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  المتحدة للبيئة برنامج األمم

  
مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والثالثون الرابعاالجتماع 
  ٢٠١٤يه ل/يو متوز ١٨-١٤ ،ريسبا

تقرير االجتماع الرابع والثالثون للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال 
  بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 فتتاح االجتماعا -أوالً 

ونرتيال بشأن ٌعقد االجتماع الرابع والثالثون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول م -١
 ١٤منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف باريس يف الفرتة من  املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف مقر

السيد رتشارد سرتاليا) و أكل من السيد باتريك مكينريين (  . وشارك يف رئاسة الفريق٢٠١٤متوز/يوليه  ١٨إىل 
 موينداندو (كينيا).

 ، الساعة العاشرة صباحاً.٢٠١٤متوز/يوليه ١٤ريين اجللسة يوم االثنني، وافتتح السيد مكلين -٢

وبدعوة من الرئيس املشارك، التزم الفريق العامل املفتوح العضوية الصمت ملدة دقيقة يف ذكرى السيد  -٣
كان ناندان شريمويل، عضو فريق بروتوكول مونرتيال التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بانكوك الذي  

 .٢٠١٤ جوار ربه يف شباط/فرباير عضواً بارزاً يف أسرة طبقة األوزون والذي انتقل إىل

وأدلت السيدة تينا بريمابيلي، األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، ببيان افتتاحي قالت فيه إن طموحات  -٤
 على العمل سويًا حنو األطراف يف بروتوكول مونرتيال قد تُرمجت إىل صك قانوين فريد ساعد اجملتمع الدويل

املواد املستنفدة لألوزون، ومن مث  التخلص التدرجيي من استخدامبلوغ غايات وأهداف حمددة ترمي إىل 
الختاذ  طراف بصورة متكررة أساساً مقنعاً معاجلة طبقة األوزون ومحايتها. ومبرور الزمن وفرت املعرفة العلمية لأل

بعض األحيان. ورحبت السيدة بريمابيلي بفرصة تيسري عمل األطراف اإلجراءات، ولتطبيق مبدأ الوقاية يف 
من أجل حتقيق أهدافها املشرتكة. وحذرت من الرتاخي مع مالحظة أن هناك حتديات كبرية ال تزال يف 
الطريق، وأنه ال يزال يتعني إجناز مهمة الربوتوكول على الوجه الكامل. وقالت إنه عالوة على محاية طبقة 
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ساهم بروتوكول مونرتيال بقدر كبري يف التخفيف من تغري املناخ، وإنه من املهم االستمرار يف إثبات  األوزون،
أمهيته املتزايدة التحديات املاثلة وعلى جدوى الربوتوكول عن طريق مجلة أمور تشمل تسليط الضوء على 

 البلدان النامية. وبصفة خاصة يف للتنمية نظراً الرتفاع مستويات املعيشة يف أحناء العامل،

ومع تسليط الضوء على البنود الواردة يف جدول أعمال االجتماع احلايل، أشارت إىل أن الفريق  -٥
العامل سيناقش، يف مجلة أمور، بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وجتديد موارد الصندوق املتعدد 

ا فريق التكنولوجيا ، وهي ا٢٠١٧- ٢٠١٥األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للفرتة  ألمور اليت أعد بشأ
ذه  ا عملية النظر يف هذه املسائل. وفيما يتعلق  والتقييم االقتصادي بعض التقارير املمتازة لتستنري 
املسائل، قالت إن الدعم املستمر للصندوق املتعدد األطراف سيكون عنصرًا أساسيًا لتمكني األطراف 

) من االستمرار يف ٥من الربوتوكول (األطراف العاملة مبوجب املادة  ٥ادة من امل ١العاملة مبوجب الفقرة 
ا مبوجب الربوتوكول. وفيما يتعلق بالشراكة العاملية بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية،  الوفاء بالتزاما

وارد الصندوق بشكل قوي فمن املهم االستفادة من مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن تباينت، كما أن جتديد م
سريسل إشارة قوية للمجتمع العاملي للتحرك إىل األمام. ويف االجتماع احلايل، سيقرر الفريق املفتوح العضوية 
بشأن احلاجة إىل أي توجيه أو توضيح جديد فيما يتعلق بالتقرير عن جتديد موارد الصندوق قبل تقدميه 

 جتماع السادس والعشرين لألطراف.لال

ها األفرقة الثالثة التابعة للربوتوكول مرة كل أربع سنوات ينتباه إىل التقييمات املقبلة اليت جتر الا ووجهت -٦
واليت توقعت، يف مجلة أمور، الزيادة املستمرة يف استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، وبصفة خاصة يف 

بإدارة املسائل املتعلقة مبركبات الكربون البلدان النامية. ومن املأمول فيه أن تكون حلقة العمل املعنية 
الجتماع احلايل مباشرة مبثابة األساس املتني الستمرار سابقني لاهليدروفلورية اليت مت تنظيمها يف اليومني ال

وسواء مت تنظيم استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية أم ال، وبغض النظر  املناقشات بشأن هذه املسألة.
ذا التنظيم، سيكون لربوتوكول مونرتيال دور يؤديه، مبا يف ذلك تقييم اخليارات بشأن عن اجلهة اليت ق امت 

التخفيض التدرجيي للمواد ذات القدرات العالية على إحداث احرتار عاملي اليت ثبت وجود بدائل هلا، أو 
 اليت أصبحت بدائلها متاحة.

تعيينات إعفاءات  ٢٠١٤ألول مرة يف عام  ستقدم ٥ونظرًا إىل أن األطراف العاملة مبوجب املادة  -٧
لالستخدامات احلرجة، فقد حثت اجلميع على منح وقت كاف للمناقشات الثنائية مع إيالء االعتبار 
الواجب للظروف احمللية هلذه األطراف لتيسري انتقاهلا من مرحلة استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون. 

 )UNEP/Ozl.Pro.WG.1/34/INF/2(عناية يف وثيقة املعلومات عن املسائل املالية وحثت أيضًا األطراف على النظر ب
مبا يف ذلك املسائل اخلاصة باآلثار املرتتبة على نظام احملاسبة اجلديد الذي نفذته األمم املتحدة. ويف اخلتام، 

اآلراء، وهي الروح حثت األطراف على مواصلة العمل بروح التعاون، والصراحة، واإلنصاف، واحرتام تباين 
ا دائماً عمل الربوتوكول.  اليت كان يتسم 

 المسائل التنظيمية - ثانياً 

 الحضور  -ألف 

كانت األطراف التالية يف بروتوكول مونرتيال ممثلة يف االجتماع: ألبانيا، اجلزائر، أنغوال، أنتيغوا  -٨
بحرين، بنغالديش، بيالروس، بلجيكا، بليز، وبربودا، األرجنتني، أرمينيا، أسرتاليا، النمسا، جزر البهاما، ال

بنن، بوليفيا (دولة متعددة القوميات)، البوسنة واهلرسك، بوتسوانا، الربازيل، بروين دار السالم، بلغاريا، 
بوروندي، الرأس األخضر، كمبوديا، الكامريون، كندا، شيلي، الصني، كولومبيا، جزر القمر، كوستاريكا،  
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 كوبا، قربص، اجلمهورية التشيكية، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الدامنرك، جيبويت،كوت ديفوار، كرواتيا،  
 فرنسا، أملانيا، غانا، اليونان، غرينادا، ،إكوادور، مصر، السلفادور، إستونيا، االحتاد األورويب، فيجي، فنلندا

يطاليا، جامايكا، اليابان، إرلندا، ان اإلسالمية، العراق، آيندونيسيا، مجهورية إير إغواتيماال، هاييت، اهلند، 
األردن، كينيا، كرييباس، الكويت، قريغيزستان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، لبنان، ليسوتو، ليتوانيا، 
مدغشقر، ماليزيا، ملديف، موريشيوس، املكسيك، واليات ميكرونيزيا املوحدة، منغوليا، اجلبل األسود، 

يوزيلندا، النيجر، نيجرييا، النرويج، عمان، باكستان، باراغواي، الفلبني، بولندا، املغرب، موزامبيق، هولندا، ن
الربتغال، مجهورية كوريا، رومانيا، االحتاد الروسي، رواندا، سانت لوسيا، ساموا، سان تومي وبرينسييب، 

، جنوب السودان، اململكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، سيشيل، سنغافورة، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا
سري النكا، السودان، سوازيلند، السويد، سويسرا، طاجيكستان، تايلند، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
السابقة، توغو، ترينيداد وتوباغو، أوغندا، أوكرانيا، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 

األمريكية، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو، فنزويال (مجهورية مجهورية تنـزانيا املتحدة، الواليات املتحدة 
 فنزويال البوليفارية)، فييت نام، اليمن، زمبابوي.

وكانت الكيانات واملنظمات والوكاالت املتخصصة التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف االجتماع  -٩
مونرتيال، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة بصفة مراقب: أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

تغري املناخ، ومرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،  بشأناإلطارية 
 الفريق املعين بتقييم ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل. وكان أيضاً من بني احلضور ممثلو

 فريق التكنولوجيا والتقييم واالقتصادي لربوتوكول مونرتيال.و الفريق املعين بالتقييم العلمي، و ، البيئيةاآلثار 

املنظمات غري احلكومية، واهليئات الصناعية التالية ممثلة يف و وكانت املنظمات احلكومية الدولية،  - ١٠
 ,ACCORD 3.0 Network, Alliance for Responsible Atmospheric Policy: االجتماع بصفة مراقب

Arkema, Avery Dennison, Beijing CRAA Quality Certification Centre Co. Ltd., Cairo University, 

Carrier Transicold and Refrigeration Systems, Centre for Science and Environment, Chemtura 

Corporation, China Household Electrical Appliance Association, China Refrigeration and Air-

Conditioning Industry Association, Cinco S Agro-Industrial SRL, Climalife, Como Consult GmbH, 

Council on Energy, Environment and Water, Cysda Corporativo, S.A., Daikin Europe N.V., Daikin 

Industries, Ltd., DuPont China Holding Co., Ltd., DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH, 

DuPont de Nemours International S.A., Emergent Ventures India Pvt. Ltd., Environmental 

Investigation Agency, Eurammon, European Partnership for Energy and the Environment, GIZ 

Proklima, Great Lakes Solutions, Gujarat Fluorochemicals Ltd., ICF International, Honeywell, 

Honeywell PMT, Industrial Technology Research Institute, Ingersoll Rand/Trane, Ingersoll Rand 

International Ltd., Institute for Governance and Sustainable Development, International Institute of 

Refrigeration, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, IUCN Netherlands, Japan 

Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry 

Association, Keene Communications/Assure, Lambiotte and Cie, S.A., Mayekawa Europe, Lampert 

and Associates, League of Arab States, Mexichem UK Limited, Mitsubishi Electric Europe, B.V., 

Natural Resources Defence Council, National Trust for Scotland, Nolan-Sherry and Associates Ltd., 

Öko-Recherche GmbH, Quimobasicos S.A. de C.V., Refrigerant Reclaim Australia Ltd., 

Refrigerants Australia, Refrigeration and Airconditioning Manufacturers’ Association, Shecco, SRF 

Limited, Trical, Toolangi Certified Strawberry Runner Growers Cooperative, United Technologies, 

Victorian Strawberry Industry Certification Authority and World Avoided Project . 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6  

4 

 إقرار جدول األعمال  -باء 

من جدول  ٩اتفق الفريق العامل على حذف اإلشارة إىل التعديالت املقرتحة للربوتوكول من البند  - ١١
اتفق الفريق أيضاً و األعمال املؤقت نظرًا إىل أنه مل يقدم أي طرف من األطراف تعديًال مقرتحًا للمناقشة. 

/مارس لمي بشأن مقال علمي ُنشر يف آذاربالتقييم الععلى النظر يف العرض الذي قدمه الفريق املعين 
، ١١مؤخرًا يف الغالف اجلوي يف إطار البند  رصدهاعن املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت مت  ٢٠١٤

، واملسائل ٤املسائل األخرى، والنظر أيضًا يف اإلعفاءات لالستخدامات املختربية والتحليلية يف إطار البند و 
اتفق الفريق العامل أيضاً و من بروتوكول مونرتيال. طاء  ٢-  ألف ٢اإلعفاءات مبوجب املادة ذات الصلة ب

على النظر يف ثالث مسائل أخرى يف سياق النظر يف البند املعنون مسائل أخرى: رصد اإلجتار يف مركبات 
املستنفدة  تاج املرتبطة باملوادواملواد البديلة، واإلنبعاثات من قطاع اإلن )HCFCs(الكربون اهليدروكلورية فلورية 

كتشفت حديثاً، واهلالونات املستخدمة يف النقل اجلوي، واإلدارة السليمة ملصارف اُ لطبقة األوزون اليت 
 اهلالونات.

اخلاص بنتائج حلقة العمل املعنية بإدارة  ،من جدول األعمال ٧وطلب بعض املمثلني حذف البند  - ١٢
بالتغيريات والتعديالت  ،اخلاص ٩لب بعض املمثلني أيضًا حذف البند مركبات الكربون اهليدروفلورية. وط

ال ينبغي أن يكون يف جدول األعمال، نظرًا إىل أن  ٧املقرتحة على بروتوكول مونرتيال. وقالوا إن البند 
مل الوثيقة اخلتامية حللقة العمل مل حتظ بتوافق اآلراء، وال تربز بشكل منصف آراء املشاركني يف حلقة الع

 املواد غري املستنفدة لطبقة األوزون، ولذلك فهي ٩بطريقة متوازنة، بينما تناولت املقرتحات املدرجة يف البند 
 ال تتزامن مع والية الربوتوكول.

وقال ممثلون آخرون من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة من البلدان إن البنود ينبغي أن تبقى يف  - ١٣
ُقدمت وفقًا للقواعد اإلجرائية ولذلك ينبغي  ٩املقرتحة يف إطار البند جدول األعمال حبجة أن التعديالت 

أن تبقى. عالوة على ذلك، قال أحد املمثلني إن مركبات الكربون اهليدروفلورية تطلق يف الغالف اجلوي 
لى نتيجة للتدابري املتخذة مبوجب بروتوكول مونرتيال، ولذلك فإن مسؤولية التعامل مع هذه املركبات تقع ع

، قال بعض املمثلني إنه نظرًا إىل أن حلقة العمل قد ٧عاتق األطراف يف الربوتوكول. وفيما يتعلق بالبند 
العضوية،  -، فمن املنطقي عرض نتائجها على الفريق العامل املفتوح٢٥/٥من املقرر  ٢نُظمت وفقًا للفقرة 

 خلتامية يف إطار هذا البند.ا اوثيقتهو وميكن لألطراف أن تعرب عن آرائها بشأن حلقة العمل 

من النظام الداخلي فإن  ٩وبعد طلب للتوضيح، قال املوظف القانوين األقدم لألمانة إنه وفقاً للمادة  - ١٤
عالوة على ذلك، تنص  جدول األعمال املؤقت يشمل أي بند يقرتحه طرف قبل تعميم جدول األعمال.

أن نص أي تعديل مقرتح على االتفاقية أو على أي  من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون على ٩املادة 
بروتوكول، باستثناء ما قد يُنص عليه خبالف ذلك يف هذا الربوتوكول، ينبغي أن ترسله األمانة إىل األطراف 

وقال إن املقرتحني اخلاصَّني  قبل ستة أشهر على األقل من انعقاد االجتماع املقرتح اعتماد النص فيه.
ذه املعايري، ورأى أن أي نقاش بشأن مدى مالءمة أي بند ينبغي أن جيري عند فتح باب بالتعديل يفيان 

 ، وليس خالل إقرار جدول األعمال.املناقشة يف إطار البند نفسه

وقال الرئيس إنه سيكون من املناسب النظر يف جمموعة متنوعة من وجهات النظر اليت يُعرب عنها يف  - ١٥
لصلة، مشرياً إىل أن إدراج بند يف جدول األعمال ال ميس بنتائج املناقشات إطار بنود جدول األعمال ذات ا

 يف جدول األعمال. ٩و ٧البندين  وسريد يف هذا التقرير اعرتاض البعض على إدراج بشأنه.
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لذلك جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف  واعتمد الفريق العامل وفقاً  - ١٦
 ، بصيغته املعدلة شفوياً:UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/1الوثيقة 

 افتتاح االجتماع.  - ١

  املسائل التنظيمية:  - ٢
 ؛إقرار جدول األعمال  ) أ(

 .تنظيم األعمال  ) ب(

  .٢٠١٤التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام   - ٣
 كول مونرتيال:من بروتو طاء  ٢ -ألف  ٢املسائل ذات الصلة باإلعفاءات مبوجب املادة   - ٤

 ٢٠١٥التعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية لعام   (أ)

 ٢٠١٦و ٢٠١٥التعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة للعامني  )ب(

  .االستخدامات املختربية والتحليلية  )ج(
 املسائل ذات الصلة ببدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون:   - ٥

والتقييم االقتصادي بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون تقرير فريق التكنولوجيا   (أ)
(ج)): معلومات مستكملة بشأن بدائل  - (أ)  ١، الفقرات الفرعية ٢٥/٥(املقرر 

املواد املستنفدة لألوزون يف خمتلف القطاعات والقطاعات الفرعية؛ وتقدير الطلب 
التكاليف االقتصادية وما احلايل واملستقبلي على بدائل املواد املستنفدة لألوزون؛ و 

مزايا بيئية ملختلف سيناريوهات تفادي املواد ذات القدرة و يرتتب عليها من آثار 
 العالية على إحداث االحرتار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون؛

، الفقرة ٢٥/٥تقرير فريق التقييم العلمي بشأن قياسات املناخ الرئيسية (املقرر   (ب)
 (د))؛ ١الفرعية 

لتعزيز  ١٩/٦من املقرر  ٩املعلومات املقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة   (ج)
االنتقال من مرحلة استخدام املواد املستنفدة لألوزون على حنو يقلل إىل احلد األدىن 

  ).٣، الفقرة ٢٥/٥من اآلثار البيئية (املقرر 
ديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن جت  - ٦

  ).٢٥/٨(املقرر  ٢٠١٧- ٢٠١٥بروتوكول مونرتيال للفرتة 
  ).٢، الفقرة ٢٥/٥نتائج حلقة العمل املعنية بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية (املقرر   - ٧
  املسائل التنظيمية ذات الصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي:  - ٨

عادة ترشيح رؤساء مشاركني وأعضاء لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان إ  (أ)
  )؛١١، الفقرة ٢٣/١٠فريق (املقرر اخليارات التقنية التابعة لل
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حتديث لعمليات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن ترشيح أعضاء للجان   (ب)
  (أ))؛ ٢قرة الفرعية ، الف٢٥/٦اخليارات التقنية التابعة له (املقرر 

 ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١التشكيلة املقرتحة للجان اخليارات التقنية اعتبارًا من   (ج)
 (ب))؛ ٢، الفقرة الفرعية ٢٥/٦(املقرر 

خيارات تبسيط التقارير التكنولوجية السنوية املستكملة املقدمة من فريق التكنولوجيا   (د)
  (ج)). ٢، الفقرة الفرعية ٢٥/٦املقرر والتقييم االقتصادي إىل األطراف (

 املقرتحة على بروتوكول مونرتيال.التعديالت   - ٩

معلومات مستكملة بشأن اتصاالت األمانة مبنظمي املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية   - ١٠
  ).٢٥/٩وتوكول مونرتيال (املقرر الصغرية النامية فيما يتعلق بتنفيذ تلك الدول لرب 

  خرى.أمسائل   - ١١
  .اعتماد التقرير  - ١٢
 ختتام االجتماع.ا  - ١٣

 عملتنظيم ال  -جيم 

اعتمد الفريق العامل مقرتحًا بشأن تنظيم العمل قدمه الرئيس املشارك، يقضي باملوافقة على إنشاء  - ١٧
ا ضرورية إلجناز عمله.   أي فرقة اتصال يرى الفريق أ

 ٢٠١٤التقييم االقتصادي لعام يا و التقرير المرحلي لفريق التكنولوج - ثالثاً 

قدم أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عرضًا يلخص النتائج الرئيسية للتقرير املرحلي  - ١٨
، مبا يف ذلك معلومات عن تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية واالستخدامات ٢٠١٤للفريق لعام 

وخلص  على صعيد استخدام املواد املستنفدة لألوزون.احلرجة، وموجزًا للتقدم احملرز يف خمتلف القطاعات 
م على النحو التايل:  الرؤساء املشاركون للجان اخليارات التقنية التابعة للفريق النتائج اليت توصلت إليها جلا

جلنة اخليارات التقنية للمواد  -جلنة اخليارات التقنية الطبية؛ والسيد كيشي أوهنيشي  - السيدة هيلني توب 
جلنة اخليارات  - ؛ والسيد دانيال فيدرونيكاويجلنة اخليارات التقنية للرغ -كيميائية؛ والسيد ميغيل كينيثرو ال

جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل؛ والسيد  - التقنية للهالونات؛ والسيد إيان بورتر والسيدة مارتا بيزانو 
ويرد يف الفرع ألف من  وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. جلنة اخليارات التقنية للتربيد -روبريتو بيكسوتو 

 املرفق الثالث من هذا التقرير موجز للعرض الذي أعده مقدمو العروض.

 وشكر ممثلو مجيع األطراف الذين حتدثوا أعضاء الفريق على عملهم الشاق وعروضهم املمتازة. - ١٩
ا إزاء التقدم البطيء يف التخلص التدرجيي من وقالت ممثلة الواليات املتحدة األمريكية، معربة عن قلقه

اهلالونات، إن بلدها الطرف سيقدم، إىل جانب النرويج وأسرتاليا، مشروع مقرر بشأن اهلالونات يدعو إىل 
خلق قنوات اتصال مع منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية بشأن إدارة احلاجة إىل 

م  اهلالونات؛ ويدعو مسؤويل األوزون الوطنيني إىل إجراء مشاورات مع هيئات الطريان املدين احمللية يف بلدا
؛ ويدعو إىل تقدمي املزيد من املعلومات عن االستخدام ركات الطريان الوطنية للهالوناتبشأن استخدام ش

 والفحص املستمر هلذا االستخدام. املأمون ملصارف اهلالونات
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أسئلة املمثلني بشأن استمرار وجود تعيينات إعفاءات لالستخدامات  ردًا على، وقال السيد بورتر - ٢٠
أُلغيت تدرجييًا منذ سنوات  رغم أن املادة قد ،٥احلرجة لربوميد امليثيل بالنسبة لألطراف غري العاملة باملادة 

ثالثة هناك عديدة بالنسبة لالستخدامات غري احلرجة، إن حبوثًا مستفيضة ُأجريت بشأن بدائل أخرى، وإن 
تعيينات لالستخدامات احلرجة. وفيما يتعلق  اتطلب الديه ال تزال ٥من األطراف غري العاملة باملادة  فقط

بالسؤال بشأن استمرار تلقي تعيينات إعفاءات لالستخدامات احلرجة من األطراف اليت لديها خمزونات من 
ات، وقال إنه على أية حال فإن حجم بروميد امليثيل، أشار إىل أن الفريق غري مسؤول عن حصر املخزون

 املخزونات ضئيل للغاية.

هدفها الرامي  ٥ويف معرض اإلجابة على سؤال بشأن إمكانية أن تبلغ األطراف العاملة مبوجب املادة  - ٢١
ضحت السيدة بيزانو أن ، أو ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١ل إىل اإللغاء الكلي الستخدام بروميد امليثيل حبلو 

، وأن املزيد من التقدم قد حتقق ٢٠١٢ يف املائة قد حتقق يف شهر كانون/األول ديسمرب ٨٥بة اإللغاء بنس
ا واثقة من أن مجيع، إن مل تكن غالبية  ٩٠منذ ذلك التاريخ، إذ بلغت النسبة  يف املائة. وأضافت أ

. ٢٠١٥ائة حبلول عام يف امل ١٠٠، ستبلغ اهلدف الرامي إىل اإللغاء بنسبة ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
اليت  ٥فيما يتعلق بتعيينات االستخدامات احلرجة اليت مت استالمها من األطراف العاملة مبوجب املادة و 

 ما إذا كانت سرتد تعيينات جديدة.مشلت حىت اآلن بعض القطاعات، فليست لدى الفريق معلومات ع

يف االجتماع  طُلب منهما تقدمي تقريرفقد  ٢٥/٤سرتاليا وكندا أنه مبوجب املقرر أوأوضح ممثال  - ٢٢
السادس والثالثني للفريق العامل، وليس االجتماع الرابع والثالثني كما ذُكر يف عرض الفريق، عن التقدم 
احملرز يف برامج البحوث بشأن بدائل بروميد امليثيل بالنسبة لسوق الفراولة اجلارية. ومع ذلك، فمن املمكن 

 ذلك.منها  طلبتماع احلايل إذا أن يقدما معلومات يف االج

ويف معرض اإلجابة على سؤال بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف معدات التربيد  - ٢٣
وتكييف اهلواء الكبرية واملتوسطة احلجم، قال السيد بيكسوتو إن األمونيا هي البديل الرائد بالنسبة للمربدات 

ن هو البديل الرائد بالنسبة للمربدات التجارية، رغم أنه ُجتَرى اختبارات الصناعية، كما أن ثاين أكسيد الكربو 
على مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي فيما خيص املربدات 

ير الذي أُعد وفقاً ويرد تقييم أكثر مشوًال بشأن البدائل يف تقرير الفريق املعين بالبدائل، وهو التقر  التجارية.
 لذي سُيناقش الحقاً يف االجتماع.وا ،٢٥/٥للمقرر 

تخلص التدرجيي من لافيما يتعلق بيء وأوضح السيد فريدونيك، ردًا على أسئلة بشأن التقدم البط - ٢٤
استخدام اهلالونات، أنه ال تُوجد معدات عسكرية مصممة حديثا حتتاج إىل استخدام اهلالونات. غري أن 

قدم حتتاج باستمرار هلذه املادة، نظرًا لصعوبة وارتفاع تكلفة التعديل التحديثي بصورة عامة. املعدات األ
اهلالونات يف جمال التخلص من وشاطر الفريق بقوة األطراف قلقها بشأن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق ب

ة حمركات الطائرات الطريان املدين. وكان من الصعب مثًال فهم عدم استعمال بدائل اهلالونات يف أغلف
املدنية، نظرًا ألن استخدامها شائع يف الطائرات العسكرية، وأن إنتاج اهلالونات قد توقف على نطاق العامل 
منذ عشرين عامًا تقريباً. وقد فشل مؤخرًا بديالن رئيسيان حمتمالن يف االختبار، بينما كانت الدوائر 

بالتباطؤ يف معاجلة املسألة. ويف معرض اإلجابة على سؤال الصناعية تستعرض املوقف، غري أن القطاع اتسم 
يف معظم األحيان رغم وجود اللوائح ذات الصلة لدى  طرحه ممثل االحتاد األورويب، قال إن البدائل مل تُنشر

 االحتاد األورويب.
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لدولية يف وقال إنه سريحب بالوالية اليت ستمنحها األطراف للفريق بغية التعاون مع املنظمة البحرية ا - ٢٥
حبث مسألة استخدام اهلالونات يف السفن. وقد مت حظر استخدام اهلالونات يف السفن اليت مت بناؤها منذ 

فما بعد، غري أن السفن تتسم بفرتات بقاء طويلة للغاية، ولذلك فقد اشتبه الفريق يف أن  ١٩٩٣عام 
يرها. وسيكون من املفيد التمكن من السفن القدمية قد تكون هي املصدر الرئيسي للهالونات املعاد تدو 

 يد ما إذا كان األمر كذلك أم ال.تأك

ويف معرض اإلجابة على التساؤالت بشأن استخدام عوامل نفخ يف الرغاوي، أوضح السيد كوينتريو  - ٢٦
على استنفاد األوزون تبلغ صفر، بينما  HFO-1336mzzومركب  HFO-1233zdأن قدرات كل من مركبات 

ا عل على التوايل. ويف معرض اإلجابة على سؤال بشأن املواد  ٢,٠و ١,٠ى االحرتار العاملي تبلغ قدرا
املناسبة لالستخدام يف البيئات ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، قال السيد كوينتريو إن هذه البيئات ال 

 دائل خاصة.بي، وإنه ال حاجة إىل تتسبب يف أي مشكلة لتطبيقات النفخ يف الرغاو 

أوضح السيد أوهنيشي، ردًا على سؤال بشأن عمليات املواد الوسيطة، أن اجلداول ذات الصلة و  - ٢٧
بعض األخطاء  الواردة يف تقرير الفريق قد ُعدلت قبل نشرها بفرتة وجيزة، ونتيجة لذلك قد تُوجد فيها

 وسيقوم بتوضيح ذلك.

دة يف املناقشات الثنائية مع وأضاف أعضاء الفريق أنه يسعدهم توضيح أي تساؤالت متبقية أو جدي - ٢٨
 األطراف املعنية.

 من بروتوكول مونتريالطاء  ٢ -ألف  ٢المسائل ذات الصلة باإلعفاءات بموجب المادة  - رابعاً 

 ٢٠١٥التعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية لعام  - ألف

إىل النظر يف التعيينات  (أ) من جدول األعمال، أشار الرئيس املشارك ٤يف سياق تقدمي البند الفرعي  - ٢٩
إلعفاءات االستخدامات الضرورية اليت قدمتها الصني، واالحتاد الروسي واليت نُوقشت يف أثناء عرض فريق 

 .٢٠١٤صادي لتقريره املرحلي لعام التكنولوجيا والتقييم االقت

مقرر لينظر ويف سياق املناقشات اليت تلت، أشار ممثل االحتاد الروسي إىل أن بلده سيقدم مشروع  - ٣٠
طناً مرتياً من مركب الكربون الكلوري  ٧٥وافق على استخدام األطراف جملموع يفيه االجتماع احلايل الذي س

لتخلص التام من مما يفضي إىل ا ،٢٠١٥يف الصناعة الفضائية اجلوية يف عام  )CFC-113( ١١٣- فلوري
ريق. وأضاف خبري من االحتاد الروسي كما نصت على ذلك التوصية املؤقتة للف،  ٢٠١٦ملادة حبلول عام ا

-CFC( ١١٣- عندما ُدعي للتحدث أن الصناعة ستستغىن عن استخدام مركب الكربون الكلوري فلوري 

- فلوري لوي كمن قبيل مركب الكربون اهليدرو  نظراً لالستعاضة عن املذيب ببدائل ٢٠١٦حبلول عام  )113
 امليثيلني. ب وكلوريد ١١٤

ىل أن وفد بلده مستعد إلجراء مشاورات ثنائية مع األطراف األخرى واخلرباء وأشار مندوب الصني إ - ٣١
من الفريق بشأن طليب تعيينات لإلعفاءات قدمتهما الصني، وأضاف أنه سيقدم ورقة غرفة اجتماع عن 
طلب احلصول على إعفاء الستخدام رابع كلوريد الكربون الذي قال إنه يتسم بأمهية بالغة بالنسبة للصني  

 ادة ضرورية لرصد نوعية املياه.كم

وأعرب ممثالن مبن فيهما ممثل حتدث باسم جمموعة بلدان عن اهتمامهم بإجراء مشاورات ثنائية مع  - ٣٢
األطراف املقدمة للتعيينات. وأشاد أحد املمثلني الذي حتدث باسم جمموعة بلدان باالحتاد الروسي الختاذه 
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 ٢٠١٦حبلول عام  )CFC-113( ١١٣- ربون الكلوري فلوري مركب الك التخلص التدرجيي من استخدامقرار 
مع ذلك فقد أعرب عن قلقه إزاء احتمال استخدام و واضح يف مشروع املقرر، ختلص مقرتحًا حتديد تاريخ 

. )CFC-113( ١١٣- كبديل ملركب الكربون الكلوري فلوري ب   ١١٤كلورية   مركبات الكربون اهليدروفلوية 
ينات اللذين قدمتهما الصني، أعرب املمثل عن دعمه لالستنتاجات املؤقتة للفريق وفيما يتعلق بطليب التعي

بشأن كال الطلبني قائًال إنه قد فهم أن الصني قد وجدت الدعم لتيسري عدم استمرارها يف استخدام رابع  
صية بطليب كلوريد الكربون الختبار انبعاثات اهليدروكربونات يف املياه، وأنه يبدو من املالئم عدم التو 

 التعيينات يف الوقت الراهن.

وأعرب أحد املمثلني عن دعمه للموافقة على كل التوصيات املؤقتة اليت قدمها الفريق بشأن إعفاءات  - ٣٣
االستخدامات الضرورية، واقرتح أن ُيطلب من الفريق إجراء تقييم ملركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة 

استهالك مركب التخلص التدرجيي من الصعيد الدويل، والعقبات اليت حتول دون يف الصناعة الصيدالنية على 
نشاق باجلرعات املقننة للمكونني الفعالني إيزوبرينالني ت، ال سيما بالنسبة ألجهزة االسفلوري الكربون الكلوري

تقدم طلبات  وسالبوتامول، واقرتاح آلية إللغاء إعفاءات االستخدام الضروري. وأشاد باألطراف اليت مل
 .٢٠١٦تعيينات لالستخدامات الضرورية لعام 

فاء لالستخدامات ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن إع وعرض ممثل االحتاد الروسي - ٣٤
تطبيقات الصناعات الفضائية يف االحتاد الروسي. ودعا كل ل ١١٣  -  الكلوروفلورو كربون   الضرورية ملركب

ضمام إىل االحتاد األورويب والواليات املتحدة للمشاركة يف اجتماع غري رمسي ملناقشة نالاألطراف املعنية إىل ا
 مشروع املقرر الذي اقرتحه وفد بلده.

