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ألطراف في الفريق العامل المفتوح العضوية ل
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 وناالجتماع السابع والثالث

 1026 أبريل/نيساف 8 - 4 جنيف،
 *من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت 4و 3اف البند

 لفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريالا لكي يناقشهامطروحة  ائلمس
 في ىذا االجتماعالفريق عليها ع مقدمة لكي يطلومعلومات  والثالثينفي اجتماعو السابع 

 مذكرة من األمانة

 مقدمة - أوالً 

)انظر ادلرفق ‘‘ مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية’’ادلعنوف  17/2من ادلقرر  4يف الفقرة  - 2
األوؿ(، قرر االجتماع السابع والعشروف لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة لطبقة األوزوف أف 

واجتماعات أخرى، دبا يف ذلك لعامل ادلفتوح العضوية سلسلة من اجتماعات الفريق ا 1026يعقد يف عاـ 
اجتماع استثنائي لألطراؼ. وميثل االجتماع احلايل، السابع والعشروف، للفريق العامل ادلفتوح العضوية أوؿ 

. وسيعقد االجتماع 17/2اجتماع من اجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية اليت ُدعي إىل عقدىا يف ادلقرر 
من ىذه االجتماعات، وىو االجتماع الثامن والثالثوف للفريق العامل، بالتسلسل مع االجتماع االستثنائي الثاين 

يف فيينا. وسَتكز االجتماع السابع والثالثوف  1026سبوز/يوليو  13إىل  28لألطراؼ خالؿ الفًتة من الثالث 
 17/2طراؼ على ادلناقشات يف إطار ادلقرر للفريق العامل ادلفتوح العضوية واالجتماع االستثنائي الثالث لأل

. وعلى النقيض من ذلك سيتناوؿ االجتماع الثامن والثالثوف للفريق العامل مسائل ذات صلة دبركبات فقط
وسيسمح االجتماع االستثنائي الثالث الجتماع هبذه ادلواد.  ذات صلةلورية ومسائل غَت روفالكربوف اذليد

لورية قد يرغب يف اعتمادىا يف ذلك الوقت. تعلقة دبركبات الكربوف اذليدروفم األطراؼ باعتماد أي مقررات

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1. 
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تشرين  24إىل  20وسيسمح االجتماع الثامن والعشروف لألطراؼ، الذي سيعقد يف كيغايل خالؿ الفًتة من 
ربوف ، باعتماد مقررات سُتتخذ بشأف مجيع ادلسائل، دبا يف ذلك فيما يتعلق دبركبات الك1026األوؿ/أكتوبر 

 وفلورية، حسب االقتضاء.ر اذليد
بالعمل داخل بروتوكوؿ مونًتياؿ باذباه إدخاؿ ’’تفويضًا لألطراؼ  17/2من ادلقرر  2وتتضمن الفقرة  - 1

من خالؿ التصدي أواًل للتحديات عن طريق  1026يف عاـ تعديالت تتعلق دبركبات الكربوف اذليدروفلورية 
جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية أثناء اجتماعات بروتوكوؿ  إجياد حلوؿ يف فريق االتصاؿ تتعلق

)ب( من جدوؿ األعماؿ ادلؤقت لالجتماع السابع والثالثُت للفريق  4)أ( و 4ويف إطار البندين ‘‘. مونًتياؿ
كبات الكربوف قد يناقش الفريق العامل إمكانية إدارة مر  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1)العامل ادلفتوح العضوية 

وكذلك سبل إدارة ىذه  17/2اذليدروفلورية من خالؿ التصدي للتحديات وإجياد حلوؿ متوقعة يف إطار ادلقرر 
وىي  (2)ادلركبات، دبا يف ذلك مقًتحات لتعديل الربوتوكوؿ ناقشها االجتماع السابع والعشروف لألطراؼ،

. ومع 17/2من ادلقرر  5للفقرة  وفقاً  1026ؿ عاـ  اجتماعااها خالمقًتحات ستواصل األطراؼ النظر فيها يف
)ج( من  4األخذ يف االعتبار التقدـ احملرز يف ادلناقشات فإف األطراؼ قد ترغب يف أف تعاجل، يف إطار البند 

 .1026يف عاـ تعديل  إدخاؿ جدوؿ األعماؿ، ىذه العملية واجلدوؿ ادلرتبط هبا من أجل السَت قدماً باذباه
بشأف ادلسائل الواردة يف جدوؿ األعماؿ ادلؤقت  رسلتص فرع الثاين من ىذه ادلذكرة موجزالويرد يف  - 3

لالجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية. ومن أجل تيسَت ادلناقشات بشأف بعض التحديات 
وؿ مسائل رئيسية ذات صلة أعدت األمانة عددًا من مذكرات اإلحاطة اليت تتنا 17/2احملددة يف إطار ادلقرر 

ة. هبذه التحديات. واهدؼ مذكرات اإلحاطة أيضًا إىل تذكَت األطراؼ حبالة مناقشااها يف االجتماعات األخَت 
 على ادلوقع الشبكي ألمانة األوزوف. وستتاح مذكرات اإلحاطة قريباً 

 تباه األطراؼ إليها.يف توجيو ان وترد يف الفرع الثالث هبذه ادلذكرة معلومات ترغب األمانة - 4
 موجز المسائل التي سيناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية في اجتماعو السابع والثالثين - ثانياً 

 من جدول األعمال 3لبند ا 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المعلومات بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون  

 (77/4)المقرر 
إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  لألطراؼ طلب االجتماع السابع والعشروف 17/4رر يف ادلق - 5
بعد ذلك أف يعد و  ،(1)أف يعد تقريراً لكي ينظر فيو الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف اجتماعو السابع والثالثُت’’

ادلواد ادلستنفدة لطبقة   بروتوكوؿ مونًتياؿ بشأفتقريراً مستكماًل يُقدَّـ إىل االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ يف
 يقـو دبا يلي: ،1026يف عاـ  األوزوف

                                                           

(2)  UNEP/OzL.Pro.27/5 وUNEP/OzL.Pro.27/6 وUNEP/OzL.Pro.27/7 وUNEP/OzL.Pro.27/8. 
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلاف اخليارات التقنية وفرؽ العمل التابعة لو عادة تقارير يف أيار/مايو من كل يصدر فريق  ( 1)

عاـ من أجل سبكُت األطراؼ من النظر فيها يف االجتماع نصف السنوي للفريق العامل ادلفتوح العضوية. بيد أنو عند األخذ يف 
التابعة لو سيعمالف  17/4فإف الفريق وفرقة العمل ادلعنية بادلقرر  1026تعقد يف عاـ االعتبار االجتماعات اإلضافية اليت س

 لضماف إصدار تقرير أويل يف وقت مناسب لالجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية.
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عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف دبا يف  جديدة معلومات ويقدـيستكمل، عند الضرورة،  )أ(
)أ( من ادلقرر  2فرعية ، استنادًا إىل التوجيهات ومعايَت التقييم الواردة يف الفقرة الادلغايرة النوعذلك البدائل 

ويربز على وجو  ،البدائل يف درجات احلرارة احمليطة العالية مالءمةبشأف  النتائج، مع مراعاة أحدث 16/9
 اخلصوص:

 توفر ىذه البدائل يف سلتلف ادلناطق ورواجها يف األسواؽ؛ ‘2’
 البلداف توفر البدائل الستبداؿ وربديث نظم التربيد يف سفن الصيد، دبا يف ذلك يف ‘1’

 اجلزرية الصغَتة؛
واليت ادلواد اجلديدة قيد التطوير اليت ميكن استخدامها كبدائل للمواد ادلستنفدة لألوزوف  ‘3’

 ميكن أف تصبح متاحة يف ادلستقبل القريب؛
 كفاءة استخداـ الطاقة ادلرتبطة باستخداـ ىذه البدائل؛ ‘4’
 رتبطة هبذه البدائل والنظم اليت تستخدـ فيها؛ف الكلية ادليلااألثر الكلي لالحًتار والتك ‘5’

 .‘‘16/9مجيع السيناريوىات الواردة يف تقرير ادلقرر  1050يستكمل وميدد حىت عاـ  )ب(
أنشأ الفريق فرقة عمل  1026ويف وقت مبكر من عاـ  1025وخالؿ شهر كانوف األوؿ/ديسمرب  - 6

الختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فقد  . ووفقاً 17/4طلوب دبقتضى ادلقرر إلعداد التقرير ادل
 جرى ترشيح أعضاء فرقة العمل بالتشاور التاـ مع األطراؼ اليت كاف األعضاء ادلرشحوف من مواطنيها.

