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مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والثالثون الرابعاالجتماع 
  ٢٠١٤ يهليو /متوز ١٨ - ١٤، ريساب

  *من جدول االعمال املؤقت ١٠- ٣د و البن

مطروحة على الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال  مسائل
 والثالثين الرابعفي اجتماعه لالطالع عليها ومعلومات مقدمة للفريق لمناقشتها 

  مذكرة من األمانة
  ضافةإ

 مقدمة  - أوالً 
مسائل مطروحة على الفريق هي مذكرة من األمانة عن  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2الوثيقة رقم   - ١

عليها يف  لإلطالعالعامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ملناقشتها ومعلومات مقدمة للفريق 
ة معلومات غدت متاحة منذ كتابة إلضافة إىل املذكر الثاين من هذه ايتضمن الفرع . و اجتماعه الرابع والثالثني

وجلان  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املذكرة، وبوجه خاص موجزات للمعلومات األساسية اليت قدمها
. وعلى ٢٠١٤التابعة له يف اجمللدات الستة اليت يتألف منها تقرير الفريق لعام العمل  اخليارات التقنية وأفرقه
ذه اإلضافة املوجزات النحو املشار إليه يف الف روع ذات الصلة من هذه اإلضافة، ترد يف املرفقني األول والثاين 

  دون حترير رمسي.و من الفريق  هالتنفيذية للمجلدين الرابع والسادس من تقرير الفريق بالصيغة املتلقا
ه إليها انتباه ويقدم الفرع الثالث من هذه اإلضافة معلومات إضافية عن مسائل تود األمانة أن توج  - ٢

  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2األطراف وُحتدِّث الفرع املناظر من الوثيقة 

                                                            
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1. 
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  والثالثين الرابعالتي سيناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعه  المسائلموجز   -  ثانياً 

  عمالمن جدول األ ٣البند 
  قييم االقتصاديالمقدم من فريق التكنولوجيا والت ٢٠١٤التقرير المرحلي لعام 

من ستة جملدات. وُوضعت مجيع  ٢٠١٤لعام  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادييتألف تقرير   - ٣
جملدات التقرير، سواء أكانت يف نسختها النهائية أو األولية، على منفذ أمانة اجتماع األوزون املخصص 

وذلك يف  http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-34/presession/default.aspxلالجتماع يف 
ا: ٢٠١٤. وفيما يلي بيان جملدات تقرير عام ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢األسبوع الذي يبدأ يف    وحمتويا

ارير املرحلية للجان اخليارات التقنية التابعة للفريق وفصًال عنوانه يتضمن اجمللد األول التق  (أ)  
يناقش حالة تعيني أعضاء اللجان وإعادة  ‘‘مسائل أخرى تتعلق بفريق والتكنولوجيا والتقييم االقتصادي’’

قائمة بأعضاء  تعيينهم والتحديات اليت تثريها مشاركة اخلرباء يف أعمال الفريق وجلانه. وترد يف مرفق اجمللد األول
  ؛٢٠١٤الفريق وجلانه حىت شهر أيار/مايو 

الذي أجرته  ٢٠١٤رجة لعام نات إعفاءات االستخدامات احلتعيييتضمن اجمللد الثاين تقييم   (ب)  
  جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية وجلنة اخليارات التقنية الطبية؛

جلنة الذي أجرته  االستخدامات الضرورية تعيينات إعفاءات يتضمن اجمللد الثالث تقييم  (ج)  
  ؛اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل

بشأن  ٢٥/٥ ميثل اجمللد الرابع تقرير فرقة العمل اليت انشأها الفريق لالستجابة للمقرر  (د)  
ستخدامات الطبية ن يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء والرغوات واالاملعلومات عن بدائل املواد املستنفدة لألوزو 

  والوقاية من احلريق واملذيبات؛
يتضمن اجمللد اخلامس بيانًا لعمليات التعيني يف جلان اخليارات التقنية وتشكيالت اللجان يف   (ه)  

  ؛٢٥/٦املستقبل وتبسيط تقارير الفريق املرحلية املقبلة استجابة للمقرر 
ن أبش ٢٥/٨ها الفريق لالستجابة للمقرر ميثل اجمللد السادس تقرير فرقة العمل اليت أنشا  (و)  

  .٢٠١٧- ٢٠١٥لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للفرتة  جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف متطلبات متويل
  من جدول األعمال ٤البند 

  طاء من بروتوكول مونتريال ٢ألف إلى  ٢المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد 
  ٢٠١٥لعام خدامات الضرورية الستانات إعفاءات يتعي  (أ)

اجتمعت جلنة اخليارات التقنية الطبية يف مدينة مانشسرت باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا   - ٤
 إىل ٨واجتمعت جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية يف مدريد من  ٢٠١٤ذار/مارس آ ٤إىل  ٢من  الشمالية

للمواد املستنفدة لألوزون من ِقبل  يينات إعفاءات االستخدامات الضروريةتعللنظر يف  ٢٠١٤ذار/مارس آ ١٠
. وميكن اإلطالع على االستعراض الذي أجرته اللجان وعلى ٢٠١٦و ٢٠١٥الصني واالحتاد الروسي لعامي 

ا بشأن هذه التعيينات يف اجمللد الثاين من تقرير الفريق لعام  مية ك أدناه ١. ويُبنيِّ اجلدول ٢٠١٤توصيا
بالكميات  التعيينات وتوصيات الفريق بشأن التعيينات. وترد األسباب اليت ساقها الفريق لعجزه عن التوصية

  املعينة يف بعض احلاالت بإجياز يف حواشي اجلدول.
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  ١اجلدول 
المقدمة في عام  ورابع كلوريد الكربون ينات االستخدامات الضرورية لمركبات الكربون الكلورية فلوريةيتع

 (باألطنان المترية) ٢٠١٦و ٢٠١٥للعامين  ٢٠١٤
الكمية املوافق   الطرف

عليها لعام 
٢٠١٤ 

الكمية املوافق 
عليها لعام 
٢٠١٥ 

ا كمية التعيينات  الكمية املوصى 
٢٠١٦لعام   

ا  الكمية املوصى 

٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة      
االحتاد الروسي (قطاع الصناعة 

  ئية)الفضا
٧٥  ٧٥ ٨٥  

 

   ٧٥ ٧٥   المجموع الفرعي

  :٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة   
الصني (أجهزة االستنشاق 

  باجلرعات املقننة)
  (أ)١٨٢,٦١ ٢١٧,٣٤  ٢٣٥,٠٥

 

الصني (االستخدامات املختربية 
  والتحليلية)

 (ج)ةتعذرت التوصي  ٩٠ (ب)تعذرت التوصية  ٩٠ 

   ١٨٢,٦١ ٣٠٧,٣٤   يالمجموع الفرع
   ٩٠ ٢٥٧,٦١  ٣٨٢,٣٤   المجموع

أجهزة االستنشاق باجلرعات من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع طن ٣٤,٧٣تعذر على الفريق أن يُوصي بالكمية البالغة   (أ)
أجهزة الطلب على يوم. ويتوقع أن يزداد وكروموغيلكات الصود سالبوتامولالو وااليزوبرينالني  بيكلوميثاسونلل للمكونات احليوية املقننة

بسبب زيادة الرتكيز على العالج بأجهزة  ٢٠١٥و ٢٠١٤من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عامي  االستنشاق باجلرعات املقننة
  .٢٠١٢ عام يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةيف املائة من املرضى فقط كانوا يستخدمون  ١٠االستنشاق؛ وتبنيَّ أن حنو 

طن. وتبدو هذه الكمية مفرطة  ٩٠ن يوصي بإعفاء دون توافر معلومات إضافية تربر الكمية املطلوبة البالغة أتعذر على الفريق   (ب)
لغرض اختبار الزيوت والشحوم الذي يستدعي كميات ضئيلة جدًا لكل اختبار. ومثة حاجة أيضًا لبيان األسباب اليت جتعل من الالزم 

  يف هذا التطبيق احملدد. استخدام رابع كلوريد الكربونار يف االستمر 
يف الوقت احلايل، بلغ التخلص التدرجيي من استخدام رابع كلوريد الكربون مرحلة متقدمة، والتقنيات البديلة، ومن بينها تقنيات   (ج)

ات البديلة وإدارة املخزونات. ولذلك، يعتقد الفريق أن ، وتتعلق املسائل املتبقية فقط بتطبيق التقاناختبار الزيوت والشحوم، معروفة جداً 
  تعيينات االستخدامات الضرورية لرابع كلوريد الكربون ينبغي أن تُقدم يف السنة اليت تسبق احلاجة إىل االعفاءات.

خطة للمضي إعداد يف ويف توصياته و  اه الفريقر يف االستعراض الذي أجر قد تود األطراف أن تنظو   -  ٥
 مواصلة ٢٠١٤الذي سيعقد يف تشرين الثاين/نوفمرب  والعشرين لألطراف سادسىت يتسىن لالجتماع الح قدماً 

  يف تعيينات االستخدامات الضرورية.النظر 
  ٢٠١٦و ٢٠١٥ يلعام حرجةتعيينات إعفاءات االستخدامات ال  (ب)

تقنية لربوميد امليثيل لستة تقييم جلنة اخليارات ال ٢٠١٤يرد يف اجمللد الثالث من تقرير الفريق لعام   - ٦
من  ٥من املادة  ١تعمل مبوجب الفقرة  لالستخدام احلرج لربوميد امليثيل قدمتها ثالثة أطراف ال تعيينات

األرجنتني والصني  -  وثالثة أطراف عاملة مبوجب تلك الفقرة -  أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة - الربوتوكول
أدناه عرضًا وجيزًا لتعيينات األطراف  ٢تة بشأن كل تعيني. ويقدم اجلدول وتوصية اللجنة املؤق - واملكسيك

ا، مشفوعًا بتوضيحات وجيزة يف حواشي اجلدول يف احلاالت اليت ختتلف فيها  وتقييم اللجنة املؤقت وتوصيا
  التوصيات عن الكميات املعيَّنة.
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  ٢ اجلدول
المقدمة في عام  ٢٠١٦و ٢٠١٥ يلميثيل لعامنات إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد ايموجز تعي
  (باألطنان المترية) ٢٠١٤

 ٥املادة  ١الفقرة  األطراف غري العاملة مبوجب
  والقطاع املعين

التعيينات لعام  
٢٠١٦ 

 التوصية املؤقتة

  اسرتاليا  -  ١
 سوق الفراولة اجلارية  

 
٢٩,٧٦٠ 

 
]٢٩,٧٦٠[ 

  كندا  -  ٢
 سوق الفراولة اجلارية  

 
٥,٢٦١ 

 
]٥,٢٦١[ 

  الواليات املتحدة األمريكية  -  ٣
  مثار الفراولة  
 حلم اخلنزير املقدد  

 
٢٣١,٥٤٠ 

٣,٢٤٠ 

 
]٢٣١,٥٤٠[  
]٣,٢٤٠[ 

 ]٢٦٩,٨٠١[ ٢٦٩,٨٠١ المجموع
 

 ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 والقطاع املعين ٥املادة 

التعيينات لعام 
٢٠١٥ 

   التوصية املؤقتة

  األرجنتني  -  ٤
  ر الفراولةمثا  
  الفلفل األخضر والطماطم  

 
١٠٠,٠٠٠  
١٤٥,٠٠٠ 

 
  (أ)[صفر]

 (ب)[صفر]

  

  الصني  -  ٥
  الزجنبيل يف احلقول املفتوحة  
 الزجنبيل يف البيوت احملمية  

 
٩٠,٠٠٠  
٣٠,٠٠٠ 

 
]٩٠[  
 (ج)]٢٤[

  

  املكسيك  -  ٦
  مشاتل توت العليق  
 مشاتل الفراولة  

٧٠,٠٠٠ 
٧٠,٠٠٠ 

 
  (د)]٤١,٤١٨[
 )ه(]٤٣,٥٣٩[

  

    ]١٩٨,٩٥٧[ ٥٠٥,٠٠٠ المجموع

وغريه من البدائل مثل ميثام الصوديوم غري فعالة يف ظروف التعيينات  D/Pic-١,٣مثة حاجة إىل معلومات تربر الزعم بأن   (أ)
قنية لربوميد امليثيل رات التااجلرعة اليت تستخدمها جلنة اخلي - أيضاً الفرتاضات املعدل احملددة. ويبدو معدل اجلرعة املستخدم متجاوزاً 

ا األطراف.   حسبما اعتمد
وميثام الصوديوم وميثام البوتاسيوم غري فعالة يف  D/Pic-١,٣ومثة حاجة إىل معلومات تربر الزعم بأن ميثام األمونيوم   (ب)

حلرجة يف األرجنتني ظروف التعيينات احملددة علمًا بأن مراجع أخرى تشري إىل أن هذه البدائل كانت فعالة داخل نفس املناطق ا
  بالنسبة لثمار الفراولة.

