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الفريق العامل المفتوح العضوية التابع لألطراف
في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
االجتماع السادس والثالثون
باريس ٕٗ-ٕٓ ،سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ

تقرير االجتماع السادس والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لألوزون
أوالً  -افتتاح االجتماع
ُعقد االجتماع السادس والثبلثوف لؤلطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف
ٔ-
يف مقر منظمة األمم اؼبتحدة للًتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،يف باريس يف الفًتة من ٕٓ إىل ٕٗ سبوز/يوليو
ٕ٘ٔٓ .وشارؾ يف رئاسة االجتماع كل من السيد بوؿ كراجينيك (النمسا) ،والسيدة إيبا رامشاوايت (اندونيسيا).
ٕ-

وافتتحت السيدة رامشاوايت االجتماع يف الساعة ٘ٓ ٔٓ/من صباح االثنُت ٕٓ ،سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ.

ٖ -وألقت السيدة تينا بَتمبيلي ،األمينة التنفيذية ألمانة األوزوف ،بياناً افتتاحياً اسًتعت فيو االىتماـ إىل
البنود الرئيسية يف جدوؿ أعماؿ االجتماع اغبايل ،مثل النظر يف تقارير التقييم لعاـ ٕٗٔٓ اليت تصدر كل أربع
سنوات عن أفرقة التقييم الثبلثة التابعة لربوتوكوؿ مونًتياؿ (البند ٖ) ،واليت قدمت أحدث اؼبعلومات ذات الصلة
بالسياسات من علماء وخرباء بارزين يف أكباء العامل ،واليت ستشكل أساساً للمقرر اؼبتعلق باجملاالت احملتملة
للًتكيز عليها يف تقييم الفريق لعاـ  ٕٓٔٛالذي من اؼبتوقع أف يعتمد يف االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ
يف تشرين الثاين/نوفمرب ٕ٘ٔٓ .وفيما يتعلق باؼبسائل اؼبتصلة باإلعفاءات دبوجب اؼبواد ٕ ألف إىل ٕ طاء من
بروتوكوؿ مونًتياؿ (البند ٘) ،أشارت إىل أنو مل يرد تعيُت واحد لئلعفاء من االستخدامات الضرورية ؼبركبات
الكربوف الكلورية فلورية بالنسبة ألجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة ،وىو ما يبثل معلماً آخر يف اعبهود اؼببذولة
للتخلص من تلك اؼبواد.
ٗ -ويف معرض اإلشارة إىل أف الفريق العامل اؼبفتوح العضوية سينظر أيضاً يف أربعة تعديبلت مقًتحة تتعلق
دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار الربوتوكوؿ قدمها ما ؾبموعو ٓٗ طرفاً (البند  ،)ٛقالت إف الفريق العامل
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سيتابع مناقشة صبيع اؼبسائل اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،واليت جرت يف حلقة العمل اؼبعنية باعبوانب
التقنية إلدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلوري ،ويف االجتماع اػبامس والثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف
نيساف/أبريل ٕ٘ٔٓ ،ومؤخراً ،أثناء اؼبشاورات غَت الرظبية بُت الدورات .وأشارت إىل أف اؽبدؼ من ىذه
اؼبناقشة كاف تأكيد الوضوح والفهم اؼبشًتؾ للقضايا ،وتسليط الضوء على الشواغل اػبطَتة لدى األطراؼ
العاملة باؼبادة ٘ من الربوتوكوؿ فيما يتعلق بكيفية تلبية احتياجاهتا يف أي مرحلة من مراحل التخفيض التدرهبي
ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
٘ -وقالت إف القيادة اؼبستمرة لؤلطراؼ يف تنفيذ الربوتوكوؿ ستكوف حاظبة يف ربديد ما إذا كاف سيتسٌت
إحراز مزيد من التقدـ بشأف اؼبسألة .وأضافت أف الربوتوكوؿ ومؤسساتو ربظى باالعًتاؼ على نطاؽ واسع بأهنا
أساسية لنجاح التخلص من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف ،وأف مؤسساتو تُعد على معرفة دبعظم القطاعات السوقية
اليت تستخدـ حالياً مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وأضافت أنو من اؼببادئ األساسية لربوتوكوؿ مونًتياؿ ضرورة
إتاحة الوقت لؤلطراؼ العاملة باؼبادة ٘ من أجل تنفيذ التزاماهتا عن طريق تدابَت من قبيل فًتات السماح،
وخطوط األساس اؼبتباينة ،وكذلك عن طريق اؼبساعدة اؼبالية والتقنية؛ ويعًتؼ الربوتوكوؿ أيضاً بأف البلداف
واؼبناطق اؼبختلفة ؽبا احتياجات ـبتلفة ،وىو يوفر اؼبرونة اليت ربتاجها األطراؼ من أجل ربديد اسًتاتيجياهتا
وأولوياهتا التكنولوجية والقطاعية للتعامل مع مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
 -ٙوفيما يتعلق دبسألة التمويل أشارت إىل أف األطراؼ أعربت أثناء اؼبشاورات غَت الرظبية بُت الدورات
عن تأييدىا القوي لئلبقاء على الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ باعتباره اآللية اؼبالية لتنفيذ
أي تدابَت خاصة دبراقبة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .غَت أف األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ تشعر بالقلق من حجم
التمويل اؼبطلوب لتنفيذ أي من ىذه التدابَت ،أو التكاليف اليت يبكن تغطيتها ،دبا يف ذلك إمكانية استحقاؽ
اؼبرحلتُت الثانية والثالثة من ربويل اؼبشاريع .ومع مراعاة التحديات اليت ينطوي عليها التخلص من مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية يف إطار الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،سيناقش الفريق العامل متطلبات التمويل من
أجل التحوؿ إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،مسًتشداً بالدراية الفنية ،والتصورات
اؼبستكملة اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره الذي أعده وفقاً للمقرر .ٜ/ٕٙ
 -ٚوفيما يتعلق جبوانب إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،قالت إف الفريق يوفر اؼبزيد من التوضيح بشأف
حالة العدد اؼبتزايد من بدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبتاحة ذبارياً بالفعل يف طائفة واسعة من القطاعات،
وأضافت أف اللوائح اإلقليمية والوطنية ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،إىل جانب قوى السوؽ ،تساعد على
االبتكار وإحداث تغيَت يف فرص الصناعة .أما بالنسبة للقطاعات اليت مل تتحدد فيها بعد بدائل ؾبدية اقتصادياً
وتقنياً ،مثل قطاع التربيد التجاري والصناعي ،قالت إنو يلزـ اؼبزيد من العمل بشأف تصميم اؼبعدات ،ومعايَت
األماف ،والبنية التحتية للصيانة ،وأنو ينبغي توافر اإلعفاءات غبُت استكماؿ ىذا العمل.
 -ٛوأشارت ،يف ختاـ كلمتها ،إىل أف عاـ ٕ٘ٔٓ يصادؼ الذكرى السنوية الثبلثُت التفاقية فيينا ،ويعد
فرصة لبلحتفاؿ باإلقبازات اليت ربققت يف ؾباالت من قبيل الصحة البشرية ،والتكنولوجيا اػبضراء ،واالستهبلؾ
واإلنتاج على كبو مستداـ ،وتوفَت الوظائف ،وبناء القدرات .وقالت إف التوازف احملسن ،والتكافؤ ،واغبصوؿ على
التكنولوجيات يف األسواؽ الوطنية والعاؼبية يضع األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ يف مركز أفضل للتنافس كمنتجُت،
ولتلقي الدعم من أجل التحوؿ إىل صناعات ؿبلية كمستهلكُت .ولذلك تعد الصورة العامة إهبابية .غَت أنو إذا
قررت األطراؼ تنظيم مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار الربوتوكوؿ ،فإهنا ستحتاج إىل مناقشة وسائل
التنفيذ من أجل التنظيم العادؿ والعاؼبي للتخلص التدرهبي .وىذا يتطلب روح الثقة والتعاوف إلزالة اػببلفات،
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والتماس سبيل بناء من أجل السَت قُدماً ،وأضافت أف أمانة األوزوف تقف على استعداد للمساعدة بأي
معلومات مطلوبة من أجل ربقيق نتيجة ناجحة.
 -ٜوقبل أف زبتتم بياهنا دعت الفريق العامل بعد ذلك ؼبشاىدة فيلم قصَت يسلط الضوء على طبيعة طبقة
األوزوف والتوجيهات اؼبطلوبة غبمايتها ،والذي أُنتج كجزء من ضبلة االحتفاؿ بالذكرى السنوية الثبلثُت.

ثانياً  -المسائل التنظيمية
ألف  -الحضور
ٓٔ -االرباد األورويب ،االرباد الروسي ،إثيوبيا ،أذربيجاف ،األرجنتُت ،أرمينيا ،إسبانيا ،أسًتاليا ،إستونيا،
إسرائيل ،أفغانستاف ،إكوادور ،ألبانيا ،أؼبانيا ،اإلمارات العربية اؼبتحدة ،إندونيسيا ،أنغوال ،أوروغواي ،أوغندا،
إيراف (صبهورية  -اإلسبلمية) ،آيرلندا ،إيطاليا ،باراغواي ،باكستاف ،البحرين ،الربازيل ،الربتغاؿ ،بروين دار
السبلـ ،بلجيكا ،بليز ،بنن ،بوتسوانا ،بوركينا فاسو ،البوسنة واؽبرسك ،بولندا ،بيبلروس ،تايلند ،تركمانستاف،
تركيا ،تشاد ،توغو ،تونس ،تونغا ،جامايكا ،اعببل األسود ،جزر البهاما ،جزر القمر ،جزر كوؾ ،اعبمهورية
التشيكية ،صبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،اعبمهورية الدومينيكية ،صبهورية كوريا ،صبهورية الكونغو الديبقراطية ،صبهورية
الو الديبقراطية الشعبية ،صبهورية مقدونيا اليوغوسبلفية سابقاً ،صبهورية مولدوفا ،جنوب أفريقيا ،جورجيا،
جيبويت ،الدامبرؾ ،الرأس األخضر ،زامبيا ،زمبابوي ،ساموا ،ساف تومي وبرينسييب ،سري النكا ،السلفادور،
سلوفاكيا ،سنغافورة ،السنغاؿ ،سوازيلند ،السويد ،سويسرا ،سيشيل ،شيلي ،صربيا ،الصُت ،طاجيكستاف،
العراؽ ،عماف ،غامبيا ،غانا ،غرينادا ،غيانا ،فانواتو ،فرنسا ،الفلبُت ،فنزويبل (صبهورية  -البوليفارية) ،فنلندا،
فييت ناـ ،قَتغيزستاف ،الكامَتوف ،كرواتيا ،كمبوديا ،كندا ،كوبا ،كوت ديفوار ،كوستاريكا ،كولومبيا ،الكونغو،
الكويت ،كينيا ،لبناف ،ليبيا ،ليتوانيا ،مايل ،ماليزيا ،مصر ،اؼبغرب ،اؼبكسيك ،مبلوي ،ملديف ،اؼبملكة العربية
السعودية ،اؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،منغوليا ،موزامبيق ،ميامبار ،ميكرونيزيا (واليات -
اؼبوحدة) ،ناميبيا ،النرويج ،النمسا ،نيباؿ ،النيجر ،نيجَتيا ،نيكاراغوا ،نيوزيلندا ،اؽبند ،ىندوراس ،ىولندا،
الواليات اؼبتحدة األمريكية ،الياباف.
ٔٔ -وحضر االجتماع بصفة مراقب فبثلوف لكيانات األمم اؼبتحدة ومنظماهتا ووكاالهتا اؼبتخصصة التالية:
أمانة الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ؛ وبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي؛ وبرنامج األمم
اؼبتحدة للبيئة؛ وأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ؛ ومنظمة األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية؛
ومنظمة اإلرصاد اعبوية والبنك الدويل .وحضر االجتماع أيضاً فبثلوف لفريق تقييم اآلثار البيئية؛ وفريق التقييم
العلمي؛ وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لربوتوكوؿ مونًتياؿ.
ٕٔ -وحضر االجتماع أيضاً بصفة مراقب فبثلوف للهيئات اغبكومية الدولية وغَت اغبكومية ودوائر القطاع
الصناعية التالية :رابطة معاىد حقوؽ اإلنساف؛ والرابطة األوروبية لتكييف اؽبواء والتربيد؛ ومعهد تكييف اؽبواء
والتدفئة والتربيد؛ واالرباد من أجل سياسة مسؤولة ذباه الغبلؼ اعبوي؛ وإدارة استصبلح مزارع اؼبروج؛ و Anant
Enterprises؛ وAsahi Glass Co. Ltd؛ واجمللس االسًتايل للتربيد احملدود؛ وشركة الناقلُت؛ ومركز حلوؿ اؼبناخ
والطاقة؛ ومركز العلوـ والبيئة وChangshu 3F Zhonghao New Materials Co. Ltd؛ وChemours Company؛
ومؤسسة الصندوؽ االستثماري لؤلطفاؿ؛ و China Association of Organofluorine Silicone Material
Industry؛ والرابطة الصينية للمعدات الكهربائية اؼبنزلية؛ والرابطة الصينية لصناعة التربيد وتكييف اؽبواء؛ ومركز
البيئة العاؼبي التابع ؼبركز البحوث االجتماعية؛ وDaikin Industries؛ وEmbraco Europe S.r.l؛ ووكالة
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التحقيقات البيئية؛ وأمانة EPEE؛ وEurammon؛ والشركة األوروبية للطاقة والبيئة؛ و
Destree؛ وGIZProklima؛ وGMCC؛ و Gujarat Fluorochemicals Ltd؛ و Haier Smart Home Beijing
Innovation Center؛ وHoneywell؛ ومعهد أحباث التكنولوجيا الصناعية؛ وIngersoll Rand؛ ومعهد اغبوكمة
والتنمية اؼبستدامة؛ واؼبعهد الدويل للتنمية اؼبستدامة؛ واؼبعهد الدويل للتربيد؛ و International Pharmaceutical
Aeorosol Consortium؛ والرابطة اليابانية لصناعة التربيد وتكييف اؽبواء؛ وJohnson Controls؛ و Lawrence
Berkeley National Laboratory؛ وLennox International؛ و MEBROMوMexichem UK Limited؛
وMitsubishi Electric Europe؛ وؾبلس الدفاع عن اؼبوارد الطبيعية؛ وNolan Sherry and Associates, Ltd؛
وأمانة صباعة احمليط اؽبادئ؛ وOeko Recherche GmbH؛ و Deutsche Gesellschaft für Internationale
)Zusammenarbeit (GIZ؛ وQuanzhou Sicong Chemical Co. Ltd؛ ورابطة صانعي غازات التربيد؛
وRefrigerant Reclaim Australia؛ وRefrigerants Australia؛ ومدرسة اؽبندسة يف جامعة سوف يات سُت،
شيكو؛ وSRF Limited؛ وشركة التكنولوجيات اؼبتحدة؛ وجامعة كوبنهاغن؛ و World Avoided؛ و Zhejiang
Dongyang Chemical Co. Ltd؛ و.Zhejang Juhua Co. Ltd
Fondation Institut

باء -

إقرار جدول األعمال
ٖٔ -بناءً على اقًتاح أحد اؼبمثلُت ،وافق الفريق العامل على االستعاضة عن كلمة ’’نتائج‘‘ يف البند  ٚمن
جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت بكلميت ’’تقرير عن‘‘.
ٗٔ -وأقر الفريق العامل بعد ذلك جدوؿ األعماؿ التايل على أساس جدوؿ األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف
الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/1بالصيغة اؼبعدلة شفوياً:
ٔ  -افتتاح االجتماع.
ٕ  -اؼبسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدوؿ األعماؿ؛

(ب)

تنظيم العمل.

ٖ  -تقارير التقييم لعاـ ٕٗٔٓ اليت تصدر كل أربع سنوات عن فريق التقييم العلمي وفريق تقييم
اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
ٗ  -التقرير اؼبرحلي لعاـ ٕ٘ٔٓ اؼبقدـ من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
٘  -اؼبسائل اؼبتصلة باإلعفاءات دبوجب اؼبواد ٕ ألف إىل ٕ طاء من بروتوكوؿ مونًتياؿ:
(أ)

تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعاـ ٕٓٔٙ؛

(ب)

تعيينات االستخدامات اغبرجة لعامي  ٕٓٔٙو.ٕٓٔٚ

 - ٙاؼبسائل اؼبتصلة ببدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف:
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(أ)

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأف اجملموعة الكاملة من بدائل اؼبواد
اؼبستنفدة لؤلوزوف (اؼبقرر  ،ٜ/ٕٙالفقرات الفرعية ٔ (أ) ( -ج))؛

(ب)

اؼبعلومات اؼبستكملة اؼبقدمة من األطراؼ عن تنفيذىا للفقرة  ٜمن اؼبقرر ٙ/ٜٔ
(اؼبقرر  ،ٜ/ٕٙالفقرة ٖ).
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 - ٚتقرير عن اؼبناقشات غَت الرظبية بُت الدورات بشأف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6الفقرة  ٕٔٙواؼبرفق الثاين).
 - ٛالتعديبلت اؼبقًتحة على بروتوكوؿ مونًتياؿ.
 - ٜاؼبسائل اؼبتصلة بالتخلص التدرهبي التاـ من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية:
(أ)

احتماالت إعفاءات االستخدامات الضرورية أو اغباجة إليها لدى األطراؼ غَت
العاملة دبوجب الفقرة ٔ من اؼبادة ٘ من برتوكوؿ مونًتياؿ (اؼبقرر  ،ٙ/ٜٔالفقرة
ٕٔ)؛

(ب)

استعراض اغباجة إىل نسبة ال ػ ػ ٘ ٓ,يف اؼبائة اؼبخصصة لصيانة اؼبعدات للفًتة
ٕٕٓٓ ٕٖٓٓ-لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة ٔ من اؼبادة ٘ اؼبنصوص عليها
يف الفقرة ٖ من اؼبقرر ( ٙ/ٜٔاؼبقرر  ،ٙ/ٜٔالفقرة ٖٔ)؛

(ج)

النظر يف إجراء اؼبزيد من التخفيضات يف إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
لكل طرؼ ينتج ىذه اؼبركبات لسد االحتياجات احمللية األساسية ( اؼبقرر ،ٙ/ٜٔ
الفقرة ٗٔ).

ٓٔ -تدابَت لتيسَت رصد التجارة يف مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية واستبداؿ اؼبواد (اؼبقرر
.)ٛ/ٕٙ
ٔٔ -اجملاالت احملتملة للًتكيز عليها يف تقارير عاـ  ٕٓٔٛاليت تصدر كل أربع سنوات عن أفرقة
التقييم.
ٕٔ -مسائل أخرى.
ٖٔ -اعتماد التقرير.
ٗٔ -اختتاـ االجتماع.
جيم  -تنظيم العمل
٘ٔ -اعتمد الفريق العامل اقًتاحاً بشأف تنظيم العمل قدمو الرئيس اؼبشارؾ ،ووافق على إنشاء ما يلزـ من
أفرقة االتصاؿ إلقباز عملو.

ثالثاً  -تقارير التقييم لعام  4102التي تصدر كل أربع سنوات عن فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار
البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 -ٔٙاسًتعى الرئيس اؼبشارؾ االنتباه عند تقديبو ؽبذا البند إىل اؼبرفق األوؿ بالوثيقة
 ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2/Add.1الذي يشتمل على نسخ ـبتصرة ؼبوجزات تقارير التقييم اليت تصدر كل
أربع سنوات لعاـ ٕٗٔٓ عن فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي.
 -ٔٚبعد ذلك قدـ أعضاء األفرقة الثبلثة عرضاً عن تقارير التقييم اليت تصدر كل أربع سنوات لعاـ ٕٗٔٓ.
وافتتح العرض السيد جوف بايل والسيد أ .ر .رافيشانكارا ،الرئيساف اؼبشاركاف لفريق التقييم العلمي ،حيث
5

UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/7

وصفا النتائج الرئيسية اليت توصل إليها الفريق .أعقبتهما السيدة جانيت بورمباف والسيد ناهبل بوؿ ،الرئيساف
اؼبشاركاف لفريق تقييم اآلثار البيئية ،اللذاف عرضا نتائج حبوث الفريق .ومن مث قدـ السيد آشلي وودكوؾ ،الرئيس
اؼبشارؾ لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،جزء العرض اػباص بالفريق ،وأوجز الرؤساء اؼبشاركوف للجاف
اػبيارات التقنية التابعة للفريق النتائج اليت توصلت إليها كل عبنة كما يلي :السيد كيشي أوىنيشي  -عبنة
اػبيارات التقنية للمواد الكيميائية؛ السيد بوؿ آشفورد  -عبنة اػبيارات التقنية للرغاوى؛ السيد دانياؿ فَتدونيك،
عبنة اػبيارات التقنية للهالونات؛ السيدة ىيلُت توب  -عبنة اػبيارات التقنية الطبية؛ السيدة مارتا بيزانو  -عبنة
اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل؛ السيد روبرتو بيكسوتو  -عبنة اػبيارات التقنية للتربيد وتكييف اؽبواء واؼبضخات
اغبرارية .وترد موجزات للعرض ،أعدىا اؼبشاركوف فيو ،يف اؼبرفق الثاين هبذا التقرير.
 -ٔٛوعرب الكثَت من اؼبمثلُت الذين ربدثوا عقب العرض عن شكرىم ألعضاء الفريق على عملهم وأثنوا
على جودة التقارير .وكرر أحد اؼبمثلُت نداءً قُدِّـ يف هناية العرض للمشاركة على نطاؽ أوسع من جانب اػبرباء
لدعم حيادية أعماؿ التقييم .وتناوؿ أعضاء الفريق بعد ذلك عدداً من التعليقات واألسئلة من جانب اؼبمثلُت،
وأشاروا أيضاً إىل أف بعض األسئلة يبكن االستمرار يف مناقشتها يف إطار البند ( ٙأ) من جدوؿ األعماؿ،
وعربوا عن استعدادىم للمشاركة يف نقاشات إضافية مع فرادى األطراؼ بصورة ثنائية.
 -ٜٔوقاؿ أحد اؼبمثلُت ،الذي كاف يتحدث نيابةً عن ؾبموعة من البلداف ،إف التقارير أكدت وجود ارتباط
كبَت بُت طبقة األوزوف وتغَت اؼبناخ ،وىو أمر هبب أف يبثل جانباً مهماً من عمل الفريق يف اؼبستقبل واألعماؿ
األخرى يف إطار الربوتوكوؿ .ويف ىذا السياؽ قاؿ الرئيس اؼبشارؾ لفريق التقييم العلمي إف اؼبواد اؼبستنفدة
لؤلوزوف ال تؤثر على اؼبناخ فقط بل إف اؼبناخ أيضاً يؤثر على األوزوف وعلى استعادتو .وأشار إىل أف تقرير فريق
التقييم العلمي أورد بعض التفاصيل عن الدور الذي يبكن أف تقوـ بو الغازات غَت اؼبستنفدة لؤلوزوف يف اؼبناخ
مع تطور عملية استعادة األوزوف ،وأضاؼ أف ىناؾ حبوث علمية مكثفة بشأف ىذا اؼبوضوع.
ٕٓ -وطرح اؼبمثلوف عدداً من األسئلة بشأف التباين اؼبستمر بُت تركيزات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف اؼبقيسة يف
الغبلؼ اعبوي واالنبعاثات اؼببلغ عنها ،خصوصاً فيما يتعلق برابع كلوريد الكربوف .ورداً على ذلك أكد الرئيس
اؼبشارؾ لفريق التقييم العلمي أف القياسات يف الغبلؼ اعبوي مع اؼبعارؼ اغبالية اؼبتعلقة برابع كلوريد الكربوف
تشَت بالفعل إىل أف االنبعاثات أعلى من القيم اليت يبكن استخبلصها من عمليات اإلنتاج واالستخداـ اؼببلغ
عنها وأف الفريق يرى أنو من غَت اؼبرجح إىل حد بعيد أف تكوف اؼببلحظات يف الغبلؼ اعبوي بعيدة عن ذلك.
ووجو انتباه األطراؼ إىل حلقة عمل هبري التخطيط ؽبا بالتنسيق مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي،
ينتظر منها أف تقدـ توضيحات بشأف ىذه اؼبسألة يف الشهور القادمة .والحظ الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات
التقنية للمواد الكيميائية أف األرقاـ اؼببلغ عنها لعوامل التصنيع ليست عالية جداً وغَت ذات أنبية كبَتة عند
مقارنتها بالتباين بُت الًتكيزات اؼبتدرجة التصاعدية والًتكيزات اؼبتدرجة التنازلية .وتشَت القياسات يف ؾباؿ
استخداـ اؼبواد الوسيطة إىل نسب انبعاثات ضئيلة للغاية إال أف ىذه النسب ربتاج إىل تأكيد من جانب
اللجنة.
ٕٔ -طلب العديد من اؼبمثلُت توضيحاً بشأف اؼبعلومات الواردة يف تقرير فريق التقييم العلمي .ورداً على
تعليق بشأف والية الفريق والقوؿ بوجوب صياغة توصيات عامة أخرى ،قاؿ أحد الرؤساء اؼبشاركُت أف الفريق
يُقدـ التقييمات العلمية ػبيارات السياسة العامة ولكن ازباذ القرارات اؼبتعلقة بالسياسة العامة يقع ضمن دائرة
اختصاص األطراؼ .واستطرد موضحاً أف الفريق أشار يف تقريره إىل اؼبيثاف الثنائي الكلور ألنو واحداً من عائلة
الغازات اؼبكلورة قصَتة العمر اليت ُهبرى عليها قدر كبَت من البحوث نظراً ألف نِسب تركيزاهتا تتزايد بسرعة.
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وقدـ رئيس مشارؾ آخر توضيحاً بشأف وفرة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،قائبلً إف تركيزات مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ضئيلة نسبياً يف الوقت اغبايل إال أهنا تتزايد بشكل سريع ،ومن شأف معدؿ مبوىا اغبايل أف يُسهم
يف التأثَت اإلشعاعي حبلوؿ عاـ ٕٓ٘ٓ بنفس القدر الذي تُسهم بو اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف يف الوقت اغبايل.
ٕٕ -وتساءؿ أحد اؼبمثلُتُ ،متحدثاً باسم ؾبموعة من البلداف ،عن سبب إشارة فريق تقييم اآلثار البيئية يف
تقريره لعاـ ٕٓٔٓ إىل وجود عدـ يقُت بشأف اؼبصادر الطبيعية واالصطناعية من حامض اػبليك الثبلثي الفلور
ومصَته على اؼبدى الطويل والكميات الوفَتة منو ،يف حُت وصف تقرير ٕٗٔٓ نسبة تراكم حامض اػبليك
الثبلثي الفلور بأهنا ال ُسبثل خطورة تُذكر .ورداً على ذلك ،قاؿ الرئيس اؼبشارؾ للفريق أف مناقشة حامض اػبليك
الثبلثي الفلور يف التقرير كاف ُيبكن أف تكوف أكثر دقة وأف الفريق يستعد إلعداد استكماؿ للبيانات ليُقدمو
لبلجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ .واستطرد ُمنبهاً إىل أف تركيزات حامض اػبليك الثبلثي الفلور اليت تُقاس
يف اؼبسطحات اؼبائية أقل بكثَت من تلك اليت يُعتقد بأهنا تُسبب أي تأثَت يف الكائنات اغبية .وأشار إىل أف ىذا
الرأي يستند ،مع ذلك ،إىل دراسات قليلة نسبياً ،وىناؾ حاجة إىل إجراء حبوث لتوسيع نطاؽ الكائنات اليت
زبضع للدراسة .وأكد ،مع ىذا ،على أف اغباجة األىم تكمن يف ضرورة دمج أعماؿ فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي وفريق التقييم العلمي يف وضع السيناريوىات اؼبستقبلية الستخدامات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
ٖٕ -ورداً على أسئلة بشأف بدائل اؽبالونات ،أوضح الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للهالونات أف
ىناؾ بدائل مغايرة النوع كثَتة مثل اؼباء وثاين أكسيد الكربوف ،فضبلً عن البدائل من نفس النوع مثل مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،وأف أحكاـ بروتوكوؿ مونًتياؿ تشمل فقط مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .وأشار إىل أف اؼبذكرة التقنية للجنة تتضمن بياف ُمفصل ببدائل اؽبالونات ،وىي
اؼبذكرة اؼبتاحة على اؼبوقع اإللكًتوين ألمانة األوزوف واليت تُستكمل بصورة منتظمة .كما أكد أيضاً أف أعضاء
اللجنة يواصلوف مشاوراهتم والعمل مع اؼبنظمة الدولية للطَتاف اؼبدين ،سواء على مستوى اؼبقر ،حيث يساعدوف
يف التحضَت للدورة القادمة للجمعية العامة للمنظمة ،اليت ستعقد يف أيلوؿ/سبتمرب  ،ٕٓٔٙأو على اؼبستوى
اإلقليمي يف آسيا ،حيث أعدوا استبياناً للدوؿ األعضاء ،وأعرب عن أملو يف أف تُوجو لو الدعوة غبضور
االجتماع التنسيقي اإلقليمي الذي سيعقد يف الفلبُت يف تشرين األوؿ/أكتوبر ٕ٘ٔٓ لتوضيح شواغلهم.
ٕٗ -ورد الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل على سؤاؿ من أحد اؼبمثلُت بشأف ما إذا كاف
هبب على ببلده أف تستورد بروميد اؼبيثيل لبلستخدامات اؼبتعلقة باغبجر ومعاعبات ما قبل الشحن .ورد الرئيس
اؼبشارؾ ،واصفاً السؤاؿ بأنو ُمعقد ويعتمد إىل حد كبَت على الظروؼ الفردية ،وقاؿ إف اغبجر الصحي
ومعاعبات ما قبل الشحن ىي يف الوقت اغبايل من االستخدامات اؼبعفاة؛ ومع ىذا ،حددت اللجنة البدائل
وكانت منفتحة جداً ؼبساعدة األطراؼ على ربديد اؼبواد األكثر ُمبلءمةً ألوضاعها اػباصة.
ٕ٘ -وباؼبثل ،يف استجابة لطلب اغبصوؿ على معلومات عن بدائل مركب الكربوف اؽبيدروفلوري  ٔٗٔ-ب
يف قطاع الرغاوى ،أشار الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للرغاوى إىل أف اختيار البدائل يعتمد بدرجة
كبَتة على اغبالة ،وأف اللجنة دبقدورىا تقدًن اؼبساعدة اؼبػُوجهة أكثر كبو اؽبدؼ على أساس ثنائي .وقاؿ إف
اعتماد عوامل النفخ للرغاوى القابلة لبلشتعاؿ ،مثل اؽبيدروكربونات واؽبيدروكربونات اؼبػُعاعبة باألوكسيجُت،
خيار قابل للتطبيق ،على الرغم من أنو يعتمد على حجم اؼبنشأة وقدرهتا على إدارة ـباطر السبلمة .كما أشار
إىل التحسينات يف تكنولوجيا النفخ باؼبياه وثاين أكسيد الكربوف ،فضبلً عن األوليفينات اؽبيدروفلورية الناشئة
) (HFOsواالستخداـ اؼبتنامي للمزائج يف قطاع الرغاوى ،واليت من اؼبتوقع أف تستمر.
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 -ٕٙوأخَتاً ،تناوؿ الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للتربيد وتكييف اؽبواء واؼبضخات اغبرارية
استفسارين .ويف معرض توضيحو لسبب وصف تقرير اللجنة ؼبركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري ٕٕ -
( )HCFC-22بأنو ال يزاؿ اؼبركب السائد يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،قاؿ إنو يف حُت تتخلص الشركات
اؼبصنعة للمعدات بشكل تدرهبي من ىذه اؼبادة إال أهنا ال تزاؿ اؼبادة السائدة يف قاعدة تثبيت أجهزة تكييف
اؽبواء ،مع ما ينتج عن ذلك من تأثَت على قطاع اػبدمات .ويف رده على القوؿ بأف اللجنة مل تتناوؿ يف تقريرىا
بشكل كامل تطوير بعض البدائل واحتماالت تنفيذ التطبيقات غَت العينية مثل تدفئة وتربيد اؼبناطق يف
القطاعات التحويلية ،قاؿ إف ىناؾ نقصاً يف اؼبعلومات ،واقًتح أف يُنظر يف ىذا اؼبوضوع أثناء التقييم اؼبقبل.
وأشار أيضاً إىل أف تربيد اؼبناطق ليس باألمر الذي يسهل تنفيذه ،على الرغم من أف ىناؾ بعض اػبربة يف
مشروع توليد مشًتؾ وال مركزي لتوليد الطاقة يف شيلي.
 -ٕٚأحاط الفريق العامل علماً باؼبعلومات اؼبقدمة.