نظم الفريق وفرقة العمل التابعة لو أعماذلما وفق ما ىو مبُت أدناه لضماف تقدمي ادلعلومات ذات و  - 7
وضماف إعداد  1026ها األطراؼ يف اجتماعي الفريق العامل ادلفتوح العضوية يف عاـ الصلة لكي تنظر في

عشروف لألطراؼ وفقًا للمقرر االجتماع الثامن واليف نظر فيو للالتقرير النهائي ادلستكمل لكي يكوف جاىزًا 
17/4. 

 ل ادلفتوح العضوية دلا يلي:السابع والثالثُت للفريق العامويهدؼ التقرير األويل الذي سُيعد لالجتماع  - 8
ر ادلعلومات لتقييم أثر االحًتار العادلي احملتمل تقدمي عرض عاـ لالعتبارات التقنية وتوف   )أ( 

(، 17/4من ادلقرر ‘ 4’)أ(  2الستخداـ البدائل، مع األخذ يف االعتبار كفاءاها يف استخداـ الطاقة )الفقرة 
 ؛‘(5’)أ(  2ذلذه البدائل والنظم اليت تستخدـ فيها )الفقرة وأثر االحًتار الكلي والتكاليف الكلية 

م نتائج اختبار ادلربدات يف ظروؼ درجات احلرارة احمليطة العالية دبا يضمن توفَت يتقي )ب( 
 )أ((؛ 2ادلعلومات ذات الصلة للفريق )الفقرة 

 )ب((. 2لفقرة استكماؿ وسبديد السيناريوىات اخلاصة بقطاع التربيد وتكييف اذلواء )ا )ج( 
ق العامل ادلفتوح العضوية، مجيع وسيتناوؿ التقرير الثاين الذي سُيعد، لالجتماع الثامن والثالثُت للفري - 9

، دبا يف ذلك من خالؿ استكماؿ وسبديد السيناريوىات اخلاصة بالقطاعات 17/4العناصر األخرى يف ادلقرر 
 األخرى خبالؼ قطاع التربيد وتكييف اذلواء.

ومن ادلتوقع أف يقدـ الفريق العمل ادلفتوح العضوية توجيهات إضافية إلعداد التقرير النهائي ادلستكمل  - 20
ي طلبات ترد أي توجيهات إضافية و تناوؿ التقرير النهائي ادلستكمل ألالجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ. وسي

 من الفريق العامل ادلفتوح العضوية.
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األويل، عند توفره، يف إضافة ذلذه ادلذكرة ستصدر بلغات األمم ادلتحدة الرئيسية  وسُيدرج موجز للتقرير - 22
 الست يف وقت يسمح للفريق العامل ادلفتوح العضوية بالنظر فيها يف اجتماعو السابع والثالثُت.

 )أ( من جدول األعمال 4البند 
 مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية

 رة مركبات الكربون الهيدروفلوريةاإد بجدوىالل إيجاد حلول فيما يتعلق التصدي للتحديات من خ
قررت األطراؼ أف تعمل إلدخاؿ تعديل بشأف مركبات الكربوف  17/2من ادلقرر  2يف الفقرة  - 21

من خالؿ التصدي أواًل للتحديات عن طريق إجياد حلوؿ يف فريق االتصاؿ بشأف  1026اذليدروفلورية يف عاـ 
بل إدارة ىذه ادلركبات. وأنشئ فريق االتصاؿ يف االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ نتيجًة التفاؽ وس جدوى

 أمكن التوصل إليو يف االجتماع السادس والثالثُت ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية.
ادلدرجة ضمن واليتو، ويف االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ ناقش فريق االتصاؿ التحديات الثمانية  - 23

التقدـ احملرز بشأف ىذه التحديات يف  17/2من ادلقرر  1. وأقرت الفقرة 17/2واليت ترد يف ادلرفق األوؿ بادلقرر 
االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ، دبا يف ذلك تطوير فهم عاـ بشأف ادلسائل ذات الصلة دبرونة التنفيذ، 

ثالثة، والتوجيهات إىل اللجنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ والتحويالت يف ادلرحلة الثانية وال
بروتوكوؿ مونًتياؿ، واألنشطة ادلواتية لبناء القدرات واحلاجة لتقدمي إعفاءات للبلداف اليت تسود فيها درجات 

 حرارة زليطة عالية.
رجة يف ادلرفق الثاين بادلقرر، حيث أيضًا ادلفاىيم ادلد 17/2وأيدت نفس الفقرة الواردة يف ادلقرر  - 24

 3وضعت ىذه ادلفاىيم مقابل التحديات الثمانية يف اجلدوؿ الوارد يف ادلرفق الثاين هبذه ادلذكرة. وأقرت الفقرة 
تقدـ إضايف، خصوصاً فيما يتعلق بالتحديات األخرى احملددة يف والية فريق  زباحلاجة إىل إحرا 17/2من ادلقرر 

 ذلك تكاليف التحويل ونقل التكنولوجيا وحقوؽ ادللكية الفكرية. االتصاؿ، دبا يف
أيضًا على قائمة بتسعة عشر ربديًا ُحددت يف االجتماع اخلامس والثالثُت  17/2ويشتمل ادلقرر  - 25

، UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/3) 1025للفريق العامل ادلفتوح العضوية الذي عقد يف بانكوؾ يف نيساف/أبريل 
اين(. وأدرجت ىذه التحديات التسعة عشر أيضًا يف اجلدوؿ الوارد يف ادلرفق الثاين هبذه ادلذكرة حيث ادلرفق الث

 وضعت مقابل التحديات الثمانية ادلدرجة يف والية فريق االتصاؿ.
وكما ىو مبُت أعاله فإف األمانة أعدت مذكرات إحاطة توفر أداًة مرجعيًة لألطراؼ ومعلومات أساسية  - 26

 مناقشااها يف االجتماع السابع والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية.لدعم 
 )ب( من جدول األعمال 4البند 

 سبل إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية، بما في ذلك مقترحات التعديل التي قدمتها األطراف
يف  1026ا خالؿ عاـ أف تواصل النظر يف اجتماعااه 17/2من ادلقرر  5قررت األطراؼ يف الفقرة  - 27

من جدوؿ أعماؿ االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ، ومها على وجو التحديد مسائل إدارة  7و 6البندين 
مركبات الكربوف اذليدروفلورية، دبا يف ذلك مقًتحات تعديل بروتوكوؿ مونًتياؿ اليت نظر فيها االجتماع السابع 

)ادلقدمة من كندا وادلكسيك  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/3 ثيقةطراؼ، واليت ترد اآلف يف الو والعشروف لأل
)اليت  UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/4 ، وادلشار إليها دبقًتح أمريكا الشمالية(، والوثيقةاألمريكية والواليات ادلتحدة
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األورويب  )اليت قدمها االرباد UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/5 والوثيقة قدمتها اذلند وادلشار إليها بادلقًتح اذلندي(،
 UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/6 وادلشار إليها دبقًتح االرباد األورويب( والوثيقة 18 ػػنيابًة عن دولو األعضاء ال

واليات و  ،وموريشيوس ،وكَتيباس ،والفلبُت ،وساموا ،وجزر مارشاؿ ،وجزر سليماف ،باالو)ادلقدمة من جانب 
 اجلزرية(.، وادلشار إليها دبقًتح الدوؿ ميكرونيزيا ادلوحدة

موجزًا زبطيطيًا يعرض العناصر الرئيسية دلقًتحات التعديل األربعة. يف السابق وقد أعدت األمانة  - 28
وثيقة إدارة مركبات ’’ادلوجز يف ادلرفق الثالث هبذه ادلذكرة كما أنو متاح أيضًا على صفحة  ويستنسخ ىذا

-http://ozone.unep.org/en/hfc-management)زوف يف ادلوقع الشبكي ألمانة األو ‘‘ الكربوف اذليدروفلورية

documents-2014-onwards). 
 )ج( 4البند 

في  7106العمل داخل بروتوكول مونتريال إلدخال تعديل بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية في عام 
 لمضي قدماً : عملية ل77/0المقرر  إطار
)ب( من  4)أ( و 4وأي فهم مشًتؾ أمكن التوصل إليو يف إطار البندين  ادلناقشاتمن خالؿ تقييم  - 29

لمضي قدمًا خالؿ عاـ لجدوؿ األعماؿ فإف الفريق العامل ادلفتوح العضوية قد يرغب يف النظر يف عملية 
بياف تلك ادلسائل ل من أجل تعديل الربوتوكوؿ، دبا يف ذلك من خالؿ فيما يتعلق بادلسائل ادلتبقية للعم 1026

 ادلتبقية واالتفاؽ على جدوؿ دلعاجلتها. وميكن أف تشمل ادلسائل ادلتبقية ما يلي:
 ؛مسائل زلددة فيما يتعلق بالتحديات اليت ال يزاؿ يتعُت حلها )أ( 
وؿ مونًتياؿ حيثما أمكن أو تطوير حلوؿ للتحديات يف شكل أدوات ذات صلة بربوتوك )ب( 

