة حيث يرتبط غري ذلك من األسباب. مث انتقل إىل موضوع التربيد التجاري يف درجات احلرارة احمليطة املر 
فعلى سبيل املثال ال يزال اختيار املواد املربدة ارتباطًا مباشرًا باستطاعة التربيد ودرجة حرارة التبخر املطلوبة. 

احلجمية املنخفضة نسبيًا هو املادة املربدة املفضلة للمعدات الصغرية. أما  ذو السعة HFC-134aمركب 
، ومها مركبان هلما استطاعة تربيد أكثر ارتفاعاً، R-404Aركب وم ٢٢- مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

فيستخدمان يف نظم التربيد التجارية الكبرية، باإلضافة إىل النظم الصغرية ذات درجات حرارة التبخر 
ومنها ‘‘ متوسطة الضغط’’املنخفضة. وقد أسفرت درجات احلرارة احمليطة املرتفعة عن اختيار مواد مربدة 

HFC-134a ) أوHFC-1234yf  .مستقبًال)، لالستخدام يف النظم الوحيدة املرحلة ذات االستطاعة املنخفضة
ويف هذا القطاع الفرعي أيضًا يستخدم الربوبان للنظم الصغرية فقط ألسباب تتعلق بالسالمة. وتابع السيد  

ار العاملي وذات كويربز قائًال إنه ال توجد حاليًا مواد مربدة ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرت 
يف  ٢٢- أو مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  R-404Aاستطاعة تربيد كبرية ميكنها أن حتل حمل مركب 

حيدة املرحلة وأن النظم املتدرجة اليت تستخدم ثاين أكسيد الكربون يف النظم ذات درجة نظم التربيد الو 
يف درجات حرارة  HC-290أو  HFC-1234yfأو  HFC-134aحرارة التبخر املنخفضة، ومواد مربدة مثل 

  تكثيف مرتفعة، هي تصاميم كفؤة من حيث استخدام الطاقة يف درجات احلرارة احمليطة املرتفعة.
، وصفًا موجزاً ٢٣/٩نتريو، الرئيس املشارك للفرقة العاملة املعنية باملقرر يوقدم السيد ميغيل كو 

واخليارات احلالية والناشئة لالستعاضة عن مركبات  ٥املادة  للوضع الراهن لدى األطراف غري العاملة مبوجب
. وأشار إىل أن األطراف غري العاملة مبوجب ٥الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلدان العاملة مبوجب املادة 

مل تعد تستهلك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وأن عناصر االنبثاق املفضلة حاليًا هي  ٥املادة 
اهليدروكربونات، وخباصة البنتانات وهي التكنولوجيا املهيمنة، ومركبات الكربون الكلورية فلورية املشبعة. 

ال ميكن اعتبار التحول إىل اهليدروكربونات يف الشركات الصغرية وبسبب اعتبارات تتعلق بالسالمة، 
فة مركبات الكربون اهليدروفلورية واملتوسطة عملية فعالة مقارنة بتكلفتها يف معظم األحيان، كما أن تكل

ا على إحداث االحرتار العاملي أكرب من قدرة مركب  ، مما حيول HCFC-141bاملشبعة مرتفعة للوحدة وقدر
نتريو إىل وجود يشار السيد كو الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأدون حتول البلدان النامية عن استخدام مركبات 

ثيالل) وتركيبات حمسنة تستخدم ثاين يونات املؤكسجة (فورمات امليثيل واملبدائل أخرى منها اهليدروكرب
أكسيد الكربون (املاء) وتوفر خصائص رغوية مقبولة لالستخدام يف رقائق الرغاوى املتكاملة ويف الرغاوى 

التجارب اليت  نتريو العرض قائًال إنيحراريًا عالياً. واختتم السيد كو  الصلبة يف احلاالت اليت ال تتطلب أداءً 
 أوليفيناتأجريت مؤخرًا على املستوى التجاري ملركبات الكربون اهليدروفلورية غري املشبعة واليت سوقت ك
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يف املائة مقارنة مبركبات الكربون اهليدروفلورية  ٤هيدروفلورية، قد أظهرت حتسنًا يف الكفاءة احلرارية بنسبة 
  .٢٠١٥ - ٢٠١٤يف الفرتة  املشبعة. ومن املتوقع أن تتوافر تلك املواد