رابعاً  -التقرير المرحلي لعام  4102لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 -ٕٛقَدَّـ أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عرضاً موجزاً للنتائج الرئيسية الواردة يف التقرير اؼبرحلي
وملخص للتقدـ
للفريق لعاـ ٕ٘ٔٓ ،بشأف تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية واالستخدامات اغبرجة ُ
احملرز يف قطاع الطَتاف اؼبدين فيما يتعلق باستخداـ اؽبالونات .وػبص الرؤساء اؼبشاركوف للجاف اػبيارات التقنية
التابعة للفريق النتائج اليت توصلت إليها اللجاف على النحو التايل :السيد أوىنيشي  -عبنة اػبيارات التقنية
للمواد الكيميائية؛ السيد ؿبمد بصري والسيد إياف بورتر  -عبنة اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل؛ والسيد دانياؿ
فَتدونيك  -عبنة اػبيارات التقنية للهالونات .ويرد يف اؼبرفق الثاين هبذا التقرير ملخص للعرض ،على النحو الذي
أعده مقدمو العروض.
 -ٕٜويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب صبيع اؼبمثلُت الذين ربدثوا عن تقديرىم للفريق وعباف اػبيارات
التقنية التابعة لو لعملهم اؼبتواصل وتقريرىم اؼبرحلي.
ٖٓ -أعرب فبثلو األرجنتُت والصُت واؼبكسيك عن تقديرىم للجنة اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل لتوصياهتا
بشأف تعيينات االستخدامات اغبرجة يف بلداهنم ،مع تصريح فبثلة األرجنتُت بأف وفدىا سيجري مباحثات ثنائية
مع اللجنة هبدؼ تقدًن مزيد من اؼبعلومات عن تعيينات بلدىا .وقاؿ فبثل اؼبكسيك إف ببلده ستتبع توصيات
اللجنة بدقة بالغة ورحب باعبهود اليت تبذؽبا األطراؼ للتخلص التدرهبي من االستخدامات اغبرجة لربوميد
اؼبيثيل ،الذي قاؿ إنو يتميز باالذباه النزويل فبا قد يؤدي إىل التخلص التدرهبي التاـ من ىذه اؼبادة الكيميائية.
وقاؿ فبثل الصُت إف ببلده تستخدـ بدائل لربوميد اؼبيثيل يف تبخَت الفراولة وغَتىا من الفواكو ولكنها تواجو
مشاكل فيما يتعلق دبعاعبة الزقببيل وتعمل على إهباد بدائل لربوميد اؼبيثيل دبساعدة من منظمة األمم اؼبتحدة
للتنمية الصناعية.
ٖٔ -وفيما يتعلق بتعيُت ببلده لبلستخدامات الضرورية لرابع كلوريد الكربوف ،قاؿ فبثل الصُت إف جهود
ببلده لتحسُت معاعبة مياه الصرؼ الصحي أدت إىل ازدياد اغباجة إىل استخداـ رابع كلوريد الكربوف يف مراقبة
نوعية اؼبياه يف السنوات األخَتة ،وأنو يف الوقت الذي تسعى فيو الصُت للحد من ىذا االستخداـ ،دبا يف ذلك
من خبلؿ تعديل اللوائح الوطنية ،ال تزاؿ حباجة إليو يف الوقت اغبايل .وأشار إىل أف الوفد اؼبرافق لو مستعد
إلجراء مشاورات ثنائية مع األطراؼ األخرى واػبرباء يف الفريق ؼبناقشة تعيينات ببلده الستخدامات رابع كلوريد
الكربوف.
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ٕٖ -أعرب العديد من اؼبمثلُت ،ومن بينهم فبثل َربدث باسم ؾبموعة من البلداف ،عن قلقهم إزاء استمرار
عدـ وجود بدائل الستخداـ اؽبالونات يف قطاع الطَتاف اؼبدين ،وشجعوا عبنة اػبيارات التقنية للهالونات على
مواصلة التنسيق مع اؼبنظمة الدولية للطَتاف اؼبدين بغية اغبصوؿ على أحدث اؼبعلومات عن البدائل الناشئة
ومشاركتها مع كل األطراؼ .وقاؿ فبثبلف إهنما سوؼ يُقدماف إىل اللجنة معلومات عن ىذه البدائل ،ودعا
اؼبمثبلف األطراؼ األخرى إىل أف ربذو حذونبا .وحث أحدنبا اللجنة على أف تواصل أيضاً التنسيق مع اؼبنظمة
وش َّجع األطراؼ على ربديد الفرص اؼبتاحة للحد من إطبلقات اؽبالونات غَت الضرورية من
البحرية الدولية َ
خبلؿ اسًتاتيجيات اغبد من االنبعاثات.
ٖٖ -وأحاط الفريق العامل علماً باؼبعلومات اؼبقدمة.

خامساً -المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد  4ألف إلى  4طاء من بروتوكول مونتريال
ألف  -تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام 4106
ٖٗ -أشار الرئيس اؼبشارؾ ،يف معرض تقديبو للبند الفرعي ٘ (أ) من جدوؿ األعماؿ ،إىل أف ىناؾ تعيُت
إلعفاء استخداـ ضروري قدمتو الصُت ىو قيد النظر ،وقد أُشَت إليو أثناء العرض الذي قدمو فريق التكنولوجيا
والتقييم االقتصادي عن تقريره اؼبرحلي لعاـ ٕ٘ٔٓ.
ٖ٘ -وذكر فبثل الصُت أف ببلده ستقدـ ورقة اجتماع بشأف تعييناهتا الستخدامات رابع كلوريد الكربوف
للنظر فيها بشكل هنائي يف االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ.
 -ٖٙعرضت فبثلة الصُت بعد ذلك مشروع مقرر بشأف إعفاء لبلستخدامات الضرورية لعاـ  ٕٓٔٙلبلدىا
من أجل االستخدامات اؼبختربية والتحليلية لفحص النفط والشحوـ وكل اؽبيدروكربونات النفطية يف اؼبياه.
وقالت إنو فيما كانت الصُت نشطة يف إجراء البحوث بشأف البدائل والعمل على اعتماد تدابَت للرقابة على
استخداـ اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف وتنقيح اؼبعايَت الوطنية ذات الصلة ،فقد تباطأت العملية بسبب وجود
صعوبات مل تكن متوقعة عند تنقيح اؼبعايَت الوطنية بشأف اختبار النفط يف اؼبياه .وأشارت إىل أف عبنة اػبيارات
التقنية اؼبعنية باؼبواد الكيميائية التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد استعرضت اؼبقًتح اؼبقدـ من
الصُت وقد وافقت الصُت على توصية الفريق بشأف ىذا اؼبوضوع وتنوي الصُت السعي اعباد من أجل التغلب
على الصعوبات اليت تواجهها والتعجيل بتنقيح اؼبعايَت.
 -ٖٚوقد مت االتفاؽ على أف تتشاور الوفود اؼبعنية والصُت بشكل غَت رظبي بشأف نص مشروع اؼبقرر وأف
تقدـ تقريراً عن ذلك إىل الفريق العامل يف اعبلسة العامة.
 -ٖٛوعقب اؼبشاورات غَت الرظبية اليت حضرىا الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية باؼبواد
الكيميائية ،قاؿ أحد اؼبمثلُت ،متحدثاً بالنيابة عن ؾبموعة من األطراؼ ،أنو ينبغي إتاحة مزيد من الوقت
ؼبناقشة التاريخ الذي يُعد حبلولو معيار وطٍت معدؿ الختبار الزيت يف اؼباء يف الصُت .وأشار إىل أنو ينبغي
لؤلطراؼ اؼبعنية أف ذبتمع يف مطلع األسبوع الذي ينعقد فيو اجتماع األطراؼ السابع والعشرين ؼبواصلة النظر يف
ىذه اؼبسألة.
 -ٖٜووافق الفريق العامل على أف وبيل مشروع مقرر باإلعفاء من االستخدامات الضرورية اؼبختربية
اؼببُت يف اؼبرفق األوؿ هبذا التقرير ،إىل اجتماع األطراؼ السابع
والتحليلية لعاـ  ٕٓٔٙيف الصُت ،على النحو َّ
والعشرين لينظر فيو.
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باء -

تعيينات إعفاءات االستخدامات الحرجة لعام  4106وعام 4102
ٓٗ -قاؿ الرئيس اؼبشارؾ عند تقديبو ؽبذا البند الفرعي إف سبعة أطراؼ قدمت تعيينات إعفاءات
االستخدامات اغبرجة لربوميد اؼبيثيل لعامي  ٕٓٔٙو ،ٕٓٔٚحيث مت التطرؽ إليها أثناء العرض اؼبقدـ من
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تقريره اؼبرحلي لعاـ ٕ٘ٔٓ.
ٔٗ -ويف اؼبناقشات اليت تلت ذلك ،أعرب فبثلو كندا والواليات اؼبتحدة وجنوب أفريقيا وأسًتاليا عن
تقديرىم للجنة اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل لتقييمها لتعيينات االستخدامات اغبرجة اؼبقدمة من جانب ىذه
البلداف.
ٕٗ -وقالت فبثلة كندا أف ببلدىا تؤيد إلغاء إعفاءات االستخدامات اغبرجة لربوميد اؼبيثيل واغبد من
استخدامو ،قائلةً إف ببلدىا ستتوقف عن تقدًن تعيينات عندما تُصبح البدائل متاحة يف بلدىا .وأعربت عن
رغبتها يف إجراء مناقشات مع اللجنة للحصوؿ على فهم أفضل للمعلومات اليت ربتاج إليها لوضع اللمسات
األخَتة لتقييم تعيينات ببلدىا.
ٖٗ -وقاؿ فبثل الواليات اؼبتحدة أف تعيينات ببلده لبلستخدامات اغبرجة للفراولة يف عاـ ٕٗٔٓ كانت
التعيينات األخَتة بفضل القضاء على استخداـ بروميد اؼبيثيل يف ىذا القطاع ،وىو ما القى قباحاً ملحوظا نظراً
غبجم ىذه الصناعة واستخدامها التارىبي الكبَت لربوميد اؼبيثيل .وأشار إىل أنو مع البفاض حاجة ببلده
إلعفاءات االستخدامات اغبرجة بأكثر من  ٜٛيف اؼبئة ،إال أف اغباجة ال تزاؿ قائمة الستخداـ بروميد اؼبيثيل
يف قطاع معاعبة غبم اػبنزير اجملفف.
ٗٗ -وأوضح فبثل جنوب أفريقيا جهود ببلده لتقييم استخداـ الفوسفُت ،واؼبعاعبة اغبرارية وفلوريد السلفوريل
كبدائل لربوميد اؼبيثيل .وقاؿ إنو يف حُت تُوافق حكومة ببلده على توصيات الفريق اؼبؤقتة الصادرة عن عبنة
اػبيارات التقنية لربوميد اؼبيثيل إال أهنا تأمل أف يُعيد الفريق النظر يف كمية اإلعفاء اؼبوصى هبا للطواحُت لعاـ
 ٕٓٔٙلتمكُت استمرار ضباية اؼبطاحن يف الوقت الذي تُنفذ فيو العمليات البديلة اليت أوصى هبا الفريق مع
مراقبة ربقيقها للكفاءة والفعالية.
٘ٗ -وقاؿ فبثل أسًتاليا إف بلده يرحب بالعملية اليت اتبعتها اللجنة بشأف استعراض التعيينات ،دبا يف ذلك
ما ربلت بو اللجنة من شفافية ونزاىة ،وحقيقة أف التوصيات قُدمت بتوافق اآلراء ،وأشار إىل أف بلده يسعده أف
يقدـ معلومات إضافية لؤلطراؼ واللجنة عن برناؾبها لؤلحباث لتحديد البدائل اؼبناسبة لربوميد اؼبيثيل يف قطاع
الفراولة.
 -ٗٙوشجع فبثل تكلم باسم ؾبموعة بلداف ،األطراؼ على التخلص التدرهبي من استخداـ بروميد اؼبيثيل
الذي قاؿ إف البلداف اليت يتحدث باظبها توصلت يف عاـ ٕٓٔٓ إىل بدائل ذات جدوى لربوميد اؼبيثيل وىي
بدائل متاحة لكل التطبيقات .ومع اإلشادة بالواليات اؼبتحدة لعدـ تقديبها تعيينات لبلستخدامات اغبرجة يف
قطاع الفراولة ،أعرب عن قلقو إزاء التعيينات اؼبستمرة اليت تقدمها األطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة ٔ من
اؼبادة ٘ ،وتتوافق ىذه التعيينات مع األرصدة الكبَتة لربوميد اؼبيثيل اؼبتوفرة لدى بعض األطراؼ .ومع مبلحظة
عرقلة تقييم اللجنة لتعيينات عامي  ٕٓٔٙو ٕٓٔٚبسبب االفتقار إىل اؼبعلومات ،حث األطراؼ على أف
تقدـ للجنة اؼبعلومات يف الوقت اؼبناسب عن تعييناهتا لتمكينها من االضطبلع بعملها بفعالية ،وأشاد باألطراؼ
اليت تعمل بالتعاوف الوثيق مع اللجنة يف ىذا الشأف .ومع اإلشادة باؼبكسيك لقبوؽبا توصيات اللجنة ،شدد على
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رغبة االرباد األورويب يف مناقشة التعيينات اغبالية مع األطراؼ اؼبقدمة ؽبذه التعيينات وعرب عن أملو يف أف ربل
مشكلة األرجنتُت.
 -ٗٚوقاؿ أحد اؼبمثلُت إنو رغم االذباه التنازيل للتعيينات لبلستخدامات اغبرجة ،دبا يف ذلك التعيينات اليت
قدمتها الواليات اؼبتحدة ،فإف األطراؼ ،وبوجو خاص األطراؼ غَت العاملة دبوجب الفقرة ٔ من اؼبادة ٘ ،ال
تزاؿ تسعى للحصوؿ على تعيينات أكثر فبا ينبغي لبلستخدامات اغبرجة .ومت االتفاؽ بأف تتم مناقشة تعيينات
إعفاءات االستخدامات اغبرجة وتوصيات عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربوميد اؼبيثيل مع األطراؼ اؼبعنية هبدؼ
تيسَت إمكانية اعتماد مقرر يف االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ.

سادساً -المسائل المتصلة بالمواد المستنفدة لألوزون
ألف-

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المجموعة الكاملة من بدائل المواد المستنفدة لألوزون
(المقرر  ،9/46الفقرات الفرعية ( 0أ) ( -ج))
 -ٗٛأشار الرئيس اؼبشارؾ يف معرض تقديبو للبند الفرعي ( ٙأ) من جدوؿ األعماؿ إىل أف األطراؼ طلبت
يف اؼبقرر  ٜ/ٕٙمن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعداد تقرير عن اؼبسائل ذات الصلة ببدائل اؼبواد
اؼبستنفدة لطبقة األوزوف .وأنشأ الفريق فرقة عمل لتنفيذ اؼبقرر ،وأعدت فرقة العمل تقرير يرد يف اجمللد ٖ من
التقرير اؼبرحلي للفريق لعاـ ٕ٘ٔٓ الذي سيستكمل لينظر فيو االجتماع السابع والعشروف لؤلطراؼ.
 -ٜٗوقدـ بعد ذلك الرؤساء اؼبشاركوف لفرقة العمل ،السيد المبَتت كوهببَتز ،والسيد روبرتو بيكسوتو،
والسيدة بيبل مارانيوف عرضاً عن التقرير .ويرد موجز العرض الذي أعده مقدموه يف اؼبرفق الثاين ؽبذا التقرير .ويف
سياؽ اؼبناقشة اليت تلت ،شكر صبيع اؼبشاركُت الذين ربدثوا ،الفريق على عملو الشاؽ من أجل إعداد التقرير،
وقاؿ العديد منهم إف التقرير يبثل ربسناً كبَتاً مقارنة بتقارير التقييم السابقة.
ٓ٘ -ويف معرض الرد على األسئلة ،شرح السيد كوهببَتز أف رقم ٖٓٓ ؼبتوسط قدرة البدائل اؼبنخفضة
القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي قد اُختَت كتقدير معقوؿ للمواد اليت يُرجح استخدامها حىت عاـ ٕٕٓٓ،
وذلك نظراً إىل التقدـ احملرز يف الوقت الراىن يف ؾبايل االختبار والتسويق .وكاف من غَت اؼبمكن توخي الدقة
بشأف مىت تكوف مواد بعينها متاحة بصورة ذبارية ،وقد اعتمدت فرقة العمل يف تقديرىا على فًتة  ٕٔ-ٙسنة
بالنسبة لفًتة التحوؿ استناداً إىل ذبربة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .وباؼبثل
اعتمدت تقديرات التكاليف اؼبرجحة على عوامل األنبية يف التجارب السابقة ،وترد يف التقرير تفاصيل أكثر.
وال شك فمن اؼبمكن بلورة التقديرات يف اؼبستقبل ،ولكن من غَت اؼبرجح أف وبدث ذلك فرقاً كبَتاً يف النتائج.
ٔ٘ -ويف معرض الرد على سؤاؿ عن احتماؿ االلتباس من جانب قطاع الصناعة إذا وجد نفسو أماـ ٓٚ
مادة بديلة أو كبو ذلك ،قاؿ إف فرقة العمل اعتربت أنو مع مبو السوؽ فإنو من احملتمل أف تنخفض ؾبموعة
البدائل اؼبستخدمة إىل أقل من عشرة ،كما أنو مع حدوث ذلك فإف اعبدوؿ الزمٍت الدقيق للمعامبلت سيصبح
أكثر وضوحاً.
ٕ٘ -ورداً على أسئلة بشأف االفًتاضات اليت يستند إليها سيناريو العمل اؼبعتاد وسيناريوىات اػبفض شدد
على أف فرقة العمل قد اعتمدت يف ىذه االفًتاضات على أفضل اؼبعلومات اؼبتاحة .واعتمدت تقديرات النمو
يف سيناريو العمل اؼبعتاد بالنسبة الستخداـ الكربوف اؽبيدروفلوري على تقديرات النمو يف قطاعات معينة يف
بلداف ؿبددة ،وقد ُزيدت ىذه التقديرات لتوفَت تقدير عاـ لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ حىت عاـ ٖٕٓٓ.
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ولكن ىناؾ نقص شديد يف البيانات عن استهبلؾ وإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،نظراً إىل أف األطراؼ
من البلداف النامية غَت ملزمة باإلببلغ بشأف ذلك ،وأف التقارير الواردة من البلداف اؼبتقدمة النمو ال تكوف دائمة
دقيقة .واستخدمت فرقة العمل أفضل البيانات اليت سبكنت من اغبصوؿ عليها ،ولكن من احملتمل أف يكوف
ىامش اػبطأ يف حدود ٕ٘ يف اؼبائة أو أكثر.
ٖ٘ -وعملت فرقة العمل أيضاً على االفًتاض بأف عاـ ٕٕٓٓ يبثل سنة متوسطة لبداية ربوؿ األطراؼ
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،وأف البدائل ستكوف متاحة قبل ذلك يف بعض القطاعات ،ولكن يف ىذه اغبالة ردبا
تكوف تواريخ البداية مبكرة بالنسبة ؽبذه القطاعات .وبالنظر جملموعة البدائل ،وضعت فرقة العمل يف ذىنها
اجملموعة الكاملة للعوامل الواردة يف اؼبقرر  ٜ/ٕٙدبا فيها توفر البدائل ذبارياً ،وفعالية التكاليف ،والسبلمة،
وكفاءة استخداـ الطاقة ،ومع ذلك فمن غَت اؼبمكن يف الوقت الراىن توخي الدقة بشأف كل واحد من ىذه
العوامل بالنسبة لكل بديل على حدة ،وستصبح التفاصيل أكثر وضوحاً دبرور الوقت.
ٗ٘ -وقاؿ إنو يوافق على أف االفًتاضات اليت تستند إليها تكاليف التحوؿ ينبغي أف تكوف مفتوحة للنقاش،
وبوجو خاص على ضوء اؼبقررات اليت اعتمدهتا اللجنة التنفيذية للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ .ووافق أيضاً على أنو
من اؼبمكن أف تكوف االفًتاضات اؼبتعلقة بسرعة التحوؿ متفائلة أكثر فبا ينبغي ،وأف فرقة العمل قدمت افًتاضاً
واحداً بسيطاً صبع يف إطاره كل القطاعات معاً ،ولكن التحوؿ سيبدأ مبكراً يف بعض القطاعات مقارنة
بالقطاعات األخرى .وكاف تقرير فرقة العمل واضحاً ،ولكن كلما تأخر تاريخ البداية كلما زاد حجم مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبطلوبة لصيانة اؼبعدات يف أثناء فًتة عمرىا.
٘٘ -وأعربت فرقة العمل عن أملها يف أف تتمكن من اغبصوؿ على بيانات أفضل تساعدىا على بلورة
تقريرىا بقدر أكرب ،وبصفة خاصة فيما يتعلق بالقطاعات األصغر مثل اؽبباء التقٍت ،واؼبذيبات ،كما أف تقرير
فرقة العمل الذي سيقدـ إىل االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ سيتضمن سيناريوىات اػبفض اليت أعدهتا
سابقاً لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،فضبلً عن األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘.
 -٘ٙورداً على بعض األسئلة بشأف توفر البدائل يف ظروؼ درجة اغبرارة احمليطة العالية ،شدد السيد
بيكسوتو على حقيقة أف تقرير فرقة العمل مل يقدـ حبلً هنائياً .وستكوف نتائج االختبار اعباري يف الوقت الراىن
الذي أُوجز بشكل مكثف يف التقرير ذات أنبية بالغة لتحديد مدى توفر البدائل والقدرة على ربمل تكاليفها،
واغباجة ،إف وجدت ،إىل إعادة تصميم اؼبعدات .ومشل االختبار ؾبموعة من درجات اغبرارة اليت تشهدىا
البلداف اليت تتسم بدرجات حرارة ؿبيطة عالية ،وترد يف التقرير تفاصيل أكثر .وأضاؼ السيد كوهببَتز أف البدائل
اؼبقبولة غَت متوفرة يف الوقت الراىن لكل االستخدامات يف البلداف اليت تتسم بدرجات حرارة ؿبيطة عالية ،ومع
ذلك فإف العديد من البدائل احملتملة ال يزاؿ قيد االختبار حالياً.
 -٘ٚورداً على سؤاؿ بشأف معايَت السبلمة ،الحظ السيد بيكسوتو أف الكثَت من اؼبعايَت الدولية قد ظهرت
مؤخراً وىي تشمل فرض الرسوـ وغَتىا من اإلجراءات التشغيلية .ويتوقف األمر على اؽبيئات التنظيمية الوطنية
إذا ما أرادت اعتماد ىذه اؼبعايَت ،ولكن من الواضح أف بعض اؼبعايَت الوطنية ستستفيد من عملية االستكماؿ،
فقد حظرت بعض األطراؼ سباماً استخداـ اؼبواد القابلة لبلشتعاؿ حىت حينما يكوف خطر وقوع اغبوادث
منخفضاً للغاية.
 -٘ٛووافق الفريق العامل على أف ذبتمع األطراؼ اؼبهتمة وأعضاء الفريق ،بصورة غَت رظبية ؼبواصلة مناقشة
التقرير.
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 -ٜ٘قدـ السيد كوهببَتز بعد ذلك تقريراً عن ما سبخضت عنو اؼبناقشات غَت الرظبية وذلك بالقراءة من
وثيقة مكونة من صفحة واحدة قاؿ إهنا تتضمن صبيع الطلبات اؼبقدمة من األطراؼ .وترد الوثيقة اؼبعنونة
’’اعتبارات من أجل ربديث التقرير  -تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر  ،‘‘ٜ/ٕٙيف اؼبرفق الثالث ؽبذا التقرير
ويعرض بالشكل الذي قدـ بو دوف ربرير رظبي.
باء -

المعلومات المستكملة المقدمة من األطراف عن تنفيذىا للفقرة  9من المقرر ( 6/09المقرر ،9/46
الفقرة )3
ٓ -ٙيف سياؽ تقدًن البند الفرعي ( ٙب) من جدوؿ األعماؿ ،وجو الرئيس اؼبشارؾ االنتباه إىل وثيقة
اؼبعلومات ( )UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF/2اليت تتضمن اؼبعلومات اليت قدمتها األطراؼ استجابة للفقرة ٖ
من اؼبقرر  ٜ/ٕٙمن أجل تعزيز جهودىا عمبلً بالفقرة  ٜمن اؼبقرر  ٙ/ٜٔبغية تعزيز التحوؿ من استخداـ
اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف دبا يقلل اآلثار على البيئة إىل أدىن درجة .واستكملت اؼبعلومات الواردة يف الوثيقة
اإلعبلمية الصادرة يف االجتماع اػبامس والثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف نيساف/أبريل بإضافة طلبُت
مت استبلمهما مؤخراً من كندا والواليات اؼبتحدة.
ٔ -ٙورداً على أحد األسئلة ،أكد فبثل األمانة أف األمانة ستواصل صبع الطلبات اليت تقدمها األطراؼ،
وستستكمل الوثيقة اؼبوجزة اليت مت إعدادىا يف عاـ ٕٗٔٓ لنشرىا يف أثناء انعقاد االجتماع السابع والعشرين
لؤلطراؼ يف تشرين الثاين/نوفمرب .وأحاط الفريق العامل علماً بالوثيقة.

سابعاً  -تقرير المناقشات غير الرسمية بين الدورات بشأن جدوى وسبل إدارة مركبات الكربون
الهيدروفلورية ( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6الفقرة  041والمرفق الثاني)
ٕ -ٙيف سياؽ تقدًن ىذا البند من جدوؿ األعماؿ ،أشار الرئيس اؼبشارؾ إىل أف األطراؼ قد وافقت يف
االجتماع اػبامس والعشرين للفريق العامل اؼبفتوح العضوية على مواصلة العمل بُت الدورات لدراسة جدوى
وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية هبدؼ إنشاء فريق اتصاؿ يف أثناء االجتماع اغبايل .وطلبت بعد ذلك
من اؼبشاركُت يف الدعوة إىل إجراء اؼبناقشات غَت الرظبية ،ونبا السيد باتريك ماكلنَتين (أسًتاليا) ،والسيد رفائيل
دا سوالر (الربازيل) تقدًن تقرير عن العمل الذي أُقبز بُت الدورات حىت اآلف.
ٖ -ٙوبدأ السيد ماكلنَتين باإلشارة إىل أنو يبكن االطبلع على الوصف الكامل لبلجتماع غَت الرظبي الذي
ُعقد يف فيينا يف الفًتة من ٕٔ إىل ٖٔ حزيراف/يونيو ٕ٘ٔٓ على اؼبوقع الشبكي لؤلمانة .وتابع حديثو قائبلً إف
االجتماع كاف إهبابياً للغاية ،وسادت فيو روح التعاوف .ومع مبلحظة أف اؼبشاورات ما زالت جارية يف االجتماع
اغبايل حيث انعقدت ىذه اعبلسات الثبلث بالفعل وأُحرز تقدـ إهبايب ،طلب تأجيل مناقشة البند يف اعبلسة
العامة من أجل مواصلة اؼبناقشات غَت الرظبية.
ٗ -ٙوافقت األطراؼ على أف تؤجل مرة أخرى النظر يف البند يف اعبلسة العامة إلتاحة إجراء اؼبزيد من
اؼبناقشات غَت الرظبية.
٘ -ٙويف بداية اعبلسة العامة اؼبعقودة بعد ظهر يوـ اػبميس ٕٖ ،سبوز/يوليو ،قدـ اؼبدير اؼبشارؾ للمشاورات
غَت الرظبية بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية إفادة بأف اؼبشاورات مل تنتو بعد ،ويتعُت استئنافها بعد تلك
اعبلسة مباشرة.
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 -ٙٙواقًتح أحد اؼبمثلُت تأجيل اعبلسة العامة للتمكُت من استئناؼ اؼبشاورات غَت الرظبية يف وقت مبكر،
قائبلً إف البندين  ٚو ٛمتصبلف بعضهما ببعض ومن اؼبستصوب إهناء تناوؿ البند  ٚقبل مواصلة اؼبناقشة يف
مقًتحات التعديبلت ربت البند  .ٛوأوضح أيضاً أف وفده ال يبكن أف يقبل بأي وثيقة ختامية يف أي شكل
كاف سواء كانت وثيقة موحدة أو ؾبمعة أو نص تقٍت أو أي توصية رظبية تنبثق عن اؼبشاورات غَت الرظبية.
 -ٙٚواعًتض فبثلوف كثَتوف على اقًتاح تأجيل اعبلسة العامة يف وقت مبكر معربُت عن رغبتهم يف مناقشة
مقًتحات التعديل األربعة ربت البند  .ٛوأعرب كثَتوف أيضاً عن قلقهم من أف اؼبشاورات غَت الرظبية بشأف
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية مل تنتو بعد واقًتحوا ربديد موعد هنائي إلكماؿ تناوؽبما يف االجتماع اغبايل
لتمكُت األطراؼ من إحراز تقدـ بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف اجتماع رظبي قبل انعقاد االجتماع
السابع والعشرين لؤلطراؼ .وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف أغلبية األطراؼ ترغب يف إنشاء فريق اتصاؿ ؼبواصلة
اؼبداوالت بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وحث األطراؼ على ربديد والية للفريق يف أقرب وقت فبكن
قائبلً إف ذلك ال يبس بأي حاؿ من األحواؿ األوضاع اػباصة بأي طرؼ.
 -ٙٛومت االتفاؽ على أف استئناؼ اؼبشاورات غَت الرظبية فور اختتاـ اعبلسة العامة اغبالية.
 -ٜٙويف جلسة االجتماع العامة اػبتامية ،اؼبنعقدة يف يوـ اعبمعة ٕٗ سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ ،أفاد اؼبشارؾ يف
الدعوة للمشاورات غَت الرظبية أف اؼبشاورات ظلت دائرة إىل ما قُبيل غبظات .ورغم إحراز تقدـ مطرد يف إسناد
تسو بعد بعض البنود ،وبالتايل تعذر
والية ؿبتملة لفريق اتصاؿ ؼبناقشة مسألة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،مل َّ
اختتاـ اؼبشاورات.
ٓ -ٚوبناءً على ذلك ،اتفق الفريق العامل على أف يُرفق بتقرير ىذا االجتماع مشروع وثيقة الوالية الذي أ ُِّعد
أثناء اؼبشاورات غَت الرظبية بصيغتو عند تعليق االجتماع اغبايل يف ٕٗ سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ .وترد ىذه الوثيقة،
بصيغتها اليت ُعرضت هبا ودوف ربرير رظبي ،يف اؼبرفق الرابع هبذا التقرير .ووافق الفريق العامل أيضاً على تعليق
االجتماع اغبايل عند اختتاـ ىذه الدورة بدؿ تأجيلو ،على أف يستأنف انعقاده قبل اجتماع األطراؼ السابع
والعشرين يف وقت ومكاف ُوبدداف الحقاً وأف يقتصر ذلك على مواصلة عملو يف إطار البند  ٚمن جدوؿ
األعماؿ.