 مقررات من جانب األطراؼ حسب االقتضاء؛
 ادلقًتحات الرامية لتعديل الربوتوكوؿ، خصوصاً فيما يتعلق دبا يلي:النظر يف  )ج( 

ألف، نقل  20، اآللية ادلالية؛ وادلادة 20اآللية ادلالية ونقل التكنولوجيا )ادلادة  ‘2’
 (3)؛التكنولوجيا(

 (4)، التعريفات، ومرفق بالربوتوكوؿ(؛2واد )ادلادة قائمة بادل ‘1’

الكميات األساسية )مادة جديدة بشأف ضوابط مركبات الكربوف اذليدروفلورية وادلادة  ‘3’
 (5)، حساب مستويات الرقابة(؛3

                                                           

 5كُت األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة على التعاوف ادلايل والتقٍت، دبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، من أجل سب 20تنص ادلادة   (3)
من االمتثاؿ لتدابَت الرقابة من خالؿ تغطية التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها اليت تتكبدىا ىذه األطراؼ. وتشمل ىذه اآللية 

ف تتخذ كل ألف إىل األطراؼ أ 20صندوقاً متعدد األطراؼ وجلنًة تنفيذية من أجل تطوير ورصد وإدارة الصندوؽ. وتطلب ادلادة 
 بشروط منصفة وأكثر مالءمًة. 5اخلطوات العملية لنقل أفضل التكنولوجيات ادلتاحة لألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 

ادلواد اخلاضعة للرقابة بأهنا ادلواد ادلدرجة يف مرفقات الربوتوكوؿ سواء وجدت دبفردىا أو يف مزيج، ويشمل  2تعرِّؼ ادلادة   (4)
تثٌت من ذلك أي مادة أو مزيج خاضع للرقابة ضمن منتج صناعي خبالؼ احلاويات ادلستخدمة يف نقل ذلك اآليسومرات. ويس

 أو زبزين ىذه ادلادة.
، بينما 1الكمية األساسية لكل مادة خاضعة للرقابة ربددىا األطراؼ كجزء من تدابَت الرقابة على تلك ادلادة دبوجب ادلادة   (5)

 اج واستهالؾ ادلواد اخلاضعة للرقابة.صيغة حلساب إنت 3تقدـ ادلادة 

http://ozone.unep.org/en/hfc-management-documents-2014-onwards
http://ozone.unep.org/en/hfc-management-documents-2014-onwards
http://ozone.unep.org/en/hfc-management-documents-2014-onwards
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، الوضع اخلاص للبلداف 5، تدابَت التحكم؛ ادلادة 1جداوؿ اخلفض التدرجيي )ادلادة  ‘4’
 (6)ديدة بشأف ضوابط مركبات الكربوف اذليدروفلورية(؛النامية؛ ومادة ج

، الوضع اخلاص للبلداف النامية؛ ومادة 5، تدابَت التحكم؛ ادلادة 1اإلعفاءات )ادلادة  ‘5’
 (7)جديدة بشأف ضوابط مركبات الكربوف اذليدروفلورية(؛

 (8)التجارة مع غَت األطراؼ(؛ الرقابة على، 4أحكاـ التجارة )ادلادة  ‘6’

 (9)، اإلبالغ عن البيانات(؛7اإلبالغ عن البيانات )ادلادة  ‘7’

 ديباجة.المواد أخرى و  ‘8’
 انتباه األطراف إليها أن تسترعيمسائل ترغب األمانة في  - ثالثاً 
 االستقصاءات التي يمولها الصندوق المتعدد األطراف ومبادئ توجيهية لالستقصاءات - ألف

لصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ، يف اجتماعها اخلامس وافقت اللجنة التنفيذية ل - 10
استقصاًء  85طرفًا إضافًة إىل  41، على مشاريع لعدد 1025والسبعُت الذي عقد يف تشرين الثاين/نوفمرب 

أيار/مايو لبدائل مواد مستنفدة لألوزوف سبت ادلوافقة عليها يف االجتماع الرابع والسبعُت للجنة الذي عقد يف 
الذي وضعتو أمانة الصندوؽ ادلتعدد نموذج ىذه االستقصاءات حاطت اللجنة كذلك علمًا بأو . 1025

الوكاالت الثنائية وادلنفذة، على أساس أف بعض ادلعلومات عن إعداد واستخداـ بدائل األطراؼ بالتشاور مع 
ذه االستقصاءات على أساس ادلواد ادلستنفدة لألوزوف مقدمة ألغراض التوجيو فقط. وسُتجَرى ى

وستجمع ادلعلومات حيثما أتيحت وستعرض النتائج للعلم هبا فقط. وستضطلع األطراؼ العاملة دبوجب  طوعي
بإجراء  1025-1021اليت تسلمت سبوياًل من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتغطية السنوات  5ادلادة 

وزوف، دبساعدة من الوكاالت الثنائية أو ادلنفذة ذات االستقصاءات الوطنية بشأف بدائل ادلواد ادلستنفدة لأل
الصلة وباستخداـ ادلنهجيات والنػ ُهج ادلتفق عليها بُت ىذه األطراؼ والوكاالت )مقرر اللجنة التنفيذية 

(. وستخضع نتائج االستقصاءات للتحليل من جانب أمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ ومن مث تقدـ 75/67
 .1027ذية يف اجتماعها األوؿ يف عاـ إىل اللجنة التنفي

معلومات محدثة بشأن أنشطة منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بالرموز الجمركية لمركبات الكربون  - باء
 الهيدروفلورية

، من بُت مجلة أشياء، إىل أمانة األوزوف أف تتواصل مع 16/8طلب اجتماع األطراؼ، يف مقرره  - 12
ة هبدؼ دراسة إمكانية ربديد رموز مجركية فردية يف إطار النظاـ ادلنسق لتوصيف السلع منظمة اجلمارؾ العادلي

جًا من الناحية التجارية دلركبات الكربوف اذليدروكلورية ااألساسية وترميزىا فيما خيص البدائل الفلورية األكثر رو 
اللجنة الفرعية الستعراض النظاـ ادلنسق فلورية ومركبات الكربوف الكلوروفلورية. وشاركت األمانة يف دورة عقداها 

                                                           

)لألطراؼ غَت العاملة دبوجب ادلادة  1جدوؿ اخلفض التدرجيي لكل مادة خاضعة للرقابة تعتمده األطراؼ دبوجب ادلادة  ( 6)
 .(5)لألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة  5( ودبوجب ادلادة 5
 من الربوتوكوؿ. 5وادلادة  1قابة منصوص عليها دبوجب ادلادة اإلعفاءات من تدابَت الرقابة على ادلواد اخلاضعة للر   (7)
باء على متطلبات إنشاء وتنفيذ نظاـ إلصدار  4على مراقبة التجارة مع غَت األطراؼ، بينما تنص ادلادة  4تنص ادلادة   (8)

 تراخيص استَتاد وتصدير ادلواد ادلستنفدة لألوزوف.
 ألمانة ببيانات إحصائية عن إنتاجها واستهالكها من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف.إىل األطراؼ تزويد ا 7تطلب ادلادة   (9)
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بدعوة من منظمة اجلمارؾ العادلية لتقدمي معلومات عن رموز جديدة شلكنة  1025يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ضمن النظاـ ادلنسق زبص مركبات الكربوف اذليدروفلورية. وأعدت أمانة منظمة اجلمارؾ العادلية معلومات عن 

ادلنسق فيما خيص مركبات الكربوف اذليدروفلورية وادلزائج الشائعة االستخداـ لكي  تعديل شلكن لتسميات النظاـ
. وُقدـ خياراف للعناوين الفرعية اليت تندرج ضمنها ىذه تنظر فيها اللجنة الفرعية الستعراض النظاـ ادلنسق

ة دلركبات الكربوف من النظاـ ادلنسق. اخليار األوؿ ىو إدراج عناوين فرعية جديد 19ادلركبات ربت الفصل 
أما اخليار الثاين فهو حذؼ واستبداؿ العناوين الفرعية احلالية يف نفس الفصل.  19اذليدروفلورية يف الفصل 

وخضع كال اخليارين للنقاش من جانب اللجنة الفرعية لالستعراض. وواصلت اللجنة الفرعية العلمية التابعة 
، ووافقت على أف كال 1026ا الذي عقد يف كانوف الثاين/يناير للنظاـ ادلنسق مناقشة ىذا البند يف اجتماعه

االقًتاحُت صحيح من الناحية التقنية. ووافقت اللجنة الفرعية العلمية على مواصلة النقاش استنادًا إىل مقًتحُت 
يف  ما القادمةاهامها يف دور مية كلتالفرعية العبديلُت. وستنظر يف ىذه ادلسألة اللجنة الفرعية لالستعراض واللجنة ال

