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مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 والثالثون بعالسااالجتماع 
 1026 أبريل/نيسان 8 - 4، جنيف

لألطراف في بروتوكول تقرير االجتماع السابع والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية 
 ن المواد المستنفدة لطبقة األوزونمونتريال بشأ

 مقدمة
يف  قرر االجتماع السابع والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونًتيال بشأن اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األوزون - 2

العمل يف إطار بروتوكول ’’“ مسار ديب بشأن مركبات الكربون اؽبيدروفلورية’’اؼبعنون  17/2من مقرره  2الفقرة 
أواًل من خالل التصدي  1026يف عام ’’ ةالكربون اؽبيدروفلوري اتمركب على إدخال تعديالت بشأن‘‘ مونًتيال

وسبل إدارة مركبات الكربون اؽبيدروفلورية خالل  دو جب اؼبعينتصال االيف فريق حلول  عرب إهبادلتحديات ل
على من نفس اؼبقرر  4ىذه الغاية، وافق اجتماع األطراف يف الفقرة  لتحقيقو  ‘‘.اجتماعات بروتوكول مونًتيال

خر ، دبا يف األجتماعات االوية و سلسلة من اجتماعات الفريق العامل اؼبفتوح العض 1026أن يعقد يف عام 
 هن للفريق العامل اؼبفتوح العضوية أول ىذو االجتماع السابع والثالث وكان نائي لألطراف.اجتماع استثذلك 

، 17/2اؼبقرر  اليت تناوؽباعلى اؼبناقشات بشأن مركبات الكربون اؽبيدروفلورية  بشكل حصريوركز  اتاالجتماع
راف، دبا يف ذلك التحديات الجتماع السابع والعشرين لألطامن جدول أعمال  7و 6مواصلة النظر يف البندين و 
 ، على التوايل.17/2الواردة يف اؼبرفقني األول والثاين من اؼبقرر و  جر  إقرارىااليت اؼبفاىيم و 

 افتتاح االجتماع - أوالا 
ن للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اؼبركز الدويل للمؤسبرات يف جنيف، و االجتماع السابع والثالث ُعقد - 1

. وشارك يف رئاسة االجتماع كل من السيد بول كراجينيك )النمسا(، 1026نيسان/أبريل  8إىل  4يف الفًتة من 
 (.غرينادا) ليزيل ظبيثوالسيد 

 .1026 نيسان/أبريل 4، االثننيمن صباح  05/20السيد كراجينيك االجتماع يف الساعة فتتح او  - 3
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الدكتور ب باإلشادة، تينا بريميبيلياألوزون، السيدة  ألمانة ةالتنفيذي ةاألمين بدأتويف كلمتها االفتتاحية،  - 4
اتفاقية فيينا غبماية طبقة األمني التنفيذي السابق لربنامج األمم اؼبتحدة للبيئة وأحد مؤسسي مصطفى طلبة، 

الدكتور طلبة بأنو ثاقب  ت السيدة بريميبيلياألوزون وبروتوكول مونًتيال، الذي تويف األسبوع اؼباضي. ووصف
وقد  ،البيئة العاؼبيةغبركة عظيم  قائد سيظل يُذكر على أنوقالت إنو و  األطراف، ةتعدداؼبنهج ومناصر لل ريةالبص

 حياة اؼباليني من الناس.أعمالو االبتكارية مست 
 .الدكتور طلبة مع التزام الصمت احًتاماً لذكر  ووقف اؼبشاركون دقيقةً  - 5
ديب  مسار’’ قتصر على تنفيذذي اول أعمال االجتماع اغبايل، الإىل جد ةالتنفيذي ةاألمين تمث انتقل - 6

ن لألطراف يف بروتوكول مونًتيال االجتماع السابع والعشرو  ي اعتمدهذالو  ‘‘بشأن مركبات الكربون اؽبيدروفلورية
دو  جب اؼبعينتصال االيف فريق  بصورة رئيسيةسوف تعقد اؼبناقشات فإن لذلك اؼبقرر  ووفقاً  .17/2يف مقرره 

 اؼبستأنف للفريق نيالذي أنشئ يف االجتماع السادس والثالث (HFCs)وسبل إدارة مركبات الكربون اؽبيدروفلورية 
يف االجتماع السابع والعشرين لألطراف. وقالت إن اؽبدف ىو إهباد حلول  واصل عملوو  العضويةالعامل اؼبفتوح 

( مع الًتكيز على بناء اعبسور بني 17/2ول من اؼبقرر للتحديات احملددة يف والية فريق االتصال )اؼبرفق األ
العاملة طراف األ) 5من اؼبادة  2اؼبنظورات اؼبختلفة ومعاعبة الشواغل اؼبشروعة لألطراف العاملة دبوجب الفقرة 

قدرتو على ترصبة إىل  بصورة رئيسيةلربوتوكول مونًتيال سابقة النجاحات ال (. وعزت5 اؼبادةدبوجب 
ن السياسات القائمة على أطرافو، وقالت إ التزامات أخالقية يومية وكذلك إىل ضباس إىل العلميةاالكتشافات 
العلم تعزيز دور إىل الًتكيز على  ودعفبا ييف التصدي للتحديات الراىنة،  أساسياً  عامالً  ظلاألدلة ست

إعادة تأكيد الدور  الًتكيز على وكذلكوالتكنولوجيا لضمان االنتقال إىل بدائل مركبات الكربون اؽبيدروفلورية 
 اغباسم للصندوق اؼبتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونًتيال.

 يف وضع فهم مشًتك مث انتقلت إىل إبراز عدد من التحديات الرئيسية اليت أحرزت األطراف تقدماً  - 7
 ىذه تشملاغبايل. و  يف االجتماع من اؼبناقشات يف االجتماعات السابقة ولكنها قد تتطلب مزيداً  بشأهنا

 بتحديد 5ألطراف العاملة دبوجب اؼبادة يسمح لاؼبرونة يف التنفيذ، مع الًتكيز على هنج قطري  التحديات
إىل االحتياجات والظروف الوطنية؛  استناداً  هتاتكنولوجياقطاعاهتا و األولويات واالسًتاتيجيات اػباصة ب

 عندت اليت ربولت إىل استخدام مركبات الكربون اؽبيدروفلورية اؼبؤسسااعتبار ، مع الثاين والثالث نيوالتحويل
 مؤىلةً  (HCFCs)أو مركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية و/فلورية درهبي من مركبات الكربون الكلورو التخلص الت

للجنة اؼبقدمة إىل ا والتوجيهاتالتكاليف اإلضافية من الصندوق اؼبتعدد األطراف؛  لتغطيةدعم حصول على اللل
القدرات؛ بناء الرامية إىل ألنشطة التمكينية لالصندوق  دعمضمان و التنفيذية للصندوق اؼبتعدد األطراف؛ 

للبدائل ذات الكفاءة يف استخدام  اآلمناالستخدام و  ؛لبلدان ذات درجات اغبرارة احمليطة العاليةل اتعفاءواإل
 واألحكام التجارية اؼبتعلقة بغري األطراف.الطاقة؛ 

وفيما . تكاليف التحويل ونقل التكنولوجياقد أحرز فيما يتعلق دبسائل من قبيل  ضئيالً  تقدماً بيد أن  - 8
أنسب آلية سبويل ؼبساعدة األطراف العاملة  وأن على عموماً  اتُِّفقالصندوق اؼبتعدد األطراف، الذي يتعلق ب

 القدرة العالية على إحداثورية ذات مركبات الكربون اؽبيدروفلاستخدام يف التحول عن  5دبوجب اؼبادة 
ستويات التمويل اؼبطلوبة من اؼبتعلقة دبىناك حاجة إىل ردود عاجلة على األسئلة فإن ، (GWP) االحًتار العاؼبي

التكاليف وتعريف لتدابري الرقابة على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية؛ المتثال أجل مساعدة ىذه األطراف على ا
اليت أقرىا االجتماع القائمة اإلرشادية لفئات التكاليف اإلضافية  ية انطباقندوق؛ وكيفاليت ستغطى من الص
وىو سؤال شديد ، بالسؤال األولوفيما يتعلق  على إدارة مركبات الكربون اؽبيدروفلورية.الرابع ؼبؤسبر األطراف 
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تقديرًا ؼبستو  التمويل  يوفرأن دي االقتصاالتقييم و  افريق التكنولوجي و ميكن يُطلب إىل، أشارت إىل أناألنبية
 توجيهات أكثر دقة من األطراف.إىل حتاج الفريق سي ، ويف ىذه اغبالةاؼبطلوب

وفيما يتصل بالعالقة بني إدارة مركبات الكربون اؽبيدروفلورية والتخلص التدرهبي من مركبات الكربون  - 9
يضع يف اعتباره، ضمن أمور أخر ، أن األطراف العاملة  اؽبيدروكلورية فلورية، قالت إنو ينبغي للفريق العامل أن

قد بلغت مراحل ـبتلفة من اعبداول الزمنية للتخلص التدرهبي من  دبوجبهاواألطراف غري العاملة  5دبوجب اؼبادة 
ية سريعة يف استخدام مركبات الكربون اؽبيدروفلور و  مستمرة زيادة ىناكمركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية وأن 

القدرة البدائل ذات اختيار  عناألطراف  ثين هبدفاجتماع األطراف  اؼبختلفة اليت ازبذىا قرراتاؼببالرغم من 
 االحًتار العاؼبي. العالية على إحداث

التآزر القانونية بني أوجو ومن اؼبسائل األخر  اليت ربتاج إىل اىتمام خاص حقوق اؼبلكية الفكرية و  - 20
ميكن أن ناخ. وفيما يتعلق باؼبسألة األوىل، أشارت إىل أن الفريق العامل اؼبفتوح العضوية نظامي األوزون واؼب

قدرة بدائل ذات شواغل ىامة بشأن توفر ل اليت تستجيبيارات اػباؼبمارسات اؼباضية يف وضع  من يستفيد
ضعف القدرة مثل يف واؼبخاطر اليت تت؛ عاؼبي بكميات كافية وأسعار معقولةالحًتار منخفضة على إحداث اال

لصندوق ل ميكن إذا كانما نع استخدام البدائل؛ و اليت سب لتسجيل براءات االخًتاع لمنتجني نتيجةً التنافسية ل
 تكلفة استخدام اؼبواد والعمليات اؼبسجلة.عن  5العاملة دبوجب اؼبادة  أن يعوض األطرافاؼبتعدد األطراف 

اؼبسائل اؼبتعلقة بعالمية اإلذكرة اؼباالنتباه إىل  األمينة التنفيذية وفيما يتعلق باؼبسألة الثانية، وجهت - 22
أعدهتا األمانة بالتشاور مع اليت بروتوكول مونًتيال،  دبوجبالقانونية يف سياق إدارة مركبات الكربون اؽبيدروفلورية 
؛ نومستقال نأن النظامني منفصال عالميةاإلذكرة وتبني اؼبأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأن تغري اؼبناخ. 

