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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والثالثون لثالثااالجتماع 
  ٢٠١٣يه ن/يو حزيران ٢٨-٢٤ك، بانكو 

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

  فتتاح االجتماعا  -أوًال 
روتوكول مونرتيال ن للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بو قد االجتماع الثالث والثالثعُ   - ١

 ٢٨إىل  ٢٤ركز األمم املتحدة للمؤمترات يف بانكوك، يف الفرتة من مببشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 
السيد خافيري  باالشرتاك مع االجتماع السيد باتريك مكينريين (أسرتاليا) . وترأس ٢٠١٣ هينيو حزيران/

  ).كامارغو (كولومبيا
  . ٢٠١٣ هينيو حزيران/ ٢٤من يوم االثنني  ١٥/١٠يف الساعة  ،االجتماعالسيد مكينريين وافتتح   - ٢
أن الفريق  هفيأوضح يان افتتاحي بب، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، زغونزاليدىل السيد ماركو أو   - ٣

 املبذولة لتأمني وضع الرتتيبات الالزمة من جانب يف اجلهودأدى دورًا حامسًا العامل املفتوح العضوية 
  لألوزون. من املواد املستنفدة لتخلص التدرجييل مونرتيال بروتوكول

نرب لتبادل املقرتحات، ولفهم ونّوه إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية قد عمل منذ إنشائه كم  - ٤
ا املطروحة، واختبار متانة االتفاقات. ومنذ أربع وعشرين عامًا خلت، بدأ الفريق العامل مفاوضات القضاي
إىل معاهدة للتخلص  التدرجيي ن إطار مزدوج لتعديل الربوتوكول بغية حتويله من معاهدة للتخفيضأبش

التدرجيي، وأنشأ يف الوقت نفسه صندوقًا متعدد األطراف لتيسري تنفيذ أحكام املعاهدة اجلديدة. وبعد أربع 
التعديالت اليت أحدثت  اجتماعات أجراها الفريق العامل يف سنة واحدة، وضعت األطراف جمموعة من

بروتوكول ومنذ ذلك احلني، أصبح جناح  تغيريًا جذريًا يف بروتوكول مونرتيال ومسار القانون البيئي الدويل.
  .املتعددة األطرافاحلديثة  ات البيئية، وساهم يف بلورة االتفاقمونرتيال مصدر إهلام
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ن مشريًا إىل أ التنمية املستدامةيف يال مسامهة بروتوكول مونرت الضوء على  زسلط السيد غونزاليو   - ٥
 معاودة بذلمتثلت يف ) ٢٠مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو+اليت متخض عنها النتائج  أحد أهم

علومات عن املعلى املسامهة بأمانة األوزون  وقد ثابرت. تحديد أهداف التنمية املستدامةلاجلهود العاملية 
بشأن األهداف اإلمنائية  ألمم املتحدةل مني العامألالذي يعده االتقرير السنوي يف الربوتوكول  إجنازات

محاية األوزون يف جدول أعمال  إدراجمذكرة األمانة بشأن لأللفية. ووجه االنتباه، يف ذلك السياق، إىل 
  .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/INF/4) التنمية املستدامة

لتعديل طراف ستقوم يف االجتماع احلايل بدراسة املقرتحات املقدمة األ إىل أن زالسيد غونزاليوأشار   - ٦
 الرفيعةاإلعالنات بالصدد، رحب  ذلكويف ية. اهليدروفلور  مسألة مركبات الكربونبغرض معاجلة ربوتوكول ال
 جمموعةواجتماعات قمة  ٢٠ريو+ مؤمتر من قبيل رئيسيةال افلعن عدد من احمل مؤخراً  صدرتاليت ستوى امل
، واليت وجملس املنطقة القطبية الشمالية ،بشأن أمن الطاقة وتغري املناخ الكربىاالقتصادات  منتدىو  ة،ثمانيال

وهنأ . ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املرتفعة االحرتار العاملي داالتذات جتنب استخدام بدائل  أيدت
مع مؤخراً  لربوتوكول مونرتيال ندوق املتعدد األطرافاللجنة التنفيذية للصأبرمته األطراف على االتفاق الذي 

، وهي صنيمرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الل اقفإب والذي يقضيية كومة الصيناحل
ا أن   .طن من ثاين أكسيد الكربون باليني ٨عادل القضاء على تمناخ تعود مبنافع لل خطوة من شأ

عمل فريق التكنولوجيا والتقييم اعتماد األطراف إىل حد كبري على  استمرار د أيضاً أكو   - ٧
من املوضوعات املعتادة،  عدداً  ىي غطذال ٢٠١٣عام ل الفريق االقتصادي، على النحو املبني يف تقرير

 التقريروفر و . قاسو يف األوتطويرها، ورواجها لبدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، استعراضاً تضمن و 
املتوقع العمل  حجمضوء  لجان اخليارات التقنية يفل املستقبلية تشكيلةالمعلومات وتوصيات بشأن  أيضاً 
  إليها. إسناده

الصندوق املتعدد األطراف  تجديد موارداملتعلقة بلدراسة ااختصاصات  أيضاً وستناقش األطراف   - ٨
 ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة  لتمكنيسيناريوهات الخمتلف ، مع الوقوف على ٢٠١٧-٢٠١٥ للفرتة

ا الوفاء بمن  ٥من املادة    .االمتثال مستقبالً  على صعيدالتزاما
 فيزياءيو رمان، رئيس قسم اجلافجوزيف لدكتور عن تقديره وعرفانه ل زالسيد غونزالي عرب، أوأخرياً   - ٩

أثىن على عمله ، و ٢٠١٣مايو ار/أي ١١ تويف يف، الذي ملسح املنطقة القطبية اجلنوبية ربيطانيةباهليئة ال
اجلهود  تستند إليهستظل أساساً  علميةال تهمسامه. وقال إن جمتمع األوزونلسنوات طويلة يف خدمة الدؤوب 

  .الدكتور فرمانلذكرى تأبيناً صمت دقيقة ن و ف املشاركوقو . العاملية حلماية طبقة األوزون

  المسائل التنظيمية  - ثانياً 
  لحضورا  -ألف 

 ،إثيوبيا ،االحتاد الروسياالحتاد األورويب، األطراف التالية يف بروتوكول مونرتيال:  االجتماع تضر ح  -  ١٠
 ،أنتيغوا وبربودا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أملانيا ،ألبانيا ،إستونيا ،أسرتاليا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني
 ،باراغواي ،إيطاليا ،أيرلندا ،اإلسالمية) - (مجهورية إيران  ،أوغندا ،أوزبكستان ،أوروغواي ،أنغوال ،إندونيسيا
 ،بوتان ،بنن ،بنما ،بنغالديش ،بليز ،بلجيكا ،بروين دار السالم ،الربتغال ،الربازيل ،البحرين ،باكستان

 ،توفالو ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تركمانستان ،تايلند ،بيالروس ،بولندا ،البوسنة واهلرسك ،بوركينا فاسو
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 ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،مجهورية أفريقيا الوسطى ،جزر البهاما ،اجلبل األسود ،ليشيت -  تيمور ،تونغا
مجهورية الو  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ،اجلمهورية الدومينيكية
جنوب  ،جنوب أفريقيا ،مولدوفا مجهورية ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،الدميقراطية الشعبية

 ،النكا سري ،سانت لوسيا ،ساموا ،زمبابوي ،زامبيا ،رومانيا ،دومينيكا ،جيبويت ،جورجياالسودان، 
 ،سيشيل ،سرياليون ،سويسرا ،السويد ،السودان ،سوازيلند ،السنغال ،سنغافورة ،سلوفاكيا ،السلفادور

 ،فرنسا ،فانواتو ،بيساو - غينيا  ،غينيا ،غرينادا ،غانا ،غامبيا ،عمان ،العراق ،طاجيكستان ،الصني ،شيلي
كوت   ،كوبا  ،كندا  ،كمبوديا  ،كرواتيا  ،الكامريون ،قريغيزستان ،قطر ،نام فييت ،فيجي ،فنلندا ،الفلبني
 ،مدغشقر ،ماليزيا ،مايل ،ليسوتو ،ليتوانياليبيا،  ،لبنان ،التفيا ،كينيا  ،الكويت ،الكونغو ،كولومبيا  ،ديفوار

 ،منغوليا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،ملديف ،مالوي ،املكسيك ،املغرب ،صرم
 ،نيكاراغوا ،نيجرييا ،النيجر ،نيبال ،النرويج ،املوحدة) - ميكرونيزيا (واليات  ،ميامنار ،موزامبيق ،موريشيوس
  .اليمن ،اليابان ،كيةالواليات املتحدة األمري ،هولندا ،اهلند ،هاييت ،نيوزيلندا

 :التالية املتخصصة اوكاالو  امنظماو كيانات األمم املتحدة  منمراقبون حضر االجتماع أيضًا و   -  ١١
مرفق البيئة العاملية، الصندوق االستئماين املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، أمانة اتفاقية التنوع 

ن تغري املناخ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج أدة اإلطارية بشالبيولوجي، أمانة اتفاقية األمم املتح
األمم املتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، مكتب األمم املتحدة يف نريويب، البنك 

قتصادية، الدويل، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وحضر االجتماع أيضًا ممثلون عن فريق تقييم اآلثار اال
  وفريق التقييم العلمي، وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التابعني لربوتوكول مونرتيال.

والدوائر الصناعية احلكومية الدولية  الدولية وغري لهيئات احلكوميةلن و ممثلبصفة مراقبني  حضرو   -  ١٢
 Conditioning and -Ltd.; Air Abacus Renewable Energy Corp.; AHT Cooling Systems Asia:التالية

Refrigeration Institute; Alliance for Responsible Atmospheric Policy; American Lung Association; 
Asada Corporation; Assumption University; Business Council for Sustainable Energy; California 
Citrus Quality Council; California Strawberry Commission; Centre for Science and Environment; 
Chemtura Corporation; Council on Energy, Environment and Water; Daikin Airconditioning 
(Singapore) Pvt. Ltd.; Daikin Europe N.V.; Daikin Industries, Ltd.; DLA Piper  U.S. LLP; DuPont; 
Emergent Ventures International (EVI); Environmental Investigation Agency; European Partnership 
for Energy and the Environment; Expert Group; Foam Supplies Inc.; Fuso Co. Ltd.; GIZ Proklima; 
Godrej and Boyce Manufacturing Co. Ltd.; Green Cooling Council; 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; JX Nippon Oil and Energy Corporation; Korea Speciality Chemical Industry 
Association; Mebrom NV; Mebrom Pty. Ltd.; Mitsubishi Electric; Natural Resources Defense 
Council; Natural Resources Defense Council; Navin Fluorine International Limited; Pollet 
Environmental Consulting; PREC Institute; Productos Halogenados de Venezuela; Quimobasicos 
S.A.; Refrigerant Reclaim Australia; Refrigerants Australia Ltd.; Shecco; SIAM Compressor 

Industry Co. Ltd; SRF Limited; Trident Agricultural Products, Inc.  

  إقرار جدول األعمال  -باء 
لصندوق مقدم من أمانة املناخ ا تأثري قرتح جديد بشأن مؤشرممناقشة على فق الفريق العامل تا  -  ١٣

 جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقةوأقر  املتعدد األطراف
UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/1:  

  افتتاح االجتماع.  - ١
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  :املسائل التنظيمية - ٢
  إقرار جدول األعمال؛  (أ)
 تنظيم العمل.  )ب(

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.فريق املقدم من  ٢٠١٣التقرير املرحلي لعام  - ٣
  من بروتوكول مونرتيال:طاء  ٢ألف إىل  ٢ وجب املوادمباملسائل املتصلة باإلعفاءات   - ٤

  ؛٢٠١٥و ٢٠١٤ لعاميعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية ت  (أ)
  ؛٢٠١٥و ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   (ب)

؛ ٢، الفقرة ٢٣/١٤دليل تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل (املقرر   ج)(
، املرفق (UNEP/OzL.Pro.16/17)وتقرير االجتماع السادس عشر لألطراف 

  )؛٢٩ل، الفقرة األو 
، ٢٤/١٥املقرران ( ومعاجلات ما قبل الشحناستخدام بروميد امليثيل يف احلجر   (د)

  )؛٦، الفقرة ٢٣/٥؛ و١ ةالفقر 
؛ ٥، الفقرة ٢٢/٨املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع (املقررات  استخدامات )ه(

  ).٤، الفقرة ٢٤/٦؛ و٦، الفقرة ١٧/٦و
والتقييم االقتصادي بشأن املعلومات اإلضافية عن بدائل املواد تقرير فريق التكنولوجيا   - ٥

  ).١، الفقرة ٢٤/٧املستنفدة لألوزون (املقرر 
الرابع معلومات عن تدابري سياسات التحول عن املواد املستنفدة لألوزون (تقرير االجتماع   - ٦

  .)١٨٧، الفقرة (UNEP/OzL.Pro.24/10)والعشرين لألطراف 
  نظيمية املتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي:املسائل الت  - ٧

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املسائل التشغيلية والتنظيمية   (أ)
  )؛٣و ١، الفقرتان ٢٤/٨(املقرر 

، الفقرتان ٢٣/١٠حالة عضوية الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له (املقرر   (ب)
  ).١١و ١٠

املواد اخلاضعة للرقابة املستخدمة على السفن، مبا يف ذلك املوافقة املسبقة عن علم (املقرر   - ٨
، (UNEP/OzL.Pro.24/10)؛ وتقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ٣، الفقرة ٢٤/٩

  ).٧٤الفقرة 
  ).٢الفقرة  ،٢٤/١٠(املقرر  RC-316c ـــاستعراض فريق التقييم العلمي لـ  - ٩

  سائل املتصلة بالتمويل:امل  -  ١٠
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من خالل التحكم  ٢٢ -  اإلنتاج النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  (أ)
تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ( الثانوية املنتجات نبعاثاتايف 

(UNEP/OzL.Pro.24/10) ؛٩٨، الفقرة(  
كول مونرتيال من أجل لصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتو لالتمويل اإلضايف   (ب)

املناخ من التعجيل بالتخلص من مركبات الكربون العائدة على الفوائد  تعظيم
اهليدروكلورية فلورية (تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف 

(UNEP/OzL.Pro.24/10) ؛١٠٥، الفقرة(  
ماع الرابع متويل مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية (تقرير االجت  (ج)

  )؛١١٤، الفقرة (UNEP/OzL.Pro.24/10)والعشرين لألطراف 
ذ اختصاصات لدراسة عن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفي  (د)

  .٢٠١٧- ٢٠١٥بروتوكول مونرتيال للفرتة 
دول للبالنسبة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  علىاآلثار املرتتبة   -  ١١

اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مونرتيال (تقرير االجتماع الرابع 
  ).١٢٥، الفقرة (UNEP/OzL.Pro.24/10)والعشرين لألطراف 

  على بروتوكول مونرتيال. ةالتعديالت املقرتح  -  ١٢
  .مسائل أخرى  -  ١٣
  اعتماد التقرير.  -  ١٤
  اختتام االجتماع.  -  ١٥

  م العملتنظي  -جيم 
 راهيإنشاء ما ووافق على  ،املشارك الرئيس هالعمل قدم بشأن تنظيم قرتحاً م اعتمد الفريق العامل  -  ١٤

  .عمله إلجنازمن أفرقة االتصال  ضرورياً 

  ٢٠١٣التقرير المرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   - ثالثاً 
قتصادي عرضًا يلخص النتائج الرئيسية للتقرير املرحلي قدم أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم اال  -  ١٥

، مبا يف ذلك معلومات عن تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية واالستخدامات ٢٠١٣للفريق لعام 
احلرجة، وعوامل التصنيع، واستخدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، وموجزًا للتقدم احملرز يف خمتلف 

التقنية  ألوزون. وخلص الرؤساء املشاركون للجان اخلياراتلستخدام املواد املستنفدة القطاعات على صعيد ا
م على النحو التايل: السيدة هيلاليت توصلت إليها نتائج الالتابعة للفريق  جلنة اخليارات التقنية  -  توب نيجلا

جلنة اخليارات التقنية  -  كوينتريوغيل  ميجلنة اخليارات التقنية الكيميائية؛ السيد  -  الطبية؛ السيد إيان راي
جلنة اخليارات التقنية للهالونات؛ السيد حممد بصري، والسيد إيان  -  فريدونيكالسيد دانييل  ؛ىو اللرغ
جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل؛ والسيد روبرتو  -  ورتر، والسيدة ميشيل ماركوت، والسيدة مارتا بيزانوب

اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. ويف اخلتام، خلص  جلنة -  بيسوتو غويارأ دي
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بعض املسائل التنظيمية املتعلقة بالفريق وجلان اخليارات  ،السيد المربت كويربز، الرئيس املشارك للفريق
  .املقدمةض و هلذا التقرير موجز للعر الثاين املرفق الفرع ألف من التقنية. ويرد يف 

االحتاد الروسي أن تعيينات االستخدامات الضرورية  ةممثل تويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أوضح  -  ١٦
قننة قد ُقدمت يف املرعات اجلملركبات الكربون الكلورية فلورية من الرتبة الصيدالنية ألجهزة االستنشاق ب

لتصنيع املعدات خدام بالبدء يف استوقت متأخر بسبب صعوبات ظهرت يف اللحظة األخرية فيما يتعلق 
كجزء من مشروع التحويل الذي تشارك يف متويله منظمة   ةفلوري ةالكربون الكلوريمركبات لبدائل اخلالية من ا

اية عام  األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومرفق البيئة العاملية. وكان من املتوقع أن يتم الرتكيب يف 
تقدمي تعيينات االستخدامات الضرورية هلذا العام.  مما استدعى، ٢٠١٤، ولكنه أُرجئ حىت عام ٢٠١٣

طناً  ٢١٢على أمهية املوافقة على الكمية كاملة، وهي  تونظراً ألن حياة املرضى معرضة للخطر، فقد شدد
ت مرتيًا من التعيينات املطروحة للمناقشة. وأعرب عدة ممثلني عن قلقهم لقيام االحتاد الروسي بتقدمي تعيينا

فر فيه أجهزة استنشاق خالية ااالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف الوقت الذي تتو 
  يف كثري من البلدان األخرى. ةفلوري ةالكربون الكلوري مركبات من
ر املقر من وفيما يتعلق مبا جاء يف تقرير الفريق عن عدم توافر بيانات كافية الستكمال اجلدول باء   -  ١٧
ن السبب هو عدم اكتمال التقارير املتاحة يف قاعدة بيانات برنامج األمم إراي ، قال السيد ١٠/١٤

قليلة للغاية ترجع، ضمن مجلة أمور أخرى، إىل التخلص من مداخل املتحدة للبيئة. فكانت هناك 
املمثلني إىل ضرورة البيانات ألسباب تتعلق بالسرية. وأشار أحد  ودمجتصنيع، العوامل معينة لاستخدامات 
احلصول يف الوقت نفسه دون إعاقة  البيانات الواردة من مصانع فردية،التعرف على مصدر ضمان عدم 

باملشكلة، خاصة يف احلاالت اليت يوجد فيها مصنع راي بيانات تعترب مفيدة للفريق. واعرتف السيد  على
  خبالف ممارسة التجميع احلالية. خرىأ مقرتحات يواحد يف بلد معني، وقال إنه على استعداد لتلق

معايري تعريف األطراف مل تعتمد قط أيضًا إىل أن  السيد راي ورداً على أسئلة عن التعاريف، أشار  -  ١٨
عاماً.  ٢٠ضمنًا عن طريق االستخدام على مدى أكثر من  تقُبل اعامل التصنيع بصورة رمسية، ولكنه

، قال إن هذا مل يكن ضروريًا نظراً ‘‘االنبعاثات الطفيفة’’ر وعندما ُسئل عن السبب يف عدم تطبيق معيا
. وفيما يتعلق بتعريف يطبقا فعالً  معيارين آخرينمن التعريف نفسه وأن  ن هذا املعيار يشكل جزءاً أل

الذي اعتربه أحد املمثلني غري مكتمل يف التقرير، قال  اد الوسيطة يف إطار بروتوكول مونرتيالو استخدامات امل
الفريق مل يتمكن من تغطية كافة التعاريف نظرًا ألنه كان يُقال عادة إن املواد الوسيطة ال ختضع للرقابة إن 

  من جانب بروتوكول مونرتيال.
انبعاثات املواد الوسيطة ملستوى يف املائة كتوجيه  ٠,٥نسبة وردًا على سؤال بشأن استخدام   -  ١٩

ارسه اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري مت، على النحو الذي ةلوريف ةالكربون الكلوريمركبات بالنسبة ملصانع 
عددًا من املصانع أصبحت اآلن عتيقة، ولكن  واحلقيقة أنببساطة جمرد حكم مهين.  إن األمراملناخ، قال 

انع ليس فقط للمص ،يف املائة تعد مناسبة ٠,٥نسبة كثريًا منها تولد انبعاثات منخفضة للغاية. وهلذا فإن 
  تقدير عادل يضع يف اعتباره دورة احلياة الكاملة للمصانع. ااحلديثة، بل إنه يرى أ

ار إىل أن تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف الوارد يف الوثيقة شوبعد أن أ  -  ٢٠
UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/5ا كان فريق ، تناول أيضًا انبعاثات املواد الوسيطة، تساءل ممثل آخر عما إذ

ما راي السيد وأجاب التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والصندوق املتعدد األطراف قد تشاورا معاً.  إ
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تقرير الصندوق ترد يف يتشاورا، ولكن التقرير القادم للفريق سيتضمن أي معلومات إضافية ذات صلة  مل
  املتعدد األطراف.

، ةاملدني هياكل الطائراتبديل للهالونات يف بعض  عدم وجود أيعلى لتفاهم وفيما يتعلق با  -  ٢١
وقال  يف هذا الشأن. طلب أحد املمثلني مزيداً من املعلومات عن املناقشات مع منظمة الطريان املدين الدويل

، يف إطار أحكام املقررات احلالية، السيد فريدونيك إن الفريق يواصل عمله مع منظمة الطريان املدين الدويل
من احتمال ظهور حاالت نقص للقلق صناعة الطريان على إجياد بدائل مالئمة للهالونات نظراً  ولكنه حيث

  قريباً إذا مل يتم العثور على حلول.

  طاء من بروتوكول مونتريال ٢ -ألف  ٢المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد   - رابعاً 
  ٢٠١٥و ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي   -ألف 

حبث أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي البند الفرعي إىل عرضه أشار الرئيس املشارك عند   -  ٢٢
التقرير املرحلي لعام الذي قدمه عن يف العرض  ٢٠١٥و ٢٠١٤إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي 

  هلذا التقرير). األولاملرفق  الفرع ألف من (انظر ٢٠١٣
اقشة اليت أعقبت ذلك، أكد ممثل الصني إن بلده أحرز تقدمًا طيبًا حنو التخلص من ويف املن  -  ٢٣

اية عام املرعات اجليف أجهزة االستنشاق ب ةفلوري ةالكربون الكلوريمركبات استخدام  ، ٢٠١٦قننة حبلول 
عيينات لعام . وفيما يتعلق بكمية الت٢٠١٤لعام  اليت أوصى الفريق بإعفائهاعلى الكمية موافقته  دىبوأ

ا، قال إن وفده على استعداد ملناقشة الوضع الراهن  ٢٠١٥ اليت مل يتمكن الفريق من صياغة توصية بشأ
  ر مقبول.ايف الصني مع جلنة اخليارات التقنية الطبية للتوصل إىل قر 

كمية وشكر ممثل االحتاد الروسي الفريق على توصيته بإعفاء االستخدامات الضرورية بالنسبة لل  -  ٢٤
يف  الستخدامها يف الصناعة الفضائية ١١٣ -  الكربون الكلوري فلوريمركب طنًا من  ٨٥الكاملة وهي 
بصورة   ١١٣ -  لتخلص من مركب الكربون الكلوري فلوريا ماٍض يفن بلده ، وأكد أ٢٠١٤بلده يف عام 

يينات لالستخدام يف . وفيما يتعلق بالتوصية اخلاصة بالتصريح بنصف كمية التع٢٠١٦كاملة حبلول عام 
ضوء املعلومات اجلديدة اليت قراره يف قننة، طلب من الفريق أن يعيد النظر يف املرعات اجلأجهزة االستنشاق ب

يف  ،شركتني مصنعتنيتنفيذ التحّول لدى تؤخذ يف االعتبار أثناء التقييم، وهي: التأخري غري املتوقع يف  مل
ة العاملية ومنظمة اليونيدو. وسُيستكمل املشروع املعين يف عام إطار مشروع شارك يف تنظيمه مرفق البيئ

الية من اخلقننة املرعات اجلستنشاق باالبرتكيب املعدات وإصدار التصاريح الضرورية إلنتاج أجهزة  ٢٠١٤
. وقال إن وفده على استعداد ٢٠١٥ستنفدة لألوزون، وهو ما يعين أنه لن ُتطلب أي تعيينات لعام املواد امل
كان   ممثلالتصال. وردًا على شكوك أبداها ل قدمي أي معلومات إضافية مطلوبة لألطراف يف إطار فريقلت

تأخري آخر والتصريح بالكمية الكاملة املطلوبة  بقبولجمموعة من األطراف، فيما يتعلق  باسميتكلم 
ا التعيينات ستكون هذه للتعيينات، قال إن التعيينات سرتفق ببيان رمسي مؤداه أن  آخر تعيينات يتقدم 

  االحتاد الروسي.
جمموعة من األطراف، عن األمل يف أن تتاح الفرصة ملناقشة  باسموأعرب ممثالن، تكلم أحدمها   -  ٢٥

لكمية الكاملة من التعيينات لالستخدامات الضرورية يف طلبه ل هذه املسألة مع االحتاد الروسي لفهم سبب
أحد املمثلني وجهة نظر وفده بأنه ينبغي لألطراف أن تأذن فقط وكرر . قننةاملرعات اجلأجهزة االستنشاق ب
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ا الفريق، وأنه ينبغي أال يؤذن بإنتاج مركبات  بإعفاءات االستخدامات الضرورية للكميات اليت أوصى 
 الكربون الكلورية فلورية إال يف حالة عدم وجود كميات كافية إلنتاج أجهزة االستنشاق. وأكد أحد املمثلني

ميكنهم  آخرين، المن مجلة مرضى على ضرورة منح اإلعفاءات نظرًا ألن املرضى الذين يعانون من الربو، 
االنتظار حىت العثور على بدائل ملركبات الكربون الكلورية فلورية من الرتبة الصيدالنية بالكميات اليت أوصى 

  ا الفريق.
الكربون  ن مقرتح مشروع قرار بشأن إعفاء مركبعرض ممثل االحتاد الروسي ورقة اجتماع تتضمو   -  ٢٦

 .يف تطبيقات فضائية باالحتاد الروسي ةضروريال اتستخداماالمن أجل  ١١٣- الكلوري فلوري

 األولمن املرفق  ألف الفرعواتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر، على النحو املبنيَّ يف   -  ٢٧
  .العشرين لألطراف ملواصلة النظر فيهذا التقرير، إىل االجتماع اخلامس و هل

، يتعلق االحتاد الروسي معتضمن مشروع مقرر مقرتح مقدم تورقة اجتماع  الصنيوعرض ممثل   -  ٢٨
. ورأى أحد املمثلني أنه باإلضافة إىل ٢٠١٤بتعيينات االستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة للرقابة لعام 

اليت يتضمنها تعيني االحتاد الروسي لالستخدامات الضرورية يف أجهزة كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية 
الكمية اليت  ن يتضمنأاملقرتح االستنشاق باجلرعات املقننة، ينبغي للجدول الوارد يف مرفق مشروع املقرر 

ا الفريق.   أوصى 
اردة يف الفرع باء من والو بصيغته املعدلة املقرتح واتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر   -  ٢٩

  إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه.املرفق األول هلذا التقرير 
  ٢٠١٥و ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعامي   -باء 

إعفاءات االستخدامات  مت النظر يفقد أنه لبند الفرعي، إىل اأشار الرئيس املشارِك، لدى تقدميه   -  ٣٠
يف العرض الذي قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لتقريره املرحلي  ٢٠١٥و ٢٠١٤حلرجة لعامي ا
  .)هلذا التقرير الثايناملرفق  الفرع ألف من (انظر ٢٠١٣عام ل

وطلبت ممثلة كندا عقد اجتماع ثنائي مع جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل اللتماس توضيح   -  ٣١
تخفيض كمية بروميد امليثيل املعيَّنة لالستخدام يف قطاع سوق الفراولة اجلارية يف بلدها بية املؤقتة بشأن التوص

مل تثبت اللجنة اليت اقرتحتها التعيني، فإن التكنولوجيا طلب . وكما ذكرت كندا بوضوح يف ٢٠١٥لعام 
  يف كندا ألسباب شّىت. استخدامهاوال ميكن بعد فعاليتها 

تعيينات االستخدامات  عدد الواليات املتحدة االنتباه إىل التقّدم احملرز يف خفض ممثل وجهو   -  ٣٢
ا كندا، بفاحلرجة لربوميد امليثيل.  غري جوانب تنظيمية  املتبقيةالتحّديات  تشملاإلضافة إىل النقطة اليت أثار

سوف تواصل االستثمار يف مادة بديلة رئيسية. وقال إن الواليات املتحدة  باإلضافة إىل التخلي عن ةمؤكد
التعيينات احلالية، أال وهي  ترتكز فيهابدائل جديدة لالستخدام يف القطاعات الثالثة اليت لالبحث والتطوير 

وأشار على حنو خاص إىل أن الواليات املتحدة تعتقد أن قطاع مثار الفراولة والتمور وحلم اخلنزير املقدَّد. 
التحول إىل البدائل، وأن الواليات املتحدة ستواصل االستثمار يف  التمور سيواجه حتديات متواصلة يف

توصية الفريق املؤقتة بشأن قطاع حلم اخلنزير املقدَّد  البحوث إلجياد بدائل تيّسر هذا التحول. وأضاف إن
بثمار أن يعيد النظر يف التوصية املتعلقة إىل الفريق يطلب وفده  لكن ،وال ضرورة ملواصلة استعراضها مقبولة

استخدام بسهولة إىل التحول يف والية كاليفورنيا، من  الفراولة يف ضوء الظروف الفريدة اليت متنع الزرّاع
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مع الرئيسني املشاركني ومع أعضاء سيجتمع بصور ثنائية الواليات املتحدة وقال إن وفد قرتحة. املبدائل ال
أنه سيقدم معلومات إضافية لتنظر ع لعرض قضيتها و األسبو خالل هذا جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 

  فيها اللجنة.
سرتاليا عقد اجتماع مع جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لتقدمي معلومات إضافية أممثلة  توطلب  -  ٣٣

ا تأمل يف أن، والتحول بلدها املنّقحة بشأن البحوث طبشأن خط اللجنة تقنع تلك اخلطط  وقالت إ
لنظر يف توصيتها املؤقتة بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة لبلدها فيما يتعّلق بقطاع سوق الفراولة إعادة اب

غري ”  و“ مل يتسن تقييمه”اجلارية. وقالت إن أسرتاليا طلبت كذلك توضيحًا بشأن الفرق بني مصطَّلحّي 
ات االستخدامات احلرجة. ستخَدم يف تقرير الفريق فيما يتعلق مبختلف تعيينعلى النحو امل“ موصى به

 مبوجباألطراف العاملة وستواكب م أفضل لعملية التقييم هوقالت إن هذه املعلومات سوف تفضي إىل ف
  . ٢٠١٥عام  يفاحملدد التدرجيي  التخلصموعد  للتقدم حنو ٥من املادة  ١الفقرة 
عيينات املقدمة الت دإزاء عد قلقهجمموعة من البلدان عن  سمبا كان يتكلم  وأعرب ممثل  -  ٣٤

يف  تستعملواليت  اليت تستخدم بدون تربةبدائل لربوميد امليثيل، مثل املواد  وجود رغملالستخدامات احلرجة 
أفضل  قدوة تكونأن  ٥من املادة  ١الفقرة  مبوجبينبغي لألطراف غري العاملة قال إنه . و عدة بلدان

بديلة سوف التكنولوجيات الاستخدام رواج  دمعسباب أ عن إضافيةمعلومات  توفريألطراف األخرى وإن ل
  يكون مفيداً قبل انعقاد الدورة التالية الجتماع األطراف.

