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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
االجتماع الخامس والثالثون
بانكوؾ 24-22 ،نيساف/أبريل 2025

تقرير االجتماع الخامس والثالثون للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
أوالً  -افتتاح االجتماع
عقد االجتماع اخلاس كالثبلثوف للفريق العاسل ادلفتوح العضوية لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ سونًتياؿ بشأف
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ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف يف سركز األسم ادلتحدة للمؤسبرات يف بانكوؾ يف الفًتة سن  22إىل 24
نيساف/أبريل  .2025كعقد االجتماع كفقان للمقرر  ،9/26الذم قرر االجتماع السادس كالعشركف لؤلطراؼ
دبوجبو ’’عقد حلقة عمل دلدة يوسُت ،يليو اجتماع إضايف دلدة ثبلثة أياـ للفريق العاسل ادلفتوح العضوية يف عاـ
 ،2025دلواصلة ادلناقشات حوؿ صبيع القضايا فيما يتعلق بإدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،دبا يف ذلك
الًتكيز على درجات احلرارة احمليطة العالية كستطلبات السبلسة ،فضبلن عن كفاءة استخداـ الطاقة ،سع األخذ يف
االعتبار ادلعلوسات ادلطلوبة يف ىذا ادلقرر كادلعلوسات األخرل ذات الصلة‘‘ .كشارؾ يف رئاسة االجتماع كل سن
السيد بوؿ كراجنيك (النمسا) كالسيدة إؽلا رامشاكايت (إندكنيسيا).
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كافتتحت السيدة رامشاكايت االجتماع يف الساعة العاشرة سن صباح األربعاء 22 ،نيساف/أبريل .2025

كأدلت السيدة تينا بَتسبلي ،األسينة التنفيذية ألسانة األكزكف ،ببياف افتتاحي ذكرت فيو أف االجتماع
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احلايل كحلقة العمل اليت عقدت يف اليوسُت السابقُت مت تنظيمها ،عمبلن بادلقرر  ،9/26لتوفَت كضوح حوؿ
كافة القضايا ادلتعلقة بإدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية كتوافر البدائل ،سع األخذ يف االعتبار سلتلف آراء
كشواغل األطراؼ يف بركتوكوؿ سونًتياؿ .كبناءن على ذلك ،أعد جدكؿ األعماؿ ادلؤقت لبلجتماع بالتشاكر
الواسع النطاؽ سع األطراؼ لكفالة إبراز آرائهم كشواغلهم.
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كفيما يتعلق جبدكؿ األعماؿ ،كجهت االنتباه بصورة خاصة إىل أربعة بنود أساسية ىي :ادلسائل التقنية
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كالتكاليفية ادلتصلة ببدائل سركبات الكربوف اذليدركفلورية (البند )4؛ كجوانب التآزر سع اتفاقية األسم ادلتحدة
اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،دبا يف ذلك ادلسائل القانونية كسسائل اإلببلغ (البند )6؛ كالقضايا الرئيسية للمناقشة
ضلو سياسة زلتملة إلدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاإلطار القانوين دبوجب بركتوكوؿ سونًتياؿ (البند )7؛
كالطرؽ ادلمكنة للمضي إىل األساـ (البند  .)8كأفادت أف ادلناقشات حوؿ البند  4سوؼ تستنَت بنتائج
ادلفاكضات ادلكثفة اليت جرت يف حلقة العمل لي ىذا فحسب بل كبادلعلوسات األكلية اليت قدسها فريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف سقتطف أكيل سن التقرير الذم كاف يعده الفريق استجابةن للمقرر ،9/26
كالذم سيتم توفَته لؤلطراؼ يف القريب العاجل .كسيمنح البند  6األطراؼ فرصة للنظر ،يف صبلة سنها كيفية
تعزيز التعاكف بُت بركتوكوؿ سونًتياؿ كاالتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ يف رلاؿ إدارة سركبات الكربوف
اذليدركفلورية؛ كيف إطار البند  ،7ؽلكن لؤلطراؼ سناقشة آليات كخصائص الربكتوكوؿ اليت يعتربكهنا سبلئمة إلدارة
سركبات الكربوف اذليدركفلورية كتنظيمها؛ يف حُت مت توفَت سدخبلت إضافية للمناقشة يف إطار البند  8يف كرقة
اجتماع سقدسة سن زسبابوم كالسنغاؿ نيابة عن اجملموعة األفريقية بشأف عملية لتنظيم إنتاج سركبات الكربوف
اذليدركفلورية كاستهبلكها دبوجب بركتوكوؿ سونًتياؿ.
كجهت االنتباه إىل سذكرة سن األسانة تتضمن حملة عاسة عن القضايا ادلتعلقة دبركبات الكربوف
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اذليدركفلورية كإدارهتا (الوثيقتاف  UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/2كالتصويب) كالوثيقة ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/3
اليت تتضمن نسخة سنقحة سن سقًتح التعديل الذم سبق كقدستو كندا كادلكسيك كالواليات ادلتحدة األسريكية،
كالوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/4اليت تتضمن سقًتحان تقدست بو اذلند ،أضافة ،حبسب قوذلا ،التنوع
ادلطلوب لؤلطراؼ لتحقيق التقارب بشأف السبل ادلمكنة دلعاجلة سركبات الكربوف اذليدركفلورية دبوجب بركتوكوؿ
سونًتياؿ.
كاقًتحت ،أنو لدل النظر يف كيفية سعاجلة سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،قد ترغب األطراؼ يف أف
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تأخذ يف االعتبار أثر اللوائح الدكلية ،اليت تعزز االستثمار كالبحث كالتطوير ،كتوفر فرصان ستكافئة سن خبلؿ
تعزيز التوازف كاإلنصاؼ كاحلصوؿ على التكنولوجيات يف األسواؽ العادلية ،فضبلن عن احلاجة إىل ضماف العدالة
للبلداف الناسية سن خبلؿ استخداـ خطوط أساس كأطر زسنية ستباينة كآلية سالية كسؤسسات بركتوكوؿ سونًتياؿ،
دبا يف ذلك كحدات األكزكف الوطنية.
كيف اخلتاـ ،حثت األطراؼ ،اليت كصفتها بأهنا القيمة على بركتوكوؿ سونًتياؿ ،على أف تتذكر أنو يف
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حُت كاف سن السهل التسبب يف تغيَتات كبَتة يف الغبلؼ اجلوم ،كاف سن الصعب جدان استعادة التوازف،
كاألخذ يف اعتباراهتا الفارؽ الزسٍت الطويل بُت صنع القرار كاإلجراءات كاستجابة الغبلؼ اجلوم .كأضافت أف
ادلناقشات ادلفتوحة كادلستنَتة سن شأهنا أف تساعد على بناء اجلسور بُت كجهات النظر ادلتباينة ،كتعزيز الثقة
كالتعاكف بُت األطراؼ كسبهيد الطريق للمضي قدسان ضلو التوافق.

ثانياً  -المسائل التنظيمية
ألف  -الحضور
كانت األطراؼ التالية يف بركتوكوؿ سونًتياؿ شلثلة يف االجتماع :االرباد الركسي ،االرباد األكركيب،
-8
كإثيوبيا ،كأذربيجاف ،كاألرجنتُت ،كاألردف ،كإسبانيا ،كأسًتاليا ،كإستونيا ،كإكوادكر ،كألبانيا ،كأدلانيا ،كاإلسارات
العربية ادلتحدة ،كإندكنيسيا ،كأنغوال ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كأيرلندا ،كإيطاليا ،كباراغوام ،كباكستاف ،كباالك،
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كالبحرين ،كالربازيل ،كالربتغاؿ ،كبركين دار السبلـ ،كبلجيكا ،كبليز ،كبنما ،كبنن ،كبوتسوانا ،كبوركينا فاسو،
كالبوسنة كاذلرسك ،كبولندا ،كبيبلركس ،كتايلند ،كتركمانستاف ،كتركيا ،كتون  ،كتيمور  -ليشيت ،كاجلبل األسود،
كجزر البهاسا ،كجزر القمر ،كصبهورية تنزانيا ادلتحدة ،كاجلمهورية الدكسينيكية ،كصبهورية كوريا ،كصبهورية كوريا
الشعبية الدؽلقراطية ،كصبهورية الك الدؽلقراطية الشعبية ،كصبهورية سولدكفا ،كجنوب أفريقيا ،كجورجيا ،كجيبويت،
كدكسينيكا ،كزاسبيا ،كزسبابوم ،كساسوا ،كساف توسي كبرينسييب ،كسانت لوسيا ،كسرم النكا ،كسلوفاكيا،
كسنغافورة ،كالسنغاؿ ،كسوازيلند ،كالسوداف ،كالسويد ،كسويسرا ،كسيشيل ،كشيلي ،كالصُت ،كالعراؽ ،كعماف،
كغابوف ،كغاسبيا ،كغانا ،كغرينادا ،كغيانا ،كغينيا  -بيساك ،كفانواتو ،كفرنسا ،كالفلبُت ،كفنزكيبل (صبهورية -
البوليفارية) ،كفنلندا ،كفييت ناـ ،كقطر ،كالكاسَتكف ،ككمبوديا ،ككندا ،ككوبا ،ككوت ديفوار ،ككولوسبيا،
كالكويت ،ككينيا ،كالتفيا ،كلبناف ،كليتوانيا ،كليسوتو ،كسايل ،كساليزيا ،كسدغشقر ،كسصر ،كادلغرب ،كادلكسيك،
كسبلكم ،كسلديف ،كادلملكة العربية السعودية ،كادلملكة ادلتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية ،كسنغوليا،
كسوزاسبيق ،كسياظلار ،كسيكركنيزيا (كاليات  -ادلوحدة) ،كناسيبيا ،كالنركيج ،كالنمسا ،كنيباؿ ،كنيجَتيا،
كنيكاراغوا ،كنيوزيلندا ،كاذلند ،كىندكراس ،كىولندا ،كالواليات ادلتحدة األسريكية ،كالياباف.
ككانت الكيانات كادلنظمات كالوكاالت ادلتخصصة التالية التابعة لؤلسم ادلتحدة شلثلة يف االجتماع
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بصفة سراقب :أسانة الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ سونًتياؿ ،كأسانة اتفاقية األسم ادلتحدة اإلطارية
بشأف تغَت ادلناخ ،كسرفق البيئة العادلية ،كبرناسج األسم ادلتحدة اإلظلائي ،كبرناسج األسم ادلتحدة للبيئة ،كسنظمة
األسم ادلتحدة للتنمية الصناعية ،كالبنك الدكيل .كحضر االجتماع أيضان شلثلوف عن فريق التقييم العلمي ،كفريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم التابعُت لربكتوكوؿ سونًتياؿ.
 -20ككانت ادلنظمات احلكوسية الدكلية كادلنظمات غَت احلكوسية كاذليئات الصناعية التالية شلثلة يف
االجتماع بصفة سراقب :الرابطة األكركبية لتكييف اذلواء كالتربيد ،كربالف السياسات ادلسؤكلة عن الغبلؼ
اجلومArctic King Home Appliances,Asia Pacific Technology Centre, Belarusian RAC Association ،
APIMH, Blue Star Ltd, Brenntag Ingredients Public Company Limited, Cannon Far East (Thailand) Co.

 ،Ltd., Cannon SpA, Carnot Refrigeration, Carrier Air-conditioning & Refrigeration Limitedكسركز حلوؿ
ادلناخ كالطاقة ،كسركز ادلناخ كالبيئة ،كسركز العلوـ كالبيئة كاذلندسة الكيميائية كالبيئية ،كادلعهد الصيٍت للنفط
كالتخطيط الكيميائيChildren's Investment Fund Foundation, Chiller Solutions, China Household ،
Electrical Appliance Association, China Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association,
Climalife, Cofely (Thailand), Council on Energy, Environment and Water, CSR Global Environment
Centre, Daikin Europe N.V., Daikin Industries (Thailand), Ltd, Daikin Industries Ltd, USA, Daikin
Industries, Ltd, Japan, Daikin Industries, Ltd, India, Danish Technological Institute, DENSO
Corporation, DEVCCO District Energy Venture, DuPont China Holding Co., Ltd., Proklima Deutsche
GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ), Development Engineering, DuPont Company,
DuPont Emerson Climate Technologies, Inc., Energy Efficiency Services Limited, Energy Foundation
China, Environmental Investigation Agency, EPTA Latam, European Partnership for Energy and the
Environment, Federal University of Uberlandia , Brazil, Gujarat Fluorochemicals Ltd., Gulf
Cooperation Council of the Arab States, ICF International, Honeywell, Industrial Technology Research
Development,

Sustainable

and

Governance

for

Institute

Rand,

Ingersoll

Institute,
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InstitutfürEnergietechnikBitzerStiftungsprofessurfürKälte-,

Kryo-

und

Kompressorentechnik,

International Institute of Refrigeration, Inventech, Japan Refrigeration and Air-Conditioning Industry
Association, Lawrence Berkeley National Laboratory, National Institute for Environmental Studies,
Natural Resources Defense Council, Petra Engineering, Refrigerant Reclaim Australia Ltd.,
Refrigerants Australia, Refrigeration and Air-conditioning Manufacturers’ Association, Refrigeration
and Air-Conditioning Technicians for Development Association of the Philippines, Ref-tech
Engineering,RHY Synergy SdnBhd, SEAI, Shecco, SINTEF Energy Research, Smart Refrigerant, SRF
Limited, Tata Motors Limited, TechnischeUniversität Dresden Tecumseh Euro Malaysia SdnBhd,
Tecumseh Euro (Thailand) Co. Ltd., Terre Policy Centre, Toshiba Carrier Corporation, Turkerler

.Energy, United Technologies Corporation, University of Maryland
 إقرار جدول األعمال- باء
 اعتمد الفريق العاسل جدكؿ األعماؿ التايل على أساس جدكؿ األعماؿ ادلؤقت الوارد يف الوثيقة-22
:UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/1
.افتتاح االجتماع

-2

:ادلسائل التنظيمية

-2

إقرار جدكؿ األعماؿ؛

)(أ

.(ب) تنظيم العمل
:عرض عاـ عن حالة سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف العامل
 فريق التقييم العلمي؛:الًتكز يف الغبلؼ اجلوم كاالذباىات كالتوقعات
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)(أ

. فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم:(ب) أظلاط كاذباىات اإلنتاج كاالستهبلؾ
:ادلسائل التقنية كالتكاليفية ادلتصلة ببدائل سركبات الكربوف اذليدركفلورية
:9/26

االستجابة للمقرر

-4

)(أ

‘ تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف التقدـ الذم أحرزه دبوجب2’
؛2 الفقرة
 ادلسائل التقنية:‘ نتائج حلقة العمل بشأف إدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية2’
)؛2 (الفقرة
(ب) كفاءة استخداـ الطاقة؛
(ج) ستطلبات السبلسة؛
.ربديات لظركؼ درجات احلرارة احمليطة العالية

)( د

.السياسات كالتدابَت عرب البلداف كاألقاليم

-5
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أكجو التآزر سع اتفاقية األسم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،دبا يف ذلك ادلسائل القانونية
كسسائل اإلببلغ.

 - 7قضايا أساسية للمناقشة ضلو سياسة زلتملة إلدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاإلطار
القانوين دبوجب بركتوكوؿ سونًتياؿ:
(أ)

أىداؼ السياسات العاسة؛

(ب) اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية ،سع األخذ بعُت االعتبار التخلص
التدرغلي التاـ سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية؛
(ج) الوسائل البلزسة للتصدم للتحديات القطاعية كالقطرية احملددة؛
(د)

تعزيز الوسائل القائمة للتنفيذ؛

(ق) بناء القدرات ،كنقل التكنولوجيا كاحتياجات التمويل كاآللية ادلالية؛
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الطرؽ ادلمكنة للمضي إىل األساـ.
-9

ادلسائل األخرل.

 - 20اعتماد التقرير.
 - 22اختتاـ االجتماع.
 -22كخبلؿ سناقشة جدكؿ األعماؿ ،أفاد أحد ادلمثلُت أنو ينبغي عدـ عرض أم تعديبلت سقًتحة على
بركتوكوؿ سونًتياؿ يف االجتماع احلايل .كردان على ذلك ،أعاد الرئي ادلشارؾ التأكيد على أنو يف حُت مل يكن
ىناؾ أم بند جدكؿ أعماؿ زلدد ستعلق بالتعديبلت ادلقًتحة ،إال أنو كفقان للمقرر  ،9/26ػلق لؤلطراؼ إثارة
أم سسألة تتعلق بإدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،دبا يف ذلك التعديبلت ادلقًتحة.
جيم  -تنظيم العمل
 -23اعتمد الفريق العاسل سقًتحان بشأف تنظيم العمل قدسو الرئي ادلشارؾ .كأثناء سناقشة ادلقًتح ،اقًتح
أحد ادلمثلُت أف ذبرل كافة ادلناقشات يف االجتماع احلايل يف جلسات عاسة ،كعدـ إنشاء أم أفرقة اتصاؿ.
كأشار الرئي ادلشارؾ إىل أف قرار إنشاء فريق اتصاؿ ألم بند سعُت على جدكؿ األعماؿ ،كفقان للممارسة
ادلعتادة للفريق العاسل ،يتخذ خبلؿ سناقشة البند ادلعٍت.