معاعبة مركبات الكربون  يتعني ما إذا كان وتقريرسلطة تعديل الربوتوكول يتمتع وحده باجتماع األطراف  وأن
أيت إال من ال ميكن أن يالنظام اؼبناخي بأي تعديل على الربوتوكول تأثر كيفية   توضيح كما أناؽبيدروفلورية،  

ن أي ضوابط على إنتاج واستهالك مركبات الكربون ية اإلطارية بشأن تغري اؼبناخ؛ وأقمؤسبر األطراف يف االتفا
مع التدابري الرامية إىل اغبد من انبعاثات  ُتطبَّق جنبًا إىل جنباؽبيدروفلورية دبوجب بروتوكول مونًتيال ميكن أن 

نظر إليو باعتباره نًتيال ميكن أن يُ مركبات الكربون اؽبيدروفلورية دبوجب االتفاقية اإلطارية؛ وأن بروتوكول مو 
 وسيلة لتحقيق زبفيضات يف االنبعاثات اؼببلغ عنها يف إطار النظام اؼبناخي.

الة اؼبتعلق حبلتحدي الشامل التصدي ل يف أيضاً  سيساعد حلول عبميع التحدياتوقالت إن إهباد  - 21
لالمتثال لتدابري الرقابة  إضافياً  وقتاً  سابقيف ال ربوتوكولال منحها، اليت 5األطراف العاملة دبوجب اؼبادة 

 ض، إىل جانب اؼبساعدة اؼبالية ونقل التكنولوجيا.ية احملددة خصيصاً ؽبا وخطوات اػبفاألساس واؼبستويات
ػبفض التدرهبي وقالت إن تعديل الربوتوكول من أجل اما ىو على احملك،  ت األمينة التنفيذيةوأبرز  - 23

غيغا طن من انبعاثات ثاين  205نع ما يصل إىل ميات الكربون اؽبيدروفلورية ميكن أن الستخدام وإنتاج مركب
االحًتار العاؼبي حبلول هناية  من مئوية درجة 0,4 وما يصل إىل ،1050كافئ حبلول عام اؼبأكسيد الكربون 

كل لأن ىناك حل  ،: أوالً اؼبشاركةقواعد  بعض القرن. ولتحقيق ذلك، دعت األطراف إىل أن تضع يف اعتبارىا
األطراف  وفق ما فعلتوربدي، دبا يف ذلك عن طريق التعلم باؼبمارسة وإجراء تعديالت ؼبراعاة الدروس اؼبستفادة، 

يتطلب إرادة لالستماع إىل اآلراء اؼبتباينة والتأكد من أن اغبلول  قدماً للمضي بناء السار اؼب، أن ؛ وثانياً يف السابق
 على إهباد السبل الكفيلة دبعاعبة اغبجج اؼبعروفة جيداً هبب أن ينصب ز يًتكال، أن لثاً ثاو اؼبقًتحة كانت عادلة؛ 

تجنب أن تاالتفاقات و باألطراف  يستلزم أن تلتزمنجاح ال، أن ؛ ورابعاً ىذه اغبججوليس على استمرار تكرار 
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 األطراف اليتتعداد لدعم إعادة فتح اؼبسائل اليت سبق االتفاق عليها. وقالت إن األمانة تقف على أىبة االس
 اغبديث.يف العصر دبعاعبة واحد من أكرب التحديات  تتعهد

 المسائل التنظيمية - ثانياا 
 الحضور )أ(

 ،الروسي االرباد األورويب، االرباد: االجتماع يف فبثلة مونًتيال بروتوكول يف التالية األطراف كانت - 24
 العربية واإلمارات ،وأؼبانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وإسرائيل ،وإستونيا ،وأسًتاليا ،وإسبانيا ،واألردن ،واألرجنتني
 ،وباراغواي ،وإيطاليا ،وأيرلندا ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوزبكستان ،وأوروغواي ،وأنغوال ،وإندونيسيا ،اؼبتحدة

 ،وبوتسوانا ،وبنن ،اوبنم ،وبلجيكا ،السالم دار وبروين ،والربتغال ،والربازيل ،والبحرين ،وباالو ،وباكستان
 ،القمر وجزر ،البهاما وجزر ،وتونس ،وتركيا ،وتايلند ،وبيالروس ،وبولندا ،واؽبرسك والبوسنة ،فاسو وبوركينا
 العربية واعبمهورية ،الدومينيكية واعبمهورية ،اؼبتحدة تنزانيا وصبهورية ،التشيكية واعبمهورية ،مارشال وجزر
 مقدونيا وصبهورية ،الشعبية الدميقراطية الو وصبهورية ،الدميقراطية الكونغو يةوصبهور  ،كوريا وصبهورية ،السورية

 ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ورومانيا ،ورواندا ،والدامبرك ،وجيبويت ،وجورجيا ،أفريقيا وجنوب ،سابقا اليوغوسالفية
 ،وسنغافورة ،ياوسلوفاك ،والسلفادور ،النكا وسري ،لوسيا وسانت ،غرينادين وجزر فنسنت وسانت ،وساموا
 ،والعراق ،وطاجيكستان ،والصني ،وشيلي ،وسيشيل ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،والسودان ،والسنغال
 – صبهورية) وفنزويال ،والفلبني ،وفرنسا ،وغينيا ،وغواتيماال ،وغرينادا ،وغانا ،وغامبيا ،وغابون ،وعمان

 ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،الرسويل والكرسي ،والكامريون ،فريدي ابووك ،وقريغيزستان ،نام وفييت ،وفنلندا ،(البوليفارية
 ،ومالطة ،وليسوتو ،وليبيا ،وكينيا ،والكويت ،والكونغو ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،ديفوار وكوت ،وكوبا ،وكندا
 اؼبتحدة واؼبملكة ،السعودية العربية واؼبملكة ،وملديف ،واؼبكسيك ،واؼبغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،وماليزيا ،ومايل

 ،(اؼبوحدة - واليات) وميكرونيزيا ،وميامبار ،وموزامبيق ،وموريتانيا ،ومنغوليا ،الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا
 اؼبتحدة والواليات ،وىولندا ،وىنغاريا ،وىندوراس ،واؽبند ،وىاييت ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج
  .واليونان ،واليابان ،األمريكية

: التالية اؼبتخصصة ووكاالهتا ومنظماهتا اؼبتحدة األمم لكيانات فبثلون مراقب بصفة االجتماع وحضر -25 
 األمم وبرنامج اإلمبائي؛ اؼبتحدة األمم وبرنامج مونًتيال؛ بروتوكول لتنفيذ األطراف اؼبتعدد الصندوق أمانة

 وأمانة الدويل، والبنك الصناعية، للتنمية اؼبتحدة ألمما ومنظمة اإلمبائي، اؼبتحدة األمم وبرنامج للبيئة؛ اؼبتحدة
 وفريق العلمي، التقييم فريق عن فبثلون أيضاً  االجتماع وحضر .اؼبناخ تغري بشأن اإلطارية اؼبتحدة األمم اتفاقية

 .مونًتيال لربوتوكول االقتصاديالتقييم و  االتكنولوجي
 :دبراقبني فبثلة التالية الصناعية واؽبيئات كوميةاغب غري واؼبنظمات اغبكومية اؼبنظمات وكانت -26 

Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Arkema, S.A., Asahi Glass Co., Ltd., Center for Climate 

and Energy Solutions, Centre for Science and Environment, The Chemours Company, Climalife, 

Climate Advisers, Council on Energy, Environment and Water, Daikin Industries, Devcco District 

Energy Venture, European Partnership for Energy and the Environment, Environmental Investigation 

Agency, GIZ Proklima, Gluckman Consulting, Gujarat Fluorochemicals Limited, Honeywell, ICF 

International, Ingersoll Rand, Institute for Governance and Sustainable Development, International 

Institute of Refrigeration, The Japan Refrigeration and Air‑Conditioning Industry Association, Johnson 

Controls, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lennox International, Mexichem UK Limited, 

Natural Resources Defense Council, Öko-Recherche GmbH, Refrigerants Australia, Refrigerant 
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Reclaim Australia, Shecco, SRF Limited, United Technologies Corporation . وحضر االجتماع أيضًا خبري
 استشاري مستقل معين باؼبواد الكيميائية الفلورية.

 إقرار جدول األعمال (ب)
الفريق العامل جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال اؼبؤقت الوارد يف الوثيقة  أقر - 27

UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/1: 
 افتتاح االجتماع. - 2
 اؼبسائل التنظيمية: - 1

 إقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 ؛تنظيم العمل )ب( 

اؼبعلومات عن بدائل اؼبواد اؼبستنفدة  االقتصادي بشأنالتقييم و  افريق التكنولوجيتقرير  - 3
 (.17/4لألوزون )اؼبقرر 

 (:17/2مسار ديب بشأن مركبات الكربون اؽبيدروفلورية )اؼبقرر  - 4
التغلب على التحديات بإهباد اغبلول بشأن جدو  إدارة مركبات الكربون  )أ( 

 اؽبيدروفلورية؛
طرق إدارة مركبات الكربون اؽبيدروفلورية، دبا يف ذلك مقًتحات التعديالت اؼبقدمة  )ب( 

 UNEP/OzL.Pro.27/5)، UNEP/OzL.Pro.27/6 ،UNEP/OzL.Pro.27/7األطراف  من

 ؛UNEP/OzL.Pro.27/8)و
العمل يف إطار بروتوكول مونًتيال كبو إجراء تعديل بشأن مركب الكربون اؽبيدروفلوري  )ج( 

 : عملية للمضي قدماً.17/2دبوجب اؼبقرر  1026يف عام 
 اعتماد تقرير االجتماع. - 5
 اختتام االجتماع. - 6

 تنظيم العمل (ج)
دو  وسبل إدارة جب اؼبعينتصال اال فريق يف واعبزء األكرب من مناقشات هبري قرر الفريق العامل أن - 28

 ينغسيانيا ز  يشًتك يف رئاستو السيد باتريك مكينريين )أسًتاليا( والسيدالذي مركبات الكربون اؽبيدروفلورية، 
 وواصل عملو اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية والثالثنيالذي أنشئ يف االجتماع السادس و )الصني(، 

 أوالً  تناولسيإن فريق االتصال ف، 17/2للوالية الواردة يف اؼبقرر  وفقاً و ابع والعشرين لألطراف. االجتماع الس يف
 اً مفتوح فريق االتصالوسيكون )ج(.  4)ب( و 4 ينقبل االنتقال إىل البند من جدول األعمال )أ( 4البند 
ألن اعبلسات العامة لن و  ة كل يوم.يف جلسة عام الفريقوستقدم تقارير عن التقدم الذي وبرزه  ،شاركة اعبميعؼب

فيو اجتماعات فريق االتصال، وألن اؼبًتصبني الشفويني اؼبخصصني للجلسات تعقد يف نفس الوقت الذي تعقد 
العامة سيكونون غري مرتبطني بالعمل، مت االتفاق، بدون أن يشكل ذلك سابقة لالجتماعات اؼبقبلة، على 

 االتصال باللغات الرظبية الست لألمم اؼبتحدة.  تقدمي الًتصبة الشفوية عبلسات فريق
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بشأن المعلومات عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون  التكنولوجيا والتقييم االقتصاديتقرير فريق  - ثالثاا 
 (72/4)المقرر 

 إىل للفريق العامل اؼبفتوح العضوية من جدول األعمال، أشار الرئيس اؼبشارك 3يف سياق عرضو للبند  - 29
إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريراً لكي  17/4أن اجتماع األطراف كان قد طلب يف اؼبقرر 