ويف وقت الحق، أفاد ممثل االحتاد الروسي أن وفده اجتمع جبميع األطراف املعنية، وأن الصيغة  - ٣٥
عيني االستخدامات الضرورية الذي تناوله مشروع وذكر أن ت النهائية ملشروع املقرر قد ُقدمت إىل األمانة.

 املقرر سيكون آخر تعيني مينح لالحتاد الروسي.

واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بشأن اإلعفاء لالستخدامات الضرورية ملركبات  - ٣٦
يف املرفق األول من يف تطبيقات الصناعات الفضائية يف االحتاد الروسي الوراد  ١١٣  -   الكلوروفلورو كربون  

 هذا التقرير إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه.

وقدمت ممثلة الصني يف وقت الحق ورقة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر بشأن إعفاءات  - ٣٧
، موضحًة أن السلطات ذات الصلة ٢٠١٥االستخدامات الضرورية لالستخدامات املختربية والتحليلية لعام 

طنًا من رابع كلوريد الكربون الختبار تكنولوجيات جديدة، ومواد بديلة ومعايري لرصد شبكات  ٩٠طلبت 
ا يف غضون العامني املقبلني. وكان وفدها قد أجرى  املياه يف البلد، وأنه ينبغي االنتهاء من العمل بشأ

للجنة مبعلومات إضافية ذات صلة مناقشات مثمرة مع جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية وسيزود ا
ا قبل االجتماع القادم للفريق العامل.  بتوصيا

وحتدث ممثالن، أحدمها باسم جمموعة من البلدان، وأعربا عن رغبتهما يف متابعة التطورات الالحقة  - ٣٨
شارك أن واقرتح الرئيس امل طالع على التوصيات النهائية.المع جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية وا

 تتشاور األطراف املعنية مع الصني يف الفرتة اليت تسبق االجتماع السادس والعشرين لألطراف.
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واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية لالستخدامات  - ٣٩
تقرير، إىل االجتماع السادس يف الصني الوراد يف املرفق األول من هذا ال ٢٠١٥املختربية والتحليلية لعام 

 والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه.

وقدمت ممثلة الصني يف وقت الحق ورقة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر بشأن إعفاءات  - ٤٠
ا ستتيح إعمال توصيات جل ،٢٠١٥بة لعام ااالستخدامات الضرورية للمواد اخلاضعة للرق ة ناليت قالت إ

من أجل السماح للصني بأن تستخدم يف إطار إعفاءات االستخدامات الضرورية  اخليارات التقنية الطبية
من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لعام  طنًا مرتياً  ١٨٢,٦١
ساعدة مب ٢٠١٦الكامل حبلول عام  التخلص التدرجيي. وقالت إن الصني على استعداد لبلوغ مرحلة ٢٠١٥

 صندوق املتعدد األطراف.ال

واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبات  - ٤١
الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف الصني الوارد يف املرفق األول هذا التقرير 

 النظر فيه. والعشرين لألطراف ملواصلة إىل االجتماع السادس

 ٢٠١٥و ٢٠١٤التعيينات إلعفاءات االستخدامات الحرجة للعامين  -باء 

(ب) من جدول األعمال، أشار الرئيس املشارك إىل النظر يف  ٤يف سياق تقدمي البند الفرعي  - ٤٢
الواردة يف عرض فريق التكنولوجيا  ٢٠١٦و ٢٠١٥التعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي 

من  ١. وبناء على طلب األمانة، وجه االنتباه إىل الفقرة ٢٠١٤قتصادي لتقريره املرحلي لعام والتقييم اال
 العالية.ة بشأن استخدام بروميد امليثيل ملعاجلة حاالت الكثاف ،١٥/١٢املقرر 

وقالت ممثلة األرجنتني أن وفد بلدها يود إجراء مناقشات ثنائية مع جلنة اخليارات التقنية لربوميد  - ٤٣
 يثيل لتقدمي املزيد من املعلومات عن طلب تعيينات اإلعفاء املقدم من بلدها.امل

سرتاليا إن وفد بلدها سيجتمع باللجنة لتقدمي معلومات مستكملة عن برنامج البحوث أوقالت ممثلة  - ٤٤
اجلارية. ومع الفراولة يف بلدها الرامي إىل حتديد بدائل مناسبة وذات جدوى الستخدامها يف قطاع سوق 

ديد التقدم احملرز يف السنني السابقة يف أعقاب نكسة رئيسية بسبب سحب بديل واعد من عملية حت
، قالت إن احلكومة أكدت توفري متويل إضايف، وإن التجارب قيد التخطيط ٢٠١٢التسجيل الوطنية يف عام 

اإلجراءات اجلديدة للتطبيق للتحقق يف مجلة أمور تشمل مسائل السمية النباتية اليت ال تزال معلقة واملرتبطة ب
املشرتك، وإن ممثلي الصناعة هم اآلن بصدد تقييم قابلية استخدام نظم اإلنتاج دون تربة يف أوروبا، وجنوب 
أفريقيا، والواليات املتحدة األمريكية. وقالت إنه كان من املهم عدم اعتماد بدائل دون دليل قاطع على 

 مالءمتها.

ة األمريكية إن طلب بلده إعفاء لالستخدام احلرج يف جمال إنتاج الفراولة وقال ممثل الواليات املتحد - ٤٥
سيكون آخر طلب يقدمه بلده، وذلك بفضل مجلة أمور تشمل نتائج برامج االستثمار املستمرة والبحوث 

ل، فضًال عن تشجيع التحول إىل استخدام وسائل يثختفيض االعتماد على بروميد املي املستفيضة الرامية إىل
 لنشطة للسلطات، وجهود املزارعني.د ذلك كله إىل املشاركة اديدة ملكافحة اآلفات، واستنج
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وقال ممثل كندا، مشريًا إىل برنامج البحوث الرامي إىل حتديد خماطر تلوث املياه اجلوفية املرتبط  - ٤٦
يد النتائج الواعدة باستخدام الكلوروبكرين يف التبخري املسبق يف قطاع سوق إنتاج الفراولة، إنه سيتم تأك

حىت اآلن بفضل دراسات ميدانية حمدودة النطاق وفقًا الستعراض أجرته احلكومة يف أعقاب حظر االحتاد 
ائي للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السادس  األورويب الستخدام الكلوروبكرين. وسيقدم تقرير

عفاءات على السعي إىل إلاليت قدمت تعيينات  ٥ادة والثالثني. وحثت كندا األطراف العاملة مبوجب امل
 عقد اجتماعات ثنائية مع جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل.

وقال ممثل االحتاد األورويب إن الدول األعضاء يف االحتاد األورويب قد ختلصت من كل استخدامات  - ٤٧
ل إنه سيطلب توضيحات من كندا بشأن التاريخ وذكر أنه تتوفر بدائل جلميع التطبيقات، وقا بروميد امليثيل.

النهائي الستعراضها على املستوى الفيدرايل للكلوروبكرين، وسيطلب توضيحات من أسرتاليا بشأن برناجمها 
اليت قدمت طلبات إعفاءات بشأن سبب  ٥اخلاص بالبحوث، وكذلك من األطراف العاملة مبوجب املادة 

بالتخلص النهائي من  ليت حددها الصندوق املتعدد األطراف لرباجمها اخلاصةعدم وفائها باملواعيد النهائية ا
 هذه املواد.

 االستخدامات المختبرية والتحليلية  -جيم 

ملواد خاضعة وأعلن الرئيس املشارك أن هناك ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن إعفاء  - ٤٨
دمة من الواليات املتحدة ومتاحة على موقع االجتماع. املختربية والتحليلية مقالستخدامات للرقابة ألغراض ا

ممثل الواليات املتحدة إن القصد من مشروع املقرر هو متديد فرتة اإلعفاءات احلالية لالستخدامات أوضح و 
نتهائها احلايل، ودعا األطراف املعنية إىل مناقشة ذلك بصورة ايلية العاملية إىل ما بعد تاريخ املختربية والتحل

 رمسية على هامش االجتماع. غري

أوضح ممثل الواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك أن مشروع املقرر سيسمح بإنتاج كميات قليلة من و  - ٤٩
 املواد العالية النقاء املطلوبة للعمليات الرامية إىل حتقيق نتائج شديدة التحديد.

نيابة عن جمموعة بلدان، عن وأعرب أحد املمثلني، وأيده يف ذلك ممثالن آخران حتدث أحدمها بال - ٥٠
تأييده ملشروع املقرر املقرتح ألن قلة الكميات من املواد املستنفدة لطبقة األوزون املطلوبة لألغراض املختربية 
والتحليلية، والتكلفة احملتملة الباهظة لتطوير عمليات جديدة، تشكل أسبابًا وجيهة لتمديد اإلعفاء إىل ما 

. وطلب ممثل آخر عقد اجتماع مع الواليات املتحدة األمريكية ملناقشة صياغة نتهاء احلايلالبعد تاريخ ا
 املقرر، قائًال إن هناك حاجة إىل حبث اجلدوى التقنية والتكلفة إلجياد مواد بديلة.

واقرتح الرئيس املشارك أنه ينبغي أن جتتمع الواليات املتحدة بالطرف املعين لوضع الصياغة النهائية  - ٥١
 رر.ملشروع املق

رد يف املرفق األول من هذا التقرير إىل االجتماع االو  واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر - ٥٢
 السادس والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه.
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 المسائل ذات الصلة ببدائل المواد المستنفدة لطبقة األوزون  - خامساً 

 ،٢٥/٥شأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون (المقرر تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ب  - ألف
(ج)): معلومات مستكملة بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون في  -(أ)  ١الفقرات الفرعية 

مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية؛ وتقدير الطلب الحالي والمستقبلي على بدائل المواد 
مزايا بيئية لمختلف و وما يترتب عليها من آثار المستنفدة لألوزون؛ والتكاليف االقتصادية 

سيناريوهات تفادي المواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العالمي البديلة للمواد المستنفدة 
 لطبقة األوزون

(أ)، أشار الرئيس املشارك إىل أن األطراف قد طلبت يف املقرر  ٥يف سياق تقدمي البند الفرعي  - ٥٣
كنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يُعد، بالتشاور مع خرباء خارجيني إذا اقتضى األمر، من فريق الت ٢٥/٥

فيه هذا االجتماع يوفر معلومات مستكملة عن بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف خمتلف  تقريرًا لينظر
البدائل جتارياً، وفعالية  القطاعات والقطاعات الفرعية، وتقييم تلك البدائل يف ضوء بعض املعايري مثل توفر

وأنشأ الفريق فرقة عمل لتنفيذ  التكلفة، واملالءمة يف البيئات اليت ترتفع فيها درجة حرارة اجلو، والسالمة.
الذي سيتم  ٢٠١٤من التقرير املرحلي للفريق لعام  ٤املقرر. وأعدت فرقة العمل مشروع تقرير يرد يف اجمللد 

 لسادس والعشرين لألطراف.استكماله لينظر فيه االجتماع ا

وقدم الرئيسان املشاركان لفرقة العمل السيد المبريت كوجيبريز والسيد روبرتو بيكسوتو وعضو فرقة  - ٥٤
 ويرد يف الفرع باء من املرفق الثالث من هذا التقرير العمل السيد بول أشفورد عرضًا عن مشروع التقرير.

 ز للعرض الذي أعده مقدمو العروض.موج

املناقشات اليت أعقبت ذلك، أعرب معظم املمثلني عن شكرهم للفريق إلعداد هذا ويف سياق  - ٥٥
وتساءل أحد املمثلني عما إذا كان الفريق قد جتاوز اختصاصاته بتقدميه سيناريوهات للتخفيف من  التقرير.

ورد  ناخ.ظاهرة تغري املناخ، قائًال إن ذلك يقع ضمن اختصاصات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل
(ج) من املقرر  ١السيد أشفورد قائًال إن سيناريوهات التخفيف من ظاهرة تغري املناخ قد أُعدت وفقاً للفقرة 

اليت طُلب فيها من الفريق تقييم املنافع البيئية ملختلف السيناريوهات الرامية إىل جتنب استخدام املواد  ،٢٥/٥
 املستنفدة لألوزون.عاملي البديلة للمواد ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار ال

يف مقررات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد  وتساءل أحد املمثلني عما إذا كان الفريق قد نظر - ٥٦
مركبات الكربون اهليدروفلورية، وحقيقة أن  التخلص التدرجيي من استخداماألطراف بشأن خطط إدارة 

قد تكون غري مؤهلة للحصول  ٥ األطراف العاملة مبوجب املادة الشركات املتعددة اجلنسيات اليت تعمل يف
على التمويل بغية االنتقال إىل مراحل استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي 

ون أداء األعمال كاملعتاد بالنسبة ملركبات الكرب ورد السيد كوجيبريز بأن سيناريو مبوجب بروتوكول مونرتيال.
مراحل االنتقال من استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية غري أن  اهليدروفلورية مل يأخذ يف االعتبار

املعدات اجلديدة اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية واليت تدخل أسواق األطراف العاملة مبوجب 
وق املتعدد األطراف، ولذلك فإن تأثري مقررات تتجاوز بكثري مراحل االنتقال اليت ميوهلا الصند ٥املادة 

على  فلوريةكلورية مركبات الكربون اهليدرو  التخلص التدرجيي من استخداماللجنة التنفيذية بشأن خطط إدارة 
وبالنسبة للشركات املتعددة اجلنسيات مل يفرق التقرير بينها وبني الشركات  التوقعات هي تأثريات حمدودة.
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بدًال من ذلك يف مسأليت االستهالك والطلب على مركبات الكربون اهليدروفلورية وتكلفة الوطنية، بل نظر 
 إىل استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي. االنتقال من استخدامها

ا  - ٥٧ بلدان وتساءل ممثالن عن درجات احلرارة اليت تُعترب مرتفعة، وذلك من أجل تصنيف البلدان على أ
ذات درجات حرارة مرتفعة. وأشار أحد املمثلني إىل أن هذه املعلومات ستساعد يف تقييم نوعية البدائل 

وتساءل أحدمها عما إذا كان الفريق قد نظر، فيما يتعلق ببدائل املواد املستنفدة  املستخدمة يف هذه البلدان.
ملرتفعة، يف كميات شحن املواد القابلة لالشتعال لطبقة األوزون املستخدمة يف البلدان ذات درجات احلرارة ا
على استخدام البدائل القابلة لالشتعال، بينما  ٥والقيود اليت تفرضها األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

تساءل املمثل اآلخر عن البدائل بالنسبة للبلدان ذات درجات احلرارة الدافئة اليت ال تبلغ مستوى درجات 
وتساءل ممثل آخر عما إذا كان ثاين أكسيد الكربون ميثل غاز تربيد مناسب للبلدان اليت  ‘‘.تفعةاملر ’’احلرارة 

 جة مئوية.در  ٤٠و ٣٠ترتاوح درجات احلرارة فيها بني 

درجة مئوية، وذلك  ٤٢و ٤٠وقال السيد بيكسوتو إن درجات احلرارة املرتفعة تبدأ عندما ترتاوح بني  - ٥٨
وفيما يتعلق  دمة من دوائر التصنيع وعمليات التقييم التقنية واملواصفات الدولية.استنادًا إىل املعلومات املق

بغازات التربيد القابلة لالشتعال، فإن خمتلف البلدان واألقاليم هلا قواعد وأنظمة سالمة خمتلفة بشأن الشحن 
سبة للمعدات املركبة فإن األقصى هلذه املواد، وأن األمر مرتوك لكل بلد العتماد املعايري اخلاصة به؛ وبالن

كسيد الكربون يف نظم أو وميكن استخدام ثاين  كيلو غرام.  ١,٧وغرام  ١٠٠الشحن الشائع يرتاوح بني 
للبلدان قدر من و  التربيد التجاري يف البلدان املدارية، ولكن ال يوصى باستخدامه يف درجات احلرارة املرتفعة.

 بغي أن تنظر يف مسائل من قبيل اهلندسة والتصميم لتحسني األداء.احلرية يف اختيار غازات التربيد، ولكن ين
يف تقريره النهائي البدائل اليت تستويف مجيع متطلبات  وأضاف السيد كوجيبريز أن الفريق سيوضح بقدر أكرب

 ئات ذات درجات احلرارة املرتفعة.يف البي ٢٥/٥املقرر 

قطاع الصحة يف املناطق الريفية اليت يتوفر هلا قدر  وفيما يتعلق مبسألة بدائل األمونيا لالستخدام يف - ٥٩
م قد أدرجوا ثاين أكسيد الكربون الذي  ضئيل من الكهرباء أو ال تتوفر هلا كهرباء، قال السيد بيكسوتو إ
ميكن أن يستخدم يف النظم املتسلسلة، أو بعض املزائج املشبعة مبركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة 

 على إحداث االحرتار العاملي اليت جيري تطويرها.املنخفضة 

وفيما يتعلق بقطاع التربيد وتكييف اهلواء، أشار أحد املمثلني إىل أنه سيكون من املفيد أن يدرج يف  - ٦٠
 ٥مخس سنوات بني األطراف العاملة مبوجب املادة للتخلص التدرجيي يبلغ فارق زمين  ٢سيناريو التخفيف 

وتساءل ممثل آخر عما إذا كان الفريق قد نظر يف توقعاته اسرتجاع  .٥وجب املادة واألطراف غري العاملة مب
وفيما يتعلق بالتكاليف،  غازات التربيد والتكاليف الشاملة إلصالح وصيانة معدات التربيد وتكييف اهلواء.

كون له تأثري على قالت املمثلة إن ارتفاع تكاليف هذه املعدات يف البلدان النامية يبعث على القلق حيث سي
وتساءل ممثل آخر عن املعايري اليت حتدد اعتماد البدائل ذات القدرة  رفاهية السكان يف تلك البلدان.

مشريًا إىل أنه يبدو أن تطبيق البدائل ذات ، املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف إطار كل سيناريو
يف حالة  املفلورإىل قواعد االحتاد األورويب بشأن الغاز  القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يستند

قطاع التربيد، وتساءل عما إذا كانت تقديرات السيناريو قد أخذت يف االعتبار التخفيضات يف اخلدمة 
 حيثما توفرت بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاع التصنيع.
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اختار سيناريوهني اثنني جملرد بيان ما ميكن أن حيدث يف إطار  أن الفريق قدجيبريز ورد السيد كو  - ٦١
جمموعة معينة من الظروف، وميكن لألطراف أن حتدد عن طريق املشاورات الثنائية أكثر طريقة معقولة لبيان 
ا حتقيق االنتقال من مرحلة استخدام مركبات الكربون  نتائج السيناريوهات املختلفة والكيفية اليت ميكن 

يدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة على اهل
وفيما يتعلق باالسرتجاع واإلصالح أخذ الفريق يف االعتبار تقديرًا متحفظًا بشأن  إحداث االحرتار العاملي.

مجالية املستخدمة يف األرقام اخلاصة بالعمل غازات التربيد املسرتجعة واملعاد تدويرها لتقدير نسبة اخلدمة اإل
، ومل تفرتض أية تغيريات يف ممارسات اخلدمة يف أي ٢وسيناريو التخفيف  ١املعتاد وفقًا لسيناريو التخفيف 

من واحد من سيناريوهي التخفيف، نظرًا إىل أن ممارسات اخلدمة لن يكون هلا تأثري كبري على التوقعات 
وبالنسبة لتطبيق البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي،  ناخية.املسقطة للتأثريات امل

وباملثل  فإن التواريخ املختارة كانت عشوائية وال ترتبط بالضرورة بقواعد االحتاد األورويب أو غريها من القواعد.
مثًال ال  ١سيناريو التخفيف وفقًا ل ٢٠٢٠فإن االفرتاض بأن بديًال معينًا سوف يستخدم اعتبارًا من عام 

 .٢٠١٤يعين أن البديل سيكون متوفراً جتارياً يف عام 

واقرتح أحد املمثلني أن ُتدرج يف السيناريوهات تأثريات جمموعة كبرية من اإلجراءات التنظيمية احملتملة  - ٦٢
شئة عن اإلجراءات بدًال من القواعد اخلاصة باالحتاد األورويب وحدها، فضًال عن االجتاهات احملتملة النا

ا جتاوزت  كما تساءلت عما إذا كان الفريق قد نظر املعينة اليت مل تُتخذ بعد. يف التكنولوجيات اليت يبدو أ
وقال السيد كوجيبريز إن الفريق مستعد إلدراج معلومات إضافية عن اإلجراءات التنظيمية النوعية  التوقعات.

 ا بصورة ثنائية يف هذا االجتماع.هاليت تتخذها األقاليم واليت ميكن مناقشت

ذات القدرة املنخفضة اوي ، تساءل أحد املمثلني عن مستوى تغلغل الرغاويوفيما يتعلق بقطاع الرغ - ٦٣
ورد السيد أشفورد  على إحداث االحرتار العاملي يف البلدان املتقدمة اليت ليست أعضاء يف االحتاد األورويب.

كانت تستخدم اهليدروكربونات   ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة  يف اويبأن نسبة كبرية من قطاع الرغ
ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي وخاصة يف صناعة تطبيقات الرغويات اليت تستخدم 
البويل يوريثان. وكان الفريق حياول احلصول على املزيد من املعلومات عن استخدام مركبات الكربون 

البوليسرتين املشكلة باالنبثاق، حيث أن الفريق كان يتتبع تطبيق عوامل اوي ية وخاصة يف قطاع رغاهليدروفلور 
ويبدو أن هذه العوامل اجلديدة تتجاوز التوقعات،  نفخ غري مشبعة جديدة تتصل بأدائها من حيث التوصيل.

ثه يف تطبيق التكنولوجيات وأضاف السيد كوجيبريز أن الفريق سيستعرض حب وميكن أن تصبح دافعًا للتغيري.
 مبا يتجاوز التوقعات يف خمتلف القطاعات، وسُيحسن التقرير إذا اقتضى األمر ذلك.

وتساءل ممثالن عن األساس الذي اعتمد فيه على خمتلف التقديرات والتوقعات الواردة يف التقرير،  - ٦٤
ن التوقعات قد ذهبت بعيدًا يف حصاءات عن البدائل، وأإبلدان النامية مل تقدم وقال أحدمها إن معظم ال

ا موضع عدم يقني. وتساءل املمثل اآلخر أيضاً عما إذا كان الفريق قد أخذ يف االعتبار  املستقبل ومن مث فإ
التدرجيي الستخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، لتخلص يف توقعاته اخلطط احلالية واملتوقعة ل

ات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي املستخدمة يف األطراف لبدائل ذمن االتخلص التدرجيي و 
 .٥العاملة مبوجب املادة 

ورد السيد أشفورد بأن الفريق استخدم النهج املنطلق من القاعدة لوضع التقديرات بشأن قطاع  - ٦٥
جًا موجهًا حنو املنتجني فيما يتعلق بقطاع ال وفيما يتعلق  اوي.رغالتربيد وتكييف اهلواء، بينما استخدم 

ليتوافق التقرير مع اجلداول الزمنية للمقرر  ٢٠٣٠باجلداول الزمنية، قرر الفريق متديد التوقعات حىت عام 
يتسبب يف حاالت عدم يقني  ٢٠٢٥مع إدراكه بأن وضع التوقعات على حنو يتجاوز عام و ؛ ١٩/٦

 ع للمساعدة يف خفض عدم اليقني.إضافية، فقد طلب ردود فعل إزاء هذه املسألة يف هذا االجتما 
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ز إن هذه ري يف سياق تقدميه لتفاصيل إضافية بشأن النهج املنطلق من القاعدة، قال السيد كوجيبو  - ٦٦
العملية قد مشلت النظر يف معدات التربيد وتكييف اهلواء وحساب كميات غازات التربيد املستخدمة يف سنة 

ن البيانات يف االعتبار مبا يف ذلك البيانات عن التسريبات، معينة مع أخذ البيانات االقتصادية وغريها م
ا يف املستقبل. ويف حني أنه ميكن افرتاض تركيب معدات جديدة يف املستقبل،  وتقدير نسبة اخلدمة وتوقعا

فإن االفرتاضات اليت تستند كلية إىل النمو االقتصادي أو زيادة الطلب االستهالكي على بعض أنواع 
ولذلك فإن الُنهج املنطلقة من القاعدة تتطلب استعراضات  تؤدي إىل تقديرات غري دقيقة متاماً.املعدات قد 

 دورية للتقارير احملاسبية الختبار االفرتاضات مقارنة بالبيانات عن الواردات والصادرات الفعلية من املعدات.
اريو يتنبأ باملستقبل ينطوي على عدم ونظرًا لعدم توفر هذه البيانات بالنسبة للسنوات القادمة، فإن أي سين

ني عامل عدم يقي على حسب التقدير األويل للفريق فإن سيناريوهات التربيد وتكييف اهلواء تنطو و  يقني.
 يف املائة. ٢٥و ٢٠يرتاوح بني 

وردًا على سؤال عن مدى توفر البيانات بشأن السالمة االقتصادية لتنفيذ البدائل ذات القدرة  - ٦٧
إحداث االحرتار العاملي يف املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم، ذكر السيد أشفورد أنه كان  املنخفضة على

من الصعب حتديد التكاليف وذلك جزئيًا بسبب العدد الكبري هلذه املنشآت يف كل من البلدان املتقدمة 
ويتوقع الفريق احلصول  النمو والبلدان النامية على حد سواء وطائفة تعاريف املصطلحات يف خمتلف األقاليم.

على معلومات عن السوق ومعلومات إضافية من أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتقييم حاالت االنتقال 
ا  السابقة من مراحل االستخدام لتحسني التقرير، غري أنه سيكون من الصعب تقدمي تقديرات موثوق 

ن الفريق سيبحث يف تقريره النهائي نسبة املنشآت أ زجيبري وأضاف السيد كو  بسبب التغيريات يف التكنولوجيا.
ا على االفرتاضات بشأن توقيت  الصغرية واملتوسطة احلجم اليت ُتطبق بعض التكنولوجيات لفحص تأثريا

 التكنولوجيات اليت ُتطبق.

ا إ زورداً على سؤال عما إذا كانت غازات التربيد الطبيعية قد ُدرست يف التقرير، قال السيد كوجييرب  - ٦٨
مل تستخدم نظرًا إىل أن غازات التربيد ذات ‘‘ غازات التربيد الطبيعية’’نوقشت باستفاضة، غري أن عبارة 

 القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي تشمل غازات التربيد الطبيعية وغري الطبيعية.

الفريق وممثلني لألمانة  واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق غري رمسي من األطراف املعنية وأعضاء - ٦٩
للعمل على هامش هذا االجتماع وتقدمي املزيد من اإلرشادات للفريق بشأن وضع الصيغة النهائية لتقريره 

 والعشرون لألطراف. فيه االجتماع السادس لينظر

وعلى ضوء عمل الفريق غري الرمسي، أورد ممثل الفريق أن الفريق غري الرمسي طلب من الفريق النظر  - ٧٠
دًا يف إضافة سيناريو جديد للعمل على النحو املعتاد دون قيد، وسيناريو للنظر يف آثار اللوائح املتوقعة جمد

واللوائح احلالية، ومرفق جديد بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية تكون مالءمة لالستخدام يف 
فر التقرير املزيد من التحليل القطاعي، البيئات ذات درجات احلرارة العالية. واتفق الفريق أيضًا على أن يو 

فرتاضات اخلاصة بتوقعات اخلدمات والنمو، واملزيد من املعلومات النوعية عن الومعلومات إضافية عن ا
 ٨االستخدامات الصغرية ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مثل االستخدامات يف جمال احلماية من احلرائق 

 .٢٠١٤آب/أغسطس 
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 (د)) ١، الفقرة الفرعية ٢٥/٥ريق التقييم العلمي بشأن قياسات المناخ الرئيسية (المقرر تقرير ف  -باء 

(ب)، قدم السيد أ. ر. رافيشنكارا، الرئيس املشارك لفريق التقييم  ٥يف سياق تقدمي البند الفرعي  - ٧١
لغازات، وهي العلمي، عرضًا بشأن القياسات الرئيسية املستخدمة يف قياس تغري املناخ بسبب إنبعاثات ا

وأكثر  القسر اإلشعاعي، والقدرة على إحداث االحرتار العاملي، والقدرة على تغيري درجات احلرارة العاملية.
القياسات املستخدمة يف الوقت احلاضر هي القدرة على إحداث االحرتار العاملي مع حتديد اآلفاق الزمنية 

وسريد املزيد من التفاصيل عن املوضوع،  مائة عام. األكثر شيوعاً، ألسباب سياسية وليس علمية، يف حدود
الذي من املقرر صدور  ٢٠١٤مبا يف ذلك املعلومات عن الطائفة العريضة من الغازات، يف تقرير الفريق لعام 

 .لعرضلذلك اوجز م نسخته النهائية بنهاية العام. ويرد يف الفرع جيم من املرفق الثالث من هذا التقرير

الت احلاضرين بعد العرض الذي قدمه، أكد أن اختيار نطاقات زمنية أكثر قصراً وردًا على تساؤ  - ٧٢
للجزيئات اليت تتسم بنطاق عمري قصري سيحقق قيمة حمسوبة أعلى للقدرة على إحداث االحرتار العاملي، 

ني القصري والقدرة على تغيري درجات احلرارة العاملية، وأنه ميكن أخذ االرتفاع يف درجات احلرارة على املدي
 والطويل يف االعتبار عند حساب القدرة على تغيري درجات احلرارة العاملية.

 وأحاط الفريق العامل علماً باملعلومات اليت مت تقدميها. - ٧٣

لتعزيز االنتقال من مرحلة  ١٩/٦من المقرر  ٩المعلومات المقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة   -جيم 
البيئية (المقرر وزون على نحو يقلل إلى الحد األدنى من اآلثار استخدام المواد المستنفدة لأل

 )٣، الفقرة ٢٥/٥

إىل  االنتباه األمينة التنفيذية ت(ج) من جدول األعمال، وجه ٥للبند الفرعي  ايف سياق تقدميه - ٧٤
ف اليت ُمجعت فيها املعلومات اليت قدمتها األطرا )UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4(الوثيقة اإلعالمية 

من أجل  ١٩/٦من املقرر  ٩بشأن جهودها املبذولة مبوجب الفقرة  ٢٥/٥من املقرر  ٣استجابة للفقرة 
تعزيز االنتقال من مرحلة استخدام املواد املستنفدة لألوزون إىل استخدام مواد تقلل إىل أبعد حد من التأثري 

ا   اجملمعة اليت ُقدمت تفاوتاً  ١٤ ـــوقد تفاوتت العروض الـ البيئي. كبريًا من حيث احملتوى والشكل، كما أ
 ُقدمت باللغة اإلنكليزية فقط.

اتفق الفريق العامل على أن الفريق غري الرمسي املكون من األطراف املعنية، وأعضاء فريق اخلرباء و  - ٧٥
قدمة وممثلي األمانة الذي أُنشئ مبوجب اجلزء الفرعي ألف من الفرع اخلامس أعاله سيناقش أيضًا املشورة امل

 .٢٥/٥ا األطراف بناء على املقرر إىل فريق اخلرباء بشأن املعلومات اليت قدمته

من املقرر  ٩أنه وفقًا للفقرة  األمينة التنفيذية توبعد املناقشات اليت أجراها الفريق غري الرمسي، أورد - ٧٦
جز للمعلومات اليت والطلبات اإلضافية واإلرشادات املقدمة من األطراف يف هذا االجتماع، سُيعد مو  ٢٥/٥

، مبا يف ذلك املعلومات ٢٥/٦من املقرر  ٩بشأن تنفيذها للفقرة  ٢٥/٥قدمتها األطراف وفقًا للمقرر 
ا، وأي معلومات إضافية تُقدم يف موعد أقصاه  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4الواردة يف الوثيقة  وإضافا

حدث املعلومات اليت تقدمها األطراف. . وإلعداد املوجز ستستخدم األمانة أ٢٠١٤آب/أغسطس  ٣٠
 وسيكون املوجز متاحاً باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة.
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تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ  -سادساً 
 )٢٥/٨(المقرر  ٢٠١٧- ٢٠١٥بروتوكول مونتريال للفترة 

من جدول األعمال، أشار الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم  ٦بند يف سياق تقدمي الو  - ٧٧
، أنشأ الفريق فرقة عمل إلعداد تقرير بشأن التمويل الالزم لتجديد ٢٥/٨املقرر ب عمالً االقتصادي إىل أنه 

 ، وينبغي أن يتضمن هذا التقرير٢٠١٧- ٢٠١٥موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة الثالث سنوات 
. وقد ورد التقرير ٢٠٢٣- ٢٠٢١و ٢٠٢٠- ٢٠١٨مبالغ إرشادية للتمويل املطلوب لفرتيت الثالث سنوات 

املرفق الثاين من الوثيقة  يف ، كما أُدرج موجز تنفيذي٢٠١٤من تقرير الفريق لعام  ٦يف اجمللد 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1. الرئيسان زري والسيد المربت كوجيب  وقدمت السيدة شيكيو زهانغ ،

، النتائج الرئيسية عضو فرقة العمل والسيد ماركو غونزاليز املشاركان لفرقة العمل املعنية بتجديد املوارد،
 موجز للعرض الذي أعده مقدمو العروض. ويرد يف الفرع دال من املرفق الثالث من هذا التقرير للتقرير.