وفده بأن تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل متّثل أداة ينبغي  رأي نيمثلوكرر أحد امل  -  ٣٥
ا الفريق  اليت أوصى لسماح بالكمياتستخدم إّال يف ظروف استثنائية. وقال ممثل آخر إن وفده يؤيّد ات أال

. وينبغي بذل  حصراً  املوجودةوأنه ينبغي احلصول على املادة من املخزونات  ،ال غريلالستخدامات احلرجة 
نات على ياملقدمة للتعيع األطراف تشجأن و استخدامها يف أقرب وقت مستطاع،  لوقفكل جهد ممكن 

  فعًال.التحول اليت حققت  خربة بلده والبلدان األخرى االستفادة من
اليت أثارها وقال ممثل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إن اللجنة مستعدة ملناقشة خمتلف النقاط   -  ٣٦

  .املمثلون يف اجتماعات ثنائية مع األطراف
روع سبوع إلعداد مشاألالفريق العامل على أن يطلب إىل األطراف املعنية االجتماع خالل واتفق   -  ٣٧

  .املقبلةمقرر ليقدَّم إىل اجتماع األطراف يف دورته 
؛ وتقرير االجتماع ٢، الفقرة ٢٣/١٤دليل تعيينات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل (المقرر   - جيم 

  )٢٩، المرفق األول، الفقرة )UNEP/OzL.Pro.16/17السادس عشر لألطراف (
ثة من دليل تعيينات  تقدميإىل  ،الفرعيالرئيس املشارك، لدى عرضه البند أشار   -  ٣٨ النسخة احملدَّ

العرض الذي قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن  خاللاالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل 
  لتقرير).هلذا االفرع ألف من املرفق األول (انظر  ٢٠١٣تقريره املرحلي لعام 

مواصلة  ينبغي ورأوا أنه، احملدثةالدليل بنسخة عدة ممثلني  ، رّحبعقبت ذلكأاليت ويف املناقشة   -  ٣٩
جمموعة من البلدان، عن القلق إزاء االفتقار  باسمن أحدهم يتكّلم أ. وأعرب عدد من املمثلني، و هاحتنقي

اخليارات التقنية لربوميد جلنة  على عاتق االيت تلقى مسؤوليتهإىل الوضوح فيما يتعلق بعملية اختاذ القرار، 
املوضوع. واقَرتح ممثلون هذا بشأن  نصقام بصياغة قد لجنة فرعية. وقال إن وفده ل إعطائهامليثيل بدًال من ا
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ن شواغل وفده ألعن أسفه املمثل التغيريات. وأعرب  املقبلة وفق منوذج يبني مكانالنسخ آخرون أن تقدَّم 
قرارات على أن الدليل ينبغي أن يعكس الًا مشددبشأن املبادئ التوجيهية االقتصادية مل تؤَخذ يف احلسبان، 

  اليت تتخذها األطراف بدالً من تأويالت جلنة اخليارات التقنية.
وأعلن الرئيس املشارك أن نسخة الدليل املتضمنة إلشارات إىل التغيريات قد ُنشرت على املوقع   -  ٤٠

حلصول على إىل االعامل األطراف  الفريقالشبكي تلبية لطلب بعض األطراف، بغية تيسري استعراضها. ودعا 
  ة، ومناقشة التعديالت على الدليل.املطلوب اتالتوضيح

؛ ١، الفقرة ٢٤/١٥استخدام بروميد الميثيل في الحجر ومعالجات ما قبل الشحن (المقرر   - دال 
  )٦، الفقرة ٢٣/٥والمقرر 

فريق التكنولوجيا ذي قدمه رض العإىل أن الأشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه البند الفرعي،   -  ٤١
استخدامات بروميد امليثيل ألغراض احلجر تناول  ٢٠١٣عن تقريره املرحلي لعام  والتقييم االقتصادي

  لتقرير).ذا اهلألف من املرفق الثاين ومعاجلات ما قبل الشحن (انظر الفرع 
ا  األطراف اليت قّدمت أحد املمثلني أ، هنّ عقبت ذلكأاليت ويف املناقشة   -  ٤٢ معلومات عن احتياجا

تعتمد  تزال الن البلدان املستورِدة واملصدِّرة أ إىلممثل آخر  هونوّ من بروميد امليثيل ألغراض الصحة النباتية؛ 
ي قدمه الذالتقييم العلمي  عن رضاهعلى املادة ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، وأعرب عن 

ا بعد على أن لفريق وحّث األطراف اليت مل تقدِّم بيا التالية لتقرير  النسخةطواعية، لكي تكون  تقدمهاانا
بروميد  متستخدتعد جمموعة من األطراف مل  تكّلم باسم الفريق أكثر اكتماًال وموثوقية. وأعرب ممثل آخر

لألغراض اخلاصة باحلجر ومعاجلات  ،يف بعض احلاالتتزايده و بل ، استخدامهتواصل امليثيل عن القلق إزاء 
أن تضرب املثل  ٥من املادة  ١الفقرة  مبوجبينبغي لألطراف غري العاملة قال أيضًا إنه ما قبل الشحن. و 

لتقدمي املعلومات ذات الصلة. ويف هذا اخلصوص، يتعنيَّ على بعض األطراف االستجابة إىل  التطوعيف 
، واليت ٧ املادةمبوجب نات بيااليف استمارات إبالغ  يةالصفر الكميات بشأن اإلبالغ عن  ٢٤/١٤املقرر 

  لربوميد امليثيل يف عملها.التقنية ينبغي أخذها يف االعتبار ملساعدة جلنة اخليارات 
، ١٧/٦؛ والمقرر ٥، الفقرة ٢٢/٨استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع (المقرر   - هاء 

  )٤، الفقرة ٢٤/٦؛ والمقرر ٦الفقرة 
أن العرض الذي قدمه فريق التكنولوجيا البند الفرعي، إىل عرضه لدى أشار الرئيس املشارك،   -  ٤٣

كعوامل تصنيع املواد اخلاضعة للرقابة   تناول استخدام ٢٠١٣تقريره املرحلي لعام  والتقييم االقتصادي عن
  .)هلذا التقريرألف من املرفق الثاين (انظر الفرع 

جمموعة من األطراف، عن رأي مفاده أن  باسم متكلّ  أعرب ممثلاليت أعقبت ذلك، ويف املناقشة   -  ٤٤
اية، وينبغي  بند النظر يف وضع استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع لن يكون مطلوبًا إىل ما ال 

اء هذا االستخدام   .إل
 لصندوق عن التقدمللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تقرير اا كبري موظفي أمانة وقدم  -  ٤٥

احملرز يف خفض االنبعاثات من استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع خالل فرتة السنتني 
مث عرض ممثل من أمانة الصندوق املتعدد . UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/5، الوارد يف الوثيقة ٢٠١٢- ٢٠١١

ط األطراف اليت تعمل فق ختصأن املعلومات املقدمة عن تلك االستخدامات األطراف التقرير مشريًا إىل 
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واليت حصلت على مساعدة من الصندوق املتعدد األطراف؛ وأن جهود اللجنة  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
تصنيع؛ العوامل  تستخدم جديدةت آمنشأي  إقامةبتشري إىل اإلذن  التنفيذية يف جمايل الرصد والتحقق ال

اللجنة قد اكتملت من الناحية التشغيلية؛ ا من قبل وأن مجيع أنشطة االستخدام كعوامل تصنيع املأذون 
بالتوعية ومجع البيانات واإلبالغ والرقابة فقط، من أجل كفالة استخدام مركب  تتعلقوأن األنشطة املتبقية 

، بناء أمانة الصندوق املتعدد األطراف قال إنو . اً كلوريد الكربون لألغراض غري اخلاضعة للرقابة حصر   رابع
، وأن ١٧/٦للمقرر  منها تقدمي تقارير إىل األطراف وفقاً  أنه مل يعد مطلوباً ترى ، ٢٢/٨للمقرر على فهمها 

 .هذا التقرير سيكون آخر تقرير تقدمه

من جلنة  جمموعة من البلدان، وطلب تأكيداً  باسمويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، حتدث ممثل   -  ٤٦
تقرير اللجنة التنفيذية سوف  ل عليه، بأن املعلومات املقدمة يفوحص اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية

ق العامل يف يفر تنعكس يف التقرير املرحلي القادم لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، الذي سيقدم إىل ال
 ه الرابع والثالثني.اجتماع

بشأن استخدامات املواد  ٢٤/٦امتثال بلده للمقرر  عنعلى سؤال  وقال أحد املمثلني، رداً   -  ٤٧
وطلب . كلوريد الكربون يف عملية إنتاج مونومر كلوريد الفينيل  رابعالوسيطة، إن بلده ال يستخدم مركب 

تحديد ما إذا  ل اليت تتبعها عايرياملممثل آخر إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي توضيح بشأن 
ستخدام امن أمناط  كلوريد الفينيل يشكل منطاً مونومر  يف إنتاج كلوريد الكربون   رابعكان استخدام مركب 

 .املواد الوسيطة

من اجمللد  ١ - ٦ - ٣وعقب إجراء مشاورات ثنائية، وتوخيًا لتوضيح املعلومات املقدمة يف الفرع   -  ٤٨
واليات املتحدة ، قدم ممثل الاليت قرأها ممثل اهلند على احلضور ٢٠١٣األول من التقرير املرحلي للفريق لعام 

يل يف بلده، فقال إن رابع  ينكلوريد الفمونومر توضيحات بشأن استخدام رابع كلوريد الكربون يف تصنيع 
كلوريد الكربون ال يستخدم كمادة وسيطة يف عملية التصنيع، بل هو منتج ثانوي هلا يعتربه املصّنعون مادة 

لألكسدة احلرارية لتدمريه فيها. لكن شركة واحدة ملوثة. وبالتايل فإن معظم الشركات ترسله إىل مرافق 
وسيطة يف  ةتستخدم الكلور املنتج لتصنيع محض كلور املاء، وبالتايل فإن رابع كلوريد الكربون يستخدم كماد

  تلك العملية وخيضع لتحول كامل كنتيجة هلا.
رس هذه املسألة بتفصيل لكن ممثل اهلند التمس من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يد  -  ٤٩

أكرب إلزالة الشكوك بشأن أي تضارب بني التفسريات املقدمة. وطلب معلومات عن احلاالت اليت يستخدم 
فيها رابع كلوريد الكربون كمادة وسيطة، أو جيري تدمريه، أو استخدامه يف صناعة مواد كيميائية أخرى. 

  .ملاء ضرورياً وتساءل عما إذا كان استخدامه يف تصنيع محض كلور ا

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد   -  خامساً 
  )١، الفقرة ٢٤/٧المستنفدة لألوزون (المقرر 

البند الفرعي، إىل أن األطراف قد طلبت إىل الفريق، يف املقرر  عرضه، لدى أشار الرئيس املشارك  -  ٥٠
، باستكمال املعلومات عن البدائل والتكنولوجيات يف من خارج الفريقبالتشاور مع خرباء ، أن يقوم، ٢٤/٧

ائي  تقدميه لخمتلف القطاعات، وإعداد مشروع تقرير كي جيري النظر فيه يف هذا االجتماع، وإعداد تقرير 
اعتباره أية معلومات إىل أن يأخذ يف  ودعا املقرر الفريق أيضاً . إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف
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وكان الفريق قد أنشأ فرقة عمل لالستجابة إىل هذا املقرر، . ذات صلة بتقريره تقدمها األطراف إىل األمانة
 .٢٠١٣تقريره املرحلي لعام من  ٢ونشر مشروع تقريرها يف اجمللد 

الفرع باء لعرض يف ملخص ذلك ا يردو . فرقة العمل عرضًا لنقاط التقرير الرئيسيةيف قدم أعضاء مث   -  ٥١
 .هلذا التقرير الثايناملرفق من 

 ، يف معرض رده على أسئلة من املمثلني، أن فرقة العمل أعدت تصنيفاً ربزوأوضح السيد كوي  -  ٥٢
‘‘ سوائل التربيد الطبيعية’’ما يسمى  اليت تشمل ‘‘املنخفضة الحرتار العامليا داالتذات للتكنولوجيات ’’
الكربون اهليدروفلورية ومركبات ، وبعض مركبات ) أكسيد الكربون واهليدروكربوناتوثاين نشادرال غازي مثل(

ومل حتاول فرقة العمل . يةاهليدروفلور الكربون من مركبات  خلطات، و ةاملشبع كلورية فلورية غرياهليدرو الكربون 
قت ليس بالقصري يف وتستخدم تلك التكنولوجيات منذ و . تقريبياً  تصنيفاً  قدمتحتديد عتبة معينة، لكنها 

مبوجب  غري العاملةاألطراف  لدىبعض القطاعات، ال سيما صناعات التربيد التجارية واملنزلية، وخباصة 
لكن و . يف بعض األحيان يف املائة ٥٠سوق نسبة األ انتشارها يفتجاوز مستوى ي؛ و ٥من املادة  ١الفقرة 

 .بشكل كبري بني القطاعات والبلدان ، ومتبايناً يف مجيع القطاعات األخرى منخفضاً  االنتشار كانمستوى 

، إن ٢٢-ربون اهليدروكلوري فلوريعلى سؤال عن بدائل مركب الك ، رداً السيد كويربزوقال   -  ٥٣
كربون المركبات من  اومه، R-407Cو R-410Aتتمثل يف مركيب يف جمال تكييف اهلواء البدائل الرئيسية 

بيد أنه تبذل جهود كبرية من أجل تطوير معدات . مرتفعة عامليرتار حا ةدالوهلما يدروفلورية مشبعة اهل
، ويشمل ذلك اهليدروكربونات وثاين منخفضة عاملياحرتار  داالتذات  تستخدم بدائللتكييف اهلواء 

ة خلصائص مركب  أكسيد الكربون؛ وبدأ للتو عرض خلطات من سوائل التربيد ذات اخلصائص املشا
لالستعاضة عن سوائل  تكنولوجيات متاحة جتارياً  توجد حالياً  وال. ٢٢  - فلوري كلوريالكربون اهليدرو 

 .اً منها خيضع للدراسةبعضالتربيد املستخدمة يف املربدات، لكن 

فلورية اهليدرو  مركبات الكربون الفريق يف اجتماع سابق، تنحو كفاءة الطاقة لبعض وكما أفاد  -  ٥٤
، إىل االخنفاض بشكل ملحوظ ٢٢ - فلوريكلوري الكربون اهليدرو  بدائل ملركبك اليت تستخدماملشبعة، 

ا إىل أكثر من   استخدامويرجح أن يتطلب . مثالً  درجة مئوية ٤٥عند ارتفاع درجات احلرارة احمليطة 
وميكن . يف مثل تلك الظروف، إعادة تصميم النظام برمته املنخفضة، االحرتار العاملي داالتذات البدائل 

بشأن قابليته لالشتعال  يف بعض احلاالت املخاوف يثرياز الربوبان يف بعض النظم، لكنه استخدام غ
 .وسالمة استخدامه

ده على سؤال عن يف ر الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوى، وأشار السيد آشفورد،   -  ٥٥
ا مسألة معقدةلفرقة العمل تدارس  األمر أن تؤخذ يف االعتبار تكلفة  إذ ال يتطلب. تكاليف البدائل، إىل أ

وقد تؤدي إعادة التصميم . تكاليف النظام الكيلوغرام الواحد من املواد البديلة فحسب، بل وأن تراعى أيضاً 
. من أجل إتاحة إمكانية استخدام مادة بديلة إىل زيادة فعالية التكلفة بشكل عام يف بعض األحيان

نوع ل وفقاً بشكل كبري تتفاوت كاليف احملسوبة بالكيلوغرام احلساسية جتاه الت ويضاف إىل ذلك أن
أما متثل تكلفة سوائل التربيد عادة نسبة صغرية من جمموع التكاليف،  ففي جمال التربيد مثالً، .التكنولوجيا

فرقة العمل  اتبعتوقد . نسبة أعلى بكثريتشكل تكلفة عناصر نفخ املواد الرغوية  يف جمال الرغاوى، فإن
 وحيداملالئم وضع معيار غري لكن من  جتاه فعالية التكلفة على نطاق القطاعات املختلفة، موحداً  جاً 

 .لفعالية التكلفة
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إن فرقة العمل حاولت استخدام قال السيد آشفورد على سؤال بشأن املصطلحات،  ورداً   -  ٥٦
، على الرغم من وجود هذا التقرير فروعبشكل منهجي يف مجيع ‘‘ غري مشبعة’’و ‘‘ مشبعة’’مصطلحي 

مركبات كربون وتتسم املواد غري املشبعة، اليت ميكن أن تكون . بني الفصول الصياغةبعض االختالفات يف 
 دالةلحوظ، وتكون قيمة ، بأن أعمارها أقصر بشكل مةفلوري كلوريةأو مركبات كربون هيدرو  فلوريةهيدرو 

، يف مثل عبارة مركبات ‘‘مركبات األوليفني’’ام مصطلح ويكثر استخد. لذلك أقل تبعاً  هلا االحرتار العاملي
يف إطار مسميات  موحداً  األوليفني اهليدروفلورية، لكن فرقة العمل جتنبت استخدامه ألنه ليس مصطلحاً 

وستكفل فرقة العمل استخدام املصطلحات بشكل منهجي يف . االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية
يف احلث على مواصلة املناقشة بشأن املسميات املشرتكة، بغرض  كنها ترغب أيضاً التقرير النهائي، ل

 .يف املستقبلبأسره بروتوكول مونرتيال  جمتمعاستخدامها على نطاق 

لقلق الذي أبداه أحد املمثلني بشأن اآلثار املباشرة وغري املباشرة ا وقال السيد آشفورد إنه يتفهم  -  ٥٧
ملناخ، وضرورة أن تؤخذ يف االعتبار عوامل مثل القدرة على توليد الطاقة وكثافة للتكنولوجيات على تغري ا

قد و . ، وكذلك تكاليف التكنولوجيات البديلةيف كل بلدانبعاثات الكربون الناجتة عن إمدادات الكهرباء 
إىل  نظراً أسفرت هذه القضايا عن صعوبات بالغة يف التوصل إىل استنتاجات قطعية بشأن البدائل احملبذة، 

ا ختتلف باختالف القطاعات والبلدان وقد ظنت فرقة العمل أن خفض تأثري التكنولوجيات على طبقة . أ
سيما  ، الهامة للغاية اآلثار البيئية األخرى أيضاً  من الواضح أناألوزون هو اهلدف الرئيسي لعملها، لكن 

 .ما يتعلق منها باملناخ

ما آشفورد والسيد كوأضاف السيد   -  ٥٨ بأن من الضروري التحول يف معظم احلاالت ال يعتقدا ويربز أ
ائية عن أي ب ، مثل زيادة  احملسنةصائص اخلديدة ذات اجلتكنولوجيات الواد و املتطوير ف تكنولوجياصورة 

ن يراد هلا أ ال حالياً لبحث لاخلاضعة  التكنولوجيةأن احللول  بيد أن من الواضح. ، جار بانتظامكفاءة الطاقة
يف أن يتمثل تعقيد آخر  ومثة. فلورية مثالً كلورية انتقالية، خبالف مركبات الكربون اهليدرو  تكون حلوالً 

 الفقرةتلك مبوجب  غري العاملةمن جتربة األطراف  مل تستفد ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  العاملةاألطراف 
مجيع األطراف كانت تبحث عن حلول مماثلة  إىل أن لعمليات االنتقال السابقة، نظراً  خالفاً  ،٥من املادة 

 .بشكل متزامن

يشكل مصدر  يف كثري من القطاعات املتاحة البدائل السليمة بيئياً  زيادة إنعدة ممثلني  قالو   -  ٥٩
أمهية أن تكون البدائل ذات  ،٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  العاملةوأبرز ممثل أحد األطراف . تشجيع هلم

 .د ممثلون آخرون على احلاجة املاسة إىل إجياد بدائل مأمونةوشد. أسعار معقولة

 ةدال’’وأعرب بعض املمثلني عن قلقهم ألن فرقة العمل مل حتدد بشكل قاطع ما تعنيه بعبارة   -  ٦٠
التداول بشأن هذا املوضوع  ومن الغريب؛ ‘‘املرتفعة االحرتار العاملي ةدال’’أو ‘‘ نخفضةامل االحرتار العاملي

اليت توفر تقديراً  ‘‘دالة تغري احلرارة العاملية’’أن مقياس  أحد املمثلني رأىو . ري تعاريف واضحةدون توف
ملسامهة أحد غازات االحرتار املوجود يف الغالف اجلوي يف زيادة درجة احلرارة العاملية، مبا يف ذلك أثناء دورة 

والحظ ممثل آخر أن املقرر . الحرتار العامليا من دالةأفضل للتأثري  مقياساً يكون ، قد حياة الغاز املذكور
، ‘‘السليمة بيئياً ’’أشار إىل البدائل  بل، ‘‘ةملنخفضا االحرتار العاملي ةدال’’ ذات البدائلمل يشر إىل  ٢٤/٧
 .ةأو املعدوم ةاملنخفض االحرتار العاملي ةدالذات التكنولوجيات  إىلجبالء  يشريمما 
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وجيات بديلة مستخدمة يف بعض البلدان مل يتطرق إليها التقرير، مبا تكنول علىوعلق عدة ممثلني   -  ٦١
املستخدم يف أجهزة تكييف اهلواء النقالة، ونظم شلشل  HFC-1234yfيف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري 

 . النشادر وثاين أكسيد الكربون املستخدمة يف أجهزة التربيد

لتسليط الضوء على داالت مرّكبات الكربون  أن يتضمَّن املزيدبد  الوقال ممثل إنه يعتقد أن التقرير   -  ٦٢
منتجات حتلل أن  أشار إىلآخر لكن ممثًال اهليدروفلورية غري املشبَّعة ذات اآلجال الزمنية القصرية جداً. 

ياه يف املسنوات أو حىت قرون، وتتسم بإمكانية الرتاكم لبعض هذه املواد الكيميائية قد تكون ثابتة جدًا 
استخدام مقادير كبرية من مرّكبات فإن لبعض املواد الكيميائية،  للسمية النباتيةأو الرتبة. ونظرًا  يةلسطحا

ُربِّدات الطبيعية ف. مسألة قد تثري القلقالكربون اهليدروفلورية غري املشّبعة 
األخطار  ذاتعلى النقيض من امل

طر غري املعروفة للمواد اجلديدة. وأعرب ممثل آخر أن تؤَخذ يف االعتبار املخا بد الفهومة بشكل جيد، امل
عن اتفاقه يف الرأي، معلِّقًا بأنه جيب دراسة اآلثار الكاملة لدورة حياة مجيع املواد وأخطارها، ودراسة 

  .، كنظم تربيد وتدفئة األحياءالبدائل غري النوعيةاستخدام إمكانات 
واردة يف العرض تبدو خمتلفة عن القائمة الواردة يف والحظت ممثلة أن قائمة أعضاء فرقة العمل ال  -  ٦٣

موإبداء تعليقللمسامهة التقرير. وتساءلت عّما إذا كانت الفرصة قد أتيحت جلميع أعضاء فرقة العمل   ا
  بشأن التقرير.

حتول  اليتالتنظيمية  وائقالععن واقرتَح ممثل أن تتضّمن الصيغة النهائية للتقرير مزيداً من املعلومات   -  ٦٤
يف املعايري الدولية الرئيسية، وإمكانية تنقيحها. وأبدى أيضًا تعليقًا مفاده أن ما  كمابدائل،  الاعتماد  دون

تقديرات حلجم البدائل ذات اآلثار البيئية السالبة اليت ”، أي تفسري فرقة العمل لعبارة ٢٤/٧ورد يف املقرر 
الصياغة اللغوية بافتقار ، بيد أنه يقبل ً ان خمتلفًا لتوقعاتهك،  “ميكن أو كان ميكن جتنُّبها أو القضاء عليها

أن  . وقال إن تقدير اآلثار الرجعية يعترب إجراًء بالغ الصعوبة وقد يكون من األفضلللوضوح املستخَدمة
. هيليما و  ٢٠١٤من عام  اعتباراً بدائل اليت تتسم بآثار بيئية أقل لالصيغة النهائية للتقرير تقديرات ا ضّمنتُ 

عدالت اخلدمة يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء، ملأن األمر يستلزم وضع افرتاضات صعبة بوأعرب عن قبوله 
  .كحد أدىنستكون مفيدة   معرفة تقديرات اآلثار املتأتية من التصنيع وحدهلكن 
ة مسألة قابلية وذكر ممثالن أنه ينبغي لتقرير فرقة العمل أن يرّكز على مسائل كالسالمة مثًال، وخاص  -  ٦٥

  االشتعال يف املناطق ذات الكثافة السكانية املرتفعة.
تتزايد  ةالكربون اهليدروفلوري اتممثلة منظمة غري حكومية معنية بالبيئة أن انبعاثات مركَّب الحظتو   -  ٦٦

املي لدى األطراف اآلن فرصة فريدة للتوّصل إىل اتفاق عأن يف املائة سنوياً، و  ١٥إىل  ١٠مبعدل بنسبة 
الذي سيكون أهم تدبري حلماية املناخ اختذ حىت  ،بشأن التخّلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية

تقنياً  ديةكثري من البدائل املتاحة جتارياً، واجململ يتناول الأن مشروع التقرير  وأعربت عن قلقها مناآلن. 
اواملتسمة بواملأمونة  قطاع اضطلع ، ال سيما يف التربيد التجاري، حيث الطاقةمن حيث استخدام  كفاء
يف أوروبا ويف مناطق  ةالكربون اهليدروفلوري اتمن مرّكب ليةااخلتربيد نظم الدور رائد يف استخدام بالتجزئة 

ا تشعر أن التقرير يغايل يف تقدير ذات ناطق املأخرى، من بينها  درجات احلرارة احمليطة املرتفعة. وقالت إ
ّكبات الكربون اهليدروفلورية غري املشّبعة، وخصوصًا يف التربيد املنزيل، حيث ينتشر استخدام داالت مر 
يف الصني واهلند واالحتاد األورويب. ودعت الفريق إىل العمل سيما  ال، على نطاق واسع كربونات اهليدرو
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ذات البدائل املتاحة  لة منواجملموعة الكامالسوق  واقععلى أن تعكس الصيغة النهائية للتقرير بشكل كامل 
  .املنخفضة االحرتار العاملي ةدال
من  ١٢وأعرب ممثل عن األمل يف أن يتبع ما جرى مناقشة أخرى بشأن املسألة، يف سياق البند   -  ٦٧

. وقال إن األمر يستلزم إجراء مناقشة مثالً  جدول األعمال بشأن التعديالت املقرتحة على الربوتوكول
ا الفريق بشأن املسألة. و ألعمال األخرى ال سوى  يسأن التقرير لب عدة ممثلنيأقّر ليت ميكن أن يضطلع 

  إتاحة الفرصة ملناقشة حمتوياته بالتفصيل مع فرقة العمل.طلبوا و صيغة مؤقتة، 
 ،الضطالع مبزيد من األعمال بشأن التقريراضرورة  وخُلص إىلملناقشات، ا الرئيس املشاركخلص و   -  ٦٨
على إنشاء ومت االتفاق طراف أن تقّدم توجيهات إىل الفريق بشأن وضع الصيغة النهائية للتقرير. األعلى وأن 

  فريق غري رمسي ملناقشة املوضوع مبزيد من التفصيل.
بالتعاون مع سويسرا واملغرب واملكسيك والواليات املتحدة  أُعدّ  شروع مقررملممثل كندا مقرتح وقدم   -  ٦٩

وأن ، ٢٤/٧ستند إىل التقرير الذي جيري إصداره مبوجب أحكام املقرر أن ي من املزمع األمريكية. وأوَضح أن
(أ) من جدول  ١٠و ٦مسائل أخرى سبق طرحها يف االجتماع، خصوصًا يف إطار البندين  يتضمن

من جدول األعمال،  ١٢يف إطار البند  اليت ستناقش لتعديالت املقرتحةبا ويرتبط مشروع املقرراألعمال. 
  األطراف اليت مل تؤيّد التعديالت. حيظى مشروع املقرر مبوافقةمنفصل عنها. وأعرب عن أمله يف أن  هلكن
تقييم لالعتبارات التقنية إجراء طلب مشروع املقرر إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يو   -  ٧٠

اهليدروفلورية على املستوى العاملي  واالقتصادية الداخلة يف تنفيذ تدابري التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون
اآلثار والتكاليف البيئية  ومنهامنتج ثانوي، ك ٢٣ - وتدابري الرقابة على مرّكب الكربون اهليدروفلوري

أيضاً األطراف إىل تقدمي معلومات يدعو مشروع املقرر من جدول األعمال،  ٦املرتبطة بذلك. وعمًال بالبند 
بدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت تقلل تشجع استخدام واملبادرات اليت بشأن نظم اإلبالغ والسياسات 

فيما أن تنظر إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مشروع املقرر طلب يالبيئة. وأخرياً،  علىاآلثار 
املنخفضة ر العاملي االحرتاذات دالة البدائل الناشئة  أن إذا كانت املشاريع اإلرشادية اإلضافية للتحقق من

يف مساعدة األطراف العاملة مبوجب  تفيدوتكنولوجيات التحكُّم يف انبعاثات املنتجات الثانوية، سوف 
بالتخلُّص التدرجيي من مرّكبات  أنشطةتقليل األثر على املناخ الناجم عن على  ٥من املادة  ١ الفقرة

ذات دالة جتنُّب التحوُّل إىل البدائل عن لية املرتتبة اآلثار املاوأن تبحث الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
يف املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون املرتفعة االحرتار العاملي 

قائمة حصرية لإلجراءات املمكنة، بيد أنه يتضمن  مشروع املقرر الاهليدروكلورية فلورية. وقال إنه يقبل أن 
  أساساً جيداً للمناقشات. يشكليف أن أمله أعرب عن 

على أمهية جتاوز املبادرات القائمة لالستعاضة عن  ، وهو أحد مقدمي القرار،وأّكد ممثل املكسيك  -  ٧١
اكامل لتكاليف   فهموللوصول إىل  ،املواد املستنفدة لألوزون   تكنولوجيات جديدة معقَّدة. ما يعتقد أ

احلاجة إىل أن يضطلع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبزيد من وسلَّط ممثل الضوء على   -  ٧٢
  األعمال لتحديد تكنولوجيات بديلة مناسبة للبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة املرتفعة.
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 ٥وأوَضح ممثل كندا، يف رّده على سؤال بشأن عنوان املقرر، أن األمانة استخَدمت عنوان البند   -  ٧٣
شروع مقرر أوسع ملمناسب غري أن العنوان ب وأقرّ عنوانًا للمقرر. يضع نظرًا ألنه مل  من جدول األعمال

  بتقدمي صيغة منقَّحة للعنوان. وعدو  ،نطاقاً 
األساس لوالية  توفروقال ممثل إنه يرى أن املناقشات غري الرمسية اليت ستجرى مع الفريق ينبغي أن   -  ٧٤

مشروع القرار جتاوز بكثري بند جدول  وأعرب عن اعتقاده أن مبوجبها يقوم الفريق مبزيد من األعمال.
من جدول  ١٢يثري تساؤالت سياسية وقانونية وتقنية سوف حتتاج إىل مناقشة يف إطار البند أنه األعمال و 
يطلب إىل التعديالت املقرتح إدخاهلا على الربوتوكول. وقال إنه يعترب من غري املعقول أن املتعلق باألعمال 

 ، كمااملشورة قبل أن يتخذ اجتماع األطراف املقررات السياسية الضرورية تقدميق، وهو هيئة تقنية، الفري
مل  مسائليشعر أنه من غري املناسب أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تتناول 

ا تندرج يف إطار واليتها. وفيما يتعّلق باملقرتح الداعي إىل طلب معلومات بشأن تدابري  يكن متأكدًا أ
بدائل. وأعاد التأكيد على شعوره الالتحوُّل إىل تشجيع السياسات العامة، قال إن األطراف قد اتفقت على 

عملية  احتمال التداخل معمن جدول األعمال، بشأن  ٦يف إطار البند أعرب عنه بالقلق الذي سبق أن 
مشروع املقرر  حيبذ تعليقشأن تغريُّ املناخ. ويف اخلتام، قال إنه مماثلة أنشئت مبقتضى االتفاقية اإلطارية ب

  االنتهاء من املناقشات غري الرمسية مع الفريق.حىت  بصورة مؤقتة
ورّدًا على سؤال بشأن نوع املشاريع اإلرشادية املتوّخاة يف مشروع املقرر، أوَضح ممثل الواليات   -  ٧٥

 تقدمي مشروع املقرر، أن هناك مرحلة أوىل من املشاريع اإلرشادية املتحدة األمريكية وهو من املشاركني يف
ا بالفعل يف سياق التدابري األّولية للرقابة  فيما  ٥ األطراف العاملة مبوجب املادةلدى جرى االضطالع 

ما إذا كان طلب مشروع املقرر إىل اللجنة التنفيذية أن تنظر فيييتعّلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. و 
داالت ذات بدائل الزيد من املشاريع اإلرشادية للمساعدة يف التحوُّل إىل يدعو لالضطالع مبهناك سبب 

واملرحلة الثانية من خطط إدارة  ،يف سياق األهداف األخرى للتخلُّص التدرجيياملنخفضة االحرتار العاملي 
  ورية.التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فل

وبشكل أعّم، قال إنه يعترب أن مشروع املقرر يهدف إىل االعتماد على األعمال اجليدة اليت   -  ٧٦
ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حىت اآلن. وأعرب عن اعتقاده بأن من املنطقي اختاذ  اضطلع 

رّكبات الكربون اهليدروفلورية. ملسريعًا  اخلطوة التالية والنظر يف اآلثار التقنية والبيئية لالستهالك املتزايد
(أ) من جدول  ١٠و ٦و ٥املسائل اليت نوِقَشت يف إطار البنود بني ربط الأيضًا املنطقي وسيكون من 

، واقرتح إنشاء فريق لالتصال ملناقشة نّص مشروع املقرر املقرتح تصلة ببعضها البعضهي مسائل مفاألعمال، 
  مبزيد من التفصيل.