ينظر فيو الفريق العامل اؼبفتوح العضوية، وأن يعد أيضًا نسخة مستكملة من ذلك التقرير لينظر فيو االجتماع 
مال وتقدمي معلومات جديدة عن بدائل اؼبواد الثامن والعشرون لألطراف. وستقوم نسختا التقرير باستك

)أ( من اؼبقرر  2اؼبستنفدة لألوزون، استنادًا إىل توجيهات ومعايري التقييم اؼبنصوص عليها يف الفقرة الفرعية 
، ومع مراعاة أحدث النتائج اؼبتعلقة دبالءمة البدائل لالستخدام يف درجات اغبرارة احمليطة العالية، 16/9

على عدد من القضايا اؽبامة من قبيل الوصول إىل األسواق ونظم التربيد يف سفن الصيد، واؼبواد  وتسليط الضوء
اعبديدة اليت هبري تطويرىا، والكفاءة يف استخدام الطاقة، وآثار االحًتار والتكاليف. وطلب اؼبقرر أيضًا إىل 

التقرير الذي أعده الفريق استجابة  1025الفريق أن يقوم بتحديث صبيع السيناريوىات الواردة يف تقرير عام 
 . 1050، وأن يوسع نطاقها لكي تصل إىل عام 16/9للمقرر 
اليت أنشأىا الفريق من أجل إعداد التقارير اؼبطلوبة يف القرار  وقدم الرؤساء اؼبشاركون لفرقة العمل - 10
بيكشوتو عرضًا عن التقرير اؼبعروض السيدة بيال مارانيون، والسيد المربت كوهبربز، والسيد روبرتو  وىم ،17/4

استجابة مشددين على أنو واحد من ثالثة تقارير يعتزم الفريق إنتاجها  (2)،يف ىذه الدورة على الفريق العامل
 ،ؼبواد التربيدالبدائل اعبديدة اليت استحدثت . وقدم التقرير معلومات مستكملة عن 1026العام خالل للمقرر 

 العالية احمليطة اغبرارة درجات يف لالستخدام اؼبخصصة بالبدائل اؼبتعلقة لبحثيةا الدراسات عن ومعلومات
 عام إىل تصلكي ل 16/9 اؼبقرر يفالواردة لقطاع التربيد وتكييف اؽبواء و  التخفيف سيناريوىات نطاق وتوسيع
، يغطي اؼبسائل الثامن والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضويةماع الجتعن ا ثان تقريروسيصدر . 1050

لالجتماع الثامن والعشرين لألطراف، سيأخذ يف مستكمل ، وسيعد تقرير 17/4األخر  الواردة يف اؼبقرر 
، االعتبار اؼبناقشات اليت دارت يف الدورة السابعة والثالثني والدورة الثامنة والثالثني من اجتماعات الفريق العامل

 .اؼبتاحة لفرقة العملويعتمد على اؼبعلومات اإلضافية اعبديدة 
 التقرير موجز للعرض الذي أعده مقدمو العروض. مرفق ىذاويرد يف  - 12
وفرقة  الفريقبالشكر إىل  تناولوا الكلمةالذين  اؼبمثلنيويف اؼبناقشة اليت أعقبت العرض، تقدم صبيع  - 11

من ، وطرح عدد اليت أتيحت لذلك األويل يف الفًتة القصرية بو يف إعداد التقرير اعلى العمل الذي قامالعمل 
 أسئلة بشأن اؼبسائل اليت أبرزت خالل العرض أو جرت مناقشتها يف التقرير. اؼبمثلني
 أبرزىااليت مادة، و  ةالبالغ عددىا طبس عشر  مواد التربيدعلى األسئلة، أوضح السيد كوهبربز أن  ورداً  - 13

. يف حني أن التقرير 1025يف أيلول/سبتمرب  16/9رر تقرير اؼبق نشرالعرض، سبثل فقط تلك اليت ظهرت منذ 
، السوائل النقية، ال اؼبزائجالكامل أورد ما ؾبموعو حوايل شبانني من البدائل اليت هبري اختبارىا، ومعظمها من 

وهبري تطويرىا من جانب قطاع الصناعة من أجل استخدامها احملتمل يف اؼبستقبل؛ وال يتاح سو  عدد قليل 
 ا ذبارياً، ومن احملتمل أن معظمها لن يستخدم على نطاق واسع.جداً منه

                                                           
 /http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-37/presession/Background_documents انظر الرابط: (2)

TEAP%20TF%20XXVII-4%20Report%20March%202016.pdf. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-37/presession/Background_documents/%20TEAP%20TF
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-37/presession/Background_documents/%20TEAP%20TF
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الكربون اؽبيدروكلورية فلورية  لبدائل مركبات شاملةوعلى الرغم من فهم أن األطراف ترغب بقائمة  - 14
، إىل جانب معلومات عن ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي الكربون اؽبيدروفلورية ومركبات
، وغري ذلك اؼبتعلقة باستخدام تلك اؼبركبات السالمةقضايا يف، ومد  التوفر، وكفاءة استخدام الطاقة، و التكال

يف مرحلة توسيع  تزال فرقة العمل . والال ميكن اغبصول عليها بسهولةمن االعتبارات، فكثري من ىذه اؼبعلومات 
بشأهنا، والكثري من البيانات اليت ستلزم من أجل إجراء وصبع اؼبعلومات اليت مت طرحها قائمة البدائل اجملدية تقنياً 

 واؼبزائجللحالة الراىنة، اليت ستتطور مع اختبار اؼبواد  تقييم كامل ليست موجودة حىت اآلن. ويقدم التقرير وصفاً 
وذكر أن ميكنو أن يقدم التوجيهات إىل الدول األطراف بشأن البدائل اليت ستعتمدىا.  اعبديدة، ولكن ال

مع مواد ذات  وتقوم دبزجهامركبات الكربون اؽبيدروفلورية اليت ترسخ استعماؽبا،  بوجو عامتستخدم شركات ال
من أجل اغبصول على سوائل ذات قدرة أقل على إحداث  على إحداث االحًتار العاؼبي ضئيلة جداً قدرة 

ػبيارات اؼبستقبلية ستكمن على يبدو أن ابدائل جديدة جذرياً؛ و تاح ت، ومن اؼبستبعد أن االحًتار العاؼبي
إعادة تصميم اؼبعدات ، مع احتمال متنوعة مزائج لتكوين مع السوائل اعبديدة اؼبواد اؼبوجودة خلطاألرجح يف 

 لتالئم خصائصها.
ذات القدرة العالية  مواد التربيدومضى يقول إن سيناريوىات التخفيف اليت وضعها الفريق تفًتض أن  - 15

يبلغ متوسط قدرهتا على إحداث  اؼبواد اليتار العاؼبي سوف تستبدل دبجموعة متنوعة من على إحداث االحًت 
. غري أنو من سيما يف القطاعني الفرعيني للتربيد التجاري وأجهزة تكييف اؽبواء الثابتة ، وال300االحًتار العاؼبي 

ألن ىذه اآلثار تتوقف على العديد من الصعب جدًا حساب اآلثار اؼبناخية اإلصبالية بالنسبة للبدائل اؼبختلفة 
ومستويات استهالك الطاقة اليت ستنتج عن استخدام السوائل العوامل اإلضافية مثل نوع اؼبعدات اؼبستخدمة 

 .اعبديدة
، استناداً تستخدم، كما 1025و 1024وتستخدم السيناريوىات بيانات اإلنتاج اؼببلغ عنها للعامني  - 16

 ،والتسرب من اؼبعدات اؼبتعلقة دبعدالت النمو االقتصادي وعمر خدمة اؼبعدات إىل عدد من االفًتاضات
اؼبعدالت اؼبستقبلية اؼبتوقعة الزدياد الطلب على مركبات الكربون اؽبيدروفلورية. وىي سبثل دراسات من القاعدة 

يف مناطق  قع استخدامهااليت يتو كميات أنواع ـبتلفة من اؼبعدات تستند إىل بيانات مستنبطة تتعلق بإىل القمة 
وأدرجت يف النموذج قاعدتان هنائيتان على اؼبستو  الوطين واإلقليمي تطبقان على الدول غري ـبتلفة ورسومها. 
كبات ؼبر النهائية أو وشيكة اإلصدار الوطنية ومل يدمج يف النماذج بعد تأثري بعض النظم . 5العاملة باؼبادة 

سيكون ضئياًل  األثر العملي لذلك، ولكن 5األطراف غري العاملة دبوجب اؼبادة  اتتبعه الكربون اؽبيدروفلورية اليت
 . ما جر  تقدميو باؼبقارنة مع

لنمو اؼبتوقع يف االستهالك لد  األطراف غري العاملة وكانت اؼبسألة األساسية اؼبالحظة ىي فارق ا - 17
 اؼبستخدم يف سيناريوىات التخفيف الواردة يف التقرير الفًتاضوبالنسبة لواألطراف العاملة بتلك اؼبادة.  5باؼبادة 

إلقباز التخلص فقط. وسيلزم اؼبزيد من الوقت يتعلق بتحويل مرافق التصنيع فهو ست سنوات  تبلغلفًتة ربويل 
حىت هناية عمرىا  اؼبصنعة بالنظر إىل ضرورة خدمة اؼبعداتاؼبستخدمة يف تلك اؼبرافق. و اؼبواد التدرهبي التام من 

تبع اغباجة إىل فًتة عشرين عامًا من أجل إقباز ت، ففًتة التحويل البالغة ست سنوات وبتمل أن تسالنافع
. وباإلضافة إىل ذلك، فإن اليت تستخدم مركبات الكربون اؽبيدروفلوريةمواد التربيد التخلص التدرهبي التام من 

اعتبارىا تقديراً ينبغي  ا بيان اآلثار احملتملة، والفًتة التحويل البالغة ست سنوات ترد جملرد التوضيح، ويراد هب
 واقعياً ذا طابع ملزم.
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يف مشاريع اختبارات  R-410Aو R-22وردًا على سؤال بشأن عدم وجود مقارنة بني أداء اؼبادتني  - 18
ها اؼبنظمات درجات اغبرارة احمليطة العالية، أوضح السيد بيكشوتو أن الفريق قام بإهباز النتائج اليت أبلغت عن

تلك اؼبشاريع، واقًتح أن يقوم اؼبمثلون بالتواصل مباشرة مع تلك اؼبنظمات من أجل اغبصول  تقوم بتنفيذاليت 
 على اؼبزيد من اؼبعلومات.