ثامناً  -التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال
ٔ -ٚيف سياؽ تقدًن ىذا البند من جدوؿ األعماؿ ،أشار الرئيس اؼبشارؾ إىل أنو قد قُدمت أربعة مقًتحات
تعديل لينظر فيها اجتماع األطراؼ يف عاـ ٕ٘ٔٓ ،ودعا األطراؼ اؼبقدمة للتعيينات إىل تقدًن مقًتحاهتا .وقاؿ
إف كل اؼبقًتحات سعت إىل تعديل بروتوكوؿ مونًتياؿ ليشمل التخلص التدرهبي من استخداـ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ،ووجو االنتباه إىل مذكرة أعدهتا األمانة عن اؼبسائل اليت ينبغي أف يناقشها الفريق العامل اؼبفتوح
العضوية تضمنت معلومات للفريق ) ،)UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2كما أف مرفق اؼبذكرة وبتوى على جدوؿ
يعرض بعض العناصر األساسية للمقًتحات .وقدـ مقدمو التعديبلت اؼبقًتحة تعديبلهتم اؼبقًتحة.
ألف  -عرض المقترحات
ٕ -ٚوقدمت فبثلة كندا ،باسم بلدىا ،واؼبكسيك ،والواليات اؼبتحدة اؼبقًتح الذي قدمتو األطراؼ الثبلثة.
وقالت إف اؼبقًتح قد تطور ليتضمن تعليقات األطراؼ واؼبعلومات اعبديدة اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم
االقتصادي واؼبعلومات اليت قُدمت يف أثناء حلقات العمل اؼبعنية دبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،غَت أف اؼبقًتح
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ظل يف جوىره مرتكزاً على العناصر اؼبألوفة اليت ساعدت األطراؼ على النجاح يف التخلص التدرهبي من
استخداـ اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف ،دبا يف ذلك خطوط األساس لبلستهبلؾ واإلنتاج ،وخطوات التخفيض،
والتأخَت يف التنفيذ بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،وقائمة باؼبواد اػباضعة للرقابة ،وشروط الًتخيص
واإلببلغ ،والدعم اؼبايل من الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ؼبساعدة البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘ يف تنفيذ
التزاماهتا دبوجب التعديل .ويرمي اؼبقًتح إىل التخلص التدرهبي بدالً من التخلص التاـ من استخداـ مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية تسليماً حبقيقة أف البدائل لكل التطبيقات يف كل الظروؼ ال تزاؿ غَت متوفرة.
ٖ -ٚومشلت العناصر اليت اختلفت عن النسخ السابقة للمقًتح عملية استعراض التكنولوجيا ؼبساعدة
األطراؼ على إحداث تغيَتات على جدوؿ التخلص التدرهبي يف حالة عدـ توفر البدائل كما ىو متوقع،
والتأخَت لفًتة ثبلث سنوات يف تطبيق األحكاـ التجارية بالنسبة لغَت األطراؼ اليت ينبغي أف تصدؽ على
التعديل من أجل بدء نفاذه.
ٗ -ٚوقاؿ فبثل اؼبكسيك إف اؼبقًتح يويل أنبية كبَتة لضماف التحوؿ اؼبستداـ من استخداـ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية إىل استخداـ بدائل تتسم بكفاءة استخداـ الطاقة وال تفضي إىل آثار ضارة بالبيئة وذلك بفضل
الدعم الذي يقدمو الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ .وكاف استخداـ الصندوؽ لتغطية تكاليف التحوؿ أولوية وشرطاً
مسبقاً على حد سواء بالنسبة ألي تعديل يتسٌت لو االستمرار .ويف اػبتاـ ،أعرب عن االلتزاـ اؼبستمر لبلده
بالعمل صوب تعديل الربوتوكوؿ لفرض الرقابة على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية واغبد من استخدامها ،وأشار
إىل أف ماريو مولينا ،اغبائز على جائزة نوبل ،قد شجع األطراؼ على اعتماد ىذا التعديل.
٘ -ٚويف سياؽ تقدًن مقًتح بلده ،قاؿ فبثل اؽبند إف اؼبقًتح استند إىل فهم أف فرض الرقابة على مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية يبكن أف يكوف وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتخفيض إنبعاثات غازات االحتباس
اغبراري وإحداث نقلة من مرحلة استخداـ اؼبواد ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي إىل مرحلة
استخداـ بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية غَت ضارة باؼبناخ ،ومن مث اؼبضي قدماً من أجل ربقيق أىداؼ
بروتوكوؿ مونًتياؿ واتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ الذين يكمل كل منهما اآلخر على حد
قولو .وينبغي أف تفضي األحباث ذات التوجو السوقي إىل إهباد ىذه البدائل اليت يتعُت أف تكوف مأمونة ،وسليمة
بيئياً ،وذات كفاءة يف استخداـ الطاقة ،ومن األفضل أف تكوف مرتكزة على مواد متوفرة طبيعياً مثل النشادر
الذي قد يتطلب اؼبزيد من األحباث.
 -ٚٙووصف بعد ذلك عناصر اؼبقًتح ،دبا فيها فًتة ظباح ؼبدة ٘ٔ سنة بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ ،والتمييز بُت فًتيت ذبميد اإلنتاج واالستهبلؾ بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ واألطراؼ غَت
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ مع فًتات مراقبة ؼبدة  ٜٔسنة بالنسبة جملموعيت البلداف ،واالستخداـ اؼبستمر ػببلئط
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية إىل حُت توفر بدائل ذات جدوى ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .ويتسم
اؼبقًتح اؽبندي خباصتُت فريدتُت نبا أحد األحكاـ الذي يقضي دبساعدة األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ على
أف تتخذ بنفسها خطوات اإللغاء التدرهبي اػباصة هبا اليت ينبغي أف تكشف عنها قبل طبس سنوات من بدء
تنفيذىا ،والطلب إىل الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ تغطية كل التكاليف اؼبرتبطة بعمليات ربويل مصانع مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية والفوائد اؼبفقودة بسبب إغبلؽ ىذه اؼبصانع.
 -ٚٚويف سياؽ تقدًن مقًتح االرباد األورويب ،قاؿ فبثل االرباد إف اؼبقًتح يسعى إىل غرس أفكار جديدة يف
مقًتح االرباد األورويب بغية التغلب على تردد بعض األطراؼ فيما يتعلق دبعاعبة مسألة مركبات الكربوف
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اؽبيدروفلورية اليت تنتشر بصورة خطرة على خبلؼ غازات االحتباس اغبراري األخرى ،ولذلك ينبغي التعامل
معها على اؼبستوى العاؼبي من أجل ضباية البيئة اؼبناخية .ونظراً إىل أف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية قد مت
تطويرىا إىل حد كبَت كبدائل للمواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف ،فمن مسؤولية بروتوكوؿ مونًتياؿ التخفيف من
آثارىا الضارة.
 -ٚٛويسلم اؼبقًتح بأف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ تستخدـ بقدر كبَت مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ،وينبغي أف تتوىل القيادة من أجل اغبد فوراً من إنتاج ىذه اؼبركبات واستهبلكها ،ومع بداية مرحلة
التخلص التدرهبي األويل يف عاـ  ،ٕٜٓٔوذلك دبستوى ذبميد نسبة ٘ ٛيف اؼبائة من خط األساس بدأت للتو
أطراؼ كثَتة من األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ يف التخلص من استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية،
وستكوف يف حاجة إىل استخدامها إىل حد ما كبدائل يف قطاعي التربيد وتكييف اؽبواء اللذين يشهداف مبواً
سريعاً .وبالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،سيُطبق ذبميد استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
ومعرباً عنها دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف ،وسيتم اتفاؽ
ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ؾبتمعة يف سلة واحدة ُ
بشأف جدوؿ زبفيض االستهبلؾ حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ فبا يبنح قطاع الصناعة الوقت الكايف لتطوير بدائل ذات
موثوقية وبتكلفة معقولة أينما كانت ال تزاؿ موجودة .أما بالنسبة لقطاع اإلنتاج يف البلداف العاملة باؼبادة ٘،
الذي كاف يف موقف مشابو بقدر أكرب لقطاع اإلنتاج يف البلداف غَت العاملة باؼبادة ٘ ،فقد تضمن اؼبقًتح
ىدؼ زبفيض أيضاً حبلوؿ عاـ ٕٓٗٓ بنسبة ٘ٔ يف اؼبائة من خط األساس ،وأىداؼ مؤقتة يُتفق عليها حبلوؿ
عاـ ٕٕٓٓ.
 -ٜٚوكاف هنج السلة اؼبقًتح الذي قدمو االرباد األورويب فريداً ،إذ يتيح اؼبرونة بالنسبة لؤلطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٘ ويساعدىا على زيادة استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،خصوصاً إذا كانت ذات قدرة
متدنية على إحداث االحًتار العاؼبي ،ومن مث ىبفف عليها عبء اؽبواجس اؼبتعلقة بتوفر اؼبربدات لقطاعي التربيد
وتكييف اؽبواء .ومنح النهج أيضاً األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ مرونة بلوغ أىداؼ ذبميد االستهبلؾ إما
بإحداث نقلة ؼبرحلة استخداـ بدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وإما بتخفيض استهبلكها من مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية عندما تكوف ىذه اؼبواد الكيميائية مستخدمة بالفعل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإف التجميد
اؼببكر سيساعد على منع كب التكنولوجيات العتيقة ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي يف البلداف
النامية.
ٓ -ٛويف اػبتاـ ،قاؿ إف اؼبقًتح ال وبدد مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بوصفها ’’خاضعة للرقابة‘‘ دبوجب
بروتوكوؿ مونًتياؿ ،نظراً إىل أف اؽبدؼ ىو زبفيض استخداـ ىذه اؼبواد الكيميائية بدالً من القضاء عليها،
ولذلك فإنو ينبغي االستمرار يف رصد اإلنبعاثات دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ خبلفاً
للمواد اؼبستنفدة لؤلوزوف .ولذلك فإف اؼبقًتح ال يتوافق مع ىذه االتفاقية فحسب ،بل يساىم أيضاً يف تعزيز
الدعم اؼبتبادؿ بُت معاىديت األوزوف واؼبناخ.
ٔ -ٛويف سياؽ تقدًن مقًتح التعديل الذي قدمو بلده ،وكَتيبايت ،وجزر مارشاؿ ،وموريشيوس ،وباالو،
والفلبُت ،وساموا ،وجزر سليماف قاؿ فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة إف اؼبقًتح يتضمن عناصر مشًتكة مع
مقًتحات التعديل الثبلثة األخرى ،وإنو على ثقة من أف اؼبقًتح سيساعد األطراؼ يف التعامل مع مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ،ومن مث ربقيق أىدافها البيئية.
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ٕ -ٛوواصل واصفاً العناصر الرئيسية للمقًتح ،دبا فيها التمييز بُت خطوط األساس عبداوؿ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية والتخلص التدرهبي بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ واألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘
حبيث تتخذ األطراؼ غَت العاملة باؼبادة ٘ إجراءات مبكرة لتوليد الفوائد اؼبناخية ،وتيسَت توفر البدائل اليت
تستخدمها األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ونفاذىا إىل األسواؽ ،وفًتة ظباح للبلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘.
والفرؽ بُت اؼبقًتح اغبايل ونُ َسخ مقًتحات الدوؿ اعبزرية السابقة ىو أف جدوؿ التخلص التدرهبي من استخداـ
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ُوضع ليتزامن مع خطوات التخفيض
اؼبتبقية دبوجب العملية اؼبعجلة للتخلص من استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية من أجل ربقيق أوجو
التآزر والكفاءة بُت العمليتُت ،دبا يف ذلك اؼبسائل اؼبتعلقة بالتمويل ،ومساعدة األطراؼ على تنسيق التخلص
التدرهبي من استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية مع خططها إلدارة التخلص التدرهبي من استخداـ مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،وتيسَت النقلة السريعة.
ٖ -ٛوكما ىو اغباؿ بالنسبة للنسخ السابقة ،سييسر الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ التخلص التدرهبي من
استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب النسخة اغبالية ،ولكنو سينص أيضاً على إجراء ربسينات على
الصندوؽ من أجل النهوض بالتكنولوجيات اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي وذات الكفاءة يف
استخداـ الطاقة ،والتغلب على العقبات أماـ قدرة األطراؼ على االستيعاب ،دبا يف ذلك تنفيذ اؼبشاريع
التجريبية ،واستعراض اؼبعايَت والتشريعات القديبة.
ٗ -ٛوقالت فبثلة الفلبُت إف بلدىا ،بوصفو أكثر البلداف تأثراً بتغَت اؼبناخ ،لو مصلحة قوية يف معاعبة مسألة
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،ويتطلع إىل بناء توافق آراء قوي للتعامل مع ىذه اؼبواد من أجل مصلحة اعبميع.
٘ -ٛوقالت فبثلة ساموا إف بلدىا قرر االشًتاؾ يف رعاية اؼبقًتح الرامي إىل التخلص التدرهبي من استخداـ
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دعماً الستخداـ بدائل غَت ضارة باؼبناخ بعد أف نظر ملياً يف الفوائد اليت يبكن
ربقيقها لشعوب منطقة احمليط اؽبادئ والعامل بأسره .وحثت األطراؼ على مناقشة التعديبلت اؼبقًتحة يف فريق
اتصاؿ من أجل اؼبضي قدماً ،واؼبساعدة يف احملافظة على ظبعة بروتوكوؿ مونًتياؿ بوصفو أكثر االتفاقات البيئية
اؼبتعددة األطراؼ قباحاً ،واقًتحت أيضاً توحيد األربعة مقًتحات يف وثيقة واحدة لتيسَت النظر فيها.
 -ٛٙومع مبلحظة أف بروتوكوؿ مونًتياؿ معروؼ بأنو أكثر اؼبعاىدات البيئية قباحاً ،وأف اآللية اؼبالية كانت
عنصراً رئيسياً يف قباحو ،فقد سلط فبثل كَتيبايت الضوء على ىذه العناصر يف مقًتح الدوؿ اعبزرية الذي أشار
إىل تقوية الصندوؽ اؼبتعددة األطراؼ من أجل تعزيز بدائل ذات كفاءة يف استخداـ الطاقة وغَت ضارة باؼبناخ
ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وأضاؼ قائبلً إف اؼبقًتح تناوؿ التحديات اليت حددهتا األطراؼ يف االجتماعات
السابقة ،وأعرب عن استعداده ؼبناقشة اؼبقًتح مع األطراؼ يف أي شكل من األشكاؿ يُتفق عليو.

 -ٛٚوقاؿ فبثل باالو ،مشَتاً إىل أف تغَت اؼبناخ ىو التهديد الوحيد األكرب الذي يواجو شعوب منطقة احمليط
اؽبادئ  ،وأحد أكرب التحديات أماـ العامل ،إف األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ هبب أف تنتهز فرصة التعامل مع
مسألة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب الربوتوكوؿ قبل فقداف السيطرة عليها.
باء -

المناقشة
 -ٛٛوبعد عرض التعديبلت ،فتح الرئيس اؼبشارؾ اجملاؿ لؤلسئلة واألجوبة بشأف تفاصيل التعديبلت
ال ُػمقًتحة.
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 -ٜٛوتساءؿ عدد من اؼبمثلُت عن مدى اغباجة إىل مواصلة اؼبناقشة يف إطار ىذا البند يف الوقت اغبايل،
نظراً إىل أف اؼبناقشات غَت الرظبية كانت ال تزاؿ جارية يف إطار البند  ٚمن جدوؿ األعماؿ .وقالوا إنو نظراً
لوجود ؾبموعة من اؼبسائل القانونية والفنية اليت ال يزاؿ يتعُت حلها ،ومنها على وجو اػبصوص التحديات اليت
تُواجهها البلداف يف ؾباؿ التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ( ،)HCFCsوعدـ وجود
بدائل متاحة للتطبيقات يف درجات اغبرارة احمليطة العالية ،وإدراكاً غبقيقة أف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
( )HFCsزبضع بالفعل للرقابة يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ وبروتوكوؿ كيوتو اؼبلحق
هبا ،فمن اؼبستحيل التوصل إىل اتفاؽ بشأف أي من التعديبلت اؼبقًتحة .ولذا فمن األفضل مواصلة اؼبناقشات
يف الفريق غَت الرظبي ،الذي يُباشر عملو بشكل إهبايب.
ٓ -ٜوقاؿ فبثلوف آخروف أنو على الرغم من تأييدىم للمبادئ العامة اليت تقف وراء التعديبلت ،إال أهنم
يتفقوف على أف من األفضل تأجيل إجراء مزيد من اؼبناقشات إىل ما بعد انتهاء اؼبشاورات غَت الرظبية ،نظراً
لوجود ؾبموعة واسعة من اؼبواضيع ذات الصلة َذبري مناقشتها ىناؾ .واقًتح أحد اؼبمثلُت ضرورة تأجيل مناقشة
التعديبلت حىت تسنح لؤلطراؼ فرصة صبع بيانات موثوقة عن استهبلكها من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
( ،)HFCsبدعم من الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ .والحظ أحد اؼبمثلُت أف اختبار البدائل الذي ُهبرى حالياً يف
عدة بلداف من شأنو أف يساعد على توضيح اؼبناقشات اليت ستُجرى يف اؼبستقبل.
ٔ -ٜبيد أف عدة فبثلُت آخرين قالوا إنو سيكوف من اؼبفيد مواصلة اؼبناقشات يف الفريق غَت الرظبي يف إطار
البند  ٚمن جدوؿ األعماؿ على حد سواء مع مناقشة التعديبلت اؼبقًتحة يف إطار البند  ٛبالتوازي .وأف
التعديبلت اؼبقًتحة تضمنت العديد من اؼبيزات اليت سيكوف من اؼبفيد استكشافها بالتفصيل .وأشاروا إىل أف
اؼبقًتحات األربعة قُدمت من جانب ما ؾبموعو أربعُت طرفاً ،فبا يعكس رغبة حقيقية يف التعامل مع القضايا اليت
تُثَتىا مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
ِ
ض فيها صبيع التعديبلت
ٕ -ٜوقاؿ كثَت من اؼبمثلُت إنو سيكوف من اؼبفيد لؤلمانة أف تُع َّد وثيقة موحدة تَػ ْع ِر ُ
األربعة اؼبقًتحة بطريقة من شأهنا أف سبَُ ِّكن ال ُػممثلُت من مقارنتها بسهولة ،بنِاءً على الوثيقة اليت أعدهتا األمانة
بالفعل وػبصت فيها النقاط الرئيسية لكل تعديل مقًتح .غَت أف فبثلُت آخرين اعًتضوا على ىذا االقًتاح،
مؤكدين أف التعديبلت اؼبقًتحة ال ينبغي مناقشتها يف اؼبرحلة الراىنة.
ُ
ٖ -ٜوأوضح الرئيس اؼبشارؾ أف اؼبناقشات غَت الرظبية يف إطار البند  ٚمن جدوؿ األعماؿ تتناوؿ يف اؼبقاـ
األوؿ العملية الشاملة إلجراء مناقشات بشأف إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،يف حُت أف البند  ٛمن
صص ربديداً للتعديبلت اؼبقًتحة ،اليت قُدِّمت على كبو صحيح وفقاً للقواعد اؼبعموؿ هبا يف
جدوؿ األعماؿ ُخ ِّ
تقدًن مقًتحات التعديبلت دبوجب اتفاقية فيينا وبروتوكوؿ مونًتياؿ ،وأنو سيُدرج على جدوؿ أعماؿ االجتماع
السابع والعشرين لؤلطراؼ .وبالنظر إىل أف التعديبلت اؼبقًتحة قد أُدخلت ،فيجب أف تُتاح لؤلطراؼ فرصة
اغبصوؿ على توضيحات بشأف أي من جوانب التعديبلت اؼبقًتحة اليت هتمهم .ولذلك ،فإف الفريق العامل
لؤلطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ يف اجتماعو السادس سوؼ يبضي قُدماً يف تلقي األسئلة واإلجابة عليها حوؿ
تفاصيل التعديبلت اؼبقًتحة.
-0

تعليقات عامة
ٗ -ٜباإلضافة إىل طرح أسئلة حوؿ التعديبلت اؼبقًتحة ،قَ ّدـ عدد من اؼبمثلُت تعليقات على جوانب ـبتلفة
منها ،وعلى القضايا اليت تُثَتىا مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وأعرب صبيع اؼبمثلُت الذين تناولوا الكلمة عن
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وجو
شكرىم ل ُػمقدمي اؼبقًتحات ،والحظ الكثَتوف أف ىناؾ أرضية مشًتكة كبَتة بُت اؼبقًتحات األربعةَ .و َّ
العديد من اؼبمثلُت الشكر ؼبقدمي التعديبلت من أمريكا الشمالية والدوؿ اعبزرية على ما أبدوه من استعداد
لطرح ُمقًتحات منقحة مع مراعاة الشواغل اليت أعربت عنها األطراؼ خبلؿ اؼبناقشات السابقة .ولفت فبثلوف
آخروف االنتباه إىل النتائج اليت توصل إليها فريق التقييم العلمي ،اليت أظهرت زيادة سريعة يف استهبلؾ مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية .وقاؿ كثَت من اؼبمثلُت أف اؼبؤسسات التابعة لربوتوكوؿ مونًتياؿ ،دبا تتمتع بو من العديد
من سنوات اػبربة ذات الصلةُ ،مناسبة سباماً ؼبواجهة التحدي اؼبتمثل يف السيطرة على إنتاج واستهبلؾ مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية.
٘ -ٜوقاؿ العديد من اؼبمثلُت إف انعداـ اليقُت بشأف تكلفة وتوافر بدائل ؿبتملة ؼبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية بالنسبة للعديد من التطبيقات يطرح مشاكل كبَتة .وقيل أيضاً إف العديد من البدائل اعبديدة ؿبمية
دبوجب حقوؽ اؼبلكية الفكرية ،دبا فيها براءات اخًتاع التطبيقات ،اليت وبتفظ هبا ال ُػمنتجوف يف األطراؼ غَت
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،األمر الذي جعل من اؼبستحيل بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ أف
تستخدمها بطريقة فعالة من حيث التكلفة أو أف تُطور بنفسها بدائل للمادة؛ وبالتايل ،تُواجو األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٘ حالة احتكار ؿبتمل من شأف التعديبلت اؼبقًتحة أف تُػ َقنِّنها .وأشاروا إىل أف بطء وتَتة اعتماد
بعض البدائل حىت يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ساعد يف التأكيد على وجود اؼبشكلة.
 -ٜٙاقًتح العديد من اؼبمثلُت أف يُطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ربليل نقاط القوة
والضعف يف كل مقًتح ،وعلى ىذا األساس إعداد تعديل مقًتح موحد ُيبكن أف تستند إليو األطراؼ يف
تعليقاهتم.
 -ٜٚوأعرب أحد اؼبمثلُت ،عن موافقتو على أف بروتوكوؿ مونًتياؿ ُمناسب سباماً جملاهبة التحدي اؼبتمثل يف
السيطرة على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وأضاؼ أف اؼبقًتح ال ُػمقدـ من اؽبند يعكس إىل أبعد حد
احتياجات األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘.
 -ٜٛولفت العديد من اؼبمثلُت االنتباه إىل اغباجة إىل الدعم اؼبايل ،دبا يف ذلك تعزيز اؼبؤسسات.
 -ٜٜوقاؿ فبثل الواليات اؼبتحدة إف ىناؾ حاجة للحديث عن التحديات واغبلوؿ على حد سواء ،وىو ما
ُيبثل إىل حد ما السبب الذي من أجلو تضمن اقًتاح أمريكا الشمالية إجراء استعراض للتكنولوجيا يف عاـ
ٕٕ٘ٓ وٖٕٓٓ لدى األطراؼ غَت العاملة باؼبادة ٘ واألطراؼ العاملة هبا على التوايل ،فبا يُتيح إمكانية تعديل
اعبداوؿ الزمنية للتخفيض التدرهبي على ضوء التجربة ،دبا يف ذلك اعتماد البدائل .ومع اإلشارة إىل أف ىناؾ
حاجة ؼبعاعبة التحديات اليت تواجهها البلداف ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية ،فقد لفت االنتباه إىل أف
حكومتو تُنفذ برناؾباً الختبار اؼبعدات يف ظل ىذه الظروؼ .وفيما يتعلق بالتمويل ،لفت االنتباه إىل بياف قادة
ؾبموعة السبعة يف حزيراف/يونيو ٕ٘ٔٓ ،الذي دعوا فيو إىل التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلوري
دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ ،ودعت الدوؿ اؼباكبة إىل مساعدة البلداف النامية يف تنفيذ ذلك.
ٓٓٔ -قاؿ أحد اؼبمثلُت إف التعديبلت اؼبقًتحة ال تشتمل على أي تعديل يعاجل بشكل كاؼ التخلص من
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبستعملة مع الوفاء بأي جدوؿ زمٍت للخفض التدرهبي .فالتخلص من مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية يتسبب فعلياً اآلف يف مشاكل كبَتة فإذا لزـ التخلص من مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية أيضاً فسوؼ تزداد اؼبشكلة سوءً .وال بد من توفَت الدعم اؼبايل والتقٍت الكايف.
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-4

اجابات ُمقدمي المقترحات على أسئلة حول مقترحات التعديل

ٔٓٔ -بغية تيسَت اؼبناقشة ،طُلب إىل ُمقدمي اؼبقًتحات تصنيف إجاباهتم جملموعات يف الفئات التالية :الدعم
اؼبايل ،ونقل التكنولوجيا وحقوؽ اؼبلكية الفكرية؛ والبدائل واإلعفاءات؛ والفوائد البيئية وكفاءة استخداـ الطاقة؛
والتآزر بُت اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ وبروتوكوؿ مونًتياؿ ،وخطوط األساس لئلنتاج
واالستهبلؾ؛ وجدوؿ اػبفض التدرهبي وخطوط أساس اإلنتاج؛ واؼبسائل اؼبتنوعة األخرى.

الدعم اؼبايل ،ونقل التكنولوجيا ،وحقوؽ اؼبلكية الفكرية
ٕٓٔ -رداً على أسئلة بشأف تقدًن الدعم اؼبايل من أجل الرقابة اؼبشًتكة ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبتوخاة يف اقًتاح االرباد األورويب ،قاؿ فبثل االرباد األورويب إف الصندوؽ اؼبتعدد
األطراؼ يبكن أف يوفر اإلطار ،باستخداـ اإلجراءات اليت وضعها أثناء التخلص من مواد أخرى .وبإدراج
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ضمن نطاؽ اؼبادة ٓٔ من الربوتوكوؿ سيتم توفَت التمويل لتلبية التزامات األطراؼ
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ربت تدابَت الرقابة اؼبقًتحة يف اقًتاح االرباد األورويب؛ ويرد مزيد من التفاصيل يف وثيقة
اؼبعلومات لبلرباد األورويب اؼبتاحة على اؼبوقع الشبكي ألمانة األوزوف .وعبلوة على ذلك ،فإف الصندوؽ اؼبتعدد
األطراؼ يُعد على جانب كبَت من اػبربة يف دعم نقل التكنولوجيا ،وقد وضع إجراءات للقياـ بذلك ،مع أنو
سيكوف من الضروري تقدًن شرح أكثر تفصيبلً عن كيفية تطبيقها على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
ٖٓٔ -وشدد فبثل اؽبند على أنبية التعامل مع حقوؽ اؼبلكية الفكرية .ولذلك فإف اقًتاح اؽبند ينص على
تعويض األطراؼ عن التكلفة الكاملة للتحوؿ ،دبا يف ذلك تكلفة اغبصوؿ على حقوؽ اؼبلكية الفكرية .ويُعد
ىذا مهماً ألف صبيع البدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية تغطيها براءات اخًتاع التجهيز والتطبيق .ويف بعض
اغباالت مل يكن من اؼبمكن حىت معرفة تكاليف البدائل بسبب شواغل السرية التجارية .وقاؿ إف تكلفة التحوؿ
الكاملة كأساس للمساعدة اؼبالية تُعد أفضل من اإلجراءات اغبالية للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،ألف األخَت
أخفق يف ضماف نقل التكنولوجيا بصورة مرضية ،وألف مفهوـ التكاليف اإلضافية مل يتحدد قط ،وىو ما يعٍت أف
األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ ال يبكن أف تعرؼ مقدماً مقدار التمويل الذي ستتلقاه .وقد تكبدت الصناعات يف
األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ خسائر عند التخلص من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف ،ومل تناقش اللجنة التنفيذية
للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ قط ىذه اؼبسألة أو مشاكل قطاع اإلنتاج يف سياؽ التخلص اؼبعجل من مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .ورداً على طلب توضيح بشأف سبويل عمليات التحوؿ الثانية ،قاؿ إف الكيانات اليت
انتقلت إىل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية عند التخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية بسبب االفتقار
إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،ينبغي أف تكوف مستحقة للتمويل عن عملية
التحوؿ الثانية إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي دبجرد أف تصبح مثل ىذه البدائل
متاحة.
صمم لبلستعانة بعناصر القوة
ٗٓٔ -وقاؿ فبثبل اؼبكسيك والواليات اؼبتحدة إف اقًتاح أمريكا الشمالية ُ
اؼبؤسسية لربوتوكوؿ مونًتياؿ ،دبا يف ذلك على وجو اػبصوص الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ وخربتو يف سبويل وتنفيذ
نقل التكنولوجيا إىل األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ على مدى اػبمسة والعشرين عاماً السابقة .ومن شأف اقًتاحهما
إدخاؿ التزامات جديدة تتعلق بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وبناءً على ذلك ،فإنو
سيعدؿ أيضاً اؼبادة ٓٔ من الربوتوكوؿ لتوضيح أف جهود االمتثاؿ ؽبذه االلتزامات اعبديدة ستكوف مستحقة
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للدعم اؼبايل ،دبا يف ذلك الدعم للتعزيز اؼبؤسسي الذي سيكوف حيوياً لبناء القدرات قبل بدء نفاذ االلتزامات
اعبديدة وبعدىا.
٘ٓٔ -وأضاؼ فبثل الواليات اؼبتحدة أنو دبوجب اإلجراءات العادية للصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،سيشمل
الدعم اؼبايل التكاليف الرأظبالية للتحوؿ ،باإلضافة إىل تكاليف التشغيل اإلضافية اؼبتفق عليها ،ولقطاع اإلنتاج،
وتعويض عن إغبلؽ اؼبصانع .وقاؿ إف حقوؽ اؼبلكية الفكرية من حيث اؼبمارسة مل تشكل عائقاً أماـ التخلص
من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف؛ وقد أظهر الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ بالفعل مرونة يف التعامل مع صبيع اؼبسائل اليت
أعرب اؼبمثلوف عن قلقهم بشأهنا ،دبا يف ذلك تكاليف ترخيص التكنولوجيا ،والبحث والتطوير .كما كاف لو
أيضاً سجل طيب يف سبويل مشاريع إيضاحية للتكنولوجيات اعبديدة .ومن اعبدير بالذكر أيضاً أنو يف حاالت
كثَتة هبري تطوير تكنولوجيا جديدة يف أطراؼ عاملة باؼبادة ٘ ونقلها منها بدالً من األطراؼ غَت العاملة
باؼبادة ٘ .وقاؿ إنو يلزـ إجراء مزيد من اؼبناقشة عن نقل التكنولوجيا اليت عفا عليها الزمن إىل األطراؼ العاملة
باؼبادة ٘ ،وكذلك مشاكل البلداف اؼبستهلكة ألحجاـ منخفضة ،واليت مل تنتج بنفسها أي معدات.
 -ٔٓٙورداً على سؤاؿ عن التمويل للتخلص من اؼبواد اؼبستعملة ،الحظ أف أياً من التعديبلت مل يقًتح
التخلص الكامل من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية؛ ولذلك ليست ىناؾ حاجة إىل التخلص منها وتدمَتىا،
خبلفاً للمواد اليت هبري التخلص منها بصورة كاملة.
 -ٔٓٚورداً على سؤاؿ عن مصادر التمويل اإلضافية للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية،
أوضح فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة أف اقًتاح الواليات يرى الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ على أنو اؼبصدر
الرئيسي ،ولكنو سيسمح أيضاً دبصادر تكميلية .وأضاؼ أنو سَتحب بإجراء مزيد من اؼبناقشة بشأف ىذه
اؼبسألة.
 -ٔٓٛوبعد اإلجابات أعبله من مقدمي االقًتاح ،قالت فبثلة عن األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ إف مسألة حقوؽ
اؼبلكية الفكرية مسألة حرجة .ومع أف كثَتاً من البدائل اعبديدة مثل مركبات الغاز الثقيل هبري تطويرىا يف
أطراؼ عاملة باؼبادة ٘ ،إال أف براءات اخًتاع ىذه البدائل ربتفظ هبا شركات يف أطراؼ غَت عاملة باؼبادة ٘.
واسًتعت االىتماـ إىل االستثمار الكبَت للوقت اؼبطلوب من أجل ربديد اؼبواد اعبديدة ،وتقييمها ،واختبارىا،
واختيارىا ،وتسجيلها ،وما يقًتف بذلك من اغباجة إىل إعادة تصميم اؼبصانع واؼبعدات ،وىو ما يعٍت أف التحوؿ
سيكوف عملية بطيئة ومكلفة .وأضافت أنو ستكوف ىناؾ حدود لقدرة اؼبستهلكُت يف بلداف مثل بلدىا على
ربمل التكاليف .وقالت أيضاً إف بعض اؼبعدات اؼبنتجة واؼبصدرة من أطراؼ عاملة باؼبادة ٘ تفقد حصتها يف
أسواؽ بعض األطراؼ غَت العاملة باؼبادة ٘ بسبب اللوائح الداخلية اليت تفرض رقابة على استخداـ مركب
الكربوف اؽبيدروفلوري.