لذي تستخدمه الصني حلقول الزجنبيل املفتوحة، عوضًا عن ا ٢غرام/م ٤٠طن باستخدام املعدل  ٢٤أُوصي بالكمية البالغة   (ج)
 ُتسجل للتطبيق الذي اقرتحه الطرف. ورغم أنه ثبت أن عدة بدائل كيميائية كانت فعالة، فإن هذه البدائل مل ٢غرام/م ٥٠املعدل 

  العازلة غري جمدية من الناحية التقنية واالقتصادية يف الوقت احلايل. احملدد، كما أن البدائل غري الكيميائية األخرى والرقاقات
ا أن صناعة توت العليق جديدة ولكنها ال  )د( تشمل كمية حمتملة لنمو الصناعة احملتمل يف عام  تراعي الكمية املوصى 

٢٠١٥.  
ا للفراولة كمية حمتملة لنمو صناعة الفراولة احملتمل يف عام  تعيينات توت العليق، الل أما بالنسبة  )ه( تشمل الكمية املوصى 

٢٠١٥.  
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حىت  قدماً  ويف توصياته ويف خطة للمضي اه الفريقر يف االستعراض الذي أجر قد تود األطراف أن تنظو   - ٧
 يف تعيينات االستخدامات احلرجة.النظر واصلة والعشرين لألطراف م سادسيتسىن لالجتماع ال

  من جدول األعمال ٥البند 
  المسائل المتصلة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد المستنفدة   (أ)
  )(ج) -(أ)  ١ ات، الفقر ٢٥/٥لألوزون (المقرر 

، أنشا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فرقة عمل ُكلِّفت ٢٥/٥من القرار  ١استجابة للفقرة   - ٨
ثة من  بإعداد تقرير لينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني بغية وضع صيغة حمدَّ

ت الحق من السنة. وصدرت النسخة األولية من التقرير لينظر فيها االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف وق
ا اجمللد الرابع من تقرير الفريق لعام  أمانة األوزون املخصص الجتماع  منفذوُوِضعت على  ٢٠١٤التقرير حبسبا

ذه ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٥الفريق العامل املفتوح العضوية يف  . ويرد املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق األول 
  وهو معروض كما ورد من الفريق دون حترير رمسي من ِقبل األمانة. اإلضافة.

ويركز التقرير على تقدمي املعلومات اجلديدة أو ذات األمهية املتزايدة ويتفادى تكرار ما ورد يف تقرير   - ٩
ة ويستند إيل املعلومات الواردة يف ذلك التقرير الذي صدر استجاب ٢٠١٣الفريق الصادر يف أيلول/سبتمرب 

، عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون، قبل سبعة أشهر فقط من إصدار التقرير احلايل بشأن املقرر ٢٤/٧للمقرر 
٢٥/٥.  
يف خمتلف تصورات التخفيف املتعلقة باملواد البديلة ذات القدرة  ٢٥/٥وينظر تقرير الفريق بشأن املقرر   -  ١٠

واألطراف غري  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة  فطراالعالية على إحداث االحرتار العاملي بالنسبة لأل
ا، ولقطاعات الرغوات والتربيد وتكييف اهلواء بوجه خاص اليت تتوافر عنها بيانات كافية تتيح حتديد  العاملة 

ا. ومشلت القطاعات األخرى اليت  حالة يسري فيها العمل كاملعتادخصائص  وتصورات التخفيف ذات الصلة 
ا عن هذه نظر ف يها التقرير املذيبات والوقاية من احلرائق واالستخدامات الطبية، غري أن البيانات املوثوق 

القطاعات غري متاحة. ولذلك، ُعوِجلت التوجهات الناشئة معاجلة كمية يف غالب األحيان. وُأخِضع التصوران 
اء والرغوات وُقِدم تقييم عام لتكاليف هذين املتعلقان بالتخفيف للنقاش بالنسبة لقطاعات التربيد وتكييف اهلو 

  التصورين.
وقد تود األطراف أن تنظر يف املعلومات الواردة يف التقرير وأن تضع توصيات حسب ما تقتضيه   -  ١١

  النظر فيها. فاحلاجة ليواصل االجتماع السادس والعشرين لألطرا
  من جدول األعمال ٦البند 

 االقتصادي بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم
  )٢٥/٨(المقرر  ٢٠١٧-٢٠١٥بروتوكول مونتريال للفترة 

فرقة عمل إلعداد تقرير عن املستوى  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ، أنشأ٢٥/٨عمًال باملقرر   -  ١٢
لتقدميه إىل االجتماع السادس  ٢٠١٧- ٢٠١٥ة الصندوق املتعدد األطراف للفرت  دلتجديد موار  املناسب

والعشرين لألطراف من خالل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني. وُوِضعت النسخة 
يف منفذ االجتماع يف موقع  ٢٠١٤األولية من تقرير فرقة العمل اليت متثل اجمللد السادس من تقرير الفريق لعام 

ذه ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣نرتنت يف على شبكة اإل أمانة األوزون . ويرد املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق الثاين 
  اإلضافة. وهو معروض كما ورد من الفريق دون حترير رمسي من ِقبل األمانة.
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حلالتني وتُقّدر فرقة العمل يف تقريرها جمموع التمويل املطلوب لفرتات الثالث سنوات الثالثة املقبلة   -  ١٣
ا البلدان يف دناأ ٣(انظر اجلدول  ه). وتستند احلالة األوىل إىل التزامات التخلص التدرجيي اليت تعهدت 

. وُحِسب التمويل ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركب من خططها إلدارة التخلص التدرجيي من ١ املرحلة
ا األطراف يف املرحلة للفرق بني التزامات ا املعادلةلكميات التخلص التدرجيي  لتخلص التدرجيي اليت تعهدت 

. وتقوم احلالة الثانية على الكميات الفعلية اليت ياألوىل من خطتها إلدارة التخلص التدرجيي واستهالكها األساس
مت التخلص منها تدرجييًا مبوجب املرحلة األوىل من خطط األطراف إلدارة التخلص التدرجيي اليت سبق توفري 

يف  ٣٥ويل هلا. ويفرتض أن األطراف سُتنجز خالل املرحلة الثانية من خططها إلدارة التخلص التدرجيي التم
. ويزيد االستهالك الذي ينبغي أن تعاجله املرحلة الثانية من ٢٠٢٠املائة من هدف التخلص التدرجيي حبلول عام 

  يف املائة. ٥٧- ٣٣جل يف احلالة الثانية بنسبة خطة إدارة التخلص التدرجيي يف احلالة األوىل عن االستهالك املعا
ات الكربون مركبمتويل أنشطة التخلص التدرجيي من استهالك  ‘١’ويشمل التمويل املطلوب ما يلي:   -  ١٤

استنادُا إىل االلتزامات احلالية (املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي) وتقديرات  اهليدروكلورية فلورية
متويل التخلص التدرجيي  ‘٢’ستقبلية (املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي وما بعدها)؛ التكاليف امل
متويل أنشطة الدعم، مبا فيها تكاليف الوكاالت املنفذة، وتكاليف برنامج مساعدات االمتثال،  ‘٣’من اإلنتاج؛ 

ة متويل التكاليف اإلضافية ملواصلة االمتثال  ‘٤’؛ وتكاليف األمانة واللجان التنفيذية وغريها من التكاليف املشا
حسب  ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبللتدابري اليت وضعها الربوتوكول للمواد املستنفدة لألوزون خالف 

التقديرات الواردة يف خطط عمل الصندوق املتعدد األطراف. ويتسق حتليل فرقة العمل مع سياسات وقواعد 
ج ية، مبا فيها األهلية للحصول على التمويل وفعالية التكاليف، واعتمدت الفرقة، عند االقتضاء، اللجنة التنفيذ

  السياسات والقواعد احلالية. سري األعمال املعتاد ومتديد
  ٣اجلدول 

 مجموع التمويل المطلوب لفترات السنوات الثالثة المقبلة للحالتين األولى والثانية
رد الصندوق املتعدد األطراف جمموع متطلبات جتديد موا

 (مباليني دوالرات الواليات املتحدة)
٢٠٢٣-٢٠٢١ ٢٠٢٠-٢٠١٨ ٢٠١٧-٢٠١٥ 

(التخلص التدرجيي القائم على االلتزامات) األوىل احلالة  ٦٣٦,٥ ٥٥٠,٦ ٦٠٩,٥ 
( التخلص التدرجيي غري املمول) احلالة الثانية  ٦٣٦,٥ ٤٨٥,٨ ٤٨٩,٧ 

ستكون ضرورية ، قدم الفريق أرقامًا إشارية للموارد اإلضافية اليت ٢٥/٨ملقرر من ا ٣وعمًال بالفقرة   -  ١٥
من العمل بالتدريج على تفادي استخدام من الربوتوكول  ٥من املادة  ١لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

توفر  مراعاةون، مع املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوز 
ونظر الفريق يف ثالث جمموعات من األنشطة  ة تقنيًا وجمدية اقتصادياً.ربجمو تكنولوجيات آمنة ومراعية للبيئة 

الرامية إىل االنتقال إىل استخدام بدائل ذات قدرة أقل على إحداث االحرتار العاملي تبلغ تكلفتها السنوية 
مليون دوالر.  ١٣٨ثالث سنوات املقبلتني وتصل تكاليفها اإلمجالية إىل مليون دوالر خالل فرتيت ال ٢٣جمتمعة 

وميثل هذا املبلغ تقديراً  للمبلغ األويل الالزم للتخلص التدرجيي من املواد ذات القدرة العالية على إحداث 
لبديلة ذات القدرة طن من املواد ا ١٠,٠٠٠االحرتار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون ومن مث تفادي حنو 

  العالية على إحداث االحرتار العاملي. ونظرت فرقة العمل يف أنشطة االنتقال الثالث التالية:
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طن من مركبات الكربون  ٦,٣٠٠ا جمموعه اإلدخال التدرجيي ملمت يف التسعينيات   (أ)  
لكربون الكلوروفلورية يف مركبات ا الذي بدأ فيه التخلص التدرجيي منوقت اليف  (HFC-134a)اهليدروفلورية 

أجهزة تكييف اهلواء من مليون  ١حتويل قدرة إنتاج ما يقرب من  مت أيضاً و مشاريع التربيد املنزلية والتجارية. 
يف هذه  ةالتحويل الثانيعملية  ةتكلف وجاء يف التقرير أن. فلوريةمركبات الكربون اهليدرو لَتستخدم  النقالة

، أي ما يعادل غرامدوالر للكيلو  ٦,٤تبلغ فعالية تكلفة بماليني دوالر،  ٤٦,٤ حوايلبلغت القطاعات الفرعية 
  سنوات؛يت الثالث دوالر سنويا على مدى فرت يني مال ٨حوايل 

 بالنسبة سنوياً  دوالر ماليني ٤ إىل حاجة هناك ستكون أنه التقرير يقدِّر اخلدمات، قطاع ويف  )ب(  
 هذا ويستند. املنخفض االستهالكذات  للبلدان سنوياً  دوالر ماليني ٣و املنخفض غري االستهالك ذات للبلدان

) املائة يف ٣٣( للكيلوغرام دوالر ٦,٥ إىل للكيلوغرام دوالر ٤,٥ من للقطاع التمويل يف زيادةال أن افرتاض إىل
 التشحيم ومواد لالشتعال القابلية يف املتفاوتة املستويات ذات التربيد مواد إلدارة اإلضافية التكاليف ستغطي
ذات االستهالك  البلدان ك الكبرية يفو كالش وبسبب. املنخفض غري االستهالك ذات البلدان يف الالزمة

  املائة؛ يف ٤٠ بنسبة متويل مت استخدام زيادة املنخفض،
 من التدرجيي التخّلص إدارة الفعالية من حيث التكلفة املستمدة من خطط بناء على بياناتو   (ج)  

إىل اهلواء أجهزة تكييف ساب تكاليف حتويل تصنيع حبعمل الفرقة قامت ، ون اهليدروكلوروفلوريةمركبات كرب
 ٢٥بنحو سيزيد فعالية التكلفة ن متوسط أ ُقدرو  .ذات قدرات منخفضة على إحداث االحرتار العامليمربدات 
  .مليون دوالر سنوياً  ٨ تبلغل احد، مما أدى إىل متطلبات متويدوالر للكيلوغرام الو  ٩,٨١إىل ليصل يف املائة 

خفض لل لتمويل الذي سيكون مطلوباً اإلرشادي لستوى الفريق يف امل وباإلضافة إىل ذلك، نظر  -  ١٦
الواردة يف املعلومات مراعاة مع  ،على إحداث االحرتار العامليالعاملية ذات القدرات كل البدائل ل تدرجييال

تكون ميكن أن أنه الفريق قدر و بدائل للمواد املستنفدة لألوزون. ال نع ٢٠١٤عام لمن تقرير الفريق  ٤ اجمللد
إىل تقديرات  حتويالت التصنيع، استناداً دوالر إلجراء  ٣,٢٤٠إىل  ١,٠٨٠هناك حاجة إىل ما مقداره 

 ةفعاليوإىل  على إحداث االحرتار العامليالعاملية القدرات ذات من املواد  سنوياً طن  ١٨٠,٠٠٠استهالك 
غري تعددة اجلنسيات املعمليات الللكيلوغرام الواحد، دون األخذ بعني االعتبار دوالر  ١٨إىل  ٩تبلغ  تكلفةٍ 

  .ؤهلة للحصول على التمويل يف إطار الصندوق املتعدد األطرافامل
تقرير فرقة العمل وتقدمي التوصيات الواردة يف يف املعلومات املقدمة قد ترغب األطراف يف النظر و   -  ١٧

 .القتضاء ملواصلة النظر فيها يف االجتماع السادس والعشرين لألطرافحسب ا

 من جدول األعمال ٨البند 
  االقتصادي والتقييم التكنولوجيا بفريق المتصلة التنظيمية المسائل