نظام جديد ربت وقال إنو من الصعب حاليًا القياس الكمي لتكلفة البدائل اؼبخصصة لالستخدام يف  - 19
اؼبعدات اؼبوجودة أو طورت مباذج أولية  استخدمتاالختبارات اؼبعنية  ألن العالية ظروف درجة اغبرارة احمليطة

اليت ربتويها.  ؼبواد التربيدللمعدات. ومن الضروري تصميم اؼبعدات حبيث تتوافق مع اػبصائص الفيزيائية 
تتضح  اؼبناسبة ؽبا، وال وبالتايل، عندما زبترب الشركات البدائل اليت ستقوم بتسويقها، فهي تقوم بتصميم اؼبعدات

التكاليف إال بعد إقباز ىذه العملية بالكامل. وبالنسبة لبعض البدائل، دبا يف ذلك عدد من اؽبيدروكربونات،  
درجات اغبرارة ظروف يف  باؼبنتجات اؼبصممة لالستخدامكانت اؼبعلومات اؼبتاحة عن التكاليف تتعلق حصرًا 

 احمليطة غري العالية.
يزال جارياً؛ وبعض  سيد كوهبربز أن اختبار البدائل يف ظروف درجة اغبرارة احمليطة العالية الوأضاف ال - 30

يزال ىناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام بو من أجل  اؼبشاريع اليت نوقشت يف التقرير مل تنتو بعد، وال
تائج االختبارات اليت أجريت حىت ربديد أكثر اػبيارات كفاءة وفعالية. ولكن السيد بيكشوتو أكد على أن ن

اآلن مشجعة، وتظهر نتائج جيدة حىت مع اؼبعدات اليت مل ذبهز على النحو األمثل لالستخدام مع البدائل 
اؼبختربة، ومن اؼبمكن توقع أن مثل ىذا التجهيز األمثل سيؤدي إىل اؼبزيد من ربسني األداء، ويساعد على 

ذكر السيد كوهبربز أن “ درجات اغبرارة احمليطة العالية”اؼبتعلقة بتعريف  على األسئلة توضيح التكاليف. ورداً 
 . 16/9اؼبسألة نوقشت بالتفصيل يف التقرير اؼبتعلق باؼبقرر 

، يف اغباالت اليت يكون فيها ورداً على اقًتاح تقدم بو عدد من اؼبمثلني، وافق السيد بيكشوتو على أنو - 32
ول ذبميعي أو مصفوفة موحدة من اؼبعلومات اؼبتعلقة جبميع البدائل احملتملة من اؼبفيد نشر جد ذلك فبكناً،

واستخداماهتا اؼبمكنة، دبا يف ذلك ما ىو معروف من اؼبعلومات اػباصة هبا فيما يتعلق بالتكاليف، وكفاءة 
تشري اؼبصفوفة استخدام الطاقة، وقدرة التربيد، وقابلية االشتعال، والسمية وغري ذلك من اػبصائص؛ وميكن أن 

أيضًا إىل الثغرات يف اؼبعارف القائمة. واعًتف بأن التقرير مل يتناول إمكانيات البدائل غري القائمة على مركبات 
هنا ستدرج يف النسخة اؼبقبلة من التقرير إالكربون الفلورية واليت تقوم على تغيري طرائق االستخدام، قائاًل 

ن عبنة اػبيارات التقنية للتربيد وتكييف اؽبواء واؼبضخات اغبرارية من أجل وستناقش أيضًا يف التقرير الصادر ع
 . 1028التقييم الذي هبر  كل أربع سنوات لعام 

وأضافت السيدة مارانيون أن فرقة العمل ترحب بأي معلومات إضافية بشأن اؼبواضيع اليت يتناوؽبا  - 31
 الذي يُبتغى منوالعمل سو  وقت ؿبدود إلعداد التقرير، التقرير. ومثلما الحظت خالل العرض، مل يتح لفرقة 

يف اؼبقام األول أن يكون ربديثًا للتقارير السابقة؛ ولكن النسخة اؼبقبلة من التقرير، اليت ستعد لالجتماع الثامن 
لت والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، ستغطي طائفة أوسع من القضايا. وعلى الرغم من ذلك، فقد أوص

النسخة اغبالية رسالة ىامة، وىي التطور اؼبتزايد يف حسن فهم اػبصائص اؼبادية لكثري من البدائل، وأنو من 
اؼبمكن توقع ابتكارات يف تصميم اؼبعدات من أجل االستفادة من تلك البدائل على أفضل وجو فبكن، األمر 

 حىت اآلن باؼبثل، أظهرت الدراسات اليت أجريتالذي سيساعد أيضاً يف توضيح التساؤالت اؼبتعلقة بتكاليفها. و 
 عن البدائل اؼبخصصة لالستخدام يف ظروف درجة اغبرارة احمليطة العالية نتائج واعدة للغاية.
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وأثناء مواصلة مناقشة التقرير كرر العديد من اؼبمثلني، من بينهم فبثل ربدث نيابة عن ؾبموعة من  - 33
 مصفوفة موحدة للمعلومات عن البدائل، قائلني إهنا ستكون مفيدة، عبملة من بتوفري ةاؼبتعلق اتالبلدان، الطلب

األسباب منها أهنا قد ذبمع اؼبعلومات اؼبنشورة يف عدد من التقارير السابقة اؼبختلفة اليت صدرت على مد  
االستخدام، وقال أحد اؼبمثلني إن التقرير بصيغتو اغبالية غري كاف وليس سهل  السنوات العديدة اؼباضية.

وأضاف أنو ينبغي أن يتضمن مصفوفة تساعد األطراف لكي ربدد بسهولة البدائل اؼبتاحة بالنسبة لتطبيق معني 
 وتقدم اؼبعلومات اؼبتعلقة جبوانب القصور فيها.

وأبرز عدد من اؼبمثلني، من بينهم فبثل يتحدث نيابة عن ؾبموعة من البلدان، بعض اؼبسائل اليت قالوا  - 34
تستخدم مركبات الكربون  ينبغي تناوؽبا دبزيد من التفصيل يف التقارير اؼبقبلة، دبا يف ذلك البدائل اليت ال إنو

وتكنولوجيات االمتصاص وقابلية االشتعال والتأثري اؼبًتتب على معايري  ، والتكنولوجيات السليمة بيئياً،الفلورية
دبا لضروري اغبصول على معلومات عن تكاليف البدائل، إن من ا عدد آخر من اؼبمثلنياألمان القائمة. وقال 

تلك اؼبخصصة لالستخدام يف درجات اغبرارة احمليطة العالية، وكذلك يف ذلك على سبيل اؼبثال ال اغبصر 
 اؼبعلومات اؼبتعلقة بتعريف درجات اغبرارة احمليطة العالية.

درهبي من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية وقالت فبثلة أخر  إن التقرير يظهر أن تأخر التخلص الت - 35
كبرية. وىو يوضح أيضًا أن وترية التغري التكنولوجي سريعة جداً؛ وقد أظهر اختبار عدد  تكلفةستًتتب عليو 

بدياًل نتائج مشجعة للغاية، ومن اؼبمكن توقع اؼبزيد من التحسن يف الفعالية نتيجة إلعادة تصميم  80يصل إىل 
ن الدول األطراف، بتعاوهنا مع فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ينبغي أن تكون قادرة اؼبعدات. وأضافت أ
التعديل اؼبتعلق بالتخفيض التدرهبي الستخدام مركبات الكربون اؽبيدروفلورية  من أجل اعتمادعلى العمل معًا 

 وتنفيذ مسار ديب، والذي مت االتفاق عليو يف السنة السابقة.
لى أن ذبتمع األطراف اؼبهتمة بصورة غري رظبية مع أعضاء الفريق على ىامش االجتماع واتفق ع - 36

 التوجيهاتاغبايل، وذلك من أجل طرح األسئلة األخر  اليت قد تراودىا، ومن أجل تبادل اؼبعلومات وتوفري 
 للنسخة اؼبقبلة من التقرير.

 األطراف، مع الرظبية غري اؼبناقشات عن ريراً تق كوهبربز السيد قدم االجتماع، من الحقة مرحلة ويف - 37
 أكرب التقرير من اؼبقبلة الصيغة يف يدرج لكي اؼبتاح، الوقت حدود يف جهده، قصار  سيبذل الفريق إن قائالً 
 اليت التربيد مواد بدائل عن اؼبعلومات ذلك يف دبا األطراف، اقًتحتها اليت اإلضافية العناصر من فبكن عدد

 التدريبات من يلزم قد ما ذلك يف دبا البدائل، سالمة وعن ،غري تلك القائمة حالياً  جياتتكنولو  تستخدم
 اغبرارة درجة ظروف يف البدائل اختبار برامج عن تنجم أخر  نواتج وأي اػبدمة يف استعماؽبا أجل من اػباصة
 وستبني. جدول شكل يف يعرض أن اؼبرجح من البدائل، تلك غبالة موحد استعراض إىل باإلضافة العالية؛ احمليطة
 البناء إىل أيضاً  الفريق وسيسعى. اآلن حىت االختبار برامج إليها توصلت اليت اإلهبابية النتائج التقرير موجز يف
 اؽبيدروفلورية الكربون مركبات ؼبخزونات اغبايل باغبجم يتعلق فيما التخفيف سيناريوىات معلومات على

 اآلثار عن واؼبعلومات اؽبيدروفلورية؛ الكربون مركبات بإنتاج اؼبتعلقة البياناتو  اؼبعدات؛ يف بالفعل اؼبوجودة
 العمل سيناريو مع باؼبقارنة اؽبيدروفلورية، الكربون مركبات بشأن واؼبقبلة اغبالية الوطنية اللوائح صبيع على اؼبًتتبة
 آثاراؼبعلومات اؼبتعلقة بو  قدرة؛اؼب النمو معدالت بشأن والتوضيحات بصددىا؛ لوائح أي وجود دون كاؼبعتاد
 غري اؼبناقشات يف وفده أثارىا اليت النقاط أن األطراف أحد وذكر. أطول زمنية لفًتات الصناعي التحول استمرار
 واضح تعريف وتقدمي لالختبارات، السلبية النتائج عن اؼبعلومات بتوفري تتعلق مسائل ذلك يف دبا الرظبية،
 وبعد. تقدميو مت الذي اؼبوجز يف تدرج مل بالبدائل، يتعلق فيما اؼبخاطر وتقييم “بيئياً  السليمة/السليم” ؼبصطلح
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 كانت اليت النقاط بإضافة مصوباً، موجزاً  كوهبربز السيد قدم اؼبعين، الطرف مع الرظبية غري اؼبناقشات من مزيد
 مع االتصال إىل إضافية وماتمعل أو تعليقات تقدمي يف الراغبة األطراف بدعوة كالمو واختتم. أُغفلت قد

 .التقرير ؽبذا الثاين اؼبرفق يف اؼبنقح كوهبربز السيد تقرير من خطية نسخة وترد. فبكن وقت أقرب يف الفريق
 حبلول ستقدمها الفريق إىل إضافية اقًتاحات أو معلومات تقدمي يف ترغب اليت األطراف أن على واتفق - 38
 .لألمانة الشبكي اؼبوقع على ستنشر اؼبقدمة اؼبواد أن وعلى ألوزون،ا أمانة إىل 1026 أبريل/نيسان 29

 (72/1مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية )المقرر  -رابعاا 
أعاله، فيما يتعلق بتنظيم العمل لالجتماع، اتفق الفريق العامل  جيم-على النحو اؼببني يف الفرع ثانياً  - 39

اجتماع لفريق االتصال اؼبعين جبدو  وسبل إدارة مركبات الكربون اؽبيدروفلورية، لكي اؼبفتوح العضوية على عقد 
 بإهباد التحديات على التغلب))أ(  4، بنود جدول األعمال 17/2تعاجل فيو وفقاً لوالية الفريق الواردة يف اؼبقرر 

 اؽبيدروفلورية، الكربون مركبات إدارة طرق))ب(  4و(، اؽبيدروفلورية الكربون مركبات إدارة جدو  بشأن اغبلول
 ،UNEP/OzL.Pro.27/5)، UNEP/OzL.Pro.27/6 األطراف من اؼبقدمة التعديالت مقًتحات ذلك يف دبا