ثالثاً  -عرض عام لحالة مركبات الكربون الهيدروفلورية في العالم
 -24كعند عرض ىذا البند ،كجو الرئي ادلشارؾ االنتباه إىل الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/2اليت
تتضمن سعلوسات عن انبعاثات سركبات الكربوف اذليدركفلورية كتركزىا يف الغبلؼ اجلوم سن تقييم للعاـ
 2024أجراه فريق التقييم العلمي ،كعن إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاستهبلكها سن تقرير لفريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم عن البدائل للمواد ادلستنفدة لؤلكزكف ،صدر يف تشرين األكؿ/أكتوبر .2024
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ألف  -التركيز في الغالف الجوي واالتجاهات والتوقعات :فريق التقييم العلمي
 -25قدـ السيد بوؿ نيوساف ،الرئي ادلشارؾ لفريق التقييم العلمي ،عرضان عاسان لًتكيز سركبات الكربوف
اذليدركفلورية يف الغبلؼ اجلوم كاذباىاهتا كتوقعاهتا .ككصف التغَتات ادللحوظة يف ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف يف
الفًتة سن  2996إىل  2022كالتوقعات ادلستقبلية حىت عاـ  ،2050فضبلن عن سلتلف السيناريوىات احملتملة
النبعاثات سركبات الكربوف اذليدركفلورية حىت عاـ  2050كآثارىا .كيرد سلخص للعرض ،أعده السيد نيوساف،
يف ادلرفق األكؿ هبذا التقرير.
 -26كعقب العرض الذم قدسو ،أجاب السيد نيوساف على عدد سن األسئلة كطلبات التوضيح .كأشار إىل
أنو يف حُت أف سستويات سركبات الكربوف اذليدركفلورية سنخفضة جدان حاليان ،إال أنو سن ادلتوقع أف تصبح
سرتفعة نسبيان حبلوؿ عاـ  ،2050كحبلوؿ ىذا الوقت قد سبثل  25يف ادلائة سن انبعاثات ثاين أكسيد الكربوف
ادلكافئة .كأكضح أيضان أنو مت تفسَت الرسوـ البيانية للتوقعات سن خبلؿ أخذ تركيز الغاز يف سنة سعينة كضربو يف
الكفاءة اإلشعاعية ذلذا الغاز .كردان على سؤاؿ حوؿ نسبة انبعاثات اذليدركفلورككربوف 23-يف الغبلؼ اجلوم،
أشار إىل أف انبعاثات اذليدركفلورككربوف 23-لعاـ  2022كانت إىل حد سا أقل سن الػ  200سيغا طن سن ثاين
أكسيد الكربوف ادلكافئ ،يف حُت بلغ اجملموع جلميع سركبات الكربوف اذليدركفلورية سا يزيد قليبلن عن  800سيغا
طن سن ثاين أكسيد الكربوف ادلكافئ .كأخَتان ،كردان على سؤاؿ حوؿ ادلقايي ادلستخدسة يف توقعات الفريق،
أشار إىل أف سلطط التوقعات استند إىل ادلؤثر اإلشعاعي اإلصبايل إال أنو ؽلكن العثور أيضان على األرقاـ ادلتعلقة
دبؤشر تغَت درجات احلرارة كالقدرة على إحداث االحًتار العادلي يف تقرير التقييم اخلاص جبميع سركبات
الكربوف اذليدركفلورية.
باء  -أنماط واتجاهات اإلنتاج واالستهالك :فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 -27قدست السيدة بيبل سارانيوف ،الرئيسة ادلشاركة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ،عرضان حوؿ
الطلب احلايل على سركبات الكربوف اذليدركفلورية كالطلب ادلتوقع عليها حىت عاـ  ،2030حبسب القطاع .كيرد
سوجز للعرض الذم أعدتو السيدة سارانيوف يف ادلرفق األكؿ هبذا التقرير.
 -28كعقب العرض ،ردت السيدة سارانيوف كالسيد السربت كوغلبَتز على أسئلة األعضاء بوصفهما
الرئيسُت ادلشاركُت لفرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ،ادلعنية بادلقرر .5/25
 -29كردان على سؤاؿ حوؿ الفرؽ بُت األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  5كاألطراؼ غَت العاسلة دبوجب ادلادة
 5األطراؼ سن حيث القدرات كتوافر التكنولوجيات احلالية ،أشارت السيدة سارانيوف أهنا ال تستطيع حاليان أف
تعطي ردان كاسبلن ،إال أف أعضاء الفريق يأسلوف سعرفة ادلزيد خبلؿ االجتماع احلايل .كاستجابة لطلب ،قالت إنو
يف ربديث ادلعلوسات ادلطلوبة يف ادلقرر  5/25يف التقرير الذم غلرل إعداده استجابة للمقرر  ،9/26كانت
البيانات عن غازات التربيد ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي أصغر سن أف تظهر على
ادلخططات ،كلكن ؽلكن عرضها باألطناف ادلًتية.
 -20كاستجابةن لطلب للحصوؿ على ادلزيد سن ادلعلوسات حوؿ استخداـ غازات التربيد بعد العاـ ،2025
أشارت إىل أف الفريق ينظر يف ربديث تلك ادلعلوسات يف تقرير ادلقرر  9/26كيأسل أف يتمكن سن توفَت
ادلعلوسات حوؿ النمو ادلتوقع لكل غاز تربيد لدل األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  .5كأضاؼ السيد كوغلبَتز أنو
لدل األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  5كاف استهبلؾ سركبات الكربوف اذليدركفلورية ستعلقان بتجميد سركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية للعاـ 2023؛ إال أنو كاف ىناؾ أيضان استهبلؾ دلركبات الكربوف اذليدركفلورية غَت
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ستعلق باستبداؿ سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،كسع ذلك فإف سيناريوىات العمل كادلعتاد كالتخفيف
تظهر أفضل التقديرات لكبل السوقُت .كردان على سؤاؿ آخر حوؿ سا إذا كانت قرارات اللجنة التنفيذية بشأف
خطط إدارة التخلص سن سركبات الكربوف اذليدركفلورية قد أخذت يف االعتبار يف تقديرات استهبلؾ سركبات
الكربوف اذليدركفلورية ،أضاؼ أف تأثَت قرارات اللجنة التنفيذية على إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية
الستبداؿ سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية مل يكن كبَتان يف سياؽ النمو السريع إلنتاج سركبات الكربوف
اذليدركفلورية اذلادؼ إىل تلبية الطلب اجلديد.
 -22كردان على سؤاؿ حوؿ درجة اليقُت يف توقعات الفريق بالنظر إىل عدـ اليقُت عن البيانات ادلتعلقة
بالطلب كصعوبة سقارنة التقديرات التصاعدية ،أفاد أف البيانات ادلتعلقة بالطلب تستخدـ فقط للتحقق سن
عدـ ازدكاج التقديرات التصاعدية ،كما قدر درجة عدـ التيقن عن تلك التقديرات حبوايل  20يف ادلائة.
 -22كردان على استفسار حوؿ عدد ادلواد أك البدائل اجلديدة اليت مت اكتشافها يف العاسُت ادلاضيُت ،قاؿ إنو
كاف ىناؾ عدد كبَت سن غازات التربيد اجلديدة ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ،كسعظمها
اصطناعية .كيف السنوات الػ  20ادلاضية أك ضلو ذلك ،عمل ادلصنعوف على تطوير األكلفينات اذليدركفلورية ذات
قدرة سنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ،كانت عبارة عن خلطات سصممة خصيصان لؤلداء اجليد يف
بعض االستخداسات ،إال أف عدد غازات التربيد الفعلية اليت مت إنتاجها كاف أقل سن ذلك بكثَت .كسن ادلرجح
أف يتم إنتاج ادلزيد سن اخللطات اجلديدة يف السنوات القليلة ادلقبلة ،كلكن لي غازات تربيد جديدة ،على
الرغم سن أنو شدد على أف التطوير سستمر.
 -23كردان على سؤاؿ حوؿ سعلوسات عن غازات التربيد كالتكنولوجيات اجلديدة ،قالت السيدة سارانيوف إنو
ؽلكن لؤلطراؼ أف تطلب تقارير كربديثات التقارير سن الفريق سن خبلؿ القرارات ،كما فعلت ،إال أف التقارير
ادلرحلية الدكرية اخلاصة بالفريق ،فضبلن عن تقاريره اليت تقدـ كل أربع سنوات ،توفر أيضان ىذه ادلعلوسات .كردان
على ىذا السؤاؿ كغَته سن األسئلة حوؿ كيفية إدراج البيانات كالدراسات كادلعلوسات ادلستخلصة سن حلقة
العمل حوؿ إدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف تقرير الفريق كاستخداسها كأساس لقرارات السياسات العاسة،
قالت إف الفريق سوؼ يأخذ يف االعتبار صبيع األسئلة كالتعليقات كادلعلوسات سن ىذا االجتماع كحلقة العمل
حوؿ إدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية عند سواصلة إعداد تقريرىا استجابةن للمقرر  9/26كربديثو لتقرير ادلقرر
.5/25
 -24كردان على سؤاؿ حوؿ سزائج غازات التربيد كسا إذا كانت بيانات اإلنتاج حوؿ ىذه ادلزائج ستاحة ،قاؿ
إنو يف العاسُت ادلاضيُت ،أصبح ىناؾ عدد ستزايد بسرعة سن ادلزائج يف البلداف ادلتقدسة ،كاليت مل يكن ىناؾ
بيانات إنتاج ستاحة بشأهنا .كسيكوف شبة حاجة إىل بضع سنوات إضافية سع ادلزيد سن البيانات قبل أف يكوف
سن ادلمكن ربديد اذباىات استهبلؾ كاضحة دلختلف القطاعات الفرعية حىت عاـ  2030أك بعده .كأشار
أيضان إىل أف الفريق يأسل يف تغطية السؤاؿ دبزيد سن التفصيل يف تقريره للمقرر .9/26
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رابعاً  -المسائل التقنية والتكاليفية المتصلة ببدائل مركبات الكربون الهيدروفلورية
ألف  -االستجابة للمقرر 9/62
 -1تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن التقدم المحرز بموجب الفقرة 1
 -25قدست السيدة سارانيوف كالسيد كوغلبَتز ،بوصفهما الرئيسُت ادلشاركُت لفرقة العمل ادلعنية بادلقرر
 9/26اليت أنشأىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم عرضان دلقتطفات سن تقرير فرقة العمل ادلعنية ببدائل
ادلواد ادلستنفدة لطبقة األكزكف ،حسب طلب األسانة ذلذا االجتماع ،سع التشديد على أف ىذه ادلعلوسات مل
تراجع بعد ،كسيجرم تنقيحها قبل أف يقدـ الفريق التقرير النهائي للفريق العاسل للنظر فيو خبلؿ اجتماعو
السادس كالثبلثُت .كيرد سوجز للعرض أعده ادلقدساف يف ادلرفق األكؿ هبذا التقرير.
 -26كعقب العرض جرل إعراب عن تقدير عاـ للمعلوسات اليت قدست خبلؿ فًتة كجيزة ،كاليت قاؿ عنها
أيضان أحد ادلمثلُت إهنا أثبتت فائدهتا حللقة العمل بشأف إدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية .كدعا أحد ادلمثلُت،
ستكمبلن نيابة عن رلموعة البلداف ،لتحسُت عرض الرسوسات البيانية كاألشكاؿ حبيث تكوف قابلة للمقارنة سن
أجل ربسُت فهمها ،كردان على األسئلة كالتعليقات ادلقدسة سن احلاضرين ،دبا يف ذلك أحد ادلمثلُت الذم كاف
يتحدث نيابة عن رلموعة سن األطراؼ ،قاؿ السيد كوغلبَتز إف الفريق قد أسند سيناريوىاتو إىل أفضل
التقديرات ادلتوافرة عن العمر االفًتاضي للمعدات اليت يتوقع سنطقيان أف يتغَت يف ادلستقبل ،كإنو سيكوف سن
الصعب توفَت تقديرات حبسب اإلقليم ،كإف األرقاـ الواردة يف تقريره القادـ اليت أعدت استجابة للمقرر 9/26
ستقدـ باألطناف ككذلك دبعادذلا سن ثاين أكسيد الكربوف ،كإف الفريق نظر يف األظلاط ادلتوقعة سن حيث
احتياجات البلداف ادلختلفة كقاعدة ادلعدات كسا إذا كانت ادلعدات قد صدرت أك استوردت سن عدسو؛ كسوؼ
تؤخذ يف االعتبار يف التقارير القادسة أم بيانات ستوافرة سن اختيار ادلعدات النوعية يف كل سن درجة احلرارة
ادلرتفعة يف البيئة احمليطة ،كلن تظهر ىذه البيانات يف التقرير القادـ؛ كإف البيانات عن األيركصوالت لن تقتصر
على األيركصوالت لؤلغراض الطبية؛ كإف الفريق سوؼ غلرم ربليبلن سفصبلن عن آثار اإلجراءات ادلبكرة للتصدم
دلركبات الكربوف اذليدركفلورية سن حيث التكاليف كادلنافع البيئية .كرحب كذلك بالعركض ادلقدسة سن شلثلُت
اثنُت دبا يف ذلك إحداعلا كاف يتحدث نيابة عن رلموعة سن األطراؼ لتزكيد الفريق بنتائج اختباراهتما للبدائل
ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي كخاصة يف درجات احلرارة احمليطة العالية.
 -27كقاؿ السيد ركبريتو بياكسوتو ،الرئي ادلشارؾ لفرقة العمل ،ردان على األسئلة األخرل سن القاعة ،إف
سشركع التقرير النهائي لن يأخذ يف االعتبار أف فًتات التحويل سوؼ تتباين حبسب التطبيقات ادلستعملة.
 -6نتائج حلقة العمل بشأن إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية :المسائل التقنية (الفقرة )6
 -28قدـ السيد ستيفاف سيكارس كالسيدة كارين شيباردسوف ،سقررا حلقة العمل ادلعنية بإدارة ادلسائل
التقنية دلركبات الكربوف اذليدركفلورية ،اليت عقدت يف  20ك 22نيساف/أبريل عمبلن بادلقرر  ،9/26تقريران عن
حلقة العمل سع عرض عاـ للمعلوسات اليت قدساىا يف سوجزعلا حللقة العمل (.)UNEP/OzL.Pro/WG.1/35/5
كبدأ السيد سيكارس بتقدًن كصف عاـ حللقة العمل ،قائبلن إف ادلشاركُت استمعوا أكالن إىل عرض عاـ عن
األكضاع العادلية ألظلاط إنتاج كاستهبلؾ سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاستخداساهتا كاذباىاهتا .كبعد العرض
العاـ ،عقدت ست جلسات برئاسة اثنُت سن ادلنسقُت .كبدأت كل جلسة بعرض عاـ أعقبتو بيانات سن أعضاء
الفريق كسناقشات بشأف ادلسائل شلا كفر رؤية ستعمقة حلالة كربديات بدائل سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف
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سلتلف قطاعات االستخداـ .كيف ختاـ احللقة ،قدـ سقررك اجللسات  2إىل  5سلخصات للمسائل الرئيسية اليت
نشأت عن سناقشاهتم.
 -29كاستطرد بعد ذلك لتقدًن كصف سوجز لبلستخداسات احلالية دلركبات الكربوف اذليدركفلورية كحالة
توافر كاستخداـ البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ،فضبلن عن العقبات الرئيسية أساـ
اعتمادىا .بعد ذلك أبلغت السيدة شيباردسوف عن التحديات كالفرص الشاسلة يف رلاالت كفاءة استخداـ
الطاقة كالتكاليف كحقوؽ ادللكية الفكرية ،كالسبلسة كالقابلية لبلشتعاؿ ،كدرجة احلرارة ادلرتفعة يف البيئة احمليطة
كاألطر السياساتية كالتنظيمية كاحتياجات التدريب يف قطاع اخلدسة ،فضبلن عن التحديات اخلاصة اليت تواجو
األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  .5كاختتمت تقريرىا بالرسائل اجلاىزة الرئيسية حللقة العمل كاليت تتعلق بوجود
البدائل يف صبيع القطاعات تقريبان ،كاحلاجة إىل سراعاة كفاءة استخداـ الطاقة ،كضركرة أف تكوف سكيفة كسرنة،
كالنفاذ يف األسواؽ كنقل التكنولوجيا اجلديدة ،كاحللوؿ ادلفصلة حسب احلاجة.
 -30كعقب عرض ادلقررين ،قاؿ أحد ادلمثلُت بعد اإلشادة بالتقرير الشفهي ادلقدـ سن ادلقررين ،إف سوجز
حلقة العمل الذم أبلغو ادلقرراف كتابة (( UNEP/OzL.Pro/WG.1/35/5نسخة سسبقة)) ال يتفق بصورة كاسلة سع
التقرير الشفهي أك غلسد بصورة كاسلة ادلناقشات اليت دارت يف حلقة العمل .فعلى سبيل ادلثاؿ ،مل ترد إشارة يف
التقرير إىل النتائج الرئيسية لظركؼ درجات احلرارة احمليطة العالية كخاصة أنو ال توجد يف الوقت احلايل بدائل
رلدية ،كإف األسر ػلتاج إىل سزيد سن الوقت لتحديد البدائل .كبادلثل ،مل يشر التقرير إىل تربيد ادلناطق كحل
دلواقع درجات احلرارة احمليطة العالية ،يف حُت أف اخلبلصة اليت مت التوصل إليها خبلؿ حلقة العمل كانت غَت
حامسة ،حيث تؤكد أف التكنولوجيا ربتاج إىل كميات كبَتة سن ادلياه كأهنا ال تناسب ادلواقع الصغَتة سثل ادلنازؿ.
كأضاؼ شلثل آخر سن نف الطرؼ أف ىناؾ تناقضات يف الرسائل اجلاىزة سع بياف بأف احللوؿ البديلة قد
كضعت يف صبيع القطاعات تقريبان ،كأساسان لؤلطراؼ غَت العاسلة دبوجب ادلادة  ،5كىو سا يتناقض سع البياف
الذم يشَت إىل أنو ال توجد حاليان لدل العديد سن القطاعات أم حلوؿ قائمة .كفيما يتعلق دبسألة كفاءة
استخداـ الطاقة ،مل ترد إشارة إىل أعلية رلموع أثر االحًتار ادلقابلة .كأخَتان ،قاؿ إف البياف الذم يشَت إىل أف
نظم تربيد ادلباين ؽلكن أف ؽلثل حبلن يف بعض القطاعات الفرعية لتكييف اذلواء كىو سا يتعارض سع التوافق يف
اآلراء بأف تكوف سناقشات حلقة العمل زلايدة سن الناحية التكنولوجية كأف ال تفضل استخداسان عن
االستخداسات األخرل.
 -32كرد السيد سيكارس بأف اذلدؼ سن التقرير لي اإلشارة إىل أف نظم تربيد ادلناطق توفر حبلن قاطعان أك
فريدان سن نوعو للبلداف اليت لديها درجات احلرارة احمليطة العالية ،بل اإلشارة إال أنو يعترب خياران سفيدان زلتمبلن.
كسيجرم تنقيح التقرير لتوضيح ادلسألة كلضماف أف يكوف عدد سن النقاط األخرل قد ذكر بصورة كاضحة ،دبا
يف ذلك فكرة أف التقييمات ادلناخية للعمر االفًتاضي سبثل أداة سهمة لتقييم اآلثار الشاسلة لكفاءة الطاقة
كانبعاثات غازات التربيد ،كأنو يف حُت أف البعض يقوؿ إف تربيد ادلباين ؽلثل بديبلن تكنولوجيا سليمان ،مل يقتنع
البعض اآلخر هبذه الفكرة.
 -32كطلب أحد ادلمثلُت ادلزيد سن ادلعلوسات عن الوقت الذم تصبح فيو احللوؿ البديلة اليت ىي يف سراحل
اإلعداد أك التجربة حاليان ،ستوافرة ذباريان .كطلب شلثل آخر توضيحان بشأف قابلية التكنولوجيات غَت العينية
للتطبيق كبديل لبلستخداـ ادلنزيل كاحلضرم سضيفان القوؿ بإف الطلب على ادلياه يف ىذه ادلدف ؽلكن أف ينشئ
كضعان يؤدم فيو حل سشكلة إىل ظهور سشاكل أخرل .كقاؿ شلثل آخر إنو يف حُت أف قضايا السبلسة كالقابلية
لبلشتعاؿ قد خضعت للتشديد خبلؿ ادلناقشات ،يتعُت أف تؤخذ القضايا األخرل احمليطة بالبدائل يف االعتبار
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أيضان سثل تأثَتىا على صحة البشر ،كفًتات حياهتا يف الغبلؼ اجلوم ،كقدرهتا على أف تتحلل إىل سواد ضارة
كتأثَتاهتا البيئية األكسع نطاقان.
 -33كردان على ذلك قالت السيدة شيباردسوف إف تقرير حلقة العمل يهدؼ إىل أف يتوافق سع زلتول
كسستول تفاصيل ادلناقشات خبلؿ حلقة العمل كمل يناقش األسور اليت مل ترد اإلشارة إليها يف حلقة العمل.
كسينظر ادلقرراف يف العديد سن القضايا اليت أثَتت سثل تربيد ادلناطق ككفاءة استخداـ الطاقة كالوضع اخلاص
لدرجات احلرارة احمليطة العالية كسيقوساف بتجسيدىا بصورة أفضل يف ادلوجز.
-34

كأحاطت األطراؼ علمان بادلعلوسات اليت قدست سع تقدير العمل الذم اضطلع بو ادلقرراف.