اإلبالغ عن آخر  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي طلب اجتماع األطراف إىل فريق ٢٥/٦ املقرر يف  -  ١٨
 ١ من اعتباراً  اهل املقرتحة وتشكيلته يات ترشيح األعضاء يف جلان اخليارات التقنية التابعة لهعملمستجدات 

لتبسيط التقارير التكنولوجية السنوية املستكملة املقدمة  تاحةاخليارات املو ، ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون
عام ل من تقريره ٥اجمللد يف رار على القالفريق وميكن االطالع على رد . إذا رأى ذلك مناسباً ، األطراف إىل

 ماملعلومات عن حالة ترشيحات أعضاء جلان اخليارات التقنية وتعييناأورد الفريق باإلضافة إىل ذلك، و . ٢٠١٤
  .٢٠١٤عام ل تقريرهمن  ١ اجمللديف 
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ات التقنية ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيار فمشاركين وأعضاء الرؤساء الترشيح إعادة   (أ)
  )٢٣/١٠التابعة للفريق (المقرر 

 وجلان االقتصادي والتقييم التكنولوجيا لفريق اجلديدة واالختصاصات ٢٣/١٠ املقرر مع متشياً   -  ١٩
احلاليني  أعضائها تعيني وإعادة ترشيح إعادة عمليات الفريق واللجان علىعكف  له، التابعة التقنية اخليارات
من اجمللد األول من تقرير  ١- ٨يف الفرع  اجلهود تلك حالة وصف ردوي. اجلديدة اتوالتعيين الرتشيحات وعلى

  .٢٠١٤الفريق لعام 
من املنتظر أن تتواصل جهود الفريق واللجان إىل حني عقد الرتشيحات والتعيينات، بوفيما يتعلق   -  ٢٠

واصل األطراف النظر فيها يف االجتماع السادس والعشرين لألطراف وأن يقدم الفريق معلومات مستكملة لكي ت
  .ذلك االجتماع

عمليات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ترشيح أعضاء للجان ب المعلومات الخاصة تحديث  (ب)
  )(أ) ٢، الفقرة الفرعية ٢٥/٦الخيارات التقنية التابعة له (المقرر 

إىل عملياته  ٢٠١٤تقريره لعام من  ٥جمللد الفريق يف اأشار ، ٢٥/٦ ملقرر(أ) من ا ٢بالفقرة  عمالً   -  ٢١
النص يرد . و هموإعادة تعيينوإعادة ترشيحهم، وتعيينهم أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية،  رتشيحاملتعلقة ب

  مباشرة: الصلة أدناه وذ
عضاء األعملية تعيني أعضاء جدد وإعادة تعيني  استعراضب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديقام ’’

 ٢٤/٨ قرروامل )٩سيما البند  (ال ٢٣/١٠ ذات الصلة من املقررعناصر أساس الاحلاليني على 
ج موحد عرب كافة جلان اخليارات و . )٥-٢، و٢- ٢- ٢، و٢-١-٢يما البنود س (ال من أجل توفري 

 :املبادئ التاليةوضع مت التقنية، 
  ه ينبغي املضي يرى أنفإنه  املقرراتمع  اً تسقمالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي يكون فريق حىت

 :لتايلالتعيني وإعادة التعيني على النحو ايف عملية  قدماً 
o  ؤساء ر تعيينهم إىل الإعادة أعضاء جلان اخليارات التقنية أو الرتشيح لتعيني جيوز تقدمي

قتصادي والتقييم اال فريق التكنولوجياؤساء ر املشاركني للجان اخليارات التقنية املعنيني من 
مرشحني تقدمي  أنفسهم نياملشاركؤساء اللجان لر جيوز  باإلضافة إىل ذلك،و املشاركني. 

 .تعينيالللتعيني أو إعادة 

o  من جهة التنسيق الوطنية املعنية باألوزون أو ما  تعينياللتعيني أو إعادة اترشيح يأت ما مل و
جهة التنسيق إعالم شاركون بيقوم رؤساء اللجان التقنية امل، مل تقم هي بإحالة الرتشيح

نسخة إىل أمانة األوزون إرسال (مع ها تعليقيلتمسون و املعنية باألوزون لدى الطرف املعين 
 املشاركني). التكنولوجيا والتقييم االقتصاديرؤساء فريق و 

o  وميكن القيام بذلك مباشرة أو، عند االقتضاء، من خالل أمانة األوزون يف احلاالت
ماثلة من جلان اخليارات املقرتاحات االقيمة يف جتميع عدد من لى تنطوي عاليت قد 

 ، وذلك إزاء الطرف الفردي نفسه.التقنية املختلفة

o  ُمعيارية، حيثما كان ذلك ممكناً رسالة ستخدم صيغ وت. 
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o  فريق التكنولوجيا ؤساء ر أمانة األوزون و إىل نسخ إرسال وال تدعو احلاجة إىل
جهة التنسيق االتصاالت الرمسية مع  ني إال يف حالةاملشاركوالتقييم االقتصادي 

 .من أجل جتنب ازدواجية االتصاالتاملعنية باألوزون، وذلك الوطنية 

o  ن و ويطلبإبالغ الطرف عرب الربيد اإللكرتوين باملشاركون اخليارات التقنية  نةجلؤساء يقوم ر
ؤساء يقرر ر  عد ذلك، وبيوماً  ٣٠تقدمي أي تعليقات يف غضون النظر يف األمر أو  منه
تعيني الإعادة أو  تعينيللأم ال  ت هناك حاجةما إذا كاناملشاركون اخليارات التقنية  جلنة

 .هااقد استلميكونان ، مع مراعاة أي تعليقات يف أي توقيتو 

o بتأكيد املشاركون اخليارات التقنية  نةجلؤساء يقوم ر تلقي ترشيح من طرف، يتم  ماعند
 .الرتشيحاحلالة فيما يتصل بدراسة مع اإلشارة إىل ، يوماً  ٣٠ضون يف غ الردو االستالم 

  إعادة رتشيح للتعيني و املتعلقة بالمقرتحات جلان اخليارات التقنية تتم جدولة ، كلما كان ممكناً و
ة التقنية أو االقتصادية. لضمان عدم وجود أي خطر النقطاع اخلرب على مراحل متعاقبة تعيني ال
 .دورة عضوية جديدةمن أي يف فرتة مبكرة  اً دقيق اً طيطخت وف يقتضي ذلكوس

  لكيشروط التعيني احلالية عن نرتنت سجل على موقعها على اإلوتعهد بوضع أمانة األوزون تقوم و 
 ‘‘.تعيني يف الوقت املناسبالمقرتحات إعادة يتم تقدمي 

وصيات حسب االقتضاء ملواصلة تالواردة أعاله وتقدمي  يف املعلوماتقد ترغب األطراف يف النظر و   -  ٢٢
  .النظر فيها يف االجتماع السادس والعشرين لألطراف

 ،٢٥/٦ المقرر( ٢٠١٥ يناير/الثاني كانون ١ من اعتباراً  التقنية الخيارات للجان المقترحة التشكيلة  )ج(
 ))ب( ٢ الفرعية الفقرة

النظر يف مواصلة ، ٢٥/٦ ًا للمقررطلبت األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفق  -  ٢٣
يق مل جيد الفر  ٢٠١٤يف عام و . ٢٠١٥ يناير/الثاين كانون ١ من التابعة له اعتباراً  التقنية اخليارات تشكيل جلان

تقليص عدد أعضاء يف  ٢٠١٥من عام  اعتباراً يفكر ه لكن، و انهجلتغيري هيكل الفريق و أي حاجة تستدعي 
. حسب االقتضاءخرباء إضافيني توظيف و  ٢٠١٤تقييم عام التقرير املشمولة بلفرتة عدد املوجود يف اجلانه من ال

فيما يلي لذلك. و  إجراء تعديالت وفقاً و  الذين حتتاج إليهمعضاء األاستعراض عدد ب حالياً مجيع اللجان وتقوم 
 .أفضل بطريقةه ع األطراف على قراءة التقرير الكامل للفريق من أجل فهمشجتُ توصيات كل جلنة، و ل موجز

 لفرتات املشار إليهالعضاء كل جلنة املقدَّر ألعدد الأدناه  ٤يلخص اجلدول و 
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  ٤اجلدول 
 العدد المقرر ألعضاء كل لجنة

  ٢٠١٨ما بعد   ٢٠١٨- ٢٠١٤  ٢٠١٤  
  ١٥~  ١٧~  ١٤  جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية

  )ب(١٨-١٢  (أ)٢٤-١٨  ١٨  ةجلنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة والصلب
  ١٥~  ١٨~  ٢١  جلنة اخليارات التقنية للهالونات 

  ١٥~  )ج(١٥~  ٢٦  الطبيةللمواد جلنة اخليارات التقنية 
  ٢٥-٢٠  ٢٥-٢٠  ٢٩  جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل

  ٣٨-٣٥  ٣٨-٣٣  ٣٩  جلنة اخليارات التقنية لتربيد اهلواء واملضّخات احلرارية

 .العاملني باملراسلة الثلث من األعضاء  (أ)
  الثلثان من األعضاء العاملني باملراسلة.  (ب)
من األعضاء يف جمال أجهزة االستنشاق  ١٢إىل  ١٠ثلث إىل ثالثة أرباع األعضاء عاملون باملراسلة يف جمال مواد التعقيم؛ و  (ج)

 .باجلرعات املقننة، ويبقى معظمهم عاملني باملراسلة ما مل تربز قضايا

ومن املتوقع أن يكون لديها ما  .عضواً  ١٤ من جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية حالياف تتأل  -  ٢٤
عاملني باملراسلة . وجيري النظر يف إشراك أعضاء ٢٠١٨عام لتقييم التقرير املشمولة بللفرتة  عضواً  ١٧يقرب من 

  .كوسيلة لضمان توافر اخلربة املطلوبةاستشاريني  وخرباء 
جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية جمموعة واسعة من القضايا مبا يف ذلك االستخدامات  غطيتو   -  ٢٥
نبعاثات، وتطبيقات االو  املواد الوسيطةاستخدامات نبعاثات، و االو واستخدامات املواد اخلام ربية والتحليلية، تاملخ

عمل اللجنة تركيز  ينصبَّ أن رجح ومن املاملذيبات، وانبعاثات رابع كلوريد الكربون وتكنولوجيات التدمري. 
مذيبات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى األطراف العاملة التخلص التدرجيي من على تقييم  مستقبالً 

واستعراض البدائل ذات القدرات املنخفضة والبدائل ذات القدرات املنخفضة  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
املواد اخلام تصنيع، و العوامل من قبيل لمواد املستنفدة لألوزون لبدائل وال ار العاملي؛للغاية على إحداث االحرت 

  .املختربية والتحليلية؛ وتكنولوجيات التدمري الناشئةلالستخدامات 
هناك حاجة إىل مزيد من األعضاء  ،لمواد الكيميائيةلحلجم العمل املتوقع للجنة اخليارات التقنية  ونظراً   -  ٢٦

 ١أعضاء من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة وبة مبكان توظيف من الصعو الصناعة. يف جمال اخلربة  من ذوي
من األطراف األعضاء تكون هناك حاجة إىل توظيف وذلك بسبب نقص التمويل. لذا قد  ،٥من املادة 

جلنة اخليارات التقنية لدى و  .يتوفر التمويل ، لكيصناعات كيميائيةميلكون الذين مبوجب تلك الفقرة  نيالعامل
شمولة بتقرير التقييم لعام املفرتة يف الهذا العدد بالضرورة لن يتغري . و عضواً  ١٨ املرنة والصلبة حالياً  ىللرغاو 
البوليسرتين  تعزيز بإضافة أعضاء من منتجيحتتاج اللجنة إىل الومع ذلك،  .٢٤و ١٨بني ما يبقى بل س ٢٠١٨

باإلضافة القطاع الفرعي غري واضحة؛ التحول املستقبلية يف اسرتاتيجيات ن أل نظراً ا، التكنولوجياملنبثق وموردي 
  .أعضاء من ذوي اخلربة التنظيمية املباشرةشراك هود إلجبذل قضايا إدارة البنوك. كما تُ يف  إىل التعزيز

 ١مبوجب الفقرة أعضاء من األطراف غري العاملة توظيف يزال من الصعب  كر أعاله، فإنه الكما ذً و   -  ٢٧
مصلحة مباشرة  حتت رعاية أطراف هلاعضاء األ، ما مل يكن العاملني باملراسلةعضاء األ، مبا يف ذلك ٥من املادة 
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عنه كشف مت العضوية إذا أمام ال اً حاجز يشكل على أنه مثل هذا االهتمام إىل نظر ال يُ و احللول التقنية. إجياد يف 
  .املختص طرفلمبوافقة ا كامل وإدارته، رهناً بال
لفرتة يستمرون  الأو يستقيلون عضاء األالعديد من و . عضواً  ٢١لهالونات لجلنة اخليارات التقنية  ىلدو   -  ٢٨

كانون الثاين/يناير   ١من  اعتباراً . و سؤوليات إضافيةون مبعضاء املتبقاأليضطلع و  ،كاملةالربع سنوات األوالية 
عضوا خالل السنوات القليلة القادمة. وُيستثىن من  ١٥إىل  وسينخفض العدد عضواً  ١٨نة جسيكون لل ٢٠١٥