UNEP/OzL.Pro.27/7 وUNEP/OzL.Pro.27/8)) تعديل إجراء كبو مونًتيال بروتوكول إطار يف العمل) )ج( 4و 
 أن على واتفق .(قدماً  للمضي عملية: 17/2 اؼبقرر دبوجب 1026 عام يف اؽبيدروفلورية الكربون مركبات بشأن
 نص فيها يرد اليت األفريقية، الدول من اؼبقدمة االجتماعات غرفة ورقة يف مداوالتو أثناء االتصال فريق ينظر

 .بالتمويل اؼبتعلقة اؼبسائل بعض بشأن مقرر مشروع ونص إيضاحي
نيسان/أبريل، أفاد  8جتماع اغبايل، اليت عقدت يوم اعبمعة، ويف وقت الحق، يف اعبلسة اػبتامية لال - 40

الرئيس اؼبشارك لفريق االتصال أن الفريق قد اختتم االستعراض األول عبميع التحديات الواردة يف نطاق واليتو 
اً كبرياً يف إهباد حلول ؽبا، دبا يف ذلك مقًتح النص الذي يتضمن اؼبفاىيم والعناصر اؼبتفق عليها فيما وأحرز تقدم

يتعلق بإتاحة إعفاء للبلدان ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية )انظر اؼبرفق الثالث ؽبذا التقرير(، واغبلول لبعض 
 يذ )انظر اؼبرفق الرابع ؽبذا التقرير(. جوانب التحديات اؼبتصلة بالتمويل واؼبرونة يف التنف

، وكذلك على “درجات اغبرارة احمليطة العالية”وفيما يتعلق باإلعفاء، قال إن الفريق اتفق على تعريف  - 42
قائمة مؤقتة للبلدان ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية، ميكن اؼبوافقة عليها من حيث اؼببدأ. ولكن الفريق اتفق 

غي النظر يف إضفاء دقة أكرب على التعريف، وردبا توسيع قائمة البلدان ذات درجات اغبرارة احمليطة على أنو ينب
العالية لكي تشمل اؼبزيد من البلدان، استنادًا إىل اؼبعلومات اليت يقدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

إىل أنو على  الفريق العامل اؼبفتوح العضوية. وأشار أيضاً وفريق التقييم العلمي يف الدورة الثامنة والثالثني الجتماع 
الرغم من أن فريق االتصال وضع النص على أساس نص التعديل اؼبقًتح الوارد يف الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/3  فهو ال يعتزم أن وبكم مسبقًا بشأن أي التعديالت قد يتم اعتمادىا، وىو ير ،
إىل  إلعفاء ميكن مواءمتو مع أي تعديل يتم اعتماده يف هناية اؼبطاف. وأشار أيضاً أن النص اؼبتفق عليو بشأن ا

من اإلعفاء اؼبتفق عليو ستسمح بنقل ـبصصات اإلنتاج واالستهالك من أجل كفالة أن  سادساً أن الفقرة 
اغبرارة احمليطة عالية منتجي مركبات الكربون اؽبيدروفلورية واؼبعدات اؼبتصلة هبا يف البلدان اليت ال تكون درجات 

يواصلون تزويد البلدان ذات درجات اغبرارة احمليطة العالية دبركبات الكربون اؽبيدروفلورية واؼبعدات اؼبتصلة هبا، 
 من أجل استخدامها وفقاً لإلعفاءات اؼبتعلقة بدرجات اغبرارة احمليطة العالية. 

لتنفيذ، أفاد بأنو مت التوصل إىل اتفاق بشأن حلول بعض وفيما يتعلق باؼبسائل اؼبتصلة بالتمويل ومرونة ا - 41
جوانب التحديات، على النحو اؼببني يف الوثيقة الواردة يف اؼبرفق الرابع ؽبذا التقرير. وقد أحرز تقدم كبري فيما 
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أن يتعلق دبسائل التمويل األخر ، ولكن األطراف ربتاج إىل مزيد من الوقت للتوصل إىل اتفاق بشأهنا. وميكن 
تستخدم اؼبناقشات غري الرظبية اليت أجرهتا، واليت ستبني يف جدول سيتاح لالطالع، كمعلومات لالجتماع 
اؼبقبل. وأعرب عن ثقتو بأن فريق االتصال ميكن أن يتوصل إىل اتفاق بشأن ىذه اؼبسائل وغريىا من اؼبسائل 

ريق االتصال أن يعقد اجتماعو ؾبددًا يف الفًتة اؼبعلقة عندما هبتمع يف اؼبرة القادمة. وبناء على ذلك، يقًتح ف
اؼبفضية إىل االجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية لتمكينو من إقباز عملو وفقًا ؼبسار ديب. 
ويف اػبتام، ذكر أن أحد اؼبمثلني أعرب عن قلقو من أن اؼبناقشات غري الرظبية بشأن التمويل مل تكن شاملة 

وأن التقدم احملرز يف اؼبناقشات غري الرظبية ال ينبغي اإلبالغ عنو بشكل رظبي إىل فريق االتصال. وقد طلب  سباماً 
اؼبندوب أن تكون اؼبناقشات اؼبقبلة شاملة للجميع، وطلب أن ينعكس إعرابو عن القلق يف ىذا التقرير، ووافق 

 اؼبدير على تقدمي توصية بذلك إىل الفريق العامل.
 اؼبناقشة اليت تلت ذلك، اتفق على تعليق االجتماع السابع والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح ويف - 43

العضوية، كما اتفق على أنو سيستأنف قبل االجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل، يف زمان ومكان ربددنبا 
يف ذلك اؼبناقشات اليت جرت يف  من جدول األعمال، دبا 4األمانة، هبدف مواصلة اؼبناقشات يف إطار البند 

فريق االتصال. وطُِلب إىل األمانة أن تأخذ يف اغبسبان تكاليف القيام بذلك باإلضافة إىل تكاليف عقد أي 
لكي ينظر فيها االجتماع الثامن  1026اجتماعات تعترب ضرورية، وأن تدرجها يف ميزانية منقحة للفًتة 

 والعشرين لألطراف.
على أن تعد األمانة وثيقة معلومات من شأهنا أن تعزز  ًتاح أحد اؼبمثلني، اتفق أيضاً وبناء على اق - 44

مقًتحات التعديل األربعة اليت تظهر كيفية تأثري كل مقًتح من اؼبقًتحات على نص بروتوكول مونًتيال، مادة 
 مادة. وستستخدم ىذه الوثيقة دبثابة معلومات للمناقشات الالحقة. 

إىل ذلك، قرأت واحدة من اؼبمثلني النص الذي اقًتحو أحد اؼبمثلني بشأن اإلعفاءات وباإلضافة  - 45
اؼبمنوحة ؼبعاعبة ندرة البدائل يف بعض القطاعات، واليت ميكن أن تنشأ يف هناية أي فًتة من فًتات التخلص 

. وقالت إن النص قد حصل التدرهبي اؼبعتمدة يف إطار تعديل الربوتوكول اؼبتعلق دبركبات الكربون اؽبيدروفلورية
على دعم كبري من وفود أخر  خالل اؼبشاورات غري الرظبية اليت عقدت أثناء االجتماع اغبايل. واقًتح فبثل آخر 

ال ف يناقش إال يف اؼبشاورات غري الرظبية، ومل ذبر مناقشتو بعد يف فريق االتصال، ملالنص  أنو بالنظر إىل أن
إىل أن صبيع اغبلول  يف جلسة عامة. وأشار الرئيس اؼبشارك للفريق العامل أيضاً  ينبغي أن يبحثو الفريق العامل

هبب أن تنتج يف فريق االتصال، مث تطرح يف اعبلسة العامة. وبناء على ذلك، اتفق على أن يناقش النص يف 
 فريق االتصال عند انعقاد اجتماعو اؼبقبل.

 اعتماد تقرير االجتماع -خامساا 
، على أساس مشروع التقرير الوارد يف 1026نيسان/أبريل  8طراف ىذا التقرير يوم اعبمعة، اعتمد األ - 46

وُكلِّفت أمانة األوزون بوضع التقرير يف صيغتو النهائية بعد اختتام  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/37/L.1الوثيقة 
 االجتماع.

 اختتام االجتماع -سادساا 
، وافق الفريق العامل على تعليق 1026 أبريل/نيسان 9من صباح يوم السبت  20/21ويف الساعة  - 47

ىذا االجتماع واستئنافو، على كبو ما ذُِكر يف القسم رابعًا أعاله، قبل انعقاد االجتماع الثامن والثالثني للفريق 
 من جدول األعمال حصراً. 4العامل اؼبفتوح العضوية، من أجل مواصلة العمل يف إطار البند 
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 المرفق األول

 72/4ض مقدم من أعضاء فرقة العمل المعنية بالمقرر عر 

افتتحت السيدة بيال مارانيون، الرئيسة اؼبشاركة لفرقة العمل، العرض اؼبقدم بشأن التقرير الذي أعد 
لالجتماع السابع والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، والذي يستعرض نص اؼبقرر  17/4استجابة للمقرر 

قة العمل اليت أعدت التقرير، وتضم أعضاء من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وعبان وتكوين فر  17/4
اػبيارات التقنية اؼبعنية واػبرباء اػبارجيني. وأوجزت بعض االعتبارات العامة دبا يف ذلك التشابو بني اؼبقررات 

ة الزمنية القصرية البالغة ستة أشهر واليت فصلت اغبالية والسابقة، اؼبتعلقة ببدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألوزون؛ والفًت 
والتقرير اغبايل؛ والًتكيز على ربديث اؼبعلومات وذبنب التكرار  16/9للمقرر  بني التقرير النهائي الذي أعد وفقاً 

 على أهنا 17/4يف اؼبقرر “ ؾبموع أثر االحًتار”يف اؼبواقع اليت مل تتغري من التقارير السابقة؛ وتفسري عبارة 
؛ وتوافر البيانات اؼبوثوقة فيما يتعلق بسيناريو العمل كاؼبعتاد وسيناريوىات “ؾبموع األثر اؼبناخي”تعين 

ت بالنسبة للقطاعات األخر . التخفيف بالنسبة لقطاع التربيد وتكييف اؽبواء، واالفتقار إىل مثل ىذه البيانا
، حيث تناول التقرير األول لالجتماع السابع 17/4الفريق قد اتبع هنجًا ثالثيًا يف استجابتو للمقرر  وكان

والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية التربيد وتكييف اؽبواء فقط، دبا يف ذلك معلومات مستكملة عن مواد 
التربيد البديلة، ومعلومات عن الدراسات البحثية اؼبتعلقة بالبدائل اؼبستخدمة يف ظروف درجة اغبرارة احمليطة 

. أما بالنسبة لالجتماع 1050ة، وتوسيع سيناريوىات العمل كاؼبعتاد وسيناريوىات التخفيف إىل عام العالي
من اؼبعلومات اؼبستجدة يف قطاع  الثامن والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، فسيتضمن تقرير ثان مزيداً 

تماع السابع والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح إىل اؼبناقشات اليت جرت يف االج التربيد وتكييف اؽبواء، استناداً 
العضوية، ويرد على أجزاء أخر  من اؼبقرر، دبا يف ذلك عن طريق تقدمي اؼبعلومات اؼبتعلقة ببدائل نظم التربيد 
على منت سفن الصيد، كما يقوم بتحديث وتوسيع نطاق السيناريوىات لقطاعات أخر  خبالف قطاع التربيد 

لقدر الذي يسمح بو توفر اؼبعلومات الضرورية لذلك. وسيقدم لالجتماع الثامن والعشرين وتكييف اؽبواء، با
لألطراف تقرير مستكمل، حسب االقتضاء، يف أعقاب اؼبناقشات اليت ذبري أثناء االجتماعني السابع والثالثني 

لتقرير اغبايل الذي سيتم والثامن والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية. مث قدمت عرضًا موجزًا لفصول ا
 عرضو.