فقد استفسر العديد من  ض املمثلني.على أسئلة طرحها بعجيبريز وبعد العرض، أجاب السيد كو  - ٧٨
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حبلول عام لتخلص من املمثلني عن ختصيص التمويل لتحقيق هدف ا

يف أثناء الثالث فرتات اليت تبلغ كل واحدة منها ثالث سنوات حسب ما جاء يف احلالتني الوارد  ٢٠٢٠
. وأجاب ٢٥/٨ن ذلك يتسق مع االختصاصات احملددة يف املقرر وصفهما يف التقرير، متسائلني عما إذا كا

، كمعلومات إضافية، سيناريو حمتمل ثاٍن لتخصيص األموال على جدر أن يبأن الفريق قد قرر جيبريز السيد كو 
ملركبات  ٢٠٢٠املستهدف لعام حنو يزيد عن املطلوب صراحة يف االختصاصات اليت مت فيها تقليل التمويل 

الوارد يف  ES-6على النحو املوضح يف اجلدول سنوات على مدى فرتات الثالث يدروكلورية فلورية الكربون اهل
 اً طبقاً لالختصاصات.قد بني التمويل موزع ES-5ومع ذلك، فإن اجلدول  التقرير.

، قال إن احلساب يستند إىل البيانات عن ٢وفيما يتعلق بأساس حساب أرقام التمويل يف احلالة  - ٧٩
ا اللجنة التنفيذية للعديد من القطاعات الفرعية مقارنة التخفيضا ت اليت حتققت يف املشروعات اليت اعتمد

وهذا  يف املائة. ٣٥بنسبة  ٢٠٢٠التدرجيي حبلول عام لتخلص بالتمويل اإلضايف الالزم لتحقيق هدف ا
اإلضافية الالزمة لتحقيق  النهج يتماشى مع املمارسة السابقة مبوجب بروتوكول مونرتيال، حيث كانت املوارد

التخفيض الذي حتقق بالفعل مقارنة خبط  هدف بعينه حتسب باستخدام الفرق بني خط أساس، أو
وفقًا هلذا النهج، إذا متت املوافقة مسبقًا على التمويل للمرحلة األوىل من و  األساس، واهلدف املستصوب.

فلورية اليت ترمي إىل حتقيق ية كلور اهليدرو  مركبات الكربون التخلص التدرجيي من استخدامخطط إدارة 
يف املائة، فسُيخفض بالتايل التمويل املطلوب  ١٠النسبة املطلوبة البالغة  ختفيضات يف االستهالك تتجاوز

وأوضح، رداً على سؤال آخر، أن اهلدف الرامي إىل التخفيض  يف املائة. ٣٥بنسبة التخلص لتحقيق هدف 
، وأنه بعد هذا التاريخ ستستمر عملية االنتقال من ٢٠٢٠ائة ينطبق على عام يف امل ٣٥التدرجيي بنسبة 

يف املائة، وهي النسبة الالزمة  ٣٢,٥بنسبة  مراحل االستخدام حسبما هو خمطط هلا، مع ختفيض آخر
 .٢٠٢٥يف املائة حبلول عام  ٦٧,٥ لتحقيق هدف التخفيض بنسبة

ديدة، قال إن فرقة العمل قد أخذت يف االعتبار يف فيما يتعلق بفعالية كلفة التكنولوجيات اجلو  - ٨٠
فلورية التمويل الذي متت املوافقة ية كلور مركبات الكربون اهليدرو  التخلص التدرجيي من استخدامخطط إدارة 

ا متاماً يف السوق  عليه بالفعل بالنسبة للتكنولوجيات اجلديدة. أما التكنولوجيات اجلديدة اليت مل تثبت جدار
م النظر فيها، حيث أن عمل فرقة العمل جيب أن يعتمد على أساس راسخ على أنشطة الصندوق فلم يت

ال ميكن أن  من نفس املنطلق،و  املتعدد األطراف، وال ميكن أن يراعي اإلسقاطات التكنولوجية املستقبلية.
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ة على املنافسة، أو على االعتبار العوامل على املستوى القطري اليت قد تؤدي إىل تباينات يف القدر  تُؤخذ يف
تنفيذ البدائل. وباإلضافة إىل ذلك، وفيما يتعلق مبسألة فعالية الكلفة للبدائل ذات القدرة املنخفضة على 
إحداث االحرتار العاملي، قال إن أرقام فعالية الكلفة الواردة يف التقرير ُوضعت على أساس القيم اليت كان 

ا بالنسبة للمشروعات املو  التخلص التدرجيي من افق عليها، أو يف املرحلة األوىل من خطط إدارة معموًال 
فلورية، غري أن البيانات اإلرشادية بشأن البدائل ذات القدرة ية كلور مركبات الكربون اهليدرو  استخدام

املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي كانت قليلة، ولذلك هناك احلاجة إىل إجراء دراسة أخرى عن هذه 
من نفس املنطلق، مل تأخذ فرقة العمل يف اعتبارها فعالية الكلفة للبدائل ذات القدرة املنخفضة و  سألة.امل

وبشأن  على إحداث االحرتار العاملي بالنسبة لوحدات تكييف اهلواء للبلدان ذات درجات احلرارة املرتفعة.
العمل تفتقر إىل أي توجيه بشأن التمويل ، قال إن فرقة ٢٢- املصانع الدائمة اإلنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون

وىف معرض رده على سؤال بشأن املنافع  اإلضايف هلذه املصانع، ومن مث مل تأخذها يف االعتبار يف تقريرها.
أخذت يف االعتبار املبالغ احلقيقية اليت مت  ٢البيئية النسبية يف احلالتني املعروضتني يف التقرير، قال إن احلالة 

الستهالك يف من اتدرجيي لتخلص الها للتمويل يف خمتلف القطاعات الفرعية اليت سيتم فيها ااالتفاق علي
وقت قريب، مما يؤدى إىل اخنفاض مستويات االستهالك، ومن مث إىل منافع بيئية بقدر أكرب مقارنة باحلالة 

 دقيق لتحديد كمية هذه املنافع. ؛ وستكون هناك حاجة إىل حتليل١

عما إذا كانت فرقة العمل قد أخذت يف االعتبار أنشطة الشركات املتعددة وردًا على سؤال  - ٨١
ا و اجلنسيات يف عملها،  عما إذا كان قد ُأجري حتليل لتحديد النسبة املئوية لالستهالك اليت تعهدت 

مركبات  التخلص التدرجيي من استخدامالشركات املتعددة اجلنسيات يف املرحلة األوىل من خططها إلدارة 
فلورية، قال إنه بالنسبة للبلدان اليت لديها عدد كبري من الشركات املتعددة اجلنسيات ية كلور لكربون اهليدرو ا

واخلدمات، فقد أُفرتض أنه ليس من الضروري توفري أي متويل للمرحلة الثانية، بينما مل يتم إجراء ختفيضات 
من  عددة اجلنسيات مسؤولة عن قدر ضئيل نسبياً يف احلسابات بالنسبة للبلدان اليت تكون فيها الشركات املت

وفيما يتعلق مبسألة ما إذا كانت تقديرات التمويل للبلدان املستهلكة من غري البلدان ذات  االستهالك.
حجم االستهالك املنخفض قد أخذت يف االعتبار مسائل من قبيل تواريخ التوقف والصادرات، قال إن 

توقف ينبغي أال تطبق، كما أن البيانات عن الصادرات كانت غري كافية الفريق قد خلص إىل أن تواريخ ال
 إذا توفرت بيانات كافية. وأشار إىل أن الصادرات ُميكن أن تؤخذ يف االعتبار إلجراء احلسابات الالزمة.

وأضاف أنه مع إدراك فرقة العمل أن التعويض عن خسارة األرباح الناجتة عن التخفيض التدرجيي يف قطاع 
التدرجيي، فقد قرر الفريق، تيسرياً لتخلص نتهاء من مرحلة االإلنتاج يف الصني عادة ما يتم صرفها فور اا

لعملية احلساب، توزيع املبلغ املتاح املفرتض على مدى عدد من السنوات القادمة للحصول على رقم التكلفة 
يات غري الضارة بالبيئة، قال إن البيانات ورداً على سؤال عن إمكانية تقدمي متويل إضايف للتكنولوج السنوية.

ن فرتات السنوات الثالث، بينما املستخدمة يف احلسابات تستند إىل االلتزامات القائمة ألول فرتتني م
 لة لفرتة الثالث سنوات الثالثة.ستخدمت أرقام أكثر دالاُ 

عامة بشأن جتديد موارد  ويف أعقاب تلك األسئلة واألجوبة، انتقل الفريق العامل إىل إجراء مناقشة - ٨٢
وأثار املمثلون عددًا من القضايا اليت   .٢٠١٧-٢٠١٥الصندوق املتعدد األطراف لفرتة الثالث سنوات 

كانت حتتاج إىل مناقشة عند حتديد املستوى املناسب لتجديد املوارد لفرتة الثالث سنوات، مبا يف ذلك إىل 
كة املباشرة أو غري املباشرة يف االعتبار يف إطار إعداد املشاريع، أي مدى ينبغي أن تؤخذ املنافع املناخية املشرت 

حرتار العاملي، والتحديات اليت الواملسألة ذات الصلة املتعلقة بتمويل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث ا
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مركبات الكربون  التخلص التدرجيي من استخدامتواجه البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض يف 
عمليات جتديد املوارد يف املستقبل؛ و روكلورية فلورية؛ والعالقة بني متويل العملية احلالية لتجديد املوارد اهليد

وتوضيح خمتلف السيناريوهات اليت طرحتها فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد؛ ومواصلة النظر يف مفهوم 
 لعمل.زام الوارد يف تقرير فرقة االتدرجيي القائم على االلتالتخلص 

شهدت حتديات جديدة يف معاجلة  ٥وقال أحد املمثلني أن عدداً من األطراف العاملة مبوجب املادة  - ٨٣
التدرجيي املعجل لتخلص على ا ٢٠٠٧املسائل اليت مل تكن واضحة لألطراف عندما وافقت يف عام 

ن اهليدروكلورية فلورية اليت الستخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك كميات مركبات الكربو 
تأثريات التكنولوجيات و استخدامها تدرجيياً، واختيار التكنولوجيات يف فرتة التغري السريع، التخلص من جيب 

وأشار إىل أنه على الرغم من ذلك، ساعدت اإلدارة الفعالة  على املناخ، وتكاليف التكنولوجيات البديلة.
مركبات الكربون  التخلص التدرجيي من استخداموافقة على خطط إدارة للصندوق اللجنة التنفيذية على امل

اهليدروكلورية فلورية واملشاريع األخرى يف مجيع البلدان تقريباً، وأصبح من املؤكد امتثال معظم األطراف 
ث وفيما يتعلق بفرتة الثال .٢٠١٥للهدف الرامي إىل التخفيض التدرجيي حبلول عام  ٥العاملة مبوجب املادة 

، فمن األمهية مبكان إدراك األهداف الطويلة األجل لألطراف العاملة مبوجب املادة ٢٠١٧- ٢٠١٥سنوات 
وفيما يتعلق مبسألة تقرير فرقة العمل،  خذ يف االعتبار التأثريات املناخية يف سياق عمل الربوتوكول.ؤ ، وأن تُ ٥

التوجيهية للجنة التنفيذية وفعالية تكلفة املشاريع قال إن التقرير اتبع النهج التقليدي عند النظر يف املبادئ 
جًا مبتكرًا خليارات التمويل اليت عرضها. وأوضح أن من العناصر  املعتمدة حىت اآلن، ولكنه أيضًا اعتمد 

أو سيناريوهات ‘‘ تركيز صرف املوارد يف بداية الفرتة’’اليت ينبغي أخذها يف االعتبار عند النظر يف سيناريو 
ا على عمليات جتديد املوارد يف املستقبل.التموي وحددت ممثلة أخرى  ل األكثر مساواة يف التوزيع هو تأثريا

عناصر أخرى مثل األمهية اليت ُميثلها بالنسبة للبلدان املاحنة استقرار املسامهات املستقبلية ومعدالت املبالغ 
مركبات الكربون اهليدروكلورية  من استخدامالتخلص التدرجيي املصروفة يف املرحلة األوىل من خطط إدارة 

وأضافت أنه، كما أشارت أمانة الصندوق املتعدد األطراف، بلغت نسبة  فلورية اليت كانت متدنية جداً.
يف املائة من خط األساس ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على الصعيد العاملي،  ٢٤التمويل حىت اآلن 

 املتعلقة بعملية جتديد املوارد املقبلة سُتتخذ على حنو خيدم مصاحل مجيع األطراف. مما يدل على أن القرارات
ن مركبات الكربون وقال أحد املمثلني إنه ينبغي تركيز اجلهود على املواد املستنفدة لألوزون بدًال م

 اهليدروفلورية.

 نولوجيا والتقييم االقتصادي،قرر الفريق العامل أن ينشئ فريق اتصال ملواصلة مناقشة تقرير فريق التكو  - ٨٤
وأن يقدم املزيد من اإلرشادات لفريق اخلرباء، وأن يناقش املعلومات اإلضافية املطلوبة ملساعدة اجتماع 

سيشارك يف رئاسة فريق االتصال السيد بول كراجنيك و  األطراف على التوصل إىل قرار بشأن جتديد املوارد.
 يداد وتوباغو).(النمسا)، والسيدة ماريسا غوري (ترين

وبعد ذلك أشار الرئيس املشارك لفريق االتصال إىل أن الفريق ناقش كل أجزاء تقرير فرقة العمل،  - ٨٥
ونظر يف جمموعة كبرية من املسائل، مبا يف ذلك املسائل العامة مثل والية فرقة العمل، واملنهجية املستخدمة، 

قدرة البدائل على إحداث و تنفدة لطبقة األوزون، وبعض املسائل اخلاصة مثل استهالك وإنتاج املواد املس
 االحرتار العاملي، ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم، والتحديات اليت تواجه البلدان ذات حجم

سان املشاركان موجزاً للمقرتحات إلدراجها يف تقرير إضايف تعده فرقة العمل االستهالك املنخفض. وأعد الرئي
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ارد الصندوق. وتوصل فريق االتصال إىل اتفاق بشأن نطاق املسائل، غري أن بعض أجزاء املعنية بتجديد مو 
ا. النص ظلت موضوعة بني قوسني لإلشارة إىل عدم االتفاق  بشأ

واتفق الفريق العامل على أن يناقش فريق صغري مكون من األطراف املعنية النصوص املوضوعة بني  - ٨٦
توصل إىل اتفاق. وبعد هذه املناقشات، اتفق الفريق العامل على حذف  قوسني مناقشة غري رمسية على أمل ال

كل النصوص الواردة بني قوسني من موجز املقرتحات الذي أعده الرئيسان املشاركان. واعتمد الفريق بعد 
ز املوج يردو املقرتحات إلدراجها يف تقرير إضايف تعده فرقة العمل املعنية بتجديد موارد الصندوق.  ذلك موجز

 هذا التقرير.بصيغته املعتمدة يف املرفق الثاين من 

 )٢، الفقرة ٢٥/٥نتائج حلقة العمل المعنية بإدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية (المقرر  - سابعاً 

عن حلقة العمل اليت ُعقدت بشأن إدارة مركب  قدمت السيدة غودي الكيماد (هولندا) تقريراً  - ٨٧
 .٢٥/٥متوز/يوليه، عمًال باملقرر  ١٢و ١١عقاد االجتماع احلايل، يومي الكربون اهليدروفلوري قبيل ان

ا تُقدم التقرير بامسها وباسم الثالثة ُمقررات األخريات حللقة العمل، وهن: السيدة دونالني  وأوضحت أ
 وبعد شارلز (سانت لوسيا)، والسيدة آين غابرييل (أسرتاليا) والسيدة بيتول ذو احلاسين (إندونيسيا).

العروض األولية، ومعظمها ُمقدم من أعضاء أفرقة التقييم، ُعقدت أربع جلسات بشأن املسائل التقنية، وهي 
املسائل القانونية، ال سيما تدابري الدعم املتبادل بني معاهدات األوزون وتغري املناخ، والتمويل ونقل 

 هليدروفلوري.دارة مركب الكربون االتكنولوجيا، والسياسات والتدابري اخلاصة بإ

شهدت كل جلسة، بتوجيه من ُميسر مستقل، عروضًا مميزة، وردودًا من جلنة من اخلرباء وأسئلة  - ٨٨
م الشخصية. وتعليقات من احلضور. اية حلقة  وحتدث ُمقدمو العروض وأعضاء الفريق مجيعهم بصفا ويف 

وحاولت  لسة اليت عملت فيها كمقررة.العمل، قدمت كل ُمقررة ُملخصًا للقضايا الرئيسية اليت أُثريت يف اجل
ن ال ُمتثل أي نوع من نتائج مت امل قررات تسجيل مجيع وجهات النظر املعرب عنها، غري أن ُملخصا

دف إىل املساس بأي شيء قد تُقرره األطراف بشأن أي مسألة. ا ال  ومت جتميع  التفاوض عليها؛ كما أ
 .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/3(هذه امللخصات يف ملخص واحد يف الوثيقة 

أشاد مجيع املمثلني الذين حتدثوا يف املناقشات اليت تلت ذلك باألمانة لتنظيمها حلقة العمل و  - ٨٩
وقال بعض املمثلني إن حلقة العمل حققت جناحاً   وباملقررين جلهودهم يف إعداد ملخص حلقة العمل.

ة ومنتدى قيم ومناسب التوقيت لتبادل لوجهات كبرياً، مبا وفرته من معلومات مثرية لالهتمام وآفاق جديد
بيد أن بعض املمثلني قالوا إن الوقت املتاح مل يكن كافيًا جلميع املشاركني لألعراب عن  النظر واملعرفة.

 إن نتائج حلقة العمل مل تعكس مواقف احلكومات.و آرائهم، 

ت النظر اليت أُبديت يف قال بعض املمثلني أيضًا إن ُملخص املقررين مل يشمل كل نطاق وجهاو  - ٩٠
وأشار بعض املمثلني  حلقة العمل، بل ركَّز فقط على وجهات نظر ُمقدمي العروض وأعضاء جلنة اخلرباء.

وقال  على وجه اخلصوص إىل أن مشاكل البلدان اليت تتميز بارتفاع يف درجات احلرارة احمليطة مل يتم تناوهلا.
 م وجود توافق يف اآلراء بشأن اجلداول الزمنية للخفض التدرجييممثل آخر إنه كان واضحًا من املناقشات عد

 ملركبات الكربون اهليدروفلورية.

وتساءل عدد من املمثلني عن االستنتاجات الواردة يف ملخص املقررين بشأن اجلوانب القانونية  - ٩١
تحدة اإلطارية بشأن تغري ملعاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال واتفاقية األمم امل

وقال أحد املمثلني إن التقرير جتاهل تلك العروض اليت أثارت الشكوك بشأن العالقة القانونية بني  املناخ.
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وقال ممثل آخر إن الطريقة املنطقية حلل مشكلة العالقة بني نظامي  نظامي معاهديت األوزون واملناخ.
ختاذ إجراءات من طرف واحد مبوجب نظام األوزون بشأن تعديل امن  املعاهدتني هي التعاون بينهما، بدالً 

وقال ممثل آخر إن اإلطار العاملي الذي تضمن التقرير الدعوة إليه موجود بالفعل يف  بروتوكول مونرتيال.
 شكل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومن املهم أال يُلحق بروتوكول مونرتيال الضرر بالنظام املناخي.

ا و  قال ممثل آخر إن احلجة القائلة مبعاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال أل
أال و ألطراف احلذر امعاهدة ثبت جناحها ميكن أن متتد لتشمل كل أنواع األشياء، وإنه ينبغي أن تتوخى 

ج أكثر حذراً ومن مث كان تُثقل كاهل الربوتوكول.  .ت الدعوة التباع 

بيد أن أحد املمثلني قال إن التقرير أخفق يف التأكيد على االستنتاج الواضح للجلسة املعنية  - ٩٢
باجلوانب القانونية، أي أنه ال يوجد أي عائق قانوين ملعاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول 

كان جمرد رأي ُمقدمي العروض، وأنه وأعرب ممثل آخر عن رأي خمالف، قائًال إن هذا االستنتاج   مونرتيال.
من اتفاقية فيينا حلماية طبقة  ٢وقال إن نص املادة  من املؤسف عدم طرح حجة مضادة يف أثناء اجللسة.

إن البند الوارد يف و األوزون ليس كافيًا للسماح لربوتوكول مونرتيال بتغطية مركبات الكربون اهليدروفلورية، 
 املناخ الذي قصر تلك املعاهدة على غازات االحتباس احلراري اليت ال ختضع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري

لربوتوكول مونرتيال يعين أن كال النظامني ال ميكنهما يف وقت واحد التحكم يف مركبات الكربون 
 من النقطتني يف ملخص حلقة العمل.وقال إنه مل ترد إشارة إىل أي  اهليدروفلورية.

ما أتاحت حلقة العمل فرصة إلجراء مناقشات قيمة للغاية ظلت املسائل وقال ممثل آخر إنه بين - ٩٣
وستكون اخلطوة اإلجيابية التالية هي دعوة أمانة األوزون وأمانة االتفاقية اإلطارية بشأن  القانونية دون حل.

ضع فهذا من شأنه أن يساعد على و  تغري املناخ لبدء نقاش بشأن املسائل القانونية ونطاق االتفاقني.
ا بروتوكول  األساس لشراكة حقيقية بني نظامي املعاهدتني وأن يتيح خمرجًا حمتمًال حلالة اجلمود اليت اتسم 

 مونرتيال على مدى السنوات اخلمس املاضية.

ا مفيدة بشكل خاص  - ٩٤ وقال العديد من املمثلني إن املعلومات واملناقشات يف حلقة العمل ستثبت أ
بيد أن أحد املمثلني قال إن مسألة نقل التكنولوجيا مل يتم التطرق إليها  .٥ملادة لألطراف العاملة مبوجب ا

 بالقدر الكايف، وأعرب عن أمله يف أن يتم تناوهلا يف املستقبل.

وقال ممثل آخر إن ملخص حلقة العمل مل ُيشر إىل احلاجة إىل التعاون مع القطاع اخلاص يف تطوير  - ٩٥
فلورية رغم أن العروض املقدمة يف حلقة العمل أظهرت أن هناك نشاطًا كبرياً بدائل ملركبات الكربون اهليدرو 
وأعرب ممثل آخر عن موافقته على ذلك قائًال إن التقرير مل يريز تعليقات  جيري بالفعل يف هذا الصدد.

طوير مقدمي العروض من القطاع اخلاص وأعضاء فريق اخلرباء اليت تفيد بأنه كان يلزم املزيد من الوقت لت
 اهليدروفلورية وتسويقها جتارياً.بدائل ملركبات الكربون 

وكان من الواضح أنه كان يف  وخلص أحد املمثلني االستنتاجات الرئيسية اليت استقاها من املناقشات. - ٩٦
استطاعة الصندوق املتعدد األطراف أن يعمل بكفاءة بشأن إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية، نظرًا ألن 

الكربون اهليدروفلورية كانت تستخدم يف نفس القطاعات حتديدًا مثل املواد الكيميائية اليت تناوهلا مركبات 
وكان هناك تقدم كبري يف جمال تطوير بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية، ولكن البدائل  الصندوق بالفعل.

رسال إشارة إذه احلقيقة تؤكد احلاجة إىل وه املتاحة جتاريًا واملالئمة للمناخ مل تتوفر بعد لكل التطبيقات.
 وكان من املثري واضحة إىل السوق تشجع االستثمار يف البحث والتطوير والتسويق التجاري لبدائل جديدة.
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لالهتمام رؤية العدد الكبري من البلدان اليت تقوم اآلن بتنظيم مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك 
ا صدرت يف إطار تعديل بلده، واليت طبقت مؤخر  ًا لوائح جديدة كان ميكن أن تكون أكثر مشوًال لو أ

وقال أيضًا إن االستنتاج الذي توصلت إليه اجللسة بشأن املسائل القانونية هو عدم  لربوتوكول مونرتيال.
ل، غري أن وجود عقبات قانونية أمام العمل بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيا

  ال تزال يف حاجة إىل املعاجلة.مسألة تقاسم املسؤوليات بني النظامني

وطلب بعض املمثلني التوضيح بصورة جلية أن امللخص عرض آراء املقررين فقط وليس آراء  - ٩٧
وينبغي التأكيد  أال يتخذ أي إجراء بشأنه.و وقالوا إن املوجز ينبغي اعتباره وثيقة إعالمية فقط،  األطراف.

 لى أنه رغم أن امللخص يتسم بدرجة عالية من اجلودة، فإن حلقة العمل كانت حدثاً غري رمسي.ع

ا بشأنه. رب واقرتح أحد املمثلني دعوة األطراف اليت رأت أن التقرير مل ي - ٩٨ ز شواغلها إىل تقدمي تعليقا
ضت يف هذا التقرير. ومل يوافق ممثلون آخرون على ذلك، وأشاروا إىل أن شواغل األطراف سُتربز كما ُعر 

وسُتناقش هذه املسائل على أية حال بعد ذلك يف االجتماع احلايل أثناء مناقشة التعديالت املقرتحة 
 للربوتوكول.

وقال ممثلون آخرون إن املقررين قاموا مبهمة ممتازة ومهنية بتلخيص املناقشات يف وقت قصري للغاية،  - ٩٩
وأضافوا أن مسألة مركبات  ًا عن اآلراء اليت مت اإلعراب عنها.وأن امللخص الذي قدموه كان تعبريًا متوازن

ا كفيلة بأال تُقابل  الكربون اهليدروفلورية مسألة حساسة لدرجة أن أي حماولة لتلخيص املناقشات بشأ
وينطوي امللخص ككل على قيمة كبرية، وسيكون مفيدًا للمناقشات  باالرتياح من جانب بعض املشاركني.

وقد حدد املقررون على وجه اخلصوص مخس نقاط تتطلب حبثًا مستفيضًا ملواصلة  اة مرجعية.املقبلة كأد
وكان من الواضح دائمًا أن اآلراء اليت أُبديت يف حلقة العمل، وخاصة آراء مقدمي العروض  مناقشتها.

نه موجز فقد أفاد املوجز بوضوح أ وأعضاء الفريق، كانت آراء فردية وليست آراء أي بلد أو منظمة.
ا، ولذلك فليس هناك أي معىن ل  ضافة إليه.إلتعديله أو اللمقررين، وليس وثيقة مت التفاوض بشأ

حاطة علماً باملوجز، ولكن ال ينبغي جتاهل إلوقال هؤالء املمثلون إن الفريق العامل ميكنه أن يقرر ا -١٠٠
وقد أثبتت حلقة  األطراف. الجتماع ٢٥/٥املوجز. فقد ُنظمت حلقة العمل على أي حال نتيجة للمقرر 

ا مفيدة إىل حد كبري يف زيادة فهم املسألة، وينبغي الرجوع إليها عند العودة إىل مسألة مركبات  العمل أ
ومل يقصد أي أحد على اإلطالق أنه ينبغي أن تكون حلقة العمل أساساً  الكربون اهليدروفلورية يف املستقبل.

ان من الواضح دائمًا أن القصد منها هو أن تكون مبثابة احملفل ألي مقرر يتخذه اجتماع األطراف، وك
 اء واملعرفة.لتبادل اآلر 

وقال الرئيس املشارك، يف معرض تلخيصه للمناقشة، إنه من الواضح أن األطراف وجدت حلقة  -١٠١
 .العمل عملية مفيدة للغاية، رغم أن موجز حلقة العمل مل يعرض طائفة شاملة من اآلراء بشأن كل موضوع

نه من غري املناسب تعديل أو وأشار إىل أن التقرير الكامل حللقة العمل سيكون متاحًا بنهاية آب/أغسطس. 
موجز املقررين، نظرًا إىل أنه ملخص آلرائهم، ولكنه اقرتح أنه ميكن دعوة األطراف لتقدمي ما لديها من 

النظر يف مضمون ووضع كل من  وميكن الجتماع األطراف بعد ذلك إعادة تعليقات تكون يف شكل إضافة.
 املوجز وتقرير حلقة العمل.

ا على املوجز. -١٠٢  واعرتض مجيع املمثلني الذين حتدثوا على االقرتاح بدعوة األطراف إىل تقدمي تعليقا
ورأى البعض أن ذلك سيضفي طابعاً رمسياً على املوجز الذي ينبغي أن يظل موجزاً غري رمسي، ويعطيه وضعاً 
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 الغرض منه. كما أن أي تعليقات إضافية ميكن إبرازها يف هذا التقرير بدًال من ذلك. مل يكن هذا هو
حاطة إلواعرتض بعض املمثلني أيضاً على اقرتاح العودة إىل املسألة يف االجتماع القادم لألطراف، إذ يكفي ا

 مل يكن هذا هو الغرض منه.طراف و علماً باملوجز يف االجتماع احلايل مع االعرتاف بأنه مل يربز آراء مجيع األ

وأشار الرئيس املشارك إىل أن التقرير الكامل حللقة العمل سيصدر يف الوقت املناسب، وأن الفريق  -١٠٣
العامل قد أحاط علمًا مبوجز املقررين، ولكنه مل يقره، وأن التعليقات اليت أُبديت للتو سُتربز يف هذا التقرير. 

 الجتماع القادم لألطراف إذا رغب أي من األطراف يف إثارته.وميكن تناول هذا البند مرة أخرى يف ا

 المسائل التنظيمية ذات الصلة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي - ثامناً 

من جدول األعمال. وقال  ٨اتفق الفريق العامل على النظر يف كل البنود الفرعية الواردة يف البند  -١٠٤
أعد تقريراً استجابة للمقرر  ن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدالرئيس املشارك يف سياق عرضه للبند إ

ويقدم التقرير معلومات عن عمليات الفريق بشأن  .٢٠١٤من تقرير الفريق لعام  ٥الوارد يف اجمللد  ٢٥/٦
كانون   ١من  تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية التابعة له، وتشكيًال مقرتحًا للجان اخليارات التقنية اعتباراً 

، وخيارات تبسيط التقارير التكنولوجية السنوية املستكملة املقدمة من فريق التكنولوجيا ٢٠١٥الثاين/يناير 
عن حالة إعادة  ٢٠١٤من تقريره لعام ١والتقييم االقتصادي إىل األطراف. وأدرج الفريق فرعًا يف اجمللد 

 .٢٣/١٠اده استجابة للمقرر تعيينات أعضاء جلان اخليارات التقنية الذي مت إعد

وقدم الرئيسان املشاركان للفريق، السيدة بيال مارانيون والسيدة بيزانو، عرضًا عن التقارير، مبا يف  -١٠٥
ذلك التوصيات اخلاصة بالتشكيالت املعينة للجان اخليارات التقنية. ويرد يف الفرع هاء من املرفق الثالث من 

 قدمو العروض.موجز للعرض الذي أعده م هذا التقرير

ويف سياق املناقشات اليت تلت، شكر مجيع املمثلني الذين حتدثوا الفريق للتقارير اليت قدمها، وأشاد  -١٠٦
أحدهم بالقدر الكبري من الشفافية، والفعالية، واملسؤولية فيما يتعلق بتنظيم الفريق. وأعرب أحد املمثلني عن 

ا ستضم ن أن أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له رضاه بشأن الرتتيبات املقرتحة، قائًال إ
م الفنية، مبا يف ذلك البحث عن التكنو   لوجيات اجلديدة الضرورية لعملهم.سيواصلون تقدمي خربا

ما ال يعرتضان على التشكيل املقرتح للجان اخليارات التقنية، وبصفة خاصة جلنة  -١٠٧ وقال ممثالن إ
مليثيل، كما أعرب أحدهم عن أمله يف أن يواصل الفريق انتهاج املرونة فيما يتعلق اخليارات التقنية لربوميد ا

مبهمة فرقة العمل املعنية بالتشكيل وغريها من األفرقة بغية االستجابة على حنو فعال ألعباء العمل املتغرية 
 مبرور الزمن.

