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

تقرير االجتماع الثامن والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول
مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
أوالً  -افتتاح االجتماع
ُ  -يعقد االجتماع الثامن كالثالثوف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف
اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف يف مركز فيينا الدكيل ،فيينا ،يف الفًتة من ُٖ إىل ُِ سبوز/يوليو َُِٔ .كشارؾ
يف رئاسة االجتماع السيد بوؿ كراجنيك (النمسا) كالسيد ليزيل ظبيث (غرينادا).
ِ-

كافتتح السيد ظبيث االجتماع يف سباـ الساعة َُ َُ:من صباح يوـ االثنني ُٖ ،سبوز/يوليو َُِٔ.

ّ  -كأدلت السيدة تينا بريمبيلي ،األمينة التنفيذية ألمانة األكزكف ،ببياف افتتاحي أعربت فيو عن تقديرىا
عبميع األطراؼ للمركنة كالقيادة كالركح التوفيقية اليت أبدهتا خالؿ االجتماع السابع كالثالثني اؼبستأنف للفريق
العامل اؼبفتوح العضوية ،كالذم حققت األطراؼ خاللو نتائج إهبابية كتوصلت إىل حلوؿ للتحديات احملددة يف
إطار مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ( .)HFCsكدعت اؼبمثلني إىل مواصلة العمل بنفس الركح
يف االجتماع اغبايل عند النظر يف مقًتحات التعديل األربعة بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار
التحضري لالجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ.
ْ  -كأشارت األمينة التنفيذية إىل اثنني من النجاحات الكبرية لربكتوكوؿ مونًتياؿ  -اقًتاب اكتماؿ
التخلص التدرهبي من بركميد اؼبيثيل ،الذم كاف يستخدـ قبل فًتة ليست بعيدة على نطاؽ كاسع يف ؾباالت
الزراعة كالسلع كاؽبياكل ،كالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاؽ باعبرعات
اؼبقننة  -كدعت األطراؼ إىل النظر يف اػبربات اؼبكتسبة من ربقيق ىذه النجاحات عند مناقشتها لكيفية إدارة
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب الربكتوكوؿ .كقد أيقبز التخلص التدرهبي من بركميد اؼبيثيل كمركبات
الكربوف الكلورية فلورية من دكف التأكد على كجو اليقني من أف البدائل ستكوف متاحة عبميع االستخدامات،
كلذلك فإف األطراؼ كافقت على منح إعفاءات الستخدامات معينة هبدؼ تنظيم السوؽ كتلبية احتياجات
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فرادل البلداف .كاستنادان إىل تلك التجربة تعاجل األطراؼ منح إعفاءات ؿبتملة يف مرحلة مبكرة من اؼبناقشات
اؼبتعلقة بكيفية إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار الربكتوكوؿ ،كبناءن على طلب األطراؼ أقبز فريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم قدران كبريان من العمل بشأف البدائل.
ٓ  -كانتقلت بعد ذلك إىل دراسة عن التمويل الالزـ لتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ
بركتوكوؿ مونًتياؿ للفًتة َُِٖ .ََِِ-كيف ضوء اؼبناقشات اعبارية بشأف التخفيض التدرهبي ؼبركبات
الكربوف اؽبيدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العاؼبي يف قطاعات معينة ،أشارت إىل أف
األطراؼ قد ترغب يف ربديد اختصاصات أكسع نطاقان لدراسة ذبديد اؼبوارد من تلك اؼبستخدمة يف الدراسة
السابقة.
ٔ  -كيف اػبتاـ ،حثت األطراؼ على أف تركز على التزامها اؼبشًتؾ بتنفيذ مسار ديب بشأف مركبات الكربوف
اؽبيدركفلورية كبالتايل زيادة تعزيز بركتوكوؿ مونًتياؿ ،كأف تغتنم الزخم الذم كلده قباح االجتماع السابع كالثالثني
اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كأف تقوـ ،مسًتشدةن يف ذلك دببدأ اغبيطة الذم تقوـ عليو اؼبعاىدة،
بتجميع فرادل قدراهتا من أجل البيئة العاؼبية كشعوب العامل كطبقة األكزكف كاؼبناخ.

ثانياً  -المسائل التنظيمية
ألف  -الحضور
ٕ  -حضر االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية فبثلو األطراؼ التالية :االرباد األكركيب،
كاالرباد الركسي ،كإثيوبيا ،كأذربيجاف ،كاألرجنتني ،كاألردف ،كأرمينيا ،كإريًتيا ،كإسبانيا ،كأسًتاليا ،كإستونيا،
كأفغانستاف ،كإكوادكر ،كألبانيا ،كأؼبانيا ،كاإلمارات العربية اؼبتحدة ،كإندكنيسيا ،كأكركغوام ،كأكغندا ،كأككرانيا،
كإيراف (صبهورية  -اإلسالمية) ،كأيرلندا ،كإيطاليا ،كباراغوام ،كباكستاف ،كباالك ،كالبحرين ،كالربازيل ،كالربتغاؿ،
كبركين دار السالـ ،كبلجيكا ،كبلغاريا ،كبليز ،كبنغالديش ،كبنما ،كبنن ،كبوتسوانا ،كبوركينا فاسو ،كبوركندم،
كالبوسنة كاؽبرسك ،كبولندا ،كبريك ،كبيالركس ،كتايلند ،كتركمانستاف ،كتركيا ،كتشاد ،كتشيكيا ،كتوغو ،كتونس،
كتيمور-ليشيت ،كاعببل األسود ،كجزر البهاما ،كجزر القمر ،كجزر مارشاؿ ،كصبهورية تنزانيا اؼبتحدة ،كاعبمهورية
الدكمينيكية ،كاعبمهورية العربية السورية ،كصبهورية كوريا ،كصبهورية كوريا الشعبية الديبقراطية ،كصبهورية الكونغو
الديبقراطية ،كصبهورية الك الديبقراطية الشعبية ،كصبهورية مقدكنيا اليوغوسالفية سابقا ،كجنوب أفريقيا ،كجورجيا،
كجيبويت ،كالدامبرؾ ،كركاندا ،كزمبابوم ،كساموا ،كسانت فنسنت كجزر غرينادين ،كسرم النكا ،كالسلفادكر،
كسلوفاكيا ،كسنغافورة ،كالسنغاؿ ،كسوازيلند ،كالسوداف ،كالسويد ،كسويسرا ،كشيلي ،كصربيا ،كالصوماؿ،
كالصني ،كعماف ،كغانا ،كغرينادا ،كغواتيماال ،كغيانا ،كغينيا ،كفرنسا ،كالفلبني ،كفنزكيال (صبهورية –
البوليفارية) ،كفنلندا ،كفيجي ،كفييت ناـ ،كقربص ،كقطر ،كقريغيزستاف ،ككابو فريدم ،ككازاخستاف ،كالكامريكف،
كالكرسي الرسويل ،ككركاتيا ،ككمبوديا ،ككندا ،ككوبا ،ككوت ديفوار ،ككوستاريكا ،ككولومبيا ،كالكويت،
ككرييباس ،ككينيا ،كالتفيا ،كلبناف ،كليبيا ،كليتوانيا ،كليسوتو ،كمالطة ،كمايل ،كماليزيا ،كمصر ،كاؼبغرب،
كاؼبكسيك ،كمالكم ،كملديف ،كاؼبملكة العربية السعودية ،كاؼبملكة اؼبتحدة لربيطانيا العظمى كأيرلندا الشمالية،
كمنغوليا ،كموريتانيا ،كموريشيوس ،كموزامبيق ،كميامبار ،كميكركنيزيا (كاليات  -اؼبوحدة) ،كالنركيج ،كالنمسا،
كنيباؿ ،كالنيجر ،كنيجرييا ،كنيكاراغوا ،كنيوزيلندا ،كىاييت ،كاؽبند ،كىندكراس ،كىنغاريا ،كىولندا ،كالواليات
اؼبتحدة األمريكية ،كالياباف ،كاليوناف.
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، اؼبنظمة البحرية الدكلية: كحضر االجتماع أيضان فبثلو ىيئات األمم اؼبتحدة كككاالهتا اؼبتخصصة التالية- ٖ
 كأمانة اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري،كأمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ
 كمنظمة، كبرنامج األمم اؼبتحدة للبيئة، كبرنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، كاألمانة العامة لألمم اؼبتحدة،اؼبناخ
. كالبنك الدكيل،األمم اؼبتحدة للتنمية الصناعية
 ككذلك كاف حاضران أك فبىثالن يف االجتماع اؼبنظمات اغبكومية الدكلية كغري اغبكومية كاؽبيئات أك األفراد- ٗ
:من األكساط الصناعية كاألكاديبية الوارد ذكرىا فيما يلي
ADC3R, Air-conditioning, Heating and Refrigeration Institute, Alliance for Responsible Atmospheric
Policy, Arkema, American Society of Heating, Refrigerating and Air‑Conditioning Engineers
(ASHRAE), Bitzer SE, California Citrus Quality Council, Center for Climate and Energy Solutions,
Centre for Science and Environment