البدائل واإلعفاءات
 -ٜٔٓرداً على أسئلة تتعلق ببدائل مركب الكربوف اؽبيدروفلوري واالستخداـ احملتمل إلعفاءات من أجل
استخدامات ؿبددة ،أوضح فبثل االرباد األورويب أف اقًتاح االرباد يهدؼ إىل جعل خطط إدارة التخلص من
مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري أكثر مبلءمة للمناخ عن طريق ذبميد اؼبكافئ الكلي لثاين أكسيد الكربوف
من استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية من جانب األطراؼ العاملة
باؼبادة ٘ حبلوؿ عاـ ٕٜٓٔ؛ ونظراً ألف استهبلؾ كلتا اؼبادتُت وبسب دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف ،فإنو
باستطاعة األطراؼ مواصلة استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بالتنسيق مع خططها إلدارة مركب الكربوف
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اؽبيدروكلوري فلوري عندما ال تتاح بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي .ولذلك ليست
ىناؾ حاجة إىل إعفاءات على ىذا النحو .وعبلوة على ذلك ،فإف خطوات التخلص التدرهبي بالنسبة
لؤلطراؼ العاملة باؼبادة ٘ ،واؼبقرر االتفاؽ عليها حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ ستستند إىل استعراض للبدائل حسب كل
قطاع ،بناءً على اؼبعلومات اؼبقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.

ٓٔٔ -وقاؿ فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة إف بدائل مركب الكربوف اؽبيدروفلوري متوفرة ؼبعظم
االستخدامات ،وىذا ىو السبب الرئيسي ؼبشاركة بلده يف رعاية مقًتح اػبفض التدرهبي .ومن شأف مقًتح
الدوؿ اعبزرية مساعدة األطراؼ يف االختيار من سلة غازات ذات قدرات ـبتلفة على إحداث االحًتار العاؼبي
يف حالة عدـ توفر البدائل اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي ،ويبكن ؼبقدمي اؼبقًتح أف ينظروا يف
استحداث إعفاءات الستخدامات معينة إذا رأت األطراؼ ضرورة ذلك.
ٔٔٔ -ورداً على استفسار بشأف ما إذا كاف مقًتح بلده ينص على وسائل لػكبح تنامي استخداـ مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية يف غضوف فًتة السماح البالغة ٘ٔ سنة اؼبمنوحة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،قاؿ
فبثل اؽبند إف اؼبقًتح توخى ذبميد استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بدالً من سيناريو التخفيض بسبب
حالة عدـ اليقُت السائدة حالياً بشأف توفر البدائل .وفيما يتعلق باإلعفاءات ،مشل اؼبقًتح اؽبندي إعفاء إنتاج
واستهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية لبلستخداـ يف أجهزة االستنشاؽ جبرعات مقننة والتطبيقات الطبية
األخرى نظراً لعدـ توفر بدائل ؽبذه االستخدامات يف الوقت الراىن.
ٕٔٔ -ورداً على استفسارات بشأف االستعراض التكنولوجي لبدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية غَت الضارة
باؼبناخ الواردة يف مقًتح أمريكا الشمالية ،قاؿ فبثل الواليات اؼبتحدة إنو من اؼبقرر إجراء االستعراض يف موعد ال
يتجاوز عاـ ٕٕ٘ٓ بالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ويف موعد ال يتجاوز ٖٕٓٓ بالنسبة
لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،وسيستنَت ىذا االستعراض بالتقييمات الرباعية ،والسنوية وغَتىا من
التقييمات ذات الصلة ،فضبلً عن اؼبعلومات اليت يقدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
ٖٔٔ -وفيما يتعلق باإلعفاءات ،ال يتوخى مقًتح أمريكا الشمالية ىذه اإلعفاءات ،ورغم أف بدائل مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية قد ال تتوفر لكل االستخدامات والتطبيقات ولكل األطراؼ ،فإف الكمية اؼبتبقية من
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبسموح باستهبلكها يف فًتة هناية اػبفض التدرهبي ستمكن األطراؼ من
استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وخبلئط مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف القطاعات ذات األولوية مثل
التطبيقات الطبية ،واػبدمات البلزمة ؼبعدات التربيد واغبماية من اغبرائق اؼبوجودة .عبلوة على ذلك ،فإف
االستعراض التكنولوجي اؼبقًتح سيمكن األطراؼ من النظر ؾبدداً يف جداوؿ اػبفض التدرهبي على ضوء توفر
البدائل وإمكانية استيعاهبا .ونظراً إىل أف بعض األطراؼ طلبت اؼبزيد من اؼبرونة بالنسبة لؤلطراؼ اليت تسود فيها
درجات اغبرارة احمليطة العالية ،فقد كاف من اؼبستصوب أف تناقش األطراؼ يف االجتماع اغبايل بعض اؼبسائل
لتحديد أي البلداف والقطاعات اؼبتأثرة بدرجات اغبرارة احمليطة العالية من أجل إهباد حلوؿ ؿبتملة ؽبذه اؼبشاكل.
ٗٔٔ -وقاؿ فبثل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إف األحباث ما زالت جارية بشأف بدائل اؽبالونات
ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية لعدد ؿبدود من تطبيقات اغبماية من اغبرائق ،ولكن نظراً للكميات اؼبطلوبة فبل
يتوقع أف يشكل استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف ىذا القطاع مشكلة كبَتة.
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اؼبنافع البيئية والكفاءة يف استخداـ الطاقة
٘ٔٔ -رداً على بعض االستفسارات اؼبتعلقة بالفوائد البيئية وفوائد الكفاءة يف استخداـ الطاقة اليت تفضي
إليها التعديبلت اؼبقًتحة ،قاؿ فبثل االرباد األورويب إف عملية وضع تشريعات االرباد األورويب للتخفيض على
الصعيد احمللي تضمنت ربليبلً لبدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف كل قطاع على حدة ،باإلضافة إىل كفاءة
ىذه البدائل من حيث استخداـ الطاقة فإف إدخاؿ البدائل ثبت أنو يؤدي إىل ربقيق وفورات من خبلؿ الكفاءة
يف استخداـ الطاقة ،ويبكن االطبلع على اؼبعلومات بشأف ذلك يف مذكرة عن األسئلة اليت يتكرر طرحها،
واؼبذكرة منشورة يف اؼبوقع الشبكي لؤلمانة .وقاؿ إف الكفاءة يف استخداـ الطاقة سبثل عامبلً ىاماً ينبغي لؤلطراؼ
أف تنظر فيو عند تقييم البدائل احملتملة ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،وإف ىذه التقييمات تتطلب الدراسة ال
للغازات البديلة فحسب ،بل لبدائل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية غَت العينية اليت يبكن أف تفضي إىل الكفاءة
يف استخداـ الطاقة.
 -ٔٔٙوقاؿ فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة إف التنسيق األفضل بُت سياسات الكفاءة يف استخداـ الطاقة
وسياسات التربيد يبكن أف تساعد على ربقيق فوائد مناخية ووفورات يف التكاليف للمستهلكُت والبلداف اليت
تُنشئ ىياكل أساسية جديدة للطاقة ،ولذلك فمن اؼبهم أف يعزز بروتوكوؿ مونًتياؿ ىذا التنسيق .عبلوة على
ذلك ،ينبغي تنقيح إجراءات الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لربط التكاليف بشراء معدات جديدة وعمليات ربسُت
تفضي إىل مكتسبات يف ؾباؿ الكفاءة يف استخداـ الطاقة ،وأف تكوف ىذه اؼبعدات اعبديدة وعمليات
التحسُت ىي اؼبؤىلة للتمويل ،ومن مث تقدًن حافز لؤلطراؼ العتماد بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية تتسم
بالكفاءة يف استخداـ الطاقة.
 -ٔٔٚوقاؿ فبثل اؽبند إف الكفاءة يف استخداـ الطاقة قدر برزت بشكل واضح يف مقًتح التعديل الذي قدمو
بلده والذي يسعى إىل منع االستعاضة عن مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ببدائل أقل كفاءة يف استخداـ الطاقة.
 -ٔٔٛوأيد فبثل الواليات اؼبتحدة الرأي القائل بأنو من األنبية دبكاف ال النظر يف اؼبسألة الشائكة لقدرة
البدائل على إحداث االحًتار العاؼبي فحسب ،بل أيضاً يف إمكانية استخدامها للطاقة بكفاءة ،مع مبلحظة أف
أي افتقار للكفاءة من شأنو أف يؤدي إىل زيادة انبعاثات غازات االحتباس اغبراري اليت تطلقها مرافق الطاقة.
ولذلك فمن الضروري السعي إىل إهباد الفرص لزيادة مكتسبات الكفاءة يف استخداـ الطاقة الناصبة عن تنفيذ
بروتوكوؿ مونًتياؿ ،بشىت السبل اليت تشمل معاعبة مسألة التمويل ،وكيف يبكن أف يبوؿ الصندوؽ اؼبتعدد
األطراؼ استثمارات مستهدفة تفضي إىل زيادة مكتسبات الكفاءة يف استخداـ الطاقة.
 -ٜٔٔوعلى ضوء إجابات مقدمي اؼبقًتحات بشأف الكفاءة يف استخداـ الطاقة ،أعربت فبثلة عن تأييدىا
للرأي القائل بأنو ينبغي إيبلء اؼبزيد من االىتماـ للكفاءة يف استخداـ الطاقة يف سياؽ اعبهود الرامية إىل
االستعاضة عن مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،فضبلً عن مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .وأشارت إىل أف
اعتماد بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية أقل كفاءة يف استخداـ الطاقة قد يكوف مربراً يف اؼباضي نظراً
إىل أف مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية من اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف وأف والية األطراؼ تقضي بعدـ
استخداـ ىذه اؼبواد .ونظراً إىل أف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ليست من اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف ،فإف
ىذا األساس النظري قد ال ينطبق عليها .ورحبت بتعليق فبثل الواليات اؼبتحدة وقولو إف بلده منفتح على
مناقشة إمكانية أف يقدـ الصندوؽ اؼبتعددة األطراؼ الدعم اؼبايل للبدائل ذات الكفاءة يف استخداـ الطاقة،
وقالت إف بلدىا سيكوف مهتماً باؼبشاركة يف ىذه اؼبناقشات.
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ٕٓٔ -ورداً على استفسار بشأف توفر البيانات اليت تُستخدـ يف تقييم استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية
يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،قاؿ فبثل اؼبكسيك إنو يبكن اغبصوؿ على ىذه البيانات من سلطات
اعبمارؾ يف ىذه األطراؼ ألف سلطات اعبمارؾ ربتفظ بسجبلت عن واردات وصادرات مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ،ومن قطاع الصناعة ،وعرض إجراء مناقشات ثنائية يف االجتماع اغبايل مع األطراؼ اؼبهتمة بشأف
ـبتلف اػبيارات.

خطوط األساس وتدابَت الرقابة
ٕٔٔ -ورداً على االستفسارات بشأف خطوط األساس وتدابَت الرقابة احملددة يف مقًتح أمريكا الشمالية،
الحظت فبثلة الواليات اؼبتحدة أف صبيع التعديبلت اؼبقًتحة األربعة استخدمت خليط من أرقاـ استهبلؾ وإنتاج
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية لتحديد مستويات خطوط األساس إلجراء
التخفيضات يف استهبلؾ وإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وحيث أف صبيع البلداف سبر حالياً دبرحلة ربوؿ
من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل مواد أخرى ،دبا يف ذلك مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،فإف
استخداـ أرقاـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وحدىا سينتج عنو خط أساس منخفض بشكل غَت واقعي.
فالتعديبلت اؼبقًتحة زبتلف يف اختيار السنوات اليت تستخدمها يف حساب خطوط أساس االستهبلؾ واإلنتاج
ويف حالة مقًتح أمريكا الشمالية ،مت اختيار السنوات ٕٔٔٓ ٕٖٓٔ-لكوهنا حديثة بالقدر الكايف الذي يعطي
صورة أوضح بشكل معقوؿ للمستويات اغبالية لبلستخداـ .وقالت إهنا تسلم بأف ىناؾ بعض البلداف اليت قد
تواجهها صعوبات يف صبع بيانات عن مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،ولكنها أضافت أنو من حيث اؼببدأ توجد
مصادر كثَتة متوفرة ،دبا يف ذلك برامج اإلببلغ الوطنية ،حيثما كانت موجودة ،والدراسات االستقصائية
للصناعة والبيانات اعبمركية ،قائلةً إهنا ترحب دبواصلة اؼبناقشات بالتفصيل بشأف االحتماالت األخرى.
ٕٕٔ -ورداً على سؤاؿ حوؿ عدـ احتواء مقًتح أمريكا الشمالية ألي تاريخ لتجميد استهبلؾ وإنتاج مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية لدى األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ أوضحت بأف التجميد مل يكن ضرورياً يف
اعتقادىم بالنظر إىل أف اػبطوة األوىل اؼبتوخاة كانت التخفيض بنسبة ٓٔ يف اؼبائة حبلوؿ  .ٕٜٓٔفإذا ما
اعتمد التعديل يف عاـ ٕ٘ٔٓ ،فإف التخفيض بنسبة ٓٔ يف اؼبائة يف عاـ  ٕٜٓٔسوؼ يقتضي حقيقة فرض
ذبميد لبلستهبلؾ واإلنتاج عند نقطة ما يف الفًتة بُت  ٕٓٔٙو .ٕٓٔٛففًتة السماح لؤلطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ قبل أف يبدأ نفاذ تدابَت الرقابة ىي أقصر من فًتة السماح للمواد األخرى اػباضعة للرقابة دبوجب
بروتوكوؿ مونًتياؿ ،حسبما أشار البعض ،غَت أف خطوات اػبفض التدرهبي اؼبقًتحة لؤلطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ ىي أقل صرامة حيث ال تأيت اػبطوة األوىل إال يف عاـ  ،ٕٕٓٙوذلك بعد سبعة أعواـ من اػبطوة
األوىل لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .غَت أهنا ،وكما ىو اغباؿ بالنسبة عبميع العناصر األخرى اليت
تضمنها مقًتحها ،فإهنا على استعداد ؼبناقشتها والنظر فيها دبزيد من التفاصيل.
ٖٕٔ -وأضاؼ فبثل اؼبكسيك أف حساب اػبط األساسي من خبلؿ استعماؿ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية
فلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ظبح خبلق ظروؼ أدت إىل أنو مل يتم حىت اآلف تطوير أو اعتماد بدائل
ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .فخطوات اػبفض التدرهبي وضعت على أساس التجارب السابقة يف ؾباؿ
التخلص التدرهبي من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف ،وربليل مدى توافر وتكاليف البدائل يف القطاعات اؼبختلفة الذي
كانت تستخدـ فيها .ومن الواضح أنو سيكوف من الضروري إهباد الدعم اؼبايل لتمكُت أطراؼ اؼبادة ٘ من
ربقيق ذلك.
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ٕٗٔ -وأوضح فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة أف خطوط األساس يف مقًتح الدوؿ اعبزرية وضعت حساباهتا
كخليط بُت مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إلبراز االحتياجات العامة ؽبذه
األطراؼ ألجهزة التربيد .وقد استخدـ اؼبقًتح السنوات األخَتة لبيانات خط األساس لؤلطراؼ العاملة باؼبادة ٘
بدالً من استخدامها يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ وذلك إلتاحة الفرصة لتحسُت صبع البيانات .ورداً
على استفسار حوؿ مدى توافق اؼبقًتح مع خطط إدارة التخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،قاؿ
إف أحد أقوى عناصر قوة اؼبقًتح ىي دقة الطريقة اليت مت هبا تزامن خطوات اػبفض التدرهبي لؤلطراؼ العاملة
باؼبادة ٘ مع اعبداوؿ الزمنية للتخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية اؼبوضوعة يف الربوتوكوؿ األمر
الذي ييسر كثَتاً التخطيط الوطٍت ويقلل من األعباء اإلدارية الواقعة على اللجنة التنفيذية للصندوؽ اؼبتعدد
األطراؼ ويساعد يف ذبنب اغباجة إىل ازدواج التخلص التدرهبي باستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية،
وأعرب أيضاً عن أملو يف أف يتوفر التمويل اإلضايف فوؽ ما يوفره الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ من أجل تعزيز ذلك
التآزر .ففًتة السماح بالنسبة لؤلطراؼ العاملة باؼبادة ٘ تعد قصَتة نسبياً غَت أف ذلك ىو نتيجة تزامن اعبداوؿ
الزمنية للرقابة مع جداوؿ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،ويف كل اغباالت يقابل ذلك خط أساس أكرب
نسبياً.
ٕ٘ٔ -وأوضح فبثل االرباد األورويب أف اقًتاح االرباد األورويب ال يتضمن ذبميداً بالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة
باؼبادة ٘ ألف اػبطوة األوىل  -وىي التخفيض بنسبة ٘ٔ يف اؼبائة حبلوؿ عاـ  - ٕٜٓٔتُعد طموحة نسبياً.
ونظراً للوقت اؼبطلوب لتصديق التعديل اؼبقًتح ،فإف ربديد موعد مبكر للتجميد ال يبدو عملياً .وبالنسبة ألرقاـ
خط األساس لؤلطراؼ غَت العاملة باؼبادة ٘ ،فإف الرقم اػباص دبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ىو ذلك
الذي يسمح بو الربوتوكوؿ يف الفًتة  ٕٕٓٔ-ٕٜٓٓبدالً من الرقم الفعلي ،ألف سرعة التخلص تفاوتت بدرجة
كبَتة بُت البلداف .فرقم ال ػ ٘ٗ يف اؼبائة اؼبستخدـ يف اغبساب بالنسبة ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
يعادؿ تقريباً ٘ٔ يف اؼبائة من رقم خط األساس األصلي بالنسبة ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية احملددة يف
عاـ  .ٜٜٔٛغَت أنو من اؼبهم أف يوضع يف االعتبار أنو يف صبيع التعديبلت األربعة اؼبقًتحة ،كاف خط األساس
ومستويات اػبفض التدرهبي ؿبسوبة دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف .وقد أتاح ىذا قدراً كبَتاً من اؼبرونة لتحقيق
خطوات التخلص التدرهبي؛ وسيكوف من اؼبمكن ،على سبيل اؼبثاؿ ،ربقيق خطوة اػبفض التدرهبي باستخداـ
نفس اغبجم من مواد التربيد عن طريق زبفيض متوسط قدرة اؼبواد اؼبستخدمة على إحداث االحًتار العاؼبي.
 -ٕٔٙوأضاؼ فبثل آخر من االرباد األورويب أنو مل يتسن بعد حساب ؾبموع التكاليف اؼبتوقعة القًتاح
االرباد األورويب ألف خطوات التخفيض التدرهبي بالنسبة لؤلطراؼ العاملة باؼبادة ٘ ستتحدد يف موعد الحق؛
غَت أنو من الواضح أف االقًتاح يتوخى توفَت دعم مايل وتقٍت عن طريق الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ ،ويقًتح
تعديل اؼبادة ٓٔ من بروتوكوؿ مونًتياؿ لتوضيح ذلك.
 -ٕٔٚوقاؿ فبثل اؽبند إنو مل يفهم حىت اآلف ؼباذا مل تتضمن بعض التعديبلت اؼبقًتحة ذبميداً لبلستهبلؾ
واإلنتاج بالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة باؼبادة ٘ ،مقًتحاً أنو ليس من اؼبمكن زبفيض مستويات االستهبلؾ
واإلنتاج إذا مل يتم ذبميدىا أوالً .ورداً على أسئلة بشأف اقًتاح قدمو الطرؼ الذي ينتمي إليو ،أوضح أف سنوات
خط األساس اليت تضمنتها اؼبادة ٘ قد ُحددت للفًتة  ٕٖٓٓ-ٕٕٓٛألف بيانات مركب الكربوف اؽبيدروفلوري
اليت يُعوؿ عليها ليست موجودة حالياً بالنسبة ؼبعظم األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ .وبالنسبة لعمليات التخلص
األخرى دبوجب الربوتوكوؿ ،فقد حظيت األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ بفًتة ظباح مدهتا ٘ٔ عاماً ،وعادة فإف
العمل باللوائح اؼبطلوبة يستغرؽ عدة سنوات قبل أف يتسٌت ذبميع بيانات يُعوؿ عليها .وعبلوة على ذلك ،فإف
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التخلص من مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري سار خبطوات أسرع يف األطراؼ غَت العاملة باؼبادة ٘ منو يف
األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ ،ولذلك بدا من اؼبعقوؿ االنتظار حىت بعد عاـ ٕٕ٘ٓ لتحديد مستويات خط
األساس ،نظراً ألنو يف ذلك الوقت سيكوف االستهبلؾ واإلنتاج يف األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ قد البفض إىل
٘ ٖٕ,يف اؼبائة من خطوط األساس .وكما مت توضيحو من قبل ،فإف اغبواجز اليت تسببها حقوؽ اؼبلكية الفكرية
من اؼبتوقع أف تسبب مشاكل عند التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
 -ٕٔٛورداً على سؤاؿ آخر عن استخداـ أرقاـ مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري يف حساب مستويات
خط األساس بالنسبة لؤلطراؼ العاملة باؼبادة ٘ ،أوضح فبثل اؼبكسيك أف استخداـ ٓ٘ يف اؼبائة من استهبلؾ
مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري أثناء فًتة خط األساس يف اقًتاح أمريكا الشمالية قُصد بو أف يعكس مدى
ربوؿ تطبيقات مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري إىل تطبيقات مركب الكربوف اؽبيدروفلوري .فاألرقاـ ؿبسوبة
دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف ،ولذلك فإهنا ال ترتبط مباشرة جبدوؿ بروتوكوؿ مونًتياؿ اغبايل للتخلص من
مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،واليت ُربسب على أساس قدرة استنفاد األوزوف .ويتضمن خط األساس
أيضاً مائة يف اؼبائة من استخداـ مركب الكربوف اؽبيدروفلوري يف نفس السنوات ،ولكن نظراً ألف بعض
استخدامات مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية مل تتحوؿ بعد إىل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،فإنو يبكن
إدراج نسبة من مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري اؼبستخدـ أيضاً.
 -ٕٜٔويف جلسة الحقة ،أُثَتت أسئلة إضافية تتناوؿ خطوط األساس وتدابَت الرقابة .ورداً على أسئلة من
ىذا القبيل بشأف مقًتح أمريكا الشمالية ،أوضح فبثل اؼبكسيك أف خط األساس يف حالة األطراؼ غَت العاملة
دبوجب اؼبادة ٘ قد روعي فيو أف جهود ىذه األطراؼ للتخلص من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية قد
بدأت فعبلً خبلؿ الفًتة ٕٔٔٓ ،ٕٖٓٔ-ومن مث فإف استهبلكها من ىذه اؼبركبات يقل كثَتاً عن نظَته يف
األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .ولذلك ،فإف اؼبضاعف اؼبطبق على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية أعلى تفادياً
للتقليل احملتمل من حجم الطلب من ىذه اؼبركبات .ويف ذلك السياؽ ،كاف من اؼبهم أيضاً أف يُراعى أف نقطة
البداية الستهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية بالنسبة لؤلطراؼ غَت اػباضعة للمادة٘ ىي زبفيض االستهبلؾ
بنسبة ٓٔ يف اؼبائة وليس ذبميده.
ٖٓٔ -ورداً على السؤاؿ ذاتو ،أشار فبثل االرباد األورويب إىل أف الفًتة اؼبرجعية فًتة سابقة ألف االرباد األورويب
كانت حبوزتو بيانات موثوؽ هبا عن االستهبلؾ يف تلك الفًتة يف قطاع التربيد وسائر القطاعات ذات الصلة.
وينبغي أف يُراعى أيضاً أنو كاف لدى البلداف النامية يف تلك الفًتة استهبلؾ من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية
فلورية كاف سيحوؿ أغلبو إىل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي
حبلوؿ تاريخ البداية .وإىل ذلك يعود سبب استخداـ مزيج من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية .ويكفل اتباع هنج السلة حياؿ االستهبلؾ تقييم قطاعات بأكملها من حيث مكافئ ثاين
أُكسيد الكربوف؛ وعندئذ يكوف اجملاؿ مفتوحاً لتوسيع قدرة التربيد البلزمة لبلوغ األىداؼ اإلمبائية .ولبلوغ
مستوى التجميد واغبفاظ عليو يف اؼبستقبل ،يلزـ أف تتحوؿ القطاعات اؼبعنية إىل استخداـ بدائل ذات قدرة
منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،وىو ما وبدث فعبلً يف إطار التخلص التدرهبي اغبايل من مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية وتلك ىي اؼبيزة اليت وبققها ربط التخفيض يف مركبات الكربوف اؽبيدوفلورية
بالتخلص التدرهبي منو .ولفت فبثل االرباد األورويب االنتباه إىل دراسات اغبالة اؼبعروضة يف اؼبوقع الشبكي
للمناقشة غَت الرظبية اليت تُ ِّبُت أف اعبهود اؼببذولة لبلوغ مستوى التجميد ستسفر تلقائياً عن البفاض االستهبلؾ،
ألف القطاعات اليت تتحوؿ إىل استخداـ بدائل مستدامة لن تكوف حباجة إىل مزيد من الصيانة.
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ٖٔٔ -وتناولت فبثلة الواليات اؼبتحدة عدة أسئلة أُثَتت بشأف فًتة خط األساس ٕٔٔٓ ،ٕٖٓٔ-فبدأت
بالتشديد على أف مقدمي مقًتح أمريكا الشمالية استخدموا اؼبعلومات عن الفًتات السابقة حصراً لوضع صيغة
تتيح حساب مستويات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .ورداً على اؼبخاوؼ اليت يثَتىا استخداـ االستهبلؾ
السابق من مادتُت ـبتلفتُت لوضع خط أساس اللتزامات الرقابة ؼبادة واحدة من ىاتُت اؼبادتُت فقط ،أشارت إىل
أف شبة سابقة يف ىذا الصدد تتمثل يف حساب خط األساس ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية لؤلطراؼ غَت
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ الذي أُجري يف عاـ ٕ ٜٜٔواستُخدـ فيو مزيج من استهبلؾ عاـ  ٜٜٔٛمن مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف الكلورية فلورية لوضع خط أساس لبلستهبلؾ اؼبسموح بو من
مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .ويف تلك الصيغة ،اكبصر دور اعبزء اػباص دبركبات الكربوف الكلورية فلورية
يف إظهار القدر الذي سيحدث من ربويل مركبات الكربوف الكلورية فلورية إىل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية.
أما الصيغة ذاهتا ،فيقتصر ىدفها على إهباد كمية تُستخدـ كنقطة بداية وال يُبتغى منها تصوير التغلغل اغبايل يف
السوؽ أو الكميات اؼبستخدمة .وعلى اؼبنواؿ نفسو ،است ِ
خدمت خطوط األساس الواردة يف مقًتح أمريكا
ُ
الشمالية بيانات عن مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية تعود إىل فًتات سابقة ،وأخذت يف اغبسباف يف اآلف
ذاتو أف ىذه اؼبركبات ستفسح اجملاؿ ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية وأف ىناؾ فعبلً قدر من االستهبلؾ ؼبركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية .وعلى ىذا النحو ،تأخذ اػبطوط األساسية يف اغبسباف ازدياد استهبلؾ مركبات الكربوف
عما كاف عليو يف السنوات اؼبرجعية ٕٔٔٓ.ٕٖٓٔ-
اؽبيدروفلورية َّ
ٕٖٔ -وقدمت فبثلة الواليات اؼبتحدة أيضاً مزيداً من اإليضاحات بشأف نقطة بدء التخلص التدرهبي
لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .ورداً على القوؿ بأف بدء التخلص التدرهبي بتخفيض من خط األساس
ال من التجميد مل وبدث من قبل يف إطار الربوتوكوؿ ،أشارت إىل أف التخفيض التدرهبي لربوميد كلوريد اؼبيثاف
واؼبواد اؼبوصوفة بأهنا ’’مركبات كربوف كلورية فلورية أخرى‘‘ دبوجب الربوتوكوؿ ،بدأ بعمليات زبفيض فورية من
خطوط األساس ال بتجميد االستهبلؾ عند ىذه اػبطوط .وبصدد الفرؽ بُت نقطة البداية لؤلطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٘ وتلك غَت العاملة دبوجبها ،قالت إف مقدمي اؼبقًتح رأوا أف تبدأ األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة
٘ من التجميد ،بينما تبدأ األطراؼ غَت العاملة دبوجب ىذ اؼبادة بتخفيض فوري من خط األساس ألف ىذه
الطريقة ستكوف إىل العدؿ أقرب.
ٖٖٔ -وردت فبثلة الواليات اؼبتحدة أيضاً على استفسار عن سبب االختبلؼ بُت النسب اؼبئوية اؼبستخدمة
يف إعداد خطوط األساس ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ وتلك
العاملة دبوجبها ،فأعادت التأكيد على أف الغرض اؼبنشود من ىذه الصيغة ىو إهباد رقم أو نقطة انطبلؽ تأخذ
النمو يف اغبسباف وليس تناوؿ اغبصة من السوؽ .وأعربت عن اتفاقها مع التعليقات القائلة بأف األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٘ واألطراؼ غَت العاملة دبوجبها قطعت أشواطاً متفاوتة أشد التفاوت يف التخفيض التدرهبي
ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية .ففي حالة األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،تبلغ النسبة اؼبئوية
اؼبستخدمة يف حسابات خط األساس ٘ ٚيف اؼبائة من استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية خبلؿ
الفًتة ٕٔٔٓ .ٕٖٓٔ -غَت أنو من اؼبهم أف يُؤخذ يف اغبسباف أف استهبلؾ األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة
٘ خبلؿ تلك الفًتة مل يتجاوز ٕ٘ يف اؼبائة من خط األساس األصلي .ولذلك ،فإف النسبة اؼبئوية اؼبستخدمة
غبساب خط األساس بالنسبة لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ تبلغ ٘ ٚيف اؼبائة فبا ال يزيد عن ٕ٘ يف
اؼبائة من خط األساس ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،أو ٘ ٖٚ,يف اؼبائةَّ .اما يف حالة األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٘ ،فكانت النسبة ٓ٘ يف اؼبائة من استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية للفًتة ٕٔٔٓ-
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ٖٕٔٓ؛ ويبكن أف تتواصل زيادة االستهبلؾ خبلؿ عامي ٕٔٔٓ ؤٕٕٓ ،بينما يكوف عاـ ٖٕٔٓ عاـ
التجميد .ولذلك ،يبلغ خط األساس لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ نسبة ٓ٘ يف اؼبائة من ٓٓٔ يف اؼبائة
من استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،وىو ىبتلف اختبلفاً شديداً عن خط األساس بالنسبة
لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘.
ٖٗٔ -وتناولت فبثلة الواليات اؼبتحدة نقطة أخَتة ،فقالت ،رداً على تعليقات عديدة ال رببذ صبع التعديبلت
األربعة اؼبقًتحة يف وثيقة واحدة ،إف عرض النصوص اؼبختلفة معاً استناداً إىل اعبدوؿ الوارد يف الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2سيؤدي إىل فهم اؼبقًتحات فهماً أفضل.
ضمن يف حسابات خط األساس ،قاؿ فبثل االرباد األورويب
ٖ٘ٔ -ورداً على سؤاؿ عن القطاعات اليت ستُ َّ
ضمن.
وفبثلة الواليات اؼبتحدة إف صبيع القطاعات اليت تُستخدـ فيها مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ستُ َّ
 -ٖٔٙومضى فبثل االرباد األورويب يف الرد على سؤاؿ عن النسبة اؼبئوية للتحوؿ من استهبلؾ مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف عملية التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية ،فأقر بأف استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية مل ُوب َّوؿ بأكملو إىل مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية .وقاؿ إف ىناؾ قدراً كبَتاً من التفاوت بُت البلداف حىت داخل االرباد األورويب ،إذ أف معدالت
التحويل تًتاوح بُت ٖٓ يف اؼبائة وٓ ٛيف اؼبائة .وكاف لبلرباد األورويب نظاـ لئلببلغ منذ عاـ  ٕٓٓٙوبوسعو
أف يضع خط أساس دوف مشقة ،بيد أف الوضع ىبتلف يف بلداف أخرى ،السيما األطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٘.
 -ٖٔٚورد أيضاً على سؤاؿ عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية اؼبسموح هبا يف خط األساس
الوارد يف مقًتح االرباد األورويب عوضاً عن االستهبلؾ الفعلي من ىذه اؼبركبات ،فقاؿ إهنم توخوا االَّ يظلموا
األطراؼ اليت زبلصت تدرهبياً من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية وغَتىا من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف يف
وقت أبكر وبطريقة أسرع فبا تقتضيو اعبداوؿ الزمنية للتخلص يف بروتوكوؿ مونًتياؿ .وقاؿ إف اختيار أسهل
اجملاالت أوالً وإرجاء اجملاالت األصعب إىل حُت إجراء نقاش بشأف تدابَت التخفيض اإلضافية أمر طبيعي يف
ىذه اغباالت .ولذلك ،فإف من االنصاؼ أف يُنظر يف ما ىو مسموح وما مت ربويلو فعبلً ال يف االستهبلؾ
الفعلي .وتناوؿ فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة ىذه اؼبسالة أيضاً فقاؿ إف الدوؿ اعبزرية ملمة بالتدابَت اؼببكرة
اليت ازبذىا االرباد األورويب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ولكن تعذر عليها تضمينها يف مقًتحها.
غَت أنو أبدى استعداده ؼبناقشة سبل تكييف خط األساس الوارد يف مقًتح الدوؿ اعبزرية بدرجة أكرب.
 -ٖٔٛورداً على سؤاؿ ،قاؿ فبثل اؽبند إف التخفيض التدرهبي لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ سيبدأ بعد
األطراؼ غَت العاملة دبوجب ىذه اؼبادة خبمسة عشر عاماً عمبلً دببدأ اؼبسؤوليات اؼبشًتكة ولكنها متباينة ،فضبلً
عن أف ذلك يتسق مع اؼبمارسة التقليدية اؼبتبعة يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ ،اليت حصلت دبوجبها األطراؼ
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ على فًتات ظباح تًتاوح بُت ٘ٔ و ٔٚسنة يف تنفيذ عمليات التخفيض التدرهبي للمواد
اؼبستنفدة األوزوف .وفيما ىبص ؾبموعات اؼبواد الكيميائية الواردة يف اؼبقًتح اؽبندي ،قاؿ إف اجملموعة ٔ تتضمن
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اليت طُ ِرحت يف األسواؽ بدائل عنها أقل قدرة على إحداث االحًتار العاؼبي ،بينما
تشمل اجملموعة ٕ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اؼبستخدمة بشكل ؿبدود يف بعض البلداف .أ َّما اجملموعة ٖ،
فتضم مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اليت مل تظهر بعد تقانات بديلة عنها .و َّأما اجملموعة ٗ ،فتتألف من مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة األقل على إحداث االحًتار العاؼبي اليت يُتوقع أف يستمر استخدامها.
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أوجو التآزر بُت بروتوكوؿ مونًتياؿ واتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ
 -ٖٜٔرداً على تساؤالت تتعلق بأوجو التآزر بُت بروتوكوؿ مونًتياؿ واتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت
اؼبناخ وبروتوكوؿ كيوتو اؼبلحق هبا ،قاؿ فبثل اؽبند إف األىداؼ اؼبتعلقة بتغَت اؼبناخ واحملددة يف تعديل بلده اؼبقًتح
ستتطلب يف مرحلة ما إجراء تعديل على معاىدات تغَت اؼبناخ .ورداً على سؤاؿ آخر عن العبلقات القانونية يف
حالة إجراء مثل ىذا التعديل ،قاؿ إف ىذه اؼبسألة ستًتؾ للخرباء القانونيُت ،لكنو يعتقد أف من الضروري تعديل
االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ وبروتوكوؿ كيوتو.
ٓٗٔ -وقاؿ فبثل الواليات اؼبتحدة األمريكية ،مسلطاً الضوء على التكامل بُت نظامي األوزوف وتغَت اؼبناخ،
إف االثنُت يسعياف لتحقيق أىداؼ فباثلة فيما يتعلق بالتخفيف من استهبلؾ وإنتاج مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية اليت ينبغي ،باعتبارنبا من غازات االحتباس اغبراري ،مواصلة التعامل معهما ضمن االتفاقية اإلطارية
بشأف تغَت اؼبناخ وبروتوكوؿ كيوتو اؼبلحق هبا .وفيما يتعلق بتقسيم العمل ،فإف الدراية الفنية اؼبستفيضة لربوتوكوؿ
مونًتياؿ ومؤسساتو يف العمل مع قطاعات تستخدـ مواد مستنفدة لؤلوزوف تسهم يف بذؿ جهود أوسع نطاقاً
بشأف تغَت اؼبناخ ،يف حُت أف اإلببلغ عن االنبعاثات ورصدىا ،إىل جانب اعبهود األوسع نطاقاً من أجل
التصدي لآلثار العاؼبية لتغَت اؼبناخ ،ستًُتؾ لبلتفاقية اإلطارية .وفيما يتعلق بالتوضيح القانوين ،اسًتعى االىتماـ
إىل أف اقًتاح أمريكا الشمالية سرد مواد االتفاقية اإلطارية وبروتوكوؿ كيوتو اؼبلحق هبا اليت أشارت على وجو
التحديد إىل غازات االحتباس اغبراري اليت زبضع للرقابة دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ ،ونص على أنو ينبغي
لؤلطراؼ يف التعديل أف تواصل تطبيق ىذه األحكاـ ما دامت نافذة بالنسبة ؽبا .وينبغي أف يستجيب ذلك
للشواغل بشأف الغموض وضماف أال ربتاج االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ ،وبروتوكوؿ كيوتو للتعديل ،مع
أف أطرافاً يف االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ وبروتوكوؿ كيوتو قد ترغب يف اعتماد مقرر يرحب بالتعديل
اؼبقًتح لربوتوكوؿ مونًتياؿ ويستكملو.
ٔٗٔ -وأكد فبثل االرباد األورويب أف االرباد األورويب قد حبث بعناية العبلقة بُت نظامي اؼبناخ واألوزوف عند
إعداد اقًتاحو .وأضاؼ أف آراءه بشأف اؼبوضوع ترد يف وثيقة اؼبعلومات (.)UNEP/OzL.Pro/WG.1/36/INF/4
وقد ازبذ االقًتاح ،كنقطة بداية لو ،الفقرة الفرعية (ب) من اؼبادة ٕ من اتفاقية فيينا اليت تطالب األطراؼ بأف
’’تتعاوف يف تنسيق السياسات اؼبناسبة ؼبراقبة أو ربديد أو خفض أو منع األنشطة البشرية‘‘ اليت وبتمل أف
تسبب آثاراً معاكسة تنتج عن تعديل طبقة األوزوف ،نظراً ألف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية تُعد بدائل للمواد
اؼبستنفدة لؤلوزوف ،وتُعد األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ مسؤولة عن العمل من أجل منع مبوىا بدرجة كبَتة،
كما أف اؼبادة ٕ (ب) سبكن األطراؼ من ازباذ التدابَت البلزمة .والواقع أنو ازبذ بالفعل إجراء بشأف مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ .ونظراً ألف االقًتاح يتعلق بتخفيض تدرهبي ؼبركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية بدالً من التخلص منها ،فمن اؼبنطق أف يستمر التعامل مع االنبعاثات عن طريق االتفاقية اإلطارية
بشأف تغَت اؼبناخ ،ولذلك فإف النظامُت سيكمل كل منهما اآلخر .وعبلوة على ذلك ،فإنو ليس ىناؾ سبب
لتعديل االتفاقية اإلطارية وبروتوكوؿ كيوتو اؼبلحق هبا .ونظراً ألف عدداً من األطراؼ يطلب توضيحاً بشأف
مسائل قانونية ؿبتملة ترتبط بالتعديبلت اؼبقًتحة ،فإنو يقًتح أنو يبكن مطالبة األمانة بتحديد مسائل قانونية
ؿبتملة لبحثها وتقدًن تقرير عن ذلك.
ٕٗٔ -وقاؿ فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة إف التعديل الذي اقًتحتو الدوؿ اعبزرية لن يؤثر يف حالة مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار بروتوكوؿ كيوتو .وفيما يتعلق بالتكامل بُت صكوؾ تغَت اؼبناخ واألوزوف ،اسًتعى
االىتماـ إىل لغة الديباجة يف االتفاقية اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ ،واليت ترحب بأوسع تعاوف فبكن بُت البلداف
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ؼبعاعبة آثار تغَت اؼبناخ ،أي على نطاؽ النظم اؼبختلفة اليت تتعامل مع اؼبشاكل البيئية ،مضيفاً أف اعبهود اؼببذولة
لتخفيض استهبلؾ وإنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف إطار التعديل اؼبقًتح ستساير أىداؼ االتفاقية
اإلطارية اػباصة بتثبيت تركزات غازات االحتباس اغبراري يف الغبلؼ اعبوي عند مستوى يبنع التدخبلت اػبطرة
اليت من صنع اإلنساف يف نظاـ اؼبناخ.
ٖٗٔ -ورداً على اؼبشاغل اليت أعرب عنها أحد اؼبمثلُت عن مدى انعكاس مسألة اؼبسؤوليات اؼبشًتكة ولكنها
متباينة يف اؼبقًتحات ،قاؿ فبثل الواليات اؼبتحدة أنو يف حُت مل يُستخدـ ىذا اؼبصطلح احملدد يف مقًتح أمريكا
وعوعبت ،من
الشمالية ،إال أف اػببلفات بُت األطراؼ العاملة واألطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ أُعًتؼ هبا ُ
بُت أمور أخرى ،دبا يتيح لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ وقتاً إضافياً لتنفيذ التزاماهتا من خبلؿ منحها فًتات
ظباح؛ وإتاحة اؼبرونة من خبلؿ أنظمة الًتخيص؛ وتقدًن اؼبساعدة اؼبالية والتقنية لتعزيز اؼبؤسسات اػباصة بكل
بلد وربوؽبا وتكيفها مع التكنولوجيات اعبديدة .وقاؿ فبثل واليات ميكرونيزيا اؼبوحدة إف اقًتاح الدوؿ اعبزرية
ينص على أف يتم العمل دبوجب التعديل أوالً من جانب األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،وأنو وبتوي على
أسلوب صياغة يتسق مع اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ .وقاؿ فبثل االرباد األورويب إف مفهوـ
اؼبسؤوليات اؼبشًتكة ولكنها متباينة يعكس حقيقة وجود متطلبات متباينة على األطراؼ العاملة واألطراؼ غَت
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،دبا يف ذلك أمور فرض جدوؿ زمٍت للخفض التدرهبي يطبق على الفور من ناحية
مقابل ذبميد وخطوات زبفيض تدرهبي الحقة يتم االتفاؽ عليها ،من جهة أخرى .وباإلضافة إىل ذلك ،فإف
الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ سوؼ يساعد األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ على الوفاء بالتزاماهتا بالتخلص
التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وقاؿ فبثل اؽبند أنو باإلضافة إىل النص على منح فًتة ظباح ؼبدة ٘ٔ
عاماً ،يأخذ اؼبقًتح اؼبقدـ من ببلده أيضاً بعُت االعتبار التكاليف اؼبرتبطة حبقوؽ اؼبلكية الفكرية.
-3