صوب أن يقدم الفريق يف وقال أحد املمثلني، متحدثًا بالنيابة عن جمموعة بلدان، إنه من املست -١٠٨
معلومات إضافية عن اجلهود السابقة واجلهود املتوقعة الرامية إىل حتقيق التوازن اجلغرايف  ٢٠١٤تقريره لعام 

 ان اخليارات التقنية التابعة له.والتوازن بني اجلنسني فيما بني أعضاء الفريق وجل

املستكملة اليت يقدمها الفريق لألطراف،  وفيما يتعلق خبيارات تبسيط التقارير التكنولوجية السنوية -١٠٩
األشكال اجلديدة اليت يقرتحها الفريق خالل السنوات القليلة القادمة.  قالت ممثلة إن بلدها يتطلع إىل رؤية

وأعرب ممثل آخر عن تقديره للجهود اليت بذهلا الفريق لتحقيق الكفاءة عن طريق مجلة أمور تشمل تقدمي 
 ال تشمل سوى املعلومات اجلديدة دون تكرار للمعلومات اليت سبق ورودها يف تقارير التقارير املستكملة اليت

 سابقة.
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بدرجات  واقرتح أحد املمثلني أن يشمل هيكل الفريق أعضاء هلم اخلربة يف جمال البيئات اليت تتسم -١١٠
بالنسبة لقطاع التربيد حرارة حميطة عالية، وأن تشمل واليته النظر يف متطلبات درجة احلرارة احمليطة العالية 

 لسالمة.وتكييف اهلواء، مبا يف ذلك مسائل ا

ات غري رمسية مع أعضاء الفريق ملعاجلة ر ووافق الفريق العامل على أن جتري األطراف املعنية مشاو  -١١١
املسائل اليت طُرحت، مبا يف ذلك املعلومات اإلضافية عن جهود الفريق الرامية إىل حتقيق التوازن بني اجلنسني 

 والتوازن اجلغرايف.

 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال -  تاسعاً 

سيك كشرتاك مع املالقدمت ممثلة كندا تعديًال مقرتحًا على بروتوكول مونرتيال قدمه بلدها با -١١٢
إن و والواليات املتحدة. وقالت إن مسألة الزيادة يف استخدم مركب الكربون اهليدروفلوري هي مسألة ملحة، 

قدرة قانونية و ات بروتوكول مونرتيال هي األفضل وضعًا ملعاجلة هذه املسألة مبا تتمتع به من مسؤولية مؤسس
أوضح تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن هناك طائفة من و على حد سواء على فعل ذلك. 

ليت جرت فيها بشأن إدارة مركب حلقة العمل واملناقشات ا البدائل متاحة، أو ستكون متاحة قريباً، وأن تقرير
 ية ميكن أن تستفيد منها األطراف.معلومات ثر  مبثابة مصادر ربالكربون اهليدروفلوري تعت

ووصفت االختالفات بني التعديل املقرح احلايل والتعديل املقرتح الذي قـُدم يف اجتماع األطراف  -١١٣
ا تتضمن إدراج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اهليدرو الكربون فلورية، فضًال عن مركبات  السابق على أ

ول الزمنية للمراقبة إلبراز مرور الوقت، وإلغاء أعفاء ايف حساب أرقام خط األساس، وتعديل تواريخ اجلد
مشاريع املنتجات الثانوية للفلوروفورم اليت تفضي إىل أرصدة دائنة للحد من االنبعاثات مبوجب آلية التنمية 

واليات  رتحت إنشاء فريق اتصال ملناقشة التعديل املقرتح باإلضافة إىل تعديل آخر اقرتحتهالنظيفة. واق
 ميكرونيزيا املوحدة.

وسلط ممثل املكسيك الضوء على أحكام التعديالت القاضية بتوفري املساعدة املالية لألطراف  -١١٤
ا٥العاملة مبوجب املادة  املهم، وأشار إىل أن خط  مبثابة الشرط األساسي ، ووصف هذه املساعدة بأ

مركبات الكربون اهليدروفلورية هو متوسط استهالك وإنتاج  ٥األساس املقرتح لألطراف العاملة مبوجب املادة 
يف املائة من متوسط استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على مدى فرتة السنتني  ٤٠ زائداً 

قبل تنفيذ أي إجراء  مركبات الكربون اهليدروفلوريةاستهالك ، مما يتيح عنصر منو يف إنتاج و ٢٠١٢- ٢٠١١
إن املكسيك تظل متمسكة بالرؤية البيئية ملاريو مولينا،  ة. ويف سياق اقرتاح التعديل، قالمن إجراءات املراقب

 املؤلفة املشاركة يف إعداد أول ورقة علمية عن فرضية استنفاد طبقة األوزون.

دة أن بلده ال يقف مكتوف األيدي، إذ نشر مؤخراً الئحتني جديتني وأضاف ممثل الواليات املتح -١١٥
استخدامات معينة  فلورية، واألخرى حلظرالبدائل ملركبات الكربون اهليدرو مقرتحتني، إحدامها العتماد خمتلف 

تان لبعض مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي. وستساهم الالئح
معًا بقدر كبري يف ختفيض إنبعاثات غازات الدفيئة، ولكن هناك املزيد من العمل الذي ميكن إجنازه يف إطار 

فلورية على حنو يفضي إىل إرسال رو الك مركبات الكربون اهليداالتفاق العاملي للتخفيض من إنتاج واسته
خاصة يف القطاعات اليت ال تتوفر هلا إشارة واضحة لألسواق، ومن مث حفز االستثمار واالخرتاع، وبصفة 

استخدام مركبات  فلورية. وسنحت لألطراف فرصة ممتازة خلفضئل ملركبات الكربون اهليدرو حىت اآلن بدا
فلورية، ويف نفس الوقت زيادة الكفاءة يف استخدام الطاقة لتفادي ما تبلغ مجلته أكثر من الكربون اهليدرو 
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، مما يعادل تقريباً إنبعاثات عامني ٢٠٥٠ أكسيد الكربون حبلول عام غيغا طن من إنبعاثات ثاين ٩٠مكافئ
من كل إنبعاثات غازات الدفيئة حاليًا على الصعيد العاملي. وشدد على أن إجراء مناقشات عن طريق فريق 

ل. االتصال ال تلزم أي طرف مبعاجلة كل املسائل، ولكنها ببساطة مبثابة احملفل الفعال ملناقشة هذه املسائ
وهناك العديد من الشواغل املشروعة بشأن املقرتحات تدعو إىل التفكري اخلالق، ومع ذلك يعين النهج 

 ملعاجلة هذه الشواغل. املعتاد مبوجب الربوتوكول جلوس األطراف معاً يف جمموعة

ازات ونيزيا املوحدة إىل اإلجنر ويف سياق تقدميه ملقرتح بلده بشأن التعديل، أشار ممثل واليات ميك -١١٦
التكنولوجية السابقة اليت حتققت بفضل اإلرادة السياسية. واليوم تواجه األطراف حتديات أكثر خطورة فيما 

دد بقاء البشرية نفسه. ويتعني على األطراف يف بروتوكول مونرتيال قبول املسؤولية بشأن  يتعلق بتغري املناخ 
اليت أنتجتها من أجل حل مشكلة استنفاد طبقة األوزون النظافة من الغازات اليت تتسبب يف االحرتار العاملي 

. واعرتف بأن األطراف لديها العديد من الشواغل فيما يتعلق بتوفر البدائل ‘‘امللوث يدفع’’وفقًا ملبدأ 
والتمويل، ومع ذلك فهو يرى أن معاجلة كل هذه الشواغل، مبا يف ذلك احتمال حتديد فئة من البلدان 

رة عالية العتبارات خاصة، ميكن أن يتحقق عن طريق إجراء مناقشات يف إطار فريق املتسمة بدرجات حرا
اتصال. وأكد بقوة أنه ال توجد عقبة قانونية أمام معاجلة بروتوكول مونرتيال ملسألة مركبات الكربون 

ربون اهليدروفلورية، وأشار إىل أنه يف املقرتح الذي قدمه بلده فإن واجب ختفيض استخدام مركبات الك
، وأنه مل يُقرتح جدول زمين ٥اهليدروفلورية يقع بصورة أساسية على عاتق األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

. ومع مالحظة أن بروتوكول مونرتيال هو مثال صحيح متامًا ينطبق ٥معني لألطراف العاملة مبوجب املادة 
من األطراف على العمل، دعا الربوتوكول إىل  قدرات كلو على مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة 

 حسه السليم وقدرته على التعاون. قيادة العامل جمدداً بإظهار

وقال ممثل املغرب إن حلقة عمل إدارة مركب الكربون اهليدروفلوري قدمت الكثري من املعلومات  -١١٧
د بدائل مركبات الكربون املفيدة، ومع ذلك هناك حاجة إىل املزيد من العمل الذي ينبغي إجنازه لتحدي

اهليدروفلورية، وبصفة خاصة بالنسبة للبلدان ذات درجة احلرارة العالية، ولذلك فإن إنشاء إطار عاملي 
سيشجع املزيد من البحث والتطوير يف جمال البدائل. وشدد على أن التعديل املقرتح كان يستند إىل مبدأ 

سامهات للصندوق للمزيد من امل ٥طراف غري العاملة باملادة ليات املشرتكة وإن تباينت، مع تقدمي األو املسؤ 
 املتعدد األطراف.

ويف سياق املناقشات اليت تلت، أعرب بعض املمثلني عن عدم موافقتهم على حجج مقدمي  -١١٨
م ال ميكن أن يقبلوا اقرتاح إنشاء فريق اتصال. وقالوا إن الوقت الكثري الذي استغرقته  املقرتح، وأشاروا إىل أ
مناقشة مركبات الكربون اهليدروفلورية حال دون النظر بعناية يف الكثري من املسائل اهلامة. غري أن بعض 
املمثلني قالوا إن مناقشة املسائل األخرى ستؤدي إىل نتائج عكسية بينما يتم جتاهل التهديدات احلقيقية 

 الناجتة عن اعتماد مركبات الكربون اهليدروفلورية.

لني إن التظاهر بأن التعديالت املقرتحة ال تثري مسائل قانونية هو ببساطة أمر غري وقال بعض املمث -١١٩
صحيح. فمن الواضح أن مركبات الكربون اهليدروفلورية هي مواد غري مستنفدة لطبقة األوزون، وليس من 

بتغري املناخ املنطقي إدراجها يف بروتوكول مونرتيال. ومن الواضح أيضًا أن االتفاقية اإلطارية املتعلقة 
بة مبوجب بروتوكول مونرتيال، ولذلك إذا أدرجت ارقمالن فقط الغازات غري اخلاضعة لليش وبروتوكول كيوتو

ا ستسقط تلقائيًا من االتفاقية اإلطارية. عالوة على  مركبات الكربون اهليدروفلورية يف بروتوكول مونرتيال، فإ
ة لتتيح لربوتوكول مونرتيال تناول مركبات الكربون اهليدروفلورية. من اتفاقية فيينا كافي ٢ذلك، مل تكن املادة 
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وقد ُأشري إىل ذلك بوضوح يف أثناء حلقة العمل املعنية بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية. وأعرب ممثلون 
األوزون، آخرون عن موافقتهم قائلني إنه مبا أن مركبات الكربون اهليدروفلورية هي مواد غري مستنفدة لطبقة 

 ماية طبقة األوزون ليست ذات صلة.فإن اتفاقية فيينا حل

تطبيقه على مواضيع أنه ميكن وقال بعض املمثلني إن جمرد حقيقة جناح بروتوكول مونرتيال ال تعين  -١٢٠
ينبغي معاجلتها عن حق يف إطار اتفاقيات أخرى. وعلى نفس املنوال، تساءل ممثلون آخرون ملاذا اقتصرت 

إىل أن هذه  كسيد الكربون على سبيل املثال، نظراً و لى مركبات الكربون اهليدروفلورية دون ثاين أالتعديالت ع
 املادة كانت أيضاً بديًال حمتمالً ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع التربيد.

م ال يرون أي مانع قا -١٢١ نوين حيول ومل يتفق ممثلون آخرون مع هذا التحليل، ولكنهم أشاروا إىل أ
تتعلق باإلرادة السياسية   فلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال، غري أن املسألةول مركبات الكربون اهليدرو دون تنا

ال و . روفلوريالكربون اهليد كما أظهرت ذلك بوضوح املناقشات يف أثناء حلقة العمل املعنية بإدارة مركب
وكول كيوتو يف مراقبة إنبعاثات مركبات الكربون يوجد سبب لعدم مواصلة االتفاقية اإلطارية وبروت

اهليدروكلورية فلورية بينما يتم تنظيم إنتاجها واستهالكها يف إطار بروتوكول مونرتيال. وجنحت اتفاقات بيئية 
أخرى متعددة األطراف يف العمل معًا على حنو جيد، ولذلك ال يوجد سبب مينع نظم األوزون واملناخ من 

 ار.انتهاج نفس املس

وأشار بعض املمثلني إىل أنه على الرغم من أن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ليست من  -١٢٢
تدرجييًا مبوجب بروتوكول التخلص منها املواد املستنفدة لطبقة األوزون، فهي ُتستخدم كبدائل ملواد يتم 

ون اهليدروكلورية فلورية، ومن مونرتيال. ولذلك فإن بروتوكول مونرتيال هو الذي خلق مشكلة مركبات الكرب
 حمل مسؤولية معاجلة هذه املشكلة.مث يتعني أن يت

فلورية يف  مراقبة مركبات الكربون اهليدرو وسأل بعض املمثلني ملاذا مل يسع مقدمو التعديالت إىل -١٢٣
طراف إطار االتفاقية اإلطارية وبروتوكول كيوتو اللذان يشمالن بالفعل هذه املركبات. وقالوا إن بعض األ

ختتار االتفاقات الدولية على أساس اعتبارات سياسية بدًال من االعتبارات البيئية. والحظ ممثل آخر أن 
الطرف الذي ميثله، وهو من البلدان النامية، قد أحرز بالفعل تقدمًا كبريًا يف جمال التخفيف من آثار املناخ 

لنوع من الطموح وااللتزام مل ُيالحظ يف حالة عن طريق اإلجراءات الطوعية الداخلية، غري أن نفس هذا ا
 العديد من البلدان املتقدمة النمو.

وأشار ممثل آخر إىل أن وفد بلده كان يقرتح منذ فرتة من الزمن إجراء حوار غري رمسي بني  -١٢٤
خر إن بروتوكول مونرتيال واالتفاقية اإلطارية، وهو ال يفهم ملاذا مل يتم هذا احلوار حىت اآلن. وقال ممثل آ

األطراف يف بروتوكول مونرتيال ال ميكن أن تستمر يف مناقشة التعديالت قبل احلصول على تأييد االتفاقية 
 اإلطارية.

ات وقال بعض املمثلني إنه إذا كانت األطراف يف بروتوكول مونرتيال مهتمة فعًال بشأن مركب -١٢٥
األموال واخلربة لالتفاقية اإلطارية وبروتوكول   هذه األطراف فلورية، فال يوجد مانع من أن توفرالكربون اهليدرو 

 كيوتو ملعاجلة املشكلة يف إطار هذين االتفاقني.

بعض املمثلني إىل أن بروتوكول مونرتيال قد ساهم بالفعل مسامهة كبرية يف معاجلة مشكلة  وأشار -١٢٦
تدرجييًا يف إطار منها مت التخلص اليت االحتباس احلراري تغري املناخ، وكانت اإلنبعاثات الكلية لغازات 

من حيث و يف إطار بروتوكول كيوتو. التخلص منها بقدر كبري من تلك اليت مت بروتوكول مونرتيال أكثر 
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فلورية عندما تضع برامج ة مسألة مركبات الكربون اهليدرو املمارسة تعمل بالفعل أطراف عديدة على معاجل
 راف للنظر فيها.استبدال هلذه املركبات أمام الصندوق املتعدد األط

ركبات الكربون اهليدروكلورية من مالتدرجيي املعجل لتخلص وأشار ممثل إىل أنه منذ االتفاق على ا -١٢٧
ذه املركبات، مبا يف ذلك بدائل هذه  ٢٠٠٧فلورية يف عام  اختذت األطراف العديد من القرارات تتعلق 

اهليدروفلورية يف بلدها سيساهم بقدر كبري يف قالت ممثلة إن احلد من استخدام مركبات الكربون و املركبات. 
، وإن بلدها يتوق لالستمرار يف هذا االحتباس احلرارياجلهود الوطنية الرامية إىل احلد من إنبعاثات غازات 

 اثات يف إطار بروتوكول مونرتيال.احلد من اإلنبع

م استخدام مركبات وأشار ممثل االحتاد األورويب إىل أن الطرف الذي ميثله قد دأب على تنظي -١٢٨
فلورية منذ االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف. وقد استحدثت لوائح جديدة يف االحتاد و الكربون اهليدر 

األورويب لضمان اعتماد خيارات ختفيف فعالة من حيث الكلفة حتد من استخدام مركبات الكربون 
غيغا طن من إنبعاثات ثاين  ١,٥ل تفادي ، أي ما يعاد٢٠٣٠يف املائة حبلول عام  ٨٠اهليدروفلورية بنسبة 

 أكسيد الكربون.

قدرات كل من األطراف مل يتم و وقال أحد املمثلني إن مبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن تباينت،  -١٢٩
إبرازه يف بروتوكول مونرتيال. ومن الواضح أنه يف إطار االتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ تتحمل البلدان 

مسؤولية التخفيف، بينما ُتشجع البلدان النامية على اختاذ اإلجراءات فقط يف إطار شروط  نمواملتقدمة ال
دام مركبات الكربون معينة، مبا يف ذلك توفر املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا. ويعين إدراج مسألة استخ

 املتقدمة النمو للبلدان النامية.ان فلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال التحويل الفعلي لألعباء من البلداهليدرو 

ألة مركبات األكثر مالءمة ملعاجلة مس وقال ممثلون آخرون إنه من الواضح أن بروتوكول مونرتيال هو -١٣٠
فلورية. فالربوتوكول لديه اهليكل املؤسسي الصحيح واخلربة التقنية، وهو يتضمن معاملة خاصة و الكربون اهليدر 

ا. والربوتوكول له ٥املادة  لألطراف العاملة مبوجب بالنسبة ، وقد وفر اليقني بأن كل األطراف ستفي بالتزاما
ا، ومرنة وقابلة لالستجابة حىت أصبحت مثار حسد االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  ،آلية متويل معرتف 

 فلورية.ن اهليدرو ت الكربو عاماً يف التعامل مع القطاعات اليت ُتستخدم فيها مركبا ٢٥األخرى، ولديه خربة 

وأكد بعض املمثلني أن املسائل املالية هي من أكثر املسائل البالغة األمهية لضمان أن تفضي أي  -١٣١
إجراءات تتخذ مهما كانت إىل النتائج املتوقعة، وهناك حاجة إىل إشارات قوية فيما يتعلق بتوفري موارد مالية 

بالفعل إىل دعم إضايف لتمويل املرحلة الثانية من جديدة وإضافية. والصندوق املتعدد األطراف يف حاجة 
ا إىل فوائد من التدرجيي لتخلص خطط إدارة ا مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت ستفضي يف حد ذا
ا ودخوهلا حيز النفاذ العديد من  قحنو أسرع من أي تعديالت قد يستغر مناخية على  التفاوض بشأ

األطراف قاومت الزيادة يف مستوى متويل الصندوق املتعدد األطراف بالنسبة السنوات. وحقيقة أن بعض 
للبدائل ذات القدرات املنخفضة على إحداث احرتار عاملي مفضلة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

ملركبات التدرجيي لتخلص يدعو إىل الشك يف استعدادها لتقدمي املوارد املالية اجلديدة واإلضافية املطلوبة ل
 الكربون اهليدروفلورية.
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وتساءل ممثل آخر عن مقولة أن تعديل بروتوكول مونرتيال سريسل إشارة واضحة لقطاع الصناعة،  -١٣٢
مشرياً إىل أن بعض األطراف ال تزال تطلب إعفاءات االستخدامات الضرورية ملواد كان ينبغي أن تكون قد 

نه يف املمارسة العملية فإن قطاع الصناعة بصدد وضع يف التسعينات. وقال ممثل آخر إمت التخلص منها 
 العديد من البدائل بالفعل، وهو ال حيتاج إىل لوائح جديدة.

وقال بعض املمثلني إن املقرتحات الواردة يف التعديالت مل تتعامل على حنو كاف مع الظروف اليت  -١٣٣
الشواغل بشأن سالمة البدائل. وهناك  تواجهها البلدان اليت تتسم بدرجات حرارة حميطة عالية، مبا يف ذلك

العديد من التطبيقات ال تتوفر هلا حىت اآلن البدائل املتاحة يف السوق، وذات اجلدوى االقتصادية، وغري 
، كما أن التعديالت قائمة على وعود قد ال ٥الضارة بالبيئة، واملأمونة حىت يف األطراف غري العاملة باملادة 

ا مطلقاً.  يتم الوفاء 

واعرتض ممثلون آخرون قائلني إن العديد من التقييمات التقنية أوضحت أن البدائل املقبولة  -١٣٤
موجودة بالفعل بالنسبة للعديد من استخدامات مركبات الكربون اهليدروفلورية. وال تزال هناك بعض 

ساق. ومن التطبيقات اليت ال توجد هلا بدائل، ولكن عملية وضع العديد من البدائل جتري على قدم و 
الواضح أن هناك حاجة إىل إشارة عاملية حلفز االستثمار وتوجيه املزيد من املوارد لتمويل تطوير وتسويق 

تتسم بدرجات حرارة حميطة  البدائل يف القطاعات اليت تفتقر إىل هذه البدائل، مبا يف ذلك البلدان اليت
 عالية.

مركبات من التدرجيي لتخلص ققت تقدماً يف اوقال ممثل آخر إن األطراف يف بروتوكول مونرتيال ح -١٣٥
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قبل أن تتأكد من وجود بدائل لكل و الكربون الكلورية فلورية 
إن اإلعفاء لالستخدامات الضرورية قد استحدث للمساعدة يف معاجلة هذه و استخدامات هذه املواد، 

السبب يف رفض مناقشة  مركبات الكربون اهليدروفلورية ليس هواملشكلة. وعدم وجود بدائل الستخدامات 
 التعديالت.

م دعموا باستمرار  -١٣٦ وأعرب بعض املمثلني عن تأييدهم القوي للمقرتحات، مشريين إىل أ
فلورية على مدى السنوات اخلمس السابقة، ون اهليدرو التعديالت اليت اقرتحت سابقًا بشأن مركبات الكرب

قدمي التعديالت. وقد أثبتت املناقشات يف هذا االجتماع ويف حلقة العمل املعنية بإدارة وأشادوا بالتزام م
ا قيمة للغاية، ولكن حان الوقت اآلن ملعاجلة املسائل بقدر أكرب من  مركبات الكربون اهليدروفلورية أ

ون واملناخ على حد التفصيل ويف حوار مفتوح يف إطار جمموعة اتصال. وعلى الوجه األمثل فإن نظامي األوز 
 .٢٠١٥حبلول عام  سواء يستطيعان التوصل إىل استنتاج بشأن املسألة

فلورية على إحداث ملركبات الكربون اهليدرو  ووجه ممثلون آخرون االنتباه إىل القدرات العالية جداً  -١٣٧
ال باخلربة والقدرة على احرتار عاملي، واآلثار اخلطرية اليت ميكن أن حتدثها على املناخ. ويتمتع بروتوكول مونرتي

العمل، وينبغي أن ينتهز هذه الفرصة. وأشار ممثل آخر إىل التقرير األخري للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري 
املناخ الذي أكد فيه احلاجة إىل إجراءات عاجلة خالل السنوات القليلة القادمة إذا ما أريد عدم ضياع فرصة 

جراءات املطلوبة ممكنة متامًا من الناحية التقنية وذات جدوى اقتصادية، منع حدوث تغري مناخ كارثي. واإل
الضارة لتغري املناخ  ولكن فقط إذا ما رفعت األطراف من مستوى طموحها. وأشار ممثلون آخرون إىل اآلثار

م.  اليت أصبحت بادية للعيان بالفعل يف بلدا



UNEP/OzL.Pro/WG.1/34/6 

29 

املسألة تثري بالغ القلق، نظرًا إىل أن تغري املناخ وقال بعض ممثلي الدول اجلزرية الصغرية النامية إن  -١٣٨
يشكل خطرًا على جوهر بقائهم. وأيدوا التعديالت بوصفها وسيلة عملية ملعاجلة املسألة، وأشاروا إىل أن 
املقرتحات تستحق البحث الدقيق بغية زيادة مستوى محاية البيئة إىل أقصى درجة دون تقويض التنمية 

 االقتصادية.

فلورية دون تأخري بينما ام مركبات الكربون اهليدرو د املمثلني إنه من األفضل مراقبة استخدوقال أح -١٣٩
 يرتفع هذا االستهالك بقدر كبري. ال يزال االستهالك قليالً نسبياً بدًال من االنتظار حىت

ل وقال بعض املمثلني إن العديد من املسائل حيتاج إىل املزيد من املناقشة، مبا يف ذلك املسائ -١٤٠
القانونية، ومبدأ املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة، واحلاجة إىل املساعدة املالية، واملزيد من مرونة 
الصندوق املتعدد األطراف، ونقل التكنولوجيا، وموقف البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض. وباملثل، 

لك زيد من البلورة. وأفضل طريقة إلجناز ذحتتاج جوانب عديدة من املقرتحات الواردة يف التعديالت إىل امل
 هي عن طريق إنشاء فريق اتصال.

م ال يوافقون  -١٤١ م قلقون حقاً بشأن العديد من جوانب التعديالت، كما أ وأضاف بعض املمثلني أ
لك على كل جوانب املقرتحات. وأبدوا الرغبة يف إجراء تبادل كامل لآلراء بشأن هذه املسائل وحلها، ولذ

 يدون إنشاء فريق اتصال.فهم يؤ 

دعا أحد املمثلني إىل انتهاج املرونة يف التعديالت لتمكني البلدان اليت تواجه درجات حرارة حميطة و  -١٤٢
 فلورية حىت تتوفر بدائل مأمونة بقدر أكرب.و عالية من االستمرار يف استخدام مركبات الكربون اهليدر 

 ٥وواجهت األطراف العاملة مبوجب املادة ودعا ممثلون آخرون األطراف إىل أن تكون واقعية.  -١٤٣
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، والتكاليف العالية من التدرجيي لتخلص حتديات عديدة، مبا فيها ا

فلورية. وهناك حاجة إىل املزيد من ات مركبات الكربون اهليدرو للتحويل، وعدم توفر البدائل لبعض استخدام
ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، كما أن هناك حاجة أيضًا إىل املزيد من التدرجيي مللتخلص الوقت ل

ميكن املوافقة على و الوقت لظهور بدائل جديدة قبل النظر يف إجراء أي تعديالت على بروتوكول مونرتيال. 
 إجراء تعديل على بروتوكول مونرتيال يف مرحلة ما يف املستقبل ولكن ليس اآلن.

ر أنه رغم املناقشات املستفيضة، مبا يف ذلك سلسلة من حلقات العمل واألفرقة وال حظ ممثل آخ -١٤٤
العاملة غري الرمسية اليت ُنظمت على مدى اخلمس سنوات املاضية، ال تزال هناك مسائل عديدة مل جتد احلل. 

انيت وهناك حاجة إىل املزيد من النظر والدراسة، وأعرب عن أمله يف أن يشمل ذلك املناقشات بني أم
ا فريق  األوزون واالتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، واملزيد من الدراسات عن البدائل اليت ينبغي أن يقوم 

قد أفضت بالفعل االستعاضة عن مركبات الكربون الكلورية فلورية، و التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. 
ربون اهليدروفلورية إىل آثار بيئية ضارة، ولذلك فمن املهم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبركبات الكو 

 عدم استعجال البحث عن بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية اليت قد يكون هلا أيضاً آثار ضارة. 

ووافق ممثل آخر على فكرة إجراء حوار بني األمانتني، قائًال إن االستمرار يف مناقشة التعديالت  -١٤٥
للوقت، نظراً إىل أنه من الواضح أن اعتمادها مل حيظ بتوافق اآلراء. ووافق ممثل آخر على املقرتحة هو إهدار 

 أنه من املهم تسوية القضايا املتعلقة باملسائل القانونية وتقسيم املسؤوليات بني النظامني.
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رتياح قبل املضي قدماً الوقال بعض املمثلني إن كل األطراف يف حاجة إىل مستوى معني من ا -١٤٦
أن أي مقرتح جديد. فالشواغل األساسية اليت مت اإلعراب عنها حتتاج إىل معاجلة قبل بدء أي مفاوضات بش

ية اليت ينبغي تسويتها ئرمسية. وميكن أن حتل أفرقة االتصال املسائل التفصيلية، وليس القضايا الرئيسية املبد
 قبل بداية عمل أي فريق اتصال.

ل يف مناقشات يف فريق اتصال ال متس بأي نتائج. فالطائفة وقال ممثلون آخرون إن جمرد الدخو  -١٤٧
الكبرية من األسئلة اليت طرحت حتتاج إىل إجابات، وإىل أفكار جديدة ملعاجلتها، وميكن حتقيق كل ذلك عن 

أن  ةممثل تطريق املناقشات يف إطار فريق االتصال. وأفضل طريقة لتسوية اخلالفات هي مناقشتها. وأضاف
يفضي إىل نتائج عكسية هو إثارة املشاكل واألسئلة مث رفض مناقشتها. وقالت إن الطرف الذي األمر الذي 

تاحة الفرصة إدة يف التعديالت، ولكنه يرغب يف متثله يساوره بعض القلق بشأن بعض املقرتحات الوار 
 ملناقشتها.

ض األطراف قد وقال أحد ممثلي منظمة بيئية غري حكومية إن ما يدعو للقلق الشديد هو أن بع -١٤٨
تغري املناخ آثارًا متزايدة احلدة يف أحناء العامل.  عرقلت املناقشة غري الرمسية للتعديالت يف وقت ترتك فيه آثار

ا  ومن الواضح أن العديد من األطراف اليت كانت تعرقل مناقشة مركبات الكربون اهليدروفلورية على أساس أ
لتعزيز اإلجراءات بشأن هذه املركبات يف إطار النظام يء شمل تفعل أي الحتباس احلراري من غازات ا

املناخي. ونظراً إىل أن بروتوكول مونرتيال هو الذي بدأ يف إطاره استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية، فهو 
مسؤول عن معاجلة مسألة هذه املركبات. وقد أوضحت حلقة العمل املعنية بإدارة مركبات الكربون 

ية جبالء احلاجة إىل املزيد من العمل، مبا يف ذلك املناقشة التفصيلية للبدائل املتاحة، والعقبات أمام اهليدروفلور 
حرتار العاملي، مبا يف ذلك املعايري الدولية، ودراسة القطاعات الاعتماد بدائل منخفضة القدرة على إحداث ا

 لتمويل ونقل التكنولوجيا املطلوبة.اليت تتقدم خبطى أسرع، والتكاليف املنطوية على ذلك، وآليات ا

وقال ممثل منظمة بيئية غري حكومية أخرى إن األطراف يف بروتوكول مونرتيال قد حققت أشياء  -١٤٩
عظيمة، وينبغي أن تواصل سعيها إلجياد حلول لتفادي كارثة عاملية. وحث األطراف على استخدام كل 

ساعدة املالية، وفرتات السماح لألطراف العاملة مبوجب األدوات املتاحة هلا إلجياد احللول، مبا يف ذلك امل
، واإلعفاءات، وبصفة خاصة ميكن توضيح أن البلدان ذات درجات احلرارة العالية ال ينبغي أن ٥املادة 

 ءات قبل أن تصبح البدائل متاحة.تتخذ إجرا

م، سائلني ما إذا  وردًا على بيانات ممثلي املنظمات غري احلكومية، آثار بعض املمثلني نقاط نظا -١٥٠
 مح بأن ينتقد املراقبون األطراف.كان النظام الداخلي يس

وقال كبري املوظفني القانونيني يف األمانة إن النظام الداخلي يسمح للمنظمات غري احلكومة  -١٥١
املشاركة واإلدالء ببيانات، طاملا مل حيدث هجوم على فرادى األطراف باالسم. ورأى أنه ال يوجد اعرتاض 

 طراف إىل عرقلتها.القواعد. وأُديل ببيانات مماثلة يف االجتماعات السابقة دون أن تسعى بعض األ مبوجب

وقال بعض املمثلني إن املنظمات غري احلكومية حيق هلا حبكم حقوقها مبوجب القاعدة السارية  -١٥٢
كومية كانت تنتقد نتقادي. وقال أحد املمثلني إن املنظمات غري احلااإلدالء ببيانات مهما كانت ذات طابع 

على مر السنني بلده رمبا أكثر من أي بلد آخر، ومع ذلك فإن بلده يدعم حق هذه املنظمات يف فعل 
 ذلك.
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وأشار الرئيس املشارك إىل أن األطراف لديها تقليد راسخ يقضي باالحرتام املتبادل بني مجيع  -١٥٣
كن ينبغي أن يتعاملوا مع بعضهم باحرتام. املشاركني يف االجتماعات، فقد ال يتفقون مع بعضهم دائماً، ول

ذا النهج.  وحث مجيع املشاركني على التمسك 

يف سياق تعليقه على مناقشة مقرتح التعديل الذي قدمته أمريكا الشمالية، قال ممثل الواليات و  -١٥٤
لق املتحدة األمريكية إنه من الصعب تناول كل التعليقات واألسئلة بإنصاف يف وقت قصري. وفيما يتع

من اتفاقية فيينا منحت األطراف يف بروتوكول مونرتيال والية معاجلة  ٢باملسألة القانونية، قال إن املادة 
ا بدائل ملواد مستنفدة لطبقة األوزون وهلا آثار بيئية ضارة  مسألة مركبات الكربون اهليدروفلورية، نظرًا إىل أ

ألوزون والنظام املناخي هي مسألة هامة ينبغي واضحة. ووافق على أن تقسيم املسؤوليات بني نظام ا
لتزام بالتخفيض التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات المناقشتها، كما أن التعديل يوفر حًال بتحديده بأن ا

ية اإلطارية، الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال ال يؤثر على أي التزامات أخرى مبوجب االتفاق
 تو.أو بروتوكول كيو 

تاحة البدائل هي مسألة إركبات الكربون اهليدروفلورية أن وأظهرت حلقة العمل املعنية بإدارة م -١٥٥
معقدة وتتطلب النظر بعناية يف كل قطاع على حدة. ومع ذلك، فمن الواضح أنه بالنسبة ملعظم القطاعات 

عض القطاعات يف مقرتح التعديل ار إىل البدائل يف بقتفالكان هناك إدراك لو تُوجد بدائل غري ضارة باملناخ. 
يف املائة الستخدام مركب الكربون اهليدروفلوري بالنسبة لألطراف  ٨٥التدرجيي بنسبة لتخلص القاضي با

من مث و التقدم،  عامًا أخرى إلحراز ٣٠تاحة إ. ومن شأن ذلك ٢٠٤٥حبلول عام  ٥ العاملة مبوجب املادة
تدرجييًا وأي االستخدامات اليت ينبغي التخلص منها ميكن لألطراف أن تقرر أي االستخدامات اليت ينبغي 

 أن تستمر فيها.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح التعديل جبالء أن التدابري الرامية إىل الوفاء بكل االلتزامات مبوجب  -١٥٦
يدروفلورية سُتطبق على توفري الصندوق املتعدد األطراف بروتوكول مونرتيال فيما يتعلق مبركبات الكربون اهل

ذه االلتزامات، وأشار تقرير الفريق املعين بتجديد  للمساعدة املالية. وهناك حاجة إىل موارد إضافية للوفاء 
 بالغ اليت ميكن أن تكون مطلوبة.موارد الصندوق إىل حجم امل

ل، قائًال إنه ميكن حتقيق األفضل يف إطار ودعا إىل إجراء مناقشات قوية بشأن مجيع املسائ -١٥٧
أي إلتزام  مناقشات فريق االتصال. وشدد على أن االتفاق على تكوين فريق االتصال املذكور ال يعين

 بالتوصل إىل استنتاج.