)(مركز العلم كالبيئة,

the Chemours Company, China Association of

Fluorine and Silicone Material Industry, China Household Electrical Appliances Association, China
National Petroleum and Chemical Planning Institute, Christian Aid

)(رابطة اؼبعونة اؼبسيحية, Climate

) (الشبكة الدكلية للعمل اؼبناخيClimalife, Climate Advisers, Climate and
) (التحالف اؼبعين باؼبناخ كاؽبواء النقيCouncil on Energy Environment and Water,

Action Network International
Clean Air Coalition,

CYDSA Corporativo, S.A. de C.V., Daikin Europe N.V., Daikin Industries, Daikin U.S. Corporation
Ltd., Danfoss A/S (Denmark), Dongyang Chemical Co. Ltd., Embraco Europe S.r.l., Emergent
Ventures India, Environmental Investigation Agency, European Air-conditioning and Refrigeration

) (اجمللس األكركيب للصناعة الكيميائيةEuropean
Partnership for Energy and the Environment, GIZ GmbH )(الوكالة األؼبانية للتعاكف الدكيل, GIZ Proklima,
Association, European Chemical Industry Council,

Gluckman Consulting, Gujarat Fluorochemicals Limited, HEAT International, Honeywell, Hudson
Technologies, ،ICF International, IN Consult (Pvt.) Ltd., India Habitat Centre, Ingersoll Rand Inc.,
Institute for Governance and Sustainable Development
Institute of Refrigeration

)(اؼبعهد الدكيل للتربيد,

)(معهد اغبوكمة كالتنمية اؼبستدامة,

International

International Pharmaceutical Aerosol Consortium,

Institute of Energy and Environment, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan
Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, Jiangsu Blue Star Co. Ltd., Johnson
Controls, Kulthorn Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, League of Arab States

)الدكؿ العربية,

(جامعة

Lennox International Inc., Mahle Behr Troy Inc., Mebrom, Matthias Meier Technical

Consulting, Mexichem (UK) Limited, Mitsubishi Electric Europe B.V., Natural Resources Defense
Council

)(ؾبلس الدفاع عن اؼبوارد الطبيعية,

Nolan Sherry and Associates Ltd., Northwest Horticultural

Council, Oak Ridge National Laboratory, Oeko-Recherche GmbH, Pyc Edition, Quimobásicos S.A. de
C.V., Refrigeration and Air Conditioning Manufacturers Association of India, Refrigerants Australia,
Shecco, Sinochem Lantian Co., SRF Limited, Ltd., Sun Yat Sen University School of Engineering,
Tata Motors Limited, TERRE Policy Centre, TICA Air‑conditioning, Transfrig, Trans-Mond
Environment Ltd., United Technologies Corporation, Victorian Strawberry Industry Certification
Authority, Westfalen France S.a.r.l, Xi'an Jiaotong University, Zhejiang Sanmei Chemical Industry
Co., Ltd, Zhejiang Yonghe Refrigerant Co. Ltd, مستقلوف
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باء  -إقرار جدول األعمال
َُ  -أقر الفريق العامل جدكؿ األعماؿ التايل على أساس جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت الوارد يف الوثيقة
:UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/1
ُ-

افتتاح االجتماع.

ِ-

اؼبسائل التنظيمية:
(أ)

إقرار جدكؿ األعماؿ؛

(ب)

تنظيم العمل.

ّ-

تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف اؼبعلومات اعبديدة كاؼبستكملة عن بدائل
اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف (اؼبقرر ِٕ.)ْ/

ْ-

مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية (اؼبقرر ِٕ.)ُ/

ٓ-

تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم لعاـ َُِٔ .

ٔ-

اؼبسائل اؼبتصلة باإلعفاءات دبوجب اؼبواد من ِ ألف إىل ِ طاء من بركتوكوؿ مونًتياؿ:
(أ)

الًتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم لعاـ َُِٕ؛

(ب)

الًتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج للعامني َُِٕ كَُِٖ.

ٕ-

اؼبسائل اؼبتصلة بالتخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية الفلورية (اؼبقرر
ِٕ.)ٓ/

ٖ-

توفر اؽبالونات اؼبستعادة أك اؼبعاد تدكيرىا أك اؼبستخلصة (اؼبقرر ِٔ.)ٕ/

ٗ-

اختصاصات الدراسة اؼبتعلقة بتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ
مونًتياؿ يف الفًتة َُِٖ. ََِِ-

َُ  -تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم العلمي بشأف ربليل التناقضات بني
الًتكيزات اؼبالحظة لرابع كلوريد الكربوف يف الغالؼ اعبوم كالبيانات اؼببلغ عنها خبصوص
رابع كلوريد الكربوف (اؼبقرر ِٕ.)ٕ/
ُُ  -تدمري ـبزكنات اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف (الفقرة ُُْ من التقرير عن االجتماع السابع
كالعشرين لألطراؼ .)UNEP/OzL.Pro.27/13
ُِ  -اؼبسائل التنظيمية لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم.
ُّ  -مسائل أخرل.
ُْ  -اعتماد التقرير.
ُٓ  -اختتاـ االجتماع.
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ُُ  -كأعلن فبثل الصني أف حكومتو ستقدـ كرقة غرفة اجتماعات تتضمن اقًتاحان بإنشاء فريق تنسيق
ـبصص معين دب عايري السالمة أك اؼبعايري السارية على بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية .ككافق الفريق العامل
على النظر يف االقًتاح يف إطار البند ُّ’’ ،مسائل أخرل‘‘.
جيم  -تنظيم العمل
ُِ  -اعتمد الفريق العامل اقًتاحان بشأف تنظيم العمل قدمو الرئيس اؼبشارؾ ،ككافق على إنشاء ما يلزـ من
أفرقة االتصاؿ كاألفرقة غري الرظبية كعلى عقد جلسات مسائية عند الضركرة إلقباز عملو ،كذبنب عقد
اجتماعات أفرقة االتصاؿ بالتوازم مع بعضها البعض أك مع اعبلسات العامة؛ كعلى أف يتجنب ،قدر اإلمكاف،
عقد اجتماعات متزامنة لألفرقة غري الرظبية.
اعى يف تنظيم االجتماع
ُّ  -كخالؿ مناقشة االقًتاح أثار اؼبمثلوف مسائل عديدة قالوا إهنا هبب أف تر ى
اغبايل .كقيل إنو ينبغي ذبنب عقد جلسات األفرقة اؼبختلفة بشكل متوا وز؛ كإنو ينبغي زبصيص كقت للمشاكرات
اإلقليمية؛ كإنو ينبغي ذبنب عقد اعبلسات اؼبسائية أك إذا َّ
تعذر ذلك عمليان عقدىا لفًتة ؿبدكدة حبيث ال تستمر
حىت كقت متأخر من الليل ،كإنو ينبغي للرئيسني اؼبشاركني لفريق االتصاؿ أف يسمحا بفواصل اسًتاحة؛ كإنو
يتعني إعطاء أفرقة االتصاؿ مواعيد هنائية صارمة إلقباز أعماؽبا؛ كإنو ينبغي أف تكوف صبيع قاعات االجتماعات
متسعة كمروبة بقدر كاؼ .كقاؿ الرئيس اؼبشارؾ إف األمانة كالرئيسني اؼبشاركني أحاطوا علمان بالشواغل اؼبػيعرب
عنها كسوؼ يبذلوف كل ما يف كسعهم ؼبعاعبتها.