باء  -كفاءة استخدام الطاقة
جيم  -متطلبات السالمة
دال  -تحديات لظروف درجات الحرارة المحيطة العالية
-35

ناقش الفريق العاسل البنود الفرعية ( 4أ) ( -د) سعان.

 -36كلدل تقدًن البنود الفرعية ،أشار الرئي ادلشارؾ إىل أف اجتماع األطراؼ قد كافق يف ادلقرر 9/26
على أف يعقد ىذا االجتماع بالتعاقب سع حلقة العمل اليت تستغرؽ يوسُت دلواصلة ادلناقشات بشأف صبيع
ادلسائل ادلتعلقة بإدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية سع الًتكيز على كفاءة استخداـ الطاقة ،كستطلبات السبلسة
كالتحديات لظركؼ درجات احلرارة احمليطة العالية ،كفتح اجملاؿ للحضور يف االجتماع ألم سناقشات أخرل
بشأف ىذه ادلسائل.
 -37كقاؿ أحد ادلمثلُت إنو على الرغم سن أف ادلناقشات التقنية كانت غنية ،ال تزاؿ شبة حاجة إىل حلوؿ يف
العديد سن اجملاالت .كشدد شلثل آخر على أعلية كفاءة استخداـ الطاقة قائبلن إف األسر ػلتاج إىل سزيد سن العمل
لتوضيح التحديات كاحللوؿ احملتملة .كآثار شلثل آخر شواغل بشأف السبلسة يف أسور سن قبيل مسية البدائل
اجلديدة دلختلف أنواع احليوانات كالنباتات كاحتماالت تسببها للسرطاف لئلنساف ،كالسبلسة يف حوادث
السيارات كالسبلسة يف النظم اإليكولوجية .كقاؿ شلثل آخر إف ربقيق كفاءة استخداـ الطاقة بصورة كاسلة أسر
زلدكد حاليان نتيجة للمعايَت الصارسة اليت ربد سن استخداـ بعض البدائل ،دبا يف ذلك سركبات اذليدرككربونات يف
القطاع الفرعي لتكييف اذلواء الصغَت .كإذا مل يتم تسوية ىذه ادلسألة فإف اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية سيواجو ربديات كبَتة .كينبغي سعاجلة صبيع ادلسائل بطريقة ستوازنة ،دبا يف ذلك السبلسة ككفاءة
استخداـ الطاقة كضباية ادلناخ.
 -38كفيما يتعلق بالتحديات اليت تفرضها درجات احلرارة احمليطة العالية ،قاؿ شلثل يؤيده شلثل آخر إف
الرسالة الصادرة عن حلقة العمل ىي أف احللوؿ اخلاصة بقطاع تكييف اذلواء كضعت إال أهنا مل تتوافر بعد على
أرض الواقع .كيؤدم ذلك إىل أف تواجو األطراؼ صعوبة يف كضع خطط ستوسطة األجل كطويلة األجل للقطاع
كيثَت الشواغل بشأف االستثاؿ للربكتوكوؿ.
 -39كالحظ أحد ادلمثلُت أنو نظران إىل كجود نقص يف البدائل اجملربة كادلتوافرة يف القطاعات الفرعية الرئيسية،
كيتعُت على فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف غلرم دراسة ستعمقة للمشركعات اليت تنفذ يف ادليداف،
لتقييم البدائل ادلتوافرة دلختلف االستخداسات سن حيث كفاءة استخداـ الطاقة كادلعايَت األخرل تقدًن توصيات
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بناءن على تلك الدراسات .كىناؾ حاجة إىل البدائل اليت تكوف رلدية سن الوجهة التكنولوجيا كتساعد يف ضباية
البيئة يف نف الوقت.
 -40كقالت أحدل ادلمثلُت إف حلقة العمل قد كفرت قدران كبَتان سن ادلعلوسات ادلشجعة عن البدائل.
فالبدائل الصديقة للمناخ ستوافرة يف طائفة سن القطاعات كالقطاعات الفرعية ،دبا يف ذلك طائفة السلسلة
ادلربدة ،كالتربيد ادلنزيل كالنقل ،كؽلكن أف تستخدـ بصورة سأسونة كفعالة يف طائفة سن الظركؼ ادلناخية .كيف حُت
أف ىناؾ كجود رلاالت سعينة مل تشهد تطوير أك استخداـ بدائل رلدية  -سثل نظم تكييف اذلواء ادلفردة كذات
األقساـ ،كالنظم اخلاصة بظركؼ درجات احلرارة احمليطة العالية  -غلرم كضع بدائل كاختبارىا يف رلاالت أخرل.
كشجعت الفريق على أف يوفر سعلوسات إضافية عن البدائل يف تقريره يف كقت الحق سن العاـ ،يف حُت تدرؾ
أف الكثَت سن بدائل االستخداسات النهائية تستخدـ بالفعل على نطاؽ عادلي .كقالت شلثلة أخرل إف الشواغل
اليت أبداىا عدد سن األطراؼ عن نقص البدائل اجملدية يف بعض القطاعات العاسة ىي شواغل سشركعة ،إال أف
ادلقًتحات اليت قدست لتعديل الربكتوكوؿ تسعى إىل أخذ ىذه الشواغل يف االعتبار ،كحثت صبيع األطراؼ على
االضطبلع بدكر نشط يف سناقشة ادلقًتحات كادلسائل األخرل الواردة يف إطار البند  7سع األخذ يف االعتبار
كبلن سن التحديات كاجلهود اليت يبذذلا سقدسو ادلقًتحات لبلعًتاؼ هبا كسعاجلتها.
 -42كأحاط الفريق العاسل علمان بنتائج حلقة العمل كالتعليقات اليت أبديت يف إطار ىذا البند سن جدكؿ
األعماؿ ،كطلب سن فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يأخذىا يف االعتبار لدل سواصلة كضع التقرير
ادلطلوب دبوجب ادلقرر  9/26قبل أف ينظر فيها الفريق العاسل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو السادس كالثبلثُت.

خامساً  -السياسات والتدابير عبر البلدان واألقاليم
 -42لدل تقدًن ىذا البند ،لفت الرئي ادلشارؾ االنتباه إىل الفرع اخلاس سن سذكرة األسانة
( )UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/2اليت تتضمن سعلوسات عن األطر التنظيمية كالسياسات كالتدابَت كادلبادرات
الوطنية كاإلقليمية القائمة يف الوقت احلاضر للرقابة على سركبات الكربوف اذليدركفلورية .كجرل ذبميع ىذه
ادلعلوسات سن ادلعلوسات اليت قدستها األطراؼ يف  2024ك 2025يف إطار تنفيذ الفقرة  9سن ادلقرر 6/29
كفقان للمقرر  .5/25كبناءن على ذلك ،قدست األسانة االيضاحات كادلعلوسات احملدثة حوؿ السياسات كالتدابَت
الوطنية اليت قدستها بعض األطراؼ ،كأشارت إىل أهنا سوؼ تواصل ربديث كتقدًن نسخة سنقحة سن الوثيقة يف
االجتماعات القادسة سا أف ربصل على سعلوسات إضافية أك زلدثة سن األطراؼ.
 -43كأعرب صبيع ادلمثلُت الذين تكلموا عن شكرىم لؤلسانة دلا بذلتو سن جهود يف ذبميع ادلعلوسات اليت
تبُت أنو غلرم تنفيذ طائفة عريضة سن ادلبادرات يف الكثَت سن البلداف .كأبلغت شلثلة النركيج عن أف فرض ضريبة
يف بلدىا على الواردات سن سركبات الكربوف اذليدركفلورية ساعد على كبح صباح الزيادة يف انبعاثات ىذه
ادلركبات .كتفرض الضريبة اليت طبقت يف عاـ  2003على نوع سعُت سن سركبات الكربوف اذليدركفلورية دبا يقرب
سن  45دكالران أسريكيان للطن الذم يضاعف حبسب قدرة ادلادة على إحداث االحًتار العادلي ،فعلى سبيل ادلثاؿ
فإف الضريبة على سركب الكربوف اذليدركفلورم234-أ تبلغ ضلو  60دكالران للكيلوغراـ ،كعلى سركب الكربوف
اذليدركفلورم404-أ تبلغ ضلو  270دكالران أسريكيان للكيلوغراـ .كقد استكمل ذلك خبطة اسًتجاع تعيد سبلغان
سعادالن لدل تدسَت سركبات الكربوف اذليدركفلورية .فبحلوؿ عاـ  2022كانت انبعاثات سركبات الكربوف
اذليدركفلورية تقل دبا يقدر بنحو  40يف ادلائة عنها يف حالة عدـ كجود الضريبة .كسع ذلك سازالت االنبعاثات
يف ازدياد شلا يشَت إىل احلاجة إىل سزيد سن التدابَت على ادلستول الدكيل.
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 -44كأفاد شلثل االرباد األكركيب أنو سنذ اجتماع األطراؼ يف  ،2024دخلت اللوائح ادلنظمة للغازات
الفلورية يف االرباد األكركيب حيز النفاذ الكاسل سع إصدار احلصص بنجاح لكل سن األسواؽ القائمة كاألسواؽ
اجلديدة .كسيتم ذبميد إسدادات سركبات الكربوف اذليدركفلورية لؤلسواؽ اعتباران سن عاـ  2025كسوؼ تتحقق
أكؿ خطوة يف اخلفض يف عاـ  .2026كحبلوؿ عاـ  2030ستنخفض اإلسدادات بنسبة  22يف ادلائة .كتشَت
ذبربة االرباد األكركيب إىل أف سن ادلمكن البدء يف خفض سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف سنطقة تضم بلدانان
كثَتة.
 -45كقاؿ شلثل باراغوام إف حكوستو انتهت بعد أف نظرت يف تدابَت اخلفض التدرغلي ادلمكنة إىل أنو
سيكوف سن األسلم فرض حظر سباشرة على الواردات سن سعدات تكييف اذلواء اليت ربتوم على سركبات
الكربوف اذليدركفلورية .كؽلثل ذلك هنجان غَت عادم إال أنو هنج يرل أنو ينطوم على أسور كاعدة كبَتة.
 -46كأشار شلثل الياباف إىل أف التشريع اجلديد الذم فرض يف بلده على سركبات الكربوف الفلورية ،شلا
سيساعد على اخلفض التدرغلي سن إنتاج كاستهبلؾ سركبات الكربوف اذليدركفلورية دخل حيز النفاذ يف
نيساف/أبريل .2025
 -47كأبلغت شلثلة أسًتاليا عن أف بلدىا سيعيد النظر يف التشريعات القائمة بشأف ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف
كغازات االحتباس احلرارم التخليقية بغرض النظر يف فرض ادلزيد سن الرقابة .كقالت إف رلموعة ادلعلوسات اليت
قدستها األسانة تبُت أف الكثَت سن األنشطة تنفذ على النطاؽ الدكيل ،دبا يف ذلك يف أطراؼ ادلادة  5فيما يتعلق
عاسة خبطط إدارة التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية .غَت أهنا أشارت إىل أف ظهور
سلتلف النظم التنظيمية كسلتلف احلوافز االغلابية كالسلبية يف سلتلف البلداف أنشأ كضعان ينطوم على قدر كبَت سن
عدـ اليقُت يف سستقبل سركبات الكربوف اذليدركفلورية .كتتطلب التجديدات الصناعية كجود إطار تنظيمي
سستقر طويل األجل لتشجيع قرارات االستثمار كالشراء ادلبلئمة ،كىذا ىو السبب يف أف الكثَت سن اجملموعات
الصناعية يدعو إىل كضع إطار عادلي خلفض سركبات الكربوف اذليدركفلورية سثلما ذلك الذم حدث بالنسبة
دلركبات الكربوف الفلورية كسركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية.
-48

كأحاط الفريق العاسل علمان بادلعلوسات ادلقدسة.

سادساً  -أوجه التآزر مع اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،بما في ذلك المسائل القانونية
ومسائل اإلبالغ
 -49لدل تقدًن ىذا البند ،كجو الرئي ادلشارؾ االنتباه إىل الفرع الثاين سن سذكرة األسانة
( )UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/2اليت تتضمن سردان تارؼليان سوجزان للتعاكف القائم سنذ فًتة طويلة بُت بركتوكوؿ
سونًتياؿ كاتفاقية األسم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،كإىل الفرع اخلاس (باء) سن نف الوثيقة الذم
يتضمن سوجزان لئلطار السياسايت ادلتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية ربت االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ.
 -50كخبلؿ ادلناقشات اليت أعقبت ذلك ،أعرب الكثَت سن ادلمثلُت عن تأييدىم لتنمية أكجو التآزر األخرل
بُت بركتوكوؿ سونًتياؿ كاالتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ .كأبديت طائفة سن التصورات بالنسبة للسبل ادلبلئمة
للقياـ بذلك ،ككيف أف االىتماـ بأكجو ذلك التآزر سيؤثر يف النظر يف سقًتحات خفض إنتاج كاستهبلؾ
سركبات الكربوف اذليدركفلورية.
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 -52كبعد أف أشار العديد سن ادلمثلُت إىل أف سركبات الكربوف اذليدركفلورية ال تشكل سول نسبة صغَتة
جدان سن انبعاثات غازات االحتباس احلرارم احلالية ،أشاركا إىل أف الوقت كاجلهد ادلبذكلُت يف سناقشة كيفية
فرض الرقابة عليها يستحسن أف يبذؿ يف قضايا أخرل .كأكد شلثلوف آخركف أف إنتاج كاستهبلؾ ىذه ادلركبات
يتوسعاف بسرعة قائلُت إف سن ادلهم لذلك سعاجلتها بأقصى سرعة شلكنة ،كعبلكة على ذلك فإنو نظران ألف
التوسع يف استخداـ سركبات الكربوف اذليدركفلورية يعزل إىل حد كبَت إىل التخلص سن سركبات الكربوف الفلورية
كسركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية يف إطار بركتوكوؿ سونًتياؿ ،فإف استخداـ الربكتوكوؿ يف الرقابة عليها ؽلثل
فرصة كبَتة لتعزيز التآزر بُت نظاسي األكزكف كادلناخ.
 -52كقاؿ عدد سن ادلمثلُت إنو يتعُت قبل النظر يف إقاسة أشكاؿ الرقابة على سركبات الكربوف اذليدركفلورية،
على سؤسبر األطراؼ يف االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ الًتخيص هبذا اإلجراء أك أف تعقد ادلعاىدتاف اجتماعان
سشًتكان كاحدان أك أكثر .كيرل ىؤالء أف قضية انبعاثات الكربوف اذليدركفلورم كانت بوضوح سسؤكلية االتفاقية
اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،كيتعُت تسوية القضايا القانونية كالسياساتية العاسة قبل أف يضع الربكتوكوؿ ضوابط
سبلئمة على سركبات الكربوف اذليدركفلورية.
 -53كيف رلاؿ شلاثل ،قاؿ العديد سن ادلمثلُت إف ادلعاىدتُت لديهما اختصاصاهتما النوعية كقدراهتما
كادلبادئ اليت تنطوم عليها كالنظم التنظيمية ،كستطلبات اإلببلغ كغَت ذلك سن اجلوانب ادلختلفة .فسوؼ يؤدم
إقاسة لوائح سنظمة دلركبات الكربوف اذليدركفلورية يف إطار بركتوكوؿ سونًتياؿ دكف سوافقة األطراؼ يف االتفاقية
اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ إىل إثارة سشكبلت كبَتة بدالن سن تعزيز التآزر .فبل تستطيع إحدل ادلعاىدات كضع
لوائح نيابة عن سعاىدة أخرل دكف تكليف قانوين كاضح كلن ؽلكن ربقيق التآزر احلقيقي إال إذا ربرؾ نظاسا
ادلعاىدتُت سعان ضمن إجراءات زلددة كاضحة .كأضاؼ شلثبلف إىل ذلك القوؿ بإف الطلب سن البلداف الناسية
تقييد استخداسها دلركبات الكربوف اذليدركفلورية اليت ىي سن غازات االحتباس احلرارم لكنها ليست سن ادلواد
ادلستنفدة لطبقة األكزكف ،ككذلك ربقيق ستطلبات اإلببلغ عن ىذه ادلواد بناء على ذلك سوؼ يتعارض سع
كيفية عمل سبدأ ادلسؤكليات ادلشًتكة كلكنها ستباينة يف ظل االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ كاليت كاف فيها
تقدًن التقارير بشأف قيود كانبعاثات غازات االحتباس احلرارم طوعيان بالنسبة للبلداف الناسية .كذلك فإف ىذه
التدابَت سوؼ تكلف البلداف الناسية ادلبليُت سن الدكالرات األسريكية دلعاجلة االنبعاثات اليت تشكل أقل سن
كاحد يف ادلائة سن اجملموع ،كيتعُت على البلداف الصناعية أف تتخذ إجراءات بشأف القوة اإلشعاعية احلالية
الناشئة عن غازات االحتباس احلرارم نتيجة لؤلنشطة البشرية ربت االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ .كعلى
األرجح لن يليب الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ سول التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها بشأف اخلفض التدرغلي
دلركبات الكربوف اذليدركفلورية ،كىو سا يتعارض سرة أخرل سع اجلوانب اذلاسة لبلتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ.
كدفع أحد ادلمثلُت أيضان بأف كضع ضوابط على غازات احتباس حرارم سعينة يتعارض سع الضوابط الرقابية
ادلوجودة دبوجب االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ اليت يتيح لؤلطراؼ خفض غازات االحتباس احلرارم سن
اختيارىم كفقان للظركؼ الوطنية السائدة.
 -54غَت أف شلثلُت آخرين دفعوا بأف كضع ضوابط رقابية على سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف إطار
بركتوكوؿ سونًتياؿ ؽلثل آلية ىاسة كفعالة لتعزيز التآزر بُت أىداؼ كعمليات الربكتوكوؿ كاالتفاقية اإلطارية بشأف
تغَت ادلناخ .كسن رأم ىؤالء أنو ال توجد أم قضايا قانونية ربوؿ دكف الربكتوكوؿ ككضع ضوابط رقابية على
سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،كأف يف اإلسكاف صياغة تعديل على الربكتوكوؿ ػلدد بوضوح سسؤكلية كل سن
ادلعاىدتُت فيما يتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية .كسيعزز التآزر بُت النظاسُت حيث سيعاجل الربكتوكوؿ إنتاج
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كاستهبلؾ ىذه ادلركبات يف حُت تواصل االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ سعاجلة االنبعاثات بنف الطرؽ اليت
تتبعها يف الوقت احلاضر.
 -55كأشار أحد ىؤالء ادلمثلُت إىل إنو كفقان للتعديبلت ادلقًتحة ،لن تتم سعاجلة سركبات الكربوف
اذليدركفلورية كمواد خاضعة للرقابة دبوجب بركتوكوؿ سونًتياؿ بنف الطريقة اليت يعاجل هبا ادلواد ادلستنفدة
لؤلكزكف .كىذه األخَتة (على النقيض سن سركبات الكربوف اذليدركفلورية) تقرر القضاء عليها كبالتايل ال توجد
حاجة إلخضاع انبعاثاهتا للرصد دبوجب االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ .أسا بالنسبة دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية فإف بركتوكوؿ سونًتياؿ ادلعدؿ سيقوـ باخلفض التدرغلي إلنتاجها كاستهبلكها ،تاركان االتفاقية
اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ لبلضطبلع بتدابَت أخرل ،إف كجدت ،دلعاجلة انبعاثات ىذه ادلركبات .كأشار شلثل
آخر إىل أف أم تعديل بشأف سركبات الكربوف اذليدركفلورية لن يؤدم إال إىل سواصلة ظلط التآزر القائم حيث
ازبذت األطراؼ يف الربكتوكوؿ تدابَت صباعية لدعم االستعاضة ببدائل ذات قدرة سنخفضة على إحداث
االحًتار العادلي عن سركبات الكربوف الكلورية فلورية كسركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية .كقاؿ شلثبلف إف
التداخل كالتعزيز ادلتبادؿ لبلتفاقيات البيئية الدكلية شائعُت جدان ،سستشهدان باتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل
النفايات اخلطرة كالتخلص سنها عرب احلدكد كاتفاقية ركترداـ ادلتعلقة بتطبيق إجراء ادلوافقة ادلسبقة عن علم على
سواد كيميائية كسبيدات آفات سعينة خطرة ستداكلة يف التجارة الدكلية كاتفاقية استكهومل بشأف ادللوثات العضوية
الثابتة كاتفاقية سيناساتا بشأف الزئبق ،سن بُت صبلة اتفاقيات.
 -56كقاؿ العديد سن ادلمثلُت إف التحليل القانوين ادلقدـ خبلؿ حلقة العمل حوؿ إدارة سركبات الكربوف
اذليدركفلورية اليت انعقدت يف سبوز/يوليو  2024بشأف التفاعل احملتمل بُت الربكتوكوؿ كاالتفاقية اإلطارية بشأف
تغَت ادلناخ فيما يتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية يهيئ سببلن يتعُت النظر فيها للمضي قدسان .كقاؿ البعض إنو
ؽلكن اعتماد تدابَت أخرل غَت تعديل الربكتوكوؿ سثل سواصلة أك توسيع نطاؽ اختصاصات اللجنة التنفيذية
للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لدعم احللوؿ ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي للتخلص التدرغلي
سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية.
 -57كجو أحد ادلمثلُت االنتباه إىل ادلادة الثالثة سن سقًتح بلده بتعديل الربكتوكوؿ لوضع ضوابط رقابية على
سركبات الكربوف اذليدركفلورية قائبلن إنو مل يكن سن ادلقصود استبعاد سركبات الكربوف اذليدركفلورية سن نطاؽ
االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ ،كلذلك فإف تعديل بركتوكوؿ سونًتياؿ ،لتغطية سركبات الكربوف اذليدركفلورية
سوؼ يتطلب تعديل االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ.
-58