  قد يقوم الرؤساء املشاركون بتوظيفهم. الذين نذلك األعضاء االستشاريو 
حتقيق تقدم يف التخلص التدرجيي من اهلالونات يف الطريان املدين  للجنةاملستقبلي العمل شمل وسي  -  ٢٩

احلماية من احلرائق واهليئات العاملني يف جمال العمل، بالتعاون مع و  بالتعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل؛
اهلالونات؛ ورصد بنوك معاجلة و ؛ التوريد واجلودة وحلهاتقييم قضايا من أجل ، التنظيمية واملنظمات ذات الصلة

  .م تأثريهاقييوت القدرات املنخفضة على إحداث االحرتار العامليذات اجلديدة عوامل الالتقدم احملرز بشأن 
عمل شمل يمشاركني. وسرؤساء  ٣بينهم  ،عضواً  ٢٧ الطبية حالياً للمواد جلنة اخليارات التقنية  ىلد  -  ٣٠

أجهزة االستنشاق باجلرعات التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف على  اللجنة مستقبالً 
يف أجهزة ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ممن ، و ٢٠١٦- ٢٠١٥، واليت يتوقع أن ختتتم خالل املقننة
  .٢٠١٨تقرير تقييم وجيز يف عام إىل إعدادا ستكون هناك حاجة فقط و . التعقيم
من يتكون  أساسيفريق هو احلفاظ على  مستقبالً ها تتشكيلفيما يتعلق بلجنة دى الخليار املفضل لوا   -  ٣١
حلنة خيارات  رئيسان ضمنويشرتك يف إدارته ، ملراسلةيعملون باأعضاء  ٤إىل  ٣، من بينهم عضواً  ١٥- ١٣

يف الغالب  ساسيوسيعمل الفريق األعلى التوازن بني اخلربة واجلغرافيا. جل احلفاظ أمن وذلك  ،تقنية منفصلة
فريق الباإلضافة إىل و . على درجة من األمهية ناشئةقضايا  متليهاهناك حاجة تكون عندما جيتمع ، و إلكرتونياً 
م تم ت) اً إضافي اً ري خب ١٢- ١٠( ينيرباء االستشار اخلأكرب من هناك فريق ي، األساس عرب املراسالت. استشار
لجنة من االستجابة بفعالية لطلبات األطراف وتقدمي تقرير عن للدى اهذا اهليكل املزدوج اخلرباء الطبيني وميكِّن 

  .٢٠١٥عام  /ينايرمن كانون الثاين اعتباراً  ةشكيللتا هلجنة نشر هذال. وتقرتح حال بروزهاالقضايا الطبية اهلامة 
، ٢٠١٥يناير كانون األول/من   اعتباراً و عضوا.  ٢٩ جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل حالياً  ىلدو   -  ٣٢

ستخدامات االباخلربة الالزمة فيما يتعلق إىل حتتاج اللجنة و . ٢٥و ٢٠عضويتها ما بني أن تبلغ من املتوقع 
العاملة باألطراف  ةتعلقاملقضايا ال، و ٥مبوجب املادة  ةعاملالف غري اطر جانب األمن لربوميد امليثيل احلرجة 
ربوميد لدة عن بعض االستخدامات احملدَّ  قبل الشحن، فضالً  مااحلجر الصحي و مسائل ، و ٥املادة مبوجب 

  .مبوجبها ةغري العاملف اطر األو  ٥ملادة مبوجب ا ةالعاملف اطر الواردة يف األامليثيل يف الرتبة واهلياكل والسلع 
ا ن ااملشارك ئيسانالر مجع  ،لعمل احلايل للجنةل على النحو األمثلمن أجل التصدي و   -  ٣٣ لفرعية اجلا

لسات يف ج اجتمعت هذه األفرقةو  ،ختلفةاملمهام لللتصدي عمل ل أفرقةمث مت تشكيل و الثالث يف جلنة واحدة. 
  .٢٠١٤يف عام  احهاجنهذه ديدة اجلعمل الريقة طأثبتت و اآلراء. بتوافق توصيات  وتقدميملناقشة بغرض اعامة 
، ويتمحور عملها عضواً  ٣٩ حالياً ة نة اخليارات التقنية للتربيد والتكييف واملضخات احلراريولدى جل  -  ٣٤
رئيسي ف كل فصل مؤلِ يشرف على  و  ،فرعية يف فصولالقطاعات ال تناول جيريتقارير التقييم. و إعداد  حول
ا ،تقنية ضغط البخار يف مجيع الفصولوترد فني مشاركني. ومؤلِ  وقد أُفرد تصل جبميع أنواع املربدات. ت إذ أ

  فصالن عامان ملناقشة البيانات واملسائل املتعلقة باحملافظة على القطاع ودميومته.
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أجهزة لتربيد و بالفصول املتعلقة فكرة تغيري ايف عمليات التقييم يف املستقبل، نظرت اللجنة وألغراض   -  ٣٥
زال التكنولوجيا يف القطاعات ت الو ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. تواجه حتديات مُ  ال األ ةتكييف احملمولال

البدائل ذات القدرات املنخفضة على إحداث االحرتار ما يتعلق بالنظر يف مبا يف ذلك ، اً تغري تشهدا الفرعية 
كون له فوائد كبرية. ومن ترت اللجنة أن اإلبقاء على اهليكل احلايل للفصول وتنظيم اللجنة سلذا قر  .العاملي

واالنبعاثات واجلوانب االقتصادية للتحويالت  بنوكاملتوقع زيادة الرتكيز يف العمل املستقبلي للجنة يف جماالت ال
  .بدائلالو 

احلفاظ ، ينبغي للجنة أن تواصل ٢٠١٨-٢٠١٥، قادمةتشري التقديرات إىل أنه يف فرتة التقييم الو   -  ٣٦
كون هناك بعض التغيريات يف تركيز بعض تعلى الرغم من أنه قد  عضواً  ٣٨و ٣٣بني ما على عضويتها البالغة 
  .الفصول واملوضوعات

قد ترغب األطراف يف النظر يف املعلومات وتقدمي التوصيات حسب االقتضاء ملواصلة النظر فيها يف و   -  ٣٧
 .اع السادس والعشرين لألطرافاالجتم

 والتقييم التكنولوجيا فريق من المقدمة المستكملة السنوية التكنولوجية التقارير تبسيط خيارات  (د)
  ))ج( ٢ الفرعية الفقرة ،٢٥/٦ المقرر( األطراف إلى االقتصادي

سيط حتديثات توصية الفريق بشأن تب ٢٠١٤عام لمن تقرير الفريق  ٥اجمللد من  ٤يتضمن الفصل   -  ٣٨
املرحلي  عدد من اخليارات لتبسيط تقريرهيف الفريق ونظر . ٢٥/٦التكنولوجيا لألطراف استجابة للمقرر 

مبا يوصي الفريق و ألطراف أحدث املعلومات الالزمة لتمكينهم من اختاذ قرارات مستنرية. لالسنوي، واليت توفر 
  يلي:

ا  تكنولوجياالديثات تحاملتعلقة بفصول الينبغي أن تستمر مجيع   أ)(   يارات جلان اخلاليت قامت 
الرتكيز على املعلومات املطلوبة واصل أن تنبغي وي ،التساق وسهولة التشاورمراعاًة لمماثل اتباع شكل يف التقنية 

  ألطراف؛لأو ذات الصلة باالجتماعات القادمة 
جود أي معلومات تقنية أو و إىل تحديثات التكنولوجيا املتعلقة بفصول وينبغي أن تشري ال  ب)(  

  اقتصادية جديدة هامة أو إذا كان قد مت إدراج أي معلومات جديدة يف تقرير آخر للفريق؛
قرارات ومهام مثل عمليات تقييم تعيينات االستخدامات اليت ترد على تقارير الوينبغي أن تقدم   ج)(  

  منفصلة؛و ا جملدات قائمة بذايف الضرورية وتعيينات االستخدامات احلرجة، 
وهناك لتقرير؛ با يف ملحقٍ  هعينبتقرير أي بالقرارات ذات الصلة إيراد االستمرار يف ينبغي و   (د)  

رتنت (املواقع نإتاحة روابط اإل يف التقارير املقبلةسيتم ا إذا كان تتعلق مبالنظر فيها املزيد من مسألة تتطلب 
  ثل هذه القرارات؛مباملتعلقة  اإللكرتونية)
ثة  اعترب الفريق أن توفري معلومات حمدَ و تقدمي تقارير سنوية. يف ستمر الفريق وجلانه ينبغي أن يو   (ه)  

  .غري منتظم ميثل تواتراً كل سنتني 
ا، وفقًا ملقتضى احلال، لينظر   -  ٣٩ وقد ترغب األطراف يف أن تنظر يف املعلومات أعاله وأن تقدم توصيا

  .فيها االجتماع السادس والعشرون لألطراف
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  من جدول األعمال ١٠البند 
معلومات مستكملة بشأن اتصاالت األمانة بمنظمي المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية 

  )٢٥/٩الصغيرة النامية فيما يتعلق بتنفيذ تلك الدول لبروتوكول مونتريال (المقرر 
اجلزرية الصغرية النامية، املقرر عقده يف أبيا،  لتيسري املفاوضات أثناء املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول  -  ٤٠

التابعة لألمم ، أنشأت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١ساموا، يف الفرتة من 
عملية حتضريية عاملية مبا يف ذلك ثالثة اجتماعات رئيسية يف املقر يف نيويورك. وقد أسفر اجتماع اللجنة املتحدة 

ا بعد ب) عن مسودة أولية لوثيقة ختامية، مت التفاوض ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦- ٢٤التحضريية األوىل ( شأ
). ومن املتوقع أن تستكمل الوثيقة خالل اجتماع ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٥- ٢١ذلك يف اجتماع بني الدورتني (

، حبيث ميكن أن تشكل ٢٠١٤يه حزيران/يون ٢٧-٢٣اللجنة التحضريية الثانية، املقرر عقده يف الفرتة من 
األساس للمفاوضات اليت جتري يف مؤمتر ساموا. وستقوم األمانة بتقدمي معلومات مستكملة لألطراف بشأن 

  نتيجة اجتماع اللجنة التحضريية الثانية أثناء االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية.
  عى اهتمام األطراف إليهامسائل تود األمانة أن تستر   - ثانياً 

االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون في إطار اتفاقية فيينا، واالجتماع األول لمكتب االجتماع   
  التاسع لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا

ملؤمتر األطراف يف فيينا حلماية طبقة األوزون، جيتمع مديرو حبوث األوزون التابعون  ٣/٨وفقًا للمقرر   -  ٤١
تفاقية فيينا كل ثالث سنوات، وهي نفس سنوات اجتماعات مؤمتر األطراف. وسيعقد باالقرتان مع االجتماع ال

يف  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١-١٧السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، يف الفرتة من 
  باريس.
 ١٦-١٤، يف الفرتة من ٢٠١٤يف عام  وبناًء على ذلك ُعقد االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون  -  ٤٢

أيار/مايو يف مقر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وقد نظمت أمانة األوزون هذا االجتماع بالتعاون مع املنظمة 
العاملية لألرصاد اجلوية. فقد ضم االجتماع مديري حبوث الغالف اجلوي والبحوث املتعلقة باآلثار الصحية 

زون من خمتلف البلدان، وكذلك ممثلني للربامج الدولية ذات الصلة، من أجل استعراض والبيئية لتعديل األو 
  أنشطة البحوث والرصد الوطنية والدولية املستمرة لضمان تنسيقها على الوجه الصحيح.

وُقدمت عدة عروض يف االجتماع عن األنشطة الدولية والوطنية. وُأجريت مناقشات بشأن أربعة   -  ٤٣
مع مراعاة  -  ياجات البحوث؛ واملالحظات املنهجية؛ وحفظ البيانات واإلشراف؛ وبناء القدراتاحت - مواضيع

مجيع القضايا اليت اُثريت يف العروض املقدمة، والتقارير الوطنية اليت قدمتها البلدان قبل االجتماع، وكذلك تقييم 
تماعهم األخري. وبالنسبة لكل موضوع مت التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات اليت اعتمدها مديرو البحوث يف اج

  اختيار أهل الرأي واملقررين لتقدمي القضايا وتلخيصها وصياغة التوصيات.
وتتاح مشاريع التوصيات، والعروض الوطنية اليت نوقشت أثناء االجتماع على بوابة االجتماع   -  ٤٤

. http://conf.montreal-protocol.org/meeting/orm/9orm/default.aspx باملوقع الشبكي ألمانة األوزون: اخلاصة
  وسيعرض التقرير الكامل لالجتماع على املوقع الشبكي مبجرد استكماله.