ثالثاً  -تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات الجديدة والمستكملة عن بدائل
المواد المستنفدة لألوزون (المقرر )4/77
ُْ  -يف سياؽ عرضو للبند ّ من جدكؿ األعماؿ أشار الرئيس اؼبشارؾ للفريق العامل اؼبفتوح العضوية إىل
أف اجتماع األطراؼ كاف قد طلب يف اؼبقرر ِٕ ْ/إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يعد تقريران لكي
ينظر فيو الفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كنسخةن مستكملةن من ذلك التقرير لكي ينظر فيها االجتماع الثامن
كالعشركف لألطراؼ .كقدمت فرقة العمل اليت أنشأىا الفريق إلعداد التقرير مشركعان أكليان للتقرير إىل الفريق
العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو السابع كالثالثني ،كقامت يف كقت الحق بتنقيحو كاستكمالو يف ضوء
التعليقات الواردة كاإلرشادات الصادرة عن الفريق العامل يف ذلك االجتماع .كتيعرض النسخة اؼبستكملة من
التقرير على الفريق العامل يف االجتماع اغبايل .كباسم الفريق العامل أعرب عن تقديره لفرقة العمل لعملها
الدؤكب على إقباز التقرير مع تعرضها لضغط زمين كبري ،ككجو االنتباه إىل اؼبوجز التنفيذم للنسخة اغبالية من
التقرير (.)UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2/Add.1
ُٓ  -كقدمت السيدة بيال مارانيوف كالسيد ركبرتو بيكسوتو كالسيد المربت كوهبربز ،الرؤساء اؼبشاركوف لفرقة
العمل ،عرضان عن النسخة اغبالية للتقرير ،اليت تتضمن معلومات مستكملة عن استخداـ البدائل يف قطاع التربيد
كتكييف اؽبواء استنادان إىل اؼبناقشات غري الرظبية يف االجتماع السابع كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية،
كاؼبعلومات اؼبقدمة استجابةن ألجزاء أخرل من اؼبقرر ِٕ ْ/مل تعا ىجل يف اؼبشركع األكؿ ،دبا يف ذلك معلومات
عن بدائل لنظم التربيد على منت سفن الصيد ،كاؼبعلومات اؼبستكملة عن استخداـ البدائل يف ظركؼ درجات
اغبرارة احمليطة العالية كاؼبزيد من التطوير لسيناريوىات التخفيف.
ُٔ  -كيرد يف اؼبرفق األكؿ ؽبذا التقرير موجز للعرض الذم أعده مقدمو العرض.
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ُٕ  -كيف اؼبناقشة اليت أعقبت العرض تقدـ صبيع اؼبمثلني الذين تناكلوا الكلمة بالشكر إىل الفريق كفرقة
العمل ؼبا قاما بو من عمل يف إعداد ما كصفوه بالتقرير القيم للغاية يف الوقت القصري اؼبتاح .كطرح عدد من
اؼبمثلني أسئلة تتعلق باؼبسائل اليت يسلط الضوء عليها خالؿ العرض أك نوقشت يف التقرير.
ُٖ  -كردان على أسئلة بشأف برامج اختبار البدائل يف درجات اغبرارة احمليطة العالية أكضح السيد بيكسوتو أف
من الصعب مقارنة النتائج من الربامج اؼبختلفة نظران ألف االختبارات أجريت على أنواع ـبتلفة من اؼبعدات يف
ظل ظركؼ ـبتلفة كباستخداـ بركتوكوالت اختبار ـبتلفة؛ حيث مل يوضع بعد بركتوكوؿ موحد .كبصفة عامة
قورنت البدائل دبركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم  )HCFC-22( ِِ-أك اؼبركب آر َُْ-ألف (،)R-410A
نظران ألف ىاتني اؼبادتني تستخدماف على نطاؽ كاسع لكنهما تتميزاف خبصائص ـبتلفة .غري أنو أضاؼ أنو يأمل
أف ذبرل يف اؼبستقبل القريب ذبارب تتيح إجراء مقارنات أكسع نطاقان .كقاؿ إف النسخة اؼبقبلة لفرقة العمل
ستتضمن اؼبزيد من اؼبعلومات عن األطر الزمنية لربامج االختبار.
ُٗ  -كردان على سؤاؿ بشأف التوفر التجارم يف اؼبستقبل ؼبواد التربيد اعبديدة قاؿ إف ذلك يتوقف على عدة
عوامل .كرغم أف فرقة العمل يبكن أف ترصد اغبالة الراىنة يف السوؽ إال أنو يستحيل التنبؤ بالتطورات اؼبستقبلية.
َِ  -كردان على األسئلة اؼبتعلقة بتكاليف البدائل اليت تستخدـ على منت سفن الصيد أكضح السيد بيكسوتو
كالسيد فابيو بولونارا ،الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية للتربيد كتكييف اؽبواء كاؼبضخات اغبرارية ،أف
اختالؼ الضغوط كدرجات السمية ؼبواد التربيد البديلة مثل ثاين أكسيد الكربوف كاألمونيا يتطلب االستثمار يف
معدات جديدة أك َّ
معدلة .كباإلضافة إىل ذلك ،فإنو على الرغم من البفاض تكاليف مواد التربيد نفسها إال أف
عوامل أخرل ،مثل اغباجة إىل تدابري السالمة اإلضافية كضركرة إدخاؿ تعديالت على النظاـ لضماف الكفاءة
اؼبثلى كتدريب التقنيني غري اؼبلمني خبصائص تلك اؼبواد ،سانبت صبيعها يف قرار فرقة العمل بتصنيف تكاليف
التشغيل على أهنا ’’متوسطة‘‘ كليست ’’منخفضة‘‘ .بيد أنو بالنظر إىل كترية التطوير فهو يتوقع أف تتغري ىذه
التكاليف يف اؼبستقبل ،كستواصل فرقة العمل رصد الوضع.
ُِ  -كش ىكىر السيد بيكسوتو فبثالن آخر أشار إىل نيتو تقدًن معلومات مستكملة بشأف ربديث نظم التربيد
على منت سفن الصيد ،كقاؿ إف النسخة اؼبقبلة من تقرير فرقة العمل ستتضمن معلومات مستكملة ذات صلة
باؼبوضوع ،فضالن عن معلومات إضافية عن خيارات التعديالت التحسينية لألجل القصري.