أعادوا التأكيد على شواغلهم و هذه املرحلة، يف إنشاء فريق لالتصال  عارضوان ي آخر نيممثلأن بيد   -  ٧٧
تصال بعد االالعودة إىل مسألة إنشاء فريق  لكنهم أشاروا إىل إمكانيةالطابع العام ملشروع املقرر. ن أبش

  من جدول األعمال. ١٣مناقشة البند 
ملقرر سوف يعّلق مؤقتاً؛ وميكن لالجتماع أن يعود إليه وخلص الرئيس املشارك إىل أن مشروع ا  -  ٧٨

  أخرى.عقب إجراء املناقشات بشأن مسائل 
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قدم السيد آشفورد تقريرًا عن املناقشات غري الرمسية مع األطراف فيما يتعلق يف وقت الحق، و   -  ٧٩
قييم االقتصادي يف االجتماع التقرير. وقال إن الفريق عقد اجتماعني، وقد اقرتح فريق التكنولوجيا والت بإمتام

الثاين تنظيم املناقشات وفقًا لثالثة جماالت رئيسية: التقييمات الرجعية مقابل التقييمات املستقبلية، 
والتسلسل اهلرمي لآلثار البيئية؛ ونطاق القطاعات، إلدراجها يف التقرير النهائي. واتفقت األطراف على 

  وفقاً للمجاالت املذكورة كما ستقدم تعليقات خطية أكثر حتديداً. توفري معلومات إضافية خالل املناقشات
سريكز على لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن التقرير النهائي  السيد آشفوردوأكد   -  ٨٠

يف فصل واحد، ولكنه لن يتم  الرجعية؛ وسيتم جتميع التحليالت ٢٠٢٠حىت عام  االستشرافيةالتقييمات 
معاجلة مستفيضة للبدائل املتاحة والعوامل اليت  ةالفردي اتن ذلك. وستشمل فصول القطاعتفسريها أكثر م

ترى األطراف أن معاجلة  تصورات حمددة. والل لكنها لن تتضمن مناذج، إليها تؤثر يف قبول السوق والنفاذ
واد ذات التأثري البيئي اآلثار البيئية السلبية يتوافق مع مقصد املقرر. وتبعًا لذلك سيقتصر حتديد كمية امل

تتضمن إشارات إىل ورد مناقشة سردية التقرير سي لكنالسليب على املواد ذات التأثريات املناخية املباشرة، 
أمهية التأثريات البيئية احملتملة األخرى. وأوضحت األطراف أن النطاق احلايل للقطاعات اليت يغطيها مشروع 

اختيار املتبعة يف عملية ال. وسُتبذل اجلهود للتوسع يف توضيح ٢٤/٧املقرر التقرير يعترب كافيًا لتلبية أهداف 
معاجلة العوامل البيئية احمللية والعاملية على حد سواء، إىل جانب املتطلبات التقنية لتشمل البدائل 

  واالقتصادية.
ية. وقال إنه السيد آشفورد كل من ساهم يف املناقشات اليت كانت مفيدة للغاويف اخلتام، شكر   -  ٨١
، لكنه يعتقد أن ٢٠١٣متوز/يوليه  ١٩تزال أمام األطراف فرصة لتقدمي املزيد من التعليقات احملددة حىت  ال

فرقة العمل لديها اآلن ما يكفي من التوجيهات إلعداد الصيغة النهائية للتقرير متهيدًا لتقدميه إىل االجتماع 
  اخلامس والعشرين لألطراف.

ضوء التداخل بني ويف من جدول األعمال،  ١٣ت اجللسة العامة مناقشة للبند وبعد أن أجر   -  ٨٢
إىل حبث اخليارات الفريق العامل دعا الرئيس املشارك  ،املقدم من كندا وتلك املناقشةاملقرتح مشروع املقرر 

  املتاحة ملناقشة مشروع املقرر املقرتح.
قدمه تتداخل مع املناقشات املعقودة بشأن البند والحظ ممثل كندا أن عناصر مشروع املقرر الذي   -  ٨٣
صياغة تقريره عن البدائل ذات دالة االحرتار  إمتامفريق بشأن الواملناقشات غري الرمسية املعقودة مع  ١٢

فر فرصة منظمة ملناقشة ماهية املتابعة اليت ترغب فيها األطراف بشأن االعاملي املنخفضة. لكنه نوه إىل عدم تو 
إنشاء فريق اتصال يتوىل النظر يف هذه املسألة ويوفر له مشروع املقرر  إذا كان من املمكنتساءل التقرير. و 

املقرتح واحداً من اخليارات. وكبديل لذلك، ميكن إحالة مشروع املقرر املقرتح إىل اجتماع األطراف ملزيد من 
  املناقشة.

أيضًا مع عدد آخر من بنود جدول والحظ أحد املمثلني أن مشروع املقرر املقرتح يتداخل   -  ٨٤
  (أ)، وبالتايل فإن االجتماع قد أجرى مناقشة هلذه املسألة إىل حد ما. ١٠و ٦و ٥األعمال، ومنها البنود 

على االطالع ورأى الرئيس املشارك أنه قد يكون من املفيد إجراء املناقشة بعد أن يتسىن للممثلني   -  ٨٥
ملهتمني أن لممثلني اقبل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف. وميكن ل التقرير النهائي للفريق الذي سيتاح

  يناقشوا مشروع املقرر املقرتح قبل ذلك االجتماع، يف ضوء تقرير الفريق.
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واتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع جيم من املرفق األول هلذا   -  ٨٦
  امس والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه.إىل االجتماع اخل التقرير

معلومات عن تدابير سياسات التحول عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون (تقرير االجتماع   -سادساً 
  )١٨٧)، الفقرة UNEP/OzL.Pro.24/10الرابع والعشرين لألطراف (

يف االجتماع الرابع  دمتقإىل أن بعض األطراف البند،  عرضه هذالدى  ،أشار الرئيس املشارك  -  ٨٧
والعشرين لألطراف ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر بشأن املعلومات عن تدابري سياسات 

املعلومات ب تزويد األطرافالغرض من مشروع املقرر هو كان التحول عن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. و 
لرامية إىل جتنب التحول عن املواد املستنفدة لطبقة بة، واملبادرات األخرى اارقعن السياسات، وتدابري ال

حبث هذه مواصلة وافقت األطراف على إرجاء قد الحرتار العاملي. و دالة مرتفعة لاألوزون إىل بدائل ذات 
عدم االتفاق على مشروع بسبب الجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية إىل ااملسألة 

  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2لوثيقة لألف من املرفق األول فرع ع املقرر يف الاملقرر. ويرد مشرو 
وقال أحد املمثلني إنه رغم عدم التوصل إىل اتفاق بشأن مشروع املقرر يف االجتماع الرابع   -  ٨٨

والعشرين لألطراف، فقد جرى حوار واعد، وإن املسألة تستحق املزيد من البحث يف االجتماع احلايل، رمبا 
بشأن تقرير فريق  ٥االقرتان مع البنود األخرى ذات الصلة الواردة يف جدول األعمال، مثل البند ب

بشأن التعديالت  ١٢التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون، أو البند 
  املقرتحة على بروتوكول مونرتيال.

 استالم أي رد على دعوة مشروع املقرر لألطراف إىل تقدمي ما إذا كان قد متعوردًا على سؤال   -  ٨٩
، قال ممثل األمانة إنه نظراً ٢٠١٣آذار/مارس  ٣١املعلومات ذات الصلة ألمانة األوزون يف موعد أقصاه 

استالم املعلومات غري خمولة بلعدم توصل اجتماع األطراف إىل اتفاق بشأن مشروع املقرر، فإن األمانة 
قلق العديد من األطراف أثناء املناقشة السابقة ثار آما املسألة. وأشار أحد املمثلني إىل أن واإلبالغ عن 

ذلك ما إذا كانت هذه التدابري تتعلق بالبدائل ومن ملشروع املقرر هو نوع تدابري السياسات املشار إليها، 
صادي. وأضاف أنه قبل حبث العناصر يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتوجودة فعًال والوارد ذكرها امل

بشأن النطاق املزمع للتدابري،  املفيد إجراء مناقشات غري رمسيةمن سيكون ، بصورة رمسية املوضوعية للمقرر
عالقتها بالعمليات األخرى اجلارية يف إطار نظام تغري املناخ، وبصفة خاصة عالقتها بالفريق العامل و 

مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية أنشأه مل املعزز الذي املخصص املعين مبنهاج ديربان للع
شكل اتصاالت على اليت تتخذ إلبالغ بالتزامات احلالية التغري املناخ يف دورته السابعة عشرة، واشأن ب

  بتغري املناخ. بشأناإلطارية األمم املتحدة املستوى الوطين مبوجب اتفاقية 
من جدول  ٥عوجلت يف مشروع املقرر املقدم يف إطار البند  اجلاري حبثها قدل ئوحيث أن املسا  -  ٩٠

  أعاله)، مل يقدم مقرر منفصل يف إطار هذا البند. ٦٩األعمال (انظر الفقرة 
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  المسائل التنظيمية المتصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - سابعاً 
، ٢٤/٨ادي عن المسائل التشغيلية والتنظيمية (المقرر تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص  -ألف 

  )٣و ١الفقرتان 
فريق التكنولوجيا إىل إىل أن األطراف طلبت  ،البند الفرعي هلدى عرض ،أشار الرئيس املشارك  -  ٩١

إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث  أن يقدم ،٢٤/٨يف املقرر  ،والتقييم االقتصادي
، على حنو يراعى فيه عبء التشكيلة املستقبلية للجان اخليارات التقنية التابعة لهتوصيات بشأن ثني والثال

جراءات التشغيلية اإل إتاحة نية التابعة لهقجلان اخليارات التالعمل املتوقع. وطلب املقرر أيضًا إىل الفريق و 
من  ٣صدار اجمللد إلو  املطلوب العمللع بلتضط. وبناًء على ذلك، أنشأ الفريق فرقة عمل لألطراف املوحدة

 ١. ويرد أيضًا ملخص للقضايا الرئيسية اليت يتضمنها التقرير يف اإلضافة ٢٠١٣التقرير املرحلي للفريق لعام 
ملذكرة األمانة عن القضايا املعروضة أمام الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلايل 

)UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2/Add.1 الرئيسة املشاركة للفريق والرئيسة مارانيونبيلال ). وقدمت السيدة ،
عرضًا عن النتائج  ، الرئيسة املشاركة للفريق أيضاً،والسيدة بيزانو ،٢٤/٨املشاركة لفرقته العاملة بشأن املقرر 
  هلذا التقرير. الثايناملرفق الفرع جيم من الرئيسية. ويرد ملخص للعرض يف 

شة اليت أعقبت ذلك، طُلب من ممثليت الفريق توضيح جوانب معينة من عرضهما. وفيما ويف املناق  -  ٩٢
يتعلق باإلجراءات التشغيلية املوحدة وعالقتها باإلجراءات، قالت السيدة مارانيون إن جلان اخليارات التقنية 

 تنقيحها لضمان أدى إىل ٢٤/٨مجيعها لديها إجراءات تشغيلية موحدة رمسية أو غري رمسية، ولكن املقرر 
ستخدم بعض جلان اخليارات التقنية بالفعل إجراءات جديدة، يف حني أن تحتقيق قدر أكرب من االتساق. و 

لجان اخليارات التشكيلة املستقبلية لهذه اإلجراءات. وأوضحت كذلك أن  تعمل على تطبيقجلانًا أخرى 
التطورات  تراعِ  مل اع يف السنوات القادمة، لكنهستند إىل عبء العمل املتوقتالتقنية املقرتحة يف املستقبل 

  .كن التكهن مبا سيحدث عندئذ ميبعيد جداً والحيث أنه موعد  ٢٠١٨احملتملة بعد عام 
وقال أحد املمثلني إن املصطلحات املستخدمة يف اإلجراءات التشغيلية املوحدة ينبغي أن يكون هلا   -  ٩٣

لجنة اخليارات ب ما يتعلقفي‘‘ للفصل الرئيسي الكاتب’’مصطلح  إىل استخداماالنتباه  وجهتعريف واضح، و 
التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وهو مصطلح مل تستخدمه جلان اخليارات التقنية 

  األخرى.
مل يف واستجابة لطلب التوضيح بشأن العملية املشار إليها يف تقرير الفريق عن ترشيح اخلرباء للع  -  ٩٤

أشارت السيدة بيزانو جلان اخليارات التقنية اليت تبدو خمتلفة عن العملية الواردة يف االختصاصات املنقحة، 
إىل أن اإلجراء اخلاص برتشيح أعضاء جلان اخليارات التقنية خيتلف عن اإلجراء املستخدم يف تعيني أعضاء 

مكن ترشيح عضو حمتمل يف إحدى جلان اخليارات الفريق، إذ أن األخري يتطلب مقرراً من األطراف. فمن امل
ا أو من جانب بلده، ولكن يف كلتا احلالتني يتم التشاور مع جهة  التقنية من جانب جلنة اخليارات التقنية ذا
التنسيق اخلاصة ببلد املرشح، إما بصورة مباشرة من جانب جلنة اخليارات التقنية أو عن طريق أمانة األوزون. 

ا ستعرف ما إذا كانت عدة جلان خيارات لديها  ويعد إشراك أمانة األوزون مفيدًا بشكل خاص حيث أ
  مرشحني من نفس الطرف.
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وأكد عدة ممثلني على ضرورة حتقيق التوازن يف عضوية كل جلنة من جلان اخليارات التقنية، من   -  ٩٥
 ٥من املادة  ١عامل مبوجب الفقرة  حيث التمثيل اجلنساين واجلغرايف، ومعرفة ما إذا كان األعضاء من طرف

أي خربة يؤدي بأي حال إىل فقدان  هذا التوازن ينبغي أال توخي. غري أن أو ال من بروتوكول مونرتيال
قد لألطراف، خاصة فيما يتعلق بالتطورات املستقبلية اخلاصة ببدائل املواد املستنفدة لألوزون. و  ضرورية

: ضمان استفادة مجيع جلان اخليارات التقنية من اخلربة املتعلقة يليما  تضمنت املقرتحات اهلامة األخرى
؛ وحتديد عدد الرؤساء املشاركني العاملني يف كل جلنة املنخفضة داالت االحرتار العامليذات بالبدائل 

قدر أكرب من املشاورات برئيسني، وحتديد عدد األعضاء بعشرين عضواً؛ ونتيجة لقلة أعداد األعضاء، إجراء 
  عن طريق املراسلة.

باإلضافة إىل بصورة أكثر تفصيًال، املذكورة آنفًا وأعرب املمثلون عن رغبتهم يف مناقشة القضايا   -  ٩٦
الطبية،  التقنية الكيميائية وجلنة اخلياراتللمواد مواضيع أخرى، مثل إمكانية اجلمع بني جلنة اخليارات التقنية 

جلان قدرة بالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية إىل جلنتني لضمان  وتقسيم جلنة اخليارات التقنية املعنية
ألطراف. ونظرًا إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم ملستقبلية لحتياجات ااالاخليارات التقنية على تلبية 

حت إحدى ، اقرت ٢٠١٤عام لسيكون مشغوًال يف عملية التقييم  نية التابعة لهقجلان اخليارات التاالقتصادي و 
يكون لن وما بعده. وعالوة على ذلك، قالت إنه قد  ٢٠١٥عام لاملمثالت أن يتم النظر يف هذه التغيريات 

كل سنتني بدًال من واقرتحت تقدمي تقرير استكمايل مرة  ، ةسنوي تقدمي استكماالت تكنولوجيةمن الضروري 
  ذلك، شريطة أن يظل من املمكن استيعاب طلبات مؤقتة معينة.

مقرر شروع مقرتحًا ملسرتاليا الفريق العامل املفتوح العضوية بأن طرفها قد أعد أوأبلغت ممثلة   -  ٩٧
الحتمال تقدميه إىل اجتماع األطراف. وطلب الرئيس املشارك إىل األطراف املهتمة أن تتشاور بشأن هذه 

  ن تقدم.إىل الفريق العامل املفتوح العضوية عما حترزه م اً تقرير وأن تقدم املسألة 
ورقة اجتماع تتضمن وقدمت  الواليات املتحدة األمريكية باسمممثلة أسرتاليا  وبعد ذلك تكلمت  -  ٩٨

شروع مقرر بشأن تشغيل وتنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وأوضحت أن مشروع اقرتاحًا مل
اليت وافقت عليها األطراف يف  نطوق عن تنفيذ االختصاصات املنقحةيف امليتضمن فقرات املقرتح املقرر 
 ةاحملتمل ةاملنقح شكيلةاستعراض لعمليات ترشيح أعضاء للجان اخليارات التقنية؛ والتعن ؛ و ٢٤/٨املقرر 

  .االستكمالية عن التكنولوجيا تقاريرالووترية للجان اخليارات التقنية؛ 
ملا ، نية التابعة لهقان اخليارات التجلويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أثىن عدة ممثلني على الفريق و   -  ٩٩

هلا. وقال أحد املمثلني إنه ملساعدة الفريق يف مهمته اغتشاق ائشفافية طر لعمل مفيد و يقومون به من 
الرئيسية وهي تزويد اجتماعات األطراف مبعلومات تقنية مستكملة، ينبغي أن تقتصر أي إعادة تنظيم أو 

جمموعة من البلدان، إن  باسمري فقط. وقال ممثل آخر كان يتكلم تعديل يف أسلوب عمله على ما هو ضرو 
اشتغال بعض املقرتحات جديرة مبزيد من البحث، لكنه أعرب عن حتفظاته ألنه قد أُثريت أسئلة كثرية عن 

  إجراء التنقيحات األخرية على اختصاصاته. فور الفريق
مع مقدمي مشروع  ملسألة بصورة غري رمسيةأن تناقش األطراف ا ضرورةفق الفريق العامل على توا  -١٠٠
اتبلغ الفريق العامل بنتائج أن ، و املقرر   .مناقشا
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وتبعًا لذلك، أفاد ممثل أسرتاليا الذي كان يتكلم باسم الواليات املتحدة أيضًا بأنه قد جرى تنقيح   -١٠١
هتمة. ويقّر املشروع املنقح بأن مشروع املقرر املقرتح وأدرجت فيه التعليقات املفيدة املقدمة من األطراف امل

الفريق بدأ بتطبيق اختصاصاته املنقحة ويشجعه على مواصلة تطبيقها. ويطلب مشروع املقرر أيضًا إىل 
لعضوية جلان اخليارات  املعلومات ذات الصلة عن الرتشيحات ٢٠١٤الفريق أن يضّمن تقريره املرحلي لعام 
ا أمثلة عن ا احملتملة يبّني من خالهلا املقصود مبصطلح  التقنية التابعة له ويرفق  ، وأن ‘‘التشكيلة’’تشكيال

  نولوجية السنوية.كيقدم خيارات إلجراء أي تبسيط الزم الستكماالته الت
واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته املعدلة الواردة يف الفرع دال من املرفق األول   -١٠٢

  تماع اخلامس والعشرين لألطراف كي يواصل النظر فيه.هلذا التقرير إىل االج
الفقرتان  ٢٨/١٠حالة العضوية في الفريق العامل ولجان الخيارات التقنية التابعة له (المقرر   -باء 

  )١١و١٠
أن األطراف قد وافقت يف املقرر إىل هذا البند الفرعي،  هلدى عرضأشار الرئيس املشارك،   -١٠٣
رتات والية مجيع األعضاء يف الفريق العامل وجلان اخليارات التقنية التابعة له يف على أن تنتهي ف ٢٣/١٠

من  ، ويستىنقبل ذلك الوقت أعضاء إعادة تعيني إذا مل تقرر األطراف ٢٠١٤ عام أو ٢٠١٣اية عام 
  سنوات يف املقررات السابقة. ٤اخلرباء الذين مت تعيينهم لفرتات  ذلك
والوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2عضوية يف الفريق يف الوثيقة ويرد موجز حلالة ال  -١٠٤

UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2/Add.1.  ٢٠١٣أشار الرئيس املشارك إىل أن التقرير املرحلي للفريق لعام قد و 
بعض أعضاء جلان اخليارات التقنية، وطلب تقدمي  إعادة ترشيح وتعينيمعلومات حمدودة عن  يحيتو 

  .للرتشيحأو إعادة جديدة شيحات معلومات عن أي تر 
اية عام يغادران سوف التالية أمساؤمها الفريق عضوي وأشارت ممثلة اسرتاليا إىل أن   -١٠٥ ، ٢٠١٣يف 
يف العلمية والتقنية  ملعارفهما: السيدة ميشيل ماركويت والسيد أيان راي. وأشادت باملسامهة الكبرية ومها

اثنني من أعضاء جلان اخليارات التقنية مها السيدة ترشيح ليا أعادت قالت إن اسرتاو بروتوكول مونرتيال. 
هيلني توب للجنة اخليارات التقنية الطبية، والسيد أيان بورتر للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل. وقال 

ية جلنة اخليارات التقنيف كوميولوف سريغي  السيد ترشيح يعيد  الطرف ممثل االحتاد الروسي إن بلده
يف إعادة ترشيح السيد رغبته قد أعرب بالفعل عن  الطرف أن بلدهإىل ممثل الربازيل وأشار للهالونات. 
ة. وقال ممثل يضخات احلرار املبيوسوتو للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء و أغويار روبرت دي 

  تقنية لربوميد امليثيل.السيد حممد بصري يف جلنة اخليارات الترشيح األمانة أنه قد أعيد 
بشأن  ةمقرتح اتمقرر  يعر اقرتح عدة ممثلني تقدمي ورقة اجتماع تتضمن مشاوتبعًا لذلك،   -١٠٦

عضوية الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له. وتوخيًا للكفاءة، رأى أحد ل رتشيحوإعادة الالرتشيحات 
يف مشروع مقرر الرتشيحات وإعادة الرتشيحات مجيع  األعضاء أن على أولئك املمثلني أن يعملوا معاً لدمج

مقرتح واحد. وميكنهم يف الوقت نفسه أن جيروا مزيدًا من املناقشات بشأن بعض اجلوانب من اختصاصات 
الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له، ومن ذلك عدد الرؤساء املشاركني لكل من جلان اخليارات التقنية، 

  من يف منصب الرئيس املشارك للفريق وكرئيس مشارك إلحدى جلان اخليارات التقنية.والتعيني املتزا
وبعد إجراء مناقشات إضافية، أفاد أحد املمثلني بأن فريقًا غري رمسي قد اجتمع ملناقشة   -١٠٧

االختصاصات اجلديدة املتعلقة بعدد الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية،  الرتشيحات يف ضوء
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فضيل أال يكون الرئيس املشارك للفريق رئيسًا مشاركًا إلحدى اللجان التابعة له. وأشار املشاركون يف وت
املناقشات أيضًا إىل أنه ينبغي منح الفريق الوقت لتطبيق اختصاصاته على حنو تدرجيي يكفل احتفاظه 

ا مع الفريق.   مبستوى خرباته، وينبغي أن يطلب إىل األطراف تنسيق ترشيحا
واتفق الفريق العامل على أن يطلب إىل األمانة دمج مشروعي املقررين اجلاري حبثهما يف إطار البند   -١٠٨

مع طلبات إعادة الرتشيح األخرى الواردة من األطراف يف مشروع مقرر واحد، وعرضه مع  (ب) ٧الفرعي 
لنظر فيه. وتبعًا لذلك، اتفق س والعشرين لألطراف ليواصل اثة للرتشيحات على االجتماع اخلامقائمة حمدّ 

الفريق العامل على ربط مشروعي املقررين بصيغتهما الواردة يف الفرع هاء من املرفق األول هلذا التقرير، 
  مشروع مقرر واحد وإحالته إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه.بانتظار دجمهما يف 

لمستخدمة على متن السفن، بما في ذلك الموافقة المسبقة عن بة ااالمواد الخاضعة للرق  -ثامناً 
وتقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف  ؛٣، الفقرة ٢٤/٩(المقرر  علم

)UNEP/OzL.Pro.24/10 ٧٤)، الفقرة( 

هذا البند، إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدم يف  ، لدى عرضهأشار الرئيس املشارك  -١٠٩
املفتوح العضوية تقييماً للمواد املستنفدة لطبقة األوزون املستخدمة يف العامل تماع الثاين والثالثني للفريق االج

معلومات عن كيفية تنظيم األطراف الستخدام املواد املستنفدة لألوزون قدمت ألمانة أن اخدمة السفن، و 
إىل أعدته كرواتيا واالحتاد األورويب  يف خدمة السفن واإلبالغ عنها. ويف وقت الحق، ُقدم مشروع مقرر

الجتماع الرابع والعشرين لألطراف ُيطلب فيه إىل الفريق توفري جمموعة من املعلومات اإلضافية اليت من ا
ا أن تساعد يف معاجلة املسائل  على الصعيدين الوطين والعاملي، وحتديد البدائل املمكنة للمواد  الكامنةشأ

ون املستخدمة يف القطاع البحري. ومل يتم التوصل إىل اتفاق بشأن بعض عناصر املستنفدة لطبقة األوز 
إجراء املوافقة املسبقة عن علم فيما يتعلق باملواد املستنفدة لطبقة استخدام مشروع املقرر، مبا يف ذلك 
لعامل اعلى أن يقوم الفريق  ،٢٤/٩مبوجب املقرر  ،اتفق اجتماع األطرافقد األوزون على منت السفن. و 

قرر املذلك املفتوح العضوية بإعادة النظر يف هذه املسألة يف اجتماعه احلايل. وطُلب أيضاً إىل الفريق مبوجب 
يف القطاع البحري املربّد نقل العن نسخة مستكملة من املعلومات  ٢٠١٣أن يقدم مع تقريره املرحلي لعام 

من التقرير املرحلي  ١اجمللد  من ٧املستكملة يف الفصل وترد النسخة  يف تقاريره املرحلية السابقة. وردتاليت 
  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2/Add.1، ويرد موجز للنتائج يف الوثيقة ٢٠١٣للفريق لعام 

عن النقل تقرير الفريق إىل مع التقدير، فأشار جمموعة من األطراف  باسمأحد املمثلني تكلم و   -١١٠
ختاذ إجراء يف هذا اجملال رغم الباجلهود اليت بذلتها بعض األطراف  يف القطاع البحري. وأشاد أيضاً املربّد 

إىل  واختتم بالقول إنه يتطلع. حذوهاشأن، وحث بقية األطراف على أن حتذو ذا العدم وجود مقرر رمسي 
 ختاذ أي إجراءات أخرى بشأنالضروري ا سيساعد األطراف يف حتديد ما إذا كان منمما  ،لعملهالفريق  مامتإ

  هذه املسألة.
فق على إرجاء تد يف القطاع البحري، وانقل املربّ عن الفريق الوأحاط الفريق العامل علمًا بتقرير   -١١١

  فر معلومات إضافية.اتو  إىل حنيهذه املسألة مواصلة النظر يف 

  )٢، الفقرة ٢٤/١٠(المقرر  RC-316c للمركب استعراض فريق التقييم العلمي  - تاسعاً 
 ٢٠١٢يف مطلع عام فاد البند، إىل أن االحتاد الروسي أ اهذ ، لدى عرضهلرئيس املشاركأشار ا  -١١٢

 ,RC-316c )1,2-dichloro-1,2,3,3,4,4-hexafluorocyclobutane هي رب على مادة كيميائيةاأنه جيري جتب



UNEP/OzL.Pro/WG.1/33/6 

23 

CAS 356-18-3( ١١٣ -، كبديل ملركب الكربون الكلوري فلوري )CFC-113( ة. وقد الصناعة الفضائي يف
املرحلي لعام  هالتقرير  يف سياق عرضها ،الكيميائية هذه املادةحددت جلنة اخليارات التقنية الكيميائية 

ا مركب جديد من مركبات  ،املفتوح العضويةالعامل االجتماع الثاين والثالثني للفريق خالل  ٢٠١٢ على أ
توكول مونرتيال. وبناء على ذلك، دعا املقرر مبوجب برو ضع حاليًا للرقابة خي الالكربون الكلورية فلورية 

بشأن املمارسات اليت توجيهات  ي، وأRC-316cب لمركلتقييمات بيئية تقدمي األطراف القادرة إىل  ٢٤/١٠
تقلل من اإلطالقات املقصودة هلذه املادة. وطلب املقرر أيضًا إىل فريق التقييم العلمي أن جيري تقييماً قد 

، مبا يف ذلك قدرات هذا املركب على استنفاد طبقة األوزون وعلى إحداث االحرتار RC-316cلمركب لأوليًا 
يف اجتماعه احلايل. وسُيدرج تقييم املادة العامل لفريق إىل االعاملي، وأن يقدم النتائج اليت يتوصل إليها 

 .  ٢٠١٤م الكيميائية يف التقييم القادم الذي جيريه الفريق كل أربع سنوات والذي سيصدر يف عا

 ركباملر. رافيشانكارا، تقريرًا أوليًا عن  وقدم الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، السيد أ.  -١١٣
ستنفاد طبقة األوزون ال دالة مرتفعةوذات  املعّمرة، وهو خليط من اثنني من اإليزومرات R-316c لتجاريا

، ومركب الكربون ١١ - فلوري  ربون الكلوري، مركب الكأقلبدرجة  متاثل، وإن وإحداث االحرتار العاملي
  .  ١٢ - الكلوري فلوري

وأعرب أحد املمثلني عن تقديره للرئيس املشارك للفريق لتوفريه هذه املعلومات للفريق العامل يف   -١١٤
  م.املادة يف تقرير التقييم القادهذه هوده الدؤوبة إلدراج املعلومات عن جلالوقت املناسب، و 

  .املقدمةريق العامل علماً باملعلومات وأحاط الف  -١١٥

  المسائل المتصلة بالتمويل  -  شراً اع
من خالل التحكم في انبعاثات  ٢٢ -اإلنتاج النظيف لمركب الكربون الهيدروكلوري فلوري   - ألف

  )٩٨، الفقرة (UNEP/OzL.Pro.24/10)الثانوية (تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف المنتجات 
إىل مشروع املقرر اخلاص باإلنتاج االنتباه، لدى عرض هذا البند الفرعي، الرئيس املشارك  وجه  -١١٦

الوارد  ،ةالثانوياملنتجات نبعاثات امن خالل التحكم يف  ٢٢ -  النظيف ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
أن  ،ضمن مجلة أمور املقرر،طلب ي. و UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2لوثيقة ليف الفرع باء من املرفق األول 

تنظر اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف مقرتحات املشروعات املتعلقة بالتخلص من انبعاثات 
اليت ال  ٢٢ -  من مرافق إنتاج الكربون اهليدروكلوري فلوري ٢٣- لكربون اهليدروفلوري لاملنتج الثانوي 

مشروع املقرر خالل جرى حبث نمية النظيفة. وقد آلية الت يف إطارحتصل على قروض خلفض االنبعاثات 
على مواصلة  ،نتيجة لعدم التوصل إىل توافق يف اآلراء ،االجتماع الرابع والعشرين لألطراف الذي وافق

  املناقشة خالل االجتماع احلايل للفريق العامل املفتوح العضوية.
ون مع األطراف األخرى لكي يُدرج يف وأبلغ أحد املمثلني الفريق العامل بأن وفد بلده قد تعا  -١١٧

من جدول األعمال.  ٦و ٥يف إطار البندين  اليت جيري حبثهامشروع املقرر عددًا من القضايا ذات الصلة 
نقح إىل الفريق العامل يف ورقة 

ُ
  .اجتماعوسوف يُقدم النص امل

مشروع املقرر املعروض  وبعد النظر يف النص املعّدل، وحيث أن املسائل قيد البحث قد عوجلت يف  -١١٨
 من جدول األعمال، اتفق الفريق العامل على أال يقدم مقرراً منفصًال يف إطار هذا البند. ٥يف إطار البند 
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التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال من أجل تعظيم الفوائد العائدة   -باء 
االجتماع الرابع كبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (تقرير على المناخ من التعجيل بالتخلص من مر 

  )١٠٥، الفقرة UNEP/OzL.Pro.24/10والعشرين لألطراف (
إىل مشروع املقرر اخلاص بالتمويل االنتباه الرئيس املشارك  وجههذا البند الفرعي،  عرضلدى   -١١٩

الفرع جيم من املرفق األول يف ورية الواردة اإلضايف للتعجيل بالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فل
مجلة أمور من اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد املقرر  طلبي، و UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2يف الوثيقة 
تعظيم الفوائد العائدة على املناخ من التخلص من دف إىل يم خيارات لنافذة متويل يتق ، من بينهااألطراف

من اإلجراءات واالختصاصات. وقد مالئمة على جمموعة  واالتفاقوكلورية فلورية، مركبات الكربون اهليدر 
الذي وافق على إرجاء مواصلة  النص خالل االجتماع الرابع والعشرين لألطرافيف تصال الل نظر فريق

ياغة صنظرًا لعدم توافر الوقت الكايف لالنتهاء من  املناقشات بشأنه إىل االجتماع احلايل للفريق العامل
  .النص
أمهية القضايا اليت يشملها مشروع إىل العديد من املمثلني  نّوه ،وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك  -١٢٠
فريق لالتصال يُعقد خالل االجتماع  صياغة النص يف إطاروطالبوا بإتاحة الوقت الكايف لالنتهاء من  ،املقرر

  احلايل.
ريق االتصال إن الفريق ناقش مشروع املقرر، لكنه مل ، قال الرئيس املشارك لفويف وقت الحق  -١٢١

يتوصل بعد إىل اتفاق بشأن عدد من املسائل، من بينها شكل ونطاق التمويل اإلضايف املطلوب وترتيبات 
  اإلبالغ.
وإثر املداوالت اليت أجراها فريق االتصال، اتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر، بعد   -١٢٢

عناصر بني أقواس معقوفة، وإدراجه يف الفرع واو من املرفق األول هلذا التقرير، إىل االجتماع وضع بعض ال
  اخلامس والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه.

تمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (تقرير االجتماع الرابع والعشرين لألطراف   -جيم 
)UNEP/OzL.Pro.24/10 ١١٤ة ، الفقر(  

متويل  مقرتح بشأن إىل مشروع مقرراالنتباه الرئيس املشارك  وجههذا البند الفرعي،  عرضلدى   -١٢٣
لوثيقة لمرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الوارد يف الفرع دال من املرفق األول 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2.  ث مشروع املقرر حي ١٩/٦قرر يف إشارة إىل البند املتعلق بالتمويل من املو
على االنتهاء من املناقشات بشأن املبادئ التوجيهية ذات الصلة،  تعدد األطرافاملاللجنة التنفيذية للصندوق 

ا بعض األطراف للحد من إليها طلب يو  أن تأخذ يف االعتبار اإلجراءات التنظيمية االستباقية اليت اختذ
أن صيغة لتنقيح، و ل خيضعمشروع املقرر املقرتح إن نص مشروع املقرر  تمقد اليت وقال ممثل اهلند. اإلنتاج

  حمّدثة منه سوف تقدم إىل الفريق العامل لينظر فيها.
األرجنتني ورقة اجتماع تتضمن باسم قدم ممثل اهلند الذي كان يتحدث أيضًا  ويف وقت الحق،  -١٢٤

أن من الضروري  ،١٩/٦املقرر  يف، أوضحألطراف قد تنقيحًا ملشروع املقرر املقرتح، وأشار إىل أن اجتماع ا
أن يكون التمويل املقدم من خالل الصندوق املتعدد األطراف ثابتًا وكافيًا لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية 

من االمتثال للجدول الزمين  ٥من املادة  ١تتمكن األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ، كياملتفق عليها
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عجل من 
ُ
على الرغم من أن هذه قال إنه كل من قطاعي اإلنتاج واالستهالك. و يف  هذا املركب للتخلص امل

ضارة انعكاسات إىل  أدى ، وأن ذلكلالمتثال للجدول الزمين للتخلص املعجل األطراف قد بذلت جهوداً 
ا و كبرية على  ا الصناعيةاقتصادا ا قطاعا . وقد التدرجيي للتخلص وعودالتمويل امل مل حتصل على، فإ

اليت لديها مرافق إلنتاج مركبات الكربون  ٥من املادة  ١الفقرة مبوجب تكون بعض األطراف العاملة 
عجل إذا مل تقدم هلا مساعدات كافية االاهليدروكلورية فلورية يف خطر من عدم 

ُ
متثال اللتزامات التخلص امل

وع املقرر تدابري لتسوية هذه املسألة من مشر  نطوقمن خالل الصندوق املتعدد األطراف. وتقرتح فقرات امل
  القائمة منذ فرتة طويلة. 

يف صحة املقوالت الواردة يف مشروع املمثلني ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، شكك عدد من   -١٢٥
ا تعيد تفسري املقرر  إىل أن صيغة هموأشار أحد .املقرتح املقرر وقالوا إن  .١٩/٦مشروع املقرر تبدو وكأ

خيتلف عما ورد يف االقرتاح قيد النظر، فهم يعتربون أن املنشآت املختلطة غري مؤهلة  ١٩/٦قرر فهمهم للم
للحصول على متويل من الصندوق املتعدد األطراف. وهم يعتربون أيضًا أن األطراف غري مؤهلة للحصول 

ا واللج نة التنفيذية، بالرغم على تعويضات رجعية األثر إلجراءات تتخطى بنود االتفاق املربم بني حكوما
وأشاروا كذلك إىل أن كل اتفاق للتخلص من أن االعتماد الطوعي لتلك التدابري هو أمر يستحق الثناء. 

للمنشآت املختلطة، وأن التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ينص على تقدمي تعويضات 
أجل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية التعويض املقدم ميثل كامل التمويل املتاح للبلد من 

ة يف تلك املنشآت. وأشار أحد املمثلني إىل أن هذا النص حفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املتا
قد أدرج ألن التمويل، وإن كان خمصصًا لتعويض األرباح غري احملققة بسبب إلغاء إنتاج مركبات الكربون 

ا أورية، فإن يف وسع هذه املنشآت أن تواصل حتقيق أرباح، ال بل و الكلورية فل ن تزيد أرباحها بفضل قدر
  على إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

واشتكى ممثل اهلند من عدم وجود مبادئ توجيهية سياساتية لتمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون   -١٢٦
نه سيكون على قال إ، و ١٩/٦من مرور ست سنوات على اعتماد املقرر  اهليدروكلورية فلورية، على الرغم
. ورداً على ذلك ٢٠١٥أن تفي قريباً بالتزامات االمتثال لعام  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

يئة مل قال املمثلون من األعضاء يف اللجنة التنفيذية إن املناقشات املتعلقة بالسياسات اليت جتريها تلك اهل
قد ازداد تعقيدًا بعد إدراج األطراف و ختتتم بعد ألن املوضوع قيد النقاش، وهو موضوع معقد يف حد ذاته، 

ا أحرزت  عناصر إضافية للنظر فيها. وقالوا إن اللجنة التنفيذية تبذل ما يف وسعها للتوصل إىل اتفاق، وأ
ا األخرية ر بشأن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون يف مقر جتّسد  ،تقدمًا ملموسًا خالل اجتماعا

اهليدروكلورية فلورية يف قطاع اإلنتاج يف الصني. ونوه أحد املمثلني إىل أن أي تطورات يشهدها االجتماع 
القادم للجنة التنفيذية الذي سيعقد بعد أسبوع من االجتماع احلايل للفريق العامل، قد تؤثر على حمتوى 

احلايل. بيد أن ممثلني عدة أعربوا عن استعدادهم لبدء مناقشة مشروع املقرر املقرتح يف مشروع املقرر املقرتح 
  إطار فريق لالتصال.

حق، قال الرئيس املشارك لفريق االتصال إن الفريق ناقش املسائل العامة اليت يرتكز ويف وقت ال  -١٢٧
  ل الوقت املتاح لذلك.إليها القرار، لكنه مل حيقق تقدماً كبرياً فيما يتعلق بالنص، خال

واتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر، بعد وضعه كامًال بني أقواس معقوفة وإدراجه يف   -١٢٨
  الفقرة زاي من املرفق األول هلذا التقرير، إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف كي يواصل النظر فيه.
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لتنفيذ بروتوكول مونتريال للفترة وق المتعدد األطراف اختصاصات لدراسة عن تجديد موارد الصند  -دال 
٢٠١٧-٢٠١٥  
دعا الرئيس املشارك الفريق العامل إىل النظر يف اختصاصات  ،هذا البند الفرعي عرضلدى   -١٢٩

-٢٠١٥الدراسة القادمة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للفرتة 
لوثيقة لإىل اختصاصات دراسة التجديد السابقة الواردة يف املرفق الثاين  االنتباه وجهأن  . وبعد٢٠١٧

UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2تصال.لالفريق  إطار ، اقرتح النظر يف املسألة على وجه السرعة يف  
إىل  االنتباهفوّجه  ممثل أسرتاليا باسم كندا والنرويج أيضاً  تكلم ،وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك  -١٣٠

وأضيف ورقة اجتماع تقرتح مشروع مقرر يستند إىل االختصاصات اليت ُقدمت لفرتة جتديد املوارد السابقة 
(د). وأعرب العديد من املمثلني عن استعدادهم  ٢(ج) و ٢عنصرين جديدين يف الفقرتني الفرعيتني  إليها

  مشروع املقرر املقرتح. على أساس ،تصاللالفريق إطار للبدء يف مناقشة املسألة يف 
وقال بعض املمثلني إن املفاوضات القادمة بشأن املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص من   -١٣١

من  الزخم املتولدوشددوا على احلاجة إىل االرتكاز على  ،اهليدروكلورية فلورية ستكون صعبةالكربون مركبات 
دأ أنشطة املرحلة الثانية يف وقت مبكر قدر املستطاع لضمان املرحلة األوىل. واقرتح أحد املمثلني أن تب طخط

ا  بصورة خاصة الرتكيز ه ينبغيأن مضيفاً  حتّول سلس، على املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم بالنظر إىل أ
  .التدرجيي قد أعيقت نتيجة لعدم كفاية القدرات التقنية وارتفاع تكاليف التخلص

بشأن اجلزء األعظم من فريق االتصال إن الفريق توصل إىل اتفاق  ، قال رئيسويف وقت الحق  -١٣٢
  فقرة واحدة من املنطوق ال تزال موضوعة بني قوسني معقوفني. ، لكنالنص
وعقب املداوالت اليت أجراها فريق االتصال، اتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر، بعد   - ١٣٣

وإدراج مشروع املقرر يف الفرع حاء من املرفق األول هلذا التقرير،  وضع أقواس معقوفة حول أجزاء من النص
  إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف كي يواصل النظر فيه.

اآلثار المترتبة على الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة بالنسبة للدول   -حادي عشر 
تقرير االجتماع الرابع والعشرين (بتنفيذ بروتوكول مونتريال  الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق

  )١٢٥ ، الفقرة)UNEP/OzL.Pro.24/10(لألطراف 
هاء الوارد يف الفرع املقرتح قدمت  سانت لوسياأن املشارك إىل الرئيس أشار لدى عرض هذا البند،   -١٣٤

امل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين إىل الفريق الع UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/2من املرفق األول للوثيقة 
. غري أن إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه يلحأُ و املقرتح  قشو ن. وقد والثالثني

سانت لوسيا وترينيداد مقدمي املقرتح، ومها بسبب تغّيب  ،يف ذلك االجتماع قرتحمل تناقش املاألطراف 
  .االجتماع احلايلاملوضوع إىل أجيل تعلى ق اتفمت االو . وتوباغو
 افيه ترتفاعوثيقة ختامية ، ٢٠ + ريومؤمتر يف  اعتمدت بأن البلدان سانت لوسيا ةممثل ذكرتو   -١٣٥

االحرتار العاملي.  تسببؤدي إىل زيادة يف استخدام مواد يأن التخلص من املواد املستنفدة لألوزون ب
 نظراً ملوقعها النائيمعرضة للتضرر خاص بوجه  زرية الصغرية الناميةاجلبلدان أن ال أيضاً على تأكيدلاوجددت 

ا ا تقرتحا . ولذمواردهاوحمدودية  وهشاشة اقتصادا املؤمتر الدويل  يأمانة األوزون مع منظمأن تعمل  فإ
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 أعمالجدول  نيضمكفالة تل، ٢٠١٤يف آبيا يف عام  هعقد قررالثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية امل
تنفيذ ب ما يتعلقللدول اجلزرية الصغرية النامية فيوالفريدة اص اخلالضعف ذلك املؤمتر بندًا عن جوانب 

  بروتوكول مونرتيال.
 شدد على لكنهو اجلزرية الصغرية النامية  اندبلتواجه الالصعوبات اليت ممثل ترينيداد وتوباغو أكد و   -١٣٦

 يُعد من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي التخلصن أغري . هامتثاليف احملافظة على  حن بلده جنأ
 ةفظمن احملا البلدان لكفالة متكني نب الدعم من األطرافاإىل ج خاصةآلية وضع يتطلب  اً جديد اً حتدي

  على امتثاهلا.
سانت لوسيا ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن اآلثار املرتتبة  ةممثل تذلك، قدم وعقب  -١٣٧

فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول  للدول اجلزرية الصغرية النامية بالنسبة ٢٠ + ريوؤمتر ملعلى الوثيقة اخلتامية 
  .مونرتيال
 هاتواجهاليت اخلاصة التحديات  بالنظر إىل تأييدهم ملشروع املقرر عن وأعرب عدد من املمثلني  -١٣٨

 إزاءحتفظات إن لديهم  يال. وقال العديد من املمثلنييف تنفيذ بروتوكول مونرت  النامية الدول اجلزرية الصغرية
م على استعداد قرر، مشروع امل معينة من عناصر التفصيل مع مقدمي زيد من املسائل مب تلكملناقشة غري أ
أمور بشأن مؤمتر آخر  يمناقشات مع منظمجتري أن ألمانة األوزون جيوز  ال هنإ. وقال أحد املمثلني املشروع

إجراء تلك  أن تطلب من األمانة والية ختوهلاوليس لدى األطراف ذلك املؤمتر، ل أعمال تتعلق جبدو 
أكثر من غريها  الدول اجلزرية الصغرية النامية تواجه حتدياتقال ممثل آخر إنه من املسلم به أن و . املناقشات

السارية ليات القائمة يف إطار اآل على النحو املالئم ك األمورلت ةعاجلميكن م بيد أنهخصائصها، بسبب 
 املقرتح مشروع املقررإن نطاق  نيمثلأحد املأحكام بروتوكول مونرتيال. وقال  مبوجبالبلدان النامية على 

  بروتوكول مونرتيال. اختصاصات يقع يف نطاقال  ني، ويبدو أنهه غري واضحاهلدف منو 
ارب اآلراء حول هذا املوضوع، لألمام، يف ظل تضللمضي  طريقةأفضل  نإ ،قال الرئيس املشارك  -١٣٩

فريق ون، إن إنشاء آخر ، يؤيده قالغري أن ممثًال . ملواصلة مناقشة هذه املسألة إنشاء فريق اتصالهو أن يتم 
 الفريق العاملف. سيشكل سابقًة غري حممودة لفريق العامليف اآلراء داخل اتوافق كامل وجود اتصال دون 

 ةضر امجيع األطراف احلبني كامل اتفاق   دوناتصال أفرقة  أال يتم تشكيل على أساس عادةيعمل 
تكوين فريق اتصال، يف ظل تعدد  نإ املشارك. وقال الرئيس ةاحلالهذه  على طبقني ال وهو أمرجتماع، لال

وتوضيح الغرض من مشروع سائل اليت أثريت نسب ملناقشة املاأل وضوع، سيكون اجملالامل اهذ حولاآلراء 
اليت تقضي بأن يعمل  الفريق العامل ذه الطريقة يقع ضمن والية األمام املضي إىل  وأن ،املقرتح قررامل

إىل اجتماع سائل إحالة تلك املبشأن القرارات وتتخذ فيه األمهية كمنتدى ميكن أن تناقش فيه املسائل ذات 
يف فريق املوضوع  هذا فوائد مناقشة ىحدإن ألمانة األوزون إقال األمني التنفيذي و األطراف للنظر فيها. 

ن كّ ميُ  مما ة،العاماجللسة إىل اليت يتوصل إليها  نتائجال عن هتقرير رفع ميكن أن يي هو أن الفريق اتصال رمس
. وأعرب اجللسة العامةمواصلة مناقشة املسألة يف  كانت هناك أسباب تدعون يقرر إذا  من أالفريق العامل 

مع األطراف مبزيد من التفصيل آلثار اإلجرائية ملناقشة ا اتعدادمهاسعن الرئيس املشارك واألمني التنفيذي 
  .س ثنائياأسالراغبة يف ذلك على 

  .قرر املقرتحمناقشة مشروع املتأكيد قراره بتشكيل فريق اتصال ملواصلة  الرئيس املشاركأعاد و   -١٤٠



UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/6  

28 

عديل فقرات منطوق مشروع الرئيس املشارك لفريق االتصال بأن الفريق قام بت ، أفادوقت الحق ويف  -١٤١
املقرر املقرتح وعنوانه، وأنه قد اتفق على ضرورة إحالته إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة 
 النظر فيه. وأعرب أحد املمثلني عن تقديره للنسخة املعدلة من مشروع املقرر، وقال إنه الحظ تغيريًا طفيفاً 

  زيد من التفصيل قبل انعقاد اجتماع األطراف.يف نطاقه، وإنه يتطلع إىل تفحّصه مب
واتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر بصيغته املعدلة والواردة يف الفرع طاء من املرفق   -١٤٢

  األول هلذا التقرير إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه.

 مونتريال التعديالت المقترحة على بروتوكول  -ثاني عشر 

ممثل الواليات املتحدة األمريكية التعديل املقرتح على بروتوكول مونرتيال، املقدم من دولته  عرض  -١٤٣
التصدي لالرتفاع السريع يف استهالك  يرمي إىلأن التعديل  وأوضحالطرف بالتعاون مع كندا واملكسيك، 

توكول على مدى سنوات و إطار الرب  يفنفذ مباشرة للعمل اجليد امل كنتيجة  مركبات الكربون اهليدروفلورية
عديدة. وقال إن املقرتح الوارد يف التعديل بشأن اخلفض التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات الكربون 

طن  بليون ٩٠ االحرتار العاملي يزيد علىاهليدروفلورية سيؤدي إىل اخنفاض تقديري يف انبعاثات غازات 
 االحتباس احلراريجمموع انبعاثات غازات أي ما يعادل ، (GtCO2-eq) ثاين أكسيد الكربون مبعادالت

مرياث وهي فائدة عظيمة. ومن شأن ذلك أن يساعد على حفظ  - باملعدالت احلالية ملدة سنتني تقريباً 
  من خالل االعتماد على خربة مؤسساته وهيئاته الفنية. ،بروتوكول مونرتيال

إحداث اخنفاض تدرجيي يف  ، وقال إنه يرمي إىلالتعديل املقرتح لعناصر موجزاً  شرحاً  املتكلموقدم   -١٤٤
 للتخفيضجداول وأنه يتضمن ، التخلص منها تدرجيياً  ال إىلإنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، 

لمواد اخلاضعة للرقابة. ويضع التعديل خطوط أساس وجداول خفض تدرجيي لاالحرتار العاملي  لدالة وفقاً 
اواألطراف  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  العاملةة لألطراف منفصل غري وستبدأ األطراف  .غري العاملة 
تتعلق  أحكامعلى  . ويشتمل التعديل أيضاً أوالً  عملية اخلفض التدرجيي ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  العاملة

املتحصل  ٢٣ - بون اهليدروفلوريركب الكر ملضوابط على باإلنتاج من أجل االحتياجات احمللية األساسية، و 
 عليه كمنتج ثانوي، وضوابط لالسترياد والتصدير ونظم للرتخيص ومتطلبات لتقدمي التقارير. ويتضمن أيضاً 

من  ١من الربوتوكول، ينص مبوجبها على أهلية األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة  ١٠صلة واضحة باملادة 
ا. للحصول على دعم مايل من الصن ٥املادة   ويف اخلتام،دوق املتعدد األطراف من أجل الوفاء بالتزاما

تشكيل فريق اتصال بغرض تيسري تبادل كامل لآلراء بشأن اآلثار القانونية والتقنية واملالية.  طلب املتكلم
ائية لتلك املسائل يف هذا االجتماع، لكن  بدء الوأضاف أنه ليس من الضروري التوصل إىل صيغة 

  سيكون مفيد جداً. مبناقشتها
وأضافت ممثلة كندا، اليت شاركت يف تقدمي مقرتح التعديل، أن بروتوكول مونرتيال حيظى باالعرتاف   -١٤٥

على نطاق واسع باعتباره أحد أفضل أمثلة التعاون املتعدد األطراف من أجل محاية البيئة، إن مل يكن 
ل اآلن لالستفادة من اإلجنازات اليت حققها خالل أفضلها على اإلطالق. وقالت إن الفرصة متاحة للربوتوكو 

أعوامه اخلمسة والعشرين األوىل، وتسخري خربته وجتربته من أجل التصدي لذلك التحدي اجلديد. والحظت 
بروتوكول مونرتيال على امتداد  سياق أن املناقشات اليت جرت بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية يف

فلورية  و لتخلص التدرجيي من استخدام مركبات الكربون اهليدر لاجلهود املبذولة و  السنوات القليلة املاضية،
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كلورية بشكل يتسم باملسؤولية جتاه البيئة، وتأسيس حتالف املناخ واهلواء النظيف، ساعدت مجيعها يف تسريع 
شأن التزام ، لكن تلك اخلطوات ليست كافية مبفردها. ومن منخفضة عاملياحرتار  داالتإجياد بدائل ذات 

السوق من  ينتظرهااالجتماع احلايل باخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية أن يرسل إشارة قوية 
  استخدام تلك املركبات.تزايد أجل دفع عجلة االبتكار إىل األمام واحلد من 

األطراف تتحمل وأعرب ممثل املكسيك، الشريك اآلخر يف تقدمي مقرتح التعديل، عن اعتقاده بأن   -١٤٦
خفض استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية الذي يتزايد كنتيجة مباشرة  عنخالقية األدبية و األسؤولية امل

النظر إىل اخلفض التدرجيي ملركبات  بون اهليدروكلورية فلورية. وينبغيللتخلص التدرجيي من مركبات الكر 
راهنة اليت تبذهلا األطراف، وميكن أن تضطلع بتنفيذه اهليئات الكربون اهليدروفلورية باعتباره مواصلة للجهود ال

ا، وخباصة الصندوق املتعدد األطراف ووكاالته املنفذة، مبا لديها من و نفسها  باستخدام اخلربات واملعارف ذا
سيما األطراف  األطراف، وال املتكلمخربة طويلة يف جمال متويل وتنفيذ مشاريع اخلفض التدرجيي. ودعا 

  .، إىل مناقشة تلك املسائل، ومناقشة آراء مجيع األطراف احلاضرة أيضاً ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  عاملةال
الوثيقة يف  والوارد الذي يقرتحه بلدهتعديل الاملوحدة)  - وعرض ممثل ميكرونيزيا (واليات   -١٤٧

UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/4 ، يقرتح مشروع التعديل املغرب وملديف. و  بعد ذلك شاركت يف تقدميهوقد
أن يعمل بروتوكول مونرتيال على خفض إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية بشكل تدرجيي، على 

تفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو االسؤولية مبميس  ، لكنه ال٢٠غرار ما دعا إليه مؤمتر ريو +
ا فيما يتعلق بانبعاثات مركب النمو السريع الستخدام  أشار إىل أنو ات الكربون اهليدروفلورية. امللحق 

إىل تقويض منجزات بروتوكول مونرتيال يف جمال ختفيف اآلثار املناخية. يؤدي مركبات الكربون اهليدروفلورية 
وميكن أن يؤدي التعديل املقرتح، من خالل اخلفض التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات الكربون 

، ومبا ٢٠٥٠درجة مئوية حبلول عام  ٠,١ع درجة احلرارة العاملية مبقدار فا رية، إىل خفض معدل ارتاهليدروفلو 
للخفض التدرجيي من قبل  جدوالً  املقرتح دد التعديلحي. و ٢١٠٠عام  لدرجة مئوية حبلو  ٠,٥يصل إىل 
يما يتعلق جبدول ف ، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  غري العاملةاألطراف 

كامل ، اليت سيتم تعويضها عن  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  العاملةاخلفض التدرجيي من قبل األطراف 
طراف. وينص التعديل املقرتح من خالل الصندوق املتعدد األ ،للخفض التدرجيي املتكبدة نتيجةالتكاليف 

واليت تتخذ إجراءات  ٥من املادة  ١رة مبوجب الفق العاملةعلى أن يكون أي طرف من األطراف  أيضاً 
  للحصول على دعم من الصندوق املتعدد األطراف. مبكرة خلفض مركبات الكربون اهليدروفلورية، مؤهالً 

وشدد ممثل املغرب، على خطورة التحدي الذي ميثله منو استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية   -١٤٨
باإلنصاف واالتساق الكامل مع مبدأ املسؤولية املشرتكة يتسم املقرتح  التعديلقال إن لنظام املناخ العاملي. و 

باختاذ اخلطوات األوىل، مث تتبعها  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  غري العاملةواملتباينة؛ وستقوم األطراف 
 ٥ادة من امل ١مبوجب الفقرة  غري العاملة. وستوفر األطراف ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  العاملةاألطراف 

الوفاء جبميع  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  العاملةالتمويل للصندوق املتعدد األطراف كي يتسىن لألطراف 
ا. ويستند التعديل   من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون ٢إىل أساس قانوين متني، هو املادة املقرتح التزاما

إجراءات لدرء أي آثار ضارة لألنشطة اليت تنفذ من أجل محاية باختاذ االتفاقية  يفاليت تلزم األطراف  حتديداً 
ا من  طبقة األوزون. وال يؤثر التعديل على التزامات األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن التحكم يف انبعاثا

  من االتفاقية. ٣للمادة  ، وفقاً ةمركبات الكربون اهليدروفلوري
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تقدمي التعديل، بسبب التهديد الذي ميثله تغري املناخ شارك يف قد وأوضح ممثل ملديف أن بلده   -١٤٩
األطراف يف بروتوكول مونرتيال باختاذ إجراءات حيال مركبات الكربون  أن يقنعبلده قد حاول لوجوده. و 

مركبات الكربون اهليدروكلورية قال إن اهليدروفلورية لسنوات عديدة، وقد أوشك الوقت أن ينفد اآلن. و 
، ومها مصائد األمساك والسياحة، بلده يف اثنني من قطاعات االقتصاد الرئيسية حالياً يف تستخدم فلورية 

ا أن تسهم يف أكرب التحديات البيئية اليت تواجه العامل يف  وليس يف مقدور البلد اعتماد بدائل من شأ
امات متاحة، بل يستطيع بلد مثل بلده االنتظار ريثما تصبح البدائل عن مجيع االستخد الوقت احلاضر. وال

املصّنعني فوائد مجة يف جمال توجيه  جبين املقرتح يتعني عليه الشروع يف اختاذ إجراءات فورية. ويِعد التعديل
القيام باستثمارات مناسبة، كما سيثبت إمكانية تضافر االتفاقات البيئية املستقلة املتعددة األطراف  حنو
  عمل بطريقة بناءة.لل

رقابة زمنية للداول الاجليات املتحدة األمريكية، يف رده على سؤال بشأن تطبيق وأوضح ممثل الوال  -١٥٠
مركبات الكربون اهليدروفلورية، أن اجلداول مصممة للتطبيق بنفس  خالئطالواردة يف مقرتح تعديل أحكام 

ا أحكام بروتوكول مونرتيال حالياً  لورية فلورية. مركبات الكربون اهليدروك خالئطعلى  الطريقة اليت تطبق 
نفسها، لكن هناك قائمة بالعناصر الفردية من مركبات الكربون اهليدروفلورية  اخلالئطتوجد قائمة بأمساء  وال

  .هلااملكونة 
وشدد عدة ممثلني على ضرورة التعجيل مبعاجلة هذه املسألة، وسلطوا الضوء على آثار تغري املناخ   -١٥١

تسببت  وعلى حنو مماثل،يف املناطق الساحلية واجلزر الصغرية.  اليت بدت واضحة للعيان بالفعل، خاصة
ا عدة مناطق يف األشهر األخرية، يف سقوط العديد من القتلى وتشريد مئات  الفيضانات اخلطرية اليت شهد
اآلالف من األشخاص، مبا يف ذلك إخالء مدن بكاملها. ومل يعد يف مقدور األطراف تأجيل اختاذ 

نتائج أعماله، مبا يف ذلك اآلثار الضارة عن سؤولية املني أن يتحمل بروتوكول مونرتيال اإلجراءات. ويتع
بالبيئة النامجة عن االستعاضة عن مركبات الكربون الكلورية الفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

  مبركبات الكربون اهليدروفلورية.
فض التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وأبرز عدة ممثلني أمهية االلتزام باخل  -١٥٢

جملس املنطقة القطبية الشمالية مؤخرًا الدعوة اليت أطلقها وب، ٢٠+ الذي تعهدت به األطراف يف مؤمتر ريو
بشأن اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف أقرب وقت ممكن. وأشار آخرون إىل خطوات 

ل يف كثري من البلدان، مبا فيها أسرتاليا، ونيوزيلندا، والواليات املتحدة، واليابان، والدول اختذت بالفع
 وإىلاألعضاء يف االحتاد األورويب، وإىل ضرورة تنظيم جوانب استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، 

على خفض مركبات معًا ل بني الصني والواليات املتحدة األمريكية بشأن العم االتفاق الذي أبرم مؤخراً 
  ختاذ إجراءات.الالكربون اهليدروفلورية، مما يدل على نشوء زخم دويل 

اعتماد التزامات باخلفض التدرجيي ملركبات الكربون  صوابوتساءل بعض املمثلني عن مدى   -١٥٣
ر أحد املمثلني إىل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأشا إمتاماهليدروفلورية قبل 

، ٢٠٠٧، يف عام وريةما ذكر عندما نوقشت مسألة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فل
ا ليست مواد مستنفدة لطبقة ألمركبات الكربون اهليدروفلورية لن يستهدف بروتوكول مونرتيال من أن 

ذلك. وأعرب املتحدث عن اعتقاده بأن بعض  األوزون؛ بيد أن املسألة أثريت بعد ستة أشهر فقط عقب
  األطراف لديها خطط خفية.
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جتربة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  قالوا إنإّال أن ممثلني آخرين   -١٥٤
بال كون لإلقيلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية. وباإلضافة إىل ذلك، سل كبرياً   عوناً  وفرست

املبكر على اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ميزة كربى تتمثل يف تفادي احلاجة إىل عملية 
انتقال مزدوجة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية، مث التخلص من 

  مركبات الكربون اهليدروفلورية.
القلق بشأن مستوى الدعم املايل الذي سيتعني توفريه، وخباصة يف ضوء  وأعرب عدة ممثلني عن  -١٥٥

التمويل العام. وأعرب عدد من املمثلني عن قلقهم  علىولويات األحمدودية موارد البلدان النامية وتنافس 
ي حيال توافر التمويل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واحتمال اخلفض التدرجي

ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف آن واحد، وأشار أحدهم إىل عدم كفاية املبالغ اليت حصل عليها بلده حىت 
  اآلن للمساعدة يف التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

لية اليت الوضوح التام بشأن حجم املساعدة املا أن تتوخىاألطراف على وذكر عدة ممثلني أن   -١٥٦
ا تتصل مباشرة باملرحلة الثانية من خطط  ستتاح هلا يف حال قبول جداول اخلفض التدرجيي، السيما وأ

عدم الوضوح الراهن بشأن  وبالنظر إىلإدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. 
مناقشة املسألة. وسيكون من الضروري  عب، فإن من الصاليت يرجح أن تنشأ احلاجة إليها الكلية املبالغ

  البيئية احملتملة.  املنافعو احلصول على مزيد من املعلومات بشأن التكاليف 
وسلط ممثلون كثريون الضوء على السجل املمتاز للصندوق املتعدد األطراف يف جمال توفري   -١٥٧

، لكنهم شددوا ٥من املادة  ١جب الفقرة مبو  العاملةاملساعدة جلهود التخلص التدرجيي اليت تبذهلا األطراف 
على ضرورة توفري موارد جديدة وإضافية إذا كانت مركبات الكربون اهليدروفلورية ستخضع للخفض التدرجيي 