االستنتاج
ٗٗٔ -يف مساء ٕٗ سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ ،أشار الرئيس اؼبشارؾ إىل انقضاء الوقت اؼبتاح ؼبناقشة البند  ٛمن
جدوؿ أعماؿ ىذا االجتماع ،فاتُِفق على تناوؿ ىذا البند مرة أخرى يف اجتماع األطراؼ السابع والعشرين.
٘ٗٔ -وأعاد عدة فبثلوف التأكيد عندئذ على اقًتاح قُدِّـ يف وقت سابق من االجتماع يُطلب فيو من األمانة
يسهل على األطراؼ عقد مقارنة بينها وفهم عناصرىا
إعداد وثيقة ذبمع مقًتحات التعديبلت األربعة حىت ُ
اؼبشًتكة وأوجو االختبلؼ بينها .وجرى التشديد على أف الغرض الوحيد اؼبنشود من ىذا التوحيد ىو تيسَت عقد
مقارنة بُت اؼبقًتحات ولن تكوف لو البتة أي صفة قانونية أو مساس بأي موقف لؤلطراؼ.
 -ٔٗٙغَت أف فبثلُت آخرين أبدوا اعًتاضهم حبجة أف التعديبلت اؼبقًتحة ؿبل جداؿ عميق وبوؿ دوف تطبيق
ىذه الفكرة.
 -ٔٗٚوأعلن فبثل منظمة بيئية غَت حكومية أف منظمتو أعدت جدوؿ بيانات تُتيح عقد مقارنات بُت تأثَت
ـبتلف خطوط األساس واعبداوؿ الزمنية للتخفيض التدرهبي ،دبا فيها تلك الواردة يف التعديبلت اؼبقًتحة .وقاؿ
إف جدوؿ البيانات متاح لؤلطراؼ الستخدامو.
 -ٔٗٛوخلُص الرئيس اؼبشارؾ إىل أف التوافق يف اآلراء مل يتحقق بشأف اؼبقًتح الذي يطلب من األمانة إعداد
نص موحد .ولذلك ،فلن يُقدـ ىذا الطلب يف الوقت اغبايل.
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تاسعاً  -المسائل المتصلة بالتخلص التدريجي التام من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
 -ٜٔٗناقشت األطراؼ يف إطار البند  ٜمن جدوؿ األعماؿ ثبلثة بنود فرعية كاف يتعُت استعراضها دبوجب
اؼبقرر  ٙ/ٜٔيف عاـ ٕ٘ٔٓ أو يف موعد ال يتجاوزه ،وىي :البند الفرعي (أ) بشأف احتماالت طلبات
اإلعفاءات لبلستخداـ الضروري أو اغباجة إليها بالنسبة لؤلطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘؛ والبند الفرعي (ب)
اؼبتعلق بضرورة السماح بنسبة تصل إىل ٘ ٓ,يف اؼبائة من كميات خط األساس لؤلطراؼ غَت العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ من أجل استمرار إنتاج واستهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية لصيانة اؼبعدات يف الفًتة
ٕٕٕٖٓٓٓٓ-؛ والبند الفرعي (ج) اؼبتعلق باؼبزيد من زبفيضات إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية
لبلحتياجات اؼبنزلية األساسية يف الفًتة ما بعد عاـ ٕٕٓٓ.
ٓ٘ٔ -وقالت فبثلة أسًتاليا إف اؼبناقشة بُت األطراؼ كشفت االفتقار بصورة عامة إىل اؼبعلومات عن البنود
الفرعية الثبلثة ،وإف وفد ببلدىا سيقدـ مشروع مقرر يطلب فيو إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إجراء
ربليل ،وتقدًن معلومات إضافية لؤلطراؼ لتستنَت هبا اؼبناقشات مرة أخرى يف عاـ ٕٓٔٙ؛ وإنو سيضع أيضاً
عملية عبمع اؼبعلومات من األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .وربدث العديد من اؼبمثلُت معربُت عن
دعمهم ؼبشروع اؼبقرر ،وأبدوا أيضاً اىتمامهم بإجراء مشاورات غَت رظبية قبل تقدًن مشروع اؼبقرر.
ٔ٘ٔ -وفيما يتعلق باإلعفاءات لبلستخدامات الضرورية ،أشار فبثبلف إىل احتماؿ أف تطرأ اغباجة إىل ىذه
اإلعفاءات لبلستخدامات اؼبختربية والتحليلية ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية يف اؼبستقبل.
ٕ٘ٔ -وفيما يتعلق بالسماح بنسبة ٘ ٓ,يف اؼبائة للخدمات البلزمة للمعدات ،ربدثت إحدى اؼبمثبلت،
ودعمها فبثل آخر ،معربة عن تأييدىا لئلبقاء على ىذه النسبة قائلة إهنا تساعد على صيانة اؼبعدات القائمة إىل
حُت هناية فًتة عمرىا ،فبا يقلل من التكاليف بالنسبة لقطاع الصناعة بعدـ إجراء استبداؿ قسري قبل األواف
للمعدات اليت تؤدي وظائفها .عبلوة على ذلك ،أشارت إىل عدـ اليقُت بشأف اغباجة احملتملة ؼبركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية فيما بعد عاـ ٕٕٓٓ ،وبصفة خاصة يف قطاع اغبماية من اغبرائق ،وأعربت عن أملها يف أف
توضح اؼبعلومات اإلضافية من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ومن األطراؼ ىذه اغبالة.
ٖ٘ٔ -وقاؿ أحد اؼبمثلُت يف معرض تناولو ؼبسألة السماح باإلنتاج بنسبة ٓٔ يف اؼبائة لتلبية االحتياجات
اؼبنزلية األساسية ،إف الوضع قد تغَت منذ استحداث ىذا السماح ،فاألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ لديها يف
الوقت اغبايل إنتاج كاؼ من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،وإف السماح بنسبة ٓٔ يف اؼبائة لؤلطراؼ
غَت العاملة باؼبادة ٘ ما عادت يف حاجة إىل تلبية احتياجات األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘.
ٗ٘ٔ -وأحاط الفريق العامل باؼبعلومات اؼبقدمة.
٘٘ٔ -ويف وقت الحق ،قدمت فبثلة أسًتاليا ،نيابة عن وفدىا ووفدي كندا والواليات اؼبتحدة ،مشروع اؼبقرر
اؼبشار إليو آنفاً الذي يتناوؿ مسائل ذات صلة بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية.
وقالت إف مشروع اؼبقرر شبرة مشاورات بُت األطراؼ اليت تناولت الكلمة يف ىذا الصدد.
اؼببُت يف اؼبرفق األوؿ هبذا التقرير إىل اجتماع األطراؼ
 -ٔ٘ٙووافق الفريق العامل على إحالة مشروع اؼبقرر َّ
السابع والثبلثُت إلجراء مزيد من النظر فيو.
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عاشراً -تدابير لتيسير رصد التجارة في مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية واستبدال المواد (المقرر
)1/46
 -ٔ٘ٚيف سياؽ تقدًن ىذا البند ،وجو الرئيس اؼبشارؾ االنتباه إىل تقرير أمانة األوزوف عن عملها يف التنسيق
مع منظمة اعبمارؾ العاؼبية يف دراسة إمكانية تعيُت رموز فردية من رموز النظاـ اؼبنسق لتصنيف اؼبواد الكيميائية
خاصة بالبدائل اؼبفلورة ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف الكلورية فلورية األكثر شيوعاً يف
التداوؿ التجاري اؼبصنفة بالرمز  ٕٜٖٓ,ٖٜمن رموز النظاـ اؼبنسق لغرض وحيد ىو منع اإلذبار غَت اؼبشروع
دبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف الكلورية فلورية ( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/2الفقرتاف
ٖٓ ؤٖ).
 -ٔ٘ٛويف سياؽ اؼبناقشات اليت تلت ،أُعرب عن التقدير بصورة عامة لعمل األمانة بشأف اؼبسألة اؽبامة
اػباصة برموز النظاـ اؼبنسق ،وإقامة عبلقات فبتازة مع منظمة اعبمارؾ العاؼبية .وتربع أحد اؼبمثلُت الذي ربدث
باسم ؾبموعة من األطراؼ بتزويد األمانة برموز صبارؾ ؿبلية ؼبركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،ومركبات األوليفينات
اؽبيدروفلورية اؼبتداولة يف التجارة اليت ما زالت تلك األطراؼ تضع عليها اللمسات األخَتة توطئة العتمادىا.
وأبدى فبثل آخر اىتمامو بدراسة ىذه الرموز يف إطار عمل بلده بشأف ىذه اؼبسألة .وطلب أيضاً من األمانة
تقدًن قائمة باؼبواد اليت تشًتؾ يف تصنيفها مع منظمة اعبمارؾ العاؼبية للنظر فيها ،وأشار فبثل ثالث إىل أنبية
البدائل ،دب ا يف ذلك اؼبزائج يف منطقتو وطلب إىل األمانة أف تقدـ قائمة باؼبواد اليت مت تقاظبها مع منظمة
اعبمارؾ العاؼبية للبدائل اؼبفلورة اليت يشيع استخدامها بغية أف زبصص ؽبا رموز من رموز النظاـ اؼبنسق.
 -ٜٔ٘وقاؿ أحد اؼبمثلُت إف سلطات اعبمارؾ يف بلده تعترب أف الرموز اعبمركية بالغة األنبية يف إطار اعبهود
الوطنية الرامية إىل تعزيز وترسيخ الضوابط على استَتاد اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزوف .وسلط فبثل آخر الضوء
على ذبربة بلده اإلهبابية يف ؾباؿ الرموز اعبمركية اؼبكونة من شبانية أرقاـ بالنسبة لبدائل مركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية .وقاؿ فبثبلف آخراف إف فعالية الرموز يف التصدي لئلذبار غَت اؼبشروع يف البدائل اؼبفلورة
ستعتمد على التعاوف اؼبكثف فيما بُت األطراؼ ،وأضاؼ فبثل آخر أف ذلك يستلزـ أيضاً التعزيز اؼبؤسسي،
وبناء القدرات ،والبدائل اؼبتوفرة على نطاؽ واسع.

حادي عشر -المجاالت المحتملة للتركيز عليها في تقارير عام  4101التي تصدر كل أربع سنوات عن أفرقة
التقييم
ٓ -ٔٙيف إطار ىذا البند ،أشاد ؾبدداً العديد من اؼبمثلُت بأفرقة التقييم لعملها الدؤوب ونوعية ووضوح
تقاريرىا للتقييم حىت ىذا التاريخ.
ٔ -ٔٙوقاؿ فبثل االرباد األورويب إف وفده سيقدـ ورقة غرفة اجتماع ربتوي على االختصاصات اؼبقًتحة
للتقييم الرباعي القادـ .وأبدى كثَتوف من اؼبمثلُت اآلخرين اىتمامهم باؼبسانبة يف صياغة ىذه التقارير .واقًتح
أحد اؼبمثلُت ،وأيده يف ذلك فبثل آخر ،أف تتشاور األطراؼ مع أعضاء الفريق اغباضرين يف االجتماع اغبايل
ؼبعرفة آرائهم بشأف أي اجملاالت ستكوف ؿبل تركيز التقييم الرباعي القادـ.
ٕ -ٔٙوانتهز العديد من اؼبمثلُت الفرصة لتعداد اجملاالت اليت يرغبوف يف أف يروىا مدرجة يف نطاؽ التقييم
الرباعي القادـ ،دبا يف ذلك األوزوف وقطاع الصحة ،وقطاع اإلنتاج ،واؼبسائل ذات الصلة باؼبنتجات اؼبشتقة ،ال
سيما من األوليفينات اؽبيدروفلورية ،واؼبنهجية ،والبارامًتات اؼبستخدمة لتقييم البدائل ،والبدائل للفًتة من
ٕٓ٘ٓ إىل ٓ ،ٕٓٚومتطلبات اؼبناطق اليت تتسم بدرجات حرارة ؿبيطة عالية ،واألفكار واؼبنهجيات للتعامل
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مع اؼبصارؼ اغبالية ؼبركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،واالسًتداد ،وإعادة التدوير ،والتخزين ،والتخلص،
والتدمَت للبدائل اؼبقًتحة كبدائل ،واالحتياجات يف ؾبايل التدريب ،وبناء القدرات يف اؼبستقبل ،ونفاذ البدائل
ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي إىل األسواؽ ومدى فعاليتها ،وبوجو خاص من حيث
اعبدوى التقنية والتكلفة ،وتفصيل كل ىذه العناصر حسب كل طرؼ عامل دبوجب اؼبادة ٘ وكل طرؼ غَت
عامل دبوجبها.
ٖ -ٔٙقدـ فبثل االرباد األورويب يف وقت الحق ،باسم االرباد األورويب وسويسرا ،مشروع مقرر بشأف
اجملاالت احملتملة للًتكيز عليها يف تقييمات عاـ  ٕٓٔٛاليت تصدر كل أربع سنوات عن فريق التقييم العلمي،
وفريق تقييم اآلثار البيئية ،وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي .وأشار إىل أف وفد ببلده قد سنحت لو الفرصة
للتشاور مع بعض األطراؼ وليس صبيعها أثناء صياغة االختصاصات اؼبقًتحة ،ورحب بفرصة التشاور مع
األطراؼ األخرى خبلؿ االجتماع اغبايل.
ٗ -ٔٙأعرب الكثَت من اؼبمثلُت الذين تناولوا الكلمة عن شكرىم لبلرباد األورويب وسويسرا إلعداد ورقة
اجتماع ،مع تعبَت العديد منهم عن تقديرىم بوجو خاص لتقديبها يف وقت مبكر ،من شأنو أف يبنح األطراؼ
الوقت الكايف للنظر فيها قبل انعقاد االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ.
٘ -ٔٙأشار عدد من اؼبمثلُت ،مع ترحيبهم دبشروع اؼبػُقرر ،إىل أهنم حباجة إىل مزيد من الوقت للنظر فيو.
ورأت أطراؼ أخرى أف مشروع اؼبقرر يقًتح مسائل لتنظر فيها أفرقة التقييم تتجاوز نطاؽ الربوتوكوؿ ،مع إعراب
العديد منهم عن عدـ رغبتهم يف مواصلة مناقشتها أكثر من ذلك .ورداً على سؤاؿ ،قاؿ فبثل األمانة إف اقًتاحاً
على غرار مشروع اؼبقرر ورد يف اؼبادة  ٙمن الربوتوكوؿ ،الذي يدعو األطراؼ إىل ربديد اختصاصات أفرقة
التقييم مرة كل أربع سنوات .كما الحظ أيضاً عدد من اؼبمثلُت أنو يف حُت يتضمن مشروع اؼبقرر بعض العناصر
اعبديدة إال أنو يستند إىل حد كبَت على االختصاصات السابقة ألفرقة التقييم اليت اعتمدىا اجتماع األطراؼ.
 -ٔٙٙوافق الفريق العامل اؼبفتوح العضوية على ضرورة أف يواصل االرباد األورويب واألطراؼ اؼبعنية التشاور
فيما بينها بشأف ىذه اؼبسألة يف مناقشات غَت رظبية يف االجتماع اغبايل.
 -ٔٙٚوإثر التشاورات غَت الرظبية ،قاؿ فبثل الرباد األورويب إف التعليقات اليت أبُديت واإلفادات اإلضافية اليت
وردت أثناء فًتة ما بُت الدورتُت بطرؽ شىت من بينها اجتماعات عقدهتا منتديات أخرى تتناوؿ مسائل شبيهة،
محص بغية إعداد صيغة معدلة من مشروع اؼبقرر الذي سيُوزَّع قبل أسبوع واحد من انعقاد اجتماع األطراؼ
ستُ َّ
السابع والعشرين.
 -ٔٙٛووافق الفريق العامل على إدراج اجملاالت احملتملة للًتكيز عليها يف تقارير عاـ  ٕٓٔٛاليت تصدر كل
أربع سنوات عن أفرقة التقييم يف جدوؿ أعماؿ اجتماع األطراؼ السابع والعشرين.
 -ٜٔٙكما قَدـ فبثل االرباد األورويب مشروع مقرر بشأف إطبلقات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف من عمليات
اإلنتاج وفرص اغبد من ىذه اإلطبلقاتُ ،مشَتاً إىل العروض اؼبقدمة من أفرقة التقييم خبلؿ االجتماع اغبايل
بشأف التباينات بُت تركيزات مواد معينة مستنفدة لؤلوزوف وغَتىا من اؼبواد اليت تُقاس يف الغبلؼ اعبوي وبُت
كميات االستهبلؾ واإلنتاج من تلك اؼبواد اليت يُبلغ عنها األطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ .وأشار أيضاً إىل أف
مشروع ُمقرر بشأف ىذه اؼبسألة كاف قد قُ ِّدـ إىل االجتماع السادس والعشروف لؤلطراؼ ،وأثار نقاشاً واسعاً.
ووصف مشروع اؼبقرر اعبديد بأنو أقصر وأبسط من اؼبشروع السابق ،وأكد أنو يركز فقط على اؼبواد اؼبستنفدة
لؤلوزوف .وأشار على األطراؼ بالرجوع إىل ورقة غَت رظبية أعدىا االرباد األورويب وربتوي على اؼبعلومات
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األساسية بشأف ىذه اؼبسألة ،واليت جاءت ضمن وثائق ما قبل الدورة اؼبتعلقة باالجتماع اغبايل .وأخَتاً ،أعرب
عن استعداده للعمل مع األطراؼ األخرى خبلؿ ىذا االجتماع وفيما بُت الدورات هبدؼ تقدًن مشروع مقرر
إىل االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ.
ٓ -ٔٚويف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب أحد اؼبمثلُت عن تأييده القوي ؼبشروع اؼبقرر ،مشَتاً إىل أف العديد
من آالؼ األطناف من اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف ما زالت تُطلق يف الغبلؼ اعبوي كل عاـ .واقًتح فبثل آخر ،رغم
عدـ اعًتاضو على اؼبشروع ،أف نطاؽ مشروع اؼبقرر ينبغي تضييقو للًتكيز على رابع كلوريد الكربوف ،وىو ما
يبدو أنو اؼبوضوع الرئيسي ؼبثل ىذه التناقضات.
ٔ -ٔٚبيد أف عدد من اؼبمثلُت اآلخرين اعًتض على مشروع اؼبقرر .واقًتح اثناف منهم ،قاؿ أحدنبا أف
التناقض الػ ُمبلغ عنو بشأف رابع كلوريد الكربوف غَت واقعي ،أف منهجية العمل وطريقة اغبساب ينبغي أوالً النظر
فيهما للتأكد من أف التناقض مل يكن نتيجةً ػبطأ ما.
ٕ -ٔٚوأعرب العديد من اؼبمثلُت عن اعًتاضهم على إحالة مشروع اؼبقرر إىل اجتماع األطراؼ إلجراء مزيد
من اؼبناقشات .وقاؿ أحدىم أف مشروع اؼبقرر يتناوؿ تعليقات ،اليت قاؿ أهنا ليست من اؼبواد اليت زبضع للرقابة
وفقاً للمقررات ٔ ٕٔ/وٗ ٕٔ/و ٖٓ/ٚوبالتايل تقع خارج نطاؽ الربوتوكوؿ .وقاؿ فبثل آخر إف مشروع اؼبقرر
يقع خارج نطاؽ الربوتوكوؿ ألنو يتناوؿ االنبعاثات .وقد رد أحد اؼبمثلُت على النقطة األخَتة بأف استشهد جبزء
من اؼبقرر ٗ ٕٔ/الذي وبث األطراؼ على ازباذ خطوات للحد من االنبعاثات ،باعتباره داللة على أف مشروع
اؼبقرر مناسب ويتماشى مع اؼبقررات األخرى لؤلطراؼ.
ٖ -ٔٚوأُتفق على أف يتشاور االرباد األورويب وأي من الوفود اؼبهتمة بصورة غَت رظبية هبدؼ حل القضايا
اؼبطروحة.
ٗ -ٔٚوعقب تلك اؼبشاورات غَت الرظبية ،قاؿ فبثل االرباد األورويب إف التعليقات الكثَتة اليت أبديت أثناء
االجتماع اغبايل وأي تعليقات أخرى قدمت يف فًتة بُت الدورات سوؼ تدرج يف نسخة منقحة من مشروع
اؼبقرر الذي سيعمم قبل أسبوع من افتتاح االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ .وطلب من األطراؼ تقدًن أي
تعليقات إضافية لديها يف أقرب وقت فبكن.