أخذ الفريق العاسل علمان بالنقاط اليت أثَتت.

سابعاً  -قضايا أساسية للمناقشة نحو سياسة محتملة إلدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية واإلطار القانوني
بموجب بروتوكول مونتريال
 -59عند عرض ىذا البند سن جدكؿ األعماؿ ،أكضح الرئي ادلشارؾ أف قصده كاف أف تتمكن األطراؼ
سن إثارة أم قضية تعتربىا ذات اىتماـ ربت بند فرعى كاحد على األقل سن بنود جدكؿ األعماؿ .كسشَتان إىل
أف صبيع البنود الفرعية سرتبطة بشكل كثيق ،أعرب عن أسلو ،سع ذلك ،أف يكوف سن ادلمكن تناكذلا على ضلو
سنفصل للتمكن سن النظر يف القضايا بعمق.
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ألف  -أهداف السياسات العامة
 -60عند فتح باب نقاش البند الفرعي ( 7أ) ،دعا الرئي ادلشارؾ ادلمثلُت إىل الًتكيز على سا يهدفوف
لتحقيقو بشأف سسألة إدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية دبوجب بركتوكوؿ سونًتياؿ ،سع األخذ يف االعتبار أف
البنود الفرعية التالية ستتيح الفرصة دلناقشة أكسع لوسائل ربقيق ىذه األىداؼ.
 -62كقاؿ كثَت سن ادلمثلُت إف اذلدؼ الشاسل للسياسة ىو ذبنب زيادة انبعاثات سركبات الكربوف
اذليدركفلورية يف ادلستقبل ،سع سا يصاحب ذلك سن تأثَت كبَت على تغَت ادلناخ ،كذلك عن طريق اخلفض
التدرغلي سن إنتاج كاستهبلؾ سركبات الكربوف اذليدركفلورية .كأشار شلثلوف إىل العركض اليت قدسها فريق التقييم
العلمي كفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم اليت تضمنت توقعات سعدالت زيادة يف انبعاثات سركبات الكربوف
اذليدركفلورية ،كأثرىا احملتمل على ادلناخ كأعليتها خاصة على قطاع التربيد كتكييف اذلواء.
 -62كأشار العديد سن ادلمثلُت إىل أف استخداـ سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاف يتزايد ألف األطراؼ
تتخلص سن استخداـ ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف دبوجب أحكاـ بركتوكوؿ سونًتياؿ ،كالربكتوكوؿ ىو الصك الدكيل
الذم بناء عليو ؽلكن تناكؿ إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاستهبلكها كاستخداسها ،دبا يف ذلك اختيارات
التكنولوجيا عقب التخلص ادلتسارع سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،كاحلاجة لتناكؿ سركبات الكربوف
اذليدركفلورية ادلدخلة كبديل دلركبات الكربوف الكلورية فلورية ،كادلنتجات الثانوية دلركبات الكربوف اذليدركفلورية.
ككاف اجلانب األساسي اآلخر الذم الحظوه ىو احلاجة إىل تقليل األثر االقتصادم إىل أدىن حد سن إدخاؿ
بدائل دلركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات قدرة سنخفضة على إحداث االحًتار العادلي .كتضع بلداف كثَتة
سياسات كتدابَت لتناكؿ سثل ىذه القضايا ،كلكن قاؿ عدد سن ادلمثلُت إنو سازاؿ ىناؾ افتقار إلطار دكيل
ستماسك.
 -63ككجو أحد ادلمثلُت االنتباه إىل نتائج ادلؤسبر الدكيل الثالث للدكؿ اجلزرية الصغَتة الناسية الذم انتهى
بتوصية بعمل خفض تدرغلي إلنتاج كاستهبلؾ سركبات الكربوف اذليدركفلورية.
 -64كفيما يتفق شلثلوف آخركف على ضركرة سعاجلة أثر انبعاثات سركبات الكربوف اذليدركفلورية على تغَت
ادلناخ ذكركا ،بأف سركبات الكربوف اذليدركفلورية سشمولة سلفان يف االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ كأضافوا أنو
سن ادلمكن أف تضمينها يف اتفاؽ تغَت ادلناخ اجلديد ادلزسع إبراسو يف عاـ  .2025كال ينبغي افًتاض أف
اإلجراءات بشأف سركبات الكربوف اذليدركفلورية ال بد أف تتخذ يف إطار بركتوكوؿ سونًتياؿ ،كيرل البعض أف
نظاـ تغَت ادلناخ ىو األنسب للرقابة على سركبات الكربوف اذليدركفلورية بالنظر إىل ادلركنة اليت يسمح هبا
لؤلطراؼ أف تتخذ إجراءات خلفض انبعاثات رلموعة سن غازات االحتباس احلرارل؛ كبادلقارنة ،فإف بركتوكوؿ
سونًتياؿ يتبع هنجان أكثر صراسة.
 -65كسع ذلك ،يرل شلثلوف آخركف أف ’’هنج اجملموعة‘‘ كاف لو تأثَت جيد بالنسبة للكثَت سن غازات
االحتباس احلرارم ،لكنو كاف أقل سبلءسة للمواد االصطناعية سثل سركبات الكربوف اذليدركفلورية .كقد بينت
التجارب السابقة أف بركتوكوؿ سونًتياؿ الذم يتبع هنج التخلص التدرغلي سن اإلنتاج كاالستهبلؾ يتميز بفاعلية
أكرب يف ربفيز تطوير تكنولوجيات بديلة كيف توفَت سساعدة سالية للبلداف الناسية .كباإلضافة إىل ذلك ،يتضمن
بركتوكوؿ سونًتياؿ نفسو عناصر سركنة سهمة ،دبا يف ذلك إعفاءات االستخداسات الضركرية االستخداسات
احلرجة ،كالقدرة على سعاجلة قضايا زلددة للغاية سثل نقص بدائل بركسيد ادليثيل دلعاجلة التمور ذات الرطوبة
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العالية .كقد تبينت عمليان فعالية ىذا النهج سن كجود عدد صغَت للغاية سن حاالت عدـ االستثاؿ طواؿ الفًتة
ادلاضية.
 -66قاؿ العديد سن ادلمثلُت إنو ال ؽلكن سعاجلة سركبات الكربوف اذليدركفلورية سا مل يتم حل قضايا أخرل
أكثر أعلية؛ كتشمل ىذه قضايا تقنية تتعلق ببدائل سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،دبا يف ذلك فعالية التكلفة
ككفاءة استخداـ الطاقة كاألثر البيئي كالتوافر التجارم ،كعدـ توافر البدائل لبعض االستخداسات ،خاصة يف
البيئات ذات درجات احلرارة احمليطة العالية ،كالعبلقات القانونية بُت نظاـ ادلناخ كنظاـ األكزكف كتوافر ادلساعدة
ادلالية .كقالوا إنو سعٌت لوضع ىدؼ شاسل للسياسة دكف النظر الكاسل جلميع تلك القضايا ،اليت تتطلب
سشاكرات سكثفة.
 -67كأراد شلثلوف ،بصورة خاصة ،ذبنب احلاجة إىل االحبلؿ ادلزدكج دلركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية
اليت غلرل التخلص سنها حاليان دبوجب بركتوكوؿ سونًتياؿ .كسن الضركرم ذبنب التعديبلت القصَتة األجل اليت
سرت هبا دبوجب الربكتوكوؿ ،سثل استبداؿ سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية دبركبات الكربوف الكلورية
فلورية .كيف حقيقة األسر ،نظران الستحالة سعرفة اآلثار الطويلة األجل للمواد الكيميائية االصطناعية سثل سركبات
الكربوف اذليدركفلورية أك األكلفينات اذليدركفلورية ،اقًتح أحد ادلمثلُت ضركرة إعطاء األفضلية دائمان للمواد
الطبيعية ،قائبلن إف األنشطة احلالية ربد سن جهود الشركات لتطوير ىذه البدائل الطبيعية.
 -68كيرل بعض ادلمثلُت أف األطراؼ ربتاج إىل يقُت أكرب عن توافر البدائل يف ادلستقبل قبل أف يلتزسوا
بالعمل .فبالرغم سن سنوات النقاش ،لي سن الواضح سا ىي البدائل ادلتاحة للتطبيقات يف درجات احلرارة
احمليطة العالية .فاجلدؿ بأنو إذا قاست البلداف بتنظيم الصناعة ستنتج بدائل ،غَت دقيقة؛ كاخلطر أف بعض
الشركات قد ربتكر توريد ادلواد الضركرية للتطوير ،كالذم بدكره يعوؽ النمو االقتصادم.
 -69كاتفق ادلمثلوف على احلاجة إىل أف تظل ادلناقشة سفتوحة كشاسلة جلميع احللوؿ دكف أم أحكاـ سسبقة
على النتائج .كقاؿ كثَتكف إف بند جدكؿ األعماؿ احلايل يسمح على كجو التحديد دبثل ىذه ادلناقشة كأف
سناقشة التعديبلت ادلقًتحة على بركتوكوؿ سونًتياؿ طواؿ السنوات القليلة السابقة سكنت سن تناكؿ قضايا
أساسية كربقيق تقدـ مل يكن سن ادلمكن أف ػلدث إذا مل تناقش التعديبلت.
 -70كيف سعرضو تلخيص للعناصر الرئيسة للمناقشة ،قاؿ الرئي ادلشارؾ إف سن الواضح أف األطراؼ ذلا
ىدؼ سشًتؾ ىو ذبنب تزايد انبعاثات غازات االحتباس احلرارل سن إنتاج كاستهبلؾ سركبات الكربوف
اذليدركفلورية .فهناؾ حاجة إىل عمل سنسق ،كلكن يتعُت القياـ بو يف سياؽ كاسع ،بوضع حلوؿ طويلة األجل
بدالن سن احللوؿ القصَتة األجل .كسن الواضح أف سركبات الكربوف اذليدركفلورية كانت سدرجة يف االتفاقية
اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ كؽلكن أف يغطيها اتفاؽ ادلناخ اجلديد .ككاف ىناؾ حوار سستمر حوؿ احلاجة إىل
اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية على الصعيد العادلي ،كىذا يتوقف على حل رلموعة سن القضايا
القانونية كالتقنية؛ كستناقش تلك القضايا دبزيد سن التفاصيل ربت بنود فرعية أخرل سن البند  7سن جدكؿ
األعماؿ.
 -72كردان على ذلك ،قاؿ بعض ادلمثلُت إنو لي ىناؾ أم اتفاؽ حوؿ ىدؼ سشًتؾ ،كأعادكا تأكيد على
رأيهم بضركرة تناكؿ سركبات الكربوف اذليدركفلورية كمجموعة سن غازات االحتباس احلرارل بدالن سن تناكذلا
سنفردة.
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باء  -الخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية ،مع األخذ بعين االعتبار التخلص التدريجي التام من
مركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية
 -72لدل عرض ىذا البند ،أشار الرئي ادلشارؾ إىل أنو سع سَت األطراؼ يف تنفيذ األنشطة كادلشاريع
لتحقيق التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية يتم اعتماد سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف
كثَت سن التطبيقات باعتبارىا البدائل األنسب ،كأهنا ستوافرة يف األسواؽ كسعقولة التكلفة .ككاف الغرض سن البند
الفرعي يف جدكؿ األعماؿ ىو أف يعطي األطراؼ الفرصة دلناقشة اخلفض التدرغلي سن سركبات الكربوف
اذليدركفلورية يف ضوء التخلص التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية.
 -73كأعرب الكثَت سن ادلمثلُت عن تأييدىم سقًتحات اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية،
قائلُت إف تزايد استخداـ سركبات الكربوف اذليدركفلورية يشكل هتديدان رئيسيان دلناخ األرض .كأكد أحد ادلمثلُت
بالتحديد على أف بركتوكوؿ سونًتياؿ ؽلتلك القدرة ادلؤسسية للتصدم ذلذه ادلشكلة ،لكونو يسًتشد دببادئ
اإلنصاؼ كادلسؤكليات ادلشًتكة ،كإف كانت ستباينة يف التبعات ،كبقدرات البلداف كل على حدة.
 -74كقاؿ العديد سن ادلمثلُت إنو سيكوف سن الضركرم ضماف التماسك بُت سا غلرم اآلف سن التخلص
التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كأم خفض تدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية .كىذا ال
ؽلثل سشكلة لدل األطراؼ غَت العاسلة دبوجب ادلادة  ،5حيث مت التخلص التدرغلي فيها بدرجة كبَتة ،على
سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كلكن حىت يف ىذه البلداف ،كاف سن ادلهم كفالة عدـ استبداؿ ادلصارؼ
الكبَتة دلركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية يف سعدات التربيد كتكييف اذلواء القدؽلة دبركبات كربوف ىيدركفلورية
ذات قدرة سرتفعة على إحداث االحًتار العادلي .ككاف قرار األطراؼ كاللجنة التنفيذية تقدًن سبويل إضايف يصل
إىل  25يف ادلائة إىل األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  5اليت زبتار استبداؿ سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية
ببدائل ذات قدرة سنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ،قد أثبت فائدتو ،كلكن لو جوانب قصور يف احلد سن
زيادة استخداـ سركبات الكربوف اذليدركفلورية؛ فمثبلن ،ال تستخدـ صبيع سركبات الكربوف اذليدركفلورية كبدائل
دلركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية .كأشَت إىل أنو إذا أضيفت سركبات الكربوف اذليدركفلورية إىل بركتوكوؿ
سونًتياؿ ،ستتوافر حوافز سالية كؽلكن لؤلطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  5أف تتفادل ضركرة انتقاؿ سزدكج سن
سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية كتتلقى الدعم ادلايل للقياـ بذلك .كلذلك ،فإف سثل ىذا النهج قد يكوف
لو سنافع اقتصادية ككذلك سنافع بيئية.
 -75كردت اإلشارة إىل أف دكائر الصناعة أعربت بالفعل عن شكوكها الشديدة إزاء االستداسة طويلة األجل
لتكنولوجيات سركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي ،لي بسبب
آثارىا البيئية فحسب ،بل أيضان بسبب أهنا أصبحت زبضع بشكل ستزايد للتنظيم على ادلستويُت الوطٍت
كاإلقليمي كبسبب التغَتات ادلتوقعة يف األسواؽ العادلية .غَت أنو ،يف غياب تعديل على بركتوكوؿ سونًتياؿ ،ال
ؽلكن تقدًن الدعم سن الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ دلساعدة البلداف الناسية على التكيف ذلذه التغيَتات.
 -76كقاؿ شلثل سشارؾ يف تقدًن سقًتح أسريكا الشمالية ،إف التعديل ادلقًتح يسعي إىل هتيئة إطار
للسياسات يسمح باستخداـ سركبات كربوف ىيدركفلورية ذات قدرة سنخفضة على إحداث االحًتار العادلي بدالن
عن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية  -كبذلك يهيئ جلدكؿ طموح للخفض التدرغلي دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية دكف ادلساس بأم تقدـ ؽلكن إحرازه يف التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية
الفلورية.
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 -77كقاؿ شلثل آخر سشارؾ يف تقدًن سقًتح التعديل ،إف سشكلة سركبات الكربوف اذليدركفلورية بدأت سع
بداية التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف الكلورية فلورية كال ؽلكن التصدم ذلا فقط بتقدًن سبويل إضايف
للتخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية .كقد حاكؿ التعديل سراعاة الشواغل اليت أعربت
عنها صبيع األطراؼ ،كقاؿ إنو سستعد للدخوؿ يف سناقشات كذلك بشأف زلتواه ،خاصة يف ضوء ادلقًتحات
اإلغلابية الكثَتة اليت طرحت خبلؿ األياـ القليلة ادلاضية .كاقًتح إنشاء فريق اتصاؿ رمسي لتيسَت التبادؿ الكاسل
لآلراء.
 -78كشرح سشارؾ يف اقًتاح التعديل ،كيف سبت إعادة صياغة التعديل ليأخذ يف االعتبار ردكد الفعل
ادلستلمة على النسخة السابقة .كفقد سبت سراجعة تواريخ خطوط األساس كاجلداكؿ الزسنية للخفض التدرغلي،
كمت تغيَت حساب خطوط األساس للسماح دبضاعف أكرب دلستويات استهبلؾ سركبات الكربوف اذليدرككلورية
الفلورية يف األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  ،5كدبضاعف أقل لؤلطراؼ غَت العاسلة دبوجب ادلادة  ،5كمت تغيَت
اخلطوة األكىل للخفض التدرغلي لؤلطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  5سن  70يف ادلائة إىل  80يف ادلائة .كمت إدخاؿ
سقًتح الستعراض سنتصف ادلدة لتوافر البدائل كسراجعة زلتملة للجداكؿ الزسنية استجابة للشواغل اليت أعرب
عنها بالتحديد البلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية .كقد مت تأخَت تاريخ تنفيذ تدابَت التجارة سع غَت
األطراؼ كرفع عدد التصديقات ادلطلوبة لبدء النفاذ ،بغرض إعطاء البلداف سزيدان سن الوقت للتحضَت للتغيَتات
اليت ستتم دبوجب التعديل.
 -79كرحب بادلقًتحات ادلطركحة األخرل كاليت كانت ستوقعة سن األطراؼ ،دبا فيهم اذلند كاالرباد األكركيب،