وقال ممثل املكسيك إنه يفهم متامًا التحفظات اليت مت اإلعراب عنها، فمقدمو التعديالت ال  -١٥٨
واقفهم، ولكنهم منفتحون إلجراء املناقشات. وال ترمي التعديالت إىل املساس بأي يصرون على التمسك مب

التزامات مبوجب االتفاقات األخرى، ولكن من الواضح أن بروتوكول مونرتيال يتحلى باخلربة السليمة 
مالحظة  واملسؤولية ملعاجلة مسألة استخدام مركب الكربون اهليدروفلوري. وأعرب ممثل كندا عن موافقته، مع

أن األطراف لديها كمية كبرية من املعارف اجلماعية واحلكمة اليت ميكن االستفادة منها يف معاجلة كل 
 املسائل اليت أُثريت.

وأعرب ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة عن شكره جلميع الذين دعموا مقرتح التعديل الذي قدمه  -١٥٩
م ساعدو  عزمه. وأثريت مسائل عديدة   ا على بلورة تفكريه واختباربلده، فضًال عن الذين عارضوه، نظراً أل

 إطار فريق االتصال.كان ينبغي مناقشتها باستفاضة، وحلها عن طريق املناقشات يف 
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غري أن ممثلني آخرين أعربوا جمددًا عن معارضتهم إلنشاء فريق اتصال، حمتجني بعدم وجود توافق  -١٦٠
 قد أُهدر يف مناقشة هذه املسألة.تماع يف اآلراء بشأن إنشاء الفريق، وأن وقت االج

وقال أحد املمثلني إن مبدأ تعددية األطراف ينطوي على االلتزام باإلصغاء إىل اآلخرين، والرد بروح  -١٦١
من التوافق. ورغم رغبة العديد من البلدان يف إنشاء فريق اتصال، مل يرغب البعض يف ذلك، ولذلك فقد 

وقال  نشاء فريق مناقشة غري رمسي، بدًال من إنشاء فريق اتصال رمسي.اقرتحت بروح من التوافق واملرونة إ
بعض املمثلني إنه رغم تفضيلهم إنشاء فريق اتصال رمسي، فهم مستعدون ملناقشة املسائل اليت أُثريت بشأن 

 التعديالت املقرتحة يف إطار فريق مناقشة غري رمسي.

م مستعدون للموافقة على فريق مناقشة وقال بعض املمثلني الذين عارضوا إنشاء فريق االت -١٦٢ صال إ
رمسي إذا مل يكن القصد منه حتديداً مناقشة التعديالت، بل تكون مهمته إجراء مناقشة غري رمسية إلدارة  غري

ج ضيق دون مربر، وأن نصوص  مركبات الكربون اهليدروفلورية. ورأى ممثلون آخرون أن هذا النهج هو 
 ن تكون مفتوحة للمناقشة.أيضاً أ التعديالت ينبغي

ويف ضوء املناقشة أعاله، وافق الفريق العامل على أن جتري األطراف املعنية مناقشات غري رمسية  -١٦٣
والسيد أوبيد مرينغو بالوي (جنوب أفريقيا) بشأن إدارة  (هولندا) داألكيمغودي  تقوم بتيسريها السيدة

القانونية واملسائل التقنية اليت أُثريت يف االجتماعات  مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك املسائل
السابقة يف أثناء حلقة العمل املعنية بإدارة مركب الكربون اهليدروفلوري، ووضع خيارات ملعاجلة املسائل اليت 

ل كيوتو. ولن أُثريت، مبا فيها العالقة بني بروتوكول مونرتيال، واالتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ، وبروتوكو 
 يعد املشاركون يف املناقشة مشروع مقرر، كما أن املناقشات سُرتفع للفريق العامل يف جلسته العامة.

ميسر االجتماع املشارك موجزًا للمناقشات الواردة يف املرفق الرابع  وبعد املناقشات غري الرمسية، قرأ -١٦٤
 من هذا التقرير.

التوصيات و لى عملهم، على أن ُتدرج يف املوجز اخليارات واعرتض أحد املمثلني، شاكراً امليسرين ع -١٦٥
اليت مت اقرتاحها يف أثناء املناقشة غري الرمسية اليت مل يوافق بلده على معظمها، قائًال إن إدراجها يف املوجز ال 

  الرمسية إىل إعداد مشروع مقرر.يتسق مع اتفاق الفريق العامل بأال تفضي املناقشة غري

أكد الرئيس املشارك أن املناقشة كانت بالفعل غري رمسية، ومل يكن القصد منها  وردًا على ذلك، -١٦٦
التوصل إىل أي مشاريع مقررات. وانطالقًا من هذا الفهم، فقد كان القصد من املوجز الذي ينبغي أن يُرفق 

ناقشة بشأن ذا التقرير هو املسامهة فقط يف أن جيري االجتماع السادس والعشرون لألطراف املزيد من امل
مركبات الكربون اهليدروفلورية، ومن مث، فإن القصد منه جمرد توفري معلومات بشأن ما قيل يف أثناء املناقشات 

 غري الرمسية.

معلومات مستكملة بشأن اتصاالت األمانة بمنظمي المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول   - عاشراً 
 )٢٥/٩ها لبروتوكول مونتريال (المقرر الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بتنفيذ

من جدول األعمال، أشار الرئيس املشارك إىل أن األطراف طلبت من  ١٠يف سياق تقدميه للبند  -١٦٧
االتصال مبنظمي املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية  ٢٥/٩أمانة األوزون مبوجب املقرر 

من أجل تعزيز املناقشات بشأن  ،٢٠١٤أيلول/ سبتمرب  ٤إىل  ١ة من النامية املزمع عقده يف ساموا يف الفرت 
التحديات اليت تواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وأن تقدم األمانة 
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ت بشأن هذا ترد املعلوماو تقريرًا عن نتائج هذا االتصال للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلايل. 
األمينة . وقالت UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1و، UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2املوضوع يف الوثيقتني 

إن إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة اليت تنظم املؤمتر بالتعاون مع حكومة  التنفيذية
. وشاركت أمانة األوزون يف االجتماع ٢٠١٣يسمرب يف كانون األول/د ٢٥/٩املقرر  ساموا قد بُلغت بشأن

، ووجهت األمانة انتباه املشاركني إىل ٢٠١٤األول للجنة التحضريية للمؤمتر الذي انعقد يف شباط/فرباير 
عن طريق مذكرة عن التحديات اليت تواجه الدول اجلزرية الصغرية النامية فيما يتعلق بتنفيذ  ٢٥/٩املقرر 

. وأرسلت أمانة األوزون مشروع الوثيقة اخلتامية إىل مراكز التنسيق يف جمال األوزون يف بروتوكول مونرتيال
الدول اجلزرية الصغرية النامية مع رسالة حتث تلك املراكز على التواصل مع نظرائها من اجلهات احلكومية 

نرتيال املهمة بالنسبة هلا، املشاركة يف االجتماعات اليت تسبق املؤمتر من أجل ضمان إبراز قضايا بروتوكول مو 
 مثل الربامج البيئية اليت تدعم محاية كل من طبقة األوزون واملناخ، يف الصيغ القادمة للوثيقة اخلتامية.

، كما أعربت عن تقدير الدول اجلزرية الصغرية النامية للجهود ٢٥/٩وشكرت ممثلة مقدمي املقرر  -١٦٨
ا تتطلع إىل إ  جراء مناقشة كاملة للمسائل يف املؤمتر يف ساموا.اليت بذلتها األمانة، وقالت إ

ا حول مشروع  -١٦٩ وعقب ذلك أعلنت األمينة التنفيذية أن اللجنة التحضريية قد أكملت مفاوضا
متوز/يوليه. وقد متت املوافقة على الوثيقة املعنونة  ١١الوثيقة اخلتامية بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية يف 

على أن ختضع للمزيد من الدراسة توطئة ‘‘ املعجل للدول اجلزرية الصغرية الناميةمسار طرائق العمل ’’
 العتمادها يف مؤمتر ساموا.

 خرىأمسائل  -عشر حادي

 التخلص منهاها و ومصارف ،استرداد الهالونات  -ألف 

وقدم ممثل الواليات املتحدة ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن استخالص اهلالونات،  -١٧٠
سرتاليا، والنرويج، والواليات املتحدة، قائًال إن الورقة ترمي إىل الرد أفها وتوفرها، وهي ورقة مقدمة من صار وم

على الشواغل اليت أُثريت يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، واللجنة املعنية باهلالونات التابعة له 
استخدام اهلالونات. وتتوق الواليات من التدرجيي ص لتخلبشأن معدل التقدم الذي حتقق فيما يتعلق با

 املتحدة األمريكية إىل العمل مع األطراف األخرى يف أثناء االجتماع احلايل لتحسني النص.

وقال ممثل آخر إنه يشعر بالقلق إزاء مشروع املقرر، مشريًا إىل أن مقرتح إعادة تقييم القيود على  -١٧١
ب مع الشرط الذي ينص عليه بروتوكول مونرتيال بأن تستمر األطراف الواردات والصادرات ميكن أن يتضار 

يف استخدام نظم الرتخيص بالنسبة للمواد املستنفدة لطبقة األوزون. وسعى إىل احلصول على الرأي القانوين 
انة لألمانة بشأن املسألة، وقال إنه يف أثناء ذلك سيكون من املالئم تأجيل املناقشات الرمسية. وتعهدت األم

 املشورة املالئمة بشأن املسألة. بتقدمي

وبالتايل قال ممثل األمانة إنه استعرض النص الوارد يف مشروع القرار بشأن القيود على الواردات  -١٧٢
باء من الربوتوكول بشأن الرتخيص. وعلى هذا األساس، قرر  ٤والصادرات، وال يرى أنه يتضارب مع املادة 

 املسألة بقدر أكرببطراف املعنية ألقش فريق صغري مكون من االفريق املفتوح العضوية أن ينا

بعد هذه املناقشات، اتفق الفريق العامل على إحالة الصيغة املنقحة ملشروع املقرر الوراد يف املرفق و  -١٧٣
 رين لألطراف ملواصلة النظر فيه.األول من هذا التقرير إىل االجتماع السادس والعش
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 مؤخراً في الغالف الجوي رصدهااألوزون التي تم  المواد المستنفدة لطبقة  -باء 

يف سياق تقدمي هذا البند الفرعي، قال الرئيس املشارك إن هذه املسألة نشأت بعد نشر مقالة يف  -١٧٤
ية بشأن ثالثة مركبات كربون كلور  ‘‘Nature Geoscienceنيتشر جيوساينس ’’يف دورية  ٢٠١٤آذار/مارس 

وقد كانت هذه املقالة  حديثًا يف الغالف اجلوي. رصدتفلوري واحد مركب كربون هيدروكلوري و فلورية 
 مثار اهتمام كبري يف وسائل اإلعالم. 

 حديثاً  واملرصودةقدم ممثل فريق التقييم العلمي عرضًا بشأن املواد األربع املستنفدة لطبقة األوزون و  -١٧٥
ي ومركب الكربون الكلور ، (CFC-112)١١٢-  فلوريي هى مركب الكربون الكلور و يف الغالف اجلوي، 

، ومركب الكربون (CFC-113a)أ ١١٣- فلوريي ، ومركب الكربون الكلور (CFC-112a)أ ١١٢- فلوري
. وقد أُدرجت مجيعها يف مرفقات بروتوكول مونرتيال، ومت )HCFC-133a(أ ١٣٣- اهليدروكلوري فلوري

، على الرغم من أن مركب س احلراريالحتباوكلها غازات قوية من غازات ا واو. ٢تنظيمها مبوجب املادة 
ذو عمر قصري للغاية. كما أن انبعاثات مركب الكربون  )HCFC-133a(أ ١٣٣- الكربون اهليدروكلوري فلوري

أ آخذة يف التناقص منذ أواخر تسعينات ١١٢فلوري ي ومركب الكربون الكلور  ١١٢-فلوري ي الكلور 
أ ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١١٣- فلوري ي كلور القرن املاضي، غري أن انبعاثات مركب الكربون ال

أ تتزايد بسرعة. كما أن كميات هذه املواد يف الغالف اجلوي ضئيلة مقارنة باملواد األخرى املستنفدة ١٣٣- 
وشدد على أن هذه الغازات ليست مركبات جديدة، ولكنها اكُتشفت حديثًا فقط يف  لطبقة األوزون.

وفيما يتعلق  ذلك عن طريق حتليل عينات اهلواء التارخيية واهلواء احملبوس داخل الثلج. الغالف اجلوي، مبا يف
أ رمبا كانت ١١٢فلوري ي ومركب الكربون الكلور  ١١٢- فلوري ي باملصادر، قال إن مركب الكربون الكلور 

لكرتونية؛ أما تستخدم كمواد كيميائية وسيطة إلنتاج فلوريد فاينل اإليثر، وكمذيبات لتنظيف املواد اإل
أ فرمبا كانت مستعملة كمادة وسيطة إلنتاج مركب الكربون ١١٣-فلوري ي انبعاثات مركب الكربون الكلور 

وكمادة وسيطة إلنتاج مبيدات احلشرات، كما أن مركب الكربون  )HFC-134a(أ ١٣٤-اهليدروفلوري 
ة، وكان منتجًا وسيطًا يف عملية أ كان يستخدم يف إنتاج املنتجات الصيدالني١٣٣- اهليدروكلوري فلوري 

موجز للعرض  أ. ويرد يف الفرع واو من املرفق الثالث من هذا التقرير١٣٤إنتاج مركب الكربون اهليدروفلوري 
 الذي أعده مقدم العرض.

وىف سياق املناقشة اليت تلت، أعرب العديد من املمثلني عن تقديرهم لفريق التقييم العلمي  -١٧٦
وتساءل أحد املمثلني، متحدثًا بالنيابة عن جمموعة من البلدان، عن غاز آخر، هو  .للمعلومات اليت قدمها

لغاز على استنفاد طبقة وقال ممثل الفريق إن قدرة هذا ا .)HFO-1233zd(زد دي ١٢٣٣-اهليدروفلوروأوليفني
ا ألن هذه املادة قصرية العمر (حنو أربع ياألوزون ه ُ ني يوماً) قدرة منخفضة، ولكن يصعب بشدة حسا

ا ترتفع بسرعة أكرب يف الغالف اجلوي يف املناطق املدارية أكثر منها يف خطوط العرض الوسطي، مما  وأ
وردًا على تساؤل آخر بشأن إصالح طبقة  يعطيها قدرة أعلى على استنفاد طبقة األوزون يف املثال السابق.
العاملي ينبغي أن تعود إىل قيمها السابقة اليت   األوزون، قال ممثل الفريق إن مستويات األوزون على املستوى

حبلول منتصف هذا القرن تقريباً، مع عودة الفجوة فوق القطب الشمايل إيل  ١٩٨٠كانت سائدة يف عام 
 تقريباً. ٢٠٧٠أو  ٢٠٦٠حبلول عام  ١٩٨٠مستويات عام 

 وأحاط الفريق العامل علماً باملعلومات اليت مت تقدميها. -١٧٧
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 ، ونواتج التحلل، وفرص خفض اإلطالقاتاإلطالقات  -جيم 

قدم ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماع تشتمل على مشروع مقرر بشأن اإلطالقات، ونواتج  -١٧٨
وقال إنه نظرًا إىل القضايا املتعلقة باستخدام املواد املستنفدة لطبقة  التحلل وفرص خفض اإلطالقات.

ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، واملداوالت بشأن االنبعاثات اليت من تقرير ف ١األوزون الواردة يف اجمللد 
 بالتايل فقد طلب مشروع املقررو  سجلت حديثاً، فقد حان األوان لبحث قطاع اإلنتاج بصورة أوسع نطاقاً.

لطبقة  إىل األطراف اليت لديها إنتاج ملواد مستنفدة لطبقة األوزون، أو أي إنتاج تستخدم فيه مواد مستنفدة
قة األوزون كمواد وسيطة أن تقدم معلومات عن كميات ومصادر اإلطالقات ونواتج التحلل املتوقعة إىل أفر 

 التقييم الستعراضها وتقييمها.

رحب عدد من املمثلني مبشروع املقرر قائلني إنه يثري قضايا يف وقتها املناسب تستحق املزيد من و  -١٧٩
ملسائل قيد البحث هي مسائل معقدة، ولذلك فهم يطلبون مناقشات املناقشة. وقال عدد من املمثلني إن ا

دف فهم املسائل اليت أدت إىل مشروع املقرر. وقرر الفريق العامل أن تتشاور األطراف املعنية  غري رمسية 
 بشأن هذه املسألة يف االجتماع احلايل.

األطراف املعنية قد أجرت ات غري الرمسية، أشار ممثل االحتاد األورويب إىل أن ر وبعد املشاو  -١٨٠
مناقشات واسعة النطاق ملشروع املقرر دون أن تصل إىل اتفاق. وقد ُرؤي بصورة خاصة أن مشروع املقرر قد 
يتطلب التنقيح يف ضوء التقرير التجميعي الذي سينشره كل من فريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التقييم العلمي  

ايل تقييم اآلثار البيئية والتقييم العلمي قبل انعقاد االجتماع كجزء من عملهما كل أربع سنوات يف جم
 السادس والعشرين لألطراف.

ردة يف املرفق األول من هذا التقرير إىل ابصيغته الو  واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر -١٨١
 االجتماع السادس والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه.

 مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومواد االستعاضة يتجار فإللى تيسير رصد االتدابير الرامية إ  -دال 

قدم ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماع تشمل مشروع مقرر بشأن التدابري الرامية إىل تيسري  -١٨٢
اخلفض وقال إنه بينما يستمر  جتار يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومواد االستعاضة.إلرصد ا

التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، فإن كميات كبرية من املواد الكيميائية ال تزال متداولة يف 
التجارة، وبصورة غري مشروعة يف غالب األحيان، كما أن عدم وجود رموز مجركية ملركبات الكربون 

ويرمي مشروع املقرر إىل  املشروع ومراقبته. جتار غريإلاهليدروكلورية فلورية وبدائلها جيعل من الصعب رصد ا
معاجلة هذا املوقف بالتعاون مع منظمة اجلمارك العاملية واالتفاقية الدولية املعنية بالنظام املنسق لتوصيف 

 السلع األساسية وترميزها.

م يرون مزايا للتدابري املقرتحة يف مشروع املقرر، وقدموا أمثلةو  -١٨٣ من  قال العديد من املمثلني إ
م على املشكالت املتعلقة با جتار غري املشروع، ووضع بطاقات الوسم اخلاطئة على املواد املستنفدة إلبلدا

ومع ذلك، قال بعض املمثلني إنه فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية فإن  األوزون وبدائلها. -لطبقة
 مونرتيال.مشروع املقرر يعاجل مسائل تتجاوز نطاق اختصاص بروتوكول 

وقرر الفريق العامل إنشاء فريق اتصال ترأسه السيدة فيكا رودجرز (فيجي) والسيد بليز هوريسبريغر  -١٨٤
 د من املناقشة بشأن هذه املسألة.(سويسرا) إلجراء املزي
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بعض التقدم، ولكنه مل يتمكن من  وبالتايل، أورد الرئيس املشارك لفريق االتصال أن الفريق أحرز -١٨٥
  اآلراء بشأن بعض املسائل.افق يفحتقيق تو 

ردة يف املرفق األول من ابصيغته الو  الفريق العامل على إحالة مشروع املقرراتفق وعلى ضوء املناقشة  -١٨٦
 ه.هذا التقرير إىل االجتماع السادس والعشرين لألطراف ملواصلة النظر في

 اعتماد التقرير -عشر ثاني

على أساس مشروع  ،٢٠١٤متوز/يوليه  ١٨املوافق مت اعتماد هذا التقرير يف ظهرية يوم اجلمعة  -١٨٧
ُعهد إىل أمانة األوزون مهمة وضع و  Add.1و UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/L.1 التقرير الوارد يف الوثائق

 الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماع.

 ختتام االجتماعا -عشر ثالث

جتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أُعلن اختتام اال -١٨٨
متوز/يوليه ١٨العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف الساعة السادسة مساء من يوم اجلمعة املوافق 

٢٠١٤. 
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  المرفق األول
  مشاريع المقررات

ألطراف إلجراء املزيد لالجتماع السادس والعشرين ل اتفق الفريق العامل على إحالة مشاريع املقررات التالية
ا ال متثل نصًا متفقًا عليه، وهي خاضعة يف جمملها للمزيد من  من النظر فيها على أن يكون مفهومًا أ

 التفاوض.

 يقرر االجتماع السادس والعشرون لألطراف ما يلي:

قات في التطبي ١١٣ - فلوروكربونو الكلور ركب مشروع مقرر بشأن إعفاء االستخدام الضروري لم -ألف 
 الفضائية في االتحاد الروسي

 طلب مقدم من االتحاد الروسي

تقييم وتوصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلنة اخليارات التقنية للمواد  إذا يالحظ
يف التطبيقات الفضائية يف  ١١٣-  وفلوروكربونبشأن تعيني استخدام ضروري للكلور الكيميائية التابعة له 

 ي،االحتاد الروس

أن االحتاد الروسي يواصل بنجاح جهوده الرامية إىل استحداث مذيبات بديلة يف  وإذ يالحظ أيضاً 
 جمال صناعته الفضائية،

أن االحتاد الروسي قد جنح يف ختفيض االستخدام واإلنبعاثات متشيًا مع اجلدول  كذلك وإذ يالحظ
 ارات التقنية للمواد الكيميائية،الزمين للتكيف التقين الذي مت وضعه بالتعاون مع جلنة اخلي

يف االحتاد الروسي لالستخدامات  ١١٣- يقرر اإلذن بإنتاج واستهالك الكلور وفلوروكربون  - ١
 ؛٢٠١٥طناً مرتياً يف عام  ٧٥الضرورية يف صناعته الفضائية مبقدار 

 ١١٣- كربونيطلب من االحتاد الروسي أن يستكشف بقدر أكرب إمكانية استرياد الكلور وفلورو   - ٢
 لصناعته الفضائية من املخزونات املتاحة على الصعيد العاملي؛

يشجع االحتاد الروسي على مواصلة جهوده الرامية إىل استحداث مذيبات بديلة، واعتماد معدات   - ٣
 ؛٢٠١٦حبلول عام  ١١٣- وفلوروكربون لكلور من االتدرجيي لتخلص ذات تصميم حديث، وإكمال مرحلة ا

 ٢٠١٥مقرر بشأن إعفاء االستخدام الضروري لالستخدامات المختبرية والتحليلية لعام  مشروع  -باء 

 طلب مقدم من الصين

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية فريق العمل الذي أجنزته  إذ يالحظ مع االرتياح
 للمواد الكيميائية التابعة له،

لغت األطراف مبوجبه، يف مجلة أمور، استخدام املواد املستنفدة الذي أ ١١/١٥إىل املقرر  وإذ يشري
وجود النفط، والشحم، وكل اهليدروكربونات النفطية يف املياه من اإلعفاء على  لطبقة األوزون يف فحص

 ستخدامات املختربية والتحليلية،لالالصعيد العاملي 

 ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣١اريخ الذي أُعفيت مبوجبه حىت ت ٢٣/٦إىل املقرر  وإذ يشري أيضاً 
من بروتوكول مونرتيال من احلظر القائم بشأن استخدام رباعي   ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
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كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه بالنسبة حلاالت و كلوريد الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 
هذا االستخدام له ما يربره، وهو املقرر الذي مت فيه توضيح أنه ال  فردية حيث اعتربت هذه األطراف أن

ينبغي أن يكون هناك أي احنراف عن ذلك بعد التاريخ املذكور إال وفقًا إلعفاء االستخدام الضروري فيما 
كل اهليدروكربونات النفطية يف و يتعلق باستخدام رباعي كلوريد الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 

 ، ٢٠١٤ياه بعد عام امل

أن أحد األطراف قد أورد أنه جيد صعوبة يف تنفيذ البدائل املوجودة الستخدام رباعي   وإذ يالحظ
كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه، ويدعي أنه حيتاج و كلوريد الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 
 إىل املزيد من الوقت لتنقيح املعايري الوطنية وتعزيزها،

لتلبية احلاجة إىل االستخدامات الضرورية لرباعي   ٢٠١٥مبستوى االستهالك الضروري لعام  يأذن
كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه على النحو املنصوص و كلوريد الكربون لفحص وجود النفط، والشحم، 

 عليه يف مرفق هذا املقرر؛

 /[...]٢٦ مرفق المقرر

لفحص وجود النفط،  ٢٠١٥كربون في االستخدامات الضرورية لعام أذون استخدام رباعي كلوريد ال
 كل الهيدروكربونات النفطية في المياهو والشحم، 

 (بالطن املرتي)

  ٢٠١٥  الطرف
  ]٩٠[  الصني

 ٢٠١٥مشروع مقرر بشأن تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام   -جيم 

 طلب مقدم الصين

جلنة اخليارات و ، أن العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قديروإذ يالحظ مع الت
 التقنية الطبية التابعة له،

، فإن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف ٤/٢٥أنه وفقًا للمقرر  وإذ يضع يف االعتبار
فرت من الناحية التقنية واالقتصادية أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة غري مؤهل كاستخدام ضروري إذا تو 
 بدائل، أو مواد استعاضة جمدية تكون مقبولة من الناحية البيئية والصحية،

الكربون الكلورية فلورية يف  استنتاج الفريق بأن البدائل املقبولة تقنيًا الستخدام مركبات وإذ يالحظ
نسداد الرق العالجية ملعاجلة الربو ومرض اأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة موجودة بالنسبة لبعض الط

 الرئوي املزمن،

حتليل وتوصيات الفريق بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية للمواد  وإذ يأخذ يف االعتبار
نسداد الاخلاضعة للرقابة يف صناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة يف حاالت الربو، ومرض ا

 الرئوي املزمن،
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من أجل  ٥من املادة  ١باجلهود املتواصلة اليت بذلتها أطراف عديدة عاملة مبوجب الفقرة  رحبوإذ ي
ختفيض االعتماد على مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة كلما 

 استحدثت البدائل هلا، وحظيت بالقبول التنظيمي، ودخلت إىل األسواق للبيع،

مبستويات االستخدام واالستهالك الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة يأذن   - ١
نسداد الرئوي املزمن على النحو املنصوص المرض او  ملعاجلة الربو ٢٠١٥االستنشاق باجلرعات املقننة لعام 

 عليه يف مرفق هذا التقرير؛

اخليارات التقنية الطبية املعلومات يطلب إىل األطراف املقدمة للتعيينات أن تقدم للجنة   - ٢
واملقررات الالحقة  ٤/٢٥ كينها من تقييم تعيينات االستخدامات الضرورية وفقاً للمعايري الواردة يف املقررمتل

 ذات الصلة على النحو احملدد يف الكتيب عن تعيينات االستخدامات الضرورية؛

النظر أوًال يف  ٢٠١٥ة يف عام يشجع األطراف املقدمة إلعفاءات استخدامات ضروري  - ٣
االستعانة مبصادر خارجية للحصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنية الالزمة 
لالستخدام يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من املخزونات حيثما توفرت وتيسر احلصول عليها بشرط 

 ؛٧/٢٨من املقرر  ٢روط اليت وضعها اجتماع األطراف يف الفقرة خدام هذه املخزونات مع مراعاة الشاست

يشجع األطراف اليت لديها خمزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية   - ٤
الصيدالنية مع إمكانية توفرها للتصدير إىل األطراف املقدمة إلعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام 

األوزون بشأن الكميات املتوفرة، وأن توفر لألمانة التفاصيل عن نقطة اتصال  على أن تبلغ أمانة ٢٠١٥
 ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب   ٣١ذا الشأن حبلول 

يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها على شبكة اإلنرتنت تفاصيل إمكانية توفر   - ٥
 من هذا املقرر؛ ٤املخزونات املشار إليها يف الفقرة 

لطرف املذكور يف مرفق هذا املقرر باملرونة الكاملة فيما يتعلق باالستعانة مبصادر يتحلى ا  - ٦
خارجية للحصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنية الالزمة لالستخدام يف 

ق االسترياد عن طري من هذا املقرر ١االستنشاق باجلرعات املقننة على النحو الذي أذنت به الفقرة  أجهزة
 من املنتجني احملليني، أو من املخزونات املوجودة؛ 

يطلب إىل األطراف مراعاة اللوائح الداخلية املتعلقة حبظر عرض، أو بيع املنتجات اجلديدة   - ٧
مت اعتماد هذه  لوو ملركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة حىت 

 ت؛املنتجا

يشجع األطراف على تعجيل تنفيذ عمليات تسجيل املنتجات املستخدمة يف أجهزة   - ٨
نتقال إىل مرحلة استخدام البدائل اخلالية من مركبات الكربون الاالستنشاق باجلرعات املقننة لإلسراع يف ا

 الكلورية فلورية؛
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 /[...]٢٦مرفق المقرر 

 ات الكربون الكلورية فلورية المستخدمة في أجهزةلمركب ٢٠١٥لعام أذون االستخدامات الضرورية 
 االستنشاق بالجرعات المقننة

 (بالطن املرتي)

  ٢٠١٥  الطرف
  ١٨٢،٦١  الصني

 مشروع مقرر بشأن االستخدامات المختبرية والتحليلية  -دال 

 طلب مقدم من الواليات المتحدة األمريكية

ا املسؤولة اللذين طلب فيهما إ ٢١/٦و ٧/١١إىل مقرريه  إذ يشري ىل كل األطراف أن حتث منظما
عن وضع املعايري الوطنية على حتديد واستعراض معايريها لإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ختول استخدام 
املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال من أجل اعتماد، كلما أمكن، املنتجات والعمليات املختربية 

  ال تستخدم هذه املواد اخلاضعة للرقابة،والتحليلية اليت

اليت ألغى مبوجبها اجتماع  ١٩/١٨و ١٨/١٥و، ١١/١٥و، ٧/١١إىل مقرراته  وإذ يشري أيضاً 
 األطراف استخدامات معينة من اإلعفاءات العاملية لالستخدامات املختربية والتحليلية،

 ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٣١ يقرر متديد إعفاء االستخدامات املختربية والتحليلية إىل  - ١
، ١٥/٨االجتماع السادس لألطراف، واملقررات  وفقًا للشروط املنصوص عليها يف املرفق الثاين من تقرير

بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال يف كل املرفقات واجملموعات  ١٨/١٥و، ١٦/١٦و
 م؛ بإستثناء اجملموعة األوىل من املرفق جي

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرًا يف موعد ال يتجاوز عام   - ٢
عن استحداث وتوفري اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن إجراؤها دون استخدام املواد  ٢٠١٨

 اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال؛

 نات المستعادة، أو المعاد تدويرها، أو المستخلصةمشروع مقرر بشأن توفر الهالو   -هاء 

 طلب مقدم من أستراليا والنرويج والواليات المتحدة األمريكية

 ،٢٠٠٩ه يف عام ؤ أن اإلنتاج العاملي للهاونات لالستخدامات اخلاضعة للرقابة قد مت إلغا إذ يدرك
ريان املدين، اليت ال تزال تعتمد على ومع ذلك هناك بعض االستخدامات املتبقية، وبصفة خاصة يف جمال الط

 املستعادة، أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة ألغراض السالمة من احلرائق، خمزونات للهالونات

أنه رغم اجلهود الرامية إىل تقييم مدى توفر خمزونات اهلالونات املستعادة، أو املعاد  وإذ يالحظ
يها، ال يزال هناك عدم يقني بشأن كمية اهلالونات املستعادة، تدويرها، أو املستخلصة اليت ميكن احلصول عل

أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة اليت ميكن احلصول عليها ملواصلة استخدامها، كما هو احلال يف جمال 
 الطريان املدين،
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ة، الستخدام اهلالونات يف السفن اجلديد ١٩٩٢إىل حظر املنظمة البحرية الدولية يف عام  وإذ يشري
 إذ يالحظ أن السفن اليت تستخدم اهلالونات ما برحت ُتسحب من اخلدمة يف الوقت احلايل،و 

 ٩-ألف ٣٨و ٩-ألف ٣٧إىل قراري اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل  وإذ يشري أيضاً 
ت يف قطاع اللذين أعربت فيهما عن احلاجة املاسة ملواصلة استحداث وتنفيذ استخدام بدائل للهالونا

الطريان املدين، ودعت الدوائر الصناعية إىل استخدام بدائل يف نظم إطفاء احلرائق يف دورات املياه يف 
، ويف مطافئ احلرائق اليدوية يف هذه الطائرات بعد عام ٢٠١١الطائرات احلديثة التصميم واإلنتاج بعد عام 

لتوليد الطاقة املستخدمة يف الطائرات املصممة  نظم اإلطفاء يف الوحدات اإلضافيةو ، ويف احملركات، ٢٠١٦
، ويف خمازن البضائع يف الطائرات احلديثة يف موعد حتدده اجلمعية العمومية يف عام ٢٠١٤حديثًا بعد عام 

٢٠١٦ ، 

ا  وإذ يالحظ أن واردات وصادرات اهلالونات املستعادة، أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة مسموح 
ونرتيال، وأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجد أنه قد ال يكون من احملتمل أن مبوجب بروتوكول م

يتوافق توزيع خمزونات اهلالونات املستعادة، أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة يف الوقت احلايل مع 
 االحتياجات املتوقعة من هذه املخزونات،

اردات وصادرات اهلالونات املستعادة، أو املعاد بشأن و  ٢١/٧من املقرر  ٣إىل الفقرة  وإذ يشري
 تدويرها، أو املستخلصة، 

التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي ُقدم لألطراف قبل  وإذ يأخذ يف االعتبار
 االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، مبا يف ذلك املعلومات عن البدائل، 

ا   - ١ يشجع األطراف على التواصل، عن طريق مسؤويل األوزون الوطنيني لديها، مع سلطا
ا استعادة اهلالونات، أو إعادة تدويرها، أو  الوطنية للطريان املدين للتوصل إىل فهم للكيفية اليت يتم 

ية احتياجات الطريان استخالصها لتلبية معايري النقاء الستخدام الطريان لتزويد شركات النقل اجلوي لتلب
املدين اجلارية، وبشأن أي إجراءات وطنية جيري اختاذها للتعجيل بعملية االستعاضة عن اهلالونات يف 
استخدامات الطريان املدين على النحو الذي دعت إليه اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل يف 

 ؛٩- ألف ٣٨و ٩- ألف ٣٧قراريها 

من هذا املقرر إىل أمانة األوزون  ١أيضًا على تقدمي املعلومات وفقًا للفقرة يشجع األطراف   - ٢
 ؛ ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١حبلول 

يدعو األطراف إىل إعادة تقييم أي قيود وطنية مفروضة على االسترياد والتصدير خبالف   - ٣
ويرها واملستخلصة، وإدارة متطلبات الرتخيص بغية تيسري استرياد وتصدير اهلالونات املستعادة واملعاد تد

دف متكني مجيع األطراف من تلبية االحتياجات املتبقية وفقًا للنظم احمللية، حىت  خمزونات هذه اهلالونات 
  مع انتقال األطراف إىل استخدام بدائل اهلالونات؛

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن طريق جلنة التكنولوجيا والتقييم   - ٤
 االقتصادي التابعة له:

أن يستمر يف التواصل مع منظمة الطريان املدين الدويل لتسهيل االنتقال إىل مرحلة استخدام   )(أ
 ١٣٠١-  واهلالون ١٢١١-بدائل اهلالونات، وأن يتصل باملنظمة البحرية الدولية لتقدير كمية ونقاء اهلالون
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علومات عن املخزونات العاملية من اهلالونات املتاحة من تفكيك السفن، وأن يبلغ األطراف بشأن امل
 ؛٢٠١٥املستعادة يف تقريره املرحلي لعام 

أن يقدم تقريرًا عن البدائل املوجودة والناشئة للهالونات، مبا يف ذلك املعلومات عن   (ب)
 خصائصها ومعدل اعتمادها، وخصوصا الستخدامات الطريان؛

قريرًا إىل األطراف، قبل االجتماع السادس والثالثني أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تقدم ت  - ٥
 ؛١للفريق العامل املفتوح العضوية، بأي معلومات تقدمها األطراف وفقاً للفقرة 

 مشروع مقرر بشأن اإلطالقات، ونواتج التحلل، وفرص خفض اإلطالقات  - واو 

 طلب مقدم من االتحاد األوروبي

دال من بروتوكول  ٢تطبيق التدابري الرقابية مبوجب املادة االلتزامات بضمان  إذ يضع يف االعتبار
 مونرتيال بشأن إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون، 

جمددًا عن قلقه إزاء الفرق الكبري بني االنبعاثات املبلغ عنها والرتكيزات املالحظة يف  وإذ يعرب
املستنفدة لطبقة األوزون النامجة عن إنتاج املواد الغالف اجلوي، مما يشري إىل أّن كميات انبعاثات املواد 

ا أقل بكثري من الكميات احلقيقية،  أن و املستنفدة لطبقة األوزون، وإنتاج املواد الكيميائية األخرى املبلغ بشأ
ا أقل بكثري من الواقع،  تقديرا

فرص املتاحة بشأن مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون وال، ١٨/١٠إىل املقّرر  وإذ يشري
 لتخفيضها، 

على تقدمي التقارير الصادرة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم  وإذ يشجع
العلمي، وفريق تقييم اآلثار البيئية اليت توفر معلومات متسقة ومتماسكة، وتقدم املشورة بشأن التكنولوجيا، 

 ة باملواد املستنفدة لطبقة األوزون وبدائل هذه املواد،والعلوم، واآلثار البيئية، والسالمة املرتبط

 يف ختفيض االنبعاثات واإلطالقات إىل مستويات الرتكيز األساسية، وإذ يرغب

 يطلب إىل األطراف اليت يوجد لديها أي إنتاج للمواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك اإلنتاج  - ١
 املشرتك أو الثانوي، أن تقوم مبا يلي: 

 أن تستعرض كميات ومصادر اإلطالقات ومنتجات التحلل املتوقعة؛  (أ)

]، عن طريق أمانة ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١أن تزود أفرقة التقييم يف موعد أقصاه [  (ب)
(أ) من هذا املقرر، اليت ينبغي أن تتضمن معلومات عن الطاقة  ١األوزون، باملعلومات املشار إليها يف الفقرة 

لتكنولوجيا املستخدمة للتحكم يف اإلطالقات، وأساليب القياس والرصد املستخدمة، اإلنتاجية، وا
 واملمارسات اإلدارية القائمة؛

يطلب إىل األطراف اليت يوجد لديها أي إنتاج ملواد غري مستنفدة لطبقة األوزون ُتستخدم فيه   - ٢
 مواد مستنفدة لطبقة األوزون كمواد وسيطة أن تقوم مبا يلي:

تستعرض مسارات اإلنتاج ذات الصلة، وكمية ومصادر إطالق املواد املهلَجَنة، ومنتجات  أن  (أ)
 التحلل املتوقعة؛
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]، عن طريق أمانة ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ١أن تزود أفرقة التقييم يف موعد أقصاه [  (ب)
ن أفضل التقنيات املتوفرة (أ) من هذا املقرر، واملعلومات ع ٢األوزون، باملعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 املستخدمة خلفض اإلنبعاثات، فضًال عن طرق القياس والرصد املستخدمة، واملمارسات اإلدارية القائمة؛

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينظر، يف إطار التقييم الذي سيجريه [يف   - ٣
زون يف االستخدامات املعفاة، مثل عوامل التصنيع، واملواد ]، يف بدائل املواد املستنفدة لطبقة األو ٢٠١٦عام 

يف البدائل األخرى، مبا فيها البدائل غري التقليدية للمنتجات اليت ُتصنع  الوسيطة، وأن يبحث أيضاً 
للجدوى التقنية  باستخدام عوامل التصنيع واملواد الوسيطة املستنفدة لطبقة األوزون، وأن يقدم تقييماً 

ا من إطالقات؛ واالقتصادية  خلفض أو إلغاء هذه االستخدامات، وما يتصل 

مبضاهاة املعلومات املتعلقة باإلطالقات،  تقوم معاً  أفرقة التقييم الثالثة أنيطلب إىل   - ٤
ومنتجات التحلل، وأن تقرتح أساليب وممارسات جيدة لرصدها، مع مالحظة أن األفرقة ينبغي أن تستعرض 

نبعاثات املبلغ عنها وتلك املستنبطة من قياسات الغالف اجلوي، وأن تقدم، مع مراعاة الفرق الكبري بني اال
يربز االتساق فيما بينها آلثار االنبعاثات، واإلطالقات،  الكميات املنبعثة من الكميات املخزونة، توضيحاً 

 ومنتجات التحلل على صحة اإلنسان وعلى النظم اإليكولوجية؛

ا يف تقرير  قييم الثالثةأفرقة التيطلب إىل   - ٥ أن تنسق النتائج اليت تتوصل إليها وتبلغ بشأ
من هذا املقرر، ونتائج الدراسة  ٢و ١جتميعي يأخذ يف االعتبار املعلومات الواردة من األطراف وفقا للفقرتني 

من والعشرين] ذا الشأن إىل االجتماع [الثا من هذا املقرر، وأن تقدم تقريراً  ٣اليت أُعدت وفقا للفقرة 
 ].٢٠١٦لألطراف [يف عام 

مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  يتجار فإلمشروع مقرر بشأن التدابير الرامية إلى تيسير رصد ا  - زاي 
 ومواد االستعاضة

 طلب مقدم من االتحاد األوروبي

ية املتعلقة الجتماع األطراف بشأن الرموز اجلمرك ٢٦/ ١١و ١٠/١٨و ٩/٢٢إىل املقررات  إذ يشري
 باملواد املستنفدة لطبقة األوزون، والتعاون بني أمانة األوزون ومنظمة اجلمارك العاملية يف هذا الصدد،

جتار غري املشروع يف املواد إلإىل مقررات اجتماع األطراف اليت ترمي إىل منع ا وإْذ ُيشري أيضاً 
 ،١٩/١٢و ١٨/١٨، و١٧/١٦، و١٦/٣٣، ١٤/٧املستنفدة لطبقة األوزون، وخاصة املقررات 

أنه على الرغم من القيود املفروضة على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  وإْذ ُيالحظ
مليون طن من مركبات الكربون اهليدروكلورية  ١مبوجب أحكام بروتوكول مونرتيال، ال يزال هناك أكثر من 

 يغري املشروع يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد يؤد فلورية متداولة يف التجارة العاملية، وأن اإلجتار
 هذه املواد، التخلص التدرجيي من استخدامإىل اإلخالل بعملية 

أنه يف إطار التجارة الدولية، يستعاض عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبواد  وإْذ ُيالحظ
لورية فت الكربون اهليدرو من املتوقع أن تزداد كميات مركبا بديلة تشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية، وأنه

 املتداولة عاملياً،

أن الطريقة الرئيسية اليت يستخدمها املهربون يف إخفاء الطبيعة الفعلية ملركبات الكربون  وإذ يدرك
م تشري إىل أحد اهليدروكلورية فلورية املتداولة يف التجارة الدولية هو اإلعالن املخادع عنها، ووضع بطاقة وس
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مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت هي بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وإن كانت ال ختضع للرقابة 
باستخدام ترميز النظام احلايل  أ١٣٤-مركب الكربون اهليدروفلوري مبوجب بروتوكول مونرتيال، وخباصة

اد، والذي ال يُعىن بصفة حمددة مبركب الكربون اهليدروفلوري املنسق لتوصيف السلع األساسية لرتميز هذه املو 
وإمنا يشمل بعض املواد الكيميائية األخرى املستنفدة لطبقة األوزون، مما جيعل من الصعب على السلطات 

 اجلمركية أن تتعرف على الطبيعة غري املشروعة للصادرات أو الواردات ذات الصلة،

صنيف املخصص للسلع ملنع اإلجتار غري املشروع ولتحقيق التأثري أمهية الت وإذ يضع يف االعتبار
اإلجيايب فيما يتعلق بالنظام اجلديد املوحد لتصنيف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي اعتمدته 

، والنظام اجلديد لتنسيق ٢٠١٢منظمة اجلمارك العاملية، والذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير 
ف املزائج اليت حتتوي على مواد من بينها مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون تصني

 دخال حيز النفاذ يف وقت سابق، نذيلاهليدروفلورية، أو املواد الكيميائية املتعددة الفلور ال

ق لتعديل نظام أن قواعد منظمة اجلمارك العاملية تشرتط على أي تطبي وإْذ يضع يف االعتبار أيضاً 
 تنسيق التصنيف هذا أن يتم قبل بضع سنوات،

يطلب إىل أمانة األوزون إجراء االتصال مبنظمة اجلمارك العاملية بشأن إمكانية تصميم رموز   - ١
فردية للنظام املنسق لوصف السلع بالنسبة ملعظم مواد االستعاضة عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 

املصنفة  ستثناء مركبات الكربون اهليدروفلوري) األكثر تداوًال يف التجارة،ابون الكلورية فلورية (مركبات الكربو 
هلذه  أمهية وجود تصنيف مجركي خمصص توضيحل وذلك ،٢٩٠٣,٣٩يف إطار النظام املنسق حتت الرمز 

مركبات و دروكلورية فلورية منع اإلجتار غري املشروع يف مركبات الكربون اهلي املواد يكون اهلدف الوحيد منه
إبالغ مجيع األطراف بشأن نتائج هذه املشاورات يف أسرع وقت ممكن على أال و الكربون الكلورية فلورية، 

 ؛٢٠١٥يتجاوز تاريخ انعقاد االجتماع اخلامس والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية املقرر عقده يف 

يف االتفاقية الدولية املتعلقة بالنظام املنسق لوصف يشجع األطراف اليت هي أطراف متعاقدة   - ٢
يف أول فرصة تسنح هلا، يف مسألة الطلب إىل منظمة اجلمارك العاملية تصنيف  السلع وترميزها بأن تنظر،

 من هذا املقرر؛ ١ستعاضة املشار إليها يف الفقرة المجركي خمصص ملواد ا

 تعاقدة يف االتفاقية الدولية املتعلقة بالنظاميشجع [يطلب] إىل األطراف اليت هي أطراف م  -  ٣[
أن تنظر، يف إنشاء  اليت هي يف وضع ميكنها من القيام بذلك]و املنسق لتوصيف السلع األساسية وترميزها [

من هذا املقرر  ١ستعاضة املشار إليها يف الفقرة ال[مستوى األرقام الثمانية] ملواد ا مجركية [وطنية] رموز
 ]النظام املنسق ها اخلاصة للتصنيف اجلمركي كإجراء مؤقت [إىل حني استحداث رموزإلدراجها يف نظم

 ].]١املشار إليها يف الفقرة 
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  مذكرة تفسيرية
جيري حالياً تصنيف مجيع مركبات الكربون اهليدروفلورية طبقاً للنظام املنسق لتوصيف السلع األساسية 

لذلك، فإن موظفي اجلمارك ال و  ملركبات املهلجنة.الذي يشمل أيضًا ا ٢٩٠٣,٣٩وترميزها حتت الرمز 
مركب كربون  يميكنهم التحديد، على أساس الرمز اجلمركي، ما إذا كانت املادة املتداولة جتاريًا ه

هيدروفلوري معني أم ال، كما ال يستطيعون احلكم مبا إذا كانت هذه املادة هي مركب كربون هيدروفلوري، 
مركبات  يفجتار غري الشرعي إلوهذا يُيسر ا حتت نفس رمز النظام املنسق. أو مركب ُمهلجن آخر ُمصنف

أغلب األحيان بطريقة إعالن مجركي خمادع  يفوهلا يف الوقت احلايل االكربون اهليدروكلورية فلورية اليت يتم تد
ا مركبات كربون هيدروفلورية، (عادة مركب  الكربون عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على أ

أ، ولكن تستخدم أيضًا أمساء بعض مركبات الكربون اهليدروفلورية األخرى مثل مركب ١٣٤-  اهليدروفلوري
ومن شأن استحداث رموز النظام  ).٣٢- أ، أو مركب الكربون اهليدروفلوري ١٥٢- الكربون اهليدروفلوري 

التجارة (مثل مركب الكربون  يف املنسق الفردية ملعظم مركبات الكربون اهليدروفلورية األكثر تداوالً 
، ومركب ٢٣- ، ومركب الكربون اهليدروفلوري ٣٢-أ، ومركب الكربون اهليدروفلوري ١٣٤-اهليدروفلوري 

هـ أ) أن يساعد سلطات اجلمارك  ٢٢٧- أ، ومركب الكربون اهليدروفلوري ١٥٢- الكربون اهليدروفلوري 
نات اجلمركية من أجل اكتشاف أي خداع ممكن، على إجراء عمليات فحص أكثر استهدافًا بشأن اإلعال

 أي وضع للعالمات املضللة.و 

بني مركبات الكربون اهليدروفلورية واملواد  عالوة على ذلك، فمن شأن التمييز األكثر وضوحاً 
الكيميائية املتعددة الفلور، واملواد املفلورة األخرى أن يُيسر رصد االنتقال من مرحلة استخدام مركبات 

ون اهليدروكلورية فلورية إىل مرحلة استخدام املواد البديلة على حنو يساعد على استخدام إحصاءات الكرب
  اجلمارك هلذا الغرض.

وميكن اقرتاح التصنيف املنسق اجلديد احملتمل التايل ملركبات الكربون اهليدروفلورية (هيكل اجلزء من 
لكربون اهليدروفلورية ُمدرَج أيضًا للمقارنة)، رغم أنه من النظام املنسق الذي ُتصنف وفقًا له حاليًا مركبات ا

الواضح أن القرار النهائي يف هذه املسألة ينبغي أن تتخذه جلنة استعراض النظام املنسق لتوصف السلع 
  األساسية وترميزها.

 المشتقات المفلورة، المبرومة أو المأيدنة للهيدروكربونات’’الهيكل الحالي للفرع المعنون 
  ٢٩٣٠ا هللنظام المنسق لوصف السلع وترميز التابعة للقسم الفرعي ‘‘ حلقيةالال

الرمز يف النظام 
 التعليقات اسم املركب املنسق

 ومة، واملعاجلة باأليودين من اهليدروكربونات الالحلقيةرب املشتقات املفلورة، وامل
ثاين بروميد اإليثيلني (املنظمة الدولية  --  ٢٩٠٣,٣١

 ثاين بروميد اإليثان)-  ٢-١ييس (لتوحيد املقا
 - 

ومن ضمن ما تشمل مركبات الكربون   أخرى  ٢٩٠٣,٣٩
 اهليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية

رومة، والمعالجة باأليودين من الهيدروكربونات بالمشتقات المفلورة، والم’’الهيكل المقترح للقسم المعنون 
 النظام المنسق من ٢٩٠٣من القسم الفرعي ‘‘ الالحلقية
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الرمز يف النظام 
 التعليقات اسم املركب املنسق

الرمز يف النظام 
  املنسق

 املركب (املختصر العام أو الوصف)  املركب (االسم)

  ومة، واملعاجلة باأليودين من اهليدروكربونات الالحلقيةرب املشتقات املفلورة، وامل
ثاين بروميد اإليثيلني (املنظمة الدولية  --  ٢٩٠٣,٣١

 ن)ثاين بروميد اإليثا-  ٢-١لتوحيد املقاييس (
 - 

 ٣٢- مركب الكربون اهليدروفلوري  ثنائي فلورو امليثان --  ٢٩٠٣,٣٢
كلورو مخاسي فلورو و ثالثي فلورو امليثان،  --  ٢٩٠٣,٣٣

  ثالثي كلورو امليثان -  ١،١،١وااليثان، 
، ٢٣- مركب الكربون اهليدروفلوري 

، ١٢٥ - ومركب الكربون اهليدروفلوري 
 أ١٤٣ - مركب الكربون اهليدروفلوري و 

 أ١٥٢ - مركب الكربون اهليدروفلوري  كلور ثنائي الفلورو اإليثان  - ١،١ --  ٢٩٠٣,٣٤
ثنائي كلورو رباعي فلورو  - ٢ ،١،١،١ --  ٢٩٠٣,٣٥

 االيثان
 أ١٣٤ - مركب الكربون اهليدروفلوري 

مركبات الربوبان اخلماسية الفلور، ومركبات  --  ٢٩٠٣,٣٦
وبان الربوبان السداسية الفلور، ومركبات الرب 

 السباعية الفلور

 - وتشمل مركبات الكربون اهليدروفلوري 
هـ أ،  ٢٣٦ج ب، و ٢٣٦هـ أ، و ٢٢٧

 وأ ٢٤٥ج أ، و ٢٤٥أ، وو  ٢٣٦و
مشتقات مفلورة أخرى للهيدروكربونات  --  ٢٩٠٣,٣٧

  الالحلقية
مركبات الكربون اهليدروفلورية األخرى  -- 

ت مشتقات مفلورة أخرى للهيدروكربونا --  ٢٩٠٣,٣٨
 الالحلقية

 كل املواد الكيميائية املتعددة الفلور

ربومة، واملعاجلة املشتقات املفلورة، وامل مواد أخرى --  ٢٩٠٣,٣٩
 باأليودين من اهليدروكربونات الالحلقية 

مع مراعاة حقيقة أن جلنة االستعراض التابعة للنظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها ال جتتمع سوى 
وعادة ما تعقد العديد من اجللسات لالتفاق على الشكل النهائي لتعديل املقرتح، وأن مرتني كل سنة، 

اإلجراء اخلاص مبوافقة األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية للنظام املنسق لتوصيف السلع وترميزها ومنظمة 
طراف يف النظام املنسق اجلمارك العاملية على أي تعديل هو إجراء معقد، ويتطلب بصفة خاصة إبالغ كل األ

بأي تعديل تكون منظمة اجلمارك العاملية قد وافقت عليه قبل األول من نيسان/أبريل من أي سنة، ال يصبح 
كانون الثاين/يناير من العام الثاين لتاريخ اإلشعار. فإذا جاء   ١أي تعديل ساري املفعول إال اعتبارًا من 

كانون الثاين/يناير من   ١أن يصبح التعديل ساري املفعول يف  اإلشعار عقب األول من نيسان/أبريل، جيوز
. ٢٠١٧كانون الثاين/يناير   ١العام الثالث من تاريخ اإلشعار، رغم فوات األوان لسريان مفعول التعديل يف 

  وينبغي أن تبدأ التحضريات للجولة املقبلة يف أقرب وقت ممكن.

النظام املنسق لكي يصبح ساري املفعول أن تستخدم وكتدبري انتقايل، ينبغي ألى تعديل على رموز 
ا من أجل حتديد أكثر مركبات  األطراف الرموز ذات الثمانية أرقام يف نظم التصنيف اجلمركي اخلاصة 

ا، ويفضل استخدام نفس الفئات لتيسري مضاهاة البيانات اليت يتم و مراجعة  الكربون اهليدروفلورية صلة 
  ف.مجعها فيما بني األطرا
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  المرفق الثاني
موجز مقترحات من أجل صياغتها في التقرير اإلضافي للفريق العامل التابع لفريق التكنولوجيا 

  )أ (والتقييم االقتصادي

                                                            
  يقدم نص هذا املوجز بصورته املقدمة بدون حترير رمسي. )أ (

  على: والثالثني الرابعة جتماعها يف العضوية املفتوح العامل الفريق أتفق
تقريره اإلضايف لالجتماع أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عند عرض   - ١

 السادس والعشرين لألطراف ما يلي: 

أن يضيف املزيد من األجزاء السردية واإليضاحات لفصول دراسة جتديد املوارد تشري إىل   (أ)
 ؛٢و ١السيناريوهات الواردة يف احلالتني و االستهالك 

مويل بالنسبة أن يسلط الضوء بقدر أكرب من الوضوح على السيناريو الذي يقسم الت  )(ب
واملطبق على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بالتساوي على  ٢٠٢٠للهدف احملدد يف عام 

 ٢على النحو احملدد يف الفقرة  ٢٠٢٠- ٢٠١٨و ٢٠١٧- ٢٠١٥جتديدات املوارد لفرتيت الثالث سنوات 
 .٢٥/٨(د) من املقرر 

لبات التمويل على النحو املبني يف تقريره وأن يطلب أيضًا من الفريق استكمال كل متط  - ٢
 مع مراعاة ما يلي: ٢٠١٤لشهر آذار/مايو 

من الناحية البيئية على اعتبار أن التخلص  ٢واحلالة  ١االختالفات بني سيناريوهي احلالة   (أ)
ة األوزون) قدرات على استنفاد طبق التدرجيي من جممل كمية املواد املستنفدة لطبقة األوزون (وما يقابلها من

يف املائة، مع مراعاة ما  ٣٥و ١٠فيما يتعلق بااللتزامات بالتخفيض بنسبة  ٢و ١سيتحقق وفقًا للحالتني 
 ؛٢٠١٤- ٢٠١٢تدرجيي يف فرتة التجديد ختلص حتقق من 

مركبات الكربون اهليدروكلورية و على أساس التجربة بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية،   (ب)
قد تتحقق  ٢٠٢٠التدرجيي لتلبية اهلدف احملدد لعام لتخلص ا التاريخ، فإن نسبة معينة من افلورية حىت هذ

يف املؤسسات غري املؤهلة، مبا يف ذلك الشركات املتعددة اجلنسيات، والشركات اليت أُنشئت بعد تاريخ 
 ؛٢٠٠٧التوقف لعام 

دروفلورية املربمة بني اللجنة مركبات الكربون اهلي التخلص التدرجيي من استخدامخطط إدارة   (ج)
، وحساب القيمة الكلية لشرائح املرحلة األوىل من خطط إدارة ٥التنفيذية واألطراف العاملة مبوجب املادة 

مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت سُتمول من مبالغ فرتيت الثالث سنوات  التخلص التدرجيي من استخدام
 واد املستنفدة لطبقة األوزون ذات الصلة؛وختفيضات امل ٢٠٢٠-٢٠١٨و ٢٠١٧- ٢٠١٥

 ٦٠إىل  ٤٠التوزيع بني أنشطة قطاعات مراكز األنشطة اإلقليمية وقطاع الرغويات بنسبة   (د)
اجات ياالحت، ومراعاة ٥، مع مراعاة الظروف الوطنية للبلدان العاملة مبوجب املادة ٥٠إىل  ٥٠مقارنة بنسبة 

تكاليف فعالية الكلفة الصغرية واملتوسطة مبا يف ذلك خمتلف اخلاصة لتحويل استخدامات املؤسسات 
 ؛للبدائل



UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/6  

48 

  تصنيف قيم فعالية التكلفة املقدمة لقطاع التربيد وتكييف اهلواء على النحو التايل:  (هـ)
صيانة أجهزة التربيد وتقدمي الكميات لكل  ‘٣’صناعة التربيد التجاري؛  ‘٢’صناعة مكيفات اهلواء؛  ‘١’

استخدامه تدرجيياً يف كل قطاع وفقاً لكل التخلص من غي ات الكربون اهليدروكلورية فلورية ينبمركب من مركب
 حالة؛

لقطاع اخلدمات، وأنشطة بناء  تقدمي املزيد من التفاصيل بشأن االحتياجات اخلاصة  (و)
، وبصفة ٢٥/٨ هـ) من املقرر٢وفقًا للفقرة (التخلص التدرجيي القدرات يف املرحلة الثانية من خطط إدارة 

خاصة بالنسبة للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض والبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض للغاية، 
، وبدء االستخدام التدرجيي للتكنولوجيات غري ٢٠٢٠مع مراعاة أمهية قطاع اخلدمات لتحقيق هدف عام 

، وبصفة ٥للبلدان العاملة مبوجب املادة  الضارة بالبيئة يف أنشطة قطاعات مراكز األنشطة اإلقليمية بالنسبة
 ؛٧٢/٤١خاصة األنشطة املشار إليها يف املقرر 

أقل من التخصيص املبكر ًا يوهات املدفوعات اليت تربز قدر ار االفرتاضات اإلضافية لسين  (ز)
خفض للموارد. وبذلك ينبغي أن ُتؤخذ يف االعتبار اآلثار على مشاريع البلدان ذات حجم االستهالك املن

 والبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض للغاية؛ 

، وبصفة خاصة ٢واحلالة  ١املزيد من التحليل للوضع يف السيناريوهات الواردة يف احلالة   (ح)
الثانية، وتقديرات متوسط  اليت طلبت التمويل للمرحلة ٥البيانات اليت تقدمها األطراف العاملة مبوجب املادة 

 قق، ومستوى التمويل الذي مت دفعه بالفعل؛مستوى التخفيض الذي حت

حرتار العاملي الاملشاريع اليت مت فيها تطبيق التكنولوجيات املنخفضة القدرة على إحداث ا  (ط)
حتياجات التمويلية اليت تربز تكاليف الواليت أفضت إىل زيادة يف تكاليف املشاريع، وتقدير متوسط زيادة ا

  خدام؛املشاريع املؤهلة لتحويل االست

طة بتحويل االستخدام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املرحلة الثانية من بالتكاليف املرت  (ي)
ملعتمدة اليت تستخدم س املستقاة على نطاق مجيع املشاريع او ، مع مراعاة الدر التخلص التدرجييخطط إدارة 
يل االستخدام على نطاق املؤسسات ديدة، مبا يف ذلك مشاريع النظم املنزلية، فضًال عن حتو جتكنولوجيات 

 الكبرية؛

التغيريات يف أرقام فعالية التكلفة وما يرتتب عليها من آثار على الفرتات الثالث القادمة   (ك)
 لتجديد املوارد.

من  ٣فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، كعنصر منفصل، ووفقًا للفقرة  أن يطلب من  - ٣
 ، ما يلي: ٢٥/٨املقرر 

ن يدرج تقديرًا للتمويل املطلوب إلجراء دراسات استقصائية للبدائل العالية القدرة على أ  )(أ
متويل إعداد املشاريع، مع مراعاة توفر و إحداث االحرتار العاملي للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، 

 ؛التكنولوجيات اآلمنة، وغري الضارة بالبيئة، واجملربة تقنياً، وذات اجلدوى االقتصادية

 أن ينظر يف ختصيص التمويل املطلوب هلذا العنصر املنفصل وفقاً جلداول زمنية خمتلفة؛  (ب)

فدة املستنأن حيسب كميات البدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمواد   (ج)
بلة ذات الصلة بالنسبة للفرتات املق كسيد الكربونو لطبقة األوزون اليت مت تفادي استخدامها مبعادل ثاين أ
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بافرتاض عتبة معينة للبدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي  ٢و ١لتجديد املوارد يف احلالتني 
للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، وأن حيسب الفعالية من حيث التكاليف بدوالرات الواليات املتحدة 

 األمريكية لكل طن من ثاين أكسيد الكربون؛

قدر الكميات اليت ينبغي ختفيض استخدامها تدرجييًا يف قطاع اإلنتاج، واألرصدة ذات أن يُ   (د)
 الصلة بالنسبة هلذا القطاع؛

نفاذ  أن يُقدر التحسينات يف فعالية التكاليف مبرور الوقت، مبا يف ذلك تقدير  (هـ)
 التكنولوجيات غري التقليدية إىل األسواق.