وأوضح السيد فريدونيك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات أنه عندما جرى تطوير 
دروكلورية فلورية اجليل األول من بدائل اهلالونات وتسويقه يف بداية التسعينيات كانت مركبات الكربون اهلي

يف تطبيقات اإلغراق الكامل،  ١٣٠١لالستعاضة عن اهلالون من بني عدة خيارات متوافرة وخالئطها خياراً 
. وقدم تقديراً يشري إىل أن بدائل اهلالونات من العناصر التدفقية/عيةيف التطبيقات املوض ١٢١١اهلالون وعن 

يف املائة من  ٥١النظيفة، أي العناصر اليت ال ترتك أي رواسب، وهي مسة هامة من مسات اهلالونات، تشكل 
يف  ١الونات السابقة. ومن هذه النسبة تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف حوايل سوق اهل

املائة من التطبيقات، وهي نسبة صغرية جدًا مقارنة باخليارات األخرى. وأوضح بأن السبب يف ذلك يعود 
تكاليف خيارات مثل ثاين إىل تقليد يف جمال احلماية من احلرائق، وإىل قوى السوق والتكاليف املقارنة ب

أكسيد الكربون والبدائل ذات الرتكيبة املختلفة. وقدم معلومات عن حالة استخدام مركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية، والبدائل، واآلثار البيئية، وتكاليف بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

. وفيما يتعلق بتطبيقات اإلغراق التدفقيةعية/ات املوضاإلغراق الكامل والتطبيقاملستخدمة يف تطبيقات 
لكن استخدامه  HCFC Blend Aالكامل، أشار إىل أن املادة الوحيدة اليت ما زالت قيد اإلنتاج هي املزيج 

وضع يف الوقت الذي كانت فيه وأوضح أيضًا أن هذا املصطلح ينحصر يف إعادة شحن النظم القائمة. 
. وكان برنامج السياسات اهلامة للبدائل ألوىل وكانت اخلالئط تعترب مركبات مسجلةوير االبدائل يف مراحل التط

على  HCFC Blend A. وحيتوي املزيج اجلديدة يف الواليات املتحدة هو املسؤول عن وضع تلك املصطلحات
  ل . وأشار السيد فريدونيك إىل أن بدائ١٢٣و ١٢٤و ٢٢ - فلورية ةمركبات الكربون اهليدروكلوري

HCFC Blend A  تشمل الغازات اخلاملة ومركبات الكربون اهليدروفلوري والكيتون الفلوري. وأشار أيضًا إىل
أنه من وجهة النظر املتعلقة باملآل والتأثريات، ليس للغازات اخلاملة أي أثر بيئي لكن هلا أثر شبه مهمل من 

. وفيما يتعلق بالتكاليف أشار إىل أن هذه حيث استنفاد األوزون والقدرة على إحداث االحرتار العاملي
 املوضع الذي حتتاجهقرب له، وأن مركبات الكربون اهليدروفلورية األالبدائل أغلى مثناً بنسبة الثلث من بدائل 

ا.الالزمة  تاألسطوانا   لتخزين الغازات اخلاملة أكرب بثالث مرات من منافسا
املكون من  HCFC Blend Aيد فريدونيك إىل أن املزيج ، أشار السالتدفقيةوفيما يتعلق بالتطبيقات 

فلوري، يستخدم لدى األطراف وكمية صغرية من امليثان البري  ١٢٣-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
على التوايل. وأشار أيضًا إىل أن املزيج  ١إىل  ٤مبعدل سوقي قدره  ٥العاملة وغري العاملة مبوجب املادة 

HCFC Blend E وكمية من مركب  ١٢٣- ون بصورة رئيسية من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري املك
النقي حيظى بقبول حمدود لدى  ١٢٣- ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١٢٥-الكربون اهليدروفلوري 