ِِ  -كردان على سؤاؿ بشأف سالمة األمونيا يف نظم التربيد قاؿ إف البحث جا ور بشأف اػبيارات اؼبتاحة
للتقليل إىل أدىن حد فبكن من شحن مواد التربيد ،كإف النظم اعبديدة ينبغي أف تتطلب شحنات أقل بكثري من
النظم القديبة.
ِّ  -كردان على البيانات اليت قدمها أحد اؼبمثلني اليت جاء فيها أف الرقمني اإلصباليني لقدرات إنتاج مركبات
الكربوف اؽبيدركفلورية كاستهالكها على الصعيد العاؼبي نبا أكرب فبا كرد يف تقرير فرقة العمل ،أشار السيد كوهبربز
إىل أف التقرير يتضمن أرقامان عن استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء فقط،
كليس عن استخدامها يف القطاعات األخرل .كباإلضافة إىل ذلك ،ففي حني أف األطراؼ غري العاملة دبوجب
الفقرة ُ من اؼبادة ٓ من برتوكوؿ مونًتياؿ (األطراؼ غري العاملة باؼبادة ٓ) تقوـ باإلبالغ عن البيانات اؼبتعلقة
دب ركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ ،فإف األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ ال زبضع ألم التزاـ من ىذا القبيل ،مضيفان أنو من الصعب توخي الدقة فيما يتعلق ببيانات
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اإلنتاج كاالستهالؾ لدل تلك البلداف .كأكضح أف فرقة العمل ترحب بأم معلومات إضافية يبكن أف تقدمها
األطراؼ كهتدؼ إىل ربسني البيانات اليت سًتد يف النسخة اؼبقبلة من التقرير.
ِْ  -كردان على طلب بأف يتضمن التقرير أرقامان عن انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كنسبة من إصبايل
انبعاثات غازات االحتباس اغبرارم ،أشار السيد كوهبربز إىل أف تقرير فرقة العمل يتضمن بيانات عن
االستهالؾ ،كليس عن االنبعاثات ،اليت تعتمد على طائفة كبرية من العوامل .كأكد أف فرقة العمل ستنظر يف
اؼبعلومات التوضيحية اإلضافية اليت يبكن أف تيقدَّمها يف النسخة اؼبقبلة من التقرير.
ِٓ  -كردان على طلب للحصوؿ على معلومات عن أسعار البدائل ،كعلى سؤاؿ ؿبدد بشأف تكلفة استخداـ
ثاين أكسيد الكربوف يف متاجر السوبر ماركت الكبرية ،قاؿ السيد كوهبربز إنو من اؼبستحيل تقدًن معلومات
دقيقة ألف األسعار تتباين تباينان كبريان باختالؼ استخداـ اؼبواد ،مضيفان أف الوضع يتطور بسرعة كبرية .كقاؿ إف
فرقة العمل ،باإلضافة إىل ذلك ،تعترب براءات االخًتاع ذات أنبية ،إال أهنا ال تستطيع اػبوض يف اؼبعلومات عن
تواريخ انتهاء أجل ـبتلف حقوؽ اؼبلكية الفكرية اليت تنطبق على البدائل ،نظران ألف تلك اؼبعلومات زبص مواد
كيميائية جديدة كبراءات اخًتاع تتعلق هبا بالتحديد .كأكضح أيضان أنو غبساب ما تنطوم عليو خالئط مركبات
الكربوف اؽبيدركفلورية من إمكانية إحداث االحًتار ،استيخدمت قيم متوسطة للخالئط ،بغض النظر عن
مكوناهتا ،كأكد أف بعض ىذه اؼبكونات يتسم بقدرة عالية جدان على إحداث االحًتار العاؼبي.
ِٔ  -كردان على سؤاؿ عن األسباب الكامنة كراء النمو اؼبتوقع يف استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف
سيناريوىات التخفيف اليت قدمتها فرقة العمل ،قاؿ السيد كوهبربز إف األمر يعود أساسان إىل توقعات النمو
االقتصادم اؼبدرجة يف النموذج الذم استخدمتو فرقة العمل .كأعرب عن تأييده لطلب تقدـ بو أحد اؼبمثلني من
أجل النظر يف أثر ىذه اؼبركبات يف صبيع القطاعات يف إطار التحديثات اؼبستقبلية للسيناريوىات ،كقاؿ إف فرقة
العمل ستعيد النظر يف إمكانية إدراج تأثري التخفيض التدرهبي الستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الذم
سيعقب تنفيذ الالئحة التنظيمية لالرباد األكركيب اؼبتعلقة بالغازات اؼبفلورة يف السيناريوىات اؼبتعلقة باألطراؼ
غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ.
ِٕ  -كردان على سؤاؿ آخر ،قاؿ إف كفاءة البدائل يف استخداـ الطاقة مل تؤخذ بعني االعتبار يف
السيناريوىات لعدـ كجود صلة بينها كبني السيناريوىات اليت تنظر فقط يف الطلب كما يتصل بو من كميات
مواد التربيد .كأضاؼ أف الكفاءة يف استخداـ الطاقة تعتمد إىل حد كبري على نوع اؼبعدات اؼبستخدمة كدرجة
اغبرارة احمليطة كعدة عوامل أخرل .كأضاؼ أنو يف حني يستحيل استنباط رقم كاحد لكفاءة استخداـ الطاقة
بالنسبة ؼبادة معينة ،فإف فرقة العمل ستسعى إىل توفري اؼبزيد من اؼبعلومات العامة يف النسخة اؼبقبلة من التقرير.
ِٖ  -كاتفق اؼبتحدث مع مالحظة أبداىا أحد اؼبمثلني مفادىا أف استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف
قطاع خدمات الصيانة  -كىو االستخداـ الوحيد ؽبذه اؼبواد لدل معظم األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ-
سيصبح أكثر أنبية يف اؼبستقبل ألنو يتوقع أف يشكل اعبزء األكرب من استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
حبلوؿ عاـ ََِّ .كأشار إىل أف فرقة العمل ستيجرم اؼبزيد من التحريات بشأف سبل البحث يف السيناريوىات
الفرعية اؼبتعلقة باحتياجات الصيانة اؼبستقبلية.
ِٗ  -كتساءؿ أحد اؼبمثلني عن استنتاجات التقرير بشأف التقدـ احملرز يف تنقيح معايري السالمة ،اليت ارتأل
أهنا مفرطة يف التفاؤؿ ،ككذلك عما خلص إليو التقرير من استنتاج بأف نظم التربيد اؼبركزم ال يبكن تركيبها إال
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يف مشاريع اؼبباين اعبديدة ،كال يبكن إجراء تعديالت ربديثية عليها .كقاؿ السيد كوهبربز إف فرقة العمل ستنظر
مرة أخرل يف كلتا اؼبسألتني كستحاكؿ مواصلة دراسة مسائل السالمة اليت تثريىا البدائل اؼبختلفة.
َّ  -كاقًتحت كاحدة من اؼبمثلني أنو قد يكوف من اؼبفيد أف يقوـ الفريق دبواصلة تطوير سيناريوىات
التخفيف اليت يضعها حبيث تعكس اؼبقًتحات اؼبتعلقة باعبداكؿ الزمنية للتخفيض التدرهبي من استهالؾ كإنتاج
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اليت كردت يف اؼبقًتحات الرامية إىل تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق دبركبات
الكربوف اؽبيدركفلورية ،كقالت إف ذلك سيساعد األطراؼ على فهم اؼبزايا اؼبناخية اليت تنطوم عليها ىذه
اؼبقًتحات ،كتكلفتها احملتملة اليت سيتحملها الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ .كأضافت أف كفدىا يعتزـ تقدًن كرقة
غرفة اجتماعات تتناكؿ ىذا اؼبوضوع.
ُّ  -كاقًتح الرئيس اؼبشارؾ أنو يبكن للممثلني اآلخرين الذين لديهم أسئلة أك اؼبزيد من التوجيهات اؼبقًتحة
للفريق أف يناقشوىا بصورة ثنائية على ىوامش االجتماع.
ِّ  -كيف جلسة الحقة أفادت السيدة مارانيوف أنو مل ذبر مناقشات أخرل بشأف اؼبسألة يف االجتماع
اغبايل .كقالت إف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم سيستعرض كفقان لذلك النسخة اغبالية من التقرير يف
ضوء التعليقات كاالقًتاحات اليت قيدمت يف اعبلسة العامة ،كسيقدـ نسخة إضافية مستكملة إىل االجتماع
الثامن كالعشرين لألطراؼ.