ثاني عشر -مسائل أخرى
٘ -ٔٚومل ينظر الفريق العامل يف أي مسائل أخرى.

ثالث عشر -اعتماد التقرير
 -ٔٚٙواعتمد الفريق العامل ىذا التقرير مساء يوـ اعبمعة ٕٗ سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ ،استناداً إىل مشروع التقرير
الوارد يف الوثائق  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/L.1و .Add-1-3وُكلِّفت أمانة األوزوف بوضع التقرير يف صيغتو
النهائية بعد اختتاـ االجتماع.

رابع عشر -اختتام االجتماع
 -ٔٚٚويف الساعة ٓ٘ ٔٔ/من مساء يوـ اعبمعة ٕٗ سبوز/يوليو ٕ٘ٔٓ ،وافق الفريق العامل على تعليق ىذا
االجتماع واستئنافو ،على كبو ما ذُكِر يف القسم سابعاً أعبله ،قبل انعقاد اجتماع األطراؼ السابع والعشرين
ؼبواصلة عملو الذي ينبغي أف ينحصر يف إطار البند  ٚمن جدوؿ األعماؿ.
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المرفق األول
مشاريع المقررات
اتفق الفريق العامل على أف وبيل إىل االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ مشاريع اؼبقررات التالية ؼبواصلة
النظر فيها على أساس أهنا ال تعترب نصاً متفقاً عليو بل زبضع بكاملها للمزيد من التفاوض.

إف االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ يقرر:

ألف-

إعفاءات االستخدامات الضرورية لالستخدامات المختبرية والتحليلية لعام  4106في الصين
مقدم من الصين
إذ يبلحظ مع التقدير العمل الذي أقبزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وعبنة اػبيارات التقنية
للمواد الكيميائية التابعة لو،
وإذ يشَت إىل اؼبقرر ٔٔ ٔ٘/الذي ألغت األطراؼ دبوجبو ،يف صبلة أمور ،استخداـ اؼبواد اؼبستنفدة
لطبقة األوزوف يف فحص وجود النفط ،والشحم ،وكل اؽبيدروكربونات النفطية يف اؼبياه من اإلعفاء على الصعيد
العاؼبي لبلستخدامات اؼبختربية والتحليلية،
وإذ يشَت أيضاً إىل اؼبقرر ٖٕ ٙ/الذي أُعفيت دبوجبو حىت تاريخ ٖٔ كانوف األوؿ/ديسمرب ٕٗٔٓ
األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ٔ من اؼبادة ٘ من بروتوكوؿ مونًتياؿ من اغبظر القائم بشأف استخداـ رابع
كلوريد الكربوف يف فحص وجود النفط ،والشحم ،وكل اؽبيدروكربونات النفطية يف اؼبياه بالنسبة غباالت فردية
حيث اعتربت ىذه األطراؼ أف ىذا االستخداـ لو ما يربره ،وىو اؼبقرر الذي مت فيو توضيح أنو ال ينبغي أف
يكوف ىناؾ أي اكبراؼ عن ذلك بعد التاريخ اؼبذكور إال وفقاً إلعفاء االستخداـ الضروري فيما يتعلق
باستخداـ رابع كلوريد الكربوف يف فحص وجود النفط ،والشحم ،وىيدروكربونات النفط الكلية يف اؼبياه بعد عاـ
ٕٗٔٓ،
وإذ يبلحظ أف أحد األطراؼ قد أورد أنو هبد صعوبة يف تنفيذ البدائل اؼبوجودة الستخداـ رابع كلوريد
الكربوف يف فحص وجود النفط ،والشحم ،وىيدروكربونات النفط الكلية يف اؼبياه ،وأشار إىل أنو وبتاج إىل اؼبزيد
من الوقت لتنقيح اؼبعايَت الوطنية وتعزيزىا،
ٔ  -يشجع ذلك الطرؼ ،الذي تقدـ بطلب إعفاء ،أف يكمل تنقيح معياره الوطٍت ذي الصلة وأف
يكفل تطبيق ذلك اؼبعيار الوطٍت اؼبنقح يف أقرب وقت فبكن لضماف سبلسة االنتقاؿ إىل طريقة ال تستخدـ فيها
اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف؛

المرفق

ٕ  -يأذف دبستوى االستهبلؾ الضروري لعاـ  ٕٓٔٙلتلبية اغباجة لبلستخدامات الضرورية لرابع
كلوريد الكربوف لفحص وجود النفط ،والشحم ،وىيدروكربونات النفط الكلية يف اؼبياه على النحو اؼبنصوص
عليو يف مرفق ىذا اؼبقرر.
أذونات االستخدامات الضرورية لرابع كلوريد الكربون لعام  4106لفحص وجود الزيت ،والشحوم،
وىيدروكربونات النفط الكلية في المياه
(طن مًتي)

الطرؼ
الصُت

ٕٓٔٙ
[ٓ]ٚ
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باء -

المسائل المتصلة بالتخلص التدريجي التام من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية
مقدم من أستراليا ،وكندا والواليات المتحدة األمريكية

إف االجتماع السابع والعشرين لؤلطراؼ يقرر ما يلي:
إذ يدرؾ أف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ من بروتوكوؿ مونًتياؿ تتخذ تدابَت حالياً ػبفض إنتاج
واستهبلؾ اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف والقضاء يف هناية اؼبطاؼ على إنتاج واستهبلؾ ىذه اؼبواد اؼبدرجة يف اؼبرفق
جيم ،اجملموعة األوىل (مركبات الكربوف الكلورية فلورية)،
إذ يقر بوجود قدر من عدـ اليقُت من مستقبل استخداـ األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ للمواد
اؼبستنفدة لؤلوزوف اؼبدرجة يف اجملموعة األوىل من اؼبرفق جيم ،بعد عاـ ٕٕٓٓ لبلستخدامات الضرورية ولصيانة
معدات التربيد وتكييف اؽبواء اؼبوجودة حالياً ،وفقاً للمادة ٕ واو ،الفقرة ( ٙأ) من بروتوكوؿ مونًتياؿ،
وإذ يشَت إىل الفقرات ٕٔ ؤٖ وٗٔ من اؼبقرر  ٙ/ٜٔاليت أوضح فيها اجتماع األطراؼ ضرورة أف
تنظر األطراؼ كذلك ،يف موعد أقصاه عاـ ٕ٘ٔٓ ،يف مسائل االستخدامات الضرورية واحتياجات الصيانة
واالحتياجات األساسية احمللية،
ٔ-
جيم ما يلي:

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،فيما يتعلق دبواد اجملموعة األوىل من اؼبرفق

ربديد القطاعات ،دبا يف ذلك القطاعات الفرعية ،إف وجدت ،اليت قد تكوف فيها لؤلطراؼ
(أ)
غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ احتياجات استخدامات أساسية بعد عاـ ٕٕٓٓ ،دبا يف ذلك تقديرات لكميات
مركبات الكربوف الكلورية فلورية اليت ستستخدـ؛
(ب) تقييم احتياجات الصيانة اؼبستقبلية يف الفًتة ما بُت ٕٕٓٓ وٖٕٓٓ لؤلطراؼ غَت العاملة
دبوجب اؼبادة ٘ لصيانة معدات التربيد وتكييف اؽبواء ،وتقييم ما إذا كانت ىنالك حاجة للصيانة يف قطاعات
أخرى؛
(ج) تقدًن تقرير بشأف كميات اإلنتاج يف اآلونة األخَتة لتلبية االحتياجات احمللية األساسية،
والتقديرات اؼبتوقعة ؽبذا اإلنتاج يف اؼبستقبل وتقدير احتياجات األطراؼ العاملة باؼبادة ٘ لتلبية احتياجاهتا احمللية
األساسية بعد عاـ ٕٕٓٓ؛
ٕ -يدعو األطراؼ لتزويد أمانة األوزوف باؼبعلومات ذات الصلة حبلوؿ ٘ٔ آذار/مارس ٕٓٔٙ
إلدراجها يف التقييم الذي سيجريو الفريق؛
ٖ -يطلب إىل الفريق أف يقدـ تقريره إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو السابع
والثبلثُت يف عاـ .ٕٓٔٙ
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المرفق الثاني
موجزات العروض التي قدمها أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية
أوالً-

عروض عن تقارير التقييم لعام  4102التي أعدىا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجانو
للخيارات التقنية (البند  3من جدول األعمال)

ألف-

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

-0

عرض عام للنتائج الرئيسية التي توصل إليها الفريق
ٔ -استهل السيد آشلي وودكوؾ ،الرئيس اؼبشارؾ لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ،عرض تقارير
التقييم لعاـ ٕٗٔٓ فقدـ عرضاً عاـ ألىم ؼبا توصل إليو الفريق من نتائج .وقاؿ إف بروتوكوؿ مونًتياؿ يؤدي
الدور اؼبتوخى منو ألف الضوابط كانت حافزاً على استحداث تكنولوجيا جديدة ،كما طُبِّقت التكنولوجيا
اعبديدة تطبيقاً واسع النطاؽ ،بينما يغطي الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ التكاليف اإلضافية لعمليات االنتقاؿ
لتحقيق أىداؼ الربوتوكوؿ يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .وأشار إىل حدوث تقدـ ملموس يف عمليات
االنتقاؿ يف القطاعات كافة منذ صدور تقرير التقييم السابق .وتتمثل اؼبعامل الرئيسية يف التخلص التدرهبي من
أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة اليت تستخدـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية واستخدامات بروميد اؼبيثيل
اػباضعة للرقابة .وأشار إىل التقدـ احملرز يف التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية بفضل
تنفيذ خطط إدارة التخلص التدرهبي من ىذه اؼبركبات دوف عوائق بوجو عاـ .وقاؿ إف اػبيارات اؼبراعية لؤلوزوف
وللمناخ ما فتئت تظهر ،بيد أف األطراؼ ينبغي أف تتسلح باليقظة حياؿ التحديات اؼبتبقية يف القطاع واػبيارات
التكنولوجية حىت ال تتبلشى الفوائد اليت حققها الربتوكوؿ يف مضمار األوزوف واؼبناخ.
ٕ -وأعقبت العرض الوجيز الذي قدمو السيد وودكوؾ عروض قدمها الرؤساء اؼبشاركوف للجاف اػبيارات
عما آؿ إليو االنتقاؿ يف الوقت اغبايل يف شىت القطاعات وعن عدد من اؼبواضيع
التقنية الستة التابعة للفريق َّ
النوعية والتحديات اليت يثَتىا اؼبضي قدماً يف كل قطاع :السيد كيشي أوىنيشي ،الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات
التقنية اؼبعنية باؼبواد الكيميائية؛ السيد بوؿ آشفورد ،الرئيس اؼبشارؾ السابق للجنة اػبيارات التقنية للرغاوى اؼبرنة
واعباسئة؛ السيد دانياؿ فَتدونيك ،الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للهالونات؛ السيدة ىيلُت توب،
الرئيسة اؼبشاركة للجنة اػبيارات التقنية الطبية؛ السيدة مارتا بيزانو ،الرئيسة اؼبشاركة للجنة اػبيارات التقنية
لربوميد اؼبيثيل؛ السيد روبرتو بيكسوتو ،الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للتربيد وتكييف اؽبواء واؼبضخات
اغبرارية.

-4

لجنة الخيارات التقنية المعنية بالمواد الكيميائية
ٖ -قدـ السيد أوىنيشي موجزاً لتقرير التقييم الذي أعدتو عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية باؼبواد الكيميائية مشل
الوضع اغبايل وكيفية اؼبضي قدماً بالنسبة الستخدامات عوامل التصنيع واستخدامات اؼبواد الوسيطة واؼبذيبات
واالستخدامات اؼبختربية والتحليلية وتكنولوجيا التدمَت وانبعاثات مركبات رابع كلوريد الكربوف وثنائي كلور
اؼبيثاف .ونُوقِشت انبعاثات اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف من استخدامات اؼبواد الوسيطة وعوامل التصنيع يف اعبلسة
اؼبخصصة لؤلسئلة واألجوبة وذلك رداً على اؼبخاوؼ من أف تكوف وثيقة الصلة دبسألة التباين يف مركبات رابع
كلوريد الكربوف.
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-3

لجنة الخيارات التقنية للرغاوى المرنة والجاسئة
ٗ -قدـ السيد آشفورد عرضاً لتقرير التقييم لعاـ ٕٗٔٓ الذي أعدتو عبنة اػبيارات التقنية للرغاوى اؼبرنة
واعباسئة رَّكز فيو على عدة جوانب أساسية برزت يف غضوف السنوات األربع اليت انقضت منذ التقييم السابق،
من بينها النمو العاـ يف الطلب على الرغاوى العازلة يف اؼبباين اغبالية واعبديدة الذي أدى إىل ارتفاع موا ٍز يف
استهبلؾ عوامل نفخ الرغاوى ،السيما يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .ويعزى ُجل ىذا الطلب إىل رغاوى
البوليسًتين اؼببثوؽ ،وبوجو أخص يف صبيع أكباء آسيا حيث أ ِ
ُقبزت استثمارات إضافية كبَتة يف قدرة اإلنتاج.
عما أُح ِرز من تقدـ يف عمليات االنتقاؿ يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة
٘ -وقُدمت معلومات إضافية َّ
٘ دبقتضى اؼبقرر  ٙ/ٜٔأبرزت الًتكيز على مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري 141 b -يف اؼبرحلة األوىل من
خطط إدارة التخلص التدرهبي من مرّكبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية عمبلً دببدأ ’’األسوأ أوالً‘‘ .واستُعرضت
البدائل اؼبتاحة ذات القدرة األقل على إحداث االحًتار العاؼبي .وال تزاؿ التحديات تكتنف ربديد وتنفيذ
البدائل األقل قدرة على إحداث االحًتار العاؼبي اؼبتعلقة بقطاعي رش البوليسًتين اؼببثوؽ والبوليوريثاف .غَت أف
األوليفينات اؽبيدروفلورية واألوليفينات اؽبيدروكلورية فلورية الناشئة قد يكوف ؽبا دور مساعد يف ىذين القطاعُت.
 -ٙودبا أف التوقعات تشَت إىل أف الطلب على عوامل النفخ يف الرغاوى قد يتجاوز ٓٓٓ ٓٓ٘ طن يف
السنة حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ وأف بنوؾ عوامل اإلرغاء اؼبركبة قد تفوؽ ٘ مبليُت طن (دبا يف ذلك اؽبيدروكربونات)
حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ ،فإف من اؼبهم أف ربظى اغبلوؿ ذات القدرة األقل على إحداث االحًتار العاؼبي باألولوية يف
اؼبستقبل ،ال سيما وأف الراجح أف تصبح إدارة عوامل النفخ يف الرغاوى اليت يشارؼ عمرىا هنايتو أقل اقتصاداً
دبرور الزمن.

-2

لجنة الخيارات التقنية للهالونات
 -ٚقدـ السيد فَتدونيك عرضاً لتقرير التقييم لعاـ ٕٗٔٓ الذي أعدتو عبنة اػبيارات التقنية للهالونات،
فقاؿ إف شبة بدائل صبة يف قطاع اغبماية من اغبرائق بوجو عاـ بوسعها أف تليب ؾبتمعة احتياجات صبيع
التطبيقات غَت اؼبتعلقة بالطَتاف يف اؼبستقبل ،رغم ما يشوهبا من سلبيات تقنية أو اقتصادية قبلت هبا دوائر
اغبماية من اغبرائق.
 -ٛوشبة تطبيقات ،من بينها تطبيقات يف القطاعات العسكرية والطَتاف والنفط والغاز ،ستستدعي
استخداـ بدائل كيميائية ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار العاؼبي ،أو اؽبالونات األصلية الستيفاء
متطلبات اغبماية من اغبرائق .ويف قطاع النفط والغاز ،زبلو صبيع التطبيقات اعبديدة من اؽبالونات ،بيد أف شبة
نُظم قديبة تقتضي استخداـ اؽبالونات لسنوات مقبلة .ويصدؽ ذلك بوجو خاص على اؼبناطق الشمالية
القصوى اليت تنخفض فيها اغبرارة احمليطة .ومن بُت التعقيدات اليت يتسم هبا ىذا القطاع ،أف مالكو اؼبرافق أو
من يتولوف تشغيلها ال يبلكوف ،أو ال يتحكموف يف كميات اؽبالونات اؼبعاد استخدامها واؼبطلوبة لدعم النظم
القديبة طواؿ أعمارىا اليت ما فتئت تزداد طوالً .ويساىم ذلك يف الطلب على اؽبالونات اؼبعاد استخدامها.
وتقتصر اغباجة إىل اؽبالونات على دعم النظم القديبة وما تفرع عنها من أشكاؿ والطائرات اغبربية اعبديدة
القائمة على تصاميم ذبارية حائزة على شهادات اعبدارة اعبوية .وبوجو عاـ ،يُتوقع وجود بدائل عبميع تصاميم
النظم اعبديدة األخرى .وشبة تعقيد يف ىذا القطاع مرده إىل الغموض الذي يكتنف عدد القوات العسكرية
اغبائزة على إمدادات من اؽبالوف لؤلجل الطويل وإف كاف معلوماً أف بعضها أفاد أنو يعتمد اعتماداً تاماً على
اؽبالونات اآلتية من بلداف أخرى .وقطاع الطَتاف اؼبدين أقل القطاعات استعداداً للتعامل مع إمدادات اؽبالوف
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اؼبتناقصة .وعندما تُستنفد اإلمدادات يف هناية اؼبطاؼ ،فمن اؼبرجح أف يطلب ذلك القطاع تعييناً
باالستخدامات الضرورية إلنتاج نوع جديد من اؽبالونات يف اؼبستقبل.
 -ٜونظراً ألف بنوؾ اؽبالونات ستكوف ؽبا أنبية كربى يف اؼبستقبل اؼبنظورَّ ،بُت السيد فَتدونيك الطريقة
األساسية غبساب البنك العاؼبي منها تتمثل ببساطة يف التوازف الكتلي جملموع كميات اؽبالوف اؼبنتجة ناقص
ؾبموع الكمية اؼبنبعثة حىت تارىبو .وقد أُعلِن عن الكميات اؼبنتجة دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ ولكنها ُصبعت
أيضاً وأُعلِن عنها طوعاً منذ أف بدأ انتاجها يف مطلع الستينات .وكاف ذلك اعبزء من التوازف الكتلي متاحاً .أما
سجل بشكل مباشر .وتُتبع يف تقدير ىذه االنبعاثات طريقتاف ـبتلفتاف نبا:
االنبعاثات ،فلم تكن تُقاس أو تُ َّ
(أ) قياس الًتكيز يف الغبلؼ اعبوي (معدالت االختبلط لفريق التقييم العلمي) واستخبلص اإلنبعاثات على
أساس أعمار اؼبواد احملسوبة يف الغبلؼ اعبوي؛ (ب) تطبيق عوامل االنبعاث (مبوذج عبنة اػبيارات التقنية
للهالونات) اليت وضعها مهندسو اغبماية من اغبرائق واستعانوا فيو باؼبمارسات اؼبثلى أو اؼبشًتكة على الكميات
اؼبركبة .وفيما يتعلق باؽبالوف ٖٔٓٔ ،أسفرت النتيجة عن فرؽ طفيف يف البنك تراوح بُت ٓٓٓ ٔٗ
وٓٓٓ ٖٗ طن ،بينما كاف الفرؽ أكرب كثَتاً بالنسبة للهالوف ٕٔٔٔ وتراوح بُت ٓٓٓ ٕٕ وٓٓٓ ٖٖ طن.
ٓٔ -وللمضي قدماً ،فقد ترغب األطراؼ يف أف تنظر يف إعادة الًتكيز على إدارة بنك اؽبالونات يف
األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ويف طرائق لتعزيز اإلدارة الدؤوبة للهالونات ،السيما اؽبالوف ٕٔٔٔ ،إذ أف
الطلب والعرض عليو ؿبدوداف حالياً على الصعيد العاؼبي .ورأت عبنة اػبيارات التقنية للهالونات أف االتفاؽ
يكاد يكوف تاماً على أف العرض غَت الكايف من اؽبالوف ٖٔٓٔ سيكوف نتيجة لعدـ إحراز تقدـ يف الطَتاف
اؼبدين.
-2

لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل
ٔٔ -قالت السيدة بيزانو إف استخدامات بروميد اؼبيثيل يف غَت اغبجر الصحي ومعاعبات ما قبل الشحن
سبثل أقل من ٓٓٓٔ طن من خط األساس العاؼبي البالغ ٓٓٓ  ٘ٙطن ،وأف سبعة أطراؼ فقط واصلت تقدًن
طلبات الستخدامات بروميد اؼبيثيل بعد عاـ ٕ٘ٔٓ ،بيد أف اؼبخاوؼ بشأف االستخدامات غَت اؼبشروعة ال
تزاؿ قائمة .وعلى الصعيد العاؼبي ،سبثل سوؽ الفراولة وتوت العليق اعبارية أشد التحديات اليت تواجو التخلص
التدرهبي الكامل من االستخدامات يف غَت اغبجر الصحي ومعاعبات ما قبل الشحن بسبب اغباجة إىل التطهَت
التاـ يف الشتوؿ .واكتسبت البدائل غَت الكيميائية لربوميد اؼبيثيل أنبية ألسباب تأيت يف صدارهتا العواقب السيئة
ألغلب البدائل الكيميائية على البيئة والصحة .غَت أف مواد التبخَت البديلة ال تزاؿ سبثل خياراً رئيسياً الستبداؿ
بروميد اؼبيثيل يف حاالت كثَتة يف شىت أكباء العامل.
ٕٔ -وأشارت السيدة بيزانو إىل أف كبو ٓٓٓ ٕٔ طن من استخدامات بروميد اؼبيثيل يف اغبجر الصحي
ومعاعبات ما قبل الشحن يف السنة معفاة دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ ،وأف عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربوميد
اؼبيثيل قدرت أف البدائل متاحة لنحو ٓٗ يف اؼبائة من االستخدامات اغبالية .وأضافت أف كبو ٓٓ٘ٔ طن من
بروميد اؼبيثيل معفية بصفتها استخدامات للحجر الصحي ومعاعبات ما قبل الشحن لتطبيقات اؼبشاتل األرضية
رغم أف مسببات األمراض اؼبستهدفة شبيهة بتلك اؼبوجودة يف بلداف أخرى زبلصت تدرهبياً من استخداـ بروميد
اؼبيثيل لذلك الغرض.
ٖٔ -وقد البفضت انبعاثات ميثيل الربوميد من ٕٓٔ كيلوطن/يف السنة يف عاـ  ٜٜٔٛإىل ٘ ٛكيلوطن/
يف السنة يف عاـ ٕٕٔٓ بسبب البفاض االنبعاثات البشرية اؼبنشأ بنحو ٓ ٚيف اؼبائة ( الناشئ عن البفاض
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االستهبلؾ يف استخداـ بروميد اؼبيثيل يف غَت اغبجر الصحي ومعاعبات ما قبل الشحن) .وعند ربليل النهج
الذي ينبغي اتباعو يف اؼبستقبل حياؿ قطاع بروميد اؼبيثيل ،قالت إف عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربوميد اؼبيثيل
اقًتحت أف تنظر األطراؼ يف التخلص التدرهبي من استخدامات بروميد اؼبيثيل يف أغراض اغبجر الصحي
ومعاعبات ما قبل الشحن (ٓٓٓ ٕٔ طن يف السنة ،منها ٓٗ يف اؼبائة توجد ؽبا بدائل) ،إذ أف ىذه
االستخدامات تزيل الفوائد احملققة من ضبط االستخدامات يف غَت أغراض اغبجر الصحي ومعاعبات ما قبل
الشحن .غَت أف ذلك يستلزـ تصنيف صبيع االستخدامات ألغراض اغبجر الصحي ومعاعبات ما قبل الشحن
يف فئات حىت ال تتحوؿ استخدامات بروميد اؼبيثيل اؼبعفاة يف اغبجر الصحي ومعاعبات ما قبل الشحن إىل
استخدامات خاضعة للضوابط ،وإهباد سبل تكفل تتبع بروميد اؼبيثيل اؼبستورد واستخداماتو بطريقة أكثر انتظاماً
منعاً الستخدامو واؼبتاجرة فيو بشكل غَت قانوين.
-6

لجنة الخيارات التقنية الطبية
ٗٔ -عرضت السيدة توب الوضع اغبايل لبلستخدامات الطبية لبدائل اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف اؼبتوافرة على
الصعيد العاؼبي ألجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة والرذاذات الطبية ألجهزة االستنشاؽ باعبرعات غَت اؼبقننة
والتعقيم .وقد أ ُِّمت التخلص التدرهبي من تصنيع أجهزة االستنشاؽ اليت تستخدـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية
باعبرعات اؼبقننة على الصعيد العاؼبي ،ما عدا يف الصُت واالرباد الروسي وكبلنبا يبر دبرحلة متأخرة من إسباـ
التحوؿ إىل أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة اليت تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وال تزاؿ مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية تُستخدـ يف الرذاذات غَت الطبية ويف التعقيم أيضاً حيث يبكن ربقيق التخلص
التدرهبي التاـ بيسر للتقيد باعبدوؿ الزمٍت الذي حدده بروتوكوؿ مونًتياؿ .وأثنت السيدة توب على جهود
أصحاب اؼبصلحة للتخلص التدرهبي من اعبرعات اؼبقننة من مركبات الكربوف الكلورية فلورية يف أجهزة
االستنشاؽ خبلؿ العقدين اؼبنصرمُت وأشارت إىل أف االنتقاؿ تزامن مع مضاعفة عدد جرعات الدواء على وجو
التقريب ومع زيادة عامة يف اعبرعات يف صبيع أنواع العبلج وأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة وأجهزة
استنشاؽ اؼبساحيق اعبافة وبدرجة أقل البخاخات.

-2

لجنة الخيارات التقنية للتبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية
٘ٔ -قدـ السيد بيكسوتو موجز تقرير التقييم لعاـ ٕٗٔٓ الذي أعدتو عبنة اػبيارات التقنية للتربيد وتكييف
اؽبواء واؼبضخات اغبرارية .وقاؿ إف ٕٔ مادة من مواد التربيد تلقت يف الوقت اغبايل تسميات معيارية
وتصنيفات سبلمة منذ تقرير التقييم الذي أصدرتو اللجنة يف عاـ ٕٓٔٓ .وكاف استخداـ مركب الكربوف
اؽبيدروكلوري فلوري  ٕٕ-ال يزاؿ سائداً يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،بينما يزداد استخداـ مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية .وبشأف اؼبضي قدماً يف مضمار مواد التربيد ،قاؿ إف مواد التربيد اعبديدة تقتضي النظر
ٍ
بتأف يف التوازف بُت التكاليف والسبلمة وكفاءة الطاقة وأف الراجح أالَّ يدعم السوؽ خيارات ـبتلفة عديدة ؼبواد
التربيد اػباصة بنفس التطبيق .وبشأف مواد التربيد القابلة لبللتهاب ،ذكر أهنا تقتضي مراعاة اعتبارات خاصة من
حيث السبلمة وأف استخداـ مواد التربيد من الفئة  A2Lال يتوقع أف يكوف واسع النطاؽ قبل قبوؿ التغيَتات يف
معايَت السبلمة وقوانُت البناء.
 -ٔٙواستطرد حديثو عن الوضع الراىن يف شىت قطاعات التربيد وتكييف اؽبواء ،فقاؿ إف مادة التربيد
 R-410 Aسبثل البديل العاؼبي اؼبشًتؾ يف مكيفات اؽبواء وأف مركب الكربوف اؽبيدروفلوري  ٖٕ-واؽبيدركربوف-
ٓ ٕٜيُستخدماف أيضاً .وذكر أف التحوؿ يف ىذا القاطع الفرعي من مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوريٕٕ-
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إىل بدائل ؿبتملة غَت مستنفدة لؤلوزوف قد بدأ فعبلً يف كثَت من البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،فخبلؿ
السنوات العشر اؼبنصرمة حدثت زيادة ملموسة يف اؼبضخات اغبرارية اليت تنقل اغبرارة من اؽبواء إىل اؼباء ومن
اؼباء إىل اؼباء يف أسًتاليا والصُت والياباف وأوروبا .ويف اؼبربدات ،تصل انبعاثات مواد التربيد إىل اغبد األدىن ،بينما
سبثل االنبعاثات ذات الصلة باالستهبلؾ الشاغل الرئيسي يف ذلك التطبيق .ويف قطاع التربيد التجاري الفرعي
(اؼبراكز التجارية الضخمة واؼبتاجر واؼبعدات القائمة بذاهتا) جرت العادة على استبداؿ مركب الكربوف
اؽبيدروكلوري فلوري ٕٕ -يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ دبواد تربيد ذات قدرة عالية على إحداث
أما اآلف ،فهو يستبدؿ دبادة تربيد من سلسلة مواد التربيد R-407
االحًتار العاؼبي مثل  R-404 Aأو َّ . R-507A
ُ
أو  R-449أو بأحد خيارات اؼبادة  R-744ذات القدرة األقل على إحداث االحًتار العاؼبي واؽبيدروكربونات.
وتلتزـ بعض الشركات العاؼبية بالتخلص التدرهبي من مواد التربيد ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار
العاؼبي يف اؼبعدات القائمة بذاهتا ( تتصدر اؽبيدروكربونات و R-744البدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث
االحًتار العاؼبي) .ويف مضمار التربيد اؼبنزيل ،أُجريت بعض عمليات التقييم األويل الستخداـ .HFC-1234yf
وتتمثل اػبيارات الرئيسية يف أنظمة التربيد الصناعي يف اؼبادة اؼبربدة  R-717واؽبيدروكربونات واؼبادة اؼبربدة
 .R-744ويتناقص استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي مثل
 .R-404 Aويستخدـ عدد من أصحاب صناعة السيارات  ،HFC-1234yfبينما يعكف آخروف على هتيئة أنظمة
تستخدـ مادة التربيد  R-744بغية طرحها يف األسواؽ يف عاـ .ٕٓٔٚ
 -ٔٚوانتقل السيد بيكسوتو بعد ذلك للحديث عن التوجهات السائدة يف شىت قطاعات التربيد وتكييف
اؽبواء الفرعية ،فقاؿ إف استخداـ  HCFC-22ال يزاؿ شائعاً يف وحدات تكييف اؽبواء يف األطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ ،بيد أف استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يزداد ،وهبري تقييم خبلئط جديدة من مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية غَت اؼبشبعة مثل  R-444Bو R-446 Aو ،R-447Aكما أف االنبعاثات
ذات الصلة باستهبلؾ الطاقة ستنخفض دبقدار أكرب بفعل استمرار التحسُت يف التصاميم (باالقًتاف مع بعض
مواد التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي)َّ .أما يف ؾباؿ التربيد الصناعي ،فيتوقع أف يزداد
انتشار  R-744واؽبيدروكربونات .ويف القطاع الفرعي للتربيد اؼبنزيل ،يُتوقَّع أف يغطي استخداـ اؽبيدروكربونات يف
اؼبعدات اعبديدة ٘ ٚيف اؼبائة من السوؽ حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ .ويف القطاع الفرعي للتربيد الصناعي ،سيزيد
 R-717حصتو من السوؽ .وسيأخذ القطاع الفرعي للتربيد يف ؾباؿ النقل شيئاً فشيئاً ببدائل ذات قدرة أقل على
إحداث االحًتار العاؼبي ؼبادة التربيد  ،R-404Aمثل اؼبواد  R-452Aو R-448Aو R-449Aو . R-744وستحدد
اعتبارات السبلمة والتكلفة واالعًتاؼ التنظيمي وموثوقية النظم وقدرة اؼبضخات اغبرارية (ال سيما يف حالة
اؼبركبات الكهربائية) واؼبسائل اؼبتعلقة باػبدمات استخداـ مركب الكربوف اؽبيدروفلوري  1234yf-عوضاً عن مادة
التربيد  R-744يف أجهزة تكييف اؽبواء النقالة.
-1