بعد ذلك، عرض السيد المربت كوهبربز، الرئيس اؼبشارك لفرقة العمل، معلومات مستكملة عن حالة 
سائاًل جديداً، معظمها من خالئط مواد التربيد اليت استحدثت  25بدائل مواد التربيد. وقال إن التقرير يناقش 

على الرغم من أن البحث عن سوائل جديدة )مؤلفة من جزيئات ، وأشار إىل أنو 1025منذ أيلول/سبتمرب 
يبدو  جذرياً  وخالئط جديدة( قد يثمر تصاميم لنظم أكثر اقتصاداً، إال أن اكتشاف سوائل تربيد ـبتلفة اختالفاً 

ءة . وتعتمد الكفاءة يف استخدام الطاقة على العديد من البارامًتات، دبا يف ذلك تشكيل النظام، وكفامستبعداً 
العناصر، وظروف التشغيل، وخواص التشغيل وقدرات النظم، وضوابطها وغري ذلك من العوامل. وىناك هنجان 
ؿبتمالن ميكن اتباعهما لتحديد كفاءة استخدام الطاقة: أوالً، باستخدام بنية نظام تناسب مواد تربيد ؿبددة، 

بداؽبا؛ وثانيًا بإجراء االختبارات لكشف مواد التربيد بينما تتم مقارنتها بنظام مرجعي ؼبادة التربيد اليت يراد است
البديلة اؼبالئمة لبنية نظام معني ال تدخل عليو سو  تعديالت طفيفة. وقال إن كال النهجني يثريان 

 “. ىل من اؼبمكن إجراء اؼبقارنة الثابتة؟”و “ما ىو مقدار التعديل اجملدي اقتصادياً يف بنية النظام؟”مسألتني: 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/37/7 

13 

ك شرح السيد روبرتو بيكشوتو، الرئيس اؼبشارك لفرقة العمل، حالة اؼبشاريع اؼبختلفة اليت زبترب بعد ذل
تشجيع استخدام مواد التربيد ”البدائل يف ظروف اغبرارة احمليطة العالية. ومشلت ىذه اؼبشاريع، اؼبشروع اؼبعنون 

ف اؽبواء يف البلدان ذات درجات اغبرارة ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف قطاعات تكيي
، الذي ال يزال جارياً؛ وبرنامج ـبترب أوك “اؼبشروع اؼبصري لبدائل مواد التربيد”، الذي سينشر قريباً؛ و“العالية

ريدج الوطين لتقييم مواد التربيد ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي، ربت درجات اغبرارة 
(، واؼبرحلة الثانية )سيبدأ تنفيذىا 1025اؼبرحلة األوىل )التقرير الصادر يف تشرين األول/أكتوبر  -يةاحمليطة العال

تقريرًا من  40بنشر  1024اؼبرحلة األوىل )أقبزت يف عام  -(؛ وبرنامج تقييم مواد التربيد البديلة1026يف 
تقريرًا من  17ستقبل القريب، حيث نشر بالفعل تقارير االختبارات( واؼبرحلة الثانية )من اؼبقرر إقبازىا يف اؼب

تقارير االختبار وسوف تتاح التقارير السبعة األخرية يف اؼبستقبل القريب. مث قدم تفاصيل إضافية عن حالة بعض 
النتائج الصادرة عن مشاريع االختبار اؼبختلفة. وأشار إىل أن عوامل االختبار اؼبستخدمة حاليًا يف مشاريع 

 ظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية زبتلف اختالفاً كبرياً فيما بينها، فبا يصعب اؼبقارنة بني النتائج. االختبار يف
ومع ذلك، جاءت مواد التربيد اؼبختربة بنتائج مشجعة يف تلبية الشروط اغبالية احملددة اليت ينبغي توافرىا يف 

العالية. وأشار أيضًا إىل أن وجود بارامًتات االختبار  معدات التربيد وتكييف اؽبواء يف ظروف اغبرارة احمليطة
القابلة للمقارنة يف االختبارات والتجارب اؼبيدانية اؼبستقبلية قد يفيد يف تقييم النتائج. واستطرد قائاًل إن ىناك 

صيانة حاجة إىل إجراء تقييم شامل للمخاطر يف البدائل القابلة لالشتعال، عند القيام بعمليات الًتكيب وال
وإيقاف التشغيل يف ظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية، والحظ أن مد  توافر مواد التربيد واؼبكونات اعبديدة 

 للتشغيل األمثل ؼبعدات التربيد وتكييف اؽبواء سيؤثر يف أي مرحلة انتقالية. 
جر  سبديدىا إىل عام  مث قدم السيد كوهبربز سيناريوىات للعمل كاؼبعتاد وسيناريوىات ـبتارة للتخفيف

واألطراف غري العاملة  5لقطاع التربيد وتكييف اؽبواء، وذلك بالنسبة لألطراف العاملة دبوجب اؼبادة  1050
، 16/9دبوجبها. وأشار إىل أن اعبوانب األخر  من تلك السيناريوىات ال تزال كما كانت عليو يف تقرير اؼبقرر 

ازات اؼبفلورة، ولوائح الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت ربظر استخدام بعض وىي الئحة االرباد األورويب بشأن الغ
مركبات الكربون اؽبيدروفلورية، اليت جر  حبثها يف سيناريوىات العمل كاؼبعتاد للبلدان غري العاملة دبوجب اؼبادة 

ة القدرة على إحداث ػبالئط مواد التربيد منخفض 300؛ وقيم متوسطة لقدرة إحداث االحًتار العاؼبي تبلغ 5
واألطراف غري العاملة  5االحًتار العاؼبي؛ وفًتات التحويل الصناعي اؼبختلفة لألطراف العاملة دبوجب اؼبادة 

: صبيع 3-دبوجبها؛ وسيناريوىات التخفيف مع قيم متنوعة لسنوات بدء التحويل الصناعي )سيناريو التخفيف
: صبيع القطاعات الفرعية للتربيد 4-؛ سيناريو التخفيف1010 عام القطاعات الفرعية للتربيد وتكييف اؽبواء يف

؛ 1015، باستثناء قطاع التكييف الثابت، الذي يفًتض أن يتأخر إىل عام 1010وتكييف اؽبواء يف عام 
(. ويف الفًتة ما بني عامي 1015: صبيع القطاعات الفرعية للتربيد وتكييف اؽبواء يف عام 5-سيناريو التخفيف

يف  300، مبواً بنسبة 5، أظهر سيناريو العمل كاؼبعتاد بالنسبة للدول غري العاملة دبوجب اؼبادة 1050و 1025
يف اؼبائة. وكان تأثري  800مبوًا بنسبة  5اؼبائة، بينما أظهر ىذا السيناريو بالنسبة للدول العاملة دبوجب اؼبادة 

إىل أنو بالنظر إىل أوجو  الطلب خالل الفًتة. وأشار أيضاً القطاع الفرعي للتكييف الثابت ىو التأثري األكرب على 
اؼبتعلقة ببيانات اإلنتاج والنمو االقتصادي وبارامًتات اؼبعدات وغري ذلك من  االفًتاضاتعدم التيقن يف 

أطول فبا ميكن تقييمو على كبو ؾبد، مع وجود قدر كبري من عدم  1050-1025العوامل، قد تكون الفًتة 
 يتعلق بالسنوات الالحقة.  التيقن فيما
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بالنسبة للبلدان العاملة  5-وسيناريو التخفيف 3-وبني أيضًا الطلب الكلي وفقًا لسيناريو التخفيف
تنتج ذروة للطلب أعلى  4-. وبتأخري بدء فًتة التحويل الصناعي طبس سنوات يف سيناريو التخفيف5باؼبادة 
؛ وعالوة على ذلك، كان الطلب اؼبقدر لسيناريو 3-ريو التخفيفيف اؼبائة من تلك اليت تنتج يف سينا 60بنسبة 

. وىنا أيضاً كان التكييف الثابت ىو 3-ضعف مقداره بالنسبة لسيناريو التخفيف 1030يف عام  5-التخفيف
القطاع الفرعي احملدد يليو التربيد التجاري. وأشار إىل عدد من السمات احملددة اؼبتعلقة بالطلب على التصنيع 

. وبالتايل ففي سيناريو 5-وسيناريو التخفيف 3-يف سيناريو التخفيف 5  األطراف العاملة دبوجب اؼبادة لد
(، 1010طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ) 500، قدر بأن التصنيع سيبلغ ذروة قدرىا 3-التخفيف

ي من مكافئ ثاين أكسيد طن مًت  750قدر بأن الذروة ستصل إىل  5-يف حني أنو وفقًا لسيناريو التخفيف
سنوات عن ذلك. وبالنسبة لعمليات اػبدمة كانت قيم الذروة يف نفس اؼبستو  تقريباً،  5الكربون، وتتأخر 
سنوات؛ وكان نقص الطلب يف حالتها أبطأ من البفاض الطلب على عمليات التصنيع  4أو  3ولكنها تتأخر 

وسيناريو  3-طلب اإلصبايل لسيناريو التخفيف، تصبح قيم ال1045 - 1040اعبديدة. وبعد الفًتة 
، والقيم للتصنيع اعبديد واػبدمة متساوية مرة أخر ، وال يكون تأثري التحويل الصناعي وخدمة 5-التخفيف

اؼبعدات القدمية ملحوظًا بعد ذلك. وعند النظر يف الطلب خالل فًتات ـبتلفة للتحويل الصناعي، نتج عن فًتة 
 وسيناريو  3-البفاض سريع يف الطلب اإلصبايل وذلك يف سيناريو التخفيف ربويل تبلغ ست سنوات

سنة فقد أدت إىل البفاض بطيء جداً يف إصبايل الطلب يف السنوات  21. أما فًتة التحويل البالغة 5-التخفيف
 األوىل بعد بدء التحويل. وبالنسبة عبميع فًتات التحويل، كان إصبايل الطلب يف سيناريو  20إىل  5

. وىذا يظهر بوضوح أثر البدء اؼببكر 3-قرابة ضعف إصبايل الطلب الناتج يف سيناريو التخفيف 5-التخفيف
والتحويل السريع، يف حني يؤدي تأخري التحويل أو سبديد مدتو بالنسبة للقطاع اؼبهيمن للتكييف الثابت إىل 

الكلي، قدم بالنسبة للبلدان العاملة دبوجب اؼبادة  زيادة كبرية يف األثر اؼبناخي الكلي. وفيما يتعلق باألثر اؼبناخي
الطلب اؼبتكامل الكلي على الكربون اؽبيدروفلوري عايل القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي باؼبقارنة مع  5

، مت 1040-1010؛ ويف الفًتة 1040-1010و 1050-1010سيناريو العمل اؼبعتاد وذلك للفًتتني 
لي على الكربون اؽبيدروفلوري عايل القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي يف األطراف تقدير الطلب اؼبتكامل الك

طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون لسيناريو العمل كاؼبعتاد،  41 300بقيمة  5العاملة دبوجب اؼبادة 
اؼبائة(،  يف 75)زبفيض بنسبة  3-طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون لسيناريو التخفيف 20 600و
يف اؼبائة(،  63)ربفيض بنسبة  4-طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون. لسيناريو التخفيف 25 600و
 يف اؼبائة(. 56)زبفيض بنسبة  5-طن مًتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون لسيناريو التخفيف 28 800و

اع الفرعي للتربيد وتكييف بعد ذلك عرض عددًا من اؼبالحظات اؽبامة. فتأجيل صبيع ربويالت القط
(، يؤدي إىل معدالت 5-يف سيناريو التخفيف 1015)مثاًل إىل عام  1010اؽبواء إىل موعد أبعد من عام 

على وجو  5بالنسبة لألطراف العاملة دبوجب اؼبادة  1030طلب أعلى بكثري )أثر مناخي( ميتد إىل ما بعد عام 
، “نقطة انطالق”ات، وإذا اختريت سنة بدء التحويل باعتبارىا اػبصوص. وبالنسبة لفًتة ربويل سبتد ست سنو 

يف اؼبائة يف الطلب اإلصبايل بالنسبة لكافة السيناريوىات اؼبدروسة؛  5ينتج معدل زبفيض سنوي مقداره 
وسيكون معدل التخفيض السنوي أقل بالنسبة لفًتة ربويل أطول. واختتم العرض بتحديد اػبطوات اؼبقبلة يف 

. أما بالنسبة لالجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية، 17/4العمل اؼبعنية باؼبقرر  عمل فرقة
إىل  ستصدر فرقة العمل تقريرًا ثانيًا يواصل ربديث اؼبعلومات اؼبستجدة يف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء، استناداً 

ريق العامل، ويرد على أجزاء أخر  من اؼبقرر، دبا يشمل اؼبناقشات اليت جرت يف االجتماع السابع والثالثني للف



UNEP/OzL.Pro/WG.1/37/7 

15 

اؼبعلومات اؼبتعلقة ببدائل نظم التربيد على منت سفن الصيد، كما يقوم بتحديث وتوسيع نطاق السيناريوىات 
لقطاعات أخر  خبالف قطاع التربيد وتكييف اؽبواء، بالقدر الذي يسمح بو توفر اؼبعلومات الضرورية لفرقة 

النسبة لالجتماع الثامن والعشرين لألطراف، ستقوم فرقة العمل بإعداد تقرير مت ربديثو، حسب العمل. وب
 االقتضاء، يف أعقاب اؼبناقشات اليت دارت يف الفريق العامل يف االجتماع الثامن والثالثني.
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 المرفق الثاني

 72/4لمقرر بين أعضاء فرقة العمل المعنية با تموجز للمشاورات غير الرسمية التي جر 
 ن للفريق العامل المفتوح العضويةواألطراف على هامش االجتماع السابع والثالثي

واقًتاحات  17/4قدمت األطراف تعليقات على التقرير الذي أعد لالجتماع اغبايل استجابة للمقرر 
ية مع الفريق عقدت فيما يتعلق بالتقرير الثاين الذي سيعد يف إطار ىذا القرار، وذلك يف جلسة مناقشة غري رظب

ويرد فيما يلي موجز لتعليقات األطراف  .30/24إىل الساعة  00/23نيسان/أبريل من الساعة  7يوم اػبميس 
واقًتاحاهتا. وستأخذ فرقة العمل اؼبنشأة استجابة للمقرر صبيع التعليقات بعني االعتبار يف الوقت اؼبتبقي قبل 

ق العامل اؼبفتوح العضوية، وسيقدم التقرير الثاين لكي ينظر فيو الفريق انعقاد االجتماع الثامن والثالثني للفري
 العامل يف ذلك االجتماع.

 المستجدات المتعلقة بمواد التبريد
 ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات مستكملة ومعلومات عن التكنولوجيات من النوع اؼبغاير. •
بالسالمة، هبدف النهوض بالتكنولوجيات اليت تليب  وينبغي إيالء اؼبزيد من النظر أيضًا فيما يتعلق •

معايري السالمة اغبالية فيما يتعلق بالبدائل اعبديدة. وبالنسبة للخدمة، ينبغي أن يتناول التقرير ما إذا كان 
استخدام البدائل، دبا يف ذلك اؼبواد القابلة لالشتعال، سيتطلب تدريبًا متخصصاً، دبا يف ذلك التدريب اؼبتعلق 

 ظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية.ب
، دبا يف ذلك ما إذا كانت 16/9)أ( من اؼبقرر  2وقدم طلب إىل معاعبة اؼبعايري الواردة يف الفقرة  •
، من أجل تفادي االضطرار إىل إعادة النظر يف القرارات اؼبقبلة اليت تتخذ الختيار “سليمة بيئياً ”البدائل 

 دبزيد من التفصيل. “ سليمة بيئياً ”، ينبغي توضيح مصطلح البدائل. وباإلضافة إىل ذلك
 اختبار مواد التبريد البديلة في ظل ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية

اقًتح أحد األطراف صياغة تتعلق ببحث إعفاء بالنسبة لظروف درجات اغبرارة احمليطة العالية يف  •
االقتصادي بشأن اؼبعايري والبيانات التقييم و  ايق التكنولوجيفريق االتصال اؼبعروض لتقاسم اؼبعلومات مع فر 

 اؼبستخدمة؛ كما الحظ الطرف أنو سريحب بنهج بديلة أخر .
قسم التقرير الذي يبحث نتائج اختبار البدائل يف ظل ظروف درجة اغبرارة احمليطة العالية يبني أهنا  •

نتائج سلبية أظهرىا االختبار ينبغي أن تنعكس بصورة أفضل النتائج اإلهبابية إىل جانب أي  وتلكإهبابية فعالً، 
يف اؼبوجز التنفيذي للتقرير. ولكن اؼبوجز التنفيذي للتقرير ينبغي أن يشري أيضًا إىل أن بعض العناصر مثل تقييم 

 اؼبخاطر مل تدرج يف اختبار البدائل. 
فة االستبدال بتقنيات مغايرة ينبغي إظهار عنصر التكلفة على كبو مراع للسياق حبيث يشمل تكل •

 وإعادة تصميم النظام بشكل كامل أو جزئي. 
واقًتح عدد من األطراف أن من اؼبفيد أن يتضمن التقرير حملة عامة عن حالة البدائل اؼبختلفة  •
إىل االختبار، على أن ال يكون ذلك يف مناقشات إضافية ضمن التقرير، بل ردبا على شكل جدول  استناداً 
 وضع اؼبعلومات األساسية يف مكان واحد.لكي ت
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ن تشمل اعتبارات درجات اغبرارة احمليطة العالية بعض االستخدامات أوطلب أحد األطراف  •
اإلضافية، دبا يف ذلك يف اؼبعدات الصناعية وأجهزة التربيد وغريىا من القطاعات الفرعية مثل تكييف اؽبواء يف 

ة ألغراض تربيد اؼبناجم يف جنوب أفريقيا وتكنولوجيات الدفع بغاز وسائل النقل؛ وذكرت استخدامات إضافي
 الربوبان يف أسًتاليا.

 السيناريوهات
اغبالية من مركبات  اؼبخزوناتقال أحد األطراف إنو قد يكون من اؼبفيد توفري فكرة عن حجم  •

 الكربون اؽبيدروفلورية.
ن اإلنتاج السنوي ؼبركبات الكربون وقدم طلب بشأن إمكانية توزيع الكمية اؼببلغ عنها م •

 اؽبيدروفلورية إىل قيم ؿبددة إلنتاج مركبات الكربون اؽبيدروفلورية حبسب البلد. 
واقًتح أحد األطراف أن التقرير ينبغي أن يوضح أن كميات اإلنتاج ال تشمل سو  مركبات ؿبددة من مركبات  •

 الكربون اؽبيدروكلورية فلورية.
اريو العمل كاؼبعتاد، مل هبر استخدام كافة اللوائح التنظيمية القائمة، ولذلك طلب وفيما يتعلق بسين •

إىل الفريق أن يبحث ما إذا كان التقرير ميكنو أن يواصل النظر يف صبيع اللوائح اؼبعنية باإلضافة إىل عدد من 
 االلتزامات اؼبؤسسية والتغريات يف لوائح االشًتاء الوطنية.

اف ما إذا كان التقرير ميكنو أن يظهر سيناريوىات العمل كاؼبعتاد اليت ال تشمل وتساءل أحد األطر  •
 أي إجراءات تنظيمية.

مبو الطلب درة اليت استخدمت باؼبقارنة مع وطلب اؼبزيد من اإليضاح بشأن معدالت النمو اؼبق •
 على مواد التربيد. 

عاماً وإدراجها  28يل صناعي تبلغ وقدم طلب بشأن ما إذا كان من اؼبمكن حساب آثار فًتة ربو  •
 يف التقرير.
، القيم التقديرية للتكاليف وزبفيضات االنبعاثات بالنسبة ؼبختلف 16/9وتضمن تقرير اؼبقرر  •

سيناريوىات التخفيف؛ وورد طلب إلدراج ىذه التكاليف والفوائد يف التقرير الثاين الذي سيعد استجابة للمقرر 
17/4. 

 . حسب اؼبناطق أن تظهر السيناريوىات الطلب )وـبزونات مواد التربيد( وطلب أحد األطراف •
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 المرفق الثالث

 النتائج التي خلص إليها فريق االتصال فيما يتعلق بإعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية 

 النص المعدل

 ياء: 1من اؼبادة  7لإلضافة باعتباره الفقرة 
اؼبادة على اؼبستويات احملسوبة لإلنتاج واالستهالك إال يف اغبدود اليت  من ىذه 4إىل  2تطبق الفقرات من ” 

 “ إىل معايري تقررىا األطراف. ينطبق عليها إعفاء لدرجات اغبرارة احمليطة العالية استناداً 
 درجات الحرارة المحيطة العالية

ف درجات اغبرارة سيتاح إعفاء جديد على النحو اؼبوصوف لألطراف اليت تسود لديها ظرو  - أوالً 
 احمليطة العالية، حيث ال توجد بدائل مناسبة للقطاعات الفرعية من االستخدام.

يكون اإلعفاء متميزًا ومنفصاًل عن االستخدامات الضرورية واالستخدامات اغبرجة يف إطار  - ثانياً 
 بروتوكول مونًتيال.

كربون اؽبيدروفلورية أو غري ذلك من يبدأ نفاذ اإلعفاء ويتاح يف بداية ذبميد مركبات ال - ثالثاً 
 سنوات. 4التزامات الرقابة األولية وميتد لفًتة أولية مقدارىا 

( اليت 2[ يف األطراف التالية: )Xيسري اإلعفاء على القطاعات الفرعية الواردة يف اؼبرفق ] - رابعاً 
درجات اغبرارة فيها إىل أعلى من  سنوات متتالية ترتفع ذروة 20يكون لديها وسطياً شهران يف السنة على مد  

 إخطار األمانة يف موعد ال يتجاوز عاماً بؽبذا اإلعفاء استخدامها عن ( اليت تبلغ رظبيًا 1؛ و)(1)درجة مئوية 35
قبل نفاذ ذبميد مركبات الكربون اؽبيدروفلورية أو غري ذلك من التزامات الرقابة األولية، وتكرر ىذا  واحداً 

 بعد ذلك إذا رغبت يف سبديد اإلعفاء. سنوات 4اإلخطار كل 

وعلى أي طرف يعمل دبوجب إعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية، أن يبلغ بشكل منفصل  - خامساً 
 عن بيانات اإلنتاج واالستهالك يف القطاعات الفرعية اليت ينطبق عليها إعفاء درجة اغبرارة احمليطة العالية.