رابعاً  -مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية (المقرر )1/77
ّّ  -يف سياؽ عرض البند ْ من جدكؿ األعماؿ ،أشار الرئيس اؼبشارؾ للفريق العامل اؼبفتوح العضوية أف
الفريق العامل كافق يف اجتماعو السابع كالثالثني اؼبستأنف على حلوؿ للتحديات اليت مت ربديدىا يف مسار ديب،
كاليت مت تناكؽبا يف كثيقة ختامية أعدت لالجتماع اغبايل (الوثيقة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/7ك.)Corr.1
كأضاؼ أف الفريق العامل قرر أف فريق االتصاؿ اؼبعين جبدكل كسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية الذم
أنشئ يف االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ ككاصل عملو يف االجتماع السابع كالثالثني للفريق العامل
اؼبفتوح ،كالذم يًتأسو بصفة مشًتكة السيد باتريك مكينريين (أسًتاليا) كالسيد زيا ينغسياف (الصني) ،سيواصل
العمل على اؼبقًتحات الرامية إىل تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ فيما يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية .كسيجرم
خالؿ مفاكضات التعديل تناكؿ عناصر اغبلوؿ اليت توصل إليها الفريق ؼبواجهة التحديات ،كما ستجرم
تسويتها قبل اعتماد أم تعديل.
ّْ  -كأعلن الرئيس اؼبشارؾ الحقان أف كرقيت غرفة اجتماعات قد قيدمتا من اؽبند كباكستاف ،كتبني كل كاحدة
منهما نصان مقًتحان ؼبشركع مقرر لينظر فيو الفريق العامل ،من أجل اإلدراج يف مقررات اجتماع األطراؼ يف إطار
مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية .كقدمت أيضان كرقة غرفة اجتماعات ثالثة من كندا كالواليات
اؼبتحدة األمريكية ،كتضمنت مشركع مقرر ينص على أف ييعد فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تقريران عن
اؼبنافع كالتكاليف اؼبناخية ػبفض مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف إطار كل من التعديالت اؼبقًتحة .كاتفق على
أف يناقش فريق االتصاؿ اؼبعين دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية صبيع الورقات الثالث.
ّٓ  -كبعد ذلك ،كيف اعبلسة اػبتامية لالجتماع اغبايل اليت عقدت بعد ظهر يوـ اػبميس ُِ سبوز/يوليو،
أبلغ الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ عن أف أعضاء الفريق ناقشوا حبيوية اؼبسائل اؼبتصلة بالتعديالت اؼبقًتحة
على الربكتوكوؿ فيما يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،دبا يف ذلك حساب خطوط األساس ،كالسنة اليت
ينبغي أف تبدأ فيها أنشطة التجميد كخطوات التخفيض ،دبا يف ذلك تقدير الكميات كتوقيت سنة الذركة
8
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لإلنتاج كاالستهالؾ ،كذلك لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ كغري العاملة هبا على حد سواء .كلكن فريق
االتصاؿ مل يتوصل على الرغم من ذلك إىل اتفاؽ بشأف أم مسألة من تلك اؼبسائل ،كبناء على ذلك ،أكصى
الفريق بأف يواصل عملو إلتاحة مواصلة اؼبناقشات غري الرظبية بشأف ىذه اؼبسائل على ىامش االجتماع
االستثنائي الثالث لألطراؼ.
ّٔ  -ككفقان لذلك قرر الفريق العامل اؼبفتوح العضوية أف يعلق اجتماعو الثامن كالثالثني ،لكي يسمح لفريق
االتصاؿ بأف يواصل ،بوسائل منها اؼبشاكرات غري الرظبية ،مناقشة اؼبسائل اؼببينة أعاله على ىامش االجتماع
االستثنائي الثالث لألطراؼ ،كأف يقدـ تقريران عن نتائج مناقشاتو إىل االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ يف
اعبلسة العامة .كسيواصل فريق االتصاؿ أيضان النظر يف كرقات غرفة االجتماعات الثالث اؼبشار إليها أعاله ،إىل
جانب كرقة غرفة االجتماعات الرابعة اؼبقدمة من باكستاف ،كتقًتح فيها نصان ؼبشركع مقرر من مشاريع مقررات
اجتماع األطراؼ يف إطار مسار ديب .كيرد ؿبتول كرقات غرفة االجتماعات يف اؼبرفقات من الثاين إىل اػبامس
ؽبذا التقرير .كاتفق على أف ييب ىذؿ كل جهد فبكن من أجل ذبنب عقد اجتماعات فريق االتصاؿ بالتزامن مع
اجتماع آخر ألم فريق من أفرقة االتصاؿ أثناء االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ.