ألي  مسبقاً  بأن االلتزام الواضح بتوفري موارد جديدة وإضافية سيكون شرطاً  اقتناعهم؛ وأعربوا عن أيضاً 
  جديدة.لتزامات بشأن امناقشة الحقة 

الصادر عن تقرير المشروع وقالوا إن بديلة. الواد املتكنولوجيات و الوطرح عدة ممثلني مسألة توافر   -١٥٨
البدائل اليت ال تزال يف املراحل املبكرة جداً  أوَضح أن هناك الكثري منفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

أي بديل ال يعين استحداث بعد. وأكَّد ممثل أن  امل ُحتَسماجلدوى التقنية والتكلفة  ، وأن مسأليتمن التطوير
نقل التكنولوجيا وتوفري الدعم  ، بل وجيببتكلفة معقولةو أنه متوافر بكميات كافية يف السوق بالضرورة 

  املايل.
أن مواد تتسم بارتفاع دالة االحرتار العاملي  ٥من املادة  ١وأوَضح ممثل طرف عامل مبوجب الفقرة   -١٥٩
ُتخِدمت لالستعاضة عن مرّكبات الكربون الكلورية فلورية، ليس ألن البلدان أرادت أن تزيد األثر على اس

ظهور بدائل تتسم  . وعلى حنو مماثل، فإنبدائل أخرى يف ذلك الوقتتتوافر تغريُّ املناخ، ولكن ألنه مل 
ي يستغرق فرتة أطول مما كان مقّدرًا أصًال. باخنفاض دالة االحرتار العاململرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

وتعَترب املناقشات بشأن توفري دعم مايل للتخلص التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروفلورية غري ذات صلة يف 
املتوافرة غياب بدائل كافية حتّل حملها. ودعا املؤّيدين للتعديالت إىل أن يوّضحوا بالضبط ما هي البدائل 

  وما هي تكلفتها. تتوافر، ، ويف أي قطاعاتاملنخفضةار العاملي دالة االحرت  ذات
وأوضح عدة ممثلني ينتمون ملناطق ذات درجات حرارة حميطة مرتفعة أن مسألة توافر البدائل تثري   -١٦٠

م، قد تصل درجات احلرارة يف الصيف إىل  درجة مئوية؛ ويف ظل هذه  ٥٥قلقًا خاصًا لديهم. ففي بلدا
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الشواغل كما أن يعترب تكييف اهلواء نوعًا من الرتف والرفاهية، بل إنه ضرورة ال غىن عنها  الظروف، ال 
  توافر بدائل ملرّكبات الكربون اهليدروفلورية. تزيد من حمدوديةوالسالمة  بشأن قابلية االشتعال

، قائلني إن اليت تقرتحها التعديالتنّوهوا إىل طول مدة اخلفض التدرجيي ن ي آخر نيممثلبيد أن   -١٦١
عن بعض املمثلني وأعرب . إىل األسواقمنتجات جديدة لدخول كثري من الوقت الذلك سوف يتيح 

، كما أن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أثبت توافر بدائل على نطاق واسع بالفعلاعتقادهم ب
ألن التعديالت تقرتح خفضاً  ، نظراً سوف تستمر بعض استخدامات مرّكبات الكربون اهليدروفلورية أن

اًء تدرجيياً. ،تدرجيياً    ال إ
 هاومن أطراف غري عاملة مبوجب ٥من املادة  ١وأّكد عدة ممثلني من أطراف عاملة مبوجب الفقرة   -١٦٢

بالدور الرائد يف إثبات اجلدوى التقنية واالقتصادية لبدائل  تضطلع األطراف غري العاملةعلى ضرورة أن 
  جديدة.
 اتااللتزامباالضطالع بوأثار عدة ممثلني مسألة الوضع القانوين لربوتوكول مونرتيال فيما يتعّلق   -١٦٣
باملواد اليت هي بالفعل موضوع اتفاقات أخرى متعددة األطراف، أي االتفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ  ةاملتصل

ا. وقال ممثل إن جناح بروتوكول مو  . هنرتيال ال يـَُعّد حّجة تربر توسيع نطاقاملناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 
تفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، االومبا أن مجيع األطراف يف بروتوكول مونرتيال تقريبًا هم أيضًا أطراف يف 

  .يف ذلك احملفلتناول مسألة مرّكبات الكربون اهليدروفلورية مينع ليس هناك سبب ف
بشأن فرتة االلتزام الثانية بربوتوكول كيوتو اليت سوف  ٢٠١٢عام وأشار ممثل إىل االتفاق املربم يف   -١٦٤

. ٢٠٢٠عام فض انبعاثات غازات االحرتار يف الفرتة املؤّدية إىل خل حتّدد أهدافًا لألطراف يف املرفق األول
لتزامهم خبفض مرّكبات الكربون إلثبات افرصة يتيح لألطراف يف املرفق األول األمر وقال إن هذا 

 االضطالعولغري األطراف يف بروتوكول كيوتو (مبا يف ذلك اثنان من مؤيّدي التعديالت)  ،فلوريةيدرو اهل
ةإجراءات ب غازات ”. ولفت انتباه الفريق العامل إىل اإلشارات املرجعية يف بروتوكول كيوتو إىل مشا

إضافة أن مقرراً بوإذا كانت تلك اإلشارات تعين “. وتوكول مونرتيالمبوجب بر للرقابة ختضع  االحرتار اليت ال
ؤدي إىل إزالتها من بروتوكول كيوتو، فإنه سوف سيفلورية إىل بروتوكول مونرتيال يدرو مرّكبات الكربون اهل
  يعارض ذلك املقرر.

أن تغريُّ املناخ  تفاقية اإلطارية بشاالاألطراف يف أن جدول أعمال إىل ني نّوه مثللكن أحد امل  -١٦٥
وأنه من غري الواضح ما إذا كانت ستستطيع مناقشة مسألة مرّكبات الكربون الفلورية بشكل كامل  كثيف،

فهم الشواغل اليت أثارها بعض األطراف، ويعتقد أن تاألطراف يف بروتوكول مونرتيال. قال إنه يعلى غرار 
يال واالتفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ. واقرتح إنشاء األمر يستلزم التوصُّل إىل اتفاق بني بروتوكول مونرت 

  املسألة. الكفيلة بتسويةوسائل الفريق خاص ملناقشة العالقة و 
بروتوكول بضرورة أن تدعو االتفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ وأعرب ممثل آخر عن اعتقاده   -١٦٦

وفقًا ملبادئ املساواة  وأن تقدم له التوجيه، ،املرتفعة يدالة االحرتار العامل ذاتواد املمونرتيال ملناقشة 
ج اخلفض ذلك الواردة يف االتفاقية. وميكن أن يشمل  واملتباينةواملسؤولية املشرتكة  مناقشات عّما إذا كان 

ج يقوم على التحكُّم يف االنبعاثات  الشروطما هي و  ؛التدرجيي لإلنتاج واالستهالك أكثر فعالية من اتباع 
سبقة الضرورية لتنفيذ إجراءات اخلفض التدرجيي، من حيث األدلّة العلمية وتوافر البدائل؛ واحلاجة إىل 

ُ
امل
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ا مبرحلة انتقال؛ سيما ظروف  ال، اخلاصةمراعاة الظروف الوطنية  البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
  واآللية املالية املناسبة.

عاجلة مباللتزام قانوين  التشغيليةبروتوكول مونرتيال ميكن أن يكون اآللية  وأشار ممثل آخر إىل أن  -١٦٧
املسألة قد وّلدت قدرًا كبريًا من  والحظ أنمرّكبات الكربون اهليدروفلورية الواقعة يف إطار بروتوكول كيوتو. 

قد تفاقني أن االو ، ناخاالهتمام يف االجتماعات األخرية للهيئات الفرعية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ امل
  ما من أشكال التعاون. شكالً يقيما 
وقال عدة ممثلني إن اخلفض التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال   -١٦٨

بروتوكول   وحيث أنّد منها. وعلى أي حال، حي نالتزامات األطراف مبوجب بروتوكول كيوتو، ول سيكّمل
وقال عدة ممثلني  ليس هناك تناقض بني االثنني.ف للرقابة، ال اإلنتاج واالستهالك، االنبعاثاتكيوتو ُخيِضع 

اء  ٢أيضًا إن األطراف، مبوجب املادة  من اتفاقية فيينا، ُملزمة باختاذ إجراء ملواجهة اآلثار السلبية لإل
ا مها األداتان التدرجيي للمواد املستنِفدة لألوزون، ومن الواضح أن االتفاقية وبروتو  كول مونرتيال امللحق 

  القانونيتان املناسبتان.
تفاقية اإلطارية بشأن تغري االوذكر ممثل االحتاد األورويب أن الطرف التابع له قّدم مشروع مقرر إىل   -١٦٩

ن املناخ حيّث األطراف يف بروتوكول مونرتيال على اختاذ تدابري مناسبة للخفض التدرجيي ملرّكبات الكربو 
واسرتعى االنتباه أيضًا إىل بيان االحتاد األورويب ودوله األعضاء بشأن  فلورية يف إطار الربوتوكول.يدرو اهل

  مقرتحات التعديل املنشورة على املوقع الشبكي لالجتماع احلايل. 
عاملية منظمة التجارة العاملية ومنظمة اجلمارك الإشراك الضوء على احلاجة إىل  نيمثلأحد املوسّلط   -١٧٠

  يف مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. التجارةيف أي مناقشات حول تنظيم 
املسائل اليت طرحها وقالوا إن وأيّد كثري من املمثلني املقرتحات الرامية إىل إنشاء فريق اتصال.   -١٧١

َكة بني بروتوكول والعالقة املشرتَ  ،بدائلالاألطراف بشأن االحتياجات إىل التمويل ونقل التكنولوجيا، وتوافر 
مسائل جّدية تستحق املناقشة بطريقة منهجية. وميكن هي مونرتيال واالتفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، 

قد ُتطَلب من فريق التكنولوجيا اإلضافية اليت علومات يناقش ماهية امللفريق االتصال أن يكون منربًا مناسبًا 
  والتقييم االقتصادي.

عن اعتقاده أن إنشاء فريق لالتصال ملناقشة التعديالت سيكون أمراً سابقاً ألوانه، بيد وأعرب ممثل   -١٧٢
تناول مرّكبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول  يةأنه من املفيد إنشاء فريق لالتصال للنظر يف كيف

ا والتقييم االقتصادي أن مونرتيال، مبا يف ذلك النظر يف األعمال األخرى اليت جيب على فريق التكنولوجي
ا، واآلثار  اء التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروكلورية  اليت قد تنعكس علىيضطلع  اجلهود احلالية لإل

 ،بناء القدرات من خالل الصندوق املتعدد األطرافلواالحتياجات احملتملة للدعم املايل اإلضايف و  ،فلورية
ممثلون آخرون ووافق جدول األعمال. من بعضها يف إطار بنود أخرى  اليت أثري واملسائل األخرى ذات الصلة

واصلة املناقشات مل لكنهم أعربوا عن استعدادهمعلى أن إنشاء فريق رمسي لالتصال سيكون سابقًا ألوانه، 
  يف إطار غري رمسي.

ت مهااسقّدموه من ما مل، شكر ممثل واليات ميكرونيزيا املوحَّدة مجيع املمثلني وتعقيبًا على املناقشة  -١٧٣
بّناءة ساعدت يف توفري إطار ملزيد من املناقشات، وخصوصًا بشأن مسائل التمويل األساسية، وتوافر 

أن البند الثالث من التعديل الذي وأشار إىل لنظامني الدوليني. بني ااملشرتكة القانونية والعالقة  ،البدائل
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وأشار كذلك إىل ضرورة حبث هذه املسائل، أيًا كان ونية. املسألة القانصريح اقرتحه بلده يتناول بشكل 
احملفل، لكن ميزة معاجلتها يف إطار بروتوكول مونرتيال تتمثل يف أن الربوتوكول يضم خرباء ومؤسسات مؤهلة 

  لتقدمي الردود الالزمة.
األساس توفر ة املناقشخالل والحظ ممثل الواليات املتحدة األمريكية أيضًا أن املسائل املطروحة   -١٧٤

، وأعرب عن األمل يف أن يتم إنشاء فريق لالتصال ملعاجلة واملتعمقةملزيد من املناقشات الضرورية والواقعية 
اًء يأن التعديل  شدد علىاملسألة. ورّدًا على بعض النقاط املطروحة بإجياز،  قرتح ختفيضًا تدرجيياً، وليس إ

بأن احللول ليست متوافرة بعد جلميع االستخدامات احلالية ملرّكبات تدرجييًا خالل فرتة ثالثني سنة. واعرتف 
ا متوافرة بالنسبة للكثري قال إن ، وجيري تطوير مزيد من البدائل باستمرار. و منها الكربون اهليدروفلورية، بيد أ

 هليدروفلوريةاستخدام بدائل ملرّكبات الكربون ا ، ال تقتصر علىهناك خيارات كثرية لتحقيق اخلفض التدرجيي
(حيث أن  أكثر اخنفاضاً  حرتار عامليذات دالة ابل استخدام مرّكبات الكربون اهليدروفلورية  فحسب،
، وُنظم من نوع آخردالة االحرتار العاملي)، وبدائل ل وضعت وفقاً  الزمنية للرقابة الواردة يف التعديلاجلداول 

التربيد، ضمن أمور أخرى. وقال إن التعديل  شحنات أقل بكثري من موادحبيث تستخدم  أعيد تصميمها
االلتزامات  الالزمة لتلبيةواضح أيضًا بشأن استخدام الصندوق املتعدد األطراف لتقدمي املساعدة املقرتح 

  اجلديدة للخفض التدرجيي.
ة، بأمهية توافر البدائل، وخصوصًا يف البلدان اليت تتسم بدرجات حرارة حميطة مرتفعأقّر املمثل و   -١٧٥

فريق أتاح معلومات مفيدة يف هذا اجملال، وقد الحيث ال تعترب بعض البدائل احلالية مناسبة. وقال إن تقرير 
بل هي هذه املسألة ليست جديدة،  لكنأبرزت املناقشات املسائل اليت ميكن أن جتيب عليها تقارير أخرى. 

اء التدرجيي ملركبات الكرب  أن ذلك ويضاف إىلون اهليدروكلورية فلورية. مسألة تواَجه حاليًا يف سياق اإل
سوف يسمح ببعض استخدامات مرّكبات الكربون اهليدروفلورية إىل أجل اإلطار املقرتح للخفض التدرجيي 

  غري مسّمى.
ربوتوكول مونرتيال أن يتناول اخلفض التدرجيي ملرّكبات الكربون ل ه ينبغيإن نيمثلأحد املوقال   -١٧٦

 ،ن النمو يف استهالكها يعترب نتيجة مباشرة لإلجراءات املتخذة يف إطار بروتوكول مونرتيالأل ،اهليدروفلورية
اهليئات التابعة لربوتوكول تتمتع ن مرّكبات الكربون اهليدروفلورية جيري استخدامها يف نفس القطاعات اليت ألو 

واضح العالقة بني بروتوكول مونرتيال  تعاِلج بشكلاملقرتح من التعديل  ٣ربة فيها. وقال إن املادة خبمونرتيال 
  .اليت يعتربها عنصراً مكّمالً  واالتفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ

مناقشات وبعد إجراء مناقشات غري رمسية مع عدٍد من األطراف بشأن املنرب املناسب إلجراء   -١٧٧
تقريرًا إىل االجتماع  يقدملالتصال، ، بدًال من فريق للمناقشة، اقرتح الرئيس املشارك إنشاء فريق إضافية

بشأن املسائل ذات الصلة بإدارة مرّكبات الكربون اهليدروفلورية من خالل آليات بروتوكول مونرتيال، مبا يف 
، مبا يف ذلك اخليارات املتعلقة ملعاجلتهاذلك اجلوانب املالية والتقنية والقانونية، وبشأن العمليات املناسبة 

 نظمنياملجلة الروابط بني بروتوكول مونرتيال واالتفاقية اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ. وقال إن بإنشاء آلية ملعا
  مسيث (غرينادا). يسلي(هولندا) والسيد ل يماديمها السيدة غودي الك جتماعات الفريقال

 الفريق العاملن ورّداً على األسئلة، أوَضح الرئيس املشارك أن فريق املناقشة هو فريق رمسي، نظراً أل  -١٧٨
. وسوف ينعكس تقريره يف الفريق العاملالفريق مكلَّف برفع تقرير إىل أن منّظَمي املناقشات، و هو من عّني 
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بشأن التعديل املقرتح أو أي مناقشات  على أي قرارات أي أثرناقشاته مل يكونولن . احلايل تقرير االجتماع
  تناول تغريُّ املناخ.تُعَقد يف منابر أخرى، مبا يف ذلك تلك اليت ت

ما يفّضالن إنشاء فريق املناقشة كفريق غري رمسي،   -١٧٩ ن املسألة نظرًا ألوذكر ممثال اهلند والكويت أ
أفرقة غري رمسية، وال يبدو هناك سبب يدعو إىل إنشاء فريق رمسي اآلن. ضمن قد نوِقَشت يف سنوات سابقة 

ا تفّضل أن يقوم  بيانيهماعلى أن يدرج ووافق الرئيس املشارك  يف تقرير االجتماع. وذكرت ممثلة أخرى أ
  االجتماع بإنشاء فريق اتصال بدًال من فريق للمناقشة.

ويف وقت الحق، قدم السيد ليسلي مسيث، أحد منظمي اجتماعات فريق املناقشة، تقريرًا عن   -١٨٠
ا يف االجتماع للروح الطيبة اليت ألكيمادي ومجيع من شاركو  غودي ةه السيدتمداوالت الفريق. وشكر نظري 

سادت املناقشات. وعرض املسائل اليت ناقشها الفريق مشدداً على أن الفريق مل يتوصل إىل اتفاق بشأن أي 
  مسألة. ويرد تقرير الفريق يف املرفق الثالث هلذا التقرير.

مثّنوا الروح الطيبة اليت اموا به من عمل دؤوب، و على منظمي اجتماعات الفرق ملا ق وأثىن املمثلون  -١٨١
سادت املناقشات. وتساءل بعض املمثلني عما إذا كانت الفرصة ستسنح ملواصلة املناقشات يف املستقبل. 

وإىل أن االجتماع املقبل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم أحد املمثلني إىل الطابع العاجل للمسألة  ونّوه
يعقد بعد وقت قصري من االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف.  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ سوف

ذا الش   ن فإن ذلك يعين خسارة سنة إضافية.أوإذا مل يتمكن اجتماع األطراف من الوصول إىل قرار 
وقال ممثل آخر إنه يود أن يوضح أن فريق املناقشة تناول مسائل تتعلق بإدارة مركبات الكربون   -١٨٢

ال بالتعديالت املقرتحة للربوتوكول. وأكّد الرئيس املشارك هذا التوضيح، كما أكد أن  اهليدروفلورية فقط،
هذا البند من جدول األعمال ال يزال مفتوحًا وميكن تناوله مرة أخرى إبان االجتماع اخلامس والعشرين 

  ف.لألطراف، وأن مشروع املقرر املقدم من كندا سيحال بني أقواس معقوفة إىل اجتماع األطرا
الكامل بني أقواس معقوفة  هنصواتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر، بعد وضع   -١٨٣

وبصيغته الواردة يف الفرع ياء من املرفق األول هلذا التقرير، إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة 
  النظر فيه.

 مسائل أخرى  - ثالث عشر

عن طرائق لكيفية املضي إىل األمام مقرتح جتماع تتضمن مشروع مقرر ممثل أوروغواي ورقة اقدم   -١٨٤
  .ات املتعلقة مبؤشر التأثري على املناخ الذي وضعه الصندوق املتعدد األطرافناقشامليف 

 قررأحكام مشروع املذلك، أعرب عدد من املمثلني عن اهتمامهم بأعقبت ويف املناقشة اليت   -١٨٥
، والقصد منه حقرت املفيما يتعلق بنطاق يرون وجود حاجة إىل املزيد من التوضيح  م، على الرغم من أاملقرتح

تفاقية اللاهليئات التابعة عمل اهليئات األخرى، مبا يف ذلك ية ارتباطه بوكيف ،عليهانطوي يوالعمليات اليت 
عديدة  مناقشات وعاملناخ كان موضعلى  ريثالتأن مؤشر أر أحد املمثلني ذكاإلطارية بشأن تغري املناخ. و 

تقرير رئيس اللجنة عن هذا املوضوع سوف ُتضمَّن يف ن معلومات أو  ،اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل
  التنفيذية إىل اجتماع األطراف.



UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/6  

36 

 تقرير ميقدتبشكل غري رمسي و املوضوع  مبناقشةراغبة األطراف التقوم  واتفق الفريق العامل على أن  -١٨٦
  .امناقشاعنها  اليت تتمخض نتائجالإىل الفريق العامل عن 

ويف وقت الحق، قال ممثل أوروغواي إن املناقشات غري الرمسية أسفرت عن اتفقا على نص مشروع   -١٨٧
املقرر. وتبعًا لذلك، اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع كاف من املرفق 

  ع اخلامس والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيه.األول هلذا التقرير إىل االجتما 
  اعتماد التقرير  - عشر رابع

باالستناد إىل مشروع التقرير  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٨اعتمد هذا التقرير بعد ظهر يوم اجلمعة   -١٨٨
. وأسندت إىل أمانة األوزون مهمة L.1/Add.2و L.1/Add.1و UNEP/OzL.Pro/WG.1/L.1الوارد يف الوثائق 

 ام التقرير إثر اختتام االجتماع.إمت
  اختتام االجتماع  - عشر خامس

ماريا نوالن، كبرية موظفي الصندوق االستئماين املتعدد  ةأعرب الرئيس املشارك عن تقديره للسيد  -١٨٩
األطراف، والسيدة روث باتن، كبرية موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصناديق لدى أمانة األوزون، اللتني 

هما اهلامتني على مر السنني يف جناح بروتوكول مونرتيال ي. ومثّن مسامهت٢٠١٣عدان خالل عام ستتقا
  وحسن سري االجتماعات ذات الصلة.

دل املعتاد للمجامالت، أعلن اختتام االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح اوبعد التب  -١٩٠
  . ٢٠١٣حزيران/يونيه  ٢٨من يوم اجلمعة  ٥٠/١٨ساعة العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف ال
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 المرفق األول

  مشاريع المقررات

اتفق الفريق العامل املفتوح العضوية على أن حييل مشاريع املقررات التالية إىل االجتماع اخلامس 
ا ال تشكل نصًا متفقًا عليه، وأ ا قد ختضع والعشرين لألطراف ليواصل النظر فيها، واضعًا يف اعتباره أ

  بكاملها ملفاوضات إضافية.

ألغراض التطبيقات  ١١٣ - إعفاءات االستخدامات الضرورية لمركب الكربون الكلوري فلوري  -[ألف 
  الفضائية في االتحاد الروسي

  مقدم من االتحاد الروسيمشروع مقرر 

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

لمواد وجلنة اخليارات التقنية ل التقييم االقتصاديالتكنولوجيا و  ذي أجراه فريقالىل التقييم إ إذ يشري
لالستخدامات التابعة له، والتوصية اليت صدرت عنهما بشأن التعيني للحصول على إعفاء الكيميائية 

  الفضائية،طبيقات يف الت ، بغرض استخدامه١١٣ -  الضرورية ملركب الكربون الكلوري فلوري
إمكانية استرياد مركب الكربون الكلوري  يواصل تقّصيأن االحتاد الروسي إىل  يضاً أ يشريوإذ 

  ،املتاحة من املخزونات العامليةئية الفضاسد احتياجاته يف قطاع الصناعة ل ١١٣ -  فلوري
وفقاً  هوانبعاثاتهذا املركب  استخدام ضخفجنح يف  قد أن االحتاد الروسيإىل  وإذ يشري كذلك

  بالتعاون مع جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية،الذي وضع التقين  للتحول لجدول الزمينل
عام يف  ١١٣ - إنتاج واستهالك مركب الكربون الكلوري فلوريلالحتاد الروسي بيأذن   - ١

إعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون إطار  اً، يفمرتي اً طن ٨٥مبستوى يصل إىل  ٢٠١٤
  ؛ئيةصناعة الفضاالفلورية يف الكلورية 

استرياد مركب الكربون الكلوري أن يواصل تقصي إمكانية  يطلب إىل االحتاد الروسي  - ٢
  ؛الفضائية صناعةه يف قطاع اللسد احتياجات من املخزونات العاملية املتاحة ١١٣ -  فلوري

بديلة واعتماد  مذيباتللبدء باستخدام  هودبذل اجلشجع االحتاد الروسي على مواصلة ي  - ٣
حبلول  ١١٣ -  من مركب الكربون الكلوري فلوريالتدرجيي التخلص ة التصميم من أجل إمتام معدات حديث

  .٢٠١٦عام 
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  ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام   - باء 

  مقدم من الصين واالتحاد الروسيمشروع مقرر 

  عشرين لألطراف يقرر ما يلي:إن االجتماع اخلامس وال
إىل العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات  إذ يشري مع التقدير

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

إذا توافرت بدائل جمدية تقنيًا واقتصاديًا ومقبولة من  استخدامًا ضرورياً ملقننة ال يعترب االستنشاق باجلرعات ا
  الناحية البيئية والصحية، 

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

  ومرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن، 
لمواد اخلاضعة حتليل الفريق وتوصياته بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية ل وإذ يضع يف اعتباره

لشعب اهلوائية ض انسداد اتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم لعالج الربو ومر للرقابة ل
  املزمن،

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

  وطرحها يف األسواق، البدائل وحصوهلا على املوافقة التنظيمية  يواكب تطوير
باملستويات  ٢٠١٤يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   - ١

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

جلنة اخليارات التقنية الطبية تعيينات أن توايف يطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات لل  - ٢
واملقررات  ٤/٢٥يف املقرر  خدامات الضرورية وفقًا للمعايري الواردةعلومات متكنها من تقييم تعيينات االستمب

  رية؛يف دليل طلب تعيينات االستخدامات الضرو  ، على النحو احملددالالحقة ذات الصلة
على أن  ٢٠١٤يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام   - ٣

يف احلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية من املخزونات اليت تكون بداية تنظر 
وط اليت حددها اجتماع ، شريطة أن تستخدم تلك املخزونات وفقًا للشر ومتاحةفيها تلك املركبات متوافرة 

  ؛٧/٢٨من املقرر  ٢األطراف يف الفقرة 
خمزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة  متتلكيشجع األطراف اليت   - ٤
أن  ،٢٠١٤للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية لعام  املتاحة ،الصيدالنية

ذه  كانون   ٣١يتجاوز  التصال يف موعد االجهة أن توافيها ببيانات الكميات و تبلغ أمانة األوزون 
  ؛٢٠١٣األول/ديسمرب 
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يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها الشبكي تفاصيل املخزونات احملتمل توافرها   - ٥
  من هذا املقرر؛ ٤املشار إليها يف الفقرة 

كمية مركبات   اقتناءاملرونة الكاملة يف  تلتزم األطراف املدرجة يف مرفق هذا املقرر بتوخي  - ٦
الالزم لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وفقاً  ة فلورية من املرتبة الصيدالنية بالقدرالكربون الكلوري

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

طرح أو بيع أي منتجات جديدة من  حتظرحملية  لوائحيطلب أن تنظر األطراف يف سن   - ٧
ن كانت تلك حىت وإأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، 

  ؛قد حصلت على موافقة مسبقةاملنتجات 
ا اإلدارية اخلاص  - ٨ ة بتسجيل منتجات أجهزة يشجع األطراف على تسريع عمليا

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

 /[   ]٢٥المقرر  مرفق

كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المأذون بها لالستخدامات الضرورية في أجهزة 
  ٢٠١٤لعام االستنشاق بالجرعات المقننة 

  (باألطنان املرتية)
  ٢٠١٤  األطراف
  ]٢٣٥,٠٥[  الصني

  ]٢١٢[  االحتاد الروسي

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات عن بدائل المواد المستنفدة   - جيم 
  )١، الفقرة ٢٤/٧لألوزون (المقرر 

 يات المتحدة األمريكيةوالمكسيك والوالوالمغرب مشروع مقرر مقدم من سويسرا وكندا 

  :إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي
إىل اجمللد الثاين من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  إذ يشري مع التقدير

  ،٢٤/٧املقدم استجابة للمقرر  ٢٠١٣
جتماع الرابع والثالثني للفريق إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تزويد اال يطلب -١

 العامل املفتوح العضوية بتقييم لالعتبارات التقنية واالقتصادية املرتبطة مبا يلي:

تطبيق ختفيض تدرجيي عاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، يأخذ يف االعتبار اخليارات   ) أ(
 كاليفها؛املتعلقة خبطوط األساس وخطوات التخفيض، وآثارها البيئية النسبية وت
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املنتج الثانوي الناجم عن  ٢٣ - تنفيذ تدابري الرقابة على مركب الكربون اهليدروفلوري   ) ب(
على خطوط اإلنتاج غري املشمولة بإطار مشروع آلية  ٢٢ - إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

 التنمية النظيفة، مبا يف ذلك التأثريات والتكاليف البيئية املرتبطة بذلك؛

، ٢٠١٤آذار/مارس  ١األطراف إىل تزويد أمانة األوزون، يف موعد أقصاه  دعوي  - ٢
مبعلومات عن نظم اإلبالغ والسياسات واملبادرات املتعلقة بتعزيز التحول عن املواد املستنفدة لألوزون إىل 

مانة بدائل تقلل إىل أقصى حد من اآلثار األخرى على البيئة، وعلى املناخ بصورة خاصة، ويطلب إىل أ
األوزون جتميع املعلومات الواردة إليها وتقدميها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية لينظر فيها إبان اجتماعه 

  الرابع والثالثني؛
إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تنظر يف املعلومات املقدمة يف  يطلب  - ٣

فريق التكنولوجيا والتقييم ملواد املستنفدة لألوزون، الذي أعده التقرير بشأن املعلومات اإلضافية عن بدائل ا
دف النظر فيما يلي:٢٤/٧االقتصادي عمًال باملقرر    ، ويف التقارير األخرى ذات الصلة، وذلك 

إذا كان تنفيذ املزيد من املشاريع اإليضاحية للتحقق من البدائل والتكنولوجيات الناشئة   ) أ(
، املنخفضة، والتكنولوجيات اخلاصة بالتحكم يف انبعاثات املنتجات الثانوية ذات دالة االحرتار العاملي

ملواصلة التقليل إىل احلد األدىن  ٥من املادة  ١سيكون أمرًا مفيدًا ملساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 من اآلثار على املناخ نتيجة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛

 ةإىل بدائل وتكنولوجيات ذات دال قدر اإلمكان، ،جتنب التحولاملرتتبة عن  التكاليف  ) ب(
 ةالكربون اهليدروكلوري اتيف املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبعاملي مرتفعة، احرتار 
  .ةفلوري

  اشتغال وتنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - دال 

  ستراليا والواليات المتحدة األمريكيةأدم من مشروع مقرر مق
  :إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي

الذي مت مبوجبه حتديث اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٤/٨باملقرر  إذ حييط علماً   
  االقتصادي،

من  ٣االقتصادي يف اجمللد  باملعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم إذ حييط علمًا أيضاً و  
  ،٢٠١٣تقريره املرحلي لعام 

بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بدأ بتنفيذ اختصاصاته املنقحة كما وافقت  إذ يقرو  
  ،٢٤/٨عليها األطراف يف املقرر 

أعباء باحلاجة إىل النظر يف إجراء تعديالت على جلان اخليارات التقنية جتّسد تغري  ر أيضاً إذ يقو
  العمل، واحلاجة إىل خربات ذات صلة، ومتطلبات األطراف،
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فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي على أن يواصل تطبيق االختصاصات  يشجع  - ١  
  ؛٢٤/٨املنقحة كما وافقت عليها األطراف مبوجب املقرر 

 ٢٠١٤رحلي لعام إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم يف تقريره امل يطلب  - ٢  
  املعلومات التالية:

حتديث لعمليات ترشيح األعضاء يف جلان اخليارات التقنية التابعة له، آخذًا يف   (أ)
  من اختصاصاته؛ ٢- ٢- ٢االعتبار الفرع 
كانون الثاين/يناير   ١تشكيلته املقرتحة للجان اخليارات التقنية اعتبارًا من   (ب)

خليارات التقنية احلالية أو تقسيمها، أو احلفاظ عليها يف (ومثال ذلك اجلمع بني جلان ا ٢٠١٥
  وضعها احلايل)؛
اخليارات اليت تعترب مالئمة لتبسيط التقارير التكنولوجية السنوية املستكملة   (ج)