 .1026عاـ 
 التغيرات الوظيفية في أمانة األوزون - جيم

اختَتت السيدة صوفيا مايلونا لشغل وظيفة موظف أقدـ للشؤوف البيئية )سابقًا موظف أقدـ للشؤوف  - 11
 .1026 شباط/فربايرالعلمية(. أما وظيفة موظف االمتثاؿ والرصد اليت أخلتها السيدة صوفيا فسُيعلن عنها يف 
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 المرفق األول

 : مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية77/0المقرر 

بتاريخ بروتوكوؿ مونًتياؿ احلافل بالنجاح يف ربقيق نتائج تشاركية وقائمة على توافق اآلراء،  إذ يسلم
صلحت األطراؼ يف وأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية ىي مواد يستعاض هبا عن ادلواد ادلستنفدة لألوزوف اليت 

 بروتوكوؿ مونًتياؿ بالفعل يف إلغاء استخدامها تدرجيياً،

دبعاجلة  1026العمل يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ إلجراء تعديل بشأف الكربوف اذليدروفلوري يف عاـ  - 2
التحديات أواًل عن طريق إجياد حلوؿ بواسطة فريق االتصاؿ بشأف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف 

 ذليدروفلورية يف اجتماعات بروتوكوؿ مونًتياؿ؛ا
التسليم بالتقدـ احملرز يف االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ بشأف التحديات احملددة يف والية فريق  - 1

االتصاؿ ادلتفق عليها يف االجتماع السادس والثالثُت ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية )ترد يف ادلرفق 
ا ادلقرر( ادلتعلقة جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية، دبا يف ذلك التوصل إىل فهم مشًتؾ األوؿ ذلذ

للمسائل ذات الصلة بادلرونة يف التنفيذ، وادلرحلة الثانية والثالثة من التحويل، واإلرشادات للجنة التنفيذية 
نشطة التمكينية لبناء القدرات، وضرورة إعفاء البلداف للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ، واأل

 ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، وادلوافقة على ادلفاىيم الواردة يف ادلرفق الثاين ذلذا ادلقرر؛
سيما فيما يتعلق بالتحديات األخرى  التسليم بأنو ال تزاؿ ىناؾ حاجة إىل ربقيق ادلزيد من التقدـ، ال - 3

يف والية فريق االتصاؿ، مثل تكاليف التحويل على سبيل ادلثاؿ، ونقل التكنولوجيا، وحقوؽ ادللكية  اليت ُحددت
 الفكرية؛

، 1026عقد سلسلة من اجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية وغَتىا من االجتماعات يف عاـ  - 4
 دبا فيها اجتماع غَت عادي لألطراؼ؛

من جدوؿ أعماؿ  7و 6أعاله يف البندين  4ادلذكورة يف الفقرة مواصلة النظر يف االجتماعات  - 5
، دبا يف ذلك التقارير الواردة يف الوثائق (UNEP/Ozl.Pro.27/1)االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ 

(UNEP/OzL.Pro.27/5و ،UNEP/OzL.Pro.27/6و ،UNEP/OzL.Pro.27/7و ،UNEP/OzL.Pro.27/8). 
 77/0المرفق األول للمقرر 

 والية فريق اتصال محتمل بشأن جدوى وطرق إدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية
اتفق الفريق العامل ادلفتوح العضوية التابع لألطراؼ يف بروتوكوؿ مونًتياؿ، يف اجتماعو اخلامس والثالثُت الذي 

لدورات بطريقة غَت يواصل العمل فيما بُت ا’’، على أف 1025نيساف/أبريل  14إىل  11ُعِقد يف بانكوؾ من 
رمسية لدراسة جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية، دبا يف ذلك مجلة أمور منها التحديات ذات 
الصلة الواردة يف ادلرفق الثاين ]لتقرير االجتماع اخلامس والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية[ بغرض إنشاء 

ركبات الكربوف اذليدروفلورية يف االجتماع السادس والثالثُت للفريق فريق اتصاؿ بشأف جدوى وسبل إدارة م
 (.218، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6)العامل ادلفتوح العضوية 

 حزيراف/يونيو يف فيينا على األساس ادلذكور أعاله. 23-21وُعِقد االجتماع غَت الرمسي يف 
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روتوكوؿ مونًتياؿ ومؤسساتو يف التخلص التدرجيي من وسلمت األطراؼ يف مداخالاها بالنجاح الذي أحرزه ب
 ادلواد ادلستنفدة لألوزوف.

ألف واألطراؼ غَت العاملة هبا  5وتنطبق إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية على األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 
 على حد سواء.

 شيء.واتفقت األطراؼ على أنو ال اتفاؽ على شيء إىل حُت االتفاؽ على كل 
واتفقت األطراؼ على أف تتغلب أواًل على التحديات ادلذكورة أدناه من خالؿ التوصل إىل حلوؿ يف فريق 

 اتصاؿ.
أمهية الوضع اخلاص بالبلداف النامية واالعًتاؼ بو وادلبادئ دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ اليت أتاحت وقتاً  -

 ألف التزامااها، 5 إضافياً كافياً يف تنفيذ البلداف العاملة دبوجب ادلادة

احملافظة على الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ باعتباره اآللية ادلالية، واالتفاؽ على أف توفر األطراؼ غَت  -
ألف موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف ادلًتتبة من إدارة مركبات الكربوف  5العاملة بادلادة 

إذا مت االتفاؽ على االلتزامات. ويف ىذا الصدد ألف  5اذليدروفلورية بالنسبة لألطراؼ العاملة بادلادة 
يقـو فريق االتصاؿ بوضع العناصر الرئيسية للدعم ادلايل من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لألطراؼ 

ألف وذلك لكي تسًتشد هبا اجلنة التنفيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ، مع أخذ  5العاملة بادلادة 
 عتبار،الشواغل اليت تبديها البلداف يف اال

، دبا يف ذلك ادلسائل ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية الفكرية 16/9)أ( من ادلقرر  2العناصر الواردة يف الفقرة  -
 يف جدوى وسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية،

 ادلرونة يف التنفيذ اليت سبكن البلداف من وضع اسًتاتيجيااها وأولويااها يف القطاعات والتقانات، -

اء وآلية لالستعراض الدوري للبدائل، دبا يف ذلك النظر يف توافر أو انعداـ البدائل يف مجيع عملية إعف -
ألف واالحتياجات اخلاصة بالبلداف ذات احلرارة احمليطة  5القطاعات يف البلداف العاملة دبوجب ادلادة 

 ،16/9)أ( من ادلقرر  2العالية، استناداً إىل مجيع العناصر ادلذكورة يف الفقرة 

 العالقة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية، -

 أحكاـ التجارة اخلاصة بالبلداف غَت األطراؼ، -

اجلوانب القانونية وأوجو التآزر وادلسائل األخرى ادلتعلقة باتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت  -
 ة دبوجب بروتوكوؿ مونًتياؿ.ادلناخ يف سياؽ إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلوري

 التعديل مقًتحاتمث ستناقش األطراؼ يف فريق االتصاؿ سبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية، دبا يف ذلك 
 األطراؼ. اليت قدمتها

 ادلرفق الثاين من تقرير االجتماع اخلامس والثالثُت للفريق العامل ادلفتوح العضوية
 التحديات المطلوب التصدي لها

 كفاءة استخداـ الطاقة -

 متطلبات التمويل -
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 أماف البدائل -

 توافر التكنولوجيات -

 األداء والتحديات يف درجات احلرارة العالية -

 مرحلتا التحوؿ الثانية والثالثة -

 بناء القدرات -

 األحكاـ التجارية مع غَت األطراؼ -

 نب القانونية وادلالية(أوجو التآزر مع اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغَت ادلناخ )اجلوا -

 العالقة مع التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية -

 اآلثار اإليكولوجية )على اجملموعات احليوانية والنباتية( -

 اآلثار على صحة اإلنساف -

 اآلثار االجتماعية -

 اآلثار على السياسات الوطنية -

 التحديات بالنسبة لقطاع اإلنتاج -

 قات البدائل اجلديدةمعدالت اخًتا -

 اإلعفاءات وطرؽ التصدي لعدـ وجود بدائل -

 نقل التكنولوجيا -

 ادلرونة يف التنفيذ -

 77/0المرفق الثاني للمقرر 
ستناقش مجددًا المسائل التي أُثيرت ونُوقشت بالتفصيل كجزء من التحديات في اجتماع فريق االتصال 

 على نحو يتسق مع سجل المناقشة

 التمويل

 5على الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ كآلية مالية، وادلوافقة على أف تقدـ األطراؼ غَت العاملة دبوجب ادلادة اإلبقاء 
ألف موارد مالية إضافية لتعويض التكاليف النامجة عن إدارة الكربوف اذليدروفلوري بالنسبة لألطراؼ العاملة 

 ألف إذا مت االتفاؽ على االلتزامات. 5دبوجب ادلادة 

 المرونة

ركبات الكربوف ادلرونة من أجل وضع أولويات دل 5من ادلادة  2ستتاح لألطراؼ العاملة دبوجب الفقرة 
، وربديد القطاعات، واختيار التكنولوجيات/البدائل، ووضع وتنفيذ اسًتاتيجيااها للوفاء بااللتزامات اذليدروفلورية

أساس احتياجااها احملددة والظروؼ الوطنية وباتباع  ادلتفق عليها بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية، وذلك على
 هنج قطري.