رتان مع اجتماع مكتب مؤمتر ، ُعقد االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون باالق١/٦لمقرر لووفقًا   -  ٤٥
وقد حضر اجتماع املكتب الرئيسية السيدة نينو شاراشيدزي (جورجيا) اليت حلت حمل  األطراف يف اتفاقية فيينا.
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زميلها السيد ميخائيل توشيش فيلي؛ وأحد نواب الرئيس: السيدة مارسا غاوري (ترينيداد وتوباغو؛ واملقرر السيد 
ارك أعضاء املكتب أيضًا يف اجتماع مديري حبوث األوزون. ويتمثل أحد النتائج عارف يوونو (إندونيسيا). وش

الرئيسية للمكتب يف قراره اقرتاح فريق للسري ُقدمًا بشأن توصيات مدير حبوث األوزون، مبا يف ذلك بشأن 
األطراف يف  ن البحوث واملالحظة املنهجية، لكي ينظر فيها مؤمترأالصندوق االستئماين التفاقية فيينا، وبش

اتفاقية فيينا أثناء اجتماعه العاشر. ويتاح تقرير اجتماع املكتب على بوابة االجتماع يف املوقع الشبكي ألمانة 
  .http://conf.montreal-protocol.org/meeting/bureau/9cop_bureau/default.aspx األوزون:



UNEP/OzL.Pro/WG.1/34/2/Add.1 

15 

  المرفق األول

  ضافية عن بدائل المواد المستنفدة لألوزونتقرير فرقة العمل: معلومات إ - ٢٥/٥المقرر 
  خالصة وافية
  لمحة عامة

هو األول يف سلسلة مقررات بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون ملطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٥/٥املقرر 
ذا االقتصادي بوضع تصورات حمددة للتخفيف وتقييم أثرها كجزء من تقريره إىل األطراف. واستجابة هل

) من أجل وضع أساس ٢٤/٧و ٢٣/٩التفويض، سعى الفريق إىل االستعانة بتقييماته السابقة للبدائل (املقرران 
راسخ لتصورات التخفيف هذه. وقد مت استكمال املعلومات وفقًا ملقتضى احلال، مع أن التغيريات كانت طفيفة 

(أيلول/سبتمرب  ٢٤/٧ير الفريق عن املقرر بشكل عام بسبب قصر الفرتة الزمنية الفاصلة بني استكمال تقر 
  .)٢٠١٤أيار/مايو  -  ) وصياغة هذا التقرير (نيسان/أبريل٢٠١٣

تزال متاحة فقط بالنسبة لقطاعات التربيد وتكييف اهلواء  واجلدير باملالحظة أن املعلومات التقديرية ال
ات، واألجهزة الطبية ذات طبيعة نوعية، مع والرغويات. وهلذا ظلت املناقشات بشأن الوقاية من احلرائق، واملذيب

). ومع هذا، ظلت تُبذل اجلهود بالنسبة لكل ٩إضافة املناقشات األخرية إىل نطاق التقارير ألول مرة (الفصل 
 -  ٢٥/٥من هذه القطاعات من أجل التصدي للمدخالت الثالثة الرئيسية املطلوبة من الفريق يف املقرر 

  وحتديداً:
 ة عن البدائل املتاحة، تسلط الضوء على االختالفات اهلامة بني األقاليم غري العاملة معلومات مستكمل

 (أ)) ١واألقاليم العاملة مبوجبها (العنصر  ٥مبوجب املادة 

  (ب)) ١مناقشة (نوعية/تقديرية) للطلب يف املستقبل على بدائل املواد املستنفدة لألوزون (العنصر 

 (ج)) ١كاليف والفوائد البيئية لتصويرات التخفيف املختلفة (العنصر مناقشة (نوعية/تقديرية) عن الت  
وحيثما توفرت معلومات تقديرية، أصبح من الواضح أن قطاع التربيد وتكييف اهلواء يُعد العامل احلاكم يف تقييم 

  .)ES-1 نظر الشكلاألثر املناخي حىت عند حبث التدابري الرقابية القائمة كجزء من تصور بقاء األمور على حاهلا (ا
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RAC  ٥غري مدرجة يف املادة  - = التربيد وتكييف اهلواء  
RAC – A4  ٥مدرجة يف املادة  - = التربيد وتكييف اهلواء  

Foams-non-A5  ٥غري مدرجة يف املادة  - = الرغويات  
Foams-A5 ٥مدرجة يف املادة  - = الرغويات  

  بالنسبة للتبريد وتكييف الهواء والرغويات ٢٠٣٠األمور على حالها حتى عام توقع األثر المناخي مع بقاء   -  ES-1الشكل 
 تصور بقاء األمور على حالها

  أدناه شكل تصور بقاء األمور على حاهلا بالنسبة للتربيد وتكييف اهلواء ES-3و ES-2يرد يف الشكلني 

 
في حالة بقاء  ٥يم غير العاملة بموجب المادة في األقال على أجهزة التبريد الطلب الفعلي والمتوقع -. ES-2الشكل 

  األمور على حالها

والتبريد وتكييف الهواء حسب تصورات مقارنة لبقاء األمور على حالها بالنسبة لتطبيقات الرغويات 
 كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  - اإلقليم (األثر المناخي 

بون
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د ال
كسي
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السنة

  إجمالي الطلب على إمكانية االحترار العالمي - ٥بقاء األمور على حالها للبلدان غير المدرجة في المادة 
(X10 E3)
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  في حالة بقاء األمور على حالها ٥في األقاليم العاملة بموجب المادة  الطلب الفعلي والمتوقع على أجهزة التبريد ES-3الشكل 

  تصورات التخفيف
ن القطاعني االستهالكيني الكبريين يصبح حامساً من املفهوم أن تطبيق تصورات التخفيف على أرض الواقع بالنسبة هلذي

التقرير القدرة التقنية والقدرة  ا، ويتناول جانب كبري من هذ٢٥/٥(ج)) يف املقرر  ١بالنسبة لنتيجة االستجابة للعنصر (
أنه تصور قابل ويعتقد  ١- االقتصادية لقطاع التربيد وتكييف اهلواء على االستجابة. وقد مت حتديد تصورين للتخفيف. التصور

وهو تقييم أكثر تقدماً يف حالة  ٢- للتحقيق نسبياً استناداً إىل خيارات التكنولوجيا احلالية واالجتاهات احملتملة. وتصور التخفيف
. ويبني الشكالن التاليان األثر بالنسبة ٢٠٣٠، ويعتقد أنه يقف عند حدود ما ميكن حتقيقه خالل الفرتة حىت عام ‘‘ماذا لو’’

  : ٥ليم غري العاملة مبوجب املادة لألقا

  
    ٥بالنسبة للتبريد وتكييف الهواء في األقاليم غير العاملة بموجب المادة  ١-.. األثر المناخي لتصور التخفيف ES-4الشكل 

 الطلب (بالطن) -  ٥بقاء األمور على حالها بالنسبة للبلدان المدرجة في المادة 

  الطلب اإلجمالي على إمكانية االحترار العالمي – ٥للبلدان غير المدرجة في المادة  ١- تصور التخفيف 
(X10 A3) 
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  ٥جب المادة بالنسبة للتبريد وتكييف الهواء في األقاليم غير العاملة بمو  ٢-األثر المناخي لتصور التخفيف ..   ES-5 الشكل

يتضح من كال الشكلني أن أثر التدابري على البدائل ذات إمكانية االحرتار العاملي املنخفضة ليس من احملتمل أن تكون ملموسة 
. وهذا يعرتف حبقيقة أن التدابري الرقابية اإلضافية، مثل الالئحة ٢٠٢٠حىت بعد عام  ٥يف األقاليم غري العاملة مبوجب املادة 

  از املداخن ستكون ضرورية لبدء مراحل االنتقال.املنقحة لغ
فإن تأثري البدائل ذات إمكانية االحرتار العاملي املنخفضة يبدو واضحًا بدءاً من  ٥وبالنسبة حلالة األقاليم العاملة مبوجب املادة 

ة حيثما أمكن تبدو وما بعده. غري أن أمهية توجيه االستثمار حنو حلول ذات إمكانية احرتار عاملي منخفض ٢٠٠٠عام 
كاشفًا بشكل  ES-7. ويعد الشكل ٢٠٣٠واضحة نظرًا ملعدل النمو املتوقع لقطاع التربيد وتكييف اهلواء يف الفرتة حىت عام 

  .٢٠٢٠خاص من حيث وجود فرصة إلحراز تقدم رئيسي بعد عام 
 

  الطلب اإلجمالي على إمكانية االحترار العالمي – ٥للبلدان غير المدرجة في المادة  ٢التصور 
(X10 A3)
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  ٥لهواء في األقاليم العاملة بموجب المادة بالنسبة للتبريد وتكييف ا ١- .. األثر المناخي لتصور التخفيف  ES-6 الشكل

 

  ٥بالنسبة للتبريد وتكييف الھواء في األقاليم العاملة بموجب المادة  ٢-األثر المناخي لتصور التخفيف..   ES-7الشكل 

ن قطـــاعي وقــد بـــذلت فرقــة العمـــل أيضــاً جهـــوداً لتقــدير األثـــر املنـــاخي الرتاكمــي احملتمـــل النــاتج عـــن أنشــطة التخفيـــف يف كــل مـــ
ــا مرغوبــة، نظــراً ألن أي تــدابري  الرغويــات والتربيــد وتكييــف اهلــواء. وبينمــا تُعــد مســامهة الرغويــات متواضــعة، فإنــه ال يــزال يُعتقــد أ

. وحيتمــل ٢٠٣٠لتخفيض االعتماد على إمكانية االحرتار العاملي العالية لعوامل اإلرغاء سيكون هلا أثر مستدمي إىل مــا بعــد عــام 
  .٢٠٢٥يف الفرتة ما بعد عام XPS الفوائد امللموسة بدرجة أكرب من قطاع أن تأيت 

 الطلب (بالطن) – ٥دة للبلدان المدرجة في الما ١-تصور التخفيف 

 الطلب (بالطن) -  ٥للبلدان المدرجة في المادة  ٢-تصور التخفيف 
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RAC  ٥غري مدرجة يف املادة  –= التربيد وتكييف اهلواء  
RAC – A4  ٥مدرجة يف املادة  –= التربيد وتكييف اهلواء  

Foams-non-A5  ٥غري مدرجة يف املادة  –= الرغويات  
Foams-A5 ٥ملادة مدرجة يف ا –= الرغويات  

  ١-.. الوفورات المناخية التراكمية مقارنة ببقاء األمور على حالها من تصور التخفيف   ES-8 الشكل

 

 
RAC  ٥غري مدرجة يف املادة  –= التربيد وتكييف اهلواء  
RAC – A4  ٥مدرجة يف املادة  –= التربيد وتكييف اهلواء  

Foams-non-A5  ٥ غري مدرجة يف املادة –= الرغويات  
Foams-A5 ٥مدرجة يف املادة  –= الرغويات  

   ١- الوفورات المناخية التراكمية لتصور التخفيف 
 (كيلو طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون)

   ٢- الوفورات المناخية التراكمية لتصور التخفيف 
 (كيلو طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون)
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RAC  ٥غري مدرجة يف املادة  - = التربيد وتكييف اهلواء  
RAC  - A4  ٥مدرجة يف املادة  - = التربيد وتكييف اهلواء  

Foams-non-A5  ٥غري مدرجة يف املادة  - = الرغويات  
Foams-A5 ٥مدرجة يف املادة  - = الرغويات  

  ٢- ببقاء األمور على حالھا من تصور التخفيف  لوفورات المناخية التراكمية مقارنة.. ا     ES-9الشكل 

  
باليني طن تقريبًا من مكافئ ثاين  ٣تبلغ  ١- من تصور التخفيف  ٢٠٣٠ميكن مالحظة أن الوفورات الرتاكمية حبلول عام 

  طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون. بليون ١١,٥يف اإلقليم يبلغ  ٢-أكسيد الكربون، يف حني أن ناتج تصور التخفيف 
  تقدير التكاليف

فيما يتعلق بالتكلفة، تعد النطاقات واسعة بصورة حتمية ألن الظروف احمليطة ألي عمليات انتقال يف املستقبل ترتك أثرًا كبرياً. 
 ستكون فعالة من ومن الواضح أن التحوالت التكنولوجية اليت ميكن أن تقرتن أو تتصادف مع أي عمليات أخرى للتحسني

حيث التكلفة بدرجة أكرب من تلك التحوالت اليت يلزم تنفيذها بصورة مستقلة بسبب تدابري رقابية حمددة. واألهم من ذلك أن 
التكاليف ستكون أقل عندما توجه االستثمارات اجلديدة يف قدرة إنتاج يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء والرغويات بعيدًا عن 

تعلق بإمكانية االحرتار العاملي العالية من البداية. ومن مث، ينبغي أن تركز اجلهود على ضمان إثبات جدوى أي خيارات ت
  خيارات إمكانية االحرتار العاملي املنخفضة يف أقرب فرصة من أجل تعزيز ثقة االستثمار.