خامساً -تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 7116
ّٕ  -يف سياؽ تقدًن البند ٓ من جدكؿ األعماؿ ،كجو الرئيس اؼبشارؾ للفريق العامل اؼبفتوح العضوية
االنتباه إىل ثالثة ؾبلدات من التقرير اؼبرحلي لعاـ َُِٔ الذم أعده فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم،
كاليت تتضمن ،على التوايل ،التقارير اؼبرحلية للجاف اػبيارات التقنية التابعة للفريق ،كمتابعة اؼبقرر ِٔ ٕ/بشأف
اؽبالونات ،كاؼبقًتحات اؼبتعلقة بالًتشيحات ألغراض االستخداـ الضركرم ،كمعلومات عن التناقض بني
الًتكيزات اؼبالحظة لرابع كلوريد الكربوف يف الغالؼ اعبوم كالبيانات اؼببلغ عنها خبصوص ذلك ،كاؼبسائل
اؼبتعلقة بعضوية الفريق كاؼبسائل اإلدارية (اجمللد ُ)؛ كالتقرير األكيل بشأف الًتشيحات ألغراض االستخداـ اغبرج
لربكميد اؼبيثيل (اجمللد ِ)؛ كالتقرير اؼبقدـ دبوجب اؼبقرر ِٕ ٓ/بشأف اؼبسائل اؼبتصلة بالتخلص التدرهبي من
مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية (اجمللد ّ).
ّٖ  -مث قدـ أعضاء الفريق كعباف اػبيارات التقنية التابعة لو عركضان تلخص االستنتاجات الرئيسية للتقرير
على النحو التايل :السيد آشلي ككدكوؾ  -الرئيس اؼبشارؾ للفريق كالرئيس اؼبؤقت اؼبشارؾ للجنة اػبيارات
التقنية للرغاكم؛ كالسيد سريغي كوبيلوؼ  -عبنة اػبيارات التقنية للهالونات؛ كالسيدة مارتا بيزانو ،كالسيد إياف
بورتر ،كالسيد ؿبمد البصرم  -عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل؛ كالسيدة ىيلني توب ،كالسيد جياقبوف
جانغ ،كالسيد كيشي أكىنيشي  -عبنة اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية؛ كالسيد المربت كوهبربز  -كبري خرباء
الفريق .كيرد ملخص للعركض ،على النحو الذم أعده مقدموىا ،يف اؼبرفق األكؿ ؽبذا التقرير.
ّٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب صبيع اؼبمثلني الذين ربدثوا عن تقديرىم للفريق كعباف اػبيارات
التقنية التابعة لو على العمل اؼبتواصل كإعداد التقرير اؼبرحلي ،الذم قالوا إنو يتسم بفائدة كبرية جدان .كطرح عدد
من اؼبمثلني أسئلة بشأف اؼبسائل اليت أيبرزت خالؿ العرض أك جرت مناقشتها يف التقرير.
َْ  -كقاؿ فبثل االرباد الركسي إف التقرير كالعرض ـبطئاف يف زعمهما أف مركبات الكربوف الكلورية فلورية ال
تزاؿ تستخدـ يف إنتاج أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة يف بالده؛ كأضاؼ أف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
ىي فقط اليت تستخدـ ؽبذا الغرض منذ عاـ َُِٓ ،كأكضح أف مركبات الكربوف الكلورية فلورية تيستخدـ فقط
دبوجب اإلعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم يف التطبيقات الفضائية اعبوية .كأشارت السيدة توب إىل أف
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البيانات اليت قدمها الفريق مستقاة من اإلطار احملاسيب لإلبالغ اػباص باالرباد الركسي كمن اؼبعلومات اليت
قدمها قطاع الصناعة يف البلد ،كقالت إف الفريق سيسعده تصحيح أية معلومات خاطئة بعد مناقشة أكثر
تفصيالن مع فبثل االرباد الركسي.
ُْ  -كردان على سؤاؿ عن االنبعاثات احملتملة من اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف اؼبستخدمة كمواد كسيطة أثناء
النقل كالتخزين ،أكضحت السيدة توب أف الفريق استخدـ معدالن للتسرب قدره ٓ َ,يف اؼبائة ألف ذلك ىو
الرقم الذم قدَّرتو اؽبيئة اغبكومية الدكلية اؼبعنية بتغري اؼبناخ ؼبعدؿ التسرب الناجم عن إنتاج مركبات الكربوف
اؽبيدركفلورية .كأضافت أف من الصعب تقدير تلك االنبعاثات بسبب ؾبموعة من العمليات اؼبختلفة اليت ينبغي
أخذىا يف االعتبار خبصوص ـبتلف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف .كلكنها تسلم ،بالنظر إىل أف ىذا الرقم ال
يأخذ يف االعتبار االنبعاثات أثناء النقل أك التخزين ،أف االنبعاثات من اؼبرجح أف تكوف أعلى من ذلك.
كمضت قائلة ،إف تقدير ذلك الرقم يظل بالرغم من ذلك صعبان جدان ،كيف االذباه العاـ تدار عمليات استخداـ
كميات كبرية من اؼبواد الوسيطة بشكل جيد عادة .كأضافت أف الفريق سيستعرض مع ذلك اؼبعلومات اعبديدة
اليت نيشرت للتو ،كسيعمل حيثما أمكن على ربسني التقديرات .كدعت األطراؼ إىل تقدًن أية معلومات يبكن
استخدامها لتحديد االنبعاثات من استخدامات اؼبواد الوسيطة.
ِْ  -كردان على سؤاؿ طرحو أحد األطراؼ عن استمرار استخداـ بركميد اؼبيثيل ،أشار السيد بورتر إىل كجود
اختالفات بني الظركؼ احملددة للًتشيحات اليت تتقدـ هبا األطراؼ ،ال سيما فيما يتعلق باللوائح التنظيمية
الوطينة اليت تؤثر على مدل توافر البدائل كاعتمادىا .بيد أنو أشار إىل بادرة إهبابية ىي كوف اؼبنحى العاـ يف
االستهالؾ يسري بوضوح كبو االلبفاض .ككذلك عرض السيد بورتر مناقشة اؼبسائل اؼبتعلقة باالستخدامات غري
اؼببلغ عنها لربكميد اؼبيثيل مع فبثل طرح عددان من األسئلة بشأف ىذا اؼبوضوع.
ّْ  -كردان على سؤاؿ عن التخلص من اؽبالونات غري اؼبرغوب فيها ،قاؿ السيد بورتر إف األسطوانات ينبغي
أف تعاد دائمان إىل الشركات اؼبصنعة بدالن من تركها لكي تتعرض للتآكل ،األمر الذم قد يشكل خطران .كالحظ
أف العديد من األطراؼ قد أنشأت شبكات عبمع مثل ىذه األسطوانات غري اؼبرغوب فيها ،كقاؿ إف بوسع
فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم مناقشة ىذه اؼبسألة دبزيد من التفصيل مع اؼبمثلني اؼبهتمني.
ْْ  -كذكرت السيدة بيزانو أف الرؤساء اؼبشاركني قد نشَّطوا من جديد تعاكهنم مع أمانة االتفاقية الدكلية
غبماية النباتات كفقان ؼبذكرة تفاىم أيبرمت بني أمانة االتفاقية كأمانة األكزكف .ككانت أمانة االتفاقية قد أشارت
إىل أف ىيئة تدابري الصحة النباتية التابعة لالتفاقية تنظر يف معاعبات اغبجر الصحي باستخداـ فلوريد
السلفوريل ،كتعديل األجواء احمليطة ؼبكافحة بعض اآلفات اليت يطبق عليها اغبجر .كيتوخى أيضان إصدار تنقيح
للمعيار الدكيل لتدبري الصحة النباتية رقم ُٓ اؼبتعلق دبواد التغليف اػبشبية ،كذلك من أجل النظر يف مثل ىذه
اؼبعاعبات اعبديدة .كردان على ذلك ،ذكر أحد اؼبمثلني أنو ينبغي على فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم
كأمانة األكزكف مواصلة تعاكهنما مع الفريق.
ْٓ  -كقدـ عضو آخر باللجنة معلومات بشأف الكميات اليت يبدك أهنا تيتداكؿ ذباريان بصورة غري قانونية،
كأعرب أحد اؼبمثلني ،متحدثان باسم ؾبموعة من األطراؼ ،عن الرغبة يف مناقشة ىذه اؼبسألة ثنائيان للتوصل إىل
فهم أفضل للموقف.
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ْٔ  -كردان على سؤاؿ يتعلق باستخداـ عبارة ’’تبدك كاعدة‘‘ يف جزء ىذا التقرير الذم يصف اختبار مواد
أقر السيد كوهبربز بأف الصياغة غري دقيقة ،كقاؿ إهنا ستينقح يف
التربيد البديلة يف درجات اغبرارة احمليطة العاليةَّ ،
التقرير اؼبقبل للفريق.
ْٕ  -كردان على طلب توضيح اعبداكؿ ٓ ِ-كٓ ّ-كٓ ْ-يف اجمللد الثالث من تقرير الفريق ،الذم يتضمن
معلومات عن اغباجة احملتملة إىل إنتاج مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية
لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ ،أكضح السيد كوهبربز أف السطر األكسط يف كل جدكؿ
كاؼبعنوف ”االستهالؾ“ ،وبدد مستويات استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبسموح هبا يف إطار
بركتوكوؿ مونًتياؿ .كردان على سؤاؿ آخر بشأف ما إذا كاف من اؼبرجح نشوء نقص يف أم مادة من اؼبواد ،أكضح
أف الفريق قد أجرل ربليالن للتوقعات اؼبتعلقة بكل مادة على حدة ،ككذلك تلك اؼبتعلقة دبركبات الكربوف
اؽبيدرككلورية فلورية يف ؾبملها ،كال يرجح حدكث أم نقص.
ْٖ  -كيف معرض توجو الرئيس اؼبشارؾ بالشكر مرة ثانية للفريق العامل اؼبفتوح العضوية على ما اضطلع بو
من عمل دؤكب ،اقًتح أف يقوـ فبثلو األطراؼ الذين لديهم أسئلة أخرل يودكف طرحها على الفريق دبناقشتها
مع الفريق بصورة ثنائية على ىامش االجتماع.

سادساً -المسائل المتصلة باإلعفاءات بموجب المواد من  7ألف إلى  7طاء من بروتوكول مونتريال
ألف-

الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري لعام 7117
ْٗ  -أشار الرئيس اؼبشارؾ ،يف سياؽ تقديبو البند الفرعي ٔ (أ) من جدكؿ األعماؿ ،إىل أف الًتشيح
لإلعفاء ألغراض االستخداـ الضركرم لرابع كلوريد الكربوف يف استعماؿ ـبتربم كربليلي ،الذم قدمتو الصني،
ىو قيد النظر ،كقد أشري إليو أثناء العرض الذم قدمو فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف تقريره اؼبرحلي
لعاـ َُِٔ.
َٓ  -ككصفت فبثلة الصني التحديات اليت كاجهها بلدىا يف ربديد بدائل ؾبدية لرابع كلوريد الكربوف من
أجل االستخداـ اؼبختربم كالتحليلي للكشف عن الزيت كالشحوـ يف اؼباء ،قائلة إف البلد يعلق أنبية كربل على
إهباد اغبلوؿ ،كإنو مل يعد حباجة إىل طلب إعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم ؽبذه اؼبادة .كستتقدـ الصني
بورقة غرفة اجتماعات بشأف ترشيحها ؼبادة رابع كلوريد الكربوف لكي ينظر فيها االجتماع الثامن كالعشرين
لألطراؼ بصورة هنائية.
ُٓ  -كأشار أحد اؼبمثلني ،يف معرض ربدثو باسم ؾبموعة من األطراؼ ،إىل أف فريق التكنولوجيا كالتقييم
االقتصادم أؼبح ،يف تقريره اؼبرحلي ،إىل أف الصني قد حددت عددا من األساليب اؼبتاحة دكليان لتحليل الزيت
يف اؼباء ،كتساءؿ ؼباذا مل يتم تطبيق تلك األساليب يف البلد .كلكن فبا يبشر باػبري ،أف الصني تعتزـ نشر معايري
جديدة يف عاـ َُِٕ لكي يتم تنفيذىا يف عاـ َُِٖ .كيف اػبتاـ ،قاؿ إف بنود اؼبعلومات اليت طلبت عبنة
اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية من الصني تقديبها ،هبب أف تنعكس يف النص التنفيذم لورقة غرفة
االجتماعات اليت ستقدمها الصني.
ِٓ  -كيف جلسة الحقة ،قدمت فبثلة الصني كرقة غرفة اجتماعات تتضمن مقًتحان ؼبشركع مقرر خبصوص
و
إعفاء لغرض االستخداـ الضركرم لرابع كلوريد الكربوف يف استعماؿ ـبتربم كربليلي يف الصني يف عاـ َُِٕ.
كقالت إف مشركع اؼبقرر أعد على أساس مقرر من عاـ َُِٓ ىو اؼبقرر ِٕ ،ِ/اؼبتعلق دبنح الصني إعفاءن
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لالستخدامات نفسها للعاـ َُِٔ .كيعكس مشركع اؼبقرر اعبديد توصيات فريق التكنولوجيا كالتقييم
االقتصادم ،كالتعليقات اليت أبديت يف الدكرة اغبالية خالؿ اؼبناقشات الثنائية اليت جرت مع االرباد األكركيب.
ّٓ  -كعقب عرض الورقة ،قاؿ أحد اؼبمثلني إف بلده اكتشف أف بعض اؼبواد اؼبستوردة بوصفها مركبات
كربوف ىيدركفلورية ألغراض االستخدامات اؼبختربية كالتحليلية ىي يف الواقع مركبات كربوف ىيدرككلورية فلورية،
كطلب توجيهات بشأف كيفية اغبصوؿ على اإلذف باستخداـ تلك اؼبواد بطريقة تتفق مع التزامات ذلك الطرؼ
دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ.
ْٓ  -كبعد ذلك قدمت فبثلة الصني صيغة منقحة ؼبشركع اؼبقرر كاف كفد بلدىا قد أعدىا آخذان يف االعتبار
اؼبناقشات غري الرظبية اليت جرت على ىامش االجتماع اغبايل عقب مناقشة اؼبسألة يف اعبلسة العامة .كاتفق
الفريق العامل على إحالة مشركع اؼبقرر اؼبنقح بصيغتو الواردة يف اؼبرفق السادس ؽبذا التقرير إىل االجتماع الثامن
كالعشرين لألطراؼ ؼبواصلة النظر فيو.
باء -

الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الحرج للعامين  7117و7118
ٓٓ  -قاؿ الرئيس اؼبشارؾ ،يف سياؽ تقديبو ؽبذا البند الفرعي ،إف طبسة أطراؼ تقدمت بثمانية ترشيحات
إلعفاءات االستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل ،كأضاؼ أف عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربكميد اؼبيثيل قد أجرت
تقييمان أكليان للًتشيحات ،على النحو اؼببني أثناء العرض الذم قدمو فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم بشأف
تقريره اؼبرحلي لعاـ َُِٔ.
ٔٓ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،أعرب فبثلو كندا كأسًتاليا كجنوب أفريقيا عن تقديرىم للجنة اػبيارات
التقنية اؼبعنية بربكميد اؼبيثيل لقيامها بتقييم الًتشيحات إلعفاءات االستخداـ اغبرج اليت قدمتها بلداهنم.
ٕٓ  -ككجهت فبثلة كندا التهنئة إىل األطراؼ على ما بذلتو من ؾبهودات للتقليل فبا تقدمو من ترشيحات
ككميات اإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج لربكميد اؼبيثيل .كقالت إف كندا قد قدمت تقريرىا عن أثر
الكلوركبيكرين على اؼبياه اعبوفية إىل عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربكميد اؼبيثيل كفقان للمقرر ِٓ ْ/الصادر عن
اجتماع األطراؼ ،رغم أف التقرير اؼبرحلي لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أشار إىل خالؼ ذلك.
كستقدـ كندا مزيدان من اؼبعلومات عن برناؾبها البحثي بشأف بدائل بركميد اؼبيثيل بغية اؼبساعدة يف توفري
اؼبعلومات للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربكميد اؼبيثيل يف تقييمها للًتشيح الذم تقدـ بو البلد إلعفاءات
االستخداـ اغبرج من أجل شتالت نبات الفراكلة.
ٖٓ  -كقدـ فبثل أسًتاليا معلومات مستكملة عن برنامج بلده البحثي اؼبتعلق بإهباد بدائل الستخداـ بركميد
اؼبيثيل يف إنتاج شتالت نبات الفراكلة .كىناؾ عدة خيارات تبشر بنتائج كاعدة ،كلكن تبقى بعض الصعوبات يف
السمية للنباتات كغريىا من التحديات .كقد كضع البلد األكلوية
ما يتعلق دبكافحة العوامل اؼبسببة لألمراض ،ك ي
لتحديد بدائل ناجعة كمناسبة كمقبولة ،كتتوافق مع إطاره التنظيمي كتناسب الظركؼ احمللية .كقد كضعت
استثمارات كبرية يف الربنامج البحثي ،الذم يًتأسو باحث بدكاـ كامل ،كمن اؼبتوقع بدء التخلص التدرهبي من
بركميد اؼبيثيل يف عاـ َُِٗ.
ٗٓ  -كربدث فبثل جنوب أفريقيا فقاؿ إف الًتشيح الذم تقدـ بو بلده إلعفاءات االستخداـ اغبرج لربكميد
اؼبيثيل يتعلق دبكافحة اآلفات اغبشرية يف مطاحن الدقيق كاغببوب كيف اؼبنازؿ كاؼبباين الصناعية .فغالبية اؼبطاحن
ؽبا أرضيات كأسقف خشبية ،ألهنا يشيِّدت قبل أف تصبح متطلبات السالمة الغذائية بالصرامة اليت ىي عليها
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اآلف ،كالبد من إجراء عملييت تعقيم باألخبرة سنويان لتلبية اللوائح التنظيمية اغبالية يف ما يتعلق بنظافة األغذية
كلضماف األمن الغذائي يف مواجهة اعبفاؼ .كهبرم بذؿ جهود جبارة لتخفيض اعبرعات اؼبستخدمة من بركميد
اؼبيثيل كإلهباد بدائل لو.
َٔ  -كأشار أحد اؼبمثلني ،متحدثان باسم ؾبموعة من األطراؼ ،إىل التقدـ الذم أحرزتو بلداف عديدة يف
التقليل من استخداـ بركميد اؼبيثيل أك التخلص منو هنائيان؛ فاؼبكسيك ،على سبيل اؼبثاؿ ،مل تتقدـ يف العاـ
اغبايل بًتشيح لإلعفاء ألغراض االستخداـ اغبرج .كشبة حاجة إىل إجراء مزيد من اؼبناقشات بغية فهم
الًتشيحات اليت تقدمت هبا األطراؼ اػبمسة فهمان تامان .كإضافة إىل ذلك ،أشار إىل أنو كفقان للتقرير اؼبرحلي
لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ،فإف بعض البلداف اليت تقدمت بًتشيحات إلعفاء االستخداـ اغبرج ،مل
تقدـ أطر احملاسبة أك خطط اإلدارة الوطنية اػباصة هبا ،على النحو اؼبطلوب منها يف الفقرة ٗ (ك) من اؼبقرر
كحث تلك األطراؼ على إعداد تلك الوثائق بغية تقديبها قبل انعقاد اجتماع األطراؼ.
د.إَّ ،ْ/ُ-
ُٔ  -كاتيفق على أف تقوـ عبنة اػبيارات التقنية اؼبعنية بربكميد اؼبيثيل كاألطراؼ اؼبتقدمة بالًتشيحات
كاألطراؼ األخرل اؼبهتمة باؼبسألة دبواصلة اؼبناقشات الثنائية بشأف الًتشيحات على ىامش االجتماع اغبايل
كفيما بني الدكرات ،كذلك هبدؼ تيسري اضطالع اللجنة بوضع التوصيات النهائية اليت سينظر فيها يف االجتماع
الثامن كالعشرين لألطراؼ.