تدرج اللجنة التنفيذية ادلبدأ الوارد يف الفقرة ادلذكورة أعاله يف ادلبادئ التوجيهية ذات الصلة، ويف عمليتها الزباذ 
 القرارات.
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 التحويل الثاني والتحويل الثالث

ات الكربوف اذليدروفلورية يف سياؽ التخلص التدرجيي من ادلؤسسات اليت ربولت بالفعل إىل استخداـ مركب
استخداـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية و/أو مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ستكوف مؤىلة للحصوؿ 
على التمويل من الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها بنفس طريقة ادلؤسسات 

 للتحويل األوؿ.ادلؤىلة 

 إرشادات للجنة التنفيذية

من ادلفهـو أنو ينبغي وضع ادلبادئ التوجيهية و/أو ادلنهجيات بشأف ادلسائل التالية ادلتعلقة بتدابَت الرقابة إذا مت 
 االتفاؽ:

 ربديد التكاليف اإلضافية -

 حساب التكاليف اإلضافية -

 عتبات الفعالية من حيث الكلفة -

 الكفاءة يف استخداـ الطاقة وآثار ادلشاريع على ادلناخ -

 األنشطة التمكينية

سيدعم الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ األنشطة التمكينية يف أي مرحلة من مراحل االتفاؽ بشأف التقليل التدرجيي 
 .من استخداـ مركبات الكربوف اذليدروفلورية

الكربوف اذليدروفلوري يف قطاع  بناء القدرات والتدريب على التعامل مع بدائل -
 اخلدمات وقطاعي التصنيع واإلنتاج

 التعزيز ادلؤسسي -

 الًتخيص -ب  4ادلادة  -

 اإلبالغ -

 مشاريع البياف العملي -

 وضع االسًتاتيجيات الوطنية -

 إعفاء البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية

 ة العاليةضرورة إعفاء البلداف ذات درجات احلرارة احمليط

 من ادلفهـو أف التحديات ادلتبقية سُتناقش رلدداً 
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 الثانيالمرفق 

 ‘‘مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية’’، 77/0جدول التحديات والمفاىيم المجازة المدرجة في المرفق 

 التحديات في الوالية الرقم
 17/2ادلرفق األوؿ بادلقرر 

للفريق  35جتماع التحديات المدرجة في تقرير اال
 ( أ)العامل المفتوح العضوية

 17/2مضافة أيضاً إىل ادلقرر 

 المفاىيم المجازة
 17/2ادلرفق الثاين بادلقرر 

أمهية الوضع اخلاص بالبلداف النامية واالعًتاؼ بو وادلبادئ يف إطار  1
بروتوكوؿ مونًتياؿ اليت أتاحت وقتًا إضافيًا كافيًا لتنفيذ االلتزامات من 

 5ب البلداف العاملة دبوجب ادلادة جان

 الوطنية اآلثار 
 اآلثار االجتماعية 

 

لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ بوصفو الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  احلفاظ على 2
 األطراؼاآللية ادلالية وادلوافقة على تقدمي موارد مالية إضافية من جانب 

عن إدارة مركبات  لتعويض التكاليف الناشئة 5غَت العاملة دبوجب ادلادة 
يف حاؿ ادلوافقة  5العاملة دبوجب ادلادة  األطراؼالكربوف اذليدروفلورية يف 

على االلتزامات. ويف ىذا الصدد فإف العناصر الرئيسية للدعم ادلايل من 
لألطراؼ  لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿالصندوؽ ادلتعدد األطراؼ  جانب

تصاؿ هبدؼ تقدمي توجيهات سيضعها فريق اال 5العاملة دبوجب ادلادة 
فيذية للصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ، اللجنة التنإىل 

 مع األخذ يف االعتبار شواغل األطراؼ.

 متطلبات التمويل 
 عمليات التحويل الثانية والثالثة 

 بناء القدرات 

 التحديات يف قطاع اإلنتاج 

  نقل التكنولوجيا 

 التمويل
لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ بوصفو اآللية ادلالية وادلوافقة ندوؽ ادلتعدد األطراؼ الص احلفاظ على

لتعويض  5على تقدمي موارد مالية إضافية من جانب األطراؼ غَت العاملة دبوجب ادلادة 
 5التكاليف الناشئة عن إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية يف األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 

 افقة على االلتزامات.يف حاؿ ادلو 
 عمليات التحويل الثانية والثالثة

اليت ربولت بالفعل إىل مركبات الكربوف اذليدروفلورية بعد التخلص التدرجيي ستصبح الشركات 
من مركبات الكربوف الكلوروفلورية و/أو مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية مستحقة 

لتغطية التكاليف  لتنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿطراؼ للحصوؿ على سبويل من الصندوؽ ادلتعدد األ
اإلضافية ادلتفق عليها بنفس الطريقة كما ىو احلاؿ بالنسبة للشركات ادلستحقة يف عمليات 

 التحويل األوىل.
 

                                                           

 وصفاً موجزاً ذلذه 1025وكانت األمانة قد أصدرت يف حزيراف/يونيو ‘‘. اآلثار على صحة اإلنساف’’و‘‘ اآلثار اإليكولوجية )اآلثار على احليوانات والنباتات(’’تشتمل قائمة التحديات أيضاً على   ( أ)
 ادلسائل يف شكل موجز غَت رمسي، مع الًتكيز على حامض اخلليك الثالثي الفلور.
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 التحديات في الوالية الرقم
 17/2ادلرفق األوؿ بادلقرر 

للفريق  35جتماع التحديات المدرجة في تقرير اال
 ( أ)العامل المفتوح العضوية

 17/2مضافة أيضاً إىل ادلقرر 

 المفاىيم المجازة
 17/2ادلرفق الثاين بادلقرر 

 
 توجيهات للجنة التنفيذية

من ادلعلـو أنو يتعُت وضع مبادئ توجيهية و/أو منهجيات بشأف ادلسائل التالية ذات الصلة 
 تدابَت التحكم يف مركبات الكربوف اذليدروفلورية، يف حاؿ ادلوافق عليها:ب

 التكاليف اإلضافية ربديد -
 التكاليف اإلضافية حساب -
 كلفةالعتبات فعالية  -
 لمشاريع.ادلناخية لثار واآلكفاءة استخداـ الطاقة  -

 األنشطة التمكينية
تنفيذ بروتوكوؿ مونًتياؿ يف أي دعم الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لباألنشطة التمكينية ستحظى 

 :ركبات الكربوف اذليدروفلوريةدلالتدرجيي  للخفضاتفاؽ 
قطاع يف  مركبات الكربوف اذليدروفلوريةبناء القدرات والتدريب للتعامل مع بدائل  -

 اإلنتاجو  وقطاعي التصنيع الصيانة
 ( العامة الوطنية اتبآثار السياس مرتبطالتعزيز ادلؤسسي ) -
 باء 4دبوجب ادلادة خيص إصدار الًتا -
 اإلبالغ -
 اإليضاحيةادلشاريع  -

 (العامة الوطنية اتبآثار السياس ةمرتبط) وضع اسًتاتيجيات وطنية -
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 التحديات في الوالية الرقم
 17/2ادلرفق األوؿ بادلقرر 

للفريق  35جتماع التحديات المدرجة في تقرير اال
 ( أ)العامل المفتوح العضوية

 17/2مضافة أيضاً إىل ادلقرر 

 المفاىيم المجازة
 17/2ادلرفق الثاين بادلقرر 

، دبا يف ذلك ادلسائل ( ب)16/9)أ( من ادلقرر  2العناصر الواردة يف الفقرة  3
يف جدوى وسبل إدارة مركبات عند النظر ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية الفكرية 

 وف اذليدروفلورية،الكرب

 

 كفاءة استخداـ الطاقة 
 البدائل  سالمة 
  فر التكنولوجياتتو 
 األداء والتحديات يف درجات احلرارة العالية 
 البدائل اجلديدة معدالت اخًتاؽ 
 نقل التكنولوجيا 

 

ادلرونة يف التنفيذ اليت سبكن البلداف من وضع اسًتاتيجيااها وأولويااها يف  4
 ياتالقطاعات والتكنولوج

 المرونة ادلرونة يف التنفيذ 
بادلرونة يف ربديد أولويات مركبات الكربوف  5ستتمتع األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 

اذليدروفلورية، وربديد القطاعات، واختيار التكنولوجيات/البدائل ووضع وتنفيذ اسًتاتيجيااها 
دروفلورية، استنادًا إىل احتياجااها للوفاء بالتزامااها ادلتفق عليها يف رلاؿ مركبات الكربوف اذلي

 (.مرتبط بآثار السياسات العامة الوطنيةاحملددة وظروفها الوطنية، باتباع هنج قطري )
ويتعُت على اللجنة التنفيذية أف تدرج ادلبدأ الوارد يف الفقرة أعاله يف ادلبادئ التوجيهية ذات 

 الصلة ويف عملية صنع القرار داخلها.