، وترد ٥يف املناطق العاملة مبوجب املادة  ٢و ١ويف قطاع التربيد وتكييف اهلواء مت تقدير التكاليف بالنسبة لتصوري التخفيف 
  .النطاقات يف اجلدولني التاليني

   ٢-الوفورات المناخية التراكمية لتصور التخفيف 
 (كيلو طن من مكافيء ثاني أكسيد الكربون)
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  الكمية التحول إىل - أوالً   القطاع

  (باألطنان)
  تحول اإلنتاج
 (باألطنان)

  التكاليف
 (بماليين الدوالرات)

إمكانيــة االحــرتار العــاملي   جلنة التحكيم البحري
  املنخفضة

٨١٠- ٤٠٥ ٤٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ 

 ١٦٢-٥٤  ٥٤ ٠٠٠  ٩٠ ٠٠٠ R-407A/C/F ات التدريبقطاع
 صفر  ١٣٥ ٠٠٠  تكييف اهلواء الثابت

 ٩٧٢-٤٥٩    المجموع
  ٥في البلدان المدرجة في المادة  ١-. التكاليف بالنسبة لتصور التخفيف ES-1الجدول  

  الكمية التحول إىل -ثانياً   القطاع
  (باألطنان)

  تحول اإلنتاج
 (باألطنان)

  التكاليف
 (بماليين الدوالرات)

إمكانيــة االحــرتار العــاملي   جلنة التحكيم البحري
  املنخفضة

٨١٠- ٢٧٠ ٤٥ ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ 

إمكانيــة االحــرتار العــاملي  قطاعات التدريب
  املنخفضة

٩٧٢- ٣٢٤  ٥٤ ٠٠٠  ٩٠ ٠٠٠ 

إمكانيــة االحــرتار العــاملي  تكييف اهلواء الثابت
  املنخفضة

١٤٥٨- ٤٨٦ ٨١ ٠٠٠ ١٣٥ ٠٠٠ 

 ٣٢٤٠-١٠٨٠    عالمجمو 
  ٥في البلدان المدرجة في المادة  ٢-. التكاليف بالنسبة لتصور التخفيفES-1الجدول  

  موجزات نوعية
بينما مل يكن تقدير التكاليف والوفورات ممكنًا أو مفصًال بالنسبة لقطاعات أخرى، من املهم مالحظة االستنتاجات التالية 

  ت، واالستخدامات الطبية:بالنسبة للحماية من احلرائق، واملذيبا
  تعد العملية بالنسبة لتقدير العوامل اجلديدة للحماية من احلرائق وتوصيفها لغرض االستخدام عملية طويلة وخاصة

بالتطبيق أيضاً. وبينما جيري التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يف هذا القطاع، سيكون هناك بعض 
يزال هناك حتسن يف مراقبة  االحرتار العاملي العالية بالنسبة للمستقبل املنظور. والاالعتماد على حلول إمكانية 

 االنبعاثات اليت ميكن جتنبها، وبالتايل ختفيض اآلثار إىل أدىن حد.

  ١٤١-كلوري فلوري يف قطاع املذيبات، ال يزال هناك استخدام حمدود من كربون اهليدروb كلوري فلوري ، وكربون هيدرو
 - ٢٢٥ ca/cb غري أن هناك اهتمامًا متزايدًا بعدد من املواد املهلجنة غري املشبعة الناشئة، نظرًا ألن نطاق .

اهلالوجينات (الكلور، والفلور و/أو الربومني) يوفر نطاقاً لقدرات اإلذابة ينبغي أن تتصدى ألية أوجه قصور يف البدائل 
 املتاحة حالياً.

 ١٣٤ - فلوريقننة الكربون اهليدرو تستخدم أجهزة االستنشاق جبرعات مa  ٢٢٧فلوري والكربون اهليدروea مع ،
كيلو طن من   ١٧٣,٠٠٠ُقدر بأن هلا أثر مناخي يبلغ  ٢٠٢٥و ٢٠١٤انبعاثات تراكمية يف الفرتة ما بني عامي 

ار العاملي مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف تصور بقاء األمور على حاهلا. ويعد جتنب البدائل ذات إمكانية االحرت 
فلوري) بصورة كاملة يف هذا القطاع غري جمد حىت اآلن من الناحية التقنية واالقتصادية. ويف العالية (الكربون اهليدرو 

يوجد أي استخدام تقريبًا ملركبات الكربون اهليدروفلوري، وحيث تُتاح بدائل متنوعة  قطاع مواد التعقيم، حيث ال
  فلوري سيكون ضئيًال.ات الكربون اهليدرو بدرجة كبرية، فإن أثر جتنب مركب
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  الثانيالمرفق 

  ٢٠١٧-٢٠١٥تقدير متطلبات التمويل لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 

  خالصة وافية

  التفويض  -  ١
اً لالجتماع اخلامس والعشرين لألطراف، أعد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقرير  ٢٥/٨اتساقًا مع املقرر 

الرابع  هلتقدميه إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف، من خالل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماع
لتمكني االجتماع السادس والعشرين لألطراف من اختاذ قرار بشأن املستوى املالئم  ٢٠١٤والثالثني يف عام 

  .٢٠١٧-٢٠١٥ت لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة الثالث سنوا
وأنشأ الفريق فرقة عمل معنية بالتجديد يشارك يف رئاستها عضوان من الفريق ومها المربت كوجيربز وشيكيو زانغ، 
بإعداد التقرير. وقبل إعداد التقرير أتيحت الفرصة أمام مجيع األطراف يف الربوتوكول إلبداء آرائهم إىل فرقة 

وق املتعدد األطراف وموظفوه مشروع التقرير. وبعد إجراء استعراض العمل. واستعرض كبري موظفي أمانة الصند
  .٢٠١٤أيار/مايو  ٣٠آخر، اعتمد الفريق التقرير يف 

  متطلبات التمويل وفعالية التكلفة  -  ٢
أدناه متطلبات التمويل اإلمجالية التقديرية لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف يف فرتة  ES-1ترد يف اجلدول 

  .٢واحلالة  ١ث سنوات القادمة بالنسبة للحالة الثال
لتجديــد مــوارد الصــندوق المتطلبــات اإلجماليــة 

 المتعدد األطراف (بماليين الدوالرات)
٢٠٢٣-٢٠٢١ ٢٠٢٠-٢٠١٨ ٢٠١٧-٢٠١٥ 

    
٥٥٠,٦٦٣٦,٥ ٦٠٩,٥(التزام قائم على التخلص التدريجي) ١الحالة 
٤٨٥,٨٦٣٦,٥ ٤٨٩,٧ (التخلص التدريجي غير الممول) ٢الحالة 
. متطلبات التمويل لتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة الثالث سنوات (بماليين  ES-1الجدول 

  الدوالرات)

  طريقة التقدير  -  ٣
  مت احلصول على متطلبات التمويل اإلمجالية بإضافة عناصر التكلفة التالية:  

 كلوري فلوري (مبا يف ذلك تكاليف لكربون اهليدرو متويل ألنشطة التخلص التدرجيي من استهالك ا
  دعم الوكالة، وفقاً ملقتضى احلال) استناداً إىل:

  كلوري فلوري االلتزامات القائمة للمرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من الكربون اهليدرو
 واليت مت احلصول عليها من بيانات أمانة الصندوق املتعدد األطراف 
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 يف التقديرية لألنشطة اجلديدة للمرحلة الثانية وبعد ذلك خلطة إدارة التخلص التدرجيي من التكال
  كلوري فلوري اليت وضعتها فرقة العملالكربون اهليدرو 

  متويل للتخلص التدرجيي من اإلنتاج بناًء على مقررات اللجنة التنفيذية ذات الصلة وخطة العمل
 املوحدة املعتمدة

 عم، مبا يف ذلك إعداد املشروع ومشاريع اإليضاح، والتكاليف لربنامج املساعدة متويل ألنشطة الد
على االمتثال لربنامج األمم املتحدة للبيئة، ومتويل الوحدات األساسية لدى وكاالت التنفيذ التابعة 

  ألمانة الصندوق املتعدد األطراف واللجنة التنفيذية، وتكاليف أمني اخلزينة.
 ىل بيانات تارخيية من أمانة الصندوق املتعدد األطراف، واالفرتاض بأن مستويات استندت التكاليف إ

  النشاط احلالية ستستمر.
)، عند ٢٥/٨(ب) و(ج) و(و) من االختصاصات املتعلقة بتخصيص املوارد (املقرر  ٢وفيما يتعلق بأحكام 

ا ومعل ا الرئيسية من خطة العمل املوحدة وضع التقديرات املالية لفرقة العمل، اختذت الفرقة مصادر بيانا وما
للصندوق املتعدد األطراف واألنشطة الواردة فيها، املعتمدة واملتوقعة على حد سواء. واستخلصت بيانات 

 ٧لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطار املادة  ٥االستهالك من املعلومات اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املادة 
واستمدت التوجيهات اخلاصة باستحقاق التمويل وفعالية التكاليف من السياسات والقواعد من الربوتوكول. 

  الواردة يف مقررات اللجنة التنفيذية.
ج بقاء األمور على حاهلا ومتديد  وحيثما مل تتوفر سياسات مفصلة لتنظيم متويل األنشطة، افرتضت فرقة العمل 

(ه) من االختصاصات، مل تقدم فرقة العمل تكهنات بشأن  ٢احلكم  السياسات والقواعد احلالية. واتساقًا مع
  تعديالت هذه السياسات والقواعد يف املستقبل.

  اتالتخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربون  -  ٤
استخدام  من هذا التقرير موجز بيانات بشأن اإلنتاج واالستهالك واالجتاهات يف ٣الفصل  يرد يف

. ويشتمل املرفق األول على معلومات ٥ربونات من جانب األطراف العاملة مبوجب املادة اهليدروكلوروفلوروك
، جيب ٢٠٢٠حبلول  ٪٣٥استهالك اهليدروكلوروفلوروكربونات بنسبة  أكثر تفصيًال. ولتحقيق ختفيض كلي يف

ب، ١٤١-أن تتحقق هذه التخفيضات داخل القطاعات الفرعية اليت تستخدم اهليدروكلوروفلوروكربون
تصنيع و ، والتربيد ىالرغاو قطاعات  ي. وهذه ه٢٢-ب، واهليدروكلوروفلوروكربون١٤٢-واهليدروكلوروفلوركربون

  ، قطاع املذيبات.وإىل حد أقل، اخلدمةاهلواء و مكيفات 
 جتديد املوارد. وسوف تتحقق مجيع التخفيضات يف املكون األكرب يف اتويشكل استهالك اهليدروكلوروفلوروكربون

دراسة جتديد املوارد عن طريق تنفيذ خطط إلدارة التخلص اإلطار الزمين لروكلوروفلوروكربونات خالل اهليد
  التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات.

وقد استندت االلتزامات السنوية احلالية لكل من البلدان املستهلكة لكميات ضئيلة، والبلدان غري املستهلكة 
عملية جتديد املوارد املقدرة بدون  الصندوق، وأُدرجت يف ةإىل بيانات أمان لكميات ضئيلة، من الكربونات

  تعديل.
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  البلدان املستهلكة لكميات ضئيلة من الكربون
متر معظم البلدان املستهلكة لكميات ضئيلة من الكربون باملرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من 

. وسوف حتتاج هذه البلدان إىل َقْطع ٢٠٢٠حبلول عام  ٪٣٥ختفيضاً قدره اهليدروكلوروفلوروكربونات واليت حتقق 
. وقد ُحسب التمويل الالزم ٢٠٢٥حبلول  ٪٦٧,٥التزامات جديدة على نفسها بتحقيق التخفيض بنسبة 

للبلدان املستهلكة لكميات ضئيلة من الكربون خالل املرحلة املقبلة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من 
كلوروفلوروكربون لديها على نفس األساس الذي ُحسبت عليه مرحلتها األوىل من مراحل خطة إدارة اهليدرو 

طبقًا للمقررات احلالية للجنة التنفيذية، وقد افُرتض أن حتضري  يالتخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربون، أ
  . ٢٠٢٠وىل سوف ُتدفع ىف وأن الدفعة األ ،٢٠٢٠-٢٠١٨املشروع سوف يتم خالل فرتة الثالث سنوات 

 البلدان غري املستهلكة لكميات ضئيلة من الكربون 

من املقرر استكمال خطة إدارة التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات بالنسبة للعديد من البلدان غري 
املستهلكة . ومع ذلك، فقد التزمت بعض البلدان غري ٢٠١٥ املستهلكة لكميات ضئيلة من هذه املواد يف

مع التخطيط الستكمال املرحلة األوىل من خطة  ،٪١٠لكميات ضئيلة من الكربون بتخفيضات تزيد على 
  .٢٠١٨سنوات الحقة، حىت  التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات يف

ات سوف ُمتكِّن البلد وقد افُرتَِض أن املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربون
ويلزم توافر  .٢٠٢٠حبلول  ٪٣٥املعين بالوفاء بالتزامه بالتخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات بنسبة 

كل مرحلة أوىل من   التدرجيي املزمع حتقيقه يفلص والتخ ٪٣٥بنسبة فيض لعالج الفرق بني مستوي التختمويل ال
دروكلوروفلوروكربونات الذي جيري تنفيذه حالياً، ونعرض حالتني لتحديد خطط إدارة التخلص التدرجيي من اهلي

إدارة التخلص التدرجيي من  طاملرحلة األوىل من خط التخلص التدرجيي املقرر حتقيقه يف
احلالة األوىل، يُعرَّف التخلص التدرجيي الذي جيري تناوله اآلن بالفرق بني خط  ياهليدروكلوروفلوروكربونات. فف

االتفاق الذي حيكم املرحلة األوىل من  س بالنسبة للبلد واملستوى األقصى النهائي لالستهالك احملدد يفاألسا
  خطة اإلدارة للتخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات.