أي نقل ؼبخصصات اإلنتاج واالستهالك اؼبسموح ، عن 7دبوجب اؼبادة يتعني إبالغ األمانة،  - سادساً 
 هبا يف إطار إعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية.

قتصادي، وىيئة فرعية تابعة لو تشمل خربات خارجية يف االالتقييم و  ايقوم فريق التكنولوجي - سابعاً 
بدائل مركبات الكربون اؽبيدروفلورية الستخدامها حيث ؾبال درجات اغبرارة احمليطة العالية بتقييم مد  مالءمة 

ال توجد بدائل مالئمة، وذلك استنادًا إىل اؼبعايري اليت اتفقت عليها األطراف، وميكن ؽبما إصدار توصيات 

                                                           
اؼبعدل اؼبرجح مكانيًا لدرجات اغبرارة الستخالص درجات اغبرارة العليا اليومية )باستخدام مركز ؿبفوظات البيانات البيئية:  ( 2)

http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx. 
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[ أو حذفها منو، وتشمل تلك اؼبعايري، على سبيل اؼبثال ال اغبصر، اؼبعايري Xبإضافة القطاعات الفرعية للمرفق ]
 كما يقومان بإبالغ ىذه اؼبعلومات إىل اجتماع األطراف.  (2)،16/9)أ( من اؼبقرر  2ذكورة يف الفقرة اؼب

سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي ذبميد  4وهبر  التقييم دورياً، حيث تبدأ أوىل عملياتو بعد  - ثامناً 
  يكرر كل أربع سنوات بعد ذلك.ؼبركبات الكربون اؽبيدروفلورية أو غري ذلك من التزامات الرقابة األولية، مث

التقييم و  اتستعرض األطراف، يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد تلقي تقرير فريق التكنولوجي - تاسعاً 
االقتصادي بشأن مد  مالءمة البدائل، ضرورة سبديد ىذا اإلعفاء لقطاعات فرعية ؿبددة أخر ، ولفًتة أو 

ية بعد ذلك. تضع األطراف عملية معجلة من أجل ضمان ذبديد سنوات، وبصفة دور  4فًتات أخر  تصل إىل 
 ااإلعفاء يف الوقت اؼبناسب حيث ال توجد بدائل ؾبدية، ومع مراعاة توصية اؽبيئة الفرعية لفريق التكنولوجي

 االقتصادي.التقييم و 

ؤىلة للتمويل كميات مواد اؼبرفق واو اػباضعة إلعفاء درجات اغبرارة احمليطة العالية ليست م - عاشراً 
 يف إطار الصندوق اؼبتعدد األطراف أثناء تطبيق اإلعفاء بالنسبة للطرف.

، النظر 1016و 1015للعامني  واجتماع األطراف ينبغي أن يؤجال،أن عبنة التنفيذ  - حادي عشر
رارة ( ألي طرف عامل دبوجب إعفاء درجات اغبHCFCيف حالة امتثال مركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية )

احمليطة العالية يف اغباالت اليت تتجاوز فيها تلك األطراف مستويات االستهالك أو اإلنتاج اؼبسموح هبا بسبب 
[، شريطة أن تتبع األطراف Xيف القطاعات الفرعية الواردة يف اؼبرفق ] HCFC-22استهالكها أو إنتاجها للمركب 

ك وإنتاج مركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية يف القطاعات اؼبعنية اعبدول الزمين للتخلص التدرهبي من استهال
 األخر ، وعندما يطلب الطرف التأجيل رظبياً عن طريق األمانة.

يف احتمال سبديد تأجيل  1016ينبغي أن تنظر األطراف يف موعد ال يتجاوز عام  - ثاين عشر
ميكن ؽبا أن تنظر يف مزيد من التأجيالت بعد االمتثال يف الفقرة اغبادية عشرة لفًتة إضافية مدهتا سنتان، و 

 درجات اغبرارة احمليطة العالية. ذلك، عند االقتضاء، للبلدان العاملة دبوجب إعفاء

 [: قائمة المعدات المعفاة لدرجات الحرارة المحيطة العاليةXالمرفق ]
 السكنيةأجهزة تكييف اؽبواء ذات الوحدات اؼبتعددة اؼبنفصلة للتطبيقات التجارية و  •
 أجهزة تكييف اؽبواء ذات ؾباري التوزيع اؼبنفصلة )السكنية والتجارية( •
 أجهزة تكييف اؽبواء اجملمعة )القائمة بذاهتا( اؼبزودة دبجاري توزيع •

  

                                                           
 .16/9)أ( من اؼبقرر  2تدرج اؼبعايري الواردة يف الفقرة  ( 1)
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قائمة بأسماء البلدان التي تسود فيها درجات الحرارة المحيطة العالية
 اعبزائر
 البحرين
 بنن

 بوركينا فاسو
 ريقيا الوسطىصبهورية أف

 تشاد
 كوت ديفوار

 جيبويت
 مصر
 إريًتيا
 غامبيا
 غانا
 غينيا
 بيساو-غينيا
 إيران
 العراق
 األردن

 الكويت
 ليبيا
 مايل

 موريتانيا
 النيجر
 نيجرييا
 عمان

 باكستان
 قطر

 اؼبملكة العربية السعودية
 السنغال
 السودان
 سورية
 توغو
 تونس

 تركمانستان
 اإلمارات العربية اؼبتحدة
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 مرفق الرابعال

مشاورات الفريق غير الرسمي بشأن التحديات المتعلقة بمسائل التمويل  الناتجة عنالحلول 
 والمرونة في التطبيق

 المبادئ والجداول الزمنية الشاملة
من أجل معاعبة التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربون اؽبيدروفلورية، تتفق األطراف على أن تنقح يف 

 اعتماد التعديل واإلجراءات واؼبعايري واؼببادئ التوجيهية للصندوق اؼبتعدد األطراف.غضون سنة واحدة بعد 
ويف سياق معاعبة التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربون اؽبيدروفلورية، أن تنقح النظام الداخلي للجنة 

 .5اؼبزيد من اؼبرونة بالنسبة لألطراف العاملة دبوجب اؼبادة  بناءالتنفيذية بغية 
على رئيس اللجنة التنفيذية أن يقدم تقريراً إىل اجتماع األطراف عن التقدم احملرز وفقًا ؽبذا اؼبقرر، وهبب 

دبا يف ذلك بشأن اغباالت اليت أسفرت فيها مداوالت اللجنة التنفيذية عن تغيري يف االسًتاتيجية الوطنية أو يف 
 .خيارات التكنولوجيا الوطنية اؼبقدمة إىل اللجنة التنفيذية

 مبادئ بشأن التحويالت الثانية والثالثة
بأهنا عمليات  التحويالت األوىليف سياق التخلص التدرهبي من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية، تفهم 

التحويل إىل البدائل منخفضة القدرة أو معدومة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي بالنسبة للمؤسسات اليت مل 
غري مباشر، جزئي أو كلي، من الصندوق اؼبتعدد األطراف، ويشمل ذلك اؼبؤسسات تتلق أي دعم مباشر أو 

 اليت ربولت إىل مركبات الكربون اؽبيدروفلورية باستخدام مواردىا اػباصة. 
واؼبؤسسات اليت ربولت بالفعل إىل استخدام مركبات الكربون اؽبيدروفلورية يف سياق التخلص التدرهبي 

بون الكلورية فلورية و/أو مركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية ستكون مؤىلة للحصول من استخدام مركبات الكر 
على التمويل من الصندوق اؼبتعدد األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية اؼبتفق عليها بنفس األسلوب اؼبستخدم 

 .للتحويالت األوىلللمؤسسات اؼبؤىلة 
اؽبيدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربون اؽبيدروفلورية أما اؼبؤسسات اليت تتحول من مركبات الكربون 

ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي، بعد اعتماد التعديل اؼبتعلق دبركبات الكربون اؽبيدروفلورية، يف 
اللجنة إطار خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية اليت سبق أن وافقت عليها 

التنفيذية، فستكون مؤىلة للحصول على سبويل من الصندوق اؼبتعدد األطراف من أجل ربويلها الحقاً إىل بدائل 
منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي اؼبنخفضة أو معدومة القدرة على إحداثو من أجل تغطية 

  للتحويالت األوىل.ت اؼبؤىلة التكاليف اإلضافية اؼبتفق عليها بنفس األسلوب اؼبتبع للمؤسسا
واؼبؤسسات اليت تتحول من مركبات الكربون اؽبيدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربون اؽبيدروفلورية ذات 
القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي باستخدام مواردىا اػباصة قبل تاريخ التجميد اؼبستخدم يف سياق 

ربون اؽبيدروفلورية ستكون مؤىلة للحصول على التمويل من الصندوق اؼبتعدد التخلص التدرهبي من مركبات الك
 للتحويالت األوىل. األطراف لتغطية التكاليف اإلضافية اؼبتفق عليها بنفس األسلوب اؼبتبع للمؤسسات اؼبؤىلة
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يدروفلورية اؼبوافقة على أن اؼبؤسسات اليت تتحول من مركبات الكربون اؽبيدروفلورية إىل مركبات كربون ى
ذات قدرة أخفض على إحداث االحًتار العاؼبي بدعم من الصندوق اؼبتعدد األطراف عندما ال تتوافر بدائل 
أخر ، ستكون مؤىلة للحصول على سبويل من الصندوق اؼبتعدد األطراف من أجل التحويل الالحق عن 

حًتار العاؼبي لتحقيق اػبطوة النهائية يف االقتضاء من البدائل منخفضة القدرة أو معدومة القدرة على إحداث اال
 التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربون اؽبيدروفلورية.

 التخفيضات اإلجمالية المستمرة
يف مباذج خطط االتفاقات اؼبستقبلية اؼبتعددة األطراف للتخلص التدرهبي من مركبات الكربون 

هالك اؼبتبقي اؼبؤىل للتمويل مقاسًا باألطنان، على (، سيحدد االست35/57اؽبيدروفلورية )دبا يتسق مع اؼبقرر 
 أساس نقطة بداية االستهالك اإلصبايل الوطين مطروحاً منو اؼببلغ اؼبمول من اؼبشاريع اليت سبق اعتمادىا.

 األنشطة التمكينية
سيدعم الصندوق اؼبتعدد األطراف األنشطة التمكينية يف أي اتفاق من اتفاقات التخفيض التدرهبي 

 ركبات الكربون اؽبيدروفلورية.ؼب
بناء القدرات والتدريب على التعامل مع بدائل الكربون اؽبيدروفلوري يف قطاع اػبدمات وقطاعي التصنيع 

 .واإلنتاج
 التعزيز اؼبؤسسي

 الًتخيص - ب 4اؼبادة 
 اإلبالغ

 اؼبشاريع اإليضاحية
 وضع االسًتاتيجيات الوطنية

_____________ 