اليت قاؿ إهنا ساعدت يف تسليط الضوء على القضايا الرئيسية اليت يتعُت التصدم ذلا :سرعة اخلفض التدرغلي،
كنقطة بدايتو كنقطة هنايتو ،كحساب سستويات خط األساس ،كاحلاجة إىل استعراضات سنتظمة للتكنولوجيا،
كتطبيق التدابَت التجارية ،كاحلاجة إىل ادلركنة على ادلستول الوطٍت ،ككيفية سعاجلة ادلنتجات الثانوية دلركبات
الكربوف اذليدركفلورية ،ككيفية سواءسة اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية سع التخلص التدرغلي سن
سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية .كدعا إىل إجراء سناقشة كاسلة كتفصيلية ذلذه ادلسائل ألم سسائل أخرل
تثَت القلق ،سع سبلحظة ىدؼ أف يكوف التعديل سقبوالن سن صبيع األطراؼ يف عاـ .2025
 -80ككصف شلثل سنظمة إقليمية للتكاسل االقتصادم العناصر الرئيسية لتعديل سقًتح على الربكتوكوؿ ،كىو
تعديل مت إعداده بعد سشاكرات سكثفة سع العديد سن األطراؼ ،كبناء على كرقة سناقشة مت توفَتىا سسبقان
لؤلطراؼ .كسيتم إرساؿ التعديل ادلقًتح إىل األطراؼ قبل انقضاء الستة أشهر ادلوعد النهائي لؤلخطار .ككاف
كاضحان أنو دلا كانت األطراؼ غَت العاسلة دبوجب ادلادة  5ىي ادلستهلكة الرئيسية دلركبات الكربوف اذليدرككلورية،
فقد كاف عليها أف تتصدر العمل يف اخلفض التدرغلي إلنتاجها كاستهبلكها .ككاف اقًتاحو يقضي بإضافة خطوة
أكىل للخفض التدرغلي يف عاـ  2029لؤلطراؼ غَت العاسلة دبوجب ادلادة  ،5بنسبة  85يف ادلائة سن خط
األساس ادلتفق عليو ،كنقطة هنائية سقدارىا  25يف ادلائة يف عاـ  ،2034كىذه األخَتة تعترب اعًتافان حبقيقة أف
ىناؾ بعض استخداسات سركبات الكربوف اذليدركفلورية اليت مل تكن ىناؾ بدائل ذلا تتمتع بكفاءة استخداـ
الطاقة كال تضر بالبيئة .كأضيف قدر أكرب سن ادلركنة لؤلطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  ،5سع خطوط أساس
كتدابَت رقابة تنطبق على رلموعة سزدكجة سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية كسركبات الكربوف
اذليدركفلورية ،سع ترجيحها بالقدرة على إحداث االحًتار العادلي؛ كسوؼ يتم ذبميد االستهبلؾ يف عاـ
 ،2029سع االتفاؽ يف كقت الحق على خطوات خفض تدرغلي إضافية .كىذا سن شأنو أف ؽلكن األطراؼ
العاسلة دبوجب ادلادة  5سن التقدـ يف خططها إلدارة التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية
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الفلورية ،دبا يسمح بزيادة يف استخداـ سركبات الكربوف اذليدركفلورية طادلا كاف رلموعها ادلزدكج ادلرجح بالقدرة
على إحداث االحًتار العادلي سن استهبلؾ سركبات الكربوف اذليدركفلورية كسركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية
أقل سن خط األساس .كسيتم ذبميد إنتاج سركبات الكربوف اذليدرككلورية يف عاـ  ،2029سع ىدؼ طويل
األجل يقضي بتخفيضو إىل  25يف ادلائة حبلوؿ عاـ  .2040كسعى االقًتاح إىل ربقيق سنافع اإلجراء ادلبكر،
الذم أكد فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أنو سيكوف أقل تكلفة كسيؤدم إىل خلق أكجو تآزر سهمة سع
خطط إدارة التخلص .كدعا ادلمثل إىل سناقشة تفصيلية يف فريق اتصاؿ رمسي جلميع القضايا اليت تثَت القلق.
 -82كأفاد أحد ادلمثلُت أف بلده كبلد آخر سيقدساف سقًتحان بتعديل بركتوكوؿ سونًتياؿ يف ادلستقبل القريب.
كقاؿ إف ببلده تقدر سباسان الشواغل اليت أثارهتا بعض األطراؼ ،كتعتقد أف أفضل طريقة ألخذ ىذه الشواغل يف
االعتبار سيكوف سن خبلؿ ادلناقشات يف فريق اتصاؿ؛ كىذا النهج كاف يؤيده بعض ادلمثلُت كيعارضو البعض
اآلخر.
 -82غَت أف أحد ادلمثلُت أشار إىل خربهتم يف التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف الكلورية الفلورية.
كقالوا إف سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية كانت تعترب يف البداية بدائل سقبولة ،كلكن تزايد الضغط بعد
ذلك للتخلص التدرغلي السريع سنها .كاآلف طلب إىل األطراؼ أف زبفض تدرغليان سن سركبات الكربوف
اذليدركفلورية ،كلكن كاف سن ادلستحيل القياـ بذلك سع القياـ يف الوقت ذاتو بالتخلص التدرغلي سن سركبات
الكربوف اذليدرككلورية الفلورية .كإذا كاف علينا أف نقدر الوقت استنادان إىل اخلربة السابقة ،فمن ادلمكن سباسان أف
يطلب إىل األطراؼ يف خبلؿ سنوات قليلة لسبب أك آلخر ،تسريع اخلفض التدرغلي لبدائل سركبات الكربوف
اذليدركفلورية اليت تشجع اآلف على اعتمادىا.
 -83كباإلضافة إىل ذلك ،قاؿ كثَتكف إف األطراؼ يطلب إليها اآلف اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية بغض النظر عن عدـ توافر البدائل جلميع االستخداسات ،خاصة يف بلداف درجات احلرارة احمليطة
العالية .كيف غياب كجود بدائل ستوافرة حاليان ،فمن غَت ادلمكن إعداد اسًتاتيجيات للتنمية سستقببلن ،ألنو سن
غَت ادلمكن أيضان تقدير تكلفة االنتقاؿ إىل تكنولوجيات غَت سوجودة بعد .كعبلكة على ذلك ،فإف
التكنولوجيات اجلديدة قد يستغرؽ تطويرىا كتقييمها كاستخداسها سنوات عديدة .كنظران لذلك ،فإف أم
سستويات خلط األساس ربسب كفقان للتعديبلت ادلقًتحة ستكوف سنخفضة للغاية أك حىت تقًتب سن الصفر
بالنسبة للعديد سن األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  ،5شلا غلعل سن ادلستحيل ذلا أف تتخلص تدرغليان سن سركبات
الكربوف اذليدرككلورية الفلورية .كبناء على ذلك ،ينبغي إرجاء النقاش بشأف اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية إىل أف تتوافر بدائل جلميع االستخداسات .كينبغي إجراء ادلزيد سن الدراسات عن البدائل ،كإدخاؿ
التكنولوجيات غَت العينية كادلشركعات التجريبية كااليضاحية عرب طائفة سن القطاعات كالبلداف بتمويل سن
الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ .ككاف اإلفراج عن براءات االخًتاع كاالستثناءات سن القضايا أيضان اليت ربتاج إىل
سعاجلتها بالكاسل.
 -84كأبدل بعض ادلمثلُت تعليقات على التحديات اليت تواجو بلداهنم بالفعل يف التخلص سن سركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،دبا يف ذلك احلاجة إىل تنقيح اللوائح ،كاحلاجة إىل بناء القدرات كالتدريب ،كحاجة
الصناعة كخاصة ادلنشئات الصغَتة كادلتوسطة احلجم إىل التكيف .كيبذؿ الكثَت سن أطراؼ ادلادة  5جهودان كبَتة
للتخلص سن ىذه ادلركبات سن خبلؿ استخداـ البدائل ادلنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العادلي ،إال أف
سركبات الكربوف اذليدركفلورية ىي يف احلقيقة البدائل الوحيدة ادلتاحة للكثَت سن االستخداسات .كسيؤدم كضع
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الكثَت سن األعباء على كاىل أطراؼ ادلادة  5إىل ادلخاطرة بكبح كتَتة التنمية االقتصادية ،كأف سن ادلهم عدـ
التسرع يف الوصوؿ إىل قرارات.
 -85كشدد أحد ادلمثلُت على أف بلداف غرب آسيا ليست الوحيدة اليت تعاين سن درجات احلرارة احمليطة
العالية ،كبل ىناؾ بلداف كثَتة أخرل ككذلك ادلناجم العميقة .كالحظ شلثل آخر أف درجات احلرارة يف بعض
البلداف تتجاكز يف بعض األحياف  50درجة سئوية ،كقاؿ إف تكييف اذلواء يف ىذه الظركؼ ضركرم للحياة
كالتنمية .كقاؿ العديد سن ادلمثلُت إهنم ال يوافقوف على إنشاء فريق اتصاؿ إىل أف تتوافر بدائل دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية جلميع االستخداسات.
 -86كدفع أحد ادلمثلُت بأف سركبات الكربوف اذليدركفلورية لي ذلا سول تأثَت ضئيل للغاية على تغَت ادلناخ
حيث تشكل أقل سن كاحد يف ادلائة سن االحًتار العادلي .كقاؿ إنو إذا كانت األطراؼ تشعر حقيقة باالنشغاؿ
على تغَت ادلناخ ،فعليها أف تبذؿ ادلزيد سن اجلهد للحد سن انبعاثاهتا سن ثاين أكسيد الكربوف .كعبلكة على
ذلك ،ؽلكن بذؿ ادلزيد سن اجلهود خلفض تسرب سركبات الكربوف اذليدركفلورية اليت أظهرت حلقة العمل أهنا
سصدر رئيسي لبلنبعاثات.
 -87غَت أف شلثلُت آخرين قالوا إف ىناؾ قرائن علمية كاضحة على النمو السريع يف استهبلؾ سركبات
الكربوف اذليدركفلورية األسر الذم دفع الكثَت سن البلداف إىل البدء يف تنظيم سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،كأف
الكثَت سن ادلنتديات الدكلية ،دبا يف ذلك رؤساء احلكوسات يف رلموعة الثمانية ،كرلموعة العشرين ،كادلؤسبر
الوزارم األفريقي للبيئة دعوا صبيعان إىل ازباذ إجراءات دلعاجلة سركبات الكربوف اذليدركفلورية سن خبلؿ بركتوكوؿ
سونًتياؿ .كشدد أيضان سؤسبر الدكؿ اجلزرية الصغَتة الناسية على اخلفض التدرغلي يف إنتاج كاستهبلؾ سركبات
الكربوف اذليدركفلورية.
 -88كأبدل الكثَت سن شلثلي األطراؼ غَت العاسلة دبوجب ادلادة  5تعليقات على اجلهود اليت تبذذلا بلداهنم
بالفعل للتخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية سشَتين إىل أنو يتعُت أف تسَت عملية اخلفض
التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية كعملية التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية بصورة
ستوازية .كأشار أحد ادلمثلُت إىل أف بلده قرر ذبنب سركبات الكربوف اذليدركفلورية كبدائل دلركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية كسن مث فقد بدأ بالفعل يف اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية .كرأل شلثل آخر
إف التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية يف بلده يؤدم إىل زيادة كبَتة يف استخداـ
تكنولوجيا سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،كىو األسر الذم سيستمر يف حالة غياب إشارات تنظيمية قوية.
 -89كقاؿ البعض إف ىناؾ تآزران كاضحان بُت اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية كالتخلص
التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية ،فهما يشمبلف نف القطاعات ،كنف الصناعات كنف
التكنولوجيات .كلذا فإف سن ادلنطق بصورة كاضحة ذبنب التحويبلت ادلتعددة ،كسعاجلة كلتا العائلتُت سن ادلواد
الكيميائية بطريقة شاسلة ،دلراعاة بعض القضايا بصورة كاسلة سثل كفاءة الطاقة .كينبغي توفَت التمويل لوضع
بدائل سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،كاختبارىا يف سلتلف الظركؼ ،كسلتلف البلداف كالظركؼ ادلناخية .غَت أنو
ال ؽلكن ربقيق أم سن ىذه اجلوانب دكف إطار تنظيمي دكيل سبلئم.
 -90كأقر بعض ادلمثلُت بعدـ توفر بدائل بعد جلميع استخداسات سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،قائلُت إف
األطراؼ يف بركتوكوؿ سونًتياؿ كانت يف السابق قادرة على ازباذ القرارات يف عدـ توافر ادلعلوسات الكاسلة،
ككاف ذلك سثاؿ دلراعاة ادلبدأ التحوطي ،ككاف ذلك أحد األسباب يف أف الربكتوكوؿ كاف يتسم بالفعالية كما كاف
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دائمان .كشددكا على أف للربكتوكوؿ سجبلن يف تزكيد األطراؼ باحتياجاهتا اخلاصة يف ظل عملية االعفاءات
كاالستخداسات الضركرية فعلى سبيل ادلثاؿ فإف ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف اليت مت التخلص سنها دلعظم
االستخداسات ؽلكن أف تظل األطراؼ تستعملها الستخداسات أخرل تعترب ضركرية .كقد ال يتسٌت إغلاد حلوؿ
جلميع ادلشكبلت إال أنو ؽلكن توفَت احتياجات األطراؼ ،كسن غَت ادلنطقي أال توافق األطراؼ على سناقشة
ادلسألة.
 -92كقالت إحدل ادلمثبلت إف شبة حاجة إىل زيادة بناء القدرات دلساعدات أطراؼ ادلادة  5على خفض
كل سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية الفلورية كسركبات الكربوف اذليدركفلورية يف نف الوقت .كقالت أيضان إف
سن الضركرم النظر يف توفَت التمويل لتدسَت ادلخزكنات احلالية سن ىذه ادلركبات.
 -92كأشار بعض ادلمثلُت ،كىم يسلموف بأف ىناؾ بوضوح بعض االستخداسات اليت ال تتوافر ذلا بعد
بدائل دلركبات الكربوف اذليدركفلورية ،إىل أف ىناؾ بدائل ستوفرة لكثَت سن االستخداسات األخرل ،كدفعوا بأف
سن الضركرم اقتناص الفرصة إلدخاذلا .كلن يتوافر أم حل كاحد سثايل كسن مث ال داعي النتظار كضع ىذه
البدائل ،كسن الضركرم دائمان البحث عن احللوؿ الوسط .كعبلكة على ذلك فإف اللوائح ادلنظمة اليت تقوـ
بتطبيقها الكثَت سن البلداف للرقابة على سركبات الكربوف اذليدركفلورية سيكوف ذلا تأثَتات كبَتة على السوؽ إال
أنو يف عدـ توافر تعديل للربكتوكوؿ ،لن يتمكن الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ سن توفَت ادلساعدة لؤلطراؼ العاسلة
دبوجب ادلادة  5دلساعدهتا على تعديل أكضاعها.
 -93كقاؿ بعض ادلمثلُت ،كىم يسلموف بإنو لن ربل بعد صبيع ادلسائل ذات الطابع القانوين كالتقٍت ،كأنو ال
يتوافر الوقت للنظر بصورة كاسلة يف التعديبلت ادلقًتحة أخَتان ،إف أفضل طريقة للمضي قدسان تتمثل يف سناقشة
صبيع ادلسائل يف فريق اتصاؿ .كيف نف اجملاؿ ،قاؿ شلثلوف آخركف إف فريق االتصاؿ سن شأنو أف ؽلكنهم سن
سناقشة انعكاسات سلتلف ادلقًتحات على صبيع البلداف كفهمها بصورة كاسلة.
 -94كأشار الرئي ادلشارؾ كىو ؼلتتم ادلناقشات كيشكر ادلمثلُت على سساعلاهتم ،إىل أف إنشاء فريق
االتصاؿ احملتمل سوؼ يناقش بصورة كاسلة يف إطار البند  8سن جدكؿ األعماؿ الطرؽ ادلمكنة للمضي إىل
األساـ.
جيم  -الوسائل الالزمة للتصدي للتحديات القطاعية والقطرية المحددة
 -95لدل تقدًن ىذا البند ،قاؿ الرئي ادلشارؾ إنو يتعُت على األطراؼ االرتكاز على الزخم سن ادلناقشات
اليت دارت يف إطار البند الفرعي ( 7ب) كأف تركز على التحديات ذات الصلة باالستخداسات النوعية اليت سن
بينها االستخداسات ذات القدرة ادلرتفعة على إحداث االحًتار العادلي اليت عوجلت يف السابق يف إطار بركتوكوؿ
سونًتياؿ.
 -96كخبلؿ ادلناقشات اليت أعقبت ذلك ،ساد اعًتاؼ عاـ بأف الكثَت سن األطراؼ سوؼ تواجو ربديات
كبَتة يف أم جهد تبذلو خلفض استهبلؾ كإنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،دبا يف ذلك احلاجة إىل التدريب،
كاخلربات ،كقضايا السبلسة ،كاللوائح التنظيمية ادلبلئمة ،كحقوؽ ادللكية الفكرية ،كقبل كل ذلك عدـ توفر
البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي اجملدية كادلعقولة التكلفة دلختلف القطاعات
كالقطاعات الفرعية ،دبا يف ذلك على كجو اخلصوص قطاع التربيد كتكييف اذلواء يف بلداف درجات احلرارة احمليطة
العالية .كقاؿ العديد سن ادلمثلُت إهنم غَت سستعدين للدخوؿ يف التزاسات سلزسة يف عدـ توافر البدائل ادلتوافرة
ذباريان كالسليمة اليت ربقق سردكدية تكاليفها .كأعرب أحد ادلمثلُت عن القلق سن أف ربقق البدائل اجلديدة
21

UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6

سشكبلت جديدة كما كاف احلاؿ ،حسب قولو خبلؿ التحوؿ سن سركبات رابع كلوريد الكربوف إىل سركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية .كأبدل شلثل آخر القلق إزاء سوء كفاءة استخداـ الطاقة يف بعض البدائل ،كاحلاجة
إىل كميات كبَتة سن ادلياه الستخداـ بدائل أخرل شلا يشكل سعوقات كبَتة يف ادلناخات احلارة اجلافة .كقاؿ شلثل
ثالث إف حجم االستثمارات البلزسة لبلنتقاؿ إىل البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي
دلركبات الكربوف اذليدركفلورية سوؼ يقوض األسن الغذائي للعدد الكبَت سن سكاف بلده .كقاؿ شلثل آخر إف
ارتفاع أسعار بدائل سركبات الكربوف اذليدركفلورية ؽلكن أف يؤدم إىل اختبلؿ سيزاف سدفوعات البلداف الناسية
كسينطوم على آثار اجتماعية.
 -97كسلم شلثلوف آخركف دبختلف التحديات كأعليتها للبلداف ادلعنية سشَتين إىل أهنم حريصوف على
سناقشتها سع تلك البلداف للوصوؿ إىل حلوؿ نوعية للتحديات احملددة كأشار العديد سن ادلمثلُت إىل االستعراض
التقٍت لتحديد احتياجات البلداف سن التكنولوجيا يف قطاعات سعينة ،دبا يف ذلك قطاع اخلدسة .ككجو شلثبلف
االنتباه إىل اآلليات اليت عملت لفًتات طويلة على سعاجلة الظركؼ اخلاصة يف إطار بركتوكوؿ سونًتياؿ ،دبا يف
ذلك االعفاءات لبلستخداسات احلرجة كالضركرية كادلختربات التحليلية ،كعواسل التصنيع كاالستخداسات
األساسية؛ كؽلكن اتباع هنج شلاثل يف حالة سركبات الكربوف اذليدركفلورية يتيح االستمرار يف استخداسها يف
تطبيقات نوعية إىل أف تتوافر بدائل رلدية .كأشار شلثل إىل أف أم طرؼ يستطيع أف يقًتح تعديبلت على
الربكتوكوؿ للتعاسل سع أم سشكلة سن ادلشكبلت بشأف كتَتة خفض سركبات الكربوف اذليدركفلورية أك سبلءسة
التكنولوجيات كادلواد البديلة .كأشارت أيضان إىل أف الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ قاـ بتمويل سشاريع إيضاحية
كخاصة بالتحقق كوسيلة دلعاجلة شواغل نوعية بشأف البدائل .كشدد شلثل آخر على أف التعديبلت ادلقًتحة على
الربكتوكوؿ ال تدعو إىل التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية بل خفضها تدرغليان شلا سيتيح
كجود كميات ستبقية سن ادلواد تستخدـ يف سعاجلة التحديات النوعية حيث تعاين البدائل سن النقص.
دال  -تعزيز وسائل التنفيذ الحالية
هاء  -احتياجات بناء القدرات ،ونقل التكنولوجيا والتمويل واآللية المالية
 -98ناقش الفريق العاسل البندين الفرعيُت ( 7د) ك( 7ىػ) سعان .كعند عرضهما ،حدد الرئي ادلشارؾ
شليزات بركتوكوؿ سونًتياؿ اليت تعترب بشكل عاـ سساعلة يف صلاحو :التصديق العادلي ،كفًتات السماح ألطراؼ
ادلادة  5كالتقييم الدكرم كاستعراض تدابَت الرقابة كاآللية ادلالية سع سبثيل ستساك ألطراؼ ادلادة  5كغَت أطراؼ
ادلادة  5كنظاـ عدـ االستثاؿ الذم كاف سيسران أكثر سن كونو عقابان.
 -99كيف ادلناقشة التالية ،قاؿ شلثلوف إف نقل التكنولوجيا كبناء القدرات كالدعم ادلؤسسي كاآللية ادلالية ذات
أعلية خاصة بفعالية التنفيذ ،كلكن قالوا أيضان بوجود حاجة لتقاسم ادلعلوسات كاحلفاظ على ثقة أصحاب
ادلصلحة كإدارة سصارؼ ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف كتدسَتىا ككضع سدكنات كسعايَت ،كسشاريع البياف العملي
كادلركنة على ادلستول الوطٍت .كأبدل شلثلوف آخركف آراءىم بشأف بند أك أكثر سن تلك على أساس خربة
ببلدىم يف تنفيذ بركتوكوؿ سونًتياؿ حىت اليوـ.
 -200أدلح أحد ادلمثلُت إىل أف البلداف غَت العاسلة بادلادة  5قد نقلت تكنولوجيات قدؽلة ،تاركة ألطراؼ
ادلادة  5سشكلة التخلص سنها .كقاؿ أحد ادلمثلُت إف سا ينبغي نقلو ىو التكنولوجيا كلي خطوط اإلنتاج،
داعيان إىل اإلفراج عن الرباءات حىت تتمكن البلداف الناسية سن استخداـ تكنولوجيات جديدة .كقاؿ أيضان إف
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بلده كاجو صعوبات يف ستطلبات التمويل ادلشًتؾ للمشاريع كأشار إىل أف ادلبادئ التوجيهية ربتاج إىل توضيح
أكثر.
 -202كتكلم شلثل آخر عن ادلشاكل اليت سبت سواجهتها يف تنفيذ ادلشاريع نتيجة لسلوؾ بعض سوردم
ادلعدات ،شلا أدل إىل خسائر يف اإلنتاج .ككاف التعاسل سع الشركات ستعددة اجلنسيات سشكلة يف عموسها ،كمل
يوفر الدعم ادلؤسسي حبلن حىت اآلف.
 -202لقد حدد أحد ادلمثلُت كضع نظاـ شاسل للمدكنات كادلعايَت باعتباره أساسي للتنفيذ الصحيح لبدائل
سركبات الكربوف اذليدركفلورية كسركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية .كقاؿ نف ادلمثل إنو ينبغي السماح بوقت
كاؼ لبناء القدرات ادلطلوبة لقطاع الصناعة الستيعاب التكنولوجيات اجلديدة كتنفيذىا على النحو الصحيح.
كقاؿ أيضان إف ىناؾ حاجة إىل أف تغطي اآللية ادلالية قطاع اخلدسة الذم ؽلر بضائقة على كجو خاص حلاجتو إىل
التكيف سع التكنولوجيات اجلديدة.
 -203كفيما يتعلق بالتمويل ،أدلح أحد ادلمثلُت إىل أف األطراؼ ستكوف يف كضع أفضل العتماد تدابَت سبويل
كتدابَت أخرل دبجرد سعرفتها بنتائج سفاكضات ادلناخ القادسة ،كاليت سن احملتمل أف يكوف ذلا أثر على سركبات
الكربوف اذليدركفلورية .كقاؿ أيضان إف االعتماد ادلتبادؿ سع االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ تؤكد على أعلية
احلاجة إىل احلفاظ على ركابط كثيقة سع أسانة تغَت ادلناخ .كشدد أيضان على أعلية بناء القدرات كاحلاجة إىل
التنسيق فيما بُت البلداف كادلواكبة للتمكُت سن استخداـ ادلواد اجلديدة.
 -204كاصفة التجربة الناجحة لبلدىا يف استخداـ تكنولوجيات سليمة بيئيان يف ادلرحلة األكىل سن خطة إدارة
إزالة ادلواد الكربونية اذليدرككلورية فلورية ،قالت شلثلة إف ادلرحلة الثانية سن خطط إدارة التخلص سن سركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية ستتناكؿ التحوالت يف قطاع التربيد الذم ال يتوفر فيو توافق دكيل يف اآلراء حوؿ
التكنولوجيا .كاألسل أف تشارؾ الشركات الصغَتة يف عملية التخلص التدرغلي ،كسع ذلك تواجو الشركات
الصغَتة ربديات كبَتة ترتبط دبشاكل سعاجلة التكاليف كاحلصوؿ على التكنولوجيات ادلناسبة .كقالت إف
سياسات الدعم يف ادلرحلة الثانية قد توفر حوافز أكثر للشركات الصغَتة كادلتوسطة احلجم لبلضطبلع
بتكنولوجيا التحوؿ .كباإلضافة إىل ذلك ،سيكوف سن ادلفيد للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ أف ينفذ ادلزيد سن
سشاريع بياف عملي للًتكيج الستخداـ تكنولوجيات جديدة يف قطاعات جديدة يف البلداف الناسية كوسيلة
دلساعدة تلك البلداف على ربقيق الثقة .كأشارت أيضان إىل إنو بالنسبة لبلدىا كبعض البلداف الناسية األخرل،
يعترب إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية صناعة ذات أعلية حيوية ،تدعم يف بعض األحياف ضلو  50يف ادلائة سن
العمالة يف ادلنطقة .كأضافت أف إيبلء ادلزيد سن االنتباه ذلذه القضايا كالتزاـ قدر أكرب سن ادلركنة يف السياسات
كتوسيع نطاؽ التكنولوجيات اجلديدة ادلتاحة للبلداف الناسية سوؼ يساعد تلك البلداف على كسب الثقة كيؤدل
إىل خفض تدرغلي أكثر فعالية.
 -205قاؿ شلثبلف سن الدكؿ اجلزرية الصغَتة الناسية إف سن احليوم تناكؿ استهبلؾ سركبات الكربوف
اذليدركفلورية ،كطلب أحدعلا أف توىل األكلوية للدكؿ اجلزرية الصغَتة الناسية كبلداف أخرل ذات اقتصادات صغَتة
لنقل ادلعلوسات عن التكنولوجيات ادلتاحة.
 -206كقاؿ أحد ادلمثلُت إف ادلنهجية ادلعيارية ادلستخدسة يف تنفيذ ادلشاريع حىت اليوـ ال تراعي الظركؼ
القطرية اخلاصة سثل احلركب ،اليت أدت يف بلده إىل صعوبات يف تنفيذ ادلشاريع.
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 -207قاؿ أحد ادلمثلُت إف التكنولوجيات البديلة كانت سرغوبة سن كجهة النظر ادلناخية كاالقتصادية كلكنها
لؤلسف كانت سصحوبة غالبان دبشاكل تتعلق بالقابلية لبلشتعاؿ كالسموسية .ككانت اخليارات ستاحة يف السوؽ
الستخداـ ىذه ادلواد بأساف ،كلكن كاف سن الضركرم أكالن أف يدرب ادلهنيوف بشكل صحيح على صيانة
ادلعدات كاالستخداـ اآلسن .كينبغي توفَت الوسائل لكفالة نقل الكفاءة كادلعرفة إىل أطراؼ ادلادة  5لتيسَت
استخداـ ادلواد كالتكنولوجيات البديلة .كينبغي كضع سعايَت للسبلسة لدعم التنفيذ على ادلستول الوطٍت ،كيف
نف الوقت ينبغي تطويع ىذه ادلعايَت لتتمشى سع التطورات التكنولوجية لتيسَت استخداـ البدائل.
 -208قاؿ شلثل آخر إف تعزيز كسائل التنفيذ كاف يف غاية األعلية عند سناقشة سركبات الكربوف اذليدركفلورية
كالتعديبلت ادلقًتحة على بركتوكوؿ سونًتياؿ .كأشار إىل أف اآللية ادلالية قد عرفتها ادلادة  20سن الربكتوكوؿ اليت
تنص على أف تليب اآللية صبيع التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها ألطراؼ ادلادة  5لتمكينها سن االستثاؿ لتدابَت
الرقابة .كبادلثل يرتبط بذلك ادلقرر  ،6/29الذل كافقت األطراؼ دبقتضاه ،يف عاـ  ،2007على تسريع
التخلص سن إنتاج كاستهبلؾ سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كعلى أف يكوف التمويل ادلتاح سن خبلؿ
الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ سستقران ككافيان لتلبية صبيع التكاليف االضافية لتمكُت أطراؼ ادلادة  5سن االستثاؿ
جلدكؿ التخلص السريع .ككجو ادلقرر أيضان اللجنة التنفيذية بوضع كتطبيق سعايَت للتمويل .كسع ذلك ،كاف ىناؾ
عدد سن التفسَتات لكلميت ’’سستقر ككاؼ‘‘ ،إىل أف قاست اللجنة التنفيذية ،يف نيساف/أبريل  ،2020بوضع
سبادئ توجيهية بشأف سبويل خطط إدارة التخلص التدرغلي سن ادلواد اذليدرككلورية فلورية .كعند اإلدراؾ ادلتأخر،
كاف االفتقار إىل توجيو زلدد للجنة التنفيذية يف ادلقرر  9/29عائقان للثقة يف بركتوكوؿ سونًتياؿ .كؽلكن
االستفادة سن الدرس بأف إدراج إم سركبات كربوف ىيدركفلورية ،ربت بركتوكوؿ سونًتياؿ ينبغي أف يصاحبو
توجيو كاضح عن كيفية سبويل األنشطة ذات العبلقة ،كيفتقر التعديل ادلقًتح ادلقدـ سن بلداف أسريكا الشمالية إىل
تفاصيل بشأف ادلسائل ادلالية .كإذا كانت األنشطة ادلتعلقة باخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية أف
تكوف قابلة للتنفيذ ألطراؼ ادلادة  ،5ال بد سن إشراكهم يف كقت سبكر لطمأنتهم بكيفية القياـ بااللتزاسات يف
إطار اآللية ادلالية للربكتوكوؿ .كبينما ال يتفق عدد سن األطراؼ على فتح عملية سناقشة رمسية بشأف ذلك األسر،
غلب أال يكوف ذلك عائقان أساـ ادلضي إىل األساـ ،حيث يتضمن الربكتوكوؿ صكوكان سبكن سن بدء يف إجراءات
تتصدم دلركبات الكربوف اذليدركفلورية يف اإلطار الراىن .كعقب ذبديد سوارد الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ بنجاح
يف عاـ  ،2024تتاح سوارد كافية لتمويل ادلرحلة الثانية سن خطط إدارة التخلص التدرغلي سن ادلواد اذليدرككلورية
فلورية إىل جانب األنشطة األخرل كفقان دلا يتطلبو حل ادلشكلة نفسها.
 -209قاؿ شلثل آخر إف سناقشة تعزيز كسائل التنفيذ كانت ستعلقة سباشرة بادلادة  20سن الربكتوكوؿ .ككاف
كاضحان سن تعديل أسريكا الشمالية ادلقًتح كسشركع ادلقرر ادلصاحب بأنو يتعُت تعديل ادلادة  20حىت يكوف
اخلفض التدرغلي كالرقابة على الكربوف اذليدركفلورم 23-سؤىبلن للتمويل دبوجب الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ.
كسع ذلك ،أكضحت بيانات شلثلي أطراؼ ادلادة  5أف ىناؾ حاجة للمزيد سن التأكيد بشأف سستويات
ادلساعدة ،كأنواع التمويل كشركط احلصوؿ على التمويل كسسائل أخرل .كاتفق على أف التقدـ يف التعديل ادلقًتح
يتطلب تعاكنان بُت األطراؼ لوضع آلية سبويل لتفادم حاالت سوء الفهم السابقة .كعلى الرغم سن اإلقرار بأكجو
القصور السابقة ،سن ادلهم التأكيد على النجاح الشاسل آللية التمويل يف تناكؿ التخلص التدرغلي سن سركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية يف أطراؼ ادلادة  .5فيما كجو بعض األطراؼ االنتباه إىل صعوبات التنفيذ كنقل
التكنولوجيا فإف تلك الصعوبات مل تظهر إال بعد ادلوافقة على ادلشاريع كمل يكن ذلا انعكاس سليب على إطار
التمويل نفسو .كبالنسبة دلسألة نقل التكنولوجيات ألطراؼ ادلادة  ،5كانت بالفعل تكنولوجيات حديثة ،كىو
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دليل على سستول التمويل ادلتاح سن خبلؿ الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ .كسن ادلهم استفاء الدركس سن ادلرحلة
األكىل سن خطط إدارة التخلص سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كتطبيقها على ادلرحلة الثانية .لقد
تناكلت اللجنة التنفيذية عددان كبَتان جدان سن طلبات التمويل للتخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية
فلورية ،ككاف ال بد سن ازباذ قرارات صعبة يف زبصيص التمويل ،سع االلتزاـ دببدأ األنصاؼ يف القرارات ادلتخذة.
كعلى الرغم سن أف لدل اللجنة التنفيذية عددان سن القواعد ادلتعلقة بأنشطتها ،فإهنا ربتفظ بادلركنة البلزسة لعمل
استثناءات حسب ظركؼ كل بلد على حدة .ككاف ىناؾ دائمان رلاؿ للمناقشة ،كسن ادلهم التذكَت بالسابقة اليت
حدثت يف ادلناقشة الراىنة بشأف التعديبلت ادلقًتحة على الربكتوكوؿ .كسيكوف سن الصعب إغلاد آلية سبويل
دكلية أدت كظيفتها بفعالية سثل الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ طواؿ السنوات الػ  25السابقة ،فاآللية ادلالية
لربكتوكوؿ سونًتياؿ بتوجهها الواضح ادلبٍت على أساس سبدأ التكاليف اإلضافية قد تثبت أهنا آلية فعالة يف الرقابة
على سركبات الكربوف اذليدركفلورية بنف الفعالية اليت كانت عليها يف ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف.
 -220كاتفق شلثل آخر على إف الدركس ادلستفادة سن األحداث ادلاضية ؽلكن أف ترشد ادلناقشات احلالية،
كقاؿ إنو قد يكوف سن ادلفيد توفَت سزيد سن التفاصيل بشأف الكيفية اليت ؽلكن أف تعمل هبا اآللية ادلالية يف إطار
التعديل ادلقًتح سن أسريكا الشمالية .كأعرب عن سوافقتو أيضان على أف التجديد ادلناسب األخَت دلوارد الصندكؽ
سيسمح لؤلطراؼ بالنظر سرة أخرل يف سا ىو ادلقصود بالتمويل ’’ادلستقر كالكايف‘‘ كسا الذم ؽلكن سبويلو
بواسطة تلك األسواؿ ،دبا يف ذلك اخلفض التدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية .ككجو االنتباه إىل كحدات
األكزكف الوطنية القوية يف إطار بركتوكوؿ سونًتياؿ ،اليت أثبتت قدرهتا على تطبيق التخلص التدرغلي سن سركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،كؽلكنها أداء نف ادلهمة بالنسبة دلركبات الكربوف اذليدركفلورية .كتابع سشَتان إىل أنو
إذا مت االتفاؽ على خفض تدرغلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية ،فإف ىذا يعٍت بوضوح ادلزيد سن العمل
لوحدات األكزكف الوطنية ككحدات إدارة ادلشاريع ،األسر الذم سيتطلب قدرات إضافية ،كأف بلده يدعم إتاحة
ادلوارد لدعم عملية بناء القدرات ىذه .كذلك ،لطادلا كانت ادلساعدة يف نقل التكنولوجيا كربويل التكنولوجيا
الطريقة العادية لعمل الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ ،كؽلكن تطبيق ىذا النموذج األساسي بسهولة دلساعدة
األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  5يف االنتقاؿ إىل رلموعة جديدة سن التكنولوجيات .كقاؿ إف احلوافز ستاحة
لتشجيع استخداـ البدائل ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي فيما يتعلق بادلرحلة الثانية سن
خطط إدارة التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ،كقد اعًتؼ بأف ىناؾ حاجة دلزيد سن
ادلعلوسات عن البدائل سن أجل توجيو اختيار التكنولوجيا خلطط إدارة التخلص .كباإلضافة إىل ذلك ،شبة حاجة
دلعاجلة التحديات ادلتعلقة بقطاع اخلدسة ،سع تعزيز القدرة ادلؤسسية للبلداف .كيف اخلتاـ ،قاؿ إف ىناؾ فرصان
كاضحة لتحقيق ادلنافع ادلناخية كسبويل أنشطة التخفيف ربت رعاية الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ.
 -222ككجو شلثل آخر ،ستحدثان باسم رلموعة سن البلداف ،االنتباه إىل سلتلف ادلشاريع ادلمولة سن قبل االرباد
األكركيب كادلنفذة سن قبل برناسج األسم ادلتحدة للبيئة (اليونيب) ،يف سنطقة احمليط اذلادئ كجنوب شرؽ آسيا
كغرب أفريقيا على سبيل ادلثاؿ ،كاليت هتدؼ ،ضمن صبلة أسور ،إىل تشجيع البدائل الصديقة للمناخ للمواد
ادلستنفدة لؤلكزكف .كمت التخطيط دلشاريع أخرل ،دبا يف ذلك سع عناصر بناء القدرات .كىناؾ أيضان براسج ثنائية
جارية سع الدكؿ األعضاء يف االرباد األكركيب ،على سبيل ادلثاؿ سع اجلمعية األكركبية لتكييف اذلواء كالتربيد
لتدريب سوظفي الصيانة.
 -222كقاؿ شلثل آخر ستحدثان باسم نف اجملموعة سن البلداف إف الدعم ادلايل كالتقٍت لبلنتقاؿ سن ادلواد
ادلستنفدة لؤلكزكف كسركبات الكربوف الفلورية ضلو بدائل رلدية اقتصاديان كسليمة بيئيان يكتسب أعلية قصول.
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كغلب أف يأيت ىذا الدعم سن خبلؿ اآللية الناجحة اليت خدست بركتوكوؿ سونًتياؿ كاألطراؼ فيو بشكل جيد
ألكثر سن  25عاسان ،كينبغي سبويل التدابَت الراسية للحد سن إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاستهبلكها يف
األطراؼ العاسلة دبوجب ادلادة  5عن طريق الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ .كاتفق سع ستحدث سابق على أنو إذا مت
التوصل إىل اتفاؽ لتعديل بركتوكوؿ سونًتياؿ ليشمل سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،ينبغي تفويض األطراؼ
لبلتفاؽ عن طريق قرار على السياسات كااللتزاسات اليت تطبق يف تشغيل الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ فيما يتعلق
بأم ستطلبات جديدة بشأف سركبات الكربوف اذليدركفلورية.