يت الذي يتم تناوله اآلن يعترب معادًال جملموع التخفيضات ىف االستهالك ال أن التخلص التدرجييف ٢أما ىف احلالة 
ا يف املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من  ُحسب التمويل على أساسها، واليت ورد نص بشأ

  اهليدروكلوروفلوروكربونات.
احلالة  التخلص التدرجيي للهيدروكلوروفلوروكربون يف طويرتاوح االستهالك الذي تـَْعمد إليه املرحلة الثانية من خط

. وحيث أن كال احلالتني تبدوان متفقتني مع ٢احلالة  الكمية الالزم ختفيضها يفزيادة على  ٪٥٧و ٪٣٣بني  ١
القواعد والسياسات اخلاصة بالصندوق املتعدد األطراف، فليس هناك أساس تقين للتمييز بينهما، وقد ُعرضتا  

  كخيارين منفصلني للتمويل.
  تحليل االستهالك  -  ٥

  فعالية التكاليفية، ُقِسَمت البلدان إىل أربعة فئات أو جمموعات:ومن أجل تيسري حتليل االستهالك وحتليل ال
  من إمجايل استهالك اهليدروكلوروفلوروكربون املرتفعة ، وتشمل الصني فقط، نظرًا حلصتها ١اجملموعة

 ،٥ملادة ف العاملة مبوجب االدى األطر 
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  واليت لديها ن الكربونات بلدًا من البلدان غري املستهلكة لكميات ضئيلة م ٣٤، وتشمل ٢اجملموعة
 قطاع التربيد وتكييف اهلواء، يفتصنيع وخدمات 

  يقتصر واليت  اتبلداً من غري البلدان املستهلكة لكميات ضئيلة من الكربون ٢٢، وتشمل ٣اجملموعة
 ،فقط قطاع اخلدماتعلى االستهالك لديها 

  ت، واليت يقل فيها مستوى ، وتشمل البلدان املستهلكة لكميات ضئيلة من الكربونا٤اجملموعة
 طناً من اهليدروكلوروفلوروكربونات. ٣٦٠االستهالك عن 

كل مادة كيميائية من ل، مت حتديد االستهالك األساسي لكل بلد باألطنان املرتية ٧وباستخدام بيانات املادة 
ون ولديه قطاع اهليدروكلوروفلوروكربون مستهلكة. وبالنسبة لكل بلد غري مستهلك لكميات ضئيلة من الكرب

اليت  ي، فإن الكميات املتبقية من كل مادة كيميائية، باألطنان، ه٢و ١تصنيع، أى، البلدان ىف اجملموعتني 
إدارة التخلص  طستكون مؤهلة للحصول على متويل إضايف، فسوف تصبح مؤهلة ىف املرحلة الثانية من خط

رقم املستهدف للتخفيض الكلي حبسب الربوتوكول، وهو التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات وذلك للوفاء بال
 .٢ومتويل احلالة  ١، والذي ُحسب لتمويل احلالة ٪٣٥

  باستخدام املدخالت الرئيسية التالية:  ٣و ٢و ١ُأجرى حتليل جدول بيانات لكل بلد من بلدان اجملموعة 
 ؤِهل على النحو الذي حتدد عاليه

ُ
 االستهالك امل

  حالة وجود  من التربيد وتكييف اهلواء، باألطنان املرتية، يف ٪٥٠و ىمن الرغاو  ٪٥٠جمموعة قطاعية من
 كل قطاع  استهالك كاٍف يف

o ٧٠- ٦٠غ ذلك حنو ــــد بلــــاد األوزون، فقـــــالف ِقيَّم داالت استنفـــــرًا الختـــــه نظـــع مالحظة أنـــم٪ 
 بدالة استنفاد األوزون حمسوبةطنان من التربيد وتكييف اهلواء باأل ٪٤٠-٣٠و ىمن الرغاو 

 بلغ عنه للبوليوالت السابقة اخللط خالل فرتيت ُـ إدراج التمويل ألجل التخلص التدرجيي من االستهالك امل
 يشكل جزءاً من االستهالك األساسي  الثالث سنوات األوليني، وذلك على الرغم من أن هذا ال

  ٢٥-٪٤٥بنسبة  ي من اهليدروكلوروفلوروكربوناتإدارة التخّلص التدرجيجداول الدفع حسب خطة٪  - 
إدارة  طخالل أربع سنوات على أساس اخلربة املستقاة من املرحلة األوىل املعتمدة من خط ٪١٠ - ٪٢٥

 التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات

 ىف  بلدانالالعمليات احلسابية على مجيع  عوامل الفعالية التكاليفية اليت طُبقت يف  
 ٣و ٢و ١اجملموعات 

o  املعتمدة ىفقط اسُتخرجت فعالية التكاليف من أعداد كبرية من مشروعات الرغاو  ىبالنسبة للرغاو 

o أساس  مت تقسيم قطاع التربيد وتكييف اهلواء مرة أخرى إىل التصنيع والرتكيب داخل املوقع على
وعلى  ٪٢٠-١٤و ٪٤٠؛ ٪٦٠- ٥٥ثالثة سيناريوهات منوذجية لنسب التصنيع املئوية وقدرها 

 أساس عامل الفعالية التكاليفية اجملمعة اليت ُحسبت لكل واحدة من اجملموعات

o  دوالر أمريكي/كغ ٤,٥لديها فقط خدمة تربيد بفعالية تكاليفية قدرها  ٣بلدان اجملموعة.  
التزامات  عد يف، فإن البلدان املستهلكة لكميات ضئيلة، اليت مل تدخل ب٤بالنسبة جلميع بلدان اجملموعة 

(وهى أغلبية البلدان املستهلكة لكميات ضئيلة)، وقد ُحسب االحتياج  ٢٠٢٠التخلص التدرجيي بعد عام 
بالنسبة للمرحلة األوىل من خطط إدارة التخلص التدرجيي  ٢٠٢٠- ٢٠١٥التمويلي باستخدام البيانات املالية 

من التخلص  ٪٣٢,٥لى املستوى املطلوب البالغ من اهليدروكلوروفلوروكربونات، ولكنها طُبقت تناسبيًا ع
  .٢٠٢٥-٢٠٢١التدرجيي على الفرتة 
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  .أدناه ٢- اجلدول التقديري قطاع االستهالك يف ترد اإلشارة إىل إمجايل التمويل املطلوب يف
 ٢٠٢٣ -  ٢٠٢١ ٢٠٢٠ -  ٢٠١٨ ٢٠١٧ -  ٢٠١٥ التمويل المطلوب

ئيلة من االلتزامات القائمة للبلدان املستهلكة لكميات ض
الكربون والبلدان غري املستهلكة لكميات ضئيلة منه (انظر 

 )١-٦اجلدول 

٩٠,٠٦١٥,٠١٠,٣٠

٤,٣٢٤,٣٢  البوليوالت سابقة اخللط 
 

االلتزامات الجديدة للبلدان المستهلكة لكميات 
  ضئيلة من الكربون

٣٠,٣٥٢٤,٢٨

٩٤,٤٤٩,٧٢٤,٦  المجموع الفرعي 
    
يدة على البلدان غير المستهلكة لكميات التزامات جد

  ضئيلة من الكربون
   

     )٤-٦و ٣-٦(انظر اجلدول 
٣٣٤,٠٣٢١,٤٤٤١,١  (التخلص التدرجيي امللتزم به) ١احلالة 
 ٢١٤,٤٢٥٦,٦٤٤١,١ (التخلص التدرجيي غري املمول) ٢احلالة 

 
 ٢٠٢٣ - ٢٠٢١ ٢٠٢٠ - ٢٠١٧٢٠١٨ - ٢٠١٥  إجمالي التمويل المطلوب لقطاع االستهالك

٤٢٨,٤٣٧١,١٤٦٥,٧  (التخلص التدرجيي امللتزم به) ١احلالة 
٣٠٨,٨٣٠٦,٣٤٦٥,٧ (التخلص التدرجيي غري املمول) ٢احلالة 

  إجمالي التمويل المطلوب لقطاع االستهالك (هيدروكلوروفلوروكربونات) ٢-جدول التقديريال
مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة، بني مستوى التمويل  ١٢٠وميكن مالحظة أن هناك فرقًا قدره حنو 

مليون دوالر بدوالرات الواليات  ٦٥حنو ، وفرقاً قدره ٢٠١٧-٢٠١٥لفرتة الثالث سنوات  ٢واحلالة  ١للحالة 
من  املتحدة لفرتة الثالث سنوات الثانية. أما التمويل احملسوب لفرتة السنوات الثالث الثالثة فهو نفس التمويل

، ٢٠١٥االلتزامات املختلفة بالنسبة لعام  ميكن إجيادها يف ٢واحلالة  ١حيث املبدأ، حيث أن الفروق بني احلالة 
  .٢٠٢٠واليت ستكون قد عوجلت كل واحدة منها قبل حلول عام 

  جالتمويل للتخلص التدريجي من اإلنتا   -  ٦
(ب) الصادرين عن اللجنة ٧٠/٢٦و ‘٢’هـ)(/٦٩/٢٨ُيستمد التمويل لقطاع اإلنتاج مباشرة من املقررين 

التنفيذية بشأن مرافق إنتاج اهليدروكلوروفلوروكربونات ىف الصني. فقد قُيم التمويل أثناء فرتة الثالث سنوات األوىل 
لدى الصندوق املتعدد األطراف. أما املبالغ لفرتات الثالث سنوات التالية، فتُناظر  ٢٠١٤أعمال طبقًا خلطة 
مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة تشمل تكاليف الدعم، وذلك عرب فرتة  ٢١,٨٧٤وية قدرها مبالغ متسا

  .فصاعداً  ٢٠١٦عاماً من  ١٤
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باستثناء الصني فهو  ٥املادة مبوجب نتج لدى البلدان العاملة ُـ أما مركب الكربون الوحيد اهليدروكلوروفلوري امل
من البلدان العاملة  ىجد له مرافق إنتاج ىف مخسة بلدان أخر ، والذي تو ٢٢- كربونمركب هيدروكلوروفلورو 

. وقد قررت ٢٢- ، ومع ذلك، فهذه املرافق كلها مصانع دائمة اإلنتاج هليدروكلوروفلوروكربون٥مبوجب املادة 
صانع إزالة أنشطة التخلص التدرجيي اليت تشمل امل’’عدة أمور من بينها  ٦٦ ـــاللجنة التنفيذية أثناء اجتماعها الـ

، ريثما يصدر قرار من اللجنة التنفيذية بشأن أهلية املصانع الدائمة ٢٢-الدائمة اإلنتاج هليدروكلوروفلوروكربون
ومل يتم التعاطي بعد بشأن خطوط توجيهية  ‘‘للحصول على التمويل... ٢٢-اإلنتاج هليدروكلوروفلوروكربون

شروعات املصانع الدائمة اإلنتاج جديدة، وال يوجد قرار حىت اآلن يشمل تقدمي التمويل مل
التقديرات  خطط األعمال. وبناًء على ذلك، مل يُدرج يف . أو اإلعداد ملشروعات يف٢٢-هليدروكلوروفلوروكربون

  هذه املصانع. نص خاص بوقف متويل اإلنتاج يف
  أدناه. ٣- يريدول التقداجلتقديرات لتمويل قطاع اإلنتاج لفرتات الثالث سنوات الثالثة اليت تظهر ىف 

قطاع اإلنتاج بماليين الدوالرات بدوالرات 
 الواليات المتحدة

٢٠٢٣ -  ٢٠٢١ ٢٠٢٠ -  ٢٠١٧٢٠١٨ -  ٢٠١٥

٥٠,٦٨٨ االلتزامات القائمة 
٢١,٨٧٤٦٥,٦٢٢٦٥,٦٢٢ التمويل التقديري اجلديد 

٧٢,٥٦٢٦٥,٦٢٢٦٥,٦٢٢ المجموع 
والتمويل الجديد لعام  ٢٠١٦-٢٠١٥  ـــاللتزامات القائمة لتمويل قطاع اإلنتاج، ا ٣-الجدول التقديري

  وفترتي الثالث سنوات بعد ذلك ٢٠١٧
  ير االستثمارية واألنشطة الداعمةتمويل األنشطة غ  -  ٧

أدناه تقديرات التمويل لكل عنصر من عناصر األنشطة غري االستثمارية واألنشطة  ٤- دول التقديرياجلظهر ىف ي
  الداعمة.
 العنصر

  يين الدوالرات بدوالرات الواليات المتحدة)(بمال
٢٠٢٣- ٢٠٢١ ٢٠٢٠- ٢٠١٨ ٢٠١٧- ٢٠١٥ 

 ٢٥,٤٦٣٢٣,٠٩٨ ٢٣,٠٩٨  التعزيز املؤسسي
املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من 

واملرحلة الثالثة من تكاليف اخلطة  هيدروكلوروفلوروكربون
طويلة املدى لربنامج التدريب واملمارسة

سيتم حتديده ٢,٨٠٠١١,٥٠٠

 ال يوجدال يوجد١٠,٤٢٨أنشطة البيانات العملية 
األنشطة الداعمة 

٣٩,٨٨٨ ٣٣,٤٠٦٣٦,٥٠٣  برنامج معايري تلوث اهلواء لدى برنامج األمم املتحدة للبيئة
١٧,٥٧٨١٧,٩٥٠١٨,٣٢٩  تكاليف الوحدات األساسية لدى الوكاالت 

١٩,٥٩٣٢٠,٩٣٦٢٢,٤٠٥  األمانة واللجنة التنفيذية 
١,٥٠٠١,٥٠٠١,٥٠٠  أمني الصندوق 

١٠٨,٤٠٣١١٣,٨٥٢١٠٥,٢٢٠   المجموع

تقديرات التمويل لألنشطة غير االستثمارية واألنشطة الداعمة لفترات الثالث  ٤- جدول التقديريال
  سنوات الثالث
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ن تثور احلاجة إىل أية أموال خالل فرتة أشارت املعلومات اليت قدمتها أمانة الصندوق املتعدد األطراف أنه ل
ألنشطة التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات املستنفدة لطبقة  ٢٠١٧-٢٠١٥الثالث سنوات 

ألمم ابرنامج دى لمعايري تلوث اهلواء األوزون، أو للتدمري أو للمساعدة التقنية (خبالف ما ينص عليه برنامج 
  املتحدة للبيئة).