ء وآلية لالستعراض الدوري للبدائل، دبا يف ذلك النظر يف عملية اإلعفا 5
توفر أو عدـ توفر بدائل يف مجيع القطاعات لدى األطراؼ العاملة دبوجب 

واالحتياجات اخلاصة للبلداف اليت تسود فيها درجات حرارة  5ة دادلا
)أ( من ادلقرر  2زليطة عالية، استنادًا إىل مجيع العناصر الواردة يف الفقرة 

16/9. 

 اإلعفاءات وسبل معاجلة انعداـ البدائل 
  األداء والتحديات يف درجات احلرارة احمليطة

 العالية )اجلوانب السياساتية(

 إعفاءات درجات الحرارة المحيطة العالية
 احلاجة لتقدمي إعفاءات للبلداف اليت تسود فيها درجات حرارة زليطة عالية.

                                                           

من  2لفقرة : معلومات مستكملة عن بدائل ادلواد ادلستنفدة لألوزوف يف شىت القطاعات والقطاعات الفرعية، مع التمييز بُت األطراؼ العاملة دبوجب ا16/9)أ( من ادلقرر  2العناصر الواردة يف الفقرة   ( ب)
 ة احمليطة العالية وتقييم ما إذا كانت ىذه البدائل:واألطراؼ غَت العاملة دبوجبها، مع األخذ يف االعتبار كفاءة استخداـ الطاقة، والفروؽ اإلقليمية، وعلى وجو اخلصوص ظروؼ درجات احلرار  5ادلادة 

آمنة لالستخداـ يف ادلناطق احلضرية ادلكتظة بالسكاف وخباصة قابليتها لالشتعاؿ أو مُسيتها، دبا يف ذلك، ‘ 5’اقتصادياً وفعالة تكاليفياً؛ صاحلة ‘ 4’سليمة بيئياً؛ ‘ 3’معتمدة تقنياً؛ ‘ 1’متوفرة ذبارياً؛ ‘ 2’
قطاعات ادلختلفة من حيث متطلبات اخلدمة والصيانة، على سبيل سهولة صيانتها؛ وبياف القيود احملتملة على استخدامها واآلثار ادلًتتبة على استخدامها يف ال‘ 6’حيثما أمكن، ربديد خصائصها اخلطرة؛ 

 ادلثاؿ ال احلصر، وادلعايَت الدولية اخلاصة بالتصميم والسالمة؛
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 التحديات في الوالية الرقم
 17/2ادلرفق األوؿ بادلقرر 

للفريق  35جتماع التحديات المدرجة في تقرير اال
 ( أ)العامل المفتوح العضوية

 17/2مضافة أيضاً إىل ادلقرر 

 المفاىيم المجازة
 17/2ادلرفق الثاين بادلقرر 

العالقة مع التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف   ركبات الكربوف اذليدروكلورية فلوريةالعالقة مع التخلص التدرجيي من م 6
 اذليدروكلورية فلورية

 

  أحكاـ التجارة مع غَت األطراؼ   أحكاـ التجارة مع غَت األطراؼ 7
اجلوانب القانونية، أوجو التآزر وادلسائل األخرى ذات الصلة باتفاقية األمم  8

بشأف تغَت ادلناخ يف سياؽ إدارة مركبات الكربوف  ادلتحدة اإلطارية
 اذليدروفلورية يف إطار بروتوكوؿ مونًتياؿ

  أوجو التآزر مع اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية
 بشأف تغَت ادلناخ )اجلوانب القانونية وادلالية( 
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 الثالث المرفق

الشمالية( والهند )مقترح قدمة من كندا والمكسيك والواليات المتحدة )مقترح أمريكا موجز لمقترحات تعديالت تتعلق بمركبات الكربون الهيدروفلورية م
 (7))مقترح الدول الجزرية( (0)الدول الجزريةو )مقترح االتحاد األوروبي(  ودولو األعضاء الهند( واالتحاد األوروبي

                                                           

 ، وجزر مارشاؿ، وموريشيوس، وواليات ميكرونيزيا ادلوحدة، وباالو، والفلبُت، وساموا وجزر سليماف.سكريبا  ( 2)
 ف ربرير رمسي.دو احلايل صدر ادلوجز التخطيطي ي  (1)

 لجزريةلدول امقترح ا االتحاد األوروبي مقترح الهند مقترح أمريكا الشمالية مقترح 

عاملة الطراف غير األ 
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف غير األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

 االستهالك
 األساسي

ط استهالؾ متوس
مركبات الكربوف 

 75اذليدروفلورية زائداً 
يف ادلائة من متوسط 

استهالؾ مركبات 
يدروكلورية الكربوف اذل
-1022فلورية يف 

1023 
)دبكافئ ثاين أكسيد 

 الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 

 50اذليدروفلورية زائداً 
يف ادلائة من متوسط 

استهالؾ مركبات 
لورية كالكربوف اذليدرو 

-1022فلورية يف 
1023 

)دبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية يف 

1023-1025 
يف ادلائة  15زائداً 

من خط أساس 
استهالؾ مركبات 

الكربوف 
اذليدروكلورية 

 *فلورية
)دبكافئ ثاين 

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 

يف  اذليدروفلورية
1018-1030 

يف  31,5زائداً 
ادلائة من خط 

األساس 
الستهالؾ 

مركبات الكربوف 
اذليدروكلورية 

 **فلورية
)دبكافئ ثاين 

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية يف 

زائداً  1009-1021
يف ادلائة من  45

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 

اذليدروكلورية فلورية 
سموح بو دبوجب ادل

-1009الربوتوكوؿ يف 
1021  

)دبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 

اذليدروفلورية ومركبات 
الكربوف اذليدروكلورية 

-1025فلورية يف 
)دبكافئ ثاين  1026

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية يف 

1022-1023 
ادلائة  يف 20زائداً 

من خط أساس 
استهالؾ مركبات 

الكربوف 
اذليدروكلورية 

 *فلورية
)دبكافئ ثاين 

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية يف 

1025-1027 
يف ادلائة  65زائداً 

من خط أساس 
استهالؾ مركبات 

الكربوف 
اذليدروكلورية 

 **فلورية
)دبكافئ ثاين أكسيد 

 الكربوف(
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 لجزريةلدول امقترح ا االتحاد األوروبي مقترح الهند مقترح أمريكا الشمالية مقترح 

عاملة الطراف غير األ 
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف غير األ
 5بالمادة 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

متوسط إنتاج مركبات  نتاج األساسي اإل
الكربوف اذليدروفلورية 

يف ادلائة من  75زائداً 
متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اذليدروكلورية 