  .املقدمة إىل األطراف

  التغييرات في عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -هاء 

 اليا واالتحاد الروسيمقدم من أستر مشروع مقرر   -  ١

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[
يؤيد إعادة تعيني السيد سريغي كوبيلوف من االحتاد الروسي يف فريق التكنولوجيا والتقييم   - ١

من  ٣- ٢االقتصادي كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات ملدة أربع سنوات، وفقًا للبند 
  ات الفريق؛اختصاص

يؤيد إعادة تعيني السيدة هيلني توب من أسرتاليا يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي    - ٢
  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢ملدة أربع سنوات، وفقاً للبند  كرئيسة مشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية

لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي  يؤيد إعادة تعيني السيد إيان بورتر من أسرتاليا يف فريق ا  - ٣
من اختصاصات  ٣-٢كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ملدة أربع سنوات، وفقًا للبند 

  الفريق؛]

 مقدم من كولومبيامشروع مقرر   -  ٢

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:[
ينتريو من كولومبيا يف فريق التكنولوجيا والتقييم يؤيد تعيني السيد ميغيل وينسيسالو كو   - ١

  االقتصادي كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة والصلبة ملدة أربع سنوات، وفقًا للبند
  من اختصاصات الفريق؛ ٣-٢
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يؤيد تعيني السيدة مارتا بيزانو من كولومبيا يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي    - ٢
من اختصاصات  ٣- ٢ملدة أربع سنوات، وفقًا للبند  رئيسة مشاركة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلك

  الفريق؛]

على المناخ للصندوق المتعدد األطراف لتعظيم الفوائد العائدة  [الطوعي] التمويل اإلضافي  - واو 
 ]ريةمن مركبات الكربون الهيدروكلورية فلو التدريجي من تعجيل التخلص [

  مقدم من فريق االتصالمشروع مقرر 
  لألطراف يقرر ما يلي:والعشرين  اخلامسإن االجتماع   
يشجع األطراف على الرتويج الختيار بدائل مركبات الكربون  ١٩/٦إىل أن املقرر  إذ يشري  

الصحة والسالمة  تباراتتليب اعسيما اآلثار على املناخ، واليت  اآلثار البيئية، ال تقللاهليدروكلورية فلورية اليت 
  واالعتبارات االقتصادية، 

قد طلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  ١٩/٦إىل أن املقرر  وإذ يشري  
بروتوكول مونرتيال، أن تعطي األولوية لدى وضع وتطبيق معايري التمويل للمشاريع والربامج اخلاصة بتعجيل 

اليت تركز  ،ن اهليدوركلورية فلورية، للربامج واملشاريع الفعالة من حيث التكلفةالتخلص من مركبات الكربو 
من بينها البدائل ومواد االستعاضة اليت تقلل من اآلثار األخرى على البيئة، مبا يف ذلك  ،على مجلة أمور

  األخرى ذات الصلة، وسائر العوامل ،واستخدام الطاقة ،االحرتار العاملي آخذة يف االعتبار دالةعلى املناخ، 
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  اهليدروكلورية فلورية اليت أقر
دف إىل للبلدان والوكاالت على أن تتقصى احلوافز املالية وال فرص احملتملة للحصول على موارد إضافية 

وفقًا للفقرة  ،الفوائد البيئية خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةتعظيم 
  ، ١٩/٦(ب) من املقرر  ١١الفرعية 

ل اآللية تشم’’من بروتوكول مونرتيال تنص على أن  ١٠من املادة  ٢إىل أن الفقرة  وإذ يشري  
وجيوز أن تشمل أيضًا أشكاًال أخرى من التعاون املتعدد  ،صندوقًا متعدد األطراف ١املنشأة مبوجب الفقرة 

  ،‘‘األطراف واإلقليمي والثنائي
  من بروتوكول مونرتيال متّكن ...] ١٠بأن الفقرة  يذّكروإذ [
ا .تات املاحنة ال تفرض أي شروط على إىل أن اجلهوإذ يشري [   ....]ربعا
يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تنظر يف وسائل [استالم و] إدارة التربعات املقدمة على   -  ١[

حنو مستقل عن [أو] [و] باإلضافة إىل املسامهات املعلن عنها يف الصندوق املتعدد األطراف، وذلك على 
  حنو جترييب لفرتة [ثالث] [أربع] سنوات [سنة واحدة]؛

] [اليت مل تسدد ٥من املادة  ١طراف [غري العاملة مبوجب الفقرة [يدعو] [حيث] األ  - ٢
ا يف الصندوق املتعدد األطراف بأكملها ويف املوعد احملدد] [أو الكيانات األخرى] [املنظمات  مسامها
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واملؤسسات املتعددة األطراف و/أو املالية]، إىل أن تقدم على حنو طوعي، [دون شروط حمددة]، موارد مالية 
  دة وإضافية [غري مشروطة] للصندوق املتعدد األطراف؛جدي

الفوائد البيئية [للتخلص التدرجيي املعّجل من مركبات الكربون بغرض تعظيم ) ١(الخيار 
، املتأتية عن أنشطة باملناخاألوزون، ال سيما ما يتعلق  غري محاية طبقةمن اهليدروكلورية فلورية] 

وز األهلية احلالية للحصول على التمويل واخلارجة عنها الصندوق املتعدد األطراف اليت تتجا
  مبوجب اختصاصات الصندوق املتعدد األطراف وسياساته؛

[للتخلص التدرجيي املعّجل من مركبات الكربون  املناخيةالفوائد بغرض تعظيم ) ٢(الخيار 
لية احلالية للحصول [من أنشطة الصندوق املتعدد األطراف] اليت تتجاوز األهاهليدروكلورية فلورية] 

  على التمويل واخلارجة عنها مبوجب اختصاصات الصندوق املتعدد األطراف وسياساته؛
املناخية [ومنها األنشطة يف إطار خطط إدارة التخلص  لألنشطة اليت تعّظم الفوائد) ٣(الخيار 

مبوجب [املبادئ اليت تتجاوز التمويل املؤهل  من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةتدرجيي ال
تدرجيي الن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية] [عتبات فعالية التكلفة للتخلص أالتوجيهية بش

]، ولألنشطة غري املؤهلة [حالياً] مبوجب اختصاصات من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
  الصندوق املتعدد األطراف وسياساته؛

  يذية:[يطلب كذلك إىل اللجنة التنف  - ٣
أن تنظر يف التقارير ذات الصلة الصادرة عن الوكاالت املنفّذة اليت كان من املفرتض   (أ)

تقدميها إىل اجتماعها التاسع والستني، ومن ذلك العناصر والشروط املتعلقة حبشد املوارد اليت طلبت اللجنة 
ا   ؛التنفيذية توضيحات بشأ

ا عن الطريق إىل حشد أن تقّيم هذه التقارير عن حشد املوارد   (ب) وأن تقوم بدمج توصيا
  م بالفعالية مقارنة بالتكلفة ويعود بالنفع يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ؛سللموارد يت

أن تضع مبادئ توجيهية إلدارة التمويل اإلضايف الطوعي، مبا يف ذلك تقييم الشتغاله   (ج)
  خالل الفرتة التجريبية؛]

للمبادئ املتعلقة  ٢٠١٣ىل اللجنة التنفيذية أن تضطلع باستعراض عام يطلب إ   - مكررًا  ٣[
بالتكاليف اإلضافية املؤهلة ملشاريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بغية االرتقاء 

تزيد عن عتبة البدء باستخدام البدائل ذات دالة االحرتار العاملي املنخفضة، اليت  عبتوافر التمويل ملشاري
  فعالية التكلفة، حينما تستدعي الضرورة ذلك؛]

يطلب إىل اللجنة التنفيذية أن تقدم إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف تقريراً عن   - ٤
  التقدم احملرز بشأن هذا املقرر؛

 ٥من املادة  ١[يؤكد أن أي تربعات تصل من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   - ٥
[جديدة [وإضافية]] ولن تؤثر يف أي [التزامات] [تعهدات] حالية أو [مستقبلية] لتلك األطراف ستكون 

ا بالتخلص  ٥من املادة  ١بتقدمي متويل ثابت وكاف لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  لكي متتثل اللتزاما
  ؛]١٩/٦فقاً للمقرر [املعجل] من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال، و 
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] ٥من املادة  ١يؤكد أن أي تربعات تقدمها األطراف [غري العاملة مبوجب الفقرة   -  (بديًال) ٥[
ستكون جديدة وإضافية، ومل تؤثر يف [أي التزامات حالية ومستقبلية لتلك األطراف] [املسامهات العادية 

توفري متويل ثابت وكاف لألطراف العاملة مبوجب لتلك األطراف] يف الصندوق املتعدد األطراف الرامية إىل 
ا بالتخلص التدرجيي [امل ٥من املادة  ١الفقرة  جل] من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية علتمتثل اللتزاما

  ؛]١٩/٦مبوجب بروتوكول مونرتيال، وفقاً للمقرر 
] ستكون ٥من املادة  ١لفقرة يؤكد أن أي تربعات [من األطراف غري العاملة مبوجب ا  - مكرراً  ٥[

[جديدة وإضافية] ومستقلة عن املسامهات املنتظمة يف الصندوق املتعدد األطراف كجزء من عملية التجديد 
  ].املنتظم للموارد

  تمويل مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  -زاي 

  مقدم من األرجنتين والهندمشروع مقرر 

 :والعشرين لألطراف يقرر ما يليإن االجتماع اخلامس [

الذي ينص على أن يكون التمويل من خالل الصندوق املتعدد األطراف  ١٩/٦إىل املقرر  يشريإذ   
متكني األطراف بغرض لتنفيذ بروتوكول مونرتيال منتظمًا وكافيًا لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها 

بروتوكول مونرتيال من االمتثال للجدول الزمين املعجل للتخلص  من ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
  من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك معاً،التدرجيي 
من بروتوكول مونرتيال مل توافق  ٥من املادة  ١إىل أن األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وإذ يشري  

التدرجيي لتخلص تحقيق ال لتوصل إىل توافق يف اآلراء على أن تتلقى متويًال كافياً إال بعد ا ١٩/٦على املقرر 
  ، دون أي استثناءات حمددة،يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك معاً 

بأن أوىل تدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد دخلت بالفعل حيز  وإذ يقرّ   
من خالل جتميد ملستوى خط األساس لعام  ٥من املادة  ١لة مبوجب الفقرة النفاذ بالنسبة لألطراف العام

  ،٢٠١٥يف املائة عن خط األساس يف عام  ١٠وختفيض بنسبة  ٢٠١٣
قد حالت دون إنتاج كمية  ٥من املادة  ١أن بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ويقّدر رّ يقإذ و  

لرتاكم قدرات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وذلك من هائلة من املواد املستنفدة لألوزون بتنظيمها 
  ،١٩/٦خالل تطبيقها تدابري تنظيمية وقائية على إنتاج هذه املركبات قبل إنفاذ تدابري الرقابة مبوجب املقرر 

ائية لتمويل التخلص التدرجيي من إنتاج  وإذ يعرب عن انشغاله   حيال عدم التوصل إىل صيغة 
بون اهليدروكلورية فلورية لدى تلك األطراف رغم مرور أكثر من مخس سنوات على اعتماد مركبات الكر 

  ، ١٩/٦املقرر 
اليت من بروتوكول مونرتيال  ٥من املادة  ١الفقرة  إىل أن بعض األطراف العاملة مبوجبوإذ يشًري   

الة عدم امتثال اللتزامات متتلك مرافق إلنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد جتد نفسها يف ح
  التخلص التدرجيي املعّجل إذا مل تقدم هلا املساعدة املالئمة من خالل الصندوق املتعدد األطراف،
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من خالل الصندوق املتعدد  منتظم وكافٍ متويل بتقدمي  ١٩/٦مقصد املقرر  يؤكد  - ١  
 ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة يع مجمتكني بغرض األطراف لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها 

من تنفيذ التخلص التدرجيي املعجل من إنتاج مركبات الكربون  من بروتوكول مونرتيال ٥من املادة 
  اهليدروكلورية فلورية، ومنها األطراف اليت متتلك مرافق خمتلطة؛

التمويل ملرافق اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف على االنتهاء من حتديد  حيث  - ٢  
أولوية، والبدء بإجراء مراجعة تقنية كمسألة ذات  ،واملوافقة عليهإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

  ملرافق اإلنتاج لدى األطراف اليت متتلك منشآت خمتلطة؛
إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، يف معرض إمتامها لتحديد  يطلب  - ٣  

ل املقدم لقطاع اإلنتاج لدى تلك األطراف، أن تأخذ يف االعتبار أيضًا أي إجراءات تنظيمية تتخذها التموي
مركبات الكربون لتقييد إنتاج  من بروتوكول مونرتيال ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة األطراف 

ا قبل تواريخ التخلص التدرجيي ذات الصلة، وي اهليدروكلورية فلورية نجم عنها ختفيض ملموس للمواد يف بلدا
  ].املستنفدة لألوزون وفوائد بيئية أخرى

اختصاصات الدراسة عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   - حاء 
 ٢٠١٧ - ٢٠١٥للفترة 

  فريق االتصالمشروع مقرر مقدم من 

  لألطراف يقرر ما يلي:والعشرين  اخلامسإن االجتماع 
ا األطراف بشأن االختصاصات يشريإذ  دراسات جتديد موارد ل السابقة إىل املقررات اليت اختذ

  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،
ا األطراف بشأن التجديدات السابقة ملوارد الصندوق  وإذ يشري أيضاً  إىل املقررات اليت اختذ

  املتعدد األطراف،
لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرًا لتقدميه إىل االجتماع يطلب إىل فريق ا  - ١
 الرابعوالعشرين لألطراف، وأن يقدمه عن طريق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه  السادس

والعشرين لألطراف من البت بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد  السادسوالثالثني، لتمكني االجتماع 
  ؛٢٠١٧ - ٢٠١٥ق املتعدد األطراف للفرتة الصندو 

 فريق يف اعتباره، عند إعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة السابقة، مجلة أمور،الأن يضع   - ٢
  ما يلي: من بينها

مجيع تدابري الرقابة واملقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول   (أ)
لبلدان ذات حجم االستهالك لصوصًا ما يتعلق منها باالحتياجات اخلاصة مونرتيال واللجنة التنفيذية، خ
والعشرون لألطراف واللجنة  امسواملقررات اليت وافق عليها االجتماع اخل ،املنخفض واملنخفض للغاية

، حيث أن تلك املقررات سوف تستلزم مصروفات من السبعني واحلادي والسبعنيالتنفيذية يف اجتماعيها 
  ؛٢٠١٧  - ٢٠١٥املتعدد األطراف أثناء الفرتة الصندوق 
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 ٥ من املادة ١ احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة  (ب)
طاء من  ٢زاي، و ٢هاء، و ٢ - ألف ٢من بروتوكول مونرتيال من احملافظة على االمتثال للمواد 

  الربوتوكول؛
 ٥من املادة  ١مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني   (ج)

يف حاء من الربوتوكول  ٢واو و ٢الوفاء بالتزامات االمتثال املنصوص عليها يف املادتني املثابرة على من 
، أو الوفاء بتلك االلتزامات، آخذة يف االعتبار االلتزام املطول لألطراف ٢٠٢٠و ٢٠١٥و ٢٠١٣ األعوام

يف إطار اخلطط املعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  ٥من املادة  ١فقرة العاملة مبوجب ال
  ؛اهليدروكلورية فلورية

املطبق على  ٢٠٢٠[تقييم ضرورة زيادة [أو ختفيض] التمويل الالزم لتحقيق هدف عام   (د)[
مال تقسيم التمويل اخلاص استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية كلورية بصورة تدرجيية و]احت

فيما يتعلق باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية [وإنتاجها]  ٢٠٢٠باهلدف احملدد لعام 
 - ٢٠١٨والفرتة  ٢٠١٧ - ٢٠١٥[بالتساوي] [على النحو املالئم] بني عملييت جتديد املوارد للفرتة 

دف عام [ ٢٠٢٠ فيما يتعلق بإنتاج مركبات الكربون  ٢٠٢٠، ومعاجلة مسألة التمويل املتعلقة 
  ؛]]٢٠١٧اهليدروكلورية فلورية بعد عام 

ا،   (ه) مبا يف القواعد واملبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف مجيع اجتماعا
ري ، لتحديد أهلية املشاريع االستثمارية واملشاريع غادي والسبعني وحىت ذلك االجتماعذلك اجتماعها احل
، [[مبا يف ذلك التعزيز املؤسسي] [، والتدابري ملكافحة االجتار غري املشروع واخلطط االستثمارية للتمويل

القطاعية للتخلص]، وتدابري إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون ومشاريع تدمري املواد املستنفدة 
 ؛لألوزون]

على املواد املستنفدة لألوزون وأنشطة للسوق الدولية وتدابري الرقابة  التأثري املرجح  )و([
آثار على ما يصاحبها من ، و والطلب عليها عرض املواد املستنفدة لألوزون علىالتخلص التدرجيي القطرية 

أسعار املواد املستنفدة لألوزون، وما ينتج عن ذلك من تكاليف إضافية للمشاريع االستثمارية خالل الفرتة 
  ]االستعراض؛ اليت يشملها

[الدروس اليت تستخلصها] [[الصعوبات] [التحديات] اليت ستواجهها الشركات   ز)[[(
، ٢٠١٥بعد عام  ٥من املادة  ١[الكبرية] واملتوسطة والصغرية لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

والتكاليف اإلضافية النامجة عن أنشطة التحويل يف تلك الشركات [، ومراعاة وفورات احلجم والدروس 
  تخلصة يف نفس الوقت]؛]املس

[وضع منوذج دينامي للتعديل] [[الزيادة] [التخفيض] [االستقرار] الضروري لعتبات   [[(ح)
فعالية التكلفة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بغرض تعظيم الفوائد البيئية يف 

ية والبيئية، وما يتعلق منها باملناخ] [مع مراعاة تدابري سياق التنمية املستدامة] [الفوائد االجتماعية واالقتصاد
دف [منع دخول مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات دالة االحرتار العاملي املرتفعة]  السالمة الالزمة] 
[الرتويج الستخدام بدائل غري مضرة بالبيئة] والوفاء يف الوقت نفسه بالتزامات االمتثال املتعلقة مبركبات 

من هذا املقرر،  ٢بون اهليدروكلورية فلورية]. [وكعنصر منفصل من احتياجات التمويل املقدرة يف الفقرة الكر 
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 ١ينبغي للفريق أن يقدم أرقاماً إرشادية للموارد اإلضافية اليت قد تلزم لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
تعلقة بتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، من التعامل مع التزامات االمتثال احملتملة امل ٥من املادة 

لينظر فيه  ٢٠١٣ملا ينص عليه اقرتاح التعديل املقدم من كندا والواليات املتحدة يف عام  سيما وفقاً  ال
  ]]؛]االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف

هذا املقرر، ينبغي  من ٢عنصر منفصل من احتياجات التمويل املقدرة يف الفقرة ك   -مكرراً)  ٢[[(
من  ١للفريق أن يقدم أرقامًا إرشادية للموارد اإلضافية اليت قد تلزم لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

[من تعزيز استخدام البدائل غري املضرة بالبيئة، والوفاء يف الوقت نفسه بالتزامات االمتثال املتعلقة  ٥املادة 
فلورية] [تعظيم الفوائد البيئية، وما يتعلق منها باملناخ، مع مراعاة تدابري مبركبات الكربون اهليدروكلورية 

السالمة الالزمة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية] [التعامل مع التزامات االمتثال 
ص عليه اقرتاح التعديل سيما وفقا ملا ين احملتملة املتعلقة بتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ال

  ؛]]]لينظر فيه االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ٢٠١٣املقدم من كندا والواليات املتحدة يف عام 
[وضع منوذج دينامي للتعديل] [[الزيادة] [التخفيض] [االستقرار] الضروري   - مكرراً بديلة) ٢([[

ون اهليدروكلورية فلورية بغرض تعظيم الفوائد لعتبات فعالية التكلفة للتخلص التدرجيي من مركبات الكرب
البيئية يف سياق التنمية املستدامة] [الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وما يتعلق منها باملناخ] [مع 
دف منع دخول مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات دالة االحرتار العاملي  مراعاة تدابري السالمة الالزمة] [

ة والوفاء يف الوقت نفسه بالتزامات االمتثال املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية]. [وكعنصر املرتفع
من هذا املقرر، ينبغي للفريق أن يقدم أرقامًا إرشادية  ٢منفصل من احتياجات التمويل املقدرة يف الفقرة 

من التعامل مع  ٥من املادة  ١الفقرة للموارد اإلضافية اليت قد تلزم لتمكني األطراف العاملة مبوجب 
التزامات االمتثال احملتملة املتعلقة بتخفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، السيما وفقا ملا ينص عليه 

لينظر فيه االجتماع اخلامس والعشرين  ٢٠١٣اقرتاح التعديل املقدم من كندا والواليات املتحدة يف عام 
  ؛]]]لألطراف

مع النطاق وم الفريق، لدى إعداد التقرير املشار إليه أعاله، بإجراء مشاورات واسعة أن يق  - ٣
اليت  ذات الصلةمصادر املعلومات على سائر  ، واالطالعواملؤسساتذوي الصلة من األشخاص مجيع 

  تعترب مفيدة؛
توزيعه على  التقرير املشار إليه أعاله يف وقت ميّكنه من متامأن يسعى الفريق جاهداً إىل إ  - ٤

  والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية؛ الرابعمجيع األطراف قبل شهرين من االجتماع 
تساعد  ٢٠٢٣ - ٢٠٢١و ٢٠٢٠  - ٢٠١٨إرشادية للفرتتني  اً الفريق أرقام يقدمأن   - ٥
  يد املوارد.تلك األرقام يف الدراسات املقبلة لتجد يتم حتديثمستوى متويل مستقر وكاف، على أن  يف حتديد
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 المؤتمر الدولي الثالث للدول الجزرية الصغيرة النامية وتنفيذ بروتوكول مونتريال  - طاء 

  ترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا وغرينادا وموريشيوسمقدم من مشروع مقرر 

  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:
تعرتف األمم طرفاً،  ١٩٧يال البالغ عددها من أصل األطراف يف بروتوكول مونرت  هبأن يذكرإذ 
  منها كدول جزرية صغرية نامية، ٣٩ املتحدة بــــ
أن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقود يف ريود دي جانريو، الربازيل، يف إىل شري وإذ ي  
املستقبل الذي نصبو ’’نة يف وثيقته اخلتامية املعنو  قد اعرتف، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الفرتة من 

بأن التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يؤدي إىل زيادة سريعة يف استخدام مركبات ، ‘‘إليه
  )١(،، ويف إطالق تلك املركبات يف البيئةاالحرتار العاملي املرتفعة دالةالكربون اهليدروكلورية فلورية ذات 

فيه األطراف على تعجيل التخلص من مركبات الكربون الذي اتفقت  ،١٩/٦باملقرر  وإذ يسلم  
ا أن تساعد يف  اهليدروكلورية فلورية وشجعت األطراف على الرتويج الختيار بدائل لتلك املركبات من شأ

االعتبارات املتعلقة تلبية يف تأثريات على املناخ، و ال سيما الالتقليل إىل احلد األدىن من التأثريات البيئية، 
  والسالمة واالعتبارات االقتصادية األخرى،بالصحة 
على أن الدول  أكدت جمدداً أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  يالحظوإذ   

تشكل حالة خاصة من حاالت التنمية املستدامة بالنظر إىل نقاط ضعفها  ال تزالاجلزرية الصغرية النامية 
ا، وتعرضها  ،اخلاصة والفريدة من نوعها مبا يف ذلك صغر حجمها وبُعدها، وضيق قاعدة مواردها وصادرا

  )٢(،للتحديات البيئية العاملية والصدمات االقتصادية اخلارجية

األوزون أن تتصل مبنظمي املؤمتر الدويل الثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية  إىل أمانةيطلب   
، لتقرتح إدراج بند يف جدول األعمال يتعلق ٢٠١٤سبتمرب أيلول/ ٤إىل  ١الذي سيعقد يف آبيا، من 

بالتحديات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول مونرتيال اليت تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية، وأن تبلغ 
  األطراف بنتائج هذه االتصاالت إبان االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية.

  المقترحة على بروتوكول مونتريال التنقيحات  - ياء 

  مشروع مقرر مقدم من كندا والمكسيك والواليات المتحدة األمريكية
  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

) اليت أعربت فيها ٢٠إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو+ إذ يشري
  جراء خفض تدرجيي الستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها،البلدان عن تأييدها إل

                                                            
  ‘‘.املستقبل الذي نصبو إليه’’من الوثيقة  ٢٢٢الفقرة   )١(
  من املرجع نفسه. ١٧٨الفقرة   )٢(
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بارتفاع دالة االحرتار العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية اليت تستخدم على نطاق واسع   وإذ يقرّ 
  كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون اليت جيري التخلص منها تدرجيياً يف إطار بروتوكول مونرتيال،

من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  ١٢و ٤االلتزامات الواردة يف املادتني يف اعتباره  وإذ يضع
من بروتوكول كيوتو التابع لالتفاقية، اليت تنطبق على غازات  ١٠و ٧و ٥و ٢تغري املناخ، ويف املواد 

اد مركبات الكربون االحتباس احلراري غري اخلاضعة لربوتوكول مونرتيال، ودون أن يكون يف نيته استبع
  اهليدروفلورية من نطاق هذه االلتزامات، 

من اتفاقية فيينا، التعديل على  ٩من املادة  ٤، وفقًا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة يعتمد
بروتوكول مونرتيال املتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية كما ورد يف املرفق [   ] من تقرير االجتماع اخلامس 

  ين لألطراف، استناداً إىل االعتبارات التالية:والعشر 
من بروتوكول مونرتيال، ختتار  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   (أ)

هذه األطراف كخطوط أساس الستهالك وانتاج الكربون اهليدروفلوري، على التوايل، متوسط استهالك 
يف املائة من استهالك مركبات الكربون  ٨٥زائدًا  ٢٠١٠-٢٠٠٨ة مركبات الكربون اهليدروفلوري يف الفرت 

يف  ٨٥، زائدًا ٢٠١٠- ٢٠٠٨اهليدروكلورية فلورية، ومتوسط إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف الفرتة 
املائة من انتاج الكربون اهليدروكلوري فلوري، حمسوبة باستخدام داالت االحرتار العاملي ملركبات الكربون 

 هليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف مرفق هذا املقرر؛ا

من بروتوكول مونرتيال، ختتار هذه  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ب)
من يف املائة  ٩٠األطراف كخطوط أساس الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، على التوايل، 

يف املائة من متوسط  ٩٠، و٢٠١٠-٢٠٠٨متوسط استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة 
، حمسوبة باستخدام داالت االحرتار ٢٠١٠- ٢٠٠٨إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة 

 ية فلورية الواردة يف مرفق هذا املقرر؛العاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلور 

من بروتوكول مونرتيال،  ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   (ج)
 خيفض استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف مرفق هذا املقرر إىل مستوى ال يتجاوز:

  ]؛٢٠١٦حبلول عام [خط األساس  ] يف املائة من مستويات٩٠[  ‘١’
 ]؛٢٠٢٢] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٦٥[  ‘٢’

 ]؛٢٠٢٩] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٣٠[  ‘٣’

  ] وما بعده؛٢٠٣٣] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٥[  ‘٤’
خيفض استهالك وإنتاج مركبات  ،٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (د)

  الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق هلذا املقرر إىل مستوى ال يتجاوز: 
  ]؛٢٠١٨] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٠٠[  ‘١’
 ]؛٢٠٢٥] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [٧٥[  ‘٢’

 ]؛٢٠٣٠اس حبلول عام [] يف املائة من مستويات خط األس٤٠[  ‘٣’
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  ] وما بعده؛٢٠٤٣] يف املائة من مستويات خط األساس حبلول عام [١٥[  ‘٤’
، ٥من املادة  ١ولتلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ه)

 ٣قرتني ُيسمح لألطراف بأن تتجاوز حدود انتاجها بالنسبة لكل خطوة من خطوات اخلفض احملددة يف الف
  يف املائة من مستويات خط األساس؛ ١٠من هذا املقرر، مبا ال يتجاوز  ٤و

من كل خط انتاج ينتج مركبات  ٢٣- ال تتجاوز االنبعاثات الثانوية للكربون اهليدروفلوري  (و)
بون ] يف املائة من كتلة مركبات الكر ٠,١الكربون اهليدروكلورية فلورية أو مركبات الكربون اهليدروفلورية [

اهليدروكلورية فلورية أو مركبات الكربون اهليدروفلورية املنتجة يف خط االنتاج، باستثناء خطوط االنتاج اليت 
  تولد أرصدة خفض االنبعاثات يف إطار آلية التنمية النظيفة؛

يرخص باسترياد وتصدير مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف مرفق هذا املقرر،   (ز)
  اد وتصدير هذه املواد إىل غري األطراف؛وحيظر استري 

يتم إبالغ األمانة سنويًا باستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية واالنبعاثات   (ح)
  ؛٢٣-الثانوية من مركب الكربون اهليدروفلوري

يكون اخلفض التدرجيي الستهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق   (ط)
مؤهلة للتمويل يف إطار  ٢٣-ا املقرر ومتطلبات التحكم يف االنبعاثات الثانوية للكربون اهليدروفلوريهلذ

  الصندوق املتعدد األطراف ما مل تكن ممولة من مصادر أخرى.