. وأوضح أن أجهزة إطفاء احلرائق احملمولة احملتوية على مركبات ٥بعض األطراف العاملة مبوجب املادة 
كربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية اليت تعترب عناصر نظيفة هي يف العادة أغلى مثناً ال

بثالث إىل عشر مرات من اخليارات التقليدية كاملساحيق اجلافة املتعددة األغراض واملاء وثاين أكسيد 
حيثما  تستخدمبدائل العناصر النظيفة فإن  الكربون، وهلا نفس املعدل واألداء يف إطفاء احلرائق. وبالتايل

املكون بصورة رئيسية  HCFC Blend Bتكبد هذه التكلفة الباهظة. وأشار إىل أن املزيج يربر شرط النظافة 
، يتسم بقدرة منخفضة على استنفاد األوزون، لكن بديله ١٢٣- من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
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ال حيدث أي احرتار عاملي على اإلطالق. بيد أن األثر  HFC-236faو الرئيسي من العناصر النظيفة وه
. واختتم السيد HCFC Blend Bأكرب بأربعني مرة تقريبًا من أثر املزيج  HFC-236faاملناخي للمركب 

فريدونيك العرض بتقدمي معلومات عن اخليارات املستقبلية، فأشار إىل أن تطوير البدائل واختبارها متواصل، 
باستثناء مقصورات الشحن اجلوي، توجد بدائل ملثبطات احلرائق املكونة من مواد مستنفدة لألوزون،  وأنه

وميكن استخدام هذه البدائل يف مجيع تطبيقات اإلغراق الكامل اليت كانت تستخدم فيها املواد املستنفدة 
زون وخالئط من الغازات لألوزون. وتتخذ هذه البدائل شكل غازات ذات قدرة معدومة على استنفاد األو 

، أوضح السيد التدفقيةواملساحيق، وغازات خاملة وتكنولوجيات خمتلفة. وفيما يتعلق بالتطبيقات املوضعية/
، قد يكون BTP-2املعروف باسم  غري املشبع )HBFCالكربون اهليدروبرومي فلوري ( فريدونيك أن مركب
  مليات االختبار والتسويق املتبقية.يف حال جناح ع HCFC Blend Bبديًال فعاًال للمزيج 

وهنيشي، وهو عضو يف الفرقة العاملة، عرضاً عن الفرع املتعلق باملذيبات، فبدأ وقدم السيد كيشي أ
يف املائة من استخدامات املذيبات  ٩٠بإعطاء حملة عامة عن الوضع احلايل يف السوق. وبّني أن أكثر من 

من خالل عمليات احلفظ واالستعاضة بتكنولوجيات  امت ختفيضه احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون قد
خمتلفة، وأن احلصة املتبقية من السوق تتوزع بني املذيبات من نفس النوع. وأشار إىل أن مركبات الكربون 
اهليدروكلورية فلورية هي إحدى املواد املذيبة من النوع نفسه وأنه ال ميكن االستعاضة عن هذه املركبات خبيار 

واهليدروكربونية والكحولية قد قدمت على  املائية وشبه املائيةوهنيشي إىل أن املذيبات وحيد. وأشار السيد أ
ا عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأوضح  ا بدائل حمتملة من نوع خمتلف ميكن االستعاضة  أ

ا، مبا يف ذلك آثارها الب يئية وما تثريه من شواغل تتعلق بالسالمة مواطن قصور هذه التكنولوجيات وميزا
وتقديرات لتكاليفها. وعلى غرار بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من النوع نفسه، أدخلت 

قدم موجزاً و ة ومذيب مربوم ومركبات الكربون اهليدروفلورية واإليثيالت اهليدروفلورية. مكلور مذيبات 
ا وآثارها البيئية وما تثريه من شواغل تتعلق بالسالمة باإلضافة إىل تقييمات تقريبية لتكاليفها. وقال  ملواصفا

غري املشبعة (األوليفينات إن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية 
ى إحداث قد أدخلت باعتبارها مواد مرشحة جديدة. وهلذه املواد قدرة منخفضة للغاية علاهليدروفلورية) 

ا يف الغالف اجلوي. ومن املتوقع أن تصبح متوافرة جتاريًا خالل  االحرتار العاملي بسبب قصر دورة حيا
  سنوات قليلة.