-1022فلورية يف 
1023 

)دبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اذليدروفلورية 

يف ادلائة من  50زائداً 
متوسط إنتاج مركبات 

وف اذليدروكلورية الكرب
-1022فلورية يف 

1023 
)دبكافئ ثاين أكسيد 

 الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية يف 

1023-1025 
يف ادلائة  15زائداً 

من خط أساس 
إنتاج مركبات 

الكربوف 
اذليدروكلورية 

 *فلورية
)دبكافئ ثاين 

 أكسيد الكربوف(

متوسط استهالؾ 
مركبات الكربوف 

وفلورية يف اذليدر 
1018-1030 

يف  31,5زائداً 
ادلائة من خط 

 نتاجإأساس 
مركبات الكربوف 

اذليدروكلورية 
 **فلورية

)دبكافئ ثاين 
 أكسيد الكربوف(

متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اذليدروفلورية 

 1021-1009يف 
يف ادلائة من  45زائداً 

متوسط إنتاج مركبات 
الكربوف اذليدروكلورية 

وح بو فلورية ادلسم
دبوجب الربوتوكوؿ يف 

1009-1021  
)دبكافئ ثاين أكسيد 

 الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية يف 

1009-1021 
يف ادلائة  70زائداً 

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 

اذليدروكلورية فلورية 
 1021-1009يف 

)دبكافئ ثاين أكسيد 
 الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 

ذليدروفلورية يف ا
1022-1023 

يف ادلائة  20زائداً 
من خط أساس 

إنتاج مركبات 
الكربوف 

اذليدروكلورية 
  *فلورية

)دبكافئ ثاين 
 أكسيد الكربوف(

متوسط إنتاج 
مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية يف 

1025-1027 
يف ادلائة  65زائداً 

من خط أساس 
إنتاج مركبات 

الكربوف 
اذليدروكلورية 

  **فلورية
)دبكافئ ثاين أكسيد 

 الكربوف(

مستويات  *   
مركبات الكربوف 

اذليدروكلورية فلورية 
 1,8+2989لعاـ 

يف ادلائة من 
مستويات مركبات 

الكربوف 
الكلوروفلورية لعاـ 

2989 

متوسط  **
مستويات 

1009-1020 

مستويات  *  
مركبات الكربوف 

اذليدروكلورية فلورية 
 1,8+2989لعاـ 

 يف ادلائة من
مستويات مركبات 

الكربوف 
الكلوروفلورية لعاـ 

2989 

متوسط  **
-1009مستويات 

1020 
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 الدول الجزريةمقترح  االتحاد األوروبيمقترح  الهندمقترح  أمريكا الشمالية مقترح 

طراف غير األ 
عاملة بالمادة ال

5 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

لة عامالطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

 

 السنة
خطوات اخلفض تسري فقط على 

 مركبات الكربوف اذليدروفلورية
خطوات اخلفض تسري فقط على 

 مركبات الكربوف اذليدروفلورية

خطوات اخلفض 
ي فقط على تسر 

مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

خطوات خفض 
االستهالؾ تنطبق 

على رلموعة مركبات 
الكربوف اذليدروفلورية 

ومركبات الكربوف 
اذليدروكلورية فلورية 
أما خطوات خفض 
اإلنتاج فتنطبق على 

مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية فقط

خطوات اخلفض تسري على مركبات 
 ة فقطالكربوف اذليدروفلوري

      يف ادلائة 200   1026 

  يف ادلائة 85       1027 

خطوات الخفض 
نسبة المحتمل )

اخلفض من خط 
أساس اإلنتاج/ 

 (االستهالؾ
 

من  5و 7المادتان 
 بروتوكول مونتريال

 

      يف ادلائة 90   1028

 يف ادلائة 85    يف ادلائة 90 1029

ذبميد استهالؾ 
مركبات الكربوف 

دروكلورية فلورية اذلي
ومركبات الكربوف 

 اذليدروفلورية رلتمعة
  

ذبميد إنتاج مركبات 
 الكربوف اذليدروفلورية

1010       
 
 

 يف ادلائة** 85 

  يف ادلائة 65    يف ادلائة 200  1012

   يف ادلائة 60  يف ادلائة 65   1013
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 الدول الجزريةمقترح  االتحاد األوروبيمقترح  الهندمقترح  أمريكا الشمالية مقترح 

طراف غير األ 
عاملة بالمادة ال

5 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

لة عامالطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

 

 السنة
خطوات اخلفض تسري فقط على 

 مركبات الكربوف اذليدروفلورية
خطوات اخلفض تسري فقط على 

 مركبات الكربوف اذليدروفلورية

خطوات اخلفض 
ي فقط على تسر 

مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

خطوات خفض 
االستهالؾ تنطبق 

على رلموعة مركبات 
الكربوف اذليدروفلورية 

ومركبات الكربوف 
اذليدروكلورية فلورية 
أما خطوات خفض 
اإلنتاج فتنطبق على 

مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية فقط

خطوات اخلفض تسري على مركبات 
 ة فقطالكربوف اذليدروفلوري

      يف ادلائة 65 1014
 
 
 
 

خطوات خفض 
إضافية وتوقيتااها يتم 
ادلوافقة عليها حبلوؿ 

 1010عاـ 

  

 يف ادلائة ** 65 يف ادلائة 45      1015

      يف ادلائة 80  1016

   يف ادلائة 30     1018

  يف ادلائة 15   يف ادلائة 30   1019

 يف ادلائة ** 45      يف ادلائة 30 1030

    يف ادلائة 200    1032

  يف ادلائة 40  1031

خطوات اخلفض 
سنوات  5ربدد قبل 

من فًتة اخلمس 
 سنوات التالية

   

  يف ادلائة 20     1033

   يف ادلائة 25    1034

 يف ادلائة 15   يف ادلائة 25   1035

      يف ادلائة25 1036

 يف ادلائة 20  يف ادلائة* 25     1040
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 الدول الجزريةمقترح  االتحاد األوروبيمقترح  الهندمقترح  أمريكا الشمالية مقترح 

طراف غير األ 
عاملة بالمادة ال

5 

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

لة عامالطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

طراف غير األ
 5عاملة بالمادة ال

عاملة الطراف األ
 5بالمادة 

 

 السنة
خطوات اخلفض تسري فقط على 

 مركبات الكربوف اذليدروفلورية
خطوات اخلفض تسري فقط على 

 مركبات الكربوف اذليدروفلورية

خطوات اخلفض 
ي فقط على تسر 

مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

خطوات خفض 
االستهالؾ تنطبق 

على رلموعة مركبات 
الكربوف اذليدروفلورية 

ومركبات الكربوف 
اذليدروكلورية فلورية 
أما خطوات خفض 
اإلنتاج فتنطبق على 

مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية فقط

خطوات اخلفض تسري على مركبات 
 ة فقطالكربوف اذليدروفلوري

      يف ادلائة 25  1046

     يف ادلائة 25    1050

 

     

* تسري اخلطوات 
 على اإلنتاج فقط

 

** اخلطوات يف 
السنوات اليت أصبح 
فيها خفض مركبات 

الكربوف 
اذليدروكلورية فلورية 

  واجباً 
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 الدول الجزرية مقترح االتحاد األوروبيمقترح  الهند مقترح أمريكا الشمالية مقترح 

 2ادة ادل 

مركبًا من مركبات  29ادلواد اخلاضعة للرقابة:  
 الكربوف اذليدروفلورية

مركبًا من  29ادلواد اخلاضعة للرقابة: 
 مركبات الكربوف اذليدروفلورية

مركبًا من مركبات الكربوف  29قائمة ادلواد: 
 اذليدروفلورية

مركبًا من مركبات  11ادلواد اخلاضعة للرقابة: 
 لوريةالكربوف اذليدروف

األحكام 
الرئيسية بحسب 

مواد بروتوكول 
مونتريال 

المضمنة في 
نصوص 
ت التعديال

 المقترحة

ربديد إضايف دلركبات الكربوف اذليدروفلورية  ربديد إضايف لتكاليف التحويل الكاملة 
 ادلدرجة

تعاريف إضافية التفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية 
 ذلاتو التابع و لتغَت ادلناخ وبروتوكوؿ كي

)أ( 1ادلادة 
 

خطوات اخلفض بالنسبة لألطراؼ غَت العاملة 
 على النحو ادلبُت أعاله 5بادلادة 

خطوات اخلفض بالنسبة لألطراؼ غَت 
 على النحو ادلبُت أعاله 5العاملة بادلادة 

خطوات اخلفض بالنسبة لألطراؼ غَت 
 على النحو ادلبُت أعاله 5العاملة بادلادة 

سبة لألطراؼ غَت العاملة خطوات اخلفض بالن
 على النحو ادلبُت أعاله 5بادلادة 

احلدود القصوى النبعاثات ادلنتجات الفرعية 
 13-للكربوف اذليدروفلوري

ال تفرض ضوابط النبعاثات ادلنتجات 
 13-الفرعية للكربوف اذليدروفلوري

 دبقتضى الربوتوكوؿ

احلدود القصوى النبعاثات ادلنتجات الفرعية 
 13-اذليدروفلوريللكربوف 

احلدود القصوى النبعاثات ادلنتجات الفرعية 
 13-للكربوف اذليدروفلوري

بواسطة  13-تدمَت الكربوف اذليدروفلوري
 التكنولوجيات ادلوافق عليها

جهود شاملة لتحويل الكربوف 
 إىل منتجات مفيدة 13-اذليدروفلوري 

بواسطة  13-تدمَت الكربوف اذليدروفلوري
 ادلوافق عليها التكنولوجيات

بواسطة  13-تدمَت الكربوف اذليدروفلوري
 التكنولوجيات ادلوافق عليها

اإلنتاج للوفاء باالحتياجات احمللية األساسية 
 5العاملة بادلادة  لألطراؼ

حتياجات احمللية اإلنتاج للوفاء باال
 5العاملة بادلادة  األساسية لألطراؼ

 
األساسية  تياجات احملليةاإلنتاج للوفاء باالح

 5العاملة بادلادة لألطراؼ 

نقل حقوؽ إنتاج مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

نقل حقوؽ إنتاج مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

نقل حقوؽ إنتاج مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

 