ثامناً  -الطرق الممكنة للمضي إلى األمام
 -223قدـ سثل السنغاؿ ،ستحدثان بالنيابة عن اجملموعة األفريقية ،كرقة اجتماع تتضمن اقًتاحان بإنشاء فريق
اتصاؿ خبلؿ االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العاسل ادلفتوح العضوية ،يف سبوز/يوليو  ،2025للنظر يف
سقًتحات إلدخاؿ تعديبلت على بركتوكوؿ سونًتياؿ لتنظيم إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاستهبلكها.
كأشار إىل أف ادلقًتح يتماشى سع اإلعبلف الذم اعتمده ادلؤسبر الوزارم األفريقي ادلعٍت بالبيئة يف آذار/سارس
 2025كالذم أعرب عن تأييده إلجراء خفض تدرغلي عادلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية.
 -224كاعًتض العديد سن ادلمثلُت على سسألة النظر يف كرقة االجتماع ،قائلُت إف االجتماع احلايل عقد
لغرض سعُت ىو دراسة القضايا التقنية الناشئة عن حلقة العمل بشأف سركبات الكربوف اذليدركفلورية اليت سبقت
االجتماع سباشرةن ،كلتبادؿ ادلعلوسات ذات الصلة ،كلكن لي دلناقشة سقًتحات لتعديل بركتوكوؿ سونًتياؿ.
كقاؿ أحد ادلمثلُت ،كأيده آخركف كثَتكف ،إنو قد آثار بصورة زلددة اعًتاضو على النظر يف أم أكراؽ اجتماعات
أثناء سناقشة إقرار جدكؿ أعماؿ االجتماع .كأيد العديد سن ادلمثلُت اآلخرين النظر يف كرقة االجتماع ،قائلُت إف
القرار  ،9/26يسمح ،كبشكل كاضح ،بالنظر يف كرقة االجتماع يف سا داست تغطي ’’صبيع القضايا ادلتعلقة
بإدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية‘‘.
 -225كالحظ الرئي ادلشارؾ أنو كاف قد اقًتح خبلؿ إقرار جدكؿ األعماؿ أف يتم النظر يف كرقة االجتماع
يف إطار البند احلايل سن جدكؿ األعماؿ ،كقاؿ إنو دبا أهنا اقًتحت للنقاش كفقان للنظاـ الداخلي ،ؽلكن ادلضي
قدسان يف عملية النظر فيها .كاتفق كبَت ادلوظفُت القانونيُت لدل األسانة على أف تقدًن كرقة االجتماع كالنظر فيها
سن قبل الفريق العاسل كقرار الرئي ادلشارؾ للسماح بالنظر فيها شلتثلة كلها للنظاـ الداخلي.
 -226كأعرب عدد سن ادلمثلُت عن تأييدىم للغرض الكلي لورقة االجتماع كإنشاء فريق اتصاؿ خبلؿ
االجتماع ادلقبل للفريق العاسل ،كأعرب العديد سنهم عن رغبتهم يف العمل سع سقدسي الورقة سن أجل ربسينها.
كسلط العديد سنهم الضوء على األعلية البيئية اليت تكتسبها عملية سراقبة إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية
كاستهبلكها كالفرص ادلتاحة الستخداـ ادلؤسسات التابعة لربكتوكوؿ سونًتياؿ اليت أثبتت جدكاىا كالناجحة للقياـ
بذلك .كقاؿ البعض إف إنشاء فريق اتصاؿ خبلؿ اجتماعو ادلقبل سن شأنو أف يسمح للفريق العاسل باالعتماد
على العناصر اإلغلابية للمناقشات اليت جرت خبلؿ االجتماع السادس كالعشرين لؤلطراؼ يف عاـ .2024
 -227كاعًتض عدد سن ادلمثلُت اآلخرين على إنشاء فريق اتصاؿ ،سعتربين أف عملية النظر يف ادلقًتح غَت
سناسبة يف الوقت احلايل ،كعلى نطاؽ أكسع ،غلب تأجيل سواصلة النظر يف تعديل زلتمل دلركبات الكربوف
اذليدركفلورية حىت يتم احلصوؿ على سزيد سن ادلعلوسات حوؿ توافر البدائل ادلثبتة كالفعالة سن حيث التكلفة
كادلوفرة للطاقة يف صبيع القطاعات كالقطاعات الفرعية اليت تعتمد حاليان على سركبات الكربوف اذليدركفلورية،
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كخاصة يف البلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية .كقاؿ أحد ادلمثلُت إف سواصلة سناقشة التدابَت دلعاجلة
سركبات الكربوف اذليدركفلورية غلب أف تًتؾ لبلجتماعات دبوجب االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ.
 -228كاقًتح سثبلف أنو بدالن سن إنشاء فريق اتصاؿ ،يتمثل أفضل سسار للمضي إىل األساـ يف الطلب سن
فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم صبع سعلوسات إضافية حوؿ القضايا ذات االىتماـ الرئيسي للبلداف الناسية
كهبدؼ إرساء أساس ستُت دلناقشات السياسات احملتملة .كقاؿ شلثل آخر إنو يتعُت على فريق االتصاؿ أف يبدأ
العمل يف حُت يواصل الفريق صبع ادلعلوسات .كقدـ شلثلوف عددان سن االقًتاحات بشأف اجملاالت اليت ينبغي أف
يبدأ الفريق هبا أك االستمرار يف صبع ادلعلوسات ،دبا يف ذلك ،يف صبلة أسور ،بدائل سركبات الكربوف اذليدركفلورية
قيد االستخداـ حاليان ،كخاصة يف قطاع تكييف اذلواء؛ كالدركس ادلستفادة سن إدخاؿ بدائل سركبات الكربوف
اذليدركفلورية يف سلتلف القطاعات؛ كادلعدالت اليت غلرم كفقان ذلا إدخاؿ تكنولوجيات سعينة يف سلتلف
القطاعات؛ كالبيانات التفصيلية حوؿ إنتاج سركبات الكربوف اذليدركفلورية كاستهبلكها يف البلداف الناسية
األطراؼ؛ كادلعلوسات التقنية حوؿ كيف زبطط البلداف الناسية األطراؼ الستبداؿ سركبات الكربوف اذليدرككلورية
فلورية يف كل قطاع رئيسي ككل قطاع فرعي على سدل اخلمسة كعشرين سنة القادسة.
 -229كقاؿ شلثل آخر إنو قبل النظر يف ادلقًتحات الرمسية بتعديل الربكتوكوؿ ،سيكوف سن الضركرم التطرؽ
لعدد سن القضايا األكلية ،كسن بينها إقاسة عبلقة رمسية سع أسانة االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ لبدء العمل
اخلاص بادلسائل اليت ستتطلب التنسيق بُت نظاـ ادلناخ كنظاـ األكزكف؛ كااللتزاـ سن جانب ادلاضلُت باحلفاظ على
نف اآللية ادلالية ،مث زيادة عملية ذبديد سوارد الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ؛ ككفالة ادلركنة لؤلطراؼ العاسلة بادلادة
 5عند كضع اسًتاتيجياهتا اخلاصة بالتخفيض التدرغلي للكربوف اذليدركفلورم ،دبا يسمح ذلا باختيار القطاعات
اليت تعترب ذلا األكلوية ،كالتكنولوجيات البديلة اليت ترل أهنا األنسب لظركفها الوطنية اخلاصة ،سع سراعاة توافر
البدائل اليت اختربت بدقة سن جانب األطراؼ العاسلة بادلادة  ،2كالتكلفة بالنسبة للبلداف الناسية ،كعواسل شلاثلة؛
ككفالة التحويلُت الثاين كالثالث للمشاريع؛ كضماف كضع عواسل فعالية التكلفة بناءن على دراسة األسواؽ احلقيقية
بالنسبة لبدائل جديدة لدل األطراؼ العاسلة بادلادة .5
 -220كبعد ادلناقشة أعبله ،دعا الرؤساء ادلشاركوف ادلمثلُت ادلهتمُت لبلنضماـ اليهم إلجراء سشاكرات غَت
رمسية لبحث السبل ادلمكنة للمضي إىل األساـ.
 -222كبعد ادلشاكرات غَت الرمسية ،جرت سناقشة شلتدة يف اجللسة العاسة للسبل احملتملة للمضي قدسان.
 -222كأبديت آراء سؤيدة كسعارضة القًتاح إنشاء فريق اتصاؿ سبشيان سع كرقة غرفة اجتماع قدستها السنغاؿ
كزسبابوم بالنيابة عن الدكؿ األفريقية .كتكلم أكلئك ادلؤيدكف ذلا عن سزايا تشكيل سنتدل ؽلكن أف تناقش فيو
القضايا ذات الصلة ،قائلُت إنو بدكف سثل ىذا ادلنتدل سيكوف سن الصعب ربديد سبيل للسَت قدسان .كقاؿ
بعض ادلمثلُت إف تعديل اختصاصات فريق االتصاؿ ادلقًتح سيكوف سفيدان .كقاؿ عدد سن ادلمثلُت إف سن بُت
أسباب االعًتاض على تشكيل فريق لبلتصاؿ يف الوقت احلاضر أف ىناؾ عدـ كضوح بشأف البدائل ،كلذلك
فإف ال يوجد أساس علمي سليم لتعديل الربكتوكوؿ .كقاؿ عدة شلثلُت إف فريق االتصاؿ لي السبيل الوحيد
احملتمل للسَت قدسان ،كإنو ينبغي حبث صبيع اخليارات.
 -223كتكلم بعض ادلمثلُت عن طبيعة كغرض أفرقة االتصاؿ .فقاؿ أحدىم إف فريق االتصاؿ يوفر سنتدل
للحوار حىت عندسا تكوف اآلراء ستباينة بطريقة كاسعة ،كأف التوصل إىل حل كسط قد يكوف صعبان جدان بالنسبة
ألم سن ادلقًتحات ادلطركحة سنذ بدء سناقشات الفريق .غَت أف شلثبلن آخر قاؿ إف فريق االتصاؿ ؽلكن أف يوفر
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سنتدل سفيدان عندسا تتفق صبيع األطراؼ على احلاجة إىل سناقشة قضية سا ،كلي
احلاضر فيما يتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية.

ىذا ىو احلاؿ يف الوقت

 -224كحث عدة شلثلُت على التحلي بالصرب ،قائلُت إف ادلداخبلت بشأف سسألة سركبات الكربوف
اذليدركفلورية كانت سعقدة كحساسة .فالتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأف قضية سهمة كهذه غالبان سا ؽلثل عملية
سطولة ،خاصة عندسا تكوف ىناؾ طائفة كاسعة سن اآلراء ،كتكوف ادلعارؼ غَت سكتملة .كعبلكة على ذلك ،فإنو
يلزـ أف تؤخذ يف االعتبار نتائج سنتديات قادسة أخرل ،دبا يف ذلك ادلؤسبر ادلعٍت بتغَت ادلناخ يف باري يف تشرين
الثاين/نوفمرب  .2025كقاؿ بعض ادلمثلُت إف إجراء سزيد سن ادلناقشات بُت أسانيت األكزكف كاالتفاقية اإلطارية
بشأف تغَت ادلناخ سيكوف سفيدان .كقاؿ أحد ادلمثلُت إف أم تغيَت يف السياسة أك القانوف ينبغي أف يكوف سليمان
سن الناحية العلمية كسستندان إىل أدلة ،كينبغي أف يكوف نزيهان كزلايدان ،كيتوخى أف يكوف كذلك؛ كسناسبان
للمسألة اليت يراد تناكذلا .كينبغي كضع ىذه ادلتطلبات يف االعتبار عند االنتقاؿ إىل سسألة سركبات الكربوف
اذليدركفلورية ،بل كأم قضية يف إطار بركتوكوؿ سونًتياؿ.
 -225كقاؿ أحد ادلمثلُت إف النقاش غلرم يف غياب بيانات علمية رئيسية عن سركبات الكربوف اذليدركفلورية
فيما يتعلق دبسائل سن قبيل سساعلتها يف االحًتار العادلي الكلي ،كاحلجم الكلي سصارؼ الكربوف اذليدركفلورم،
دبا يف ذلك فيما يتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية اليت تستخدسها كربتفظ هبا أطراؼ غَت عاسلة بادلادة .5
كتعد الشفافية بالنسبة ذلذه ادلسألة سهمة لبناء توافق .كأكد شلثلوف كثَتكف سن جديد سوقفهم بأنو يلزـ الكثَت سن
ادلعلوسات عن التكلفة ،ككفاءة استخداـ الطاقة ،كاحليوية ،كاخلواص األخرل للبدائل يف صبيع القطاعات قبل أف
يتسٌت إجراء سناقشة رمسية ألم اقًتاح بتعديل الربكتوكوؿ.
 -226كبالنسبة للعملية اخلاصة بالسَت قدسان ،قاؿ بعض ادلمثلُت إنو ينبغي فحص النظاـ الداخلي للربكتوكوؿ
بغية إغلاد سلرج إجرائي سن ادلأزؽ احلايل .كقاؿ شلثلوف آخركف إنو ينبغي االلتزاـ بطريقة العمل التقليدية بتوافق
اآلراء ،قائلُت إف سثل ىذا النهج ساعد دائمان على إغلاد حلوؿ يف ادلاضي ،كأنو يتوافق سع ركح الربكتوكوؿ .كقاؿ
عدة شلثلُت إنو كمرحلة أكىل ينبغي كضع سبادئ عاسة قبل البدء بأم أنشطة زلددة؛ فينبغي لؤلطراؼ توضيح
التحديات أساـ إحراز تقدـ فيما يتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية ،كإغلاد فهم كاسل للقضايا ادلعنية،
كالتحديات كاحلواجز اليت يلزـ سواجهتها ،كسواقف األطراؼ ادلختلفة .كينبغي أف يكوف النهج شاسبلن ،كيأخذ يف
االعتبار الطائفة الكاسلة سن كجهات النظر .كقاؿ عدد سن ادلمثلُت إف كرقة سن أكراؽ غرفة االجتماع قد
نوقشت يف اليوـ األخَت سن االجتماع الرابع كالثبلثُت للفريق العاسل ادلفتوح العضوية ،تضمنت عناصر ؽلكن أف
تساىم بصورة إغلابية يف ىذه ادلناقشات .كقاؿ أحد ادلمثلُت إنو ؽلكن القياـ بادلزيد سن العمل فيما بُت الدكرات،
حسب سقتضى احلاؿ ،كإنو سن ادلهم ربديد القضايا احلامسة ادلراد سناقشتها حىت ؽلكن أف يبدأ العمل بسرعة يف
االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العاسل ادلفتوح العضوية .كاقًتح بعض ادلمثلُت سواصلة النقاش حوؿ خيارات
إدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية اليت ال تنطوم على تعديل للربكتوكوؿ.
 -227كقاؿ عدة شلثلُت إف ادلشاكرات غَت الرمسية بشأف ادلضي قدسان أثناء االجتماع احلايل كانت سفيدة،
كاقًتحوا سواصلة ىذه ادلناقشات .كبناءن على ىذا االقًتاح ،قرر الفريق العاسل أف تواصل األطراؼ ادلهتمة
ادلشاكرات غَت الرمسية.
 -228بعد ذلك ،أفاد أحد ادلشاركُت يف تلك ادلشاكرات بأهنا قد أسفرت عن االتفاؽ على سبيل للمضي
قدسان .كطبقان ذلذا االتفاؽ قرر الفريق العاسل ادلفتوح العضوية أف يواصل العمل بُت الدكرات بطريقة غَت رمسية
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لدراسة جدكل كطرؽ إدارة سركبات الكربوف اذليدركفلورية ،دبا يف ذلك صبلة أسور سن بينها التحديات ذات
الصلة ،كاليت كردت يف ادلرفق الثاين ذلذا التقرير ،بغية إنشاء فريق اتصاؿ سعٍت جبدكل كطرؽ إدارة سركبات
الكربوف اذليدركفلورية يف االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العاسل ادلفتوح العضوية.