من إسقاطات األمانة بشأن  ٤- مدت متطلبات التمويل للتعزيز املؤسسي اليت تظهر ىف اجلدول التقديريوقد استُ 
اجلدول الزمين لتقدمي مشروعات جتديد التعزيز املؤسسي، وعلى أساس املستويات احلالية للتمويل. وتالحظ فرقة 

أول اجتماع هلا ىف  لتنفيذية يفالعمل أن متويل التعزيز املؤسسي سوف يتم استعراضه من جانب اللجنة ا
٢٠١٥ .  

ماليني دوالر بدوالرات  ١٠التمويل الذي ال تتعدى قيمته  ٧٢ ـــوقد اعتمدت اللجنة التنفيذية ىف اجتماعها الـ
الواليات املتحدة ملشروعات البيانات العملية اليت ُجتَرى على بدائل اهليدروكلوروفلوروكربونات ذات إمكانية 

ي املنخفضة، وبالدرجة األوىل لقطاع التربيد وتكييف اهلواء، وذلك لتقدمي املعلومات لتطوير املرحلة االحرتار العامل
نفس املقرر  إدارة التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات. ووافقت اللجنة التنفيذية يفط الثانية من خط

. القطاعيربع دراسات جدوى تتعلق بالتربيد دوالر بدوالرات الواليات املتحدة أل ١٠٠ ٠٠٠على مبلغ أقصاه 
مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة، وميكن أن ينطبق على  ١٠,٤ومن مث فإن إمجايل املبلغ املعتمد سيكون 

دوالر بدوالرات الواليات  ٢٨ ٠٠٠(باستثناء تكاليف دعم الوكالة مبقدار  ٢٠١٧-٢٠١٥فرتة الثالث سنوات 
  املتحدة).

  شكل التمويل تثبيت  -  ٨
مليون دوالر  ٦٠عن بزيادة  وأ ٪١١لفرتة الثالث سنوات األويل حنو  ١يبلغ االحتياج من التمويل ىف احلالة 

ماليني  ٥أو  ٪١ يفإن األرقام ه، ٢بدوالرات الواليات املتحدة على فرتة الثالث سنوات الثانية. وىف احلالة 
  .دوالر بدوالرات الواليات املتحدة على التوايل

مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة  ٦٣٦,٥أما التمويل التقديري لفرتة الثالث سنوات الثالثة البالغ 
) ٪١٠بدوالرات الواليات املتحدة أي ( مليون دوالر ٨٦ ـــفيتجاوز املطلوب لفرتة السنوات الثالث الثانية بـ

على التوايل. وحيدث هذا لسبب  ٢و ١تني ) للحال٪٣٠( يمليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة أ ١٥١و
اهليدروكلوروفلوروكربونات الالزم لتحقيق هدف للتخلص التدرجيي من السنوي رئيسي هو االحتياج التناسيب 

عن التخفيضات السنوية الالزم إجراؤها  ٪٣٠والذي يزيد تقريبًا بنسبة  ٢٠٢٥ يف ٪٦٧,٥التخفيض والبالغ 
  . ٢٠٢٠و ٢٠١٥بني 

 التساوي بني جتديد املوارد يفأدناه نتائج تقسيم التمويل من أجل االستهالك ب ٥-دول التقديرياجل وتظهر يف
  (د) من االختصاصات). ٢الفقرة وتظهر ( ٢٠٢٠-٢٠١٨و ٢٠١٧- ٢٠١٥
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 ٢٠٢٠-  ٢٠١٨ ٢٠١٧ - ٢٠١٥ العنصر

   
 ٦٥,٦ ٧٢,٦ اإلنتاج

 ١١٣,٩ ١٠٨,٤  أنشطة الدعم وأنشطة أخرى 

 ٣٩٩,٧ ٣٩٩,٧   ١احلالة  -دروكلوروفلوروكربونات قطاع استهالك اهلي

 ٣٠٧,٥ ٣٠٧,٥  ٢احلالة  -قطاع استهالك اهليدروكلوروفلوروكربونات 

   
 ٥٨٣,٢ ٥٨٠,٧  ١الحالة  -االحتياج الكلي من التمويل 

 ٤٩١,٠ ٤٨٨,٥ ٢الحالة  -االحتياج الكلي من التمويل 

عند توزيع التمويل على التخلص  ٢و ١للحالتين االحتياج الكلي من التمويل  ٥- الجدول التقديري
  التدريجي من استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونات بالتساوي بين فترتي الثالث سنوات األوليين

مليون دوالر بدوالرات  ٢٨,٧إن التقسيم املتساوي لتمويل االستهالك سوف حيتاج إىل إحالة مبلغ 
من فرتة الثالث سنوات ص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات الواليات املتحدة لتنفيذ خطة إدارة التخل
تركيز ’’مع ما يرتتب على ذلك من احتياج حمتمل إىل تعديل شكل األوىل إىل فرتة الثالث سنوات الثانية، 

، وهو ما حيدث اآلن العتمادات متويل خطة إدارة التخلص التدرجيي من ‘‘صرف هذه املوارد
  بونات.اهليدروكلوروفلوروكر 

مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة لكل من  ١٤١,٢ قدره وتشمل فرتة الثالث سنوات الثانية متويل
إدارة التخلص التدرجيي من  طللمرحلة الثالثة من خط يما يناظر التمويل املبدئ ي، أ٢واحلالة  ١احلالة 

يًا على النطاق الزمين لتقدمي واعتماد . وينطبق هذا االعتماد منوذج٢٠٢٠ اهليدروكلوروفلوروكربونات يف
، ويوفر الزمن األقصى اهليدروكلوروفلوروكربوناتمركبات إدارة التخلص التدرجيي من  طخلطاملرحلة األوىل 

املرحلة الثالثة من ويل . فإذا مل يتم مت٢٠٠٥عام  لالمتثال للرقم املستهدف للتخلص التدرجيي الذي حتدد يف
، فإن متطلبات التمويل لفرتة ٢٠٢١حىت  جيي من اهليدروكلوروفلوروكربوناتإدارة التخلص التدر  طخط

مليون  ٣٦٨,٢الثالث سنوات الثالثة قد تتجاوز متطلبات التمويل لفرتة السنوات الثالث الثانية مبقدار 
على  ٢و ١ مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة للحالتني ٤٣٣دوالر بدوالرات الواليات املتحدة و

  .١٠الفصل من  ٢- ١٠على النحو املشار إليه ىف اجلدول  ،التوايل
، عالوة على النسبة الالزمة ىقطاع الرغاو  يف ٪٨٠وقد مت أيضًا فحص خيار إجراء ختلص تدرجيي بنسبة 

. إن التخلص التدرجيي اإلضايف ىف قطاع ٪٣٥وهو التخفيض بنسبة  ٢٠٢٠لالمتثال للرقم املستهدف لعام 
أ) االستفادة من الكميات املتوافرة واجلاهزة من بدائل املواد ذات اإلمكانية املنخفضة ( إىليؤدي  ىالرغاو 

ختفيض تقدير التمويل لفرتة الثالث سنوات الثالثة  املسامهة يف إلحداث االحرتار العاملي و(ب) إمكانية
 ٣-١٠تائج ىف اجلدولني وذلك عن طريق إعادة التخصيص لفرتيت الثالث سنوات األوىل والثانية، وتظهر الن

وعلى الرغم من التخفيض الكبري لفرتة السنوات الثالث الثالثة، فإن تلك التخفيضات كانت  .٤- ١٠و
  ويل لفرتة الثالث سنوات األوىل.تصاحبها بصورة عامة زيادات مناظرة ىف مستويات التم

  حداث االحترار العالميالتدريجي للبدائل ذات اإلمكانية العالية إلالفي موارد إضافية للت  -  ٩
ومن أجل حتديد مبلغ إشاري للتحول التدرجيي إىل املواد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار 

  العاملي بدًال من املواد املستنفدة لألوزون، فقد مت حبث ثالث إمكانيات.
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 أ١٣٤- روكلوروفلوروكربوناهليدطن من  ٦,٣٠٠ ـــمت اإلدخال التدرجيي لـ يفأثناء التسعينات من القرن املاض
مشروعات التربيد املنزلية والتجارية. أما تكلفة التحول الثاين  يف ١٢-ونكلوروفلوروكربلانتيجة للتحول عن 

دوالر  ٦,٤مبعدل  بدوالرات الواليات املتحدةمليون دوالر  ٤٠اهليدروكربونات فيمكن أن تصل إىل حنو إىل 
م. ومت حتويل قدرة إنتاجية تصل إىل حنو مليون وحدة من وحدات لكل كيلوغرا بدوالرات الواليات املتحدة

تكييف هواء السيارات أيضاً. وإذا استخدمنا نفس قيمة فعالية التكاليف، فإن تكلفة التحوالت الثانية اليت 
. بدوالرات الواليات املتحدةمليون دوالر  ٦,٤تتحملها مرافق إنتاج وحدات تكييف السيارات قد تصل إىل 

مليون دوالر  ٤٦,٤تقديرات التكلفة الكلية لعملية التحوالت الثانية ىف جمال التربيد، فقد تصل إىل حنو أما 
سنوياً  بدوالرات الواليات املتحدةماليني من الدوالرات  ٨ما يعادل حنو  يأ بدوالرات الواليات املتحدة

  عرب فرتتني من فرتات الثالث سنوات.
 ٦,٥إىل  بدوالرات الواليات املتحدةدوالر  ٤,٥من املتاح لقطاع اخلدمة  ثت الزيادة ىف التمويلوقد حبُ 
ا تساعد يفبدوالرات الواليات املتحدةدوالر  ذات املستويات املتفاوتة من ربدات إدارة امل /كغ على اعتبار أ

لكميات ضئيلة  قابلية االشتعال واملزجلات املطلوبة. كما أن تطبيق هذه الزيادة على البلدان غري املستهلكة
سنوياً. أما  بدوالرات الواليات املتحدةماليني دوالر  ٤من الكربون قد يعين ضمنًا متويًال إضافيًا قدره 

بالنسبة للبلدان ذات االستهالك املنخفض من الكربون، فيكتنفها قدر أكرب من عدم اليقني بغض النظر عن  
اخلدمات، وميثل مبلغًا إضافياً قطاع متويل  يف ٪٤٠ا على زيادة قدره تأسس ذلككون هذا الرقم إشارياً، وي

  ماليني دوالر سنوياً. ٣قدره 
إدارة التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات بالنسبة للبلدان اليت  طمت تقدير التكاليف اإلضافية خلط

دره منخفضة على حالة إذا ما متت مجيع عمليات التحول إىل مربدات ذات ق ُتصنِّع تكييف اهلواء يف
االحرتار العاملي، وتبعًا للنسب املئوية للخدمة وللتصنيع داخل البلد؛ فإن متوسط فعالية التكلفة قد تزداد 

وتكون جمموع التكلفة اليت  ./كغبدوالرات الواليات املتحدةدوالر  ٩,٨١لكي تصل إىل حنو  ٪٢٥بنحو 
  سنوياً. يات املتحدةبدوالرات الوالماليني دوالر  ٨يتحملها الصندوق حنو 

مليون  ١٩وبصورة إمجالية، فإن املبالغ اإلضافية الداخلة ىف األنشطة الثالثة اآلنفة الذكر قد تقرتب من 
يقل عن فرتتني من الفرتات ثالثية السنوات، مبا يصل  سنويًا طوال ما ال بدوالرات الواليات املتحدةدوالر 

كأول مبلغ إشاري للتخلص التدرجيي من   ،الواليات املتحدة بدوالراتمليون دوالر  ١١٤جمموعة إىل حنو 
ذه الطريقة  البدائل ذات القدرة العالية على االحرتار العاملي وذلك بدًال من املواد املستنفدة لألوزون. و

  طن من البدائل ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي.  ١٠,٠٠٠ميكن تفادى استهالك حنو 
فريق املهمة ىف اعتباره بصفة عامة احتياجات متويل التخفيض التدرجيي جلميع البدائل ذات القدرة وقد وضع 

العالية على إحداث االحرتار العاملي، مع مراعاة التقرير الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
ادي كأساس، وإدراك أن استهالك . فباستخدام تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص٢٥/٥بشأن املقرر 

طن سنوياً، فإن الفعالية  ١٨٠,٠٠٠ التصنيع قد يزيد على املواد ذات القدرة العالية على االحرتار العاملي يف
عمليات متعددة  يللكيلو، وبدون مراعاة أ بدوالرات الواليات املتحدةدوالر  ٩,١٨التكاليفية ترتاوح بني 

التصنيع من زاوية التحول إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة على قطاع ظر إىل اجلنسيات، وذلك إذا نُ 
بدوالرات مليون دوالر  ٣٢٤٠-١٠٨٠االحرتار العاملي، إْذ قد يعطي ذلك تقديرًا إمجاليًا للتمويل يبلغ 

  لتحويل التصنيع أثناء فرتة معينة من فرتات التحويل. الواليات املتحدة
_____________  