ا والتقييم االقتصادي، كعنصر منفصل، متويل قطاع اإلنتاج ينبغي أن يقدر فريق التكنولوجي  - ٤
 .يف حالة وجود وعدم وجود املصانع الدائمة اإلنتاج
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  المرفق الثالث
  ض التي قدمها أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنيةو موجزات العر 

من جدول  ٣ي (البند لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد ٢٠١٤عرض للتقرير المرحلي لعام   -ألف 
 األعمال)

عرض السيد كيشي أوهنيشي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية، االستخدام  -١
 ١,١، إذ بلغ جمموع الكمية ٢٠١٢املستمر للمواد الوسيطة للمواد املستنفدة لطبقة األوزون يف عام 

، وقدم استعراضًا عامًا موجزًا للوضع فيما ٢٠١١نة بعام يف املائة مقار  ٤ميغاطن، أي بزيادة بلغت نسبتها 
قيمة حد العتبة  تبنين ،  - يتعلق باستخدامات عوامل التصنيع، ومعلومات مستكملة عن بروميد الربوبيل 

 ٠,١إىل  ١٠من  ٢٠١٤يف عام  الصحة الصناعية احلكوميني  ياألمريكي ألخصائي اليت خفضها املؤمتر
 جزء يف املليون.

، أن املرحلة األوىل من اويالرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغ، د السيد ميغيل كينيثروأور و  -٢
ة لألطراف العاملة فلورية بالنسبكلورية ات الكربون اهليدرو مركب التخلص التدرجيي من استخدامخطط إدارة 

يز األول األسوأ ركز بقدر كبري على ) أن الرتك٥(األطراف العاملة مبوجب املادة  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
وُلوحظ منو سريع يف طاقة  .اويب يف عدد من قطاعات الرغا ١٤١ - مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

وية. ونظرًا إىل جدولة العديد من حاالت يإنتاج رغوة البوليستريين املبّثق يف العديد من أجزاء املناطق اآلس
 التخلص التدرجيي من استخدامخطط إدارة  ن املبّثق يف املراحل الالحقة منالتحول من استخدام البوليستريي

، كان هناك قلق بأنه رمبا يتم املساس مبسامهة الرغوة يف حتقيق األهداف  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
ا الشركات هناك عامل إضايف وهو أن عددًا من القرارات االستثمارية متلكهو . ١٩/٦الواردة يف املقرر 

ا على  املتعددة اجلنسيات. وهناك تطورات إجيابية حتدث فيما يتعلق بالبدائل اجلديدة اليت ال تتجاوز قدر
استنفاد طبقة األوزون الصفر، وذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، فعامل النفخ الغازي 

(E))(HFO-1233zd  ًتجني على جزئيات مركب ، وقد ركز اثنان من املنمتاح عاملياHFO-1233zd(E) ، قد و
، HFO-1336mzz(Z)دخلت هذه املادة بالفعل حيز التنفيذ بالنسبة ألحد هذين املنتجني، كما أصبح مركب 
بكميات جتارية حبلول  وهو عامل نفخ سائل جديد، متاحاً بكميات قليلة، ولكن من املتوقع أن يكون متاحاً 

 .٢٠١٦عام 

ل فريدونك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، أن صناعة الطريان وأورد السيد دانيا -٣
ا عن اهلالون يف أغلفة حمركات  املدين قد أنشأت جمموعة استشارية لتحديد مادة واحدة يستعاض 

نشأ جملس ال تزال اجملموعة االستشارية يف مرحلة متقدمة من وضعها. وبالنسبة ملخازن البضائع، أو الطائرات. 
التنسيق الدويل لرابطات الصناعات الفضائية اجلوية فريقًا عامًال لتحديد تاريخ ميكن أن يبدأ فيه استخدام 
بدائل اهلالونات يف خمازن البضائع يف تصميمات الطائرات اجلديدة. وأُنشئ الفريق العامل استجابة لطلب 

عيتها العمومية اليت انعقدت يف أيلول/سبتمرب منظمة الطريان املدين الدويل (اإليكاو) يف اجتماعات مج
 .٢٠١٦العمومية يف أيلول/سبتمرب لتحديد هذا التاريخ يف االجتماعات املقبلة للجمعية  ٢٠١٣

وترى جلنة اخليارات التقنية للهالونات أن هناك أدلة على تناقص كميات اهلالونات املتوفرة، وهو أمر  -٤
 أن إنتاج واستهالك اهلالونات قد توقف يف األطراف غري العاملة مبوجب ال ينبغي أن يثري الدهشة، نظراً إىل
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اية عام  ٥املادة  اية عام  ٥، ويف البلدان العاملة مبوجب املادة ١٩٩٣يف  . وتشعر جلنة ٢٠٠٩يف 
اخليارات التقنية للهالونات بقلق شديد ألن العديد من املستعملني كانوا يعتمدون على الواردات من 

م اهلامة، مثل الطريان املدين والطريان العسكري. اهلا يواجه العديد من و لونات بالنسبة ملعظم استخداما
هؤالء املستعملني الصعوبات يف احلصول على كميات كافية من اهلالونات، مما قد تنجم عنه عواقب وخيمة. 

رائق تعمل بكامل طاقتها قبل إقالع فعلى سبيل املثال، تتطلب قواعد الطريان املدين الدويل نظم محاية من احل
فإذا مل تتوفر اهلالونات هلذه النظم، جيب عدم السماح للطائرة باإلقالع. وميكن أن يؤدي انقطاع  الطائرة.

اإلمداد بقدر كبري إىل آثار خطرية على الطريان املدين. وقد ترغب األطراف يف إعادة حبث النهج 
صرف اهلالونات الذي ميكن أن يشمل وضع مواد وبرامج مستكملة االسرتاتيجي العاملي اخلاص بإدارة م

التصدير، واملسائل املتعلقة بالنقاء وغريها من املسائل و للتدريب وزيادة الوعي للنظر يف شروط االسترياد 
 املتعلقة بإدارة مصرف اهلالونات.

ربيد وتكييف اهلواء ، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتوأورد السيد روبرتو بيكسوتو -٥
واملضخات احلرارية، أن تطوير وتقييم العديد من املربدات أو املزائج اجلديدة ال يزال جارياً، وأن بعضها يتسم 

. )R-number(األرقام اآلرية  برتكيبة مكشوفة وهو يف مرحلة تشارف مرحلة التسويق وقد أعطيت رقماً من فئة
يسوبيوتان) يف التربيد املنزيل واألدوات الصغرية احلجم يف الواليات ( اآل )HC-600a(وبدأ استخدام املركب 

 R-744. وأصبح ٥املتحدة األمريكية، وبدأ نطاق هذا االستخدام يتسع يف البلدان العاملة مبوجب املادة 
منتجات (ثاين أكسيد الكربون) خيارًا بديًال هامًا للنظم املركزية يف احملالت التجارية الكبرية. ويتم تسويق 

ال و يف العديد من البلدان.  ٣٢ -الوحدات اجملزأة لتكييف اهلواء اليت تستخدم مركب الكربون اهليدروفلوري 
اليت و (الربوبان)  ٢٩٠ -يزال إنتاج الوحدات اجملزأة لتكييف اهلواء اليت تستخدم مركب اهليدروكربون 

 ٢٢ -كربون اهليدروكلوري فلوري أصبحت تنتجها سالسل اإلنتاج اليت حتولت من استخدام مركب ال
 يف اهلند وإىل حد ما يف أوروبا. مستمراً يف الصني، كما أن هذه الوحدات متاحة

وأوردت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية، أنه بفضل التطورات  -٦
ت الكربون الكلورية فلورية املستخدمة صناعة مركبامن التدرجيي على الصعيد العاملي لتخلص األخرية أصبح ا

يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة أمرًا وشيك احلدوث. وعرضت تقييم اللجنة لتعيينات االستخدام 
الضروري املقدم من الصني لالستخدام الصناعي ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق لعام 

آخر التعيينات بافرتاض االنتقال السلس من مرحلة استخدام هذه  من املتوقع أن يكون ذلكو ؛ ٢٠١٥
املركبات، كما ميكن أن يكون آخر التعيينات لالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف 

طنًا من مركبات الكربون الكلورية فلورية  ١٨٢,٦١أجهزة االستنشاق. وأوصت اللجنة بكمية تبلغ 
ذكرت أنه و طناً.  ٣٤,٧٣، ومل يكن بوسعها التوصية بكمية ٢٠١٥أجهزة االستنشاق لعام لالستخدام يف 

ا من مركب الكربون الكلوري فلوري يف عام  ، ٢٠١٥بذلك رمبا يتوفر للصني املخزون الكايف لتلبية احتياجا
ددًا مركبات رغم أن ذلك ال يزال غري واضح، وأن اللجنة توصي باإلعفاء متوقعة أن الصني لن تنتج جم

الكربون الكلورية فلورية إال إذا كان ذلك ضروريًا للغاية. وأوجزت بعض توصيات اللجنة فيما يتعلق 
 باملكونات النشطة املدرجة يف اإلعفاء.

عرض السيد كيشي أوهنيشي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية، اثنني من  -٧
. وخيص طلب التعيني األول الذي قدمه ٢٠١٥رية لالستخدامات يف عام تعيينات االستخدامات الضرو 

أوصت جلنة اخليارات التقنية و يف صناعته الفضائية.  ١١٣- االحتاد الروسي استخدام الكلور وفلوروكربون 
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طنًا من الكلور وفلوروكربون لالستخدام يف الصناعة الفضائية لعام  ٧٥للمواد الكيميائية بكمية قدرها 
. والحظت جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية أن االحتاد الروسي قد طور معدات جديدة يتم ٢٠١٥

لذلك فإن ذلك و كلوريد امليثيلني،  ب، أو ١٤١- تنظيفها باستخدام مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
 ٩٠دام كمية قدرها قدمت الصني طلب التعيينات الثاين الستخو سيكون آخر التعيينات لالحتاد الروسي. 

كل و طنًا من رباعي كلوريد الكربون لالستخدامات املختربية والتحليلية لفحص حمتوى النفط، والشحوم 
. ورغم أن جلنة اخليارات التقنية للمواد ٢٣/٦اهليدروكربونات النفطية يف املياه. ومت هذا التعيني نتيجة للمقرر 

 التخلص التدرجيي من استخداملصني حىت اآلن فيما يتعلق بالكيميائية قد سلمت باجلهود اليت تبذهلا ا
طنًا من رباعي كلوريد  ٩٠رباعي كلوريد الكربون، طلبت اللجنة املزيد من التوضيح بشأن احلاجة إىل 

رباعي كلوريد  التخلص التدرجيي من استخدامالكربون لرصد نوعية املياه، والتأخري الكبري فيما يتعلق ب
رباعي   التخلص التدرجيي من استخداملتطبيق، وكيف ميكن أن ترتبط التعيينات باتفاق الكربون يف هذا ا

كلوريد الكربون املربم بني الصندوق املتعددة األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال والصني. ويف املرحلة احلالية، 
 يد من التوضيح.بتعيينات دون املز  ليس بوسع جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية التوصية

إىل  ويف سياق عرض التقرير املرحلي للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، أشارت السيدة مارتا بيزانو -٨
يف املائة من خط األساس العاملي  ٧خدامات اخلاضعة للرقابة بلغ حوايل استهالك بروميد امليثيل يف االستأن 

يف  ٨٥هذا االستهالك بنسبة حوايل من  ٥مبوجب املادة  األطراف العاملةختلصت . وقد ٢٠١٢بنهاية عام 
يف  ٩٨االستهالك بنسبة من  ٥األطراف غري العاملة باملادة ختلصت املائة قبل املوحد النهائي احملدد لذلك، و 

استمرت الرئيسة املشاركة يف و يف املائة فهي متثل استخدامات حرجة.  ٢املائة، أما النسبة املتبقية البالغة 
ها مشرية إىل أنه عند مقارنة إنتاج بروميد امليثيل باستهالكه يف جمال االستخدامات اخلاضعة للرقابة، عرض

من إنتاج بروميد امليثيل قد بلغت حوايل  ٢٠٠٥منذ عام  يبدو أن جمموع الفائض من الكمية املرتاكمة
 ستهالك يف بعض البلدان.طناً. وميكن أن يُعزى ذلك إىل املخزونات، أو عدم اإلبالغ بشأن اال ٥,٩٧٠

وعند اإلشارة إىل التقدم احملرز بشأن اعتماد البدائل، أوردت السيدة بيزانو أن اخليارات غري  -٩
الكيميائية واإلدارة املتكاملة للمبيدات أصبحت يف تزايد على النطاق العاملي، وأنه رغم أن البدائل الكيميائية 

القطاعات، فإن اآلثار الضارة على الصحة والبيئية غالبًا ما تؤدي ال تزال تتسم بأمهية كبرية بالنسبة لبعض 
إىل فرض قيود تنظيمية، وحىت إىل إلغاء تسجيل هذه البدائل يف بعض البلدان. وأشارت أيضًا إىل استمرار 

نتشارًا يف جمال ااين، وهو أكثر البدائل املعتمدة تزايد حاالت اإلبالغ بشأن مقاومة استخدام الفوسف
بيقات اخلاصة باهلياكل والسلع، األمر الذي ميكن أن خيلق مشكلة أمام استخدام هذه املادة املطهرة يف التط

 املستقبل.

االستخدام قبل الشحن، أو و وعند النظر يف بروميد امليثيل الستخدامات احلجر الصحي  - ١٠
املي ظل مستقراً بصورة عامة أشارت الرئيسة املشاركة إىل انه رغم أن االستهالك الع لالستخدامات املستثناة،

، بينما كان االجتاه ٥يف العقد املاضي، فقد اخنفض االستهالك يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
أوضح  ٢٣/٥. وأشارت أيضًا إىل أن اإلبالغ مبوجب املقرر ٥تصاعديًا يف األطراف العاملة مبوجب املادة 
سبة لالستخدامات الرئيسية يف احلجر الصحي وقبل الشحن، أن الكثري من البلدان هلا سجالت جيدة بالن

قًا بشأن وأن كميات بروميد امليثيل اتسمت باالتساق من عام إىل آخر مما يتيح اجملال للتحليل األكثر تعم
 ، واالستخدامات قبل الشحن.خدام البدائل الستخدامات احلجرمعرفة جماالت تنفيذ است
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ناء استخدامات بروميد امليثيل يف ثستااخلاص ب ١٥/١٢نو إىل املقرر بيزاويف اخلتام، أشارت السيدة  - ١١
حاالت الكثافة العالية. وقالت إن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل عرضت بدائل جمدية هلذا االستخدام، 

اختاذ  وهي بدائل كيميائية وغري كيميائية على حد سواء، وإنه مع مراعاة ذلك، فقد ترغب األطراف اآلن يف
 إجراءات على النحو الذي نص عليه هذا املقرر.

وقدم السيد إيان بورتر، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، موجزًا للتوصيات  - ١٢
املؤقتة اليت قدمتها اللجنة بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل. وأشار إىل أن ثالثة أطراف 

قدمت طلبات تعيينات الستخدامات بروميد امليثيل يف عام  ٥غري العاملة مبوجب املادة من األطراف 
، وأن االستخدامات اليت ُقدمت من أجلها الطلبات بدأت يف االخنفاض. عالوة على ذلك، قدمت ٢٠١٦

، ٢٠١٥طلبات تعيينات الستخدام بروميد امليثيل لعام  ٥أربعة أطراف من األطراف العاملة مبوجب املادة 
يارات التقنية لربوميد امليثيل يف طلبه قبل انعقاد اجتماع جلنة اخل غري أن طرفًا واحدًا (ماليزيا) سحب

. وقدم بعد ذلك معلومات عن خمزونات بروميد امليثيل كما قدمتها األطراف غري العاملة ٢٠١٤آذار/مارس 
ا بشأن موضحًا أن جلنة اخليارات ال ٩/٦وفقًا للمقرر  ٥مبوجب املادة  تقنية لربوميد امليثيل لن تعدل توصيا

 االستخدامات احلرجة ألخذ املخزونات يف االعتبار.

ا اللجنة بشأن كل واحد من طلبات تعيينات  - ١٣ مث قدم تفاصيل بشأن التوصيات اليت أصدر
تعيينات  االستخدامات احلرجة العشرة اليت مت استالمها يف أثناء اجلولة احلالية، وهي: مت استالم طليب

ومثار الفراولة،  من الواليات املتحدة بشأن استخدام حلم اخلنزير املقدد اجملفف ٢٠١٦لالستخدامات يف عام 
، قدمت ٢٠١٥كندا لسوق الفراولة اجلارية. بالنسبة لالستخدامات يف عام و سرتاليا أوطلب من كل من 

ن سوق الفراولة اجلارية. وقدمت الصني األرجنتني طليب تعيينات، طلب بشأن الطماطم والفلفل، وطلب بشأ
طلباً واحداً بشأن إنتاج اجلنزبيل يف البيوت احملمية ويف احلقول املفتوحة. وقدمت املكسيك طلباً واحداً بشان 
مثار الفراولة وسوق الفراولة اجلارية. وباإلشارة إىل طلب التعيينات الذي قدمته الواليات املتحدة بشأن مثار 

قدم سيكون آخر طلب بالنسبة هلذا القطاع، وكان  الفراولة، قال
ُ
إن الطرف أشار إىل أن طلب التعيينات امل

 ذلك من أكثر املسائل صعوبة فيما يتعلق بتطبيق البدائل نظراً للقيود التنظيمية.

ويف ختام عرضه، أشار إىل بعض املسائل املتعلقة باجلولة احلالية لتعيينات االستخدامات احلرجة.  - ١٤
كانت تشمل قطاعات الرتبة قبل الزراعة اليت   ٥ن الطلبات املقدمة من األطراف العاملة مبوجب املادة وقال إ

ة لتلك اليت تشهدها األطراف غري  العاملة -تكون فيها مسببات األمراض املستهدفة وفعالية البدائل مشا
يل. وأوضح أن القطاعات اليت تواجه ، باستثناء الصني حيث تؤثر آفة بكتريية معينة يف اجلنزب٥مبوجب املادة 

ة للقطاعات يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة  ٥صعوبة يف األطراف العاملة مبوجب املادة  مثل  ٥مشا
اليت تسعى  ٥قطاعات املشاتل على سبيل املثال. وأخريًا أشار إىل أنه ينبغي لألطراف العاملة مبوجب املادة 

 ٩يد امليثيل أن تقدم مرجعيات حسابية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة إىل إعفاءات الستخدام بروم
 .للدورة االستثنائية ٤ (و) من املقرر

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن بدائل المواد المستنفدة لطبقة األوزون (المقرر   -باء 
 األعمال) (أ) من جدول ٥(ج)) (البند  - (أ)  ١، الفقرات الفرعية ٢٥/٥

، العرض بشأن التقرير ٢٥/٥قدم السيد بول أشفورد، الرئيس املشارك لفرقة العمل املعنية باملقرر  - ١٥
نتباه إىل أوجه التشابه واالختالف بني التقرير احلايل واالستجابة للمقرر الاملؤقت لفرقة العمل، ووجه ا
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لنظري هليكل التقرير. مث أوجز السيد . وُقدمت بعد ذلك معلومات عن تكوين فرقة العمل واألساس ا٢٤/٧
ُقدم أساس سيناريو و الستخدامها كبدائل للمواد املستنفدة لطبقة األوزون.  اويأشفورد عوامل النفخ يف الرغ

، فضًال عن رسوم بيانية توضح إسقاطات العمل على ٢٠٣٠طلب العمل على النحو املعتاد حىت عام 
. ومشل خط ٥واملنطقة غري العاملة مبوجب املادة  ٥ة مبوجب املادة النحو املعتاد بالنسبة للمنطقة العامل

، ولكنه مل يتضمن بعد تدابري أخرى كانت املفلوراألساس اآلثار املتوقعة لقواعد االحتاد األورويب بشأن الغاز 
 .٥رى غري العاملة مبوجب املادة متوقعة ولكنها مل تنفذ بعد يف املناطق األخ

الرئيس املشارك لفرقة العمل، معلومات عن البدائل املتاحة للمواد ، يكسوتوالسيد روبرتو ب وقدم - ١٦
املستنفدة لطبقة األوزون يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء. وسلط الضوء بصفة خاصة على البدائل اليت 
، ستكون فعالة، فضًال عن البدائل اليت تتسم بأوجه قصور يف درجات احلرارة احمليطة العالية. وكما سبق

فرتاضات بالنسبة لسيناريو العمل على النحو املعتاد يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، وأفضى ذلك الُقدمت ا
 ٥تكييف اهلواء، والرغوات بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة و إىل مقارنة بني خطي أساس التربيد 
اع التربيد وتكييف اهلواء، فضًال عن النمو . وكشفت املقارنة هيمنة قط٥واألطراف غري العاملة مبوجب املادة 

 .٥املناطق العاملة مبوجب املادة السريع املتوقع يف 

فرتاضات اليت أدت إىل الحيًا لي، الرئيس املشارك لفرقة العمل، توضزقدم السيد المربت كوجيري و  - ١٧
قع أن تنفذ البدائل سيناريوهي التخفيف بالنسبة لقطاع التربيد وتكييف اهلواء أشار فيه إىل أي مدى يتو 

أوضحت منحنيات املقارنة على ضوء ذلك و حرتار العاملي إىل األسواق. الاملنخفضة القدرة على إحداث ا
أنه ميكن احلد من منو البدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي يف األطراف العاملة مبوجب املادة 

إطار سيناريوهي التخفيف. وُقدمت معلومات عن مبوجب قيود أكثر صرامة يف  ٢٠٢٦حبلول عام  ٥
واألطراف  ٥النطاق احملتمل لتكاليف تنفيذ سيناريو أكثر صرامة يف األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

 بليون. ٣,٣وبليون  ١,٠٨اوح بني على حد سواء، وُأشري إىل نطاق مماثل يرت  ٥العاملة مبوجب املادة 

فرتاضات اليت أدت إىل سيناريوهات التخفيف يف قطاع الرغوات. الوقدم بعد ذلك معلومات عن ا - ١٨
واألطراف غري العاملة  ٥وأوضح أن تقييم التكاليف كان أكثر صعوبة بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 

بسبب النطاق الواسع ألحجام املؤسسات ذات الصلة. ويف سياق إجياز النتائج، أشار إىل  ٥مبوجب املادة 
يف إطار السيناريو األكثر اعتداًال من بني سيناريوهي  ٢٠٣٠فورات املناخية املرتاكمة حىت عام أن الو 

بليون طن من مكافئ ثاين  ١١وثاين أكسيد الكربون،  بليون طن من مكافئ ٣التخفيف ستبلغ حوايل 
  إطار السيناريو األكثر صرامة.أكسيد الكربون يف

ت يف حاجة إىل املزيد من االستخدامات، وهي القطاع الطيب، وأخرياً قدم معلومات عن ثالثة قطاعا - ١٩
فلورية يدرو ملركبات الكربون اهل يبلغ االستخدام الرتاكمي املتوقعو وقطاع املذيبات، وقطاع احلماية من احلرائق. 

كيلوطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حىت عام   ١٧٣٠٠٠يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
نتقال الار سيناريو العمل على النحو املعتاد. وُأشري إىل أن هناك عوائق اقتصادية حتول دون ايف إط ٢٠٣٠

إىل استخدام بدائل غري مركب الكربون اهليدروفلوري، وبصفة خاصة يف أجهزة االستنشاق اليت تستخدم 
دروفلورية يف قطاع هلياملكون النشط سالبوتامول. وعلى النقيض، كان هناك استخدام قليل ملركبات الكربون ا

 مواد التعقيم.
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من الفلوروكيتون، فإن البدائل الرئيسية للمواد املستنفدة لطبقة األوزون يف قطاع احلماية  وخبالف - ٢٠
فلورية. وقد اعتمد منط استخدامها على التهديد الذي تتم معاجلته، يدرو احلرائق هي مركبات الكربون اهل

ناك حتديات معينة بالنسبة للمرافق يف درجات احلرارة احمليطة فضًال عن اللوائح الداخلية. وكانت ه
املنخفضة. ويف بعض احلاالت ميكن لنظم الغاز اخلامل املناقسة على الصعيد االقتصادي، وهي نتيجة مل 
تكن متوقعة. غري أنه ال يزال من الصعب احلصول على املعلومات عن أمناط الطلب والتكاليف اإلمجالية، 

 املعلومات هي معلومات احتكارية.ن معظم هذه نظراً إىل أ

ويف قطاع املذيبات، مت أيضًا إيضاح الصعوبات بشأن مجع البيانات عن أمناط االستخدام، وبصفة  - ٢١
ب كمذيب يف األطراف العاملة  ١٤١-خاصة فيما يتعلق باستخدام مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

مركب اهليدروكلورو و األوليفينات اهليدروفلورية الفلوروكيمائية، . ومع ذلك، ُأشري إىل أن ٥مبوجب املادة 
مركبات الكربون اهليدروفلورية يف و فلوروفني ما برحا تربزان كبدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 

 التطبيقات اليت ُتستخدم فيها هذه املركبات.

والفرص اليت ال تزال متاحة لبلورة تقييمات واختتم عرضه مشريًا إىل الطابع املؤقت لتقرير الفريق  - ٢٢
 الفريق يف أثناء الفرتة اليت تسبق االجتماع السادس والعشرين لألطراف.

 (د)) ١، الفقرة الفرعية ٢٥/٥تقرير فريق التقييم العلمي بشأن قياسات المناخ الرئيسية (المقرر   - جيم

بيل، والسيد بول جون أجافون، والسيد  يتلوأي قدم الرؤساء املشاركون لفريق التقييم العلمي (السيد - ٢٣
 رض.نيومان، والسيد رافيشانكارا) عرضاً عن القياسات من أجل التحديد الكمي ألثر الغازات على مناخ األ

والقدرة على تغيري  حرتار العاملي،الوركز العرض بشكل رئيسي على مدة بقاء القدرة على إحداث ا - ٢٤
وخلص العرض إىل أربع نقاط  معلومات أساسية عن هذه القياسات.درجات احلرارة العاملية مع تقدمي 

موجزة. أوًال هناك عدد من القياسات لقياس تغري املناخ بسبب إنبعاثات مادة ما، وتشمل القسر اإلشعاعي، 
فق والقدرة على إحداث االحرتار العاملي، والقدرة على تغيري درجات احلرارة العاملية. ثانيًا ال حيدد العلم األ

عام هو األكثر استخداماً. ثالثًا إن  ١٠٠األفق الزمين البالغ و الزمين للقدرة على إحداث االحرتار العاملي، 
القياس األكثر استخدامًا حىت اليوم هو القدرة على إحداث االحرتار العاملي على أساس أفق زمين يبلغ 

حرتار العاملي والقدرة على تغيري يف درجات الاعاماً. رابعاً هناك تطابق تقرييب بني القدرة على إحداث  ١٠٠
القدرة األعلى على إحداث االحرتار العاملي تعين قدرة أعلى على تغيري درجات احلرارة و احلرارة العاملية. 

العاملية. ولوحظ أيضًا أن إنبعاثات مكافئ ثاين أكسيد الكربون كانت ُحتسب باستخدام القدرة على 
سيتم اإلبالغ بشأن و أو القدرة على تغيري درجات احلرارة العاملية والكمية املنبعثة.  إحداث االحرتار العاملي،
فريق التقييم العلمي تقرير حرتار العاملي والقدرة على تغيري درجات احلرارة العاملية يف الالقدرة على إحداث ا

ي، والقدرة على إىل جانب نص تفسريي إضايف بشأن الدعامات األساسية للقسر اإلشعاع ٢٠١٤لعام 
 حرتار العاملي، والقدرة على تغيري درجات احلرارة العاملية.الإحداث ا

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ   -دال 
  )٢٥/٨ر المقر ( ٢٠١٧-٢٠١٥ للفترة بروتوكول مونتريال

لفرقة العمل. وتناولت بصورة وافية التكليف  الرئيسة املشاركةبدأت العرض السيدة شيكيو زهانغ،   - ٢٥
الذي طُلب فيه من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعداد تقرير عن املستوى  ٢٥/٨الواردة يف املقرر 

- ٢٠١٥املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف فرتة الثالث سنوات 
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. وذكرت أن الفريق قد أنشأ فرقة عمل معنية بتجديد املوارد، وأنه قبل إعداد التقرير ُدعيت مجيع ٢٠١٧
األطراف إىل تقدمي آرائها لفرقة العمل عن طريق املقابالت واملقرتحات املكتوبة، وأن بعد االستعراض الدقيق 

مساء أعضاء فرقة العمل، أ. ومع تقدمي ٢٠١٤أيار/مايو  ٣٠هلذه اآلراء واملقرتحات، اعتمد الفريق التقرير يف 
بشأن املوارد اإلضافية املطلوبة  ٣الفقرة و ، املقرر(و) من  ٢و(د)،  ٢و(ج)،  ٢سلطت الضوء على الفقرات 

من املقرر  ٦الفقرة و حرتار العاملي، الللتفادي التدرجيي الستخدام البدائل العالية القدرة على إحداث ا
موع االحتياجات من التمويل لفرتة الثالث سنوات بالنسبة للحالتني. عرضت شرحية توضح جمو  .٢٥/٨

مليون دوالر من دوالرات  ٦١٠اجات من التمويل يسنوات املقبلة، يبلغ جمموع االحتوبالنسبة لفرتة الثالث 
ل على جمموع . ومت احلصو ٢مليون دوالر بالنسبة للحالة  ٤٩٠و، ١الواليات املتحدة بالنسبة للحالة 

الكربون اهليدروكلورية  استهالك مركباتمن التدرجيي لتخلص تياجات من التمويل بإضافة متويل أنشطة احاال
التخلص التدرجيي من فلورية، مبا يف ذلك: أوًال االلتزامات القائمة بالنسبة للمرحلة األوىل من خطط إدارة 

ها من بيانات أمانة الصندوق املتعدد اليت يتم احلصول علي مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية استخدام
التخلص األطراف، ثانيًا التكاليف املقدرة لألنشطة اجلديدة يف إطار املرحلة الثانية، والحقًا خطط إدارة 

اليت تضعها فرقة العمل إللغاء اإلنتاج، ورابعاً  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي من استخدام
. وذكرت أيضًا أن التكاليف كانت على أساس البيانات التارخيية اليت توفرها أمانة التمويل لدعم األنشطة

فرتاض أن مستويات األنشطة احلالية ستستمر، وأنه سيكون من املطلوب االصندوق املتعدد األطراف، و 
. ٢٠٢٥يف املائة من التخفيض حبلول عام  ٦٧,٥التزامات جديدة بالنسبة لكل البلدان لتحقيق نسبة 

وقالت إن التمويل املطلوب للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض يف املرحلة املقبلة من خططها إلدارة 
قد مت حسابه على حنو تدفع فيه الدفعة  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التخلص التدرجيي من استخدام

 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التخلص التدرجيي من استخداماألوىل للمرحلة املقبلة من خطط إدارة 
التخلص التدرجيي من . وكان من املخطط اكتمال العديد من خطط إدارة ٢٠٢٠هلذه البلدان يف عام 

، رغم أن بعض البلدان ٢٠١٥يف إطار املرحلة األوىل يف عام  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية استخدام
يف املائة ستكمل خططها يف سنوات الحقة. واختتمت اجلزء  ١٠ اليت التزمت بتخفيضات تتجاوز نسبتها

ا من العرض قائلة إن خطط إدارة  مركبات الكربون اهليدروكلورية  التخلص التدرجيي من استخداماخلاص 
ا بتحقيق  فلورية ركبات الكربون ملتدرجيي ختلص يف إطار املرحلة األوىل ستساعد البلدان على الوفاء بالتزاما
، وإن التمويل مطلوب للفرق بني مستوى ٢٠٢٠لول عام حبيف املائة  ٣٥بنسبة  يدروكلورية فلوريةاهل

التدرجيي املنصوص عليه بالفعل يف املرحلة األوىل من خطط إدارة لتخلص يف املائة وا ٣٥التخفيض بنسبة 
 .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التخلص التدرجيي من استخدام

يد المربت كوجيريس، الرئيس املشارك لفرقة العمل، بصورة وافية احلالتني املوصوفتني يف تناول السو  - ٢٦
التخلص الذي ينبغي النظر فيه يف إطار املرحلة الثانية من خطط إدارة لتخلص تقرير فرقة العمل. وقال إن ا

 ١. طريقة بواسطة احلالة ميكن حتديده بطريقتني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي من استخدام
التخلص حبيث يتضمن كل اتفاق بشأن خطط إدارة  ‘‘لتزامالالقائم على ا’’لتخلص اليت تستند إىل ا

استخدام هذه التخلص من جدوًال حيدد مستوى  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي من استخدام
التخلص التدرجيي يف إطار املرحلة الثانية من خطط إدارة ١ة املركبات الذي التزم به البلد. وتناول متويل احلال

لتزام الالتدرجيي أو التخفيض الذي مت التخلص الفرق بني ا مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من استخدام
ميكن و  يف املائة. ٣٥به يف املرحلة األوىل من هذه اخلطط (معرباً عن كنسبة مئوية) ومستوى التخفيض بنسبة 
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 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التخلص التدرجيي من استخدامحتديد املرحلة الثانية من خطط إدارة 
يف إطار املرحلة  ١. وتناول متويل احلالة ‘‘غري املمول’’التدرجيي لتخلص اليت تستند إىل ا ٢عن طريق احلالة 

الفرق بني  لكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات ا التخلص التدرجيي من استخدامالثانية من خطط إدارة 
لتزام به يف املرحلة األوىل من هذه اخلطط (معربًا عنه كنسبة الالتدرجيي أو التخفيض الذي مت التخلص ا

يف املائة. وقال إنه بالنسبة للعديد من األطراف العاملة مبوجب املادة  ٣٥مئوية) ومستوى التخفيض بنسبة 
التخلص املنخفض، فإن االستهالك يف املرحلة الثانية من خطط إدارة ذات حجم االستهالك غري  ٥

كان أقل بكثري   ٢الذي ينبغي تناوله يف احلالة  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي من استخدام
ال  وأ التدرجيي اإلضايف قد مت متويله،لتخلص ، نظرًا إىل أن ا١من االستهالك الذي ينبغي تناوله يف احلالة 

مركبات الكربون  التخلص التدرجيي من استخداميزال جيري متويله، يف املرحلة األوىل من خطط إدارة 
لتزامات التمويل احلالية، واحتياجات ا. وقال إن كل مكونات التمويل األخرى، مبا فيها اهليدروكلورية فلورية

. ٢و ١ال تزال كما هي بالنسبة للحالتني البلدان ذات حجم االستهالك املنخفض، وأنشطة اإلنتاج والدعم 
ومن أجل تيسري حتليل االستهالك، وحتديد فعالية التكاليف، ُقسمت البلدان إىل أربع جمموعات. 