تاسعاً  -مسائل أخرى
 -229مل يتناكؿ الفريق العاسل أم سسائل أخرل.

عاشراً  -اعتماد التقرير
 -230اعتمد ىذا التقرير بعد ظهر يوـ اجلمعة  24نيساف/أبريل  ،2025استنادان إىل سشركع التقرير الوارد يف
الوثائق  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/L.1ك ،Add.1ك ،Add.2كأسندت إىل أسانة األكزكف سهمة االنتهاء سن
التقرير بعد اختتاـ االجتماع.

حادي عشر -

اختتام االجتماع

 -232أعلن اختتاـ االجتماع اخلاس كالثبلثُت للفريق العاسل ادلفتوح العضوية لؤلطراؼ يف بركتوكوؿ سونًتياؿ
يف الساعة  27/25سن سساء يوـ اجلمعة 24 ،نيساف/أبريل .2025
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المرفق األول
موجزات العروض المقدمة من أعضاء فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي عن حالة لمركبات الكربون الهيدروفلورية في العالم
ألف  -عرض مقدم من فريق التقييم العلمي بشأن التركيزات في الغالف الجوي ،واالتجاهات والتوقعات
(البند ( 3أ) من جدول األعمال)
 -2تكلم الرؤساء ادلشاركوف لفريق التقييم العلمي عن تطور األنواع النذرة يف الغبلؼ اجلوم سن سركبات
الكربوف الكلورية فلورية إىل سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كحىت سركبات الكربوف اذليدركفلورية .كقد
كاف حديثهم سستمدان إىل حد بعيد سن كاقع ’’التقييم العلمي الستنفاد األكزكف ‘‘2024 :الصادر عن
الفريق.
 - 2كقد ركز اجلزء األكؿ سن العرض على تطور ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف .ففي خبلؿ الفًتة سن  2996إىل
 2022اطلفضت سستويات الكلورين يف الغبلؼ اجلوم سن  3,5جزء يف البليوف إىل  3,2جزء يف البليوف،
كىو تغيَت يساكم  322جزء يف البليوف ،أك  9يف ادلائة .ككاف سعظم ذلك التغيَت ناذبان عن اختفاء
كلوركفورـ ادليثيل ) .(CH3CCl3كبادلثل تناقص الربكسُت يف الغبلؼ اجلوم دبعدؿ  2جزء يف البليوف أك 22
يف ادلائة ،نتيجة لبلطلفاض الشديد يف بركسيد ادليثيل ) .(CH3Brكيف حُت تناقص رلموع حجم الربكسُت سن
اذلالونات خبلؿ الفًتة  ،2022-2996تزايدت سستويات اذلالوف 2302-بنحو  2يف ادلائة .كيف الغبلؼ
السًتاتوسفَتم كاف ىناؾ اطلفاض سستمر يف الكلورين كسن ادلتوقع أف يعود دلستويات  2980يف الفًتة
.2050-2040
 - 3تعترب ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف غازات احتباس حرارم كذلك ،كاستمرار اطلفاضها سيقلل سن العواسل
ادلشكلة للمناخ .ففي عاـ  2022كانت انبعاثات سركبات الكربوف الكلورية فلورية كسركبات الكربوف
اذليدرككلورية فلورية كسركبات الكربوف اذليدركفلورية (باجليغا طن سن سكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف السنة)
ستساكية تقريبان .كبلغ رلموع انبعاثات تلك ادلواد يف عاـ  2022ضلو  2,5جيغا طن سن سكافئ ثاين
أكسيد الكربوف ،حيث كانت انبعاثات سركبات الكربوف الكلورية فلورية يف تناقص كانبعاثات سركبات
الكربوف اذليدرككلورية فلورية ستعادلة تقريبان بينما كانت انبعاثات سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف تزايد .كقد
أدت الزيارة يف انبعاثات سركبات الكربوف اذليدركفلورية إىل ارتفاع سستويات سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف
الغبلؼ اجلوم .كتعد سساعلة سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف تغَت ادلناخ ضئيلة للغاية ،تقل حليان عن  2يف
ادلائة ،كلكن إذا استمر استخداـ ىذه ادلركبات كما ىو ستوقع فسيكوف ذلا سساعلة كبَتة يف تشكيل ادلناخ يف
العقود القادسة ،كردبا تصل إىل  0,4كاط يف ادلًت ادلربع حبلوؿ عاـ .2050
باء  -عرض مقدم من أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن أنماط واتجاهات اإلنتاج
واستهالك مركبات الكربون الهيدروفلورية (البند ( 3ب) من جدول األعمال)
 -4قدست السيدة بيبل سارانيوف ،الرئيسة ادلشاركة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم عرضان بشأف
الطلب على سركبات الكربوف اذليدركفلورية حاليان كيف ادلستقبل حبسب القطاعات .كأشارت إىل أف العرض
يستند على التقرير النهائي لفرقة العمل ادلعنية بادلقرر  5/25التابعة للفريق ،كالذم عرض على االجتماع
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السادس كالعشرين لؤلطراؼ .كبالنظر إىل األسواؽ الناشئة دلركبات الكربوف اذليدركفلورية لدل األطراؼ
العاسلة دبوجب الفقرة  2سن ادلادة ( 5أطراؼ ادلادة  )5سن الربكتوكوؿ كاألطراؼ غَت العاسلة بادلادة 5
االثنُت سعان ،قالت إف الطلب على ىذه ادلركبات ازداد لدل كبل الطرفُت ككانت الزيادة كبَتة على األخص
يف بلداف أطراؼ ادلادة  :5بنسبة تزيد عن  30يف ادلائة سنويان طواؿ الفًتة  ،2022-2006سع توقع ظلو
أكثر يف حدكد  7-5يف ادلائة بعد عاـ  .2026كقالت إف اللوائح ادلنظمة ،دبا يف ذلك الئحة االرباد
األكركيب بشأف الغاز ادلفلور الذم بدأ نفاذىا يف عاـ  2025كاللوائح األخرل اليت غلرم النظر فيها سن قبل
كل سن الياباف كالواليات ادلتحدة كغَتىا ،ؽلكن أف تؤثر على الطلب على سركبات الكربوف اذليدركفلورية يف
ادلستقبل .كأشارت إىل أف الفريق استمد بيانات الطلب على سركبات الكربوف اذليدركفلورية سن حسابات
سبنية سن القاعدة للفًتة حىت  ،2024كعرضت نتائجها يف العديد سن التقارير السابقة اليت أصدرهتا جلاف
اخليارات التقنية كأفرقة العمل التابعة للفريق .كقالت إنو توجد ربديات يف سقارنة احلسابات ادلبنية سن القاعدة
للطلب فيما يتعلق بادلزائج كادلواد الكيميائية النقية بالتقديرات العاسة لئلنتاج ،كاقًتحت دلواجهة تلك
التحديات أف ينظر سؤسبر األطراؼ يف الًتتيب لئلببلغ سستقببلن عن بيانات اإلنتاج كاالستهبلؾ دبا يتوافق
سع ستطلبات اإلببلغ احلالية دبوجب الربكتوكوؿ لؤلطراؼ غَت العاسلة بادلادة  5كاألطراؼ العاسلة بادلادة 5
كذلك .فسيناريو الطلب على أساس ظركؼ العمل ادلعتادة يتضمن اإلطار احلايل للتخلص التدرغلي
لربكتوكوؿ سونًتياؿ ،دبا يف ذلك التنقيح دبوجب ادلقرر  6/29الذم يقضي بتسريع التخلص التدرغلي سن
سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية .كأشارت إىل أف بيانات الطلب احلالية على سركبات الكربوف
اذليدركفلورية تشمل قطاع التربيد كتكييف اذلواء الذم يستأثر بالطلب األكرب ( 85يف ادلائة سن حيث
القدرات على إحداث االحًتار العادلي) كقطاع الرغاكم (ضلو  8يف ادلائة) كالقطاعات األخرل (ضلو  7يف
ادلائة) للفًتة 2024.-2022
 - 5قدست بعد ذلك عرضان رلمبلن لبلذباىات الرئيسية يف الطلب العادلي على سركبات الكربوف
اذليدركفلورية سقارنة بالطلب سن األطراؼ غَت العاسلة بادلادة  5كاألطراؼ العاسلة بادلادة  5خبلؿ الفًتة
 2024-2994حيثما كانت ذات أعلية .كسن ادلتوقع أف يستمر ظلو الطلب لدل األطراؼ العاسلة بادلادة
 .5مث قدست عرضان رلمبلن للبدائل كللطلب حسب سيناريو ظركؼ العمل ادلعتادة سع الًتكيز على القطاعُت
الرئيسيُت كعلا التربيد كتكييف اذلواء كالرغاكم .كقد جعل الطلب يف تطبيقات التربيد كتكييف اذلواء الطلب
يف سلتلف القطاعات الفرعية للرغاكم شيئان ضئيبلن للغاية .كسن ادلتوقع أف يتجاكز الطلب العادلي يف عواسل
نفخ الرغاكم  520 000طنان حبلوؿ  2020سا مل يتم ربقق سزيد سن ادلكاسب يف كفاءة النفخ سع تطور
التكنولوجيات .كالتحوؿ سن عواسل النفخ سن ادلواد ادلستنفدة لؤلكزكف يربز توافر سركبات اذليدرككربونات يف
كقت سبكر األسر الذم كاف لو تأثَت كبَت على ذلك القطاع ،فضبلن عن توافر سركبات الكربوف اذليدركفلورية
كسركبات األكلفينات اذليدركفلورية كاألكلفينات اذليدرككلورية فلورية .ففي قطاع التربيد كتكييف اذلواء ،سن
ادلتوقع أف يزداد الطلب يف حالة استمرار ظركؼ العمل العادية لدل األطراؼ غَت العاسلة بادلادة  5حبوايل
 50يف ادلائة يف الفًتة سا بُت  2025ك ،2030ليصل ضلو  900 000كليوطن دبكافئ ثاين أكسيد
الكربوف يف عاـ  .2030كبادلقارنة فإف الطلب يف قطاع التربيد يف حالة استمرار ظركؼ العمل العادية يف
األطراؼ العاسلة بادلادة  5يتوقع أف يزيد بأكثر سن سعاسل  3يف الفًتة سا بُت  2025ك ،2030ليصل إىل
ضلو  2,3سليوف كيلوطن دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف عاـ  .2030كخلصت إىل القوؿ إف ظهور توافر
سربدات عالية اجلودة كسنخفضة القدرات على إحداث االحًتار العادلي سيفتح الباب لفرص جديدة ،سع
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عدـ احتماؿ كجود حل كحيد كاستمرار ظلو الطلب على عواسل نفخ الرغاكم ،سع احتماؿ أف تستمر
القطاعات احلرجة تعتمد على سركبات الكربوف اذليدركفلورية .كأشارت إىل أف عمل الفريق ،دبا يف ذلك
العرض الذم سيتم تقدؽلو يف االجتماع احلايل بشأف ادلقتطف سن تقرير فرقة العمل ادلعنية بادلقرر ،9/26
سوؼ يوفر ادلزيد سن ادلعلوسات عن تأثر سلتلف تدابَت سيناريوىات التخفيف.
جيم  -عرض مقدم من أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن التقدم المحرز في عمل الفريق وفقاً
للفقرة  1من المقرر ( 9/62البند ( 4أ)’ ‘1من جدول األعمال)
 - 6قدست السيدة سارانيوف كالسيد كوغلبَتز ،بوصفهما الرئيسُت ادلشاركُت لفرقة العمل ادلعنية بادلقرر
 9/26التابعة لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ،عرضان للتقرير ادلقتطف سن تقرير فرقة العمل ادلعنية
ببدائل ادلواد ادلستنفذة لؤلكزكف ،حسب طلب األسانة ذلذا االجتماع .كقدست السيدة سارانيوف حملة عاسة عن
التخطيط كاخلط الزسٍت ،دبا يف ذلك تشكيل فرقة العمل إلعداد رد على ادلقرر .كأكضحت أيضان فيما غلرم
العمل بشأف التقرير ،إف الغرض سن ادلقتطفات كالعرض ىو تقدًن سعلوسات عن التقدـ احملرز يف ذلك العمل
سن أجل إثراء سناقشات األطراؼ يف االجتماع احلايل .كأشارت إىل أف ادلعلوسات ستتغَت سع تقدـ العمل
ضلو استكماؿ تقرير فرقة العمل .كسردت أمساء أعضاء فرقة العمل ،سشَتة إىل أهنم يضموف أعضاءن سن
سلتلف جلاف اخليارات التقنية إىل جانب خرباء خارجيُت.
 - 7مث قدـ السيد كوغلبَتز حملات عن سواضيع سعينة غلرم حبثها يف التقرير .كفيما يتعلق بأجهزة التربيد،
أشار إىل أف ادلعلوسات األكلية الواردة يف ادلقتطفات سيتم توضيحها يف التقرير ،سع ربديث لقائمة جبميع
أجهزة التربيد ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي ،كاجلارم حبثها حاليان ،كربليل لؤلداء
احملتمل ألجهزة التربيد ذات القدرة ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي يف ظركؼ درجات احلرارية
العالية .كفيما يتعلق بتطبيقات التربيد كتكييف اذلواء ،أشار إىل أف التقرير سيبحث خيارات دلعدات جديدة
كقائمة حبسب القطاع الفرعي ،دبا يف ذلك خصائص األداء كاعتبارات األساف ،ككذلك سعلوسات زلددة عن
أداء ادلعدات يف ظركؼ درجات احلرارة العالية .كفيما يتعلق بسيناريو العمل كادلعتاد كسيناريو التخفيف يف
ذلك القطاع ،أشار إىل أف التقرير سيواصل توضيح أثر أجهزة التربيد ادلختلفة ككذلك القطاعات الفرعية
للتربيد كتكييف اذلواء ،كسيعرض ربريات أكثر دقة عن أثر طوؿ فًتة التحوؿ يف سيناريو التخفيف بالنسبة
للقطاع يف األطراؼ غَت العاسلة بادلادة  5كاألطراؼ العاسلة بادلادة  .5كتناكؿ أيضان حالة التقرير يف قطاعي
الوقاية سن احلرائق كاأليركصوالت ،كخاصة بالنسبة لبلستخداسات الطبية .كيف حالة الوقاية سن احلرائق،
ستضاؼ أم سعلوسات سستكملة عندسا تصبح ستاحة ،كبالنسبة لبلستخداسات الطبية ،سيتم صبع سزيد سن
ادلعلوسات التقنية عن صبيع األيركصوالت .كاختتم حديثو باإلشارة إىل أف الغرض سن ادلقتطفات ىو عرض
حالة التقرير بشأف العمل اجلارم بالنسبة لتقرير فرقة العمل ادلعنية بادلقرر  ،9/26على النحو ادلطلوب
لبلجتماع احلايل .كستتغَت ادلعلوسات سع تقدـ العمل ضلو استكماؿ التقرير ،كالذم سيلزـ تقدؽلو إىل فريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم الستعراضو سع التوصل لتوافق يف اآلراء بشأنو .كسيتاح التقرير بعد ذلك يف
بداية حزيراف/يونيو  2025لبحثو يف االجتماع السادس كالثبلثُت للفريق العاسل ادلفتوح العضوية يف سبوز/يوليو
.2025
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المرفق الثاني
التحديات المطلوب التصدي لها




















كفاءة استخداـ الطاقة
ستطلبات التمويل
أساف البدائل
توافر التكنولوجيات
األداء كالتحديات يف درجات احلرارة العالية
سرحلتا التحوؿ الثانية كالثالثة
بناء القدرات
األحكاـ التجارية سع غَت األطراؼ
أكجو التآزر سع اتفاقية األسم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ (اجلوانب القانونية كادلالية)
العبلقة سع التخلص التدرغلي سن سركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية
اآلثار اإليكولوجية (على اجملموعات احليوانية كالنباتية)
اآلثار على صحة اإلنساف
اآلثار االجتماعية
اآلثار على السياسات الوطنية
التحديات بالنسبة لقطاع اإلنتاج
سعدالت اخًتاقات البدائل اجلديدة
اإلعفاءات كطرؽ التصدم لعدـ كجود بدائل
نقل التكنولوجيا
ادلركنة يف التنفيذ
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