 /[   ]٢٥مرفق المقرر 

  الجزء ألف
  دالة االحترار العالميالمادة

HCFC-21  ١٥١  
HCFC-22  ١ ٨١٠  

HCFC-123  ٧٧  
HCFC-124  ٦٠٩  

HCFC-141b  ٧٢٥  
HCFC-142b  ٢ ٣١٠  

HCFC-225ca١٢٢  
HCFC-225cb٥٩٥  

  الجزء باء
  

    المجموعة األولى 
  دالة االحترار العالمي  المادة

HFC-32  ٦٧٥  
HFC-41  ٩٢  

HFC-125  ٣ ٥٠٠  
HFC-134  ١ ١٠٠  

HFC-134a  ١ ٤٣٠  
HFC-143  ٣٥٣  
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HFC-143a  ٤ ٤٧٠  
HFC-152  ٥٣  

HFC-152a  ١٢٤  
HFC-161  ١٢  

HFC-227ea  ٣ ٢٢٠  
HFC-236cb  ١ ٣٤٠  
HFC-236ea١ ٣٧٠  
HFC-236fa٩ ٨١٠  
HFC-245ca٦٩٣  
HFC-245fa١ ٠٣٠  

HFC-365mfc٧٩٤  
HFC-43-10mee١ ٦٤٠  

  المجموعة الثانية 
  

  دالة االحترار العالميالمادة
HFC-23  ١٤ ٨٠٠  

  صحتهمواءمة مؤشر تغير المناخ والتحقق من   -كاف 

  أوروغواي مقدم منمشروع مقرر 
  إن االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يقرر ما يلي:

من جدول أعمال االجتماع التاسع والستني للجنة التنفيذية للصندوق  ١٠إىل البند  إذ يشري
لصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال املتعلق بتقرير عن مؤشر التأثري املناخي الذي وضعه ا

  )،٦٧/٣٢و ٦٦/٥٣و ٦٥/٤٨و ٦٤/٥١و ٦٣/٦٢و ٦٢/٦٢و ٥٩/٤٥املتعدد األطراف (املقررات 
عددًا من الوفود أعربت عن تقديرها للعمل الذي أجنزته أمانة الصندوق  أنوإذ يأخذ يف اعتباره 

األمم املتحدة  املتعدد األطراف لوضع هذا املؤشر، لكنها أشارت إىل أن اهليئات الرئيسية التابعة التفاقية
اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومنها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، مل تتحقق بعد من بيانات تغري 

  املناخ،
أنه، عقب املناقشات اليت جرت بني عدد من الوفود، اقُرتِح أن توجه املقررات وإذ يضع يف اعتباره 

إىل احلاجة إىل أن تضطلع الوكاالت التابعة التفاقية األمم املتحدة  اليت اعُتِمدت يف ذلك االجتماع االنتباه
ذا التحقق العلمي والتقين، مع اإلقرار بأن اخلطوات السابقة رمبا تكون ضرورية  اإلطارية بشأن تغري املناخ 

  خطوة أوىل يف ذلك االجتاه، )٣(أيضاً، ومع اعتبار التوصية اليت قدمتها اللجنة التنفيذية
ممثل األمانة قد أوضح أن اللجنة التنفيذية واألمانة ال متلكان السلطة اليت يط علمًا بأن وإذ حي

يئات األمم املتحدة األخرى، وأن مثل ذلك الطلب جيب أن يُقدَّم من اجتماع األطراف،   ختوهلما االتصال 

                                                            
  الصادر عن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال. ٦٩/٢٣املقرر   )٣(
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االت التابعة لضمان مواءمة املؤشر املذكور والتحقق من صحته، يتعني على الوكوإذ يدرك أنه، 
  لالتفاقيتني بذل جهود مشرتكة،

  أمانة األوزون الختاذ الرتتيبات الالزمة للشروع يف هذه املناقشات. يدعو
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  المرفق الثاني

  )٤(موجزات العروض التي قدمها أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية والفرق العاملة
من  ٣(البند  ٢٠١٣كنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام عرض للتقرير المرحلي الصادر عن فريق الت  -ألف 

  جدول األعمال)
بدأت الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية، السيدة هيلني توب، عرض التقرير املرحلي   - ١

، وأشارت إىل أن العرض الذي ستقدمه سيشمل التعيينات لالستخدامات الضرورية والتقرير ٢٠١٣لعام 
، ٢٠١٥و ٢٠١٤للجنة اخليارات التقنية الطبية. وتابعت قائلة إن الصني قدمت تعيينات لعامي املرحلي 

آخر تعيني تقدمه الصني حلملة اإلنتاج األخرية. وأشارت إىل أن  ٢٠١٥ويتوقع أن يكون التعيني لعام 
، ومن ٢٠١٢عام طنًا يف أواخر  ٨٥٥املخزون الكلي من مركبات الكربون الكلورية فلورية لدى الصني بلغ 

ا لعامي  . مث نوهت إىل أن يف وسع الصني أن تدير ٢٠١٤و ٢٠١٣املتوقع أن يكون كافياً لتغطية احتياجا
التخلص من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم فيها مركبات الكربون الكلورية فلورية 

ستتزود بالكميات الالزمة لتغطية إعفائها  باالعتماد على خمزونات هذه املواد. ويضاف إىل ذلك أن الصني
من خمزون مركبات الكربون الكلورية فلورية. وقد أوصت جلنة اخليارات التقنية الطبية  ٢٠١٣املصرح به لعام 

ا أوًال لتلبية ٢٠١٤طنًا للصني يف عام  ٢٣٥,٠٥بكمية  ، وهي تتوقع أن تتزود الصني من خمزونا
ا. وال ميكن للجنة أن طن إلحدى الشركات. وقد وافقت على أجهزة  ١,٥٥توصي بكمية  احتياجا

استنشاق باجلرعات املقننة تستخدم السالبوتامول ومركبات الكربون اهليدروفلورية. ومل تتمكن اللجنة من 
نظرًا للشكوك اليت حتيط بوترية التحول وكمية مركبات الكربون الكلورية فلورية  ٢٠١٥التوصية بتعيني لعام 

د تتوافر من املخزونات. وأشارت إىل أن التقدم الذي حيرزه السالبوتومال سيؤدي إىل اخنفاض اليت ق
ا للتعيني احلايل املقدم لعام    . ٢٠١٥احتياجات الصني من مركبات الكربون الكلورية فلورية مقارنة باحتياجا

عد انقضاء املوعد النهائي يف وفيما يتعلق باالحتاد الروسي، قالت السيدة توب إن التعيني قد ُقدم ب  - ٢
طنًا الستخدام السالبوتامول حملياً، وهي نفس الكمية  ٢١٢. وقد مت تعيني ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٣١

ا لعام  . وفيما يتعلق مبشروع ٢٠١١. ومل يعد االحتاد الروسي ميلك أي خمزونات منذ عام ٢٠١٣املصرح 
صناعية ويشارك مرفق البيئة العاملية يف متويله، كان هناك تأخري يف للتحول تنفذه املنظمة الدولية للتنمية ال

. ٢٠١٤عملية استجالب العروض، وتتوقع اليونيدو حاليًا أن تنتهي عملية الرتكيب يف منتصف عام 
وأشارت السيدة توب إىل أن جلنة اخليارات التقنية الطبية تتوقع أن حتتاج روسيا ملركبات الكربون الكلورية 

اية عام فلوري ستأيت من إنتاج  ٢٠١٣، وأن مركبات الكربون الكلورية فلورية الالزمة لعام ٢٠١٦ة حىت 
ذه املركبات من املخزونات العاملية (من الواليات  ٢٠١٤الصني هلذه املركبات، وأنه يف عام  ميكن التزود 

التقنية الطبية قلقة بشأن التأخريات املتحدة على سبيل املثال). وتابعت السيدة توب قائلة إن جلنة اخليارات 
احلالية واستنفاد املخزونات العاملية من مركبات الكربون الكلورية فلورية قبل أن يتم االحتاد الروسي حتوله عن 
هذه املركبات. وكانت اللجنة قد أوصت سابقًا بأنه يف حال عدم إجناز التحول خالل اطار زمين معقول، 

طاق استرياد وتوزيع أجهزة االستنشاق املستوردة احملتوية على السالبوتامول واخلالية فإن على روسيا أن توسع ن
من مركبات الكربون الكلورية فلورية. وتعتقد اللجنة زيادة الكميات املالئمة من أجهزة االستنشاق باجلرعات 

                                                            
ا ودون أن حتررها األمانة حتريراً رمسياً. استنسخت النصوص  )٤(   الواردة يف هذا املرفق بالصيغة اليت قدمت 
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، وهي ٢٠١٤عام املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية وتوزيعها سيستغرق حىت منتصف 
أطنان حيبذ أن تؤخذ من املخزونات  ١٠٦قدرها  ٢٠١٤توصي بكمية كافية لألشهر الستة األوىل من عام 

  العاملية القائمة.
مث تابعت السيدة توب عرض التقرير املرحلي للجنة اخليارات التقنية الطبية فأشارت إىل أن   - ٣

ملقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية ُقدر االستخدام العاملي ألجهزة االستنشاق باجلرعات ا
. وقد استقيت أطر اإلبالغ من األرجنتني وبنغالديش والصني ٢٠١٢طن فقط يف عام  ٧٠٠حبوايل 

طنًا من خمزونات  ٨٧٥واالحتاد األورويب وباكستان، وتشري هذه األطر إىل أن االحتاد الروسي أبلغ عن 
اية عام  مركبات الكربون الكلورية . ومل تقدم كل من مصر واهلند ٢٠١٢فلورية من املرتبة الصيدالنية يف 

وسوريا والواليات املتحدة األمريكية أطرًا لإلبالغ. وعلى خالف ما أبلغ عنه سابقاً، أوضحت الواليات 
 أبلغت طنًا من خمزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت ٢٨٠أن  ٢٠١٣املتحدة يف حزيران/يونيه 

  متثل املخزون الكلي لدى الواليات املتحدة املتاح للتحويل. Honeywellو BIعنها شركتا 
وواصل السيد إيان راى، رئيس جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية، العرض فأشار إىل أنه فيما   - ٤

استنفاد األوزون يف عام طنًا حمسوبة بدالة  ٤١٤,٢٩١يتعلق املواد الوسيطة، بلغ االستخدام العاملي 
طناً. وقال إن استخدام رابع كلوريد الكربون يف إنتاج مونومر   ٢٠٧١، وُقدرت االنبعاثات بــــــــ ٢٠١١

كلوريد الفاينل يف الواليات املتحدة ال يستويف معايري استخدام املواد الوسيطة، وال توجد بدائل ألكثر 
إىل بوليمرات فلورية.  ٢٢ -  ركب الكربون اهليدروكلوري فلورياستخدامات املواد الوسيطة، ومنها حتويل م

ويضاف إىل ذلك أن استخدامات جديدة قد تنشأ لرابع كلوريد الكربون وسائر املواد املستنفدة لألوزون  
  كمواد وسيطة.

طناً من  ٨٥ويف حالة االحتاد الروسي، قال إن اللجنة أوصت بتعيني لالستخدامات الضرورية قدره   - ٥
. وتواصل الكمية اخنفاضها ويتوقع أن يتم التخلص ٢٠١٤يف عام  ١١٣ -  ركب الكربون الكلوري فلوريم

، RC-316c. وبسبب ارتفاع دالة استنفاد األوزون ودالة االحرتار العاملي ملركب ٢٠١٦التدرجيي حبلول عام 
، ١١٣ -  لكربون الكلوري فلوريقال السيد راي إن االحتاد الروسي مل يعد يعترب هذه املادة بديًال ملركب ا

وأشار إىل أن  ١١٣ - كبديل انتقايل ملركب الكربون الكلوري فلوري  HCFC-141bوأنه يستخدم مركب 
االستخدامات كعناصر للتصنيع ترتاجع، وأن اللجنة استعرضت عدة استخدامات إضافية كعوامل للتصنيع 

، n-Propyl Bromideمعلومات جديدة عن مركب لكنها مل حتدد بدائل. ومل تتمكن اللجنة من تقدمي أي 
ادة ــــة يف التفاعالت املختربية ملـــــــات املستخدمـــــــــــن املذيبـــــــــدة عــــــات جديــــــم معلومـــــع تقديـــــا تستطيــــلكنه

N-bromosuccinimideرابع  ‘‘ فجوة’’ . واختتم السيد راي بالقول إنه ال توجد أي معلومات جديدة عن
  كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي.

بدأ السيد ميغيل كونتريو، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوى عرضه باإلشارة إىل أن   - ٦
تركز على تنفيذ املراحل األوىل من خطط إدارة التخلص  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

لكربون اهليدروكلورية فلورية. وقال إن اهليدروكربونات ال تزال متثل التكنولوجيا السائدة التدرجيي من مركبات ا
ا االختيار الرئيسي لالستعاضة عن مركب  حيثما يقتضي األمر ذلك (ألسباب تتعلق  HCFC-141bوأ

لكربون بفعالية التكلفة والسالمة). ويضاف إىل ذلك أن تطوير املنتجات اجلديدة يركز على مركبات ا
اهليدروفلورية/مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية غري املشبعة، حيث أظهرت التجارب التجارية حتسنًا كبرياً 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/33/6 

55 

) خالئط اهليدروكربونات/مركبات ١يف كفاءة استخدام الطاقة اإلضافية. وقال إن اخليارات األخرى هي: (
) نظم مركبات الكربون ٢فلورية غري املشبعة، (الكربون اهليدروفلورية/مركبات الكربون اهليدروكلورية 

) الرتكيبات املائية ٣اهليدروفلورية/مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية غري املشبعة املنفوخة مع املاء، (
احملسنة. وأشار إىل أن انتشار فورمات امليثيل وامليثيالل حمدود ويقتصر على رغوة التغليف الكامل والرغوة 

. وأشار السيد كونتريو أيضاً إىل أن الضغط ٥من املادة  ١ملرنة لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة املقولبة ا
املتواصل على صعيد السوق واللوائح التنظيمية الستخدامات مركبات الكربون اهليدروفلورية يف البلدان 

الغازات الفلورية يف أوروبا، تشكل املتقدمة، ومثال ذلك اقرتاح االحتاد األورويب بتشديد األنظمة املتعلقة ب
حتديات بالنسبة للبوليسرتين املشكل باالنبثاق ورذاذ البوليثرين. وقال إن هناك ضغوط تنظيمية أخرى تنشأ 
حاليًا وقد يكون هلا أثر مستقبلي على االسرتاتيجيات املتعلقة بالرغاوى، مبا يف ذلك تشديد التشريعات 

ألنشطة اإلضافية املتعلقة بضبط املركبات العضوية املتطايرة اليت قد يكون هلا املتعلقة ببعض مثبطات اللهب وا
أثر على استخدام اهليدروكربونات يف بعض مناطق الصالحية القضائية. واختتم بالقول إن تصنيف الرغاوى 

يف ظل ا، تيسري فصلها عن النفايات األخرى وإداراحملتوية على مواد مستنفدة لألوزون كنفايات يهدف إىل 
ا، وإن بعض أسواق الكربون الناشئة (ومثاهلا والية كاليفورنيا)  انعدام أنظمة ملزمة تتعلق بنهاية دورة حيا

  .تقدم حوافز للجمع والتدمري
وأشار السيد دان فريدونيك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، إىل أن اختبارات   - ٧

) لالستخدام كبديل HBFC-3,3,3-trifluoro-2-bromo-prop-1-ene )2-BTPائية السمومية للمادة الكيمي
يف صناعة الطريان قد بلغت مرحلة متقدمة؛ وأن اجلهة املصنعة تنوي تقدمي طلب إلدراج  ١١٢١للهالون 

ل عام ل اجلديدة اهلامة التابعة لوكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة خالئاملادة يف إطار سياسة البدا
، قد حصل مؤخرًا على املوافقة FK-6-1-14هو  ١١٢١. ويضاف إىل ذلك أن بديًال آخر للهالون ٢٠١٣

يف إطار السياسة نفسها الستخدامه كعامل تدفق يف التطبيقات غري املنزلية. وقال السيد فريدونيك إن 
‘‘. فيربونيل’’تاج مبيد اآلفات ال يزال يُنتج يف الصني وفرنسا الستخدامه كعامل وسيط يف إن ١٣٠١اهلالون 

يزال يواجه عددًا من  طقة الشرق األوسط النوأضاف إن إعادة تدوير اهلالون ومجعه يف املصارف يف م
الصعوبات فقد أفيد عن أن اهلالونات اليت توقف استخدامها ُختزن بدًال من إعادة تدويرها. ويف جنوب 

ا أصبحت فيها تكاليف  ٢٠٠٣ عام أفريقيا بلغت معدات إعادة التدوير املقدمة يف مرحلة من دورة حيا
الصيانة مرتفعة وال تتاح قطع التبديل الالزمة هلا. وواصل قائًال إنه بالرغم من التكهنات بأن الطلب على 

- ٢٠١١املعاد تدويره سيزداد يف القطاع العسكري الروسي، فإن املعلومات املتعلقة بالفرتة  ٢٤٠٢اهلالون 
 أي زيادة يف الطلب، وقد يعين ذلك أن العناصر البديلة تستخدم بالفعل. ويف القطاع املدين ال تبني ٢٠١٢

أو خالئطه يف نظم احلماية من احلريق أو يف أجهزة إطفاء احلريق  ٢٤٠٢اهلندي، مل يستخدم اهلالون 
التقنية للهالونات احملمولة خالل السنوات اخلمس املاضية. وأشار السيد فريدونيك إىل أن جلنة اخليارات 

تشعر بالقلق من أن بعض أجهزة احلريق احملمولة املزودة بعناصر نظيفة واليت تُباع يف أمريكا اجلنوبية وآسيا قد 
ال تطفئ بعض احلرائق. وقد ترغب األطراف يف أن تنظر يف اقتناء أجهزة إلطفاء احلرائق أدرجتها خمتربات 

يف   HCFC-123و HFC-125املثال أفيد عن استخدام منتجات للتجارب تتمتع بسمعة دولية. فعلى سبيل 
كولومبيا والفلبني. ومما يثري قلقًا عارمًا أن جهة مصنعة واحدة على األقل يف الفلبني تعرض حتويل أجهزة 

. وقد HCFC-123إطفاء احلريق من خالل إزالة املادة الكيميائية اجلافة من اجلهاز واالستعاضة عنها مبركب 
شعوراً خاطئاً باألمن (إذ أن هذا اجلهاز قد يطفئ بعض أنواع احلرائق)، وقد يسفر عن استخدام  يعطي ذلك
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عناصر ملوثة. وقال السيد فريدونيك إن اللجنة تواصل العمل مع املنظمة الدولية للطريان املدين لطلب 
 تتوافر ألي من مصنعي التخلص التدرجيي من استخدام اهلالونات يف الطائرات اجلديدة. وحىت هذا الوقت ال

هياكل الطائرات التجارية بدائل للهالونات الستخدامها يف حاضنات احملرك. وتواصل اللجنة العمل مع 
بتقدمي تقرير هلا يف  ٢٠١٣املنظمة الدولية للطريان املدين لتقدمي اقرتاح إىل مجعيتها العامة يف أيلول/سبتمرب 

ألرجح) لالستعاضة عن اهلالونات يف مقصورات الشحن على ا ٢٠٢٠عن جدول زمين (عام  ٢٠١٦عام 
  على منت الطائرات اجلديدة املصممة حديثاً.

 ١٤وبدأ السيد روبرتو بيسوتو، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد، عرضه بالقول إن   - ٨
بات الكربون ، حيث مت الرتكيز على مرك٢٠١٠مادة تربيد جديدة قد طُرحت يف األسواق منذ عام 

حتتوي على اهلالوجينات وغري املشبعة، مع الرتكيز على املركبات ذات دالة  اهليدروفلورية املرشحة اليت ال
االحرتار العاملي املنخفضة أو املنخفضة جداً. ويُعار املزيد من االهتمام للمواد املربدة القابلة لالشتعال 

 HFC-134a و HC-600aع التربيد احمللي، ال يزال مركبا . ففي قطا HFC-32(مبستوى منخفض) ومنها املركب 
منخفضة.  HC-600aإىل مركب  HFC-134aاملادتني املربدتني املفضلتني، كما أن وترية االنتقال من مركب 

ويركز تطوير املنتجات اجلديدة على حتسني كفاءة استخدام الطاقة من خالل استخدام املكثفات املتنوعة 
-HCو HC-600a(قطاع التربيد التجاري، يتنافس عدد من املواد املربدة مثل اهليدروكربونات  السرعة مثًال. ويف

) واخلالئط الوسيطة (لالستخدام كبدائل كاملة أو شبه كاملة ملركب R-744وثاين أكسيد الكربون ( )290
HCFC-22 ومركب (HFC-134a  ومركبR-404A  ومركبHFC-1234yf و إن وخالئطه. وقال السيد بيسوت

تعزيز اللوائح كما يف االحتاد األورويب سينهي استخدام املواد املربدة ذات دالة االحرتار العاملي املرتفعة ومنها 
الذي يستخدم على حنو حمدود يف النظم الكبرية  HC-290. وأشار إىل أنه باستثناء مركب R-404Aاملركب 

عاملي منخفضة وهلا قدرة تربيد كبرية مبا يكفي لتحل  توخيًا للسالمة، ال توجد مواد مربدة ذات دالة احرتار
أو السوائل الثانوية تستخدم حيثما  R-744، وأن النظم املتدرجة HCFC-22أو مركب  R-404Aحمل مركب 

) أو حتد من شحناته. واستطرد قائًال إن املكيفات املتاحة لدى R-717حتظر األنظمة استخدام األمونيا (
، وأن استخدام املركب R-410Aتستخدم يف املقام األول مركب  ٥من املادة  ١بالفقرة األطراف غري العاملة 

R-407C  يتناقص. ويضاف إىل ذلك أن املعدات اليت تستخدم املركبR-40A  ُتصنع أيضًا لدى بعض
 . وأشار السيد بيسوتو إىل أن اهليدروكربونات تستخدم يف٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

املعدات األصغر حجمًا وأن املعايري الطوعية واإللزامية حتد من كمية الشحنة. وجيري النظر يف استخدام 
يف أنواع خمتلفة من وحدات التكييف. وقال أيضاً إن استخدام خالئط مكونة من ثالث أو  HFC-32مركب 

ليًا للدراسة، وأن البيانات خيضع حا ١٠٠٠إىل  ١٥٠أربع مواد مربدة ذات دالة احرتار عاملي ترتاوح من 
التقنية ال تتوافر للعموم، وأن تطوير هذه املركبات قد يستغرق سنتني أو ثالث سنوات إضافية. وفيما يتعلق 

يف  HC-290واملركب  R-744باملضخات احلرارية، تستخدم حاليًا مركبات الكربون اهليدروفلورية واملركب 
ة. ويف هذا اجملال تشمل خيارات مواد التربيد اجلديدة مركبات املضخات اجلديدة لتسخني املاء وللتدفئ

تزال املربدات اليت تستخدم مركب  الكربون اهليدروفلورية ذات دالة االحرتار العاملي املنخفضة وخالئطها. وال
R-717 ) واملاءR-718 ومركب (R-744  واهليدروكربونات متاحة بسعات معينة. وميكن أن يشكل

جيداً يف حال توافر احلرارة املولدة من النفايات أو التوليد املشرتك. وهنا جيري حالياً اختبار  بديالً  االمتصاص
وخالئطه (مع مركب  HFC-32مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات دالة االحرتار العاملي املنخفضة ومركب 

HFC-134a دة مثًال). وقال السيد بيسوتو أحياناً) (يف معهد التكيف والتدفئة والتربيد يف الواليات املتح
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حيظى بقبول متزايد لالستخدام يف النظم الكبرية احلجم، وتتوافر النظم املتدرجة اليت  R-717مركب  إن
واحللقات الثانوية كخيارات بديلة. ويف قطاع النقل املربد، يواصل املصنعون العامليون  R-744تستخدم مركب 

ذا املركب يف الوحدات البحرية ويف السكك احلديدية وعلى الطرق االختبارات امليدانية هل R-744ملركب 
السريعة. وقال السيد بيسوتو إن تطوير معدات تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات دالة االحرتار 

مثًال) قد يشكل حًال يف هذا اجملال، لكنه قد يستدعي إعادة تصميم  HFC-1234yfالعاملي املنخفضة (
. وأشار إىل أنه فيما يتعلق مبكيفات السيارات، كان املركب R-404Aحدات اليت تستخدم مركب جديدة للو 

HFC-1234yf  املادة املربدة املفضلة عامليًا للحلول حمل املركبHFC-134a  وقد أجرت شركة ٢٠١٢يف عام .
ما تسرب إىل املقصورة  قابل لالشتعال بشدة إذا HFC-1234yfر اختبارات يف مصانعها وتزعم أن املركب دميل

اليت يوجد فيها احملرك. وأشار السيد بيسوتو إىل أن أمهية نتائج االختبار هذه غري متفق عليها يف قطاع 
صناعة السيارات واملنظمات األخرى ذات الصلة، وأن أربعًا من مصنعي السيارات يف أملانيا قد تعهدوا 

  باستخدام ثاين أكسيد الكربون.
د المربت كوبريز، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي هذا العرض واختتم السي  - ٩

مبناقشة بعض املسائل التنظيمية، فقال إنه منذ االجتماع الرابع والعشرين لألطراف كان عدد األعضاء من 
ألطراف العاملة ثالثة عشر عضواً، وعدد األعضاء من ا ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

مبوجب تلك املادة سبعة أعضاء، وأتى عضو واحد من بلد كان مير اقتصاده مبرحلة انتقال. وقال أيضًا إن 
عضوًا يشكلون فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية الست  ١٥٠هناك حوايل 

وافقت  ٢٠١٢. ويف عام ٥من املادة  ١الفقرة  التابعة له، وأن حوايل الثلث يأتون من أطراف عاملة مبوجب
األطراف على إعادة تعيني عدد من أعضاء الفريق هم: السيد ستيفن أندرسون (كبري خرباء، الواليات 

شفورد (الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للفيورانات، اململكة املتحدة) آاملتحدة األمريكية) والسيد بول 
(الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، اململكة املتحدة) والسيد المربت  والسيد ديف كاتشبول 

كوبريز (فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد، هولندا) 
ت املتحدة األمريكية) والسيد والسيد دان فريدونيك (الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد، الواليا

، اململكة املتحدة). ووافقت األطراف امليثيل آشلي وودكوك (الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد
أيضًا على تعيني السيدة بيلال مارانيون (الواليات املتحدة األمريكية) كرئيسة مشاركة لفريق التكنولوجيا 

لسيد كوبريز بعرض الئحة بأمساء مجيع أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم والتقييم االقتصادي. واختتم ا
  االقتصادي.

عرض عن مشروع تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل   -باء 
  من جدول األعمال) ٥) (البند ١، الفقرة ٢٤/٧المواد المستنفدة لألوزون (المقرر 

فقدمت مشروع تقرير إىل األطراف يف شهر أيار/مايو  ٢٤/٧ابة الفرقة العاملة للمقرر استج  -  ١٠
شفورد، الرئيس املشارك للفرقة العاملة عرضه ملشروع التقرير فنّوه إىل أن اهلدف آ. وبدأ السيد بول ٢٠١٣

العريضة هلذا  وقدم اخلطوط‘‘ استكمال املعلومات عن البدائل والتكنولوجيات’’الرئيسي من التقرير هو 
العرض مشريًا إىل أنه توخيًا الستخدام الوقت املتاح على حنو كفوء، فإنه لن يستعرض مجيع البدائل 
والتكنولوجيات أثناء العرض، لكنها أُدرجت على حنو منهجي يف مشروع التقرير. وبدًال عن ذلك سيتناول 

ا الفرقة العاملة يف مشروع تقريرها.العرض بعض التحديات الناشئة عن نص املقرر والتفسريات اليت    اعتمد
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واملقررات السابقة اليت تعاجل  ٢٤/٧شفورد العرض مشريًا إىل الروابط بني املقرر آوواصل السيد   -  ١١
تلك املسائل. وأشار أيضًا إىل املواد اليت قدمها االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية واليت تركز يف 

لى البدائل يف جمايل التربيد والتكييف. وقد تناولت الفرقة العاملة فقرات املنطوق من (أ) إىل املقام األول ع
(ه) بالرتتيب وحددت عدة مجل رئيسية وقدمت تفسريات وتأويالت لكل منها. وُيشار بصورة خاصة إىل 

لبدائل اليت هلا مثل تلك ، إذ لوحظ أن نتائج التقييم الكمي ل‘‘اآلثار البيئية السلبية’’مناقشة بشأن مصطلح 
  اآلثار سيعتمد على اآلثار اليت سيتم اختيارها إلجراء االستعراض.

مث قدم السيد المربت كويربز، الرئيس املشارك للفرقة العاملة النتائج اليت مت التوصل إليها يف جمايل   -  ١٢
القطاعني. مث استعرض أنواع البدائل ة يف هذين رب التربيد والتكييف، فقدم أوًال أعضاء الفرقة العاملة ذوي اخل

والقطاعات اليت يشملها التقرير قبل النظر يف جمموعة خمتارة من العوائق اليت حتول دون اعتمادها والفرص 
ذا القطاع، استخدم السيد كويربز مثاًال من قطاع التربيد  املتاحة العتمادها. ويف الشرائح األخرية املتعلقة 

على األثر املناخي الذي كان ميكن جتنبه، وتلى ذلك أمثلة من قطاع التربيد والتكييف احمللي إللقاء الضوء 
  التجاريني لإلشارة إىل العوامل الواجب النظر فيها عند وضع توقعات للجوانب الواجب جتنبها.

ة من شرائح العرض تتعلق بقطاع الرغاوى، وأشار إىل أن آمث قدم السيد   -  ١٣ شفورد سلسلة مشا
دروكربونات ال تزال عامل االنبثاق األول ذا دالة االحرتار العاملي املنخفضة يف ذلك القطاع. وإذا اهلي

، فإن ٥من املادة  ١استخدمت مركبات الكربون اهليدروفلورية املشبعة يف البلدان غري العاملة مبوجب الفقرة 
اجة إىل استخدام الطاقة بأكفأ صورة ذلك يعود بصورة عامة إىل مباعث القلق بشأن قابلية االشتعال أو احل

ممكنة. ويف قطاع البوليسرتين املشكل باالنبثاق، ُأشري إىل أن التكنولوجيات اليت تستخدم ثاين أكسيد 
 ١الكربون توفر بعض البدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية املشبعة لدى البلدان غري العاملة مبوجب الفقرة 

، تظهر اليوم خيارات أكثر تفضيًال من ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة ، ويف البلدان ٥من املادة 
اهليدروكرونات كبديل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف هذا القطاع. كذلك فإن ظهور مركبات 

  ل.الكربون اهليدروفلورية غري املشبعة يوفر خيارات إضافية تتميز يف كثري من األحيان بأداء حراري أفض
وأشار إىل أن نسبة اآلثار احملتملة للمواد ‘‘ ملا كان ميكن عمله’’شفورد حتليًال آوقدم السيد   -  ١٤

يف املائة لدى األطراف غري  ١٦ال تتجاوز  ٢٠١٣إىل  ١٩٩٠املستنفدة لألوزون اليت مل تعاجل يف الفرتة من 
يف املائة لدى البلدان العاملة مبوجب  ٣٠، لكن هذا الرقم شارف على ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

سنوات املمنوحة لتلك املناطق  ١٠ويعود ذلك يف املقام األول إىل فرتة العفو ملدى  .٥من املادة  ١الفقرة 
يف املائة  ٢٩فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي. وأسفر حتليل مماثل لآلثار املناخية املباشرة عن نسبة تزيد على 

يف املائة للبلدان العاملة مبوجبها. بيد أن من اجلدير اإلشارة  ٤٣,٥و ٥ة مبوجب املادة لألطراف غري العامل
إىل أن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية سيأيت الحقًا يف املناطق العاملة مبوجب 

يف املائة من األثر املناخي  ١٣. وميكن النتقاء اخليار األكثر مالئمة أن يعاجل نسبة إضافية قدرها ٥املادة 
  ، إذا مت تطبيق التدابري على الفور.٢٠٢٠لقطاع الرغاوى عموماً حبلول عام 

وأوضح السيد دانييل فريدونيك أنه مل يتسن إجراء حتليل مماثل يف قطاعي الوقاية من احلريق   -  ١٥
عامة عن العوائق اليت حتول  واملذيبات بسبب صعوبة حتديد خط أساس وتتبع استخدام البدائل. وقدم حملة

دون استخدام أكرب للبدائل ذات دالة االحرتار العاملي املنخفضة والفرص املتاحة الستخدامها، بالنيابة عن 
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عضو الفرقة العاملة السيدة ديفيد كاتشبول. وأشار إىل أن كل حادث حريق يشكل ظاهرة فريدة من نوعها 
  .ومن الصعب إصدار تقييم عام لتلك احللول

واستعرض السيد كيشي أونيشي العوائق اليت حتول دون استخدام البدائل ذات دالة االحرتار العاملي   -  ١٦
املنخفضة يف قطاع املذيبات والفرص املتاحة الستخدامها، فسلط الضوء على أن بعض البدائل تنشأ من 

ء اإليثرات اهليدروفلورية ومركبات عمليات بديلة (مثاهلا التنظيف املائي) بدًال من مذيبات بديلة. وباستثنا
الكربون اهليدروفلورية املشبعة، تعترب مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املشبعة واألوليفينات اهليدروكلورية 
فلورية خيارات مستقبلية حمتملة. وأختتم السيد أونيشي العرض مبوجز ألهم النتائج الواردة يف مشروع التقرير، 

ونّوه إىل ضرورة تقدمي ‘‘. اخليار األمثل’’أن من غري اجملدي تأخري العمل بانتظار ظهور  مبا يف ذلك حقيقة
املزيد من التوضيحات بشأن القطاعات اليت سيشملها التقرير النهائي واخلطوات القادمة املفضية إىل اجتماع 

  األطراف.
  قييم االقتصاديفريق التكنولوجيا والتعرض عن المسائل التشغيلية والتنظيمية ل  -جيم 

قدمت السيدة بيلال مارانيون والسيدة مارتا بيزانو، الرئيستان املشاركتان للفرقة العاملة املعنية باملقرر   -  ١٧
، تقريرمها الذي يوصي بالتشكيلة املستقبلية للجان اخليارات التقنية التابعة للفريق، آخذًا يف االعتبار ٢٤/٨

وجلان  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياإلجراءات التشغيلية املعيارية لأعباء العمل املتوقعة، كما يتضمن 
اخليارات التقنية التابعة له. وأشارت السيدة مارانيون إىل تشكيلة الفرقة العاملة اليت تضمن رئيسي مشاركني 

مبوجبها. ونوهت وستة من األطراف غري العاملة  ٥وسبعة أعضاء، ثالثة من األطراف العاملة مبوجب املادة 
إىل أن العضوية املعتادة يف جلان اخليارات التقنية قد ازدادت لتواكب عبء العمل املطلوب من األطراف، 

بلدًا يف  ٦٥خبري من  ٩٠٠، عمل أكثر من ١٩٨٩. ومنذ عام ٢٠٠٦لكنها بقيت على حاهلا منذ عام 
التابعة له واجملالس التقنية والعلمية. ويبلغ عدد وجلان اخليارات التقنية  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

عضواً. وأشارت إىل أن الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية يعملون بصورة  ١٥٠األعضاء احلاليني 
متواصلة للحفاظ على اخلريات ذات الصلة وتعزيزها، ويبذلون ما يف وسعهم لتحقيق التوازن اجلغرايف والتوازن 

ا والتوازن اجلنساين. وأشارت أيضًا إىل أن  ٥العاملة مبوجب املادة بني البلدان  فريق والبلدان غري العاملة 
عن  ٥يركز أعماله يف املقام األول على حتول األطراف العاملة مبوجب املادة  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

لص التدرجيي مبوجب بروتوكول مونرتيال. املواد املستنفدة لألوزون، مما يعكس التقدم احملرز على صعيد التخ
وغري  ٥وقد أجنزت بعض جلان اخليارات التقنية التوازن اإلقليمي والتوازن بني األطراف العاملة مبوجب املادة 

العاملة مبوجبها، لكن غالبية اللجان مل تنجز هذا التوازن بعد، ومل يتم التوصل حىت اآلن إىل توازن جنساين، 
يبذل ما يف وسعه  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديهامًا ومستمراً. وشددت على أن  مما يشكل حتدياً 

لتنظيم جلان اخليارات التقنية باحلجم املالئم وحبيث تضم اخلربات الالزمة اليت تكفل مواصلة تقدمي الدعم 
  لألطراف فيما تبذله من جهود.