 نقل حقوؽ إنتاج مركبات الكربوف اذليدروفلورية
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 الدول الجزرية مقترح االتحاد األوروبيمقترح  الهند مقترح أمريكا الشمالية مقترح 

 اتفاؽ بتوافق اآلراء بشأف تعديالت القدرة
على إحداث االحًتار العادلي لكل من 
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية ومركبات 

 الكربوف اذليدروفلورية

اتفاؽ بتوافق اآلراء بشأف تعديالت القدرة 
على إحداث االحًتار العادلي لكل من 
مركبات الكربوف اذليدروكلورية فلورية 

 ومركبات الكربوف اذليدروفلورية

  

 3ادلادة 

حساب مستويات الرقابة على مركبات 
الكربوف اذليدروفلورية دبا يف ذلك انبعاثات 

 13-الكربوف اذليدروفلوري

حساب مستويات الرقابة على مركبات 
الكربوف اذليدروفلورية باستثناء انبعاثات 

 13-الكربوف اذليدروفلوري

حساب مستويات الرقابة على مركبات 
الكربوف الكربوف اذليدروفلورية ومركبات 

اذليدروكلورية فلورية دبا يف ذلك انبعاثات 
 13-الكربوف اذليدروفلوري

حساب مستويات الرقابة على مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية دبا يف ذلك انبعاثات الكربوف 

 13-اذليدروفلوري

 4ادلادة 

حظر ذبارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية مع 
 غَت األطراؼ

لكربوف اذليدروفلورية حظر ذبارة مركبات ا
 مع غَت األطراؼ

حظر ذبارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية مع 
 غَت األطراؼ

حظر ذبارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية مع غَت 
 األطراؼ

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 الكربوف اذليدروفلورية

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 ريةالكربوف اذليدروفلو 

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 الكربوف اذليدروفلورية

تراخيص الواردات/الصادرات من مركبات 
 الكربوف اذليدروفلورية

)أ(5ادلادة 
 

خطوات اخلفض بالنسبة لألطراؼ العاملة 
 على النحو ادلبُت أعاله 5بادلادة 

خطوات اخلفض بالنسبة لألطراؼ العاملة 
 حو ادلبُت أعالهعلى الن 5بادلادة 

خطوات التجميد واخلفض بالنسبة لألطراؼ 
 على النحو ادلبُت أعاله 5العاملة بادلادة 

خطوات اخلفض بالنسبة لألطراؼ العاملة بادلادة 
 على النحو ادلبُت أعاله 5

ات بروتوكوؿ مونًتياؿ ومؤسساتو مع مواصلة إدراج مركبات الكربوف اذليدروفلورية ضمن )أ( تنص مجيع ادلقًتحات ادلقدمة للتخلص من استهالؾ وإنتاج مركبات الكربوف اذليدروفلورية على خرب 
 االنبعاثات واإلبالغ عنها. ببياف أسبابتغَت ادلناخ وبروتوكوؿ كيوتو التابع ذلا فيما يتعلق اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف نطاؽ 
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 الدول الجزريةمقترح  تحاد األوروبياالترح مق الهندمقترح  أمريكا الشماليةمقترح  

 
 

األحكام 
الرئيسية بحسب 

مواد بروتوكول 
مونتريال 

المضمنة في 
نصوص 
ت التعديال

 المقترحة

 6ادلادة 

تقييم واستعراض تدابَت الرقابة على مركبات 
 الكربوف اذليدروفلورية

تقييم واستعراض تدابَت الرقابة على 
 مركبات الكربوف اذليدروفلورية

ييم واستعراض تدابَت الرقابة على مركبات تق
 الكربوف اذليدروفلورية

تقييم واستعراض تدابَت الرقابة على مركبات 
 الكربوف اذليدروفلورية

 7ادلادة 

اإلبالغ عن إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

اإلبالغ عن إنتاج واستهالؾ مركبات 
 الكربوف اذليدروفلورية

ن إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف اإلبالغ ع
 اذليدروفلورية

اإلبالغ عن إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف 
 اذليدروفلورية

اإلبالغ عن انبعاثات ادلنتجات الفرعية للكربوف 
والكميات اليت ربتجز وتدمر  13-اذليدروفلوري

 بواسطة التكنولوجيات ادلوافق عليها
 

فرعية للكربوف اإلبالغ عن انبعاثات ادلنتجات ال
والكميات اليت ربتجز وتدمر  13-اذليدروفلوري

 بواسطة التكنولوجيات ادلوافق عليها

اإلبالغ عن انبعاثات ادلنتجات الفرعية للكربوف 
والكميات اليت ربتجز وتدمر  13-اذليدروفلوري

 بواسطة التكنولوجيات ادلوافق عليها

 9ادلادة 

  
امة، وتبادؿ البحوث، والتطوير، والتوعية الع

ادلعلومات ذات الصلة بالبدائل، دبا يف ذلك 
 مركبات الكربوف اذليدروفلورية

 

 20ادلادة 

طراؼ لألطراؼ دعم الصندوؽ ادلتعدد األ
 تنفيذ التعديلعند  5العاملة بادلادة 

تعزيز اآللية ادلالية لتوفَت التعاوف ادلايل 
والتقٍت دبا يف ذلك نقل التكنولوجيا 

)ب( 5لعاملة بادلادة لألطراؼ ا
 

دعم الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لألطراؼ 
 تنفيذ التعديلعند  5العاملة بادلادة 

تعزيز الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ وسبويل عملية 
خفض إنتاج واستهالؾ مركبات الكربوف 
اذليدروفلورية دبا يف ذلك دعم اإلجراءات 

مع التعاوف ادلايل والتقٍت ومتطلبات ادلبكرة 
)ج(5ؼ ادلادة أطرا

 

"التكاليف الكاملة للتحويل" إىل مرافق إنتاج مركبات الكربوف تغطي التعويض عن األرباح ادلفقودة نتيجة لإلغالؽ التدرجيي دلرافق إنتاج مركبات الكربوف اذليدروفلورية، و  تقدـ اآللية ادلالية)ب( 
سنوات، كما  5وتكاليف التشغيل دلدة  ف اذليدروفلورية إىل البدائل ادلنخفضة أو العدمية القدرة على إحداث االحًتار العادلي،اذليدروفلورية ووحدة تصنيع ادلعدات/ادلنتجات من مركبات الكربو 

الوعي، ودعم ادلعدات وما إىل ذلك، تدريب الفنيُت وإذكاء كايف لقطاع الصيانة دبا يف ذلك التمويل التقدـ تكاليف التحويل الثاين الكاملة حيثما تستخدـ التكنولوجيات التحويلية، و تغطي 
 اليت زبضع حلقوؽ ادللكية الفكرية، والرباءات العملية والتطبيقية. التكنولوجياتنقل التكنولوجيا دبا يف ذلك تشمل و 

 على االحًتار العادلي.)ج( ستعزز اآللية ادلالية كفاءة استخداـ الطاقة وتتغلب على العقبات اليت ربوؿ دوف تطبيق التكنولوجيات ادلنخفضة القدرة 
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ضمنة في عناصر رئيسية إضافية م
 التي ستصاحب المقررات

 التعديالت المقترحة

يتضمن ادلقرر ادلصاحب التعديالت 
احملتملة على اجلداوؿ الزمنية خلفض 

يدروفلورية استناداً إىل مركبات الكربوف اذل
نشر البدائل دبا ال يتجاوز التقدـ احملرز يف 

لألطراؼ غَت العاملة بادلادة  1015عاـ 
 5لألطراؼ العاملة بادلادة  1030وعاـ  5

 ما يلي:يتضمن نص أساسي مصاحب 

  ًخطوات اخلفض اليت تتحدد وطنيا
دلركبات الكربوف اذليدروفلورية يف أطراؼ 

 5ادلادة 

 موعد تأىل ىو تجميد يكوف موعد ال
 ادلنشئات للحصوؿ على ادلساعدات ادلالية

 13-تعاجل انبعاثات الكربوف اذليدروفلوري 
 أولوية بوصفها

  جهود البحوث والتطوير لتحويل الكربوف
 إىل منتجات مفيدة 13-اذليدروفلوري

  باجلرعاتإعفاءات أجهزة االستنشاؽ 
 ادلقننة واالستخدامات الطبية األخرى

 ءات لالستخدامات الضرورية جلميع إعفا
 األطراؼ

  عدـ فرض أي ضوابط على استخدامات
ادلواد الوسيطة من مركبات الكربوف 

 اذليدروفلورية

  

____________ 