، مت حتديد خـط األساس الستهالك كل بلد على حدة بالطن املرتي لكل ٧وباستخدام البيانات وفقاً للمادة 
. وبالنسبة لكل بلد من البلدان ذات حجم ربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات الكمادة كيميائية مستهلكة من 

، فإن املبالغ املتبقية لكل مادة  ٢و ١االستهالك غري املنخفض اليت لديها قطاع تصنيع، أي بلدان اجملموعتني 
رجيي التخلص التدكيميائية حمددة بالطن وتكون مؤهلة للتمويل اإلضايف يف املرحلة الثانية من خطط إدارة 

لتلبية اهلدف الرامي إىل حتقيق جمموع التخفيض الذي  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من استخدام
ا ألغراض التمويل يف احلالة  . وقد ُأجري حتليل يف صحيفة جدولية ٢واحلالة  ١حدده الربوتوكول مت حسا

باستخدام افرتاضات رئيسية  ٣و ٢و ١ات املصنفة يف اجملموع ٥٧يتناول كل بلد من البلدان البالغ عددها 
ستحق على النحو احملدد أعاله، 

ُ
يف املائة من قطاع  ٥٠جمموعة قطاعية تشمل و تشمل االستهالك امل

يف املائة من قطاع التربيد/تكييف اهلواء (أنشطة قطاعات مراكز األنشطة اإلقليمية) لتحديد  ٥٠والرغوات 
من لتدرجيي لتخلص االستهالك كافيًا يف كل قطاع. وأُدرج التمويل لاالستهالك بالطن املرتي حيثما كان ا

املزج يف أول فرتتني من فرتات  الستهالك الذي مت اإلبالغ بشأنه للمواد املتعددة الُزمر اهليدوليكسية املسبقةا
ة كانت اجلداول الزمنية املطبقو الثالث سنوات (رغم أنه ليس جزءًا من االستهالك حسب خط األساس)، 

املطبقة حمددة فلورية لورية كمركبات الكربون اهليدرو  التخلص التدرجيي من استخدامملدفوعات خطط إدارة 
يف املائة على مدى أربع سنوات استنادًا إىل التجربة  ١٠ويف املائة  ٢٥و ٢٥و ٤٥بنسب مئوية بلغت 

مركبات الكربون  من استخدامالتخلص التدرجيي اخلاصة مبدفوعات املرحلة األوىل املعتمدة خلطط إدارة 
. وطُبقت عوامل فعالية التكاليف يف سياق احلسابات بالنسبة لكل البلدان املصنفة يف اهليدروكلورية فلورية

. أما بالنسبة لقطاع الرغوات وأنشطة قطاعات مراكز األنشطة اإلقليمية، فقد ٣و ٢و ١اجملموعات 
اريع املعتمدة. وُقسمت مراكز األنشطة اإلقليمية جمدداً استخلصت فعالية التكاليف من عدد كبري من املش

إىل قطاع تصنيع وقطاع خدمات (اإلنشاء يف املوقع) على أساس البيانات اليت مت احلصول عليها من أمانة 
الصندوق املتعدد األطراف، مما أدى إىل ثالثة سيناريوهات مألوفة لنسب االستهالك لقطاعي التصنيع 

يف املائة،  ٦٠بل ايف املائة مق ٤٠ويف املائة،  ٤٠يف املائة مقابل  ٦٠ايل، وهي كما يلي: واخلدمات على التو 
التدرجيي يف قطاع اإلنتاج، استخلص متويل لتخلص يف املائة. وفيما يتعلق بتمويل ا ٨٠يف املائة مقابل  ٢٠و

 ٧٠/٢٦(ب) من املقرر  ، والفقرة٦٩/٢٨من املقرر  ‘٢’قطاع اإلنتاج مباشرة من الفقرات الفرعية (هـ) 
الذي أصدرته اللجنة التنفيذية فيما يتعلق مبرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني، ومت 
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تقييم التمويل يف الفرتة األوىل من فرتة الثالث سنوات وفقًا خلطة أعمال الصندوق املتعدد األطراف لعام 
مليون  ٢١,٨٧٤وات الالحقة فهي مطابقة ملبالغ متساوية تبلغ . أما املبالغ لفرتات الثالث سن٢٠١٤

. ومل يتم بعد تناول املبادئ ٢٠١٦سنة تبدأ يف عام  ١٤دوالر، مبا يف ذلك تكاليف الدعم على فرتة 
، أو إعداد املشاريع يف اج متويل مشاريع املصانع الدائمةالتوجيهية اجلديدة، ومل يُتخذ قرار حىت اآلن بشأن إدر 

األعمال. وبالتايل، مل يدرج يف التقديرات أي اعتماد لتمويل وقف اإلنتاج يف هذه املصانع. وأوضح خطط 
بعد ذلك االحتياجات التمويلية لألنشطة غري االستثمارية وأنشطة الدعم، وجمموع تقديرات االحتياجات 

نسبة لفرتة الثالث البوفرتات الثالث سنوات الالحقة. ف ٢٠١٧- ٢٠١٥التمويلية لفرتة الثالث سنوات 
 ٤٩٠و، ١مليون دوالر للحالة  ٦١٠، يبلغ جمموع االحتياجات من التمويل ٢٠١٧- ٢٠١٥سنوات 

مليون  ٥٥١، أما بالنسبة للفرتة الثانية من فرتة الثالث سنوات فتبلغ االحتياجات ٢مليون دوالر للحالة 
 على التوايل. ٢واحلالة  ١مليون دوالر للحالة  ٤٨٦ودوالر 

تعرض بصورة وافية خمطط التمويل. إذا كان متويل استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مث اس - ٢٧
يف فرتيت الثالث سنوات األوىل والثانية مل يشمل سوى اهلدف الرامي إىل ختفيض االستهالك حبلول عام 

متويل أول فرتتني من (د) من صالحيات فرقة العمل)، وإذا كانت مبالغ  ٢(املشار إليه يف الفقرة  ٢٠٢٠
التخلص فرتات الثالث سنوات مقسمة بالتساوي، وإذا كان التمويل األويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة 

، سينخفض ٢٠٢١قد مت تأجيله حىت عام فلورية لورية كمركبات الكربون اهليدرو  التدرجيي من استخدام
مليون  ٩٠حبوايل  ٢٠٢٠-٢٠١٨و ٢٠١٧-٢٠١٥التمويل املطلوب لكل من فرتيت الثالث سنوات 

دوالر، وسيتجاوز التمويل املطلوب لفرتة الثالث سنوات الثالثة التمويل املطلوب لفرتة الثالث سنوات الثانية 
 على التوايل. ٢و ١مليون دوالر بالنسبة للحالتني  ٤٠٨ومليون دوالر  ٣١٩حبوايل 

لتخلص ة وافية املوارد اإلضافية املطلوبة لوعرض السيد ماركو غونزاليز، عضو الفرقة العاملة، بصور  - ٢٨
لبدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي. وقال إنه من أجل حتديد مبلغ إرشادي من االتدرجيي 

للتحول التدرجيي من استخدام البدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمواد املستنفدة لطبقة 
يف ثالثة عناصر. العنصر األول هو متويل مرحلة التحول الثانية الستخدام اهليدروكربونات األوزون، مت النظر 

يف وحدات التربيد املنزلية والتجارية، ومعدات تكييف اهلواء املتحركة اليت حتولت بالفعل إىل استخدام مركب 
حدات التربيد، ميكن أن تبلغ أ يف إطار الصندوق املتعدد األطراف. وبالنسبة لو ١٤٣ - الكربون اهليدروفلوري 

دوالر للكيلو. ومت أيضاً حتويل الطاقة اإلنتاجية حلوايل مليون  ٦,٤مليون دوالر بتكلفة  ٤٠التكاليف حوايل 
وحدة من وحدات تكييف اهلواء املتحركة. وباستخدام نفس الفعالية من حيث التكاليف، ميكن أن تبلغ 

مليون دوالر. ولذلك ميكن  ٦,٤ملعدات تكييف اهلواء املتحركة حوايل التكلفة ملرحلة حتول االستخدام الثانية 
مليون دوالر،  ٤٦,٤أن يبلغ إمجايل التكاليف املقدرة ملرحلة حتول االستخدام الثانية يف قطاع التربيد حوايل 

اين هو مليون دوالر يف السنة (يف أول فرتتني من فرتات الثالث سنوات). والعنصر الث ٨أي ما يعادل حوايل 
ا ستساعد يف ٦,٥/كلغ إىل ٤,٥زيادة التمويل املتاح لقطاع اخلدمات من  /كلغ، وهي مسألة كان يُرى أ

إدارة املربدات ذات مستويات القابلية لالشتعال املتباينة، ومواد التشحيم املطلوبة. وينطوي تطبيق هذه الزيادة 
ذات حجم االستهالك املنخفض على متويل  على البلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض، والبلدان

التخلص مليون دوالر يف السنة. وكعنصر ثالث، ُقدرت التكاليف اإلضافية خلطط إدارة  ٧إضايف يبلغ حوايل 
بالنسبة للبلدان املصنعة ملعدات تكييف اهلواء  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية التدرجيي من استخدام

كل مراحل حتول االستخدام ستتجه حنو استخدام مربدات منخفضة القدرة على استنادًا إىل افرتاض أن  
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إحداث االحرتار العاملي. ورهنًا بنسب اخلدمات والتصنيع يف بلد ما، ميكن أن يرتفع متوسط فعالية 
دوالراً/كلم. ومن مث، سيبلغ جمموع  ٩,٨١يف املائة ليصل إىل حوايل  ٢٥التكاليف بنسبة تبلغ حوايل 

مليون دوالر يف السنة. وبإجيار قال إن إمجايل  ٨يف اليت يتحملها الصندوق املتعدد األطراف حوايل التكال
مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف  ٢٣التمويل اإلضايف للثالثة أنشطة املذكورة أعاله سيبلغ 

مليون دوالر. وسيكون  ١٣٨السنة على األقل خالل فرتتني من فرتات الثالث سنوات مما يعادل حوايل 
لبدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمواد من االتدرجيي لتخلص ذلك املبلغ اإلرشادي األول ل

ذا املستوى، ميكن تفادي استهالك حوايل  طن من البدائل العالية  ١٠ ٠٠٠املستنفدة لطبقة األوزون. و
 اخلتام، أشار إىل أن فرقة العمل نظرت بعناية يف التمويل املطلوب حرتار العاملي. ويفالالقدرة على إحداث ا

لتدرجيي لكل البدائل ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي، مع مراعاة التقرير الذي ض اللتخفي
القدرة على ، واالفرتاضات التالية: أوًال، قد يتجاوز استهالك املواد العالية ٢٥/٥أعده الفريق عمًال باملقرر 

)؛ ثانياً، ترتاوح فعالية الكلفة ٢٠١٤طن يف السنة ( ١٨٠ ٠٠٠إحداث االحرتار العاملي لتصنيع املنتجات 
دوالراً للكيلو. عالوة على ذلك، مل تتم مراعاة عمليات الشركات املتعددة اجلنسيات. وقال إن  ١٨و ٦بني 

ة على إحداث االحرتار العاملي (خالل اإلطار حتول قطاع التصنيع إىل استخدام البدائل املنخفضة القدر 
 بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة. ٣,٢٤و ١,٠٨الزمين) سيتطلب التمويل بقدر يرتاوح بني 

) ٢٥/٦عرض بشان المسائل التشغيلية والتنظيمية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي (المقرر   -هاء 
 )(أ) من جدول األعمال ٨(البند 

عرضت السيدة بيال مارانيون، الرئيسة املشاركة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ردًا على و  - ٢٩
الذي طُلب فيه إىل الفريق تقدمي معلومات مستكملة عن عملياته بشأن تعيني  ،٢٥/٦االستجابة للمقرر 

كانون الثاين/يناير   ١ان اعتبارًا من أعضاء جلان اخليارات التقنية التابعة له، التشكيل الذي اقرتحته هلذه اللج
ا  ٢٠١٥ (أي جتميع أو تقسيم اللجان القائمة، أو اإلبقاء على وضعها الراهن)، واخليارات، إذا ُرؤي أ

مالئمة من أجل تبسيط املعلومات املستكملة اليت يقدمها الفريق سنويًا لألطراف. والحظت أنه على مر 
سوى القليل يف إطار فرق التقييم التابعة له، مبا يف ذلك بصفة خاصة  تاريخ الربوتوكول مل تغري األطراف

تشكيل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له. وقد كان هذا اإلطار ذا فائدة  
مبرونة  سنة فيما يتعلق بتنفيذ الربوتوكول. وتتسم جلان اخليارات التقنية ٢٥كبرية لألطراف على مدى 

ا من أجل حتقيق ما يلزم من  أساسية للتكيف مع االحتياجات املتغرية لألطراف عن طريق تشكيل عضويا
وحددت السيدة بيال مارانيون عملية التعيني لعضوية جلنة اخليارات التقنية، وآراء خمتلف اللجان  خربة وتوازن.

ا املقبلة. وبالنسبة لبعض اللجان (جلنة اخل جلنة اخليارات و يارات التقنية للمواد الكيميائية، بشأن تشكيال
جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل) فمن املرجح ختفيض و جلنة اخليارات التقنية الطبية، و التقنية للهالونات، 

ا اعتباراً من   ، بينما حيتمل أن تظل عضوية كل من جلنة اخليارات التقنية٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١عضويا
جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ثابتة خالل هذه الفرتة. وناقشت و للرغوات، 

بعد ذلك السيدة بيزانو، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلنة اخليارات التقنية 
لكل جلنة. وعرضت أيضًا خيارات لتبسيط املعلومات لربوميد امليثيل، اعتبارات معينة تتعلق بالتشكيل املقبل 

املستكملة اليت يقدمها سنويًا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لألطراف، وقدمت معلومات عن حالة 
 .٢٣/١٠وفقاً للمقرر  ٢٠١٤يف عام قنية، وهي مهمة ينبغي إكماهلا أعضاء جلنة اخليارات الت إعادة تعيني
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تقييم العلمي عن المواد المستنفدة لطبقة األوزون التي ُلوحظت مؤخرًا في الغالف تقرير فريق ال  - اوو 
 من جدول األعمال) ١١الجوي (البند 

قدم الرؤساء املشاركون لفريق التقييم العلمي عرضًا عن املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت ُلوحظت  - ٣٠
لوب وزمالؤه املالحظات بشأن أربعة  جوهانس ورمؤخراً يف الغالف اجلوي. وناقشت ورقة أعدها مؤخراً دكت

من بروتوكول مونرتيال،  )2F(فاء  -٢مواد من املواد املستنفدة لطبقة األوزون خاضعة للمراقبة مبوجب املادة 
 املدرج يف املرفق باء؛ CFC-112a (CF2ClCCl3)املدرج يف املرفق باء؛  CFC-112 (CFCl2CFCl2)وهي: 

CFC-113a (CF3CCl3) درج يف املرفق ألف؛امل HCFC-133a (CF3CH2C1)  املدرج يف املرفق جيم؛CFC-

112, CFC-112a, CFC-113a وHCFC-133a  االحتباس احلراريوكلها مواد مستنفدة لطبقة األوزون وغازات .
الغالف  والرتكيزات ضئيلة للغاية يف الوقت احلايل مقارنة مبستويات املواد األخرى املستنفدة لطبقة األوزون يف

اجلوي. واملركبات ليست ذات أمهية كبرية يف الوقت احلايل بالنسبة الستنفاد طبقة األوزون، أو استعجال 
ا لن تتزايد  التغريات املناخية، ومن احملتمل أال يكون هلا آثار على استعادة طبقة األوزون هليئتها بافرتاض أ

أ، ١١٢ مركب الكربون الكلوروفلوريو ، ١١٢لوري بقدر كبري. وهناك تناقص يف مركب الكربون الكلوروف
 أ.١٣٣-  ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري أ،١١٣ولكن هناك زيادة يف مركب الكربون الكلوروفلوري 

ائية. وميكن يت على استنفاد طبقة األوزون، وعلى إحداث االحرتار العاملي للمواد الكيماوأيضاً وصف القدر 
 .٢٠١٤التقييم العلمي لفريق التقييم العلمي لعام تقرير هذه الغازات يف  احلصول على التفاصيل بشأن
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 المرفق الرابع

 شة غير الرسمية بشأن إدارة مركبات الكربون الهيدروفلوريةقاتقرير ميسري المن

ا الفريق العامل املفتوح العضوية  قبل بداية املناقشات، أوضح الرؤساء املشاركون أن املهمة املكلف 
من جدول األعمال هي مناقشة إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية مع مراعاة اجلوانب  ٩ب البند مبوج

القانونية والتقنية اليت أُثريت يف املناقشات السابقة ويف حلقة العمل املعنية بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية 
شأن نطاق بروتوكول مونرتيال واتفاقية األمم بغية وضع خيارات ملعاجلة هذه اجلوانب، مبا فيها اخليارات ب

 .تغري املناخبشأن املتحدة اإلطارية 

ولن ُتربز نتائج املناقشات يف ورقة غرفة االجتماع، ولكن سيتم إبالغ الفريق العامل يف اجللسة العامة 
 بشأن موجز املناقشات على أن يُفهم أنه لن يُتخذ أي قرار يف االجتماع احلايل.

يسري مناقشة منظمة، اقرتح امليسرون مناقشة املسائل الرئيسية اليت حددها امليسرون على ومن أجل ت
حلقة العمل املعنية بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت انعقدت و أساس نتائج املناقشات السابقة، 

 .مباشرة قبل هذا االجتماع

تملة لزيادة مستوى اإلرادة السياسية بشأن وبعد مناقشة إحدى املسائل املقرتحة بشأن اخلطوات احمل
اتفاق عاملي إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية عن طريق ختفيض االستخدام على الصعيد العاملي، اُقرتح 

نطباع بأن األطراف منقسمة بشأن هذه املسألة، األمر اشطب هذه املسألة من القائمة لكيال يكون هناك 
 .امليسرون، وأن ذلك لن يشكل أساساً جيداً لبدء املناقشةالذي ال ينوي أن يوحي به 

ا رمبا تُثار يف أثناء املناقشة. عالوة  وكان هناك اتفاق على شطب املسألة من القائمة على أن يُفهم أ
على ذلك، كان هناك اقرتاح بأن املسائل املتعلقة باملسؤولية والتمويل ميكن النظر فيها يف سياق املناقشات 

 املسائل املختلفة.بشأن 

واتفق الفريق على بدء املناقشات على أساس املسائل التالية اليت هي من الواضح مسائل مثرية 
 للخالف تتعلق باجلوانب القانونية والتقنية إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية:

ت الكربون كيف ميكن معاجلة الشواغل املتعلقة بوالية بروتوكول مونرتيال إلدارة مركبا  )(أ
 اهليدروفلورية بالنظر إىل أحكام اتفاقية فيينا؟

ما هي اخلطوات اليت ميكن أن تتخذها األطراف لتوضيح أوجه الرتابط بني بروتوكول   (ب)
إدارة مركبات بتغري املناخ فيما يتعلق بشأن اتفاقية فيينا، وبروتوكول كيوتو، واالتفاقية اإلطارية و مونرتيال، 

 لورية؟الكربون اهليدروف

كيف ميكن معاجلة املسائل املتعلقة بتكاليف وتوفر بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية،   )(ج
 ؟يف املناطق ذات درجات احلرارة احمليطة العاليةو وبصفة خاصة يف قطاع تكييف اهلواء 

 ماذا ميكن أن تفعله األطراف ملعاجلة املسائل املرتبطة بالكفاءة يف استخدام الطاقة؟  )(د

كيف ميكن معاجلة املسائل املتعلقة ببدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك البدائل   (هـ)
 يف قطاع اخلدمات؟
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كيف ميكن معاجلة املسائل املتعلقة باملعايري الدولية اخلاصة باستحداث بدائل مركبات   (و)
 الكربون اهليدروفلورية؟

 بنقل التكنولوجيا؟كيف ميكن معاجلة املسائل املتعلقة   (ز)

 ما هي الطرق العلمية املتوفرة لتقييم آثار تغري املناخ عند اختيار البدائل؟  (ح)

ويف سياق مناقشة الشواغل اليت أُثريت فيما يتعلق بوالية بروتوكول مونرتيال إلدارة مركبات الكربون 
 خليارات القانونية التالية:اهليدروفلورية بالنظر إىل أحكام اتفاقية فيينا، جرت مناقشة اجلوانب وا

أحد اخليارات املقرتحة هو وضع قائمة بشواغل األطراف فيما يتعلق مبا إذا كان نطاق   (أ)
بروتوكول مونرتيال واتفاقية فيينا يسمحان بإنشاء تدابري رقابية ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول 

ذا مونرتيال، واستخدام هذه القائمة كأساس للمق رتحات بشأن كيفية معاجلة هذه الشواغل. وفيما يتعلق 
 ؛شري إىل أن إنشاء قائمة رمبا حيد من فرص األطراف ملعاجلة كل الشواغل اليت قد حتتاج إىل معاجلةأُ اخليار، 

واخليار اآلخر املقرتح هو الطلب إىل أمانة األوزون إكمال أحكام بروتوكول مونرتيال واتفاقية   (ب)
إىل نص بغية التوصل إىل فهم أفضل للنصوص القانونية ذات  ت الصلة كأساس ملناقشات تستندفيينا ذا

الصلة بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية. وميكن لألطراف أيضًا حتديد األحكام اليت ميكن أن متنع تناول 
تاحة الوقت الكايف للتوصل إىل إ اً إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال. واقُرتح أيض

 ؛فهم أفضل لآلثار القانونية

وكان أحد اآلراء اليت أُعرب عنها هو أنه من أجل معاجلة مسألة مركبات الكربون   )(ج
اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال، ينبغي تعديل أحكام بروتوكول مونرتيال واتفاقية فيينا، مبا يف ذلك 

نهما لتوفري األساس القانوين إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول اسم ونطاق كل م
من اتفاقية  ٢مونرتيال. وأفاد رأي آخر أن األساس القانوين واألساس النظري منصوص عليهما يف املادة 

بيئية ذات الصلة مبواد فيينا، نظرًا ألن إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية ستشمل أيضًا معاجلة املسائل ال
 معينة اُستحدثت لتحل حمل املواد املستنفدة لطبقة األوزون؛

 وذُكر خيار آخر وهو وضع بروتوكول جديد بشأن إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية؛  )(د

وفيما يتعلق مبسألة أي اخلطوات اليت ترغب األطراف يف النظر فيها لتوضيح أوجه الرتابط بني 
تغري املناخ ذات الصلة بإدارة بشأن ونرتيال، واتفاقية فيينا، وبروتوكول كيوتو، واالتفاقية اإلطارية بروتوكول م

 مركبات الكربون اهليدروفلورية، نُوقشت اآلراء واخليارات التالية:

واُقرتح أن املقرتحات الرامية إىل ختفيض استخدام مركبات الكربون اهليدروفلوري مبوجب   )(أ
رتيال توضح أوجه الرتابط بني نظامي األوزون واتفاقية املناخ، وأن مركبات الكربون اهليدروفلورية بروتوكول مون

قد ترغب يف النظر يف بأن األطراف  لن تستثىن من نطاق نظام املناخ. عالوة على ذلك، كان هناك اقرتاح
 ؛رةقدمة بشأن هذه املسائل اليت تتضمن معلومات عن األسئلة املتواتالوثائق امل

مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال قد ال  شري أيضًا إىل أن إدارةأُ و   (ب)
املسؤوليات املشرتكة وإن كانت ’’تستفيد من املبادئ املطبقة مبوجب نظام تغري املناخ، مبا يف ذلك مبدأ 

ام املناخي الذي يتيح تناول جمموعة من ، أو املرونة املتاحة يف إطار النظ‘‘قدرات كل منهما’’ ، و‘‘متباينة
 الغازات؛
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وكان هناك اقرتاح بأن األطراف ملتزمة مبتطلبات نظامي املناخ واألوزون على حد سواء،   (ج)
أيضًا أنه رمبا يكون من  ذُكرو لذلك سيكون من املستصوب احلصول على تأكيد من النظام املناخي. و 

إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار النظام املناخي، نظراً األكثر صعوبة إجراء مناقشة سليمة بشأن 
 ؛إىل تشعب املسائل اليت تتم معاجلتها يف إطار هذا النظام

وكان هناك اقرتاح آخر بأن األطراف ميكن أن تنظر يف خيارات لزيادة أوجه التآزر، وتعزيز   )(د
انت اخليارات اليت اُقرتحت هي تنظيم اجتماع مشرتك وك أوجه التكامل بني النظام املناخي ونظام األوزون.

بني النظامني ملعاجلة املسائل القانونية املتصلة بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية، فضًال عن الطلب إىل 
تغري املناخ تقدمي فتوى قانونية بشأن اجلوانب القانونية لتخفيض مركبات الكربون و أمانيت األوزون 

 يف إطار بروتوكول مونرتيال، باإلضافة إىل املسائل ذات الصلة بآليات التمويل واملرونة؛ اهليدروفلورية

وذُكر أيضًا أن التدابري التكميلية الرامية إىل ختفيض مركبات الكربون اهليدروفلورية ميكن   (هـ)
ملي لتحل حمل تطبيقها يف إطار نظام األوزون باستخدام بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العا

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وميكن إجراء دراسة لتقييم مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت 
سُتستخدم كبدائل للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، أما استخدامات هذه املركبات اليت ليست هلا صلة 

 ؛بتنفيذ بروتوكول مونرتيال فيمكن النظر فيها بصورة منفصلة

وفيما يتعلق باجلوانب التقنية لكل جمموعة األسئلة املتعلقة بتوفر بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية 
ا من حيث استخدام الطاقة، وسالمتها، فقد نوقشت املسائل التالية:و وتكاليف هذه البدائل،   كفاء

ذات درجات احلرارة احمليطة التحديات املعينة اليت تواجه البلدان، وخاصة البلدان يف املناطق   )(أ
فتقار لبدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية املتاحة جتارياً واليت جرى اختبارها يف ظروف الالعالية فيما يتعلق با

ة، وبصفة خاصة يف قطاع تكييف اهلواء. وذُكر أنه من الضروري حتديد ما ينبغي فهمه من  متوفرة ’’مشا
 ات الكربون اهليدروفلورية؛عند احلديث عن مركب ‘‘جتارياً 

وكان هناك اقرتاح بالنظر فيما كان ينبغي االستمرار يف العمل مع فريق التكنولوجيا والتقييم   (ب)
االقتصادي الستكمال املعلومات بانتظام عن تكاليف البدائل ومدى توفرها، وملعاجلة مسائل معينة متعلقة 

املفلورة، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالتكاليف، واملالءمة،  غريباجملموعة الكاملة ألنواع البدائل املفلورة و 
 والكفاءة يف استخدام الطاقة؛

وكان هناك اقرتاح آخر بأن التحديات املتعلقة بتوفر البدائل ميكن معاجلتها بتصميم جدول   )(ج
لتقنية، وخمتلف للتخفيض يشمل خطوط أساس وجداول زمنية شاملة ميكن تعديلها مع مراعاة االحتماالت ا

دف توفري  ٥واألطراف غري العاملة مبوجب املادة  ٥اجلداول الزمنية بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 
 الوقت الكايف لألطراف ليتسىن هلا احلصول على البدائل املناسبة؛

فزها على واُقرتح بأن تنظر األطراف يف كيفية إعطاء اإلشارة الصحيحة للدوائر الصناعية حل  )(د
تطوير وتسويق البدائل املالئمة لتلبية االحتياجات اخلاصة يف خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك القطاعات يف 

 مستدامة؛و تاحة الوقت الكايف لتطوير بدائل مالئمة إاملناطق ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، و 
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ر الصناعية بشأن أي البدائل اليت واُقرتح كذلك بأن تنظر األطراف يف إعطاء إشارة للدوائ  (هـ)
ا بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، أو كيفية توفري املرونة هلذه الدوائر  ينبغي أن يُفهم أ

ج التخفيض الشامل؛  لتمكينها من تطوير البدائل املالئمة لكل قطاع، أو تطبيق باستخدام 

ينبغي أن تنظر يف اخليارات بشأن الكيفية اليت ميكن أن وكان هناك اقرتاح آخر بأن األطراف   (و)
ا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مع القطاعات اليت تتوفر هلا بدائل يف إطار النظام  تتعامل 

 احلايل لربوتوكول مونرتيال؛

تكاليف ف ينبغي أن تنظر يف خيارات ملعاجلة املسائل املتعلقة باوذُكر أيضًا أن األطر   (ز)
 االستثمار، والكفاءة يف استخدام الطاقة؛

وكان هناك اقرتاح آخر بوضع خريطة طريق ملساعدة األطراف على إجياد حلول عملية   (ح)
 .للمسائل املتعلقة بتوفر ومالءمة بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية

ا املسائل املتعل قة باملعايري الدولية اخلاصة وفيما يتعلق مبسألة الكيفية اليت ميكن أن تُعاجل 
شري إىل أن األطراف، فضًال عن أصحاب املصلحة يف أُ باستحداث بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية، 

الدوائر الصناعية قد يرغبون يف النظر يف استخدام جمموعة القواعد واللوائح اليت وضعها برنامج األمم املتحدة 
 .للبيئة ملعاجلة بعض هذه املسائل

ونظراً للوقت املخصص للمناقشة يف االجتماع احلايل، ليس هناك متسع من الوقت يسمح لألطراف 
بتناول بعض املسائل املتعلقة بقضايا من قبيل خيارات معاجلة مسألة نقل التكنولوجيا، والطرق العلمية 

 .املتاحة لتقييم آثار تغري املناخ عند اختيار البدائل

ن أن األطراف قد ترغب يف النظر يف مواصلة املناقشات يف االجتماعات ويف اخلتام، ذكر امليسرو 
 :املقبلة على أساس اخليارات املقرتحة اليت نُوقشت يف هذا االجتماع، كما يلي

أن تطلب إىل األمانة مجع املعلومات ذات الصلة بنطاق اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال فيما   (أ)
 اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال؛ يتعلق بإدارة مركبات الكربون

أن تناقش اخلطوات املالئمة لتناول أوجه الرتابط بني االتفاقية اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ،   (ب)
 وبروتوكول كيوتو، واتفاقية فيينا، وبروتوكول مونرتيال؛

ومات عن تكاليف البدائل أن تطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استكمال املعل  (ج)
أدائها، و بطريقة شاملة كل العناصر ذات الصلة، مثل توفر هذه البدائل جتارياً،  ومدى توفرها على حنو يتناول

 وآثارها البيئية؛

ت اليت ُحددت إلعطاء اإلشارات الصحيحة للدوائر الصناعية حلفزها على اأن تناقش اخليار   (د)
 خمتلف القطاعات وخمتلف البلدان؛ تطوير بدائل تتناسب مع احتياجات

 أن تناقش اخليارات بشأن كيفية التعامل أوًال مع القطاعات اليت تتوفر هلا بالفعل بدائل.  (هـ)

وكان من املفهوم أن االقرتاحات أعاله اخلاصة مبجاالت حتتاج إىل املزيد من املناقشة لن تستبق أي 
ا املقبلةسبيل للمضي قدماً قد ترغب األطراف يف النظر ف  .يه يف اجتماعا

___________  