يارات التقنية، أشارت السيدة مارانيون إىل أن من وفيما يتعلق بالتشكيلة املستقبلية للجان اخل  -  ١٨
، لكنها قد تنخفض ٢٠١٨  - ٢٠١٤املتوقع أن تظل أعداد األعضاء يف تلك اللجان على حاهلا يف الفرتة 

، ومن املتوقع أن ينخفض ٢٠١٤يف بعض احلاالت بسبب التناقص خالل عملية إعادة التعيني يف عام 
ة. ويستثىن من ذلك جلنة اخليارات التقنية للتربيد اليت يرجح أن حتتفظ عبء العمل أحيانًا خالل هذه املد

بعدد أعضائها بالنظر إىل عبء عملها املتوقع يف هذه الفرتة. وأشارت الرئيسة املشاركة أيضًا إىل أن من غري 
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عمل ، لكن من املتوقع أن ينخفض عبء ال٢٠١٣املمكن توقع عدد أعضاء جلان اخليارات التقنية بعد عام 
بصورة كبرية للجنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية وجلنة اخليارات التقنية الطبية. مث قدمت توصيات 
مفصلة عن التشكيالت املستقبلية للجنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية، وجلنة اخليارات التقنية للرغاوى 

وجلنة اخليارات التقنية الطبية باالستناد إىل فرتات تقارير املرنة والصلبة، وجلنة اخليارات التقنية للهالونات، 
  .فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديالتقييم املقبلة اليت سيقدمها 

وواصلت السيدة مارتا بيزانو العرض فقدمت توصيات مفصلة بشأن التشكيالت املستقبلية للجنة   -  ١٩
رات التقنية للتربيد واملضخات احلرارية والتكييف. وعرضت أيضاً اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وجلنة اخليا

وجلان اخليارات التقنية املتعلقة بتوافق اآلراء  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياإلجراءات التشغيلية ل
  . ٢٠١٤وتقدمي التوجيه بشأن عملية إعادة تعيني األعضاء يف جلان اخليارات التقنية لعام 

  ٢٠١٤نات لجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل إلعفاءات االستخدامات الحرجة لعام تعيي  - دال 
قدم الرؤساء املشاركون للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، وهم السيدة مارتا بيزانو (الرئيسة   -  ٢٠

رئيسية املشاركة للجنة املشاركة للجنة الفرعية للحجر ومعاجلات ما قبل الشحن) والسيدة ميشيل ماركوت (ال
السلع األساسية)، والسيدان أيان بورتر وحممد البصري (الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد 

  امليثيل)، التقرير املرحلي للجنة.
وبدأ السيد البصري العرض بتقدمي موجز الستهالك بروميد امليثيل يف البلدان العاملة مبوجب الفقرة   -  ٢١
ا. وأفاد بأن االستهالك العاملي الستخدامات بروميد امليثيل اخلاضعة  ٥ن املادة م ١ والبلدان غري العاملة 

. وأوضح أن الطلب ٢٠١١طناً يف عام  ٥ ١٨٧إىل  ١٩٩١طنًا يف عام  ٦٤ ٤٢٠للرقابة قد اخنفض من 
 ١لعاملة مبوجب الفقرة يف املائة من جمموع خط األساس لألطراف غري ا ١لالستخدامات احلرجة يقل عن 

يف املائة من استخدامات بروميد امليثيل لدى األطراف  ٨٠. وقال أيضًا إنه قد مت التخلص من ٥من املادة 
  . ٢٠١٥، من جمموع خط األساس قبل حلول املوعد النهائي يف عام ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

)، قال إن أسرتاليا وكندا ١، الفقرة ٩/٦د امليثيل (املقرر وفيما يتعلق باملخزونات املتاحة من برومي  -  ٢٢
طنًا على التوايل. وأوضح أيضًا أن  ٦٢٧و ٠,٩والواليات املتحدة أبلغت عن كميات قدرها صفر و

التوصيات املتعلقة باالستخدامات احلرجة الصادرة عن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل مل تأخذ 
ار. وأشار إىل أن املخزونات اليت أبلغت عنها الواليات املتحدة تعادل ضعف طلبات املخزونات يف االعتب

  التعيني السنوية لالستخدامات احلرجة.
(وهي الواليات  ٥من املادة  ١وتابع قائًال إن ثالثة فقط من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   -  ٢٣

يينات، وأن عدد تعيينات االستخدامات احلرجة الواردة املتحدة األمريكية وكندا وأسرتاليا) تواصل تقدمي تع
تعيينًا يف عام  ١١٦قد تراجعت بصورة ملموسة من  ٥من املادة  ١من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

. ومل ترد أي تعيينات لالستخدامات احلرجة من البلدان العاملة ٢٠١٣تعيينات يف عام  ٥إىل  ٢٠٠٥
  .  ٢٠١٣يف عام  ٥دة من املا ١مبوجب الفقرة 

مث قدم الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، أيان بورتر، عرضًا عامًا للتعيينات   -  ٢٤
. وقد طلبت ثالثة أطراف كميات قدرها ٢٠١٥الواردة الستخدام بروميد امليثيل يف الرتبة قبل الزراعة لعام 
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طناً. ومت التوصل إىل توافق  ٢٢٩,٢٤٦تة بكمية قدرها أطنان، وأصدرت اللجنة توصية مؤق ٤٠٨,٦٨١
  يف اآلراء بشأن مجيع التعيينات.

ذا  ٢٩,٧٦وقد قدمت أسرتاليا تعيينًا قدره   -  ٢٥ طنًا لسوق الفراولة اجلارية، لكن اللجنة لن توصي 
الرتبة خيارًا جمدياً التعيني إىل أن يقدم الطرف نتائج دراسات إضافية. وتعترب اللجنة اإلنتاج دون استخدام 

من  ١إلنتاج سوق الفراولة اجلارية، وهو خيار يستخدم على نطاق واسع يف البلدان العاملة مبوجب الفقرة 
  والبلدان غري العاملة مبوجبها. ٥املادة 
بسبب عدم وجود برنامج ممول ونشط  ٩/٦وترى اللجنة أن الطرف يف حالة عدم امتثال للمقرر   -  ٢٦

  لألحباث.
أطنان لسوق الفراولة اجلارية، لكن اللجنة خفضت هذه الكمية  ٥,٢٦١وقد عينت كندا كمية   -  ٢٧

يف املائة  ٥٠أطنان لالستخدام يف اإلنتاج من دون تربة بنسبة  ٥,٠٥٠وأصدرت توصية مؤقتة بكمية قدرها 
سيكون  ٢٠١٦من املخزون األساسي. ومل توص اللجنة بأي ختفيضات إضافية بعد أوضح الطرف أن عام 

  آخر عام يستخدم فيه بروميد امليثيل هلذا القطاع.
طنًا لثمار الفراولة، لكن اللجنة  ٣٧٣,٦٦٠وعينت الواليات املتحدة األمريكية كمية قدرها   -  ٢٨

طناً. وترى اللجنة أن البدائل متاحة  ٢٢٤,١٩٦خفضت هذه الكمية وأصدرت توصية مؤقتة بكمية قدرها 
  امل من بروميد امليثيل أمر ميكن حتقيقه.وأن التخلص النهائي الك

ا واليت تصل إىل  Picو D/Pic-1,3وميكن للبدائل (  -  ٢٩   ٣٩٢وحده وفقًا للنسب اجلديدة املسموح 
ا، أن حتل حمل بروميد امليثيل يف استخدامات حمددة  كليوغرام/هكتار) باستخدام األغشية العازلة أو بدو

يف  D/Pic-1,3من املفرتض أن تتيح هذه النسب واملركبات استخدام لتعيينات االستخدامات احلرجة. و 
  مساحات أوسع يف احلاالت اليت تطبق فيها قيود على املساحات املعاجلة.

ويف اخلتام عرض السيد بورتر بعض املسائل الرئيسية املقتطفة من التقرير املرحلي واليت تبني أن تزايد   -  ٣٠
ع مواد التبخري حيث على النظر يف استخدام الكثري من البدائل غري األنظمة اليت حتكم استخدام مجي

الكيميائية ملا تبقى من اجملاالت اليت يستخدم فيها بروميد امليثيل (ومثاهلا الزراعة من دون تربة والتطعيم 
  .واملعاجلة بالبخار ومطهرات الرتبة غري اهلوائية والتبخري البيولوجي)

، تُعد القطاعات اليت يصعب فيها ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة  وفيما يتعلق باألطراف  -  ٣١
ائيًا من بروميد امليثيل مماثلة للقطاعات املوجودة لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  من  ١التخلص 

  . ٥املادة 
يف االخنفاض  ٥ من املادة ١ويستمر استخدام بروميد امليثيل لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -  ٣٢

يف املناطق اليت أتاحت فيها مشاريع الصندوق املتعدد األطراف وغريها من املشاريع اعتماد البدائل 
  الكيميائية وغري الكيميائية بصورة جيدة.

وقدمت السيدة ميشيل ماركوت، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، التقييم   -  ٣٣
نات االستخدامات احلرجة يف السلع األساسية. وكان هناك تعيينان لالستخدامات احلرجة ملا املرحلي لتعيي
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وقدمتهما الواليات املتحدة وبلغت كميتهما  ٢٠١٥لالستخدام يف عام  ٢٠١٣بعد احلصاد قدما يف عام 
  أطنان من بروميد امليثيل. ٣,٥١٠الكلية 
طن، مما ميثل  ٠,٣١٠ات احلرجة للتمور الطازجة قدره وقدمت الواليات املتحدة تعييناً لالستخدام  -  ٣٤

ا األطراف هلذا التطبيق يف العام املاضي. وقد طُلب  ٤,٦اخنفاضًا نسبته  يف املائة عن الكمية اليت مسحت 
ذا التعيني لالستخدامات احلرجة  بروميد امليثيل الستخدامه يف الشحن السريع للتمور. ومل توص اللجنة 

بدائل فعالة من الناحية التقنية ومتاحة جتارياً، وألن الطرف مل يقدم حججًا مقنعة تربر احلاجة بسبب توافر 
  يف املائة من الكميات الكلية اليت مشلها التعيني. ٢٥إىل فرتة ثالثة أيام للطرح يف األسواق لنسبة 

اخلنزير املقدد، ويف أطنان للحم  ٣,٢٤٠وإضافة إىل ذلك قدمت الواليات املتحدة تعيينًا قدره   -  ٣٥
ا األطراف هلذا االستخدام يف عام  ١٣,١ذلك ختفيض قدره  . ٢٠١٤يف املائة عن الكمية اليت مسحت 

أطنان  ٣,٢٤٠وقد مت التوصل إىل هذا التخفيض بتحسني كفاءة عملية التبخري. وأوصت اللجنة بتعيني 
يف القضاء على العثة. وقدمت اللجنة  ألن الكثري من البحوث أثبتت فشل البدائل احملتملة، ال سيما

  اقرتاحات إلجراء حبوث جديدة ولنهج جديدة يف إدارة اآلفات.
وأشارت السيدة ماركوت إىل أن اللجنة الفرعية للهياكل والسلع التابعة للجنة اخليارات التقنية   -  ٣٦

بدائل املستخدمة ملعاجلة التمور لربوميد امليثيل ركزت يف تقريرها املرحلي على املستجدات التنظيمية وعلى ال
وحلم اخلنزير املقدد. وفيما يتعلق باملستجدات التنظيمية، مل يطرأ أي تغيري على تسجيل فلوريد السلفوريل يف 
الواليات املتحدة. ومن املرجح أن هذا األمر قد ساعد مطاحن الدقيق يف إمتام اعتمادها لطرق املعاجلة 

البطاقة امللصقة على عبوات فلوريد السلفوريل تشري إىل اجلرعة الالزمة لقتل بيوض البديلة. ويف أملانيا مل تعد 
اآلفات؛ وقد يتسبب ذلك يف مشاكل يف املطاحن للقضاء على اآلفات. وعند استعراض البدائل املستخدمة 

ائل ملعاجلة التمور يف معاجلة التمور، أشارت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل أنه قد مت اعتماد البد
العالية الرطوبة يف مشال أفريقيا وملعاجلة التمور املقطوفة يف منطقة الشرق األوسط. وعند استعراض الطرائق 
املستخدمة يف القضاء على اآلفات يف حلم اخلنزير املقدد، أشارت اللجنة إىل أن مجيع الطرائق املستخدمة 

حبوث وفق منهجني، وقد اقرتحت اللجنة مسارات جديدة للقضاء على العثة قد فشلت. وجتري حاليًا 
  للبحث قد تساعد الطرف.

وتناولت السيدة مارتا بيزانو، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، االستخدامات   -  ٣٧
عاملي. ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، وعرضت حتليًال الجتاهات االستهالك على املستوى ال

يبني  ٥من املادة  ١والحظت السيدة بيزانو أن االستهالك املبلغ عنه لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
، وكان هذا االستهالك أعلى من استهالك األطراف غري العاملة مبوجب ٢٠٠٠اجتاهًا متصاعدًا منذ عام 

تهالك ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل . وبصورة عامة، ال يزال االس٢٠٠٧منذ عام  ٥من املادة  ١الفقرة 
، اسُتهلكت ٢٠١١الشحن مستقراً نسبياً، لكنه اخنفض يف بعض املناطق وارتفع يف مناطق أخرى. ففي عام 

يف  ١٠يف املائة من بروميد امليثيل املخصص ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، و ٥٤يف آسيا نسبة 
يف املائة يف الواليات  ٣٢البحر الكارييب، واستهلكت النسبة املتبقية وقدرها املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

  املتحدة وأسرتاليا ونيوزيلندا جمتمعة.
وعند عرض النقاط البارزة من التقرير املرحلي الستخدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن،   -  ٣٨

قية الدولية حلماية النباتات، وأشارت بصورة قالت السيدة بيزانو إنه يتضمن استكماًال ملسائل تتعلق االتفا
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خاصة إىل توقيع مذكرة تفاهم بني تلك اهليئة وأمانة األوزون، وإىل التدفئة بالعزل الكهربائي كخيار متت 
. وأشارت أيضًا إىل أن التقرير حيتوي على استكمال بشأن نظم ISPM-15املوافقة عليه بسبب امتثاله ملعيار 

د امليثيل ووصفًا ملواد التبخري اجلديدة املتاحة حاليًا لالستخدام يف احلجر ومعاجلات ما إعادة التقاط برومي
  قبل الشحن، باإلضافة إىل معلومات عن مواد التبخري اليت ألغي تسجيلها أو متت سحبها من األسواق.

كميات   بشأن ٢٣/٥ومضت السيدة بيزانو يف عرضها فقدمت موجزاً عن استجابة اللجنة للمقرر   -  ٣٩
بروميد امليثيل املستخدمة لالمتثال ملتطلبات الصحة النباتية يف السلع املستوردة واملصدرة، وأشارت إىل أن 
مثانية أطراف (من بينها الدول السبع والعشرين األعضاء يف االحتاد األورويب) قد استجابت هلذا املقرر، لكن 

ا عمق ونطاق املعلومات الواردة خيتلف اختالفًا كبري  اً. وأوضحت أيضًا أن بعض األطراف أشارت إىل أ
تالقي صعوبات يف احلصول على معلومات حمددة، مثاهلا التمييز بني معاجلات ما قبل الشحن ومعاجلات 
التصدير، والتمييز بوضوح بني االستخدامات اخلاضعة للرقابة واالستخدامات املعفاة لربوميد امليثيل، وبني 

بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن. ومل يتم التفريق بني ‘‘ تخداماس’’و ‘‘ الصادرات’’
  االستخدامات ألغراض حجر الصادرات والواردات.

ويف ختام العرض، أشارت الرئيسة املشاركة إىل أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل حتصل على   -  ٤٠
املعلومات اليت كانت حتصل عليها سابقًا بشأن استخدامات بروميد معلومات أوسع نطاقًا وأكثر متامًا من 

امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، ولعل األطراف تقبل التوجيه عن كيفية مجع املعلومات 
  .، على سبيل املثال١٥/ ٢٤وتسجيلها، وهو توجيه قدمته اللجنة استجابة منها للقرار 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/33/6  

64 

  المرفق الثالث

المناقشة عن المسائل المتعلقة بإدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية باستخدام  تقرير فريق
  )٥(بروتوكول مونتريال وآلياته

أوضح املنظمون، قبل بدء املناقشات، أن الوالية اليت اسندها الفريق العامل املفتوح العضوية إىل   - ١
شأن أي قرارات تتخذ يف إطار اتفاقية فريق املناقشة تتمثل يف مناقشة ما يلي دون إصدار حكم مسبق ب

  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ:
  ،املسائل املتعلقة بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته

 ومنها اجلوانب القانونية والتقنية واملالية؛

  نية والتقنية واملالية؛العمليات املمكن استخدامها ملعاجلة اجلوانب القانو 

  حتديد اخليارات إلقامة عالقة بني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول
 مونرتيال؛ وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجللسة العامة.

ودون التوصل إىل أي اتفاق، بدأ فريق املناقشة أوًال بتناول اجلوانب القانونية إلدارة مركبات   - ٢
لكربون اهليدروفلورية باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته، والعمليات املمكن استخدامها ملعاجلة اجلوانب ا

 يارات إلقامة عالقة بني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأنبعض اخلحتديد مت القانونية والتقنية واملالية، و 
  تغري املناخ وبروتوكول مونرتيال.

  وانب القانونية، بدأ الفريق مبناقشة املسائل التالية:وفيما يتعلق اجل  - ٣
  القضايا واملسائل املتعلقة باحتمال احلاجة إىل والية من بروتوكول مونرتيال وآلياته املنصوص

من اتفاقية فيينا، ملعاجلة استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية  ٩و ٢و ١عليها يف املواد 
القانونية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وإنتاجها، والروابط مع السلطة 

بشأن تغري املناخ من االتفاقية اإلطارية  ١٢و ٤وبروتوكول كيوتو املنصوص عليها يف املادتني 
 من بروتوكول كيوتو؛ ١٠و ٧و ٥و ٢ويف املواد 

 رية بشأن تغري املناخ املسائل املتعلقة بنطاق السلطة القانونية التفاقية األمم املتحدة اإلطا
 وبروتوكول كيوتو وبروتوكول مونرتيال وآلياته إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية؛

  املسائل املتعلقة باحتماالت الدعم املشرتك بني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
 املناخ وبروتوكول كيوتو وبروتوكول مونرتيال؛

 لقانونية بشأن والية بروتوكول مونرتيال وآلياته فيما يتعلق بإدارة إمكانية تفادي عدم اليقني ا
 مركبات الكربون اهليدروفلورية؛

  الفروق بني التفسريات القانونية وضرورة النظر يف مجيع التبعات القانونية قبل إدارة مركبات
 الكربون اهليدروفلورية؛

 أمهية األهبة السياسية؛ 
 ته يف معاجلة املسائل املتعلقة بإدارة مركبات الكربون تاريخ بروتوكول مونرتيال وآليا

 اهليدروفلورية.
                                                            

ا ودون أن حتررها األمانة حتريراً رمسياً.  )٥(   استنسخت النصوص الواردة يف هذا املرفق بالصيغة اليت قدمت 
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ملعاجلة اجلوانب القانونية وحتديد اخليارات إلقامة عالقة وفيما يتعلق بالعمليات املمكن استخدامها   - ٤
إىل العمليات  بني اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ/بروتوكول كيوتو وبروتوكول مونرتيال، أشري

 واخليارات التالية:
  وبروتوكول كيوتو بالصكوك املتاحة  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخإعالم

 واستهالكها يف إطار بروتوكول مونرتيال؛ مركبات الكربون اهليدروفلوريةملعاجلة إنتاج 
  ا أي شكوك  فلوريةمركبات الكربون اهليدرو تقصي جمموعة من النهج لتناول إدارة ال حتيط 

 قانونية، يف إطار بروتوكول مونرتيال وآلياته؛
  وبروتوكول كيوتو  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخاملعاجلة الصرحية للعالقة بني

 مركبات الكربون اهليدروفلوريةيف تعديل حمتمل لربوتوكول مونرتيال من أجل ضبط إنتاج 
 واستهالكها؛

  واستهالكها: مركبات الكربون اهليدروفلوريةيتعني النظر يف اخليارات السياساتية ملعاجلة إنتاج 
o  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن إنشاء صك جديد لإلنتاج واالستهالك يف إطار

 ، يوفر التمويل شرط االمتثال؛تغري املناخ
o  واستخدام الصك احلايل الذي يوفره إتباع مبدأ الدعم املتبادل بني املعاهدات املؤسسية

 بروتوكول مونرتيال وآلياته؛
o أو مزيج من اخليارين السابقني باستخدام الرتتيبات املؤسسية لربوتوكول مونرتيال؛ 

  :ج ثالثي املرحلة دون أي حكم مسبق على نتيجته ) الطلب إىل فريق التكنولوجيا ١إتباع 
البدائل يركز على احلاجة إىل التمويل الختبار البدائل والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرًا عن 

) التفاوض بشأن ٣) تقصي اخليارات السياسية املذكورة آنفاً، ٢املالئمة وتبيان استعماهلا، 
 تنفيذها؛

 ؛يف إطار اللوائح احمللية البدء باختاذ تدابري إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية 
 ناقشة اجلوانب التقنية إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية ويف مرحلة ثانية، بدأ الفريق مب

باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته، والعمليات املمكن استخدامها ملعاجلة تلك اجلوانب. 
  مناقشة عدد من القضايا واملسائل هي:[وفيما يتعلق باجلوانب التقنية، متت 

 ال سيما يف قطاعي التربيد والتكييف، واحلاجة القضايا واملسائل ذات العالقة بتوافر البدائل ،
ائية يف تلك القطاعات قبل أن يتسىن معاجلة إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية؛  إىل حلول 

  القضايا واملسائل املتعلقة مبدى توافر بدائل سليمة من الناحية البيئية وقابلة لالستمرار من
ية التقنية، والزمن الالزم إلدخال التكنولوجيات البديلة الناحية االقتصادية وموثوقة من الناح

 إىل األسواق، وتكلفتها، ونقل التكنولوجيا؛
  مالءمة اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي لالستهالك واإلنتاج بالنسبة ملعاجلة التحديات

 ٥الفقرة  ألطراف العاملة مبوجبلملساعدة االتقنية، وإمكانية توفري الصندوق املتعدد األطراف 
 فيما يتعلق باالنتقال التكنولوجي؛

  مالءمة اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي حبيث يرسل إشارات إىل األسواق واالستعداد
 إلرسال هذه اإلشارات؛
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  التقارير واملؤمترات بشأن املعلومات عن توافر التكنولوجيات البديلة لألطراف العاملة مبوجب
 ، وتطويرها؛٥املادة 

 املتعلقة بالسالمة وقابلية االشتعال والسمية وكفاءة استخدام الطاقة والتكاليف وتوافر  املسائل
، وتدريب التقنيني، ودرجات ٥البدائل غري املضرة باملناخ لألطراف العاملة مبوجب املادة 

 احلرارة احمليطة املرتفعة، والكثافة السكانية املرتفعة يف املدن، والشركات الصغرية واملتوسطة؛
 املؤشر ملعاجلة األثر املناخي  االتساؤالت عن معىن دالة االحرتار العاملي املنخفضة ومالءمة هذ

 للتكنولوجيات البديلة؛
  أمهية التزامات االمتثال مبوجب بروتوكول مونرتيال، والشروط املناخية، وتوافر التكنولوجيات

 كربون اهليدروفلورية؛البديلة يف القطاعات ذات الصلة للتمكني من إدارة مركبات ال
  املسائل املتعلقة مبدى قدرة بروتوكول مونرتيال على معاجلة إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية

  . ٢٠٢٠واملسامهة يف ردم فجوة الطموحات يف عام 
دف إىل التعامل مع اجلوانب التقنية ذات الصلة بإدارة   - ٥ وقد نُوقشت أيضاً عمليات وخيارات عدة 

  ، وهي:الكربون اهليدروفلورية مركبات
  وضع جدول زمين للتخفيض التدرجيي لإلنتاج واالستهالك يف األجل القصري أو يف آجال

 أطول؛
  النظر يف خيارات الستخدام بروتوكول مونرتيال والصندوق املتعدد األطراف ملساعدة األطراف

 عاملي أكثر اخنفاضاً؛ يف االنتقال إىل بدائل ذات دالة احرتار ٥العاملة مبوجب املادة 
  ًالطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن جيري دراسة متابعة ميكن أن تعاجل عددا

  من العناصر املشار إليها فيما يلي:
o مدى توافر بدائل، والفرتة الزمنية الالزمة لتصبح متاحة للقطاعات واألسواق ذات الصلة؛ 
o  اعتبارات السالمة يف مجيع البلدان؛حتليل شامل لالعتبارات البيئية و 
o  باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته؛ مركبات الكربون اهليدروفلوريةجدوى إدارة  

  البدء مبعاجلة اجلوانب األوسع نطاقاً، كاجلوانب االجتماعية واجلوانب املتعلقة بالتنمية
 االقتصادية؛

 :الرتكيز يف األجل القصري على ما يلي  
o اليت سُيجريها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛ دراسة املتابعة 
o  والفريق احلكومي الدويل املعين  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديتعزيز التنسيق بني

 بتغري املناخ؛
o  إبالغ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ باإلجراءات املتخذة على املستوى

 ؛٥ العاملة مبوجب املادة احمللي لدى األطراف غري
o  ؛مركبات الكربون اهليدروفلوريةمواصلة التعاون الدويل واملبادرات بشأن إدارة  

  بروتوكول باستخدام  مركبات الكربون اهليدروفلوريةمرحلة جتريبية للتنفيذ قبل اختاذ قرار بإدارة
 وآلياته؛ مونرتيال

  لوجية ومنع التسربات وتوفري املساعدة التقنية؛اختاذ إجراءات حملية طوعية لقيادة التنمية التكنو 
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  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديمواصلة املناقشات واستخدام الدراسات اليت ُجيريها 
  لفهم الشواغل واخليارات الكفيلة مبعاجلتها على حنو أفضل.

 الكربون اهليدروفلوريةمركبات ويف اجللسة األخرية بدأ الفريق مبناقشة اجلوانب املالية إلدارة   - ٦
باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته، والعمليات احملتمل تنفيذها ملعاجلة تلك املسائل. وبدأ الفريق أيضاً 

والعمليات الرامية إىل التعامل معها وخيارات  مركبات الكربون اهليدروفلوريةمبناقشة املسائل املتعلقة بإدارة 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول مونرتيال على حنو أكثر تكامالً  إقامة عالقة بني اتفاقية األمم

  وأكثر تفصيًال.
  وفيما يتعلق باجلوانب املالية، ناقش الفريق مسائل تتعلق مبا يلي:  - ٧

 احلواجز التجارية بني األطراف يف بروتوكول مونرتيال وتعديالته وغري األطراف؛ 
  على صعيد املناخ؛ يدروفلوريةمركبات الكربون اهلمسامهة 
  احلاجة إىل تقييم اآلليات املالية، مبا فيها الصندوق املتعدد األطراف، ومالءمتها إلدارة

 ؛مركبات الكربون اهليدروفلورية
  الشواغل املتعلقة بنقل التكنولوجيا وبراءات االخرتاع وكفالة نقل أفضل التكنولوجيات إىل

، والشواغل بروتوكول مونرتيالألف من  ١٠متشيًا مع املادة  ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
 املتعلقة بفعالية الصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق بالنقل العملي للتكنولوجيا؛

 تكاليف االستثمار اليت سيتكبدها قطاع الصناعة واحلاجة إىل تغطيتها؛ 
 الفتقار إىل معلومات عن إمكانية تقدمي ضمانات بشأن التمويل اجلديد واإلضايف رغم ا

 التكاليف؛
  يف الوصول إىل الصندوق املتعدد  ٥الصعوبة اليت تالقيها بعض األطراف العاملة مبوجب املادة

  األطراف.
على حنو  مركبات الكربون اهليدروفلوريةوناقش الفريق أيضاً املسائل املتعلقة جبوانب خمتلفة من إدارة   - ٨

  ية:متكامل، وتناول املسائل التال
  بروتوكول أمهية اإلرادة السياسية وفهم طابع الدعم املتبادل للخطوات املتخذة يف إطار

واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والطرائق الكفيلة بتوفري ضمانات  مونرتيال
 سياسية جلميع األطراف املعنية؛

 أن توفري األطراف العاملة مبوجب الدور الرئيسي املتمثل يف تقدمي الضمانات السياسية بش
 ؛٥لوسائل التنفيذ الالزمة لألطراف العاملة مبوجب املادة  ٢املادة 

  والشواغل  بروتوكول مونرتيالأمهية التيقن من توافر التمويل الحتياجات االمتثال يف إطار
 املتصلة بذلك؛

 رية بشأن تغري املناخ ملعاجلة احلاجة احملتملة الختاذ قرار يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطا
وآلياته، وضرورة توفري  بروتوكول مونرتيالباستخدام  مركبات الكربون اهليدروفلوريةإدارة 

 لضمانات تتعلق بالتمويل اجلديد واإلضايف؛ ٢األطراف العاملة مبوجب املادة 
 احلاجة إىل وضع إجراءات ميكن تفعيلها على حنو فوري؛ 
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 م مزيد من الوقت عندما يتضمن النهج املتبع حكمًا مسبقًا بشأن اخلطر الناجم عن استخدا
  تعديل لربوتوكول مونرتيال.

وفيما يتعلق بالعمليات احملتملة ملعاجلة تلك املسائل على حنو متكامل وخيارات إقامة عالقة بني   - ٩
  خليارات التالية:االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول مونرتيال، ُأشري إىل العمليات وا

  البدء يف تدارس دور بروتوكول مونرتيال إذا مت اختيار التخفيض التدرجيي كنهج شامل إلدارة
 ؛مركبات الكربون اهليدروفلورية

  املبادرة إىل منح اجتماع األطراف والية متكنه من االخنراط يف عملية مشرتكة للعمل مع مؤمتر
 قية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛األطراف/اجتماع األطراف يف إطار االتفا

  ٢٠١٣وضع سلم أولويات ملناقشة املسائل التالية يف اجتماع األطراف الذي سُيعقد يف عام: 
o  دف إىل التشجيع على استخدام استخدام الصندوق املتعدد األطراف لوضع قواعد 

 بدائل للمواد املستنفدة لألوزون غري ضارة بالبيئة وجتربتها وانتقائها؛
o د اإلرادة السياسية اليت قد تسفر عن خطوات أكثر طموحاً؛حش 
o حتديد فرتة جتريبية لتبيان جدوى إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية باستخدام بروتوكول 

 مونرتيال وآلياته، ولتيسري إجراء مزيد من املناقشات؛
  أن يعاجل عناصر على أن يقدم تقريرًا ميكن  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديالطلب إىل

 غرار املشار إليه فيما يلي:
o  اخليارات املتاحة لضبط مركبات الكربون اهليدروفلورية واجلدوى التقنية لكفالة امتثال مجيع

 األطراف، ويشمل ذلك جدوالً زمنياً مشرتكاً معجًال ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛
o  رية؛تقدير لتكاليف إدارة مركبات الكربون اهليدروفلو 

  ،ج متعدد املراحل حلشد اإلرادة السياسية حيرتم االستقالل القانوين للكيانات الدولية وضع 
دف إىل تبادل املعلومات عن اخليار األفضل إلدارة  مركبات والختاذ خطوات داعمة متبادلة 

إلطارية بشأن ، مع اإلقرار بالسياق األوسع نطاقاً التفاقية األمم املتحدة االكربون اهليدروفلورية
 تغري املناخ:

o  توفري مزيد من الوضوح بشأن التكنولوجيات واملسارات التكنولوجية احملتملة وبشأن
 التمويل؛

o ج التخفيض التدرجيي؛  حتديد مرحلة جتريبية لتبيان فائدة 
o  دعوة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ إىل النظر يف العمل الذي يضطلع به بروتوكول

  ل إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية.مونرتيا
_____________  

  