المسائل التنظيمية الخاصة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 -ٔٛقدـ السيد وودكوؾ عرضاً للمسائل ذات الصلة بدور فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وتنظيمو،
فأشار إىل أف الفريق وعبانو للخيارات التقنية قدموا ،يف تقرير التقييم للفًتة ٕٔٔٓ ٘٘ ،ٕٓٔ٘-تقريراً (ٕٗ
تقريراً مرحلياً للجاف اػبيارات التقنية و ٙتقارير تقييم للجاف اػبيارات التقنية و ٛتقارير عن تعيينات
االستخدامات اغبرجة وٓٔ تقارير عن تعيينات االستخدامات الضرورية و ٔٚتقريراً لفرؽ العمل) .وخبلؿ تلك
الفًتة ،أعاد الفريق الًتكيز يف تنظيمو وعملياتو وأنشطتو ،دبا يف ذلك ما يلي :االختصاصات اؼبعدلة ،واؼببادئ
التوجيهية احملدَّثة لئلقرار وتضارب اؼبصاحل ،وإسباـ إعادة التعيينات يف عباف اػبيارات التقنية مع مراعاة اػبربة الفنية
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وىيكلة عباف اػبيارات التقنية ،وعبء العمل ،والتوازف اعبغرايف واعبنساين ،والتشديد على التقارير اؼببسطة
والرسائل الواضحة .ولفتت االنتباه إىل التحديات اليت ما برح يواجهها الفريق وعبانو ،ومن بينها تناقص عدد
أعضائو بسبب التقاعد وضياع اػبربة الفنية واؼبراس .وقد حدَّث الفريق مصفوفة اػبربة الفنية اؼبطلوبة وأدرجها يف
تقريره عن التقييم ووضعها أيضاً على موقعو الشبكي .وتكتنف بعض الصعوبات تعيُت اؼبرشحُت الذين يتمتعوف
دبا يلزـ من خربة فنية ومراس ودعم ؽبذا الدور .وكثَتاً ما تتعارض الطلبات اؼبتزايدة واؼبدد الزمنية القصَتة
لبلضطبلع بأنشطة أفرقة العمل مع التزامات بعض األعضاء بالتطوع بوقتهم يف إطار وظائفهم اليت تقتضي
دواماً كامبلً .ويبثل انعداـ التمويل والدعم للرؤساء واألعضاء غَت العاملُت دبوجب اؼبادة ٘ ىاجساً متنامياً قد
يُفضي إىل فقداف التوازف أو توافق اآلراء يف عباف اػبيارات التقنية اليت ربتاج إىل طائفة من آراء اػبرباء اؼبستقلة.
وتطرؽ السيد وودكوؾ إىل بعض عباف اػبيارات التقنية ،فأبرز التحديات اليت تواجهها عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية
باؼبواد الكيميائية اليت عانت من قصور يف اػبربة الفنية (يف ما يتعلق باالستخدامات اؼبختربية والتحليلية للمواد
اؼبستنفدة لؤلوزوف وتقانات التدمَت واؼبذيبات) إثر إعادة تنظيمها وتقاعد رئيسها اؼبشارؾ احملنك .وفيما ىبص
عبنة اػبيارات الفنية للرغاوى اؼبرنة واعباسئة ،أشار إىل أف الرئيسُت اؼبشاركُت السيد بوؿ آشفورد (اؼبملكة
اؼبتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) والسيد ميغيل كينتَتو (كولومبيا) قد استقاال متعللُت بأنو يتعذر
عليهما التوفيق بُت ازدياد عبء العمل وقصر اؼبهل الزمنية إلعداد التقارير والدواـ الكامل الذي تقتضيو وظيفة
كل منهما .وأعرب عن امتنانو ؽبما نيابة عن الفريق ؼبا أبدياه من التزٍاـ ٍ
وتفاف خبلؿ فًتة طويلة .ودبا أف
اؼبرشحُت ؼبنصب الرئيسُت اؼبشاركُت احملتملُت للجنة اػبيارات التقنية للرغاوى اؼبرنة واعباسئة رفضا التعيُت ،فإف
الفريق يبحث عن مرشحُت لتعيينهما يف اجتماع األطراؼ السابع والعشرين .وشدد السيد وودكوؾ على التزاـ
الفريق وعبانو للخيارات التقنية بتزويد األطراؼ يف الوقت اؼبناسب بأفضل ما يبكن من التقارير التقنية اؼبستقلة
والتوافقية حىت هتتدي هبا يف مناقشاهتا .غَت أنو سيكوف مفيداً يف مواجهة ىذه التحديات اؼبتواصلة أف تنظر
األطراؼ يف مستوى الدعم الذي يُقدَّـ للفريق ،يف ما يتعلق حبجم عملو السنوي وتوقيتو عند ازباذ قرارات
تطلب فيها ىذا العمل .وشدد على أف الفريق يرحب بفرصة التواصل مع األطراؼ ؼبواجهة ىذه التحديات اليت
تعًتض اؼبضي بنجاح قدماً يف أعمالو وأعماؿ عبانو للخيارات التقنية.
باء -

فريق التقييم العلمي
 -ٜٔقدـ الرئيساف اؼبشاركاف لفريق التقييم العلمي عرضاً عن تطور األنواع النذرة يف الغبلؼ اعبوي ’’من
مركبات الكربوف الكلورية فلورية إىل مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية وحىت مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية‘‘
وأشارا إىل أف العرض مستمد يف أغلبو من التقرير اؼبعنوف ’’التقييم العلمي الستنفاد األوزوف.‘‘ٕٓٔٗ :
ٕٓ -وركز اعبزء األوؿ من العرض على تطور اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف ،فمن عاـ  ٜٜٔٙإىل عاـ ٕٕٔٓ،
البفضت مستويات الكلور يف الغبلؼ اعبوي من كبو ٘ ٖ,جزء يف البليوف إىل ٕ ٖ,جزء يف البليوف ،وىو
البفاض دبقدار ٕٖٔ جزء يف الًتليوف أو  ٜيف اؼبائة .ويعزى جل ىذا التغيَت إىل اختفاء كلوروفورـ اؼبيثيل
( .)CH3CCl3وباؼبثل ،تناقص الربومُت يف الغبلؼ اعبوي دبعدؿ ٕ جزء يف الًتليوف أو ٕٔ يف اؼبائة ،نتيجة
لبللبفاض الشديد يف بروميد اؼبيثيل ( .)CH3Brوكاف لًتاجع مركبات الكربوف الكلورية فلورية ضلع أيضاً يف
البفاض اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف .ويف الغبلؼ السًتاتوسفَتي ،حدث البفاض مستمر يف الكلور اؼبكافئ الفعاؿ
ومن اؼبتوقع أف يعود ؼبستويات ٓ ٜٔٛيف الفًتة ٕٓٗٓ .ٕٓ٘ٓ-ويعزى البفاض الكلور اؼبكافئ الفعاؿ إىل
كميات تكاد تكوف متكافئة من االلبفاضات يف كلوروفورـ اؼبيثيل وبروميد اؼبيثيل ومركبات الكربوف الكلورية
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فلورية .ولوحظ أف طبقة األوزوف السًتاتوسفَتية تتجاوب مع التغيَتات اليت تطرأ على اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف
وأف شبة مؤشرات أولية الستعادة طبقة األوزوف يف الغبلؼ السًتاتوسفَتي األعلى.
ٕٔ -وتعترب اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف غازات احتباس حراري كذلك ،وسيقلل استمرار البفاضها من العوامل
اؼبشكلة للمناخ ،ففي عاـ ٕٕٔٓ ،كانت انبعاثات مركبات الكربوف الكلورية فلورية ومركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية ومركبات الكربوف اؽبيدروفلورية (باعبيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف يف السنة)
متساوية تقريباً ،إذ بلغ ؾبموع انبعاثات تلك اؼبواد يف عاـ ٕٕٔٓ كبو ٘ ٕ,جيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد
الكربوف سنوياً ،حيث تناقصت انبعاثات مركبات الكربوف الكلورية فلورية وتساوت تقريباً انبعاثات مركبات
الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،بينما ازدادت انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وقد أدت الزيادة يف انبعاثات
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية إىل ارتفاع مستويات مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف الغبلؼ اعبوي ،وإف لوحظ
أف مسانبتها يف تغَت اؼبناخ ضئيلة للغاية ،فهي تقل حالياً عن ٔ يف اؼبائة .وأُشَت أيضاً إىل أف االستخداـ اؼبتوقع
ؽبذه اؼبركبات سيكوف لو ضلع كبَت يف تشكيل اؼبناخ يف العقود القادمة ،ردبا يصل إىل ٗ ٓ,واط يف اؼبًت اؼبربع
حبلوؿ عاـ ٕٓ٘ٓ .ولُ ِ
وحظ كذلك أف ىذه الزيادات ستعوؽ ربقيق اؽبدؼ اؼبتمثل يف تثبيت ثاين أكسيد
الكربوف يف مستوى ٓ٘ٗ جزء يف اؼبليوف وأف البدائل الستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة
العالية على إحداث االحًتار العاؼبي غدت متاحة.
جيم  -فريق تقييم اآلثار البيئية
ٕٕ -قدمت السيدة جانيت بورماف والسيد نيجل بوؿ حملة عامة عن العناصر الرئيسية يف تقرير فريق تقييم
اآلثار البيئية ،وتلخيصاً آلثار األشعة فوؽ البنفسجية ،وتفاعبلت تغَت اؼبناخ على صحة اإلنساف ،وكيمياء اؽبواء
واؼبياه ،والنظم اإليكولوجية الربية والبحرية ومواد البناء .وقدما إفادات عن اآلثار اؼبتوقعة حبلوؿ هناية القرف
اغبادي والعشرين يف كلتا حاليت النجاح واإلخفاؽ يف تنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ ،مث أشارا إىل عدد من اآلثار
اؼببلحظة حالياً ،السيما يف النصف اعبنويب من الكرة األرضية.

ثانياً  -عرض التقرير المرحلي لعام  4102المقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي (البند  2من
جدول األعمال)
ألف  -تعيينات االستخدامات الحرجة لعامي  4106و4102

ٖٕ -قدـ الرؤساء اؼبشاركوف للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربوميد اؼبيثيل ،السيد ؿبمد بصري ،والسيد إياف
بورتر والسيدة مارتا بيزانو ،التوصيات النهائية بشأف تعيينات االستخدامات اغبرجة ومسائل أخرى.
ٕٗ-واستهل السيد بصري العرض فلخص توجهات استهبلؾ بروميد اؼبيثيل يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘
والبلداف غَت العاملة هبا حىت عاـ ٖٕٔٓ .وأشار إىل أف االستهبلؾ العاؼبي لربوميد اؼبيثيل يف االستخدامات
اػباضعة للرقابة قد البفض من ٕٓٗ ٗ ٙطناً يف عاـ ٔ ٜٜٔإىل  ٕ ٖٛٛطناً يف عاـ ٖٕٔٓ .وأشار أيضاً
إىل أف استخدامات بروميد اؼبيثيل يف اغبجر الصحي ومعاعبات ما قبل الشحن بلغت زىاء ٓٓٓ ٕٔ طن وأهنا
ُربيِّد اؼبكاسب احملققة يف االستخدامات اػباضعة للرقابة.
ٕ٘ -وأوضح أف طلبات االستخدامات اغبرجة لربوميد اؼبيثيل الواردة من األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة
٘ البفضت من ٓٓٓ  ٔٚطن يف عاـ ٕ٘ٓٓ إىل ٓٗ طن قدمتها ثبلثة أطراؼ يف عاـ  .ٕٓٔٚوأشار إىل
تلقي شباين طلبات تعيينات من أربعة أطراؼ عاملة دبوجب اؼبادة ٘ بلغ ؾبموعها ٓٓ٘ طن.
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 -ٕٙوأوضح أف اؼبخزونات يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ اليت قدمت طلبات تتعلق بتعيينات
االستخدامات اغبرجة ىبطت من ٓٓٗ ٓٔ طن يف عاـ ٕ٘ٓٓ إىل أقل من ٓ٘ٔ طن يف عاـ ٖٕٔٓ.
وأضاؼ أف توصيات بإعفاءات االستخدامات اغبرجة مل تُعدؿ لًتاعي اؼبخزونات َّ
وذكر األطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ بضرورة اإلببلغ عن اؼبخزونات إذا قدمت طلبات التعيينات لبلستخدامات اغبرجة يف عاـ .ٕٓٔٙ
 -ٕٚوقدـ السيد بورتر حملة عامة عن التوصيات اؼبؤقتة بشأف إعفاءات االستخدامات اغبرجة تتعلق بأحد
عشر تعييناً لبلستخدامات يف الًتبة قبل الشتل واؽبياكل والسلع .وقدمت طلبات ىذه التعيينات ثبلثة أطراؼ
غَت عاملة دبوجب اؼبادة ٘ (أسًتاليا وكندا والواليات اؼبتحدة األمريكية) وأربعة أطراؼ عاملة دبوجب اؼبادة ٘
(األرجنتُت والصُت واؼبكسيك وجنوب أفريقيا) وقد قدمت تباعاً طلبات تعيينات لعامي  ٕٓٔٚو ٕٓٔٙعلى
التوايل.
 -ٕٛوقُدِّمت ثبلثة طلبات بتعيينات تتعلق باالستخدامات يف السلع  .وأُوصي باؼبوافقة على طلب التعيُت
الذي قدمتو الواليات اؼبتحدة بشأف ٕٓٗ ٖ,طن من غبم اػبنزير اؼبقدد اجملفف لعاـ  ،ٕٓٔٚرغم أف البحوث
حددت عدة بدائل كيميائية وغَت كيميائية واعدة (الفوسفُت ؼببيدات اغبشرات ،وفلوريد السلفوريل للحرارة)،
غَت أف الطرؼ أثبت أهنا ال تزاؿ غَت فعالة على نطاؽ ذباري.
وخفِّض طلب التعيُت الذي قدمتو جنوب أفريقيا آلفات اغبشرات يف اؼبطاحن لعاـ  ٕٓٔٙمن ٖٓٔ,
ُ -ٕٜ
طن إىل ٕ ٘,ٗٙأطناف استناداً إىل معدؿ جرعات ـبفض يبلغ ٕٓ غراـ/مًت مكعب لعمليات التدخُت
ولعملييت تدخُت يف العاـ كحد أقصى .وأُوصي باؼبوافقة على كل الكمية الواردة يف طلب التعيُت الذي قدمتو
جنوب أفريقيا لعاـ  ٕٓٔٙآلفات اغبشرات يف اؼبنازؿ نظراً لوجود لوائح تقتضي باستخداـ بروميد اؼبيثيل للتأكد
من خلو اؼبنازؿ من اغبشرات ألغراض اتفاقات البيع.
ٖٓ -وفيما يتعلق باالستخدامات يف الًتبة قبل الشتل ،قُ ِدمت شبانية طلبات تعيينات :قدـ طرفاف ال يعمبلف
دبوجب اؼبادة ٘ وثبلثة أطراؼ عاملة دبوجب ىذه اؼبادة طلبات لبلستخدامات اغبرجة لكميات بلغ ؾبموعها
ٕٔٓ ٖ٘,طن و٘ٓ٘ أطناف تباعاً.

ٖٔ -أما بالنسبة لطلب التعيُت الذي قدمتو أسًتاليا الستخداـ  ٕٜ,ٚٙطناً لسوؽ الفراولة اعبارية يف عاـ
 ،ٕٓٔٚفقد أُوصي بكمية  ٕٜ,ٚٙطناً على أف تستمر اعبهود اؼببذولة إلهباد بدائل .وشبة بدائل واعدة (على
سبيل اؼبثاؿ ،طرائق جديدة للتطبيق تتعلق دبولدات آيسوثيوسيانات اؼبيثيل؛ ومزيج ٖ - ٔ,ثاين كلوريد
الربوبُت/البكرين(TF-80®( -؛ وثاين نًتيل اإليثاف ينبغي أف تؤثر يف طلبات التعيينات يف اؼبستقبل .ورغم أف
سلطات االعتماد تطلب تقدًن سنتُت من البيانات اليت تثبت أف البدائل تتيح كفاءة فباثلة لكفاءة مزيج بروميد
اؼبيثيل والكلوربكرين قبل أف تطرأ تغيَتات على القواعد ،فإف اللجنة ربث الطرؼ على تسريع اعبدوؿ الزمٍت حىت
يتسٌت التخلص التدرهبي من بروميد اؼبيثيل يف أقرب وقت مستطاع.
ٕٖ -وصنفت اللجنة طلب التعيينات الذي قدمتو كندا بشأف ٔ ٘,ٕٙطن من شبار الفراولة اعبارية يف عاـ
 ٕٓٔٚيف فئة ’’غَت قادرة على تقييمها‘‘ ،نظراً لعدـ تقدًن معلومات حديثة عن اعبهود اؼببذولة إلهباد بدائل.
ولذلك ،فإف طلب التعيينات بصيغتو اليت قُ ّدـ هبا يف الوقت اغبايل ال يستويف متطلبات اؼبقرر  ٙ/ٜب ’ٖ‘.
وقد توقف التمويل الذي كاف يقدمو ؾبلس التكيف يف جزيرة األمَت إدوارد ومل يُتح أي سبويل جديد منذ
آذار/مارس ٕٗٔٓ .ومل يتواصل العمل مع اػببَت الذي استُعُت بو يف اؼباضي وال يوجد برنامج حبوث بشأف
البدائل يف الوقت اغبايل .ودبا أف مسائل تنظيمية حظرت استخداـ الكلوروبكرين منذ عاـ  ،ٕٜٓٓفقد
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التمست اللجنة توضيح األسباب اليت دعت إىل السماح باستخداـ ىذه اؼبادة يف جزيرة األمَت إدوارد يف صيغ
مزيج بروميد اؼبيثيل والكلوربكرين  ،غَت أهنا مل تتلق أي تفسَت لذلك.
ٖٖ -وتعذر تقييم طلب التعيينات الذي قدمتو األرجنتُت دبقدار ٓ ٚطن لصناعة شبار الفراولة لعاـ ٕٓٔٙ
بسبب اغباجة إىل تقدًن مزيد من اؼبعلومات عن الفًتة من وقت استخداـ اؼببيد حىت زراعة ؿبصوؿ آخر
الستخداـ ٔ - ٖ,ثاين كلوريد الربوبُت/البكرين يف لوؿ (األحواؿ الدافئة) ومار ديل ببلتا (األحواؿ اؼبعتدلة)
مقارنة بربوميد اؼبيثيل ،وبيانات اقتصادية تدعم االستخداـ السنوي للمعاعبات البديلة.
وخ ِّفض طلب تعيُت إضايف قدمتو األرجنتُت الستخداـ ٓٓٔ طن من بروميد اؼبيثيل يف الطماطم يف
ُٖٗ -
عاـ  ٕٓٔٙليتماشى مع االفًتاض اؼبعياري للجنة البالغ ٘ ٔٚ,غراـ/ـٕ (وىو يبلغ نصف الكمية اؼبطلوبة
ؼبعدؿ جرعة الطرؼ) باإلضافة إىل ٓٔ يف اؼبائة العتماد بدائل تُػعَّد فعالة من بينها التطعيم وألصناؼ اؼبستنبتة
اؼبقاومة ومزيج ٔ - ٖ,ثاين كلوريد الربوبُت والبكرين .وترى اللجنة أف فًتة اعتماد قدرىا ٖ سنوات ابتداءً من
عاـ ٕ٘ٔٓ ستتيح للطرؼ وقتاً كافياً لتطبيق صبيع البدائل اؼبمكنة ؽبذا القطاع.
ٖ٘ -وأُوصي بطليب التعيينات اللذين قدمتهما الصُت الستخداـ ٕٓٔ طناً من بروميد اؼبيثيل يف إنتاج
الزقببيل يف اغبقوؿ اؼبكشوفة واحملمية يف عاـ  ٕٓٔٙولكن بكمية ـبفضة قدرىا ٘ ٚٛ,ٚؤٕ طن من بروميد
وعدِّؿ معدؿ اعبرعة ىذا للتقيد باالفًتاض اؼبعياري للجنة الذي وبدد معدؿ اعبرعات دبقدار ٖ٘
اؼبيثيل تباعاًُ .
غراـ/ـٕ.
 -ٖٙوأُوصي بطليب التعيينات اؼبقدمُت من اؼبكسيك دبقدار  ٘ٙ,ٓٔٛطناً لقطاع مشاتل توت العليق
وٓ ٙٗ,ٛٙطناً لقطاع مشاتل الفراولة ،ولكن دبقادير ـبفضة بلغت  ٖٗ,ٖٜ٘طناً ،و ٗٔ,ٗٔٛطناً على
وخفِّضت التعيينات للتقيد باالفًتاض اؼبعياري للجنة الذي وبدد معدؿ اعبرعات دبقدار ٕٓٓ كغ/ىكتار
التوايلُ .
ؼبواد اؼبشاتل وباؼبقرر د.إ ٗ/ٔ -الذي يضع قيوداً على زيادة استهبلؾ بروميد اؼبيثيل وال يبيح استخدامو يف
ؾباالت جديدة .ورأت اللجنة أف سنة أخرى من التجارب ستكوف كافية العتماد البدائل بسرعة ألف التجارب
اليت بدأت قبل ثبلثة اعبلـ أظهرت نتائج مشجعة.
 -ٖٚواختتم السيد بورتر عرضو دبناقشة اؼبسائل الرئيسية اؼبتعلقة جبولة ىذه السنة من التعيينات ،فأوضح أف
القطاعات اليت تكتنفها صعوبات يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘ شبيهة بنظَتهتا يف البلداف غَت العاملة هبذه
اؼبادة (قطاعي اؼبشاتل والزقببيل) .ومل تُقدـ الواليات اؼبتحدة أي طلب بتعيينات تتعلق بثمار الفراولة ،فبا يوحي
بانتهاء أحد أكرب استخدامات بروميد اؼبيثيل حبلوؿ عاـ َّ .ٕٓٔٙ
وذكر السيد بورتر األطراؼ بأف عليها تزويد
اللجنة باؼبعلومات ،على النحو احملدد يف اعبدوؿ الزمٍت ،يف اجتماع األطراؼ الذي يسبق سنة التطبيق ،وأف
األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ الساعية للحصوؿ على أي إعفاءات لبلستخدامات اغبرجة هبب أف تُقدِّـ أُطراً
ؿباسبية يف عاـ ( ٕٓٔٙاؼبقرر د.إٜ( ٗ/ٔ -و)).
باء -

طلب الصين المتعلق بتعيينات لالستخدامات الحرجة
 -ٖٛقدـ السيد أوىنيشي استعراض عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية باؼبواد الكيميائية وتوصياهتا بشأف طلب
تعيينات االستخدامات الضرورية لعاـ ٕ٘ٔٓ الذي قدمتو الصُت الستخداـ ٓ ٚطناً من رابع كلوريد الكربوف
يف ربليل اؼبياه .وقدمت الصُت معايَت معدلة الختبار الزيت يف اؼبياه ال تقتضي استخداـ مواد مستنفدة لؤلوزوف،
وأبدت أيضاً اعتزامها تطبيق اؼبعيار اعبديد بنهاية عاـ  .ٕٓٔٙودبا أف اإلعفاء العاؼبي الستخداـ اؼبواد اؼبستنفدة
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لؤلوزوف ألغراض ـبتربية وربليلية قد ُمدِّد حىت هناية عاـ ٕٕٔٓ ،فبل يُرجح أف تسعى الصُت للحصوؿ على
تعيينات لبلستخدامات الضرورية لرابع كلوريد الكربوف ؽبذا الغرض يف اؼبستقبل.
جيم  -التقدم المحرز في التخلص التدريجي من الهالونات
 -ٖٜقدـ السيد دانياؿ فَتدونيك ،الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للهالونات ،عرضاً للتقرير اؼبتعلق
اؼبسًتجعة أو اؼبعاد تدويرىا أو اؼبستخلَصة .واستجابة ؽبذا اؼبقرر ،أنشأت
باؼبقرر  ٚ/ٕٙبشأف توفر اؽبالونات
َ
اللجنة حلقة عمل تتألف من رئيسي اللجنة اؼبشاركُت وأعضائها وخبَت استشاري وعضو سابق يف اللجنة يشارؾ
حالياً يف رئاسة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
ٓٗ -واستعرض السيد فَتدونيك حاؿ بدائل اؽبالونات يف الطَتاف اؼبدين ،فأشار إىل البدائل اليت ستتقيد
باؼبواعيد القصوى اليت حددهتا منظمة الطَتاف اؼبدين الدويل واالرباد األورويب الستبداؿ اؽبالونات يف إنتاج
الطائرات ويف الطائرات اؼبصممة حديثاً وتلك اليت قد تتقيد أو ال تتقيد هبا .وقاؿ إف اؽبالونات تُستخدـ يف
أنظمة اغبماية من اغبرائق يف اؼبراحيض ويف اؼبطافئ احملمولة وىياكل احملركات ومباين الشحن .ومن بُت ىذه
االستخدامات ،توجد بدائل فقط الستخداـ اؽبالوف ٖٔٓٔ يف اؼبراحيض .وال يوجد بديل الستخداـ اؽبالوف
ٖٔٓٔ يف ىياكل احملركات يف الطَتاف اؼبدين رغم أف قوات الواليات اؼبتحدة العسكرية ظلت تستخدـ مركب
الكربوف اؽبيدروفلوري ٕٔ٘-يف عدد من طائراهتا لعدة سنوات وطلبت يف الوقت اغبايل من شركة بوينغ إعداد
نظاـ يستخدـ مركب الكربوف اؽبيدروفلوري ٕٔ٘-لناقلة وقود صهرهبية على غرار مبوذج طائرة بوينغ .ٚٙٚ
وبصدد عنابر الشحن ،وىي أكرب استخداـ للهالوف ٖٔٓٔ يف الطائرات ،أشارت صناعة الطَتاف اؼبدين إىل أف
إعداد نظاـ ال يعمل باؽبالونات ال يناسب إالَّ التصاميم اعبديدة كلياً سيستغرؽ تسع سنوات .وبصدد اؽبالوف
ٕٔٔٔ الذي يُستخدـ يف مطافئ اغبرائق النقالة على منت الطائرات ،أشار القطاع إىل أنو لن يتقيد باآلجاؿ
القصوى اليت حددهتا منظمة الطَتاف اؼبدين الدويل واالرباد األورويب ،إذ أنو وببذ انتظار اؼبوافقة على البديل
احملتمل ٖ ٖ،ٖ،ثالث فلوريد بروميد الربوبُت ) (2-BTPالذي سيشغل حيزاً مشاهباً ؼبطافئ اغبرائق اغبالية اليت
تستخدـ اؽبالوف ٕٔٔٔ وال يتجاوز وزنو إالَّ قليبلً .ويبثل مزيج مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلورئٕٖ-
(اؼبزيج باء من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية) البديل الوحيد للهالوف ٕٔٔٔ الذي يُستخدـ يف إغاثة
الطائرات ومكافحة اغبرائق (لوحدات إطفاء اغبرائق الكبَتة اؼبزودة بعجبلت ومركبات إطفاء اغبرائق) .ومن
القدرة على استنفاد األوزوف والقدرة على إحداث االحًتار العاؼبي ،سيكوف اؼبزيج باء من مركبات الكربوف
اؽبيدروكلورية فلورية اػبيار الذي يأيت يف اؼبرتبة الثانية الستبداؿ اؽبالوف ٕٔٔٔ إذا مل وبصل مزيج ثالث فلوريد-
ٕ بروميد الربوبُت ) (2-BTPعلى اؼبوافقة التنظيمية.
ٔٗ -وحصلت حلقة العمل على بيانات عن السفن التجارية اليت استخدمت اؽبالونات إىل أف منعت
اؼبنظمة البحرية الدولية استخدامها يف السفن واؼبرافق اعبديدة يف عاـ ٕ .ٜٜٔوسيدوـ اؽبالوف ٖٔٓٔ اؼبستمد
من تكسَت السفن لفًتة إضافية تًتاوح بُت  ٛسنوات و ٔٛسنة فقط ،وىي فًتة أقصر من الفًتة اؼبطلوبة لتلبية
احتياجات الطائرات اليت تنتجها يف الوقت اغباضر خطوط اإلنتاج واؼبقدرة بأكثر من ٓٗ عاماً ،دوف األخذ يف
اغبسباف الطائرات اليت سيستمر تصنيعها ريثما يُصمم نظاـ لعنابر الشحن ال يستخدـ اؽبالونات وىو أمر لن
يتحقق قبل عاـ ٕٕٗٓ.
ٕٗ -وعند النظر يف اعبزء من اؽبالوف ٖٔٓٔ اؼبتاح من اؼبصارؼ العاؼبية لدعم احتياجات الطَتاف اؼبدين،
قدَّرت حلقة العمل أف النسبة اليت قد تكوف متاحة من اغبجم اغبايل البالغ ٓٓٓ ٔٗ ٖٗ ٓٓٓ-طن تًتاوح
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بُت ٖٖ وٓٗ يف اؼبائةَّ .أما الكمية اؼبتبقية ،فهي إما ؿبجوزة ؼبستخدمي اؽبالونات اآلخرين يف األجل الطويل
و/أو مستخدمة من قبل ىؤالء اؼبستخدمُت ،مثل النظم األرضية يف الياباف والقوات العسكرية ومنتجي النفط
والغاز الذين لديهم أيضاً احتياجات طويلة األجل من اؽبالوف ٖٔٓٔ .واستناداً إىل أسوأ التصورات اليت يفًتض
أف تكوف النسبة اؼبتاحة من البنك العاؼبي للطَتاف اؼبدين ٖٖ يف اؼبائة فقط (ٓٓٓ ٔٗ طن) ،وأف يبلغ معدؿ
انبعاثات اؽبالونات من ىذا القطاع ٘ يف اؼبائة ،يُقدَّر أف تنفد اؽبالونات اؼبتاحة للطَتاف اؼبدين يف عاـ .ٕٖٓٙ
َّأما يف حالة أفضل التصورات اليت يفًتض أف تبلغ النسبة اؼبتاحة للطَتاف اؼبدينٓٗ يف اؼبائة وأف تقل نسبة
االنبعاثات فيو عن ٖ يف اؼبائة ،فستنفد اؽبالونات اؼبتاحة للطَتاف اؼبدين يف عاـ ٕ٘ٗٓ ،وىي فًتة ال تزاؿ أقصر
كثَتاً من عمر الطائرات اليت تُصنَّع يف الوقت اغبايل البالغ ٓٗ عاماً فأكثر .ورأت حلقة العمل أف الكمية
اؼبتاحة من اؽبالوف ٖٔٓٔ يف اؼبصارؼ العاؼبية لن تكوف كافية لتلبية احتياجات الطائرات اليت تُصنَّع يف الوقت
اغبايل طواؿ أعمارىا البالغة ٓٗ سنة فأكثر ،وذلك لعدـ احراز تقدـ يف تنفيذ بدائل اؽبالونات يف الطَتاف
اؼبدين.
ٖٗ  -إف الرسائل اليت ينبغي أف تعيها األطراؼ ىي:
(أ) توجد عل الصعيد العاؼبي إمدادات من اؽبالوف ٕٔٔٔ تكفي لتلبية احتياجات الطَتاف اؼبدين
اغبالية .وعلى أساس القدرة على استنفاد األوزوف/القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي ،يبثل اؼبزيج باء القائم
على مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري  ٕٖٔ -أفضل خيار للتقيد باؼبوعد األقصى الذي حدده االرباد الدويل
للطَتاف اؼبدين الستبداؿ اؽبالوف ٕٔٔٔ على منت الطائرات ،إذا مل يُوافق على ثالث فلوريد ٕ -بروميد الربوبُت
))2-BTP؛
(ب) تُنتج الصناعة طائرات لن يكوف اؽبالوف ٖٔٓٔ اؼبعاد تدويره متاحاً ؽبا طواؿ عمرىا؛
(ج) ولذلك ،خلصت حلقة العمل إىل أنو ال جداؿ على وجو التقريب يف أف صناعة الطَتاف اؼبدين
ستقتضي إنتاج ىالوف ٖٔٓٔ جديد يف اؼبستقبل بسبب عدـ إحراز تقدـ يف تنفيذ بدائل اؽبالونات يف ىذا
القطاع.