عرض لعمليات التعيين والعمليات التشغيلية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته الفرعية   -سادساً 
  ألعمال)من جدول ا ٩ومسائل إدارية أخرى (البند 

 مارانيون والسيدة مارتا بيزانو والسيد ألسرت الليقدم الرؤساء املشاركون الثالثة وهم السيدة ب
ماغلون، تقرير الفرقة العاملة احملتوي على حتديث لعمليات التعيني والعمليات التشغيلية لفريق التكنولوجيا 

وقدمت السيدة مارانيون عرضًا عن تشكيلة . ٢٣/١٠والتقييم االقتصادي وهيئاته الفرعية، عمًال باملقرر 
الفرقة العاملة اليت تتكون من ثالثة رؤساء مشاركني وستة أعضاء، ثالثة منهم من أطراف عاملة مبوجب 

ذه املادة. وأشارت إىل أن األعضاء أتو  ٥املادة  من الفرقة العاملة  اوستة أعضاء من األطراف غري العاملة 
اليت نظرت يف مسائل ذات صلة باملبادئ التوجيهية للتعيينات والعضوية.  ٢٢/٢٢السابقة املعنية باملقرر 

واستعرضت الوالية اليت حددها املقرر واليت تتضمن اشرتاطات ميكن إدماجها مباشرة يف االختصاصات 
ات التقنية املنقحة، ومنها فرتات خدمة األعضاء املعينني يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليار 
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ا. واستعرضت أيضاً التابعة له،  وإخطار جهات االتصال الوطنية لدى األطراف ذات الصلة بتقدمي تعيينا
الطلبات اإلضافية، مبا يف ذلك الطلب بأن يواصل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كفالة التوازن بني 

ربات احلالية واملطلوبة، وأن يكفل الوضوح، وأن أعضاءه، وأن يقوم بتحديث مصفوفات عضويته املتعلقة باخل
يقوم بتوحيد عملية التعيينات، وأن يقوم بصياغة مبادئ توجيهية للتنحي ووثيقة توجيهية لتعيني الرؤساء 
املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واختصاصات منقحة. واستعرضت السيدة مارانيون 

اخليارات التقنية وأدوار الرتشيح والتعيني لفريق التكنولوجيا الالزمة يف خمتلف جلان املصفوفة احلالية للخربات 
والتقييم االقتصادي/جلان اخليارات التقنية/األجهزة الفرعية املؤقتة. وقدمت أيضًا املبادئ التوجيهية لتعيني 

  الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
يف خمتلف جلان اخليارات التقنية واالعتبارات  العضوية احلاليةا بيزانو عرضًا عن توقدمت السيدة مار 

سرت ماغلون حملة عامة ياملتعلقة باألعضاء املستقبليني مبا يف ذلك فرتة التعيني ألربعة سنوات. مث قدم السيد أل
لالمتثال  ا سيكون مطلوباً عن املشروع األويل لالختصاصات احملدثة والتغيريات املقرتحة اليت تستند إىل م

جيهية ، وسيتسىن لألطراف أن تقدم توضيحات إضافية. مث عرض املبادئ التو ٢٣/١٠ملتطلبات املقرر 
اشرتاطات اإلفصاح السنوي عن مصاحل األعضاء والعمليات املتعلقة بتضارب لتنحي األعضاء اليت حبثت 

باإلضافة إىل  ،ألخالقيات ميكنها معاجلة هذه املسائلقدم اقرتاحًا بإنشاء هيئة استشارية معنية باو املصاحل. 
 إجراءات تشغيلية أخرى لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مت حتديدها أثناء مداوالت الفرقة العاملة
وميكن توضيحها بصورة أكرب، وهي تشمل معاملة تقارير األقلية والتحديات اليت يطرحها التوصل إىل التوافق 

  عند عقد اجتماعات عن بعد.يف اآلراء 
___________  