ثالثاً  -عرض لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المجموعة الكاملة من بدائل المواد
المستنفدة لألوزون (المقرر  ،9/46الفقرات الفرعية ( 0أ)(-ج)) (البند ( 6أ) من جدول
األعمال)
ٗٗ -أشار السيد المربت كوهببَتز ،الرئيس اؼبشارؾ لفرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر  ٜ/ٕٙإىل أف فرقة العمل
تتألف من ٖ رؤساء مشاركُت و ٔٛعضواً ،أغلبهم أعضاء أيضاً يف عبنة اػبيارات التقنية للتربيد وتكييف اؽبواء
واؼبضخات اغبرارية .واستعرض ـبتلف فصوؿ التقرير مشَتاً إىل أنو استند إىل تقارير ـبتلفة صدرت استجابة
للمقررات ٖٕ ٜ /وٕٗ ٚ/وٕ٘ ،٘/وتناوؿ معلومات حديثة مستقاة من مصادر شىت ،واعًتؼ بأف ؿبدودية
البيانات اؼبتوافرة عن بعض القطاعات ال تتيح يف الوقت اغبايل النظر يف تصورات العمل اؼبعتاد واػبفض .واستند
التقرير أيضاً إىل تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ٕ٘ ٘/الداعي إىل مواصلة البحث يف تداعيات ذبنب البدائل
ذات القدرة اؼبرتفعة على إحداث االحًتار العاؼبي للمواد اؼبستنفدة لؤلوزوف .وقاؿ إف التقرير أورد أحدث
اؼبعلومات عن البدائل اليت جاءت يف تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ٕ٘ ٘/ولكنو ركز بوجو أخص على قطاع
التربيد وتكييف اؽبواء ،وعلى قاعدة معدات التربيد وتكييف اؽبواء اػباضعة للمادة ٘ اآلخذة يف التوسع وما
أسفر عنو ذلك من طلب على مواد التربيد .وراجع التقرير التصورات اػباصة بتجنب مواد التربيد ذات القدرة
47

UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/7

العالية على إحداث االحًتار العاؼبي وركز ؾبدداً على مدة أو طوؿ فًتات التحوؿ التصنيعي .وتناوؿ التقرير صبيع
اؼبوضوعات ذات الصلة باألحواؿ اليت تكوف فيها اغبرارة احمليطة مرتفعة ومعلومات حديثة عن البدائل يف
قطاعات اغبماية من اغبرائق وأجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة وغَتىا من قطاعات الرذاذات الطبية وغَت
الطبية.
٘ٗ -ويف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء واؼبضخات اغبرارية ،قاؿ إف النظر جا ٍر يف اختبار ٓ ٚسائبلً ُم ِّربداً يف
إطار برامج اختبار صناعية أو بغرض تضمينها يف اؼبعايَت .ويتواصل اختبار مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية غَت
اؼبشبعة (اليوليفينات اؽبيدروفلورية) واؼبزائج اليت ربتوي على ىذه اؼبركبات ،مع الًتكيز على األحواؿ اليت تكوف
فيها درجة اغبرارة احمليطة مرتفعة .واستعرض عدداً من السمات البارزة لقطاعات فرعية ؿبددة .ويُتوقع أف
يستخدـ اإلنتاج اعبديد كبو ٘ ٚيف اؼبائة من اؽبيدروكربوف -600a -حبلوؿ عاـ ٕٕٓٓ يف التربيد اؼبنزيلَّ .أما يف
التربيد الصناعي ،فتُستخدـ اؽبيدروكربونات يف وحدات التكثيف للقدرات األقل .ويف ىذا القطاع الفرعي،
تشهد أنظمة تربيد احملبلت التجارية الكبَتة زيادة ملموسة يف النظم اليت تستخدـ اؼبادة  R-744ويقًتف ذلك
سوؽ نظم التربيد اعبدارية
بالًتكيز على ربسُت كفاءة الطاقة ،بينما أُفيد عن ربقيق زبفيضات يف التكاليف .وتُ َّ
القائمة على مركب الكربوف اؽبيدروفلوري ٖٕ-يف الياباف ويف بلداف أخرى وتُعرض اآلف طائفة واسعة النطاؽ من
اػببلئط اليت ربتوي على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية غَت اؼبشبعة .ويف الصُتُ ،ح َّوؿ جزء من طاقة إنتاج
اؼبعدات اليت تستخدـ مركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري  ٕٕ-لتستخدـ اؽبيدروكربوف .ٕٜٓ-وتقدـ صناعة
أجهزة تكييف اؽبواء اؼبتحركة مزيداً من بيانات اختبار اؼبزيج .R-445A
 -ٗٙوتناوؿ السيد كوهببَتز بعد ذلك تصورات الطلب يف حاليت العمل كاؼبعتاد واػبفض ،فقاؿ إف تصورات
التربيد وتكييف اؽبواء اؼبعدلة تشمل عدداً من االفًتاضات واالعتبارات ،من بينها قدرة متوسطة على إحداث
االحًتار العاؼبي تبلغ ٖٓٓ بالنسبة ؼبواد التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي وفًتات
ـبتلفة للتحوؿ التصنيعي تبلغ ثبلث سنوات يف البلداف غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ وست سنوات يف البلداف
العاملة دبوجب ىذه اؼبادة .ويتوقع أف تبدأ التحوالت التصنيعية يف عاـ ٕٕٓٓ عبميع قطاعات التربيد وتكييف
اؽبواء الفرعية (التصور ٖ ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) ،إالَّ يف القطاع الفرعي ؼبكيفات اؽبواء الثابتة حيث
ستبدأ يف عاـ ٕٕ٘ٓ (التصور ٗ ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا) .ومت التحقق من تصورات طلب التربيد
وتكييف اؽبواء دبقارنتها بأفضل البيانات التقديرية اؼبتاحة حالياً عن إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية .وواصل
السيد المربت كوهببَتز عرضو ،فتناوؿ بعض البيانات العامة قائبلً إف ؾبموع التقديرات ،من حيث األثر يف
اؼبناخ ،للطلب اؼبتكامل على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة اؼبرتفعة على إحداث االحًتار العاؼبي
تبلغ ٓٓ ٔٚ ٜطناً مًتياً دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف للعمل اؼبعتاد يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ خبلؿ
الفًتة ٕٕٓٓ ،ٕٖٓٓ-مع زبفيض قدره ٓ ٙيف اؼبائة يف حالة التصور ٖ ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
وٓٗ يف اؼبائة يف حالة التصور ٗ ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،باؼبقارنة مع تصور العمل اؼبعتاد .وسيزيد
تأخَت فًتة التحوؿ (حىت ٕٕ٘ٓ) وسبديدىا بالنسبة لقطاع أجهزة التربيد الثابتة (أسوة بالتصور ٗ ؼبعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا) األثر اؼبناخي العاـ بشكل ملموس ،وسيسفر التمديد إىل ما بعد عاـ ٖٕٓٓ عن
ازدياد األثر يف اؼبناخ بدرجة كبَتة.
 -ٗٚوعرض السيد كوهببَتز رسوماً بيانية لتصورات العمل اؼبعتاد يف التربيد وتكييف اؽبواء للبلداف غَت
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ اعتباراً من عاـ ٓ ٜٜٔومن عاـ ٕٓٔٓ بالنسبة البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .وأشار
إىل الفرؽ يف الطلب بُت كلتا اؼبنطقتُت خبلؿ الفًتة ٕ٘ٔٓ .ٕٖٓٓ-وعرض أيضاً رسوماً بيانية للتصور ٖ
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ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتصور ٗ ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالنسبة للبلداف العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ ،وعلى وجو التحديد ؾبموع الطلب يف القطاعات الفرعية ؽبذين التصورين يف البلداف العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ .ووجو االنتباه إىل رسم بياين يوضح األثر الذي وبدثو طوؿ فًتة التحويل يف الطلب على مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة اؼبرتفعة على إحداث االحًتار العاؼبي وأشار إىل أف الطلب يف عاـ ٕٕ٘ٓ
سيكوف أزيد دبقدار الضعف لفًتة ربوؿ تدوـ ٕٔ سنة مقارنة بفًتة ربوؿ مدهتا  ٙسنوات يف إطار التصور ٖ
ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وتعزى ىذه الزيادة إىل ارتفاع كبَت يف احتياجات الصيانة يف فًتة التحوؿ
البالغة ٕٔ عاماً .وعرض جدوالً يُ ِّبُت تقديرات تكاليف التحوؿ اإلنتاجي (التصنيعي) يف ـبتلف قطاعات التربيد
وتكييف اؽبواء الفرعية ،مشَتاً إىل أف كبو ٓ ٚيف اؼبائة من التكاليف ستطبق على إىل قطاعات تكييف اؽبواء
الفرعية وحدىا .ويف حالة التصور ٖ ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،يُقدَّر ؾبموع تكاليف التحوؿ بنحو
ٕٓٓٗ  ٖٗٓ ±مليوف دوالر .ويف إطار االفًتاض بتخفيض ٓٗ ٙٓ-كيلوطن من استهبلؾ مركبات الكربوف
اؽبيدروفلورية يف قطاع الصيانة ،سيُسفر التخفيض عن تكاليف إضافية تًتاوح بُت ٓٗ وٓ ٙمليوف دوالر يف كل
ثبلث سنوات .ويف حالة التصور ٗ ؼبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،سيتغَت حجم التكاليف تغَتاً ملموساً إذا
بدأ التحوؿ الصناعي يف أجهزة تكييف اؽبواء الثابتة يف عاـ ٕٕ٘ٓ .وسيؤدي ذلك إىل زيادة قدرىا ٖٓ٘
مليوف دوالر يف اؼبتوسط كل ثبلث سنوات أو ٓٓ ٚمليوف دوالر يف ست سنوات ،أي ما يعادؿ زيادة قدرىا
ٖٓ يف اؼبائة يف ؾبموع تكاليف التحوؿ الصناعي .ويف اػبتاـ ،قاؿ السيد كوهببَتز إف التكاليف اإلضافية ستنشأ
عن تقدًن صيانة لقاعدة مركبة أكرب بعد عاـ ٖٕٓٓ.
 -ٗٛوقاؿ السيد روبرتو بياكسوتو ،الرئيس اؼبشارؾ لفرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ٜ/ٕٙإف استيفاء معايَت أداء
الطاقة يف اؼبناطق اليت تكوف فيها درجة اغبرارة احمليطة مرتفعة يقتضي أف تتجنب التصاميم درجات اغبرارة العالية
يف التكثيف لتقليل تأثَت درجات حرارة اؼبادة اؼبربدة اغبرجة يف األداء إىل أدىن حد .وينبغي تدبر مسائل السبلمة
إذا كاف لقابلية االشتعاؿ دور واست ِ
خدمت كميات ذات شحنات أعلى .وقاؿ إف التقرير يعرض مقارنة لدورة
ُ
كفاءة الطاقة لدرجات حرارة تكثيف ـبتلفة  -مقارنة دبركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري – ٕٕ ومادة التربيد
 R-410Aوأف مزيداً من البحوث والتقييم ؼبواد التربيد يف ظروؼ درجات اغبرارة احمليطة اؼبرتفعة هبرى يف معهد
تكييف اؽبواء والتدفئة والتربيد يف وزارة الطاقة األمريكية ويف إطار اؼبشروع اؼبعنوف ’’تشجيع استخداـ مواد التربيد
ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف صناعة تكييف اؽبواء يف مصر‘‘ واؼبشروع اؼبعنوف
’’تشجيع استخداـ أجهزة التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي لقطاعات تكييف اؽبواء
يف البلداف ذات درجات اغبرارة العالية‘‘ .وقدـ السيد بياكسوتو جدوالً ترد فيو اػبيارات اليت نظرت فيها مرحلة
االختبار الثانية يف برنامج تقييم مواد التربيد البديلة ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف معهد
تكييف اؽبواء والتدفئة والتربيد  ،وجدوال موجزاً لربنامج وزارة الطاقة األمريكية وبرنامج تشجيع استخداـ مواد
التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف صناعة تكييف اؽبواء يف مصر ،وبرنامج تشجيع
استخداـ أجهزة التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي لقطاعات تكييف اؽبواء يف البلداف
ذات درجات اغبرارة العالية .ويتضمن اعبدوؿ عدداً كبَتاً من البارامًتات اؼبختارة ،من بينها مواعيد اإلسباـ .وقاؿ
إف مواد التربيد  R-407Cو R-410Aو HFC-32و HC-290و HC-1270و R-446Aو R-447Aو R-444Bتستخدـ
أو ىي قيد الدراسة .ومل يُنظر جبدية يف استخداـ االوليفينات اؽبيدروفلورية (مركب الكربوف اؽبيدروفلوري-
 1234yfومركب الكربوف اؽبيدروفلوري  )1234ze (E) -يف تكييف اؽبواء بسبب البفاض سعتها اليت قد ذبعل
النظم أكرب حجماً وتزيد تكلفة مواد التربيد اؼبتوقعة .ويف اؼبربدات ،تُستخدـ مواد التربيد  R-447AوR-410A
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ومركب الكربوف اؽبيدروفلوري ( -1234ze(Eوماديت التربيد  R-717و R-718ومركب الكربوف اؽبيدروكلوري فلوري
(األوليفينات اؽبيدروفلورية)  1233zdأو ىي قيد الدراسة .ويف الوقت اغبايل ،ال تُعد اؼبادة اؼبربدة  R-744مناسبة
لدرجات اغبرارة احمليطة العالية بسبب تكاليفها الباىظة .ويف التربيد الصناعي ،تواجو النظم اؼبستخدمة يف
درجات اغبرارة احمليطة اؼبرتفعة نفس الصعوبات اليت يواجهها تكييف اؽبواء .وختم السيد بياكسوتو عرضو قائبلً
إف طرائق ربسُت األداء واؼبوثوقية (على سبيل اؼبثاؿ ،ضاغط السوائل أو حقن البخار) غدت شائعة.
 -ٜٗوقالت السيدة بيبل مارانيوف ،الرئيسة اؼبشاركة لفرقة العمل بشأف القرار  ٜ/ٕٙإف االنتقاؿ يف استخداـ
اؽبالونات يف اؼبرافق اعبديدة قطع شوطاً البأس بو ،إال يف الطَتاف اؼبدين رغم أف االعتماد على اغبلوؿ اليت
تستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي ال يزاؿ مستمراً .ومل
يطرأ أي تغيَت على البدائل اؼبثبتة للمواد اؼبستنفدة لؤلوزوف اؼبستخدمة يف اغبماية من اغبرائق اليت ورد تفصيلها
كامبلً يف مذكرة ربديث اؼبعلومات رقم ٔ الصادرة عن عبنة اػبيارات التقنية للهالونات يف عاـ ٕٗٔٓ.
وأشارت إىل أف مادتُت كيميائيتُت نبا  FK-6-1-14وثالث فلوريد  ٕ-بروميد الربوبُت ( )2-BTPيشهداف مرحلة
سوقاف كمادتُت إلطباد اغبرائق يف اؼبستقبل ،كما أف اختبار وتطوير مواد
متقدمة من االختبار والتطوير وقد يُ َّ
ىالوكربونية أخرى يف مراحلهما األولية .ونظراً ألف عملية االختبار واالعتماد وتقبل األسواؽ تستغرؽ وقتاً طويبلً،
عما قريب .وقالت إف أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة اليت
فبل يتوقع أف يكوف ؽبذه العوامل تأثَت يُذكر َّ
تُستخدـ يف عبلج الربو ومرض انسداد الشعب اؽبوائية اؼبزمن تستخدـ كبو ٓٓٓ ٓٔ طن من مركب الكربوف
اؽبيدروفلوري  134a -ومركب الكربوف اؽبيدروفلوري  227ea -سنوياً وأف االنبعاثات اؼبًتاكمة من مركبات
الكربوف اؽبيدروفلورية يُ َّتوقع أف تبلغ ٖ ٔٚطن من مكافئ ثاين أكسيد الكربوف بُت عامي ٕٗٔٓ وٕٕ٘ٓ يف
إطار تصور العمل اؼبعتاد .ومل يصبح بعد ذبنب أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة ذبنباً تاماً فبكناً ألسباب
تقنية واقتصادية .وقالت أيضاً إف التقديرات تشَت إىل أف رذاذات أجهزة االستنشاؽ الطبية باعبرعات غَت اؼبقننة
سبثل بُت ٔ وٕ يف اؼبائة من ؾبموع إنتاج الرذاذات ،وإف جلها يستخدـ دواسر مثل اؽبيدركربونات وأثَت ثنائي
اؼبيثيل ،بينما تستخدـ نسبة تقل عن ٓٔ يف اؼبائة منها دواسر مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية (< ٓٓٓٔ طن).
وتُستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف اغباالت اليت تستدعي استخداـ داسر غَت قابل لبلشتعاؿ ومأموف
االستنشاؽ .أما يف أجهزة التعقيم ،فقلَّما تُستخدـ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،فبدائلها اؼبتاحة كثَتة ويُتوقَّع
أف يكوف تأثَت العزوؼ عن استخدامها ضئيبلً.
ٓ٘ -ويف الرذاذات غَت الطبية ،تُقدَّر مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية اليت استُخدمت يف إنتاج الرذاذات يف
عاـ ٕٓٔٓ خبمسة يف اؼبائة من ؾبموع استهبلؾ مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ُمقاساً بالقدرة على إحداث
االحًتار العاؼبي .وىو ثالث أكرب قطاع تصدر انبعاثات من كل مكوناتو .ويزداد اإلنتاج العاؼبي من الرذاذات اليت
ربتوي على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ببطء شديد بل لعلو ال يزداد البتة .وقد يزداد اإلنتاج يف األطراؼ
العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ،غَت أنو يُرجح أف يستقر أو يًتاجع يف األطراؼ غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ .وقالت إف
تفادي استخداـ الدواسر واؼبذيبات عالية القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي أُمر فبكن دوف ريب ،فالدواسر
واؼبذيبات اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي واػبيارات ’’ اؼبغايرة‘‘ متاحة على نطاؽ واسع رغم أف
اعتماد اػبيارات اؼبنخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي قد تثَت ربديات ال يستهاف هبا يف بعض
األسواؽ أو اؼبنتجات.
ٔ٘ -ويف اػبتاـ ،قالت إف تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر  ٜ/ٕٙقدـ معلومات عن ؾباالت قد ترغب
األطراؼ يف النظر فيها يف تقرير (فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر  )ٜ/ٕٙاحملدث يف اجتماع األطراؼ السابع
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والعشرين .ويف أي طلب يُقدَّـ لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولفرقة عملو اؼبعنية باؼبقرر  ٜ/ٕٙبإعداد
تقرير حديث هبب مراعاة الوقت احملدود اؼبتاح لفرقة العمل إلقباز أعماؽبا بُت االجتماع السادس والثبلثُت
للفريق العامل اؼبفتوح العضوية واؼبوعد األقصى لتقدًن الوثائق الجتماع األطراؼ السابع والعشرين الذي وبل يف
أواخر أيلوؿ/سبتمرب .وتشمل اجملاالت اليت يبكن أف يتناوؽبا التقرير اؼبػُحدَّث نتائج برامج االختبار يف درجات
اغبرارة احمليطة اؼبرتفعة وصقل تصورات التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف قطاع التربيد
وتكييف اؽبواء يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ وتلك غَت العاملة دبوجبها ،ومواصلة ربديد احتياجات
القطاع األخرى ربديداً كمياً حسب اؼبعلومات اعبديدة اليت قد تتاح يف ىذه اؼبسألة األخَتة لفرقة العمل اؼبعنية
باؼبقرر .ٜ/ٕٙ
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المرفق الثالث
اعتبارات من أجل تحديث التقرير  -تقرير فرقة العمل المعنية بالمقرر 9/46
وفقاً للمقرر  ،ٜ/ٕٙقٌدِّـ تقرير لبلجتماع السادس والثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية اؼبخصص
للزئبق ،وسيُقدَّـ تقرير ؿبدَّث الجتماع األطراؼ السابع والعشرين يتناوؿ اؼبعلومات اليت طلبتها األطراؼ يف ذلك
اؼبقرر.
وقُدِّمت دواعي التحديثات كتابة ونُوقِشت مع األطراؼ يف جلسة من اؼبفاوضات غَت الرظبية ُع ِقدت
أثناء وقت الغداء يوـ األربعاء .وناقش أعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اؼبعٍت باؼبقرر  ٜ/ٕٙمع
األطراؼ اؼبعنية إمكانية إقباز التحديثات احملتملة مع األخذ يف اغبسباف التحديث اؼبطلوب إقبازه يف إطار اؼبقرر
 ٜ/ٕٙواألجل احملدد إلسباـ التقرير احملدَّث الذي وبل يف أوائل أيلوؿ/سبتمرب بغية التقيد باؼبوعد األقصى لتقدًن
الوثائق الجتماع األطراؼ السابع والعشرين .ويبكن إهباز ىذه االعتبارات على النحو التايل:
التصورات
ٔ -بوجو عاـ ،ينبغي أف تُوضَّح صبيع االفًتاضات الواردة يف التصورات توضيحاً تاماً يُبتغى منو أف
تكوف األطراؼ على علم تاـ بالطريقة اؼبتبعة يف إعداد التصورات وإىل أي مدى يبكن أف ُذب ِّسد اغبقيقة ،أو إف
كاف الغرض الرئيسي منها ىو إبانة تأثَت بعض البارامًتات  -أو تأثَت البارامًتات اؼبتغَتة  -يف الطلب على
مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية عالية القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي خبلؿ الفًتة ٕٓٔٓ.ٕٖٓٓ-
ٕ -يُعد تقدًن مزيد من اإليضاحات لؤلسباب اليت دعت الختيار القدرة ٖٓٓ على إحداث
االحًتار العاؼبي من أبرز اؼبتطلبات .وينطبق ذلك أيضاً على البارامًتات األخرى واألسباب اليت تربر اختيارىا.
ٖ -طلب أحد األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ دراسة فًتات ربوؿ أطوؿ (تعترب الفًتة البالغة ٙ
سنوات شديدة القصر) ،بدء عملية التحوؿ بعد عاـ ٕٕٓٓ أو ٕٕ٘ٓ وربويل نسب مئوية ؿبددة فقط من
معدات التصنيع النعداـ الدالئل اليت تُثبت أف البدائل ستكوف متاحة سباماً يف عاـ ٕٕٓٓ أو بعده بقليل.
لوحظ وجود تفاوت بُت الوقت الذي تعتمد فيو األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٕ البدائل يف السوؽ قبل
حدوث التحوؿ يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘؛ وينبغي أف يكوف ىذا التفاوت كبو ٓٔ سنوات .ويُقًتح
إجراء اختبار للحساسية.
ٗ -يعترب وضع فًتة زمنية أطوؿ من الفًتة حىت عاـ ٖٕٓٓ ،حىت عاـ ٕٓ٘ٓ مثبلً أمراً ضرورياً ،ال
سيما إذا نُ ِظر يف فًتات ربوؿ أطوؿ .ويتعلق ذلك أيضاً بأف بعض مقًتحات التعديل تقًتح جداوؿ زمنية تتجاوز
عاـ ٖٕٓٓ كثَتاً.
٘ -وأشار أحد األطراؼ إىل أف إجراء دراسة منفصلة للتقرير احملدَّث ُربدد القطاعات اغبرجة اليت
ينبغي إجراء االنتقاؿ فيها للوفاء بالتزاـ بتخفيض ؿبدد يف سنة بعينها.
 -ٙيف اغباالت اليت يُظ ِهر فيها التقرير اؼبتعلق باؼبقرر  ٜ/ٕٙنتائج كثَتة للبلداف العاملة دبوجب
اؼبادة ٘ ،يُعد توسيع نطاؽ مواد التصور لتشمل البلداف غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ (وىو اقًتاح كاف قد قُدِّـ
عما إذا كاف قد نُ ِظر يف تفاعبلت السوؽ اؼبتعلقة
فعبل مباشرة بعد عرض اؼبقرر  .)ٜ/ٕٙوقُدِّـ استفسار َّ
باؼبعدات (الصادرات ،الواردات) وإف كانت اإلجابة بالنفي ،فهل يبكن االستقصاء عن ذلك للتقرير احملدث.
52

UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/7

التكاليف
 -ٚينبغي أف تكوف حسابات التكاليف لغَت قطاعات التربيد وتكييف اؽبواء واإلنتاج أكثر وضوحاً،
مع مراعاة قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة ،مثل القرارات اؼبتعلقة دبرحلة التمويل الثانية ػبطة إدارة التخلص
التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية ،واؼبشاريع النموذجية .ولذلك صلة أيضاً بتكاليف البدائل
اؼبعروضة يف السوؽ وتلك اليت مل تُعرض بعد.
 -ٛوينبغي أيضاً ربليل التكاليف استناداً إىل بدء التحوؿ وطوؿ الفًتة اليت يستغرقها .ومن
اؼبستحب أيضاً إجراء تقديرات عاؼبية للتكاليف والفوائد حىت عاـ ٕٓ٘ٓ .
-ٜ

وقُدِّـ طلب يدعو إىل أف تُعرض تكاليف التربيد/تكييف اؽبواء بطريقة أوضح.

ظروف الحرارة المحيطة العالية
ٓٔ -يُستحب إجراء ربليل أكثر دقة ووضع بارامًتات أدؽ لتعريف البلد أو اؼبنطقة ذات اغبرارة
احمليطة العالية.
ٔٔ -وذكر طرؼ آخر دراسة البدائل للبلداف أو اؼبناطق ذات اغبرارة احمليطة العالية ،واستهبلؾ
مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية حسب القطاع يف ىذه البلداف/اؼبناطق وكذلك اؼبعدات اؼبستخدمة.
ٕٔ -ينبغي تسجيل بيانات اختبارات اؼبشاريع ،إذا اكتملت ،وربليلها إف أمكن ذلك .غَت أف أداء
ـبتلف البدائل سيكوف مهماً ،واألىم من ذلك تقييم األداء اؼبناخي للبدائل على مدى دورة اغبياة.
البدائل
ٖٔ -ينبغي توخي مزيد من الوضوح يف تبياف حالة ـبتلف البدائل وأسواقها ،السيما البدائل السبعُت
اؼبذكورة .وشددت عدة أطراؼ على أنبية توسيع اؼبعلومات عن اؼبعايَت اإلقليمية والدولية يف التقرير احملدَّث.
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المرفق الرابع
والية فريق اتصال محتمل بشأن بجدوى وطرق إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية
اتفق الفريق العامل اؼبفتوح العضوية التابع لؤلطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ ،يف اجتماعو اػبامس والثبلثُت الذي
ُع ِقد يف بانكوؾ من ٕٕ إىل ٕٗ نيساف/أبريل ٕ٘ٔٓ ،على أف ‘’يواصل العمل فيما بُت الدورات بطريقة غَت
رظبية لدراسة جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،دبا يف ذلك صبلة أمور منها التحديات ذات
الصلة الواردة يف اؼبرفق الثاين [لتقرير االجتماع اػبامس والثبلثُت للفريق العامل اؼبفتوح العضوية] بغرض إنشاء
فريق اتصاؿ بشأف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف االجتماع السادس والثبلثُت للفريق
العامل اؼبفتوح العضوية ( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6الفقرة .)ٕٔٛ
و ُع ِقد االجتماع غَت الرظبي يف ٕٔ ٖٔ-حزيراف/يونيو يف فيينا على األساس اؼبذكور أعبله.
وسلمت األطراؼ يف تدخبلهتا بالنجاح الذي أحرزه بروتوكوؿ مونًتياؿ ومؤسساتو يف التخلص التدرهبي من
اؼبواد اؼبستنفدة لؤلوزوف.
واتفقت األطراؼ على أنو ال اتفاؽ على شيء إىل حُت االتفاؽ على كل شيء.
[واتفقت األطراؼ على معاعبة قائمة التحديات اؼبذكورة أدناه أوالً.
واتفقت األطراؼ على أف تنظر يف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف فريق اتصاؿ ،حيث ربل
األطراؼ اؼبسائل التالية]:
[ستنظر األطراؼ يف فريق اتصاؿ يف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،حيث ستحل األطراؼ
أوالً اؼبسائل التالية بوضع ما يستلزمو ذلك من عمليات وآليات وُهنج]:
 أنبية الوضع اػباص بالبلداف النامية واالعًتاؼ بو واؼببادئ دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ اليتأتاحت وقتاً إضافياً كافياً يف تنفيذ البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ألف التزاماهتا،
 [تعزيز التزامات البلداف غَت العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ألف بازباذ الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼلتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ آلية مالية وتقدًن سبويل إضايف عرب الصندوؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ
مونًتياؿ [دبا يتناسب مع اغباجة لتمكُت [امتثاؿ األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ألف ألي تدابَت
رقابية ،إف اِتُِفق على ذلك [إدارة األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ألف مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية]]،
 [آلية مبلئمة إلدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية يف األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٘ألف ،إف اِتُِفق على أي تدابَت للرقابة على مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية]
 العناصر الواردة يف الفقرة ٔ (أ) من اؼبقرر  ،ٙ/ٕٜدبا يف ذلك اؼبسائل اؼبتعلقة حبقوؽاؼبلكية الفكرية يف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية،
 اؼبرونة يف التنفيذ اليت سبكن البلداف من وضع اسًتاتيجياهتا وأولوياهتا يف القطاعاتوالتقانات،
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 عملية إعفاء وآلية لبلستعراض الدوري للبدائل ،دبا يف ذلك النظر يف توافر أو انعداـ البدائليف صبيع القطاعات يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٘ ألف واالحتياجات اػباصة بالبلداف ذات اغبرارة
احمليطة العالية ،استناداً إىل صبيع العناصر اؼبذكورة يف الفقرة ٔ (أ) من اؼبقرر ،ٜ/ٕٙ
 العبلقة بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروكلورية فلورية، أحكاـ التجارة اػباصة بالبلداف غَت األطراؼ، اعبوانب القانونية وأوجو التآزر واؼبسائل األخرى اؼبتعلقة باتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطاريةبشأف تغَت اؼبناخ يف سياؽ إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ.
[[مث ]،ستناقش األطراؼ يف فريق االتصاؿ سبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية ،دبا يف ذلك [التعديبلت
اؼبقًتحة] [تعديل بروتوكوؿ مونًتياؿ للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية [يف وقت مبلئم]]
واػبيارات األخرى اؼبقًتحة من قِبل األطراؼ]
[مث ،تناقش األطراؼ يف فريق االتصاؿ اؼبسائل اليت مل ُربسم بعد بشأف إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية] [دبا
يف ذلك تعديل بروتوكوؿ مونًتياؿ للتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية].
[مث ،تناقش األطراؼ اؼبسائل اليت مل ُربسم بعد بشأف إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية]
[مث ،تناقش األطراؼ يف فريق االتصاؿ اؼبسائل سبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدروفلورية دبا يف ذلك اؼبقًتحات
اليت قدمتها األطراؼ].
____________

55