سابعاً  -المسائل المتصلة بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (المقرر )5/77
ِٔ  -قاؿ الرئيس اؼبشارؾ ،يف معرض تقديبو ؽبذا البند ،إنو كفقان للمقرر ِٕ ،ٓ/فإف فريق التكنولوجيا
كالتقييم االقتصادم قد أعد تقريران عن كميات مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اليت قد ربتاجها األطراؼ غري
العاملة باؼبادة ٓ أثناء الفًتة اؼبمتدة من عاـ ََِِ إىل عاـ ََِّ من أجل االستخدامات الضركرية يف
القطاعات كالقطاعات الفرعية لتوفري خدمات الصيانة يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء كيف القطاعات األخرل،
كمن أجل تلبية االحتياجات احمللية األساسية لدل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ .كيرد التقرير اؼبتعلق هبذه
اؼبسألة ضمن اجمللد ّ من تقرير الفريق لعاـ َُِٔ.
ّٔ  -كقاؿ أحد اؼبمثلني ،متكلمان باسم ؾبموعة من األطراؼ ،إنو يبكن أف يستنتج من التقرير أف اإلعفاءات
ألغراض االستخداـ الضركرم وبتمل أف تلزـ يف عدد ؿبدكد من اغباالت فقط ،كأنو لن يلزـ اؼبزيد من اإلنتاج
لتلبية االحتياجات احمللية األساسية ،كأف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ردبا لن تكوف مطلوبة للصيانة .كمع
ذلك ،ينبغي لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يواصل عملو بشأف ىذه اؼبسألة ،كأف هبمع مزيدان من
البيانات ،السيما يف ما يتعلق بالطلب على ىذه اؼبركبات بعد عاـ ََِِ .كمن شأف ىذه البيانات أف تساعد
يف توفري اؼبعلومات الالزمة لبحث مسائل من قبيل ما إذا كاف ينبغي سبديد اإلعفاء ألغراض االستخداـ الضركرم
لالستعماالت اؼبختربية كالتحليلية أـ ال .كستكوف ىناؾ أيضان حاجة يف اؼبستقبل إىل صبع معلومات عن
اؼبخزكنات من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية .كتساءؿ أيضان عن سبب كجود زيادة مفاجئة يف الفرؽ بني
استهالؾ كإنتاج مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم.)HCFC-22( ِِ-
ْٔ  -كقالت فبثلة أخرل إف الفريق قد كاجو ،أثناء إعداده لتقريره ،العديد من أكجو عدـ اليقني يف ما يتعلق
دبستقبل استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ،كيف ضوء ذلك ردبا يكوف من اغبكمة اإلبقاء على قدر
يسري من اإلنتاج يكفي لتقدًن خدمات الصيانة الالحقة الصغرية كالنظر يف إزالة القيود اليت حصرهتا يف معدات
التربيد كتكييف اؽبواء ،نظران الحتماؿ أف ربتاج األنواع األخرل من اؼبعدات أيضان إىل خدمات الصيانة .كأعربت
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عن موافقتها على أنو ردبا لن تكوف ىناؾ حاجة لالستمرار يف اإلنتاج من أجل تلبية االحتياجات احمللية
األساسية ،كلكنها قالت إف صبع البيانات اإلضافية سيساعد يف ازباذ ىذا القرار .كبالنسبة ؼبسألة السماح
باستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لالستعماالت اؼبختربية كالتحليلية ،قالت إف ذلك ردبا يتطلب
إدخاؿ تغيري على بركتوكوؿ مونًتياؿ ،األمر الذم قد يكوف مهمان لتوقيت اؼبناقشات بشأف ىذه اؼبسألة.
ٓٔ  -كأعربت فبثلة أخرل عن تأييدىا لإلبقاء على قدر يسري من اإلنتاج يكفي لصيانة اؼبعدات اؼبوجودة،
كتأييدىا للنظر يف إمكانية توسيع نطاؽ استخداـ ىذا القدر اؼبتبقي خارج قطاع التربيد كتكييف اؽبواء .كقالت
أيضان إهنا تؤيد سبديد اإلعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم لالستعماالت اؼبختربية كالتحليلية إىل ما بعد عاـ
ََِِ ،كإهنا ترحب بإجراء مزيد من اؼبناقشة مع الفريق بشأف اإلنتاج لتلبية االحتياجات احمللية األساسية.
ٔٔ  -ككجو فبثل آخر االنتباه إىل مناقشة مستفيضة بشأف الركابط بني التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف
اؽبيدرككلورية فلورية كالتخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،كىي مناقشة جرت خالؿ االجتماع
السابع كالثالثني اؼبستأنف الذم اختتم مؤخران للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كأسفرت عن نص متفق عليو
يتسم بأنبية كبرية يف حساب االحتياجات اؼبستقبلية ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.
ٕٔ  -كاتيفق على أف ذبرم األطراؼ اؼبهتمة مشاكرات غري رظبية بشأف اؼبسألة أثناء االجتماع اغبايل كأف
تقدـ تقريران إىل الفريق العامل عن نتائج تلك اؼبشاكرات.
ٖٔ  -كبعد ذلك أبلغ الرئيس اؼبشارؾ أف اؼبشاكرات غري الرظبية مل تسفر عن تقدًن أم كرقات غرفة
اجتماعات للنظر فيها ،كاتيفق على أف تقوـ األطراؼ اؼبهتمة بتقدًن أم مقًتحات إضافية إىل االجتماع الثامن
كالعشرين لألطراؼ من أجل النظر فيها.

ثامناً  -توفر الهالونات المستعادة أو المعاد تدويرها أو المستخلصة (المقرر )7/76
ٗٔ  -يف معرض تقدًن ىذا البند ،أشار الرئيس اؼبشارؾ إىل أنو دبوجب اؼبقرر ِٔ ٕ/بشأف توفر اؽبالونات
اؼبستعادة أك اؼبعاد تدكيرىا أك اؼبستخلصة ،فقد طلب اجتماع األطراؼ إىل األمانة أف تقدـ تقريران عن أية
معلومات تقدمها األطراؼ بشأف اعبهود اليت تبذؽبا ،كفقان للفقرة ُ من ذلك اؼبقرر ،من أجل التواصل مع
سلطات الطرياف اؼبدين الوطنية بشأف إمدادات اؽبالونات اؼبستعادة أك اؼبعاد تدكيرىا أك اؼبستخلصة ألغراض
الطرياف اؼبدين كاػبطوات اليت هبرم ازباذىا للتعجيل بعملية االستعاضة عن اؽبالونات يف ذلك القطاع .كقد
كردت معلومات من أربعة أطراؼ  -أسًتاليا ككندا كاالرباد األكركيب كالواليات اؼبتحدة األمريكية  -كخضعت
الستعراض تقين من جانب عبنة اػبيارات التقنية للهالونات ،كقد قدـ فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم
موجزان عنها يف اجمللد ُ من تقريره لعاـ َُِٔ (القسم الفرعي ّ.)ٓ-ّ-
َٕ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك قاؿ أحد اؼبمثلني ،متحدثان باسم ؾبموعة من األطراؼ ،إنو هبب توجيو
رسالة كاضحة إىل قطاع الطرياف لإلسراع يف إحراز تقدـ يف تطوير كاعتماد كنشر بدائل اؽبالونات .كقاؿ إف من
اؼبشجع أف تقوـ صبعية منظمة الطرياف اؼبدين الدكيل باعتماد قرار يبهد الطريق الستبداؿ اؽبالونات يف نظم إطباد
اغبريق يف حجرة الشحن حبلوؿ عاـ َِِْ ،على الرغم من أنو كاف يفضل ربديد موعد هنائي قبل ذلك،
وبث
كلكن معايري منظمة الطرياف اؼبدين الدكيل ليست شركطان قانونية ،كلذلك ينبغي أف الجتماع األطراؼ أف َّ
األطراؼ على جعلها إلزامية من خالؿ التشريعات الوطنية .كيف الوقت نفسو ،أضاؼ أنو هبب تشجيع األطراؼ
اليت تعتزـ إنتاج اؼبزيد من اؽبالونات لتطبيقات الطائرات يف األجل القصري ،على أف تركز ،بدالن من ذلك ،على
تطوير البدائل؛ كأف الكميات الضخمة من اؽبالونات اليت ،كفقان للمجلد األكؿ من تقرير فريق التكنولوجيا
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كالتقييم االقتصادم لعاـ َُِٔ (القسم الفرعيّ ،)ْ-ْ-قد تكوف متاحة من السفن اؼبن ىقذة ،يبكن إعادة
حل اؼبسألة الشائكة ،اؼبتعلقة باستخدامات
تدكيرىا كإعادة استخدامها يف تطبيقات الطائرات؛ كيبكن ٌ
اؽبالونات ،كاؼبطركحة للمناقشة منذ بضع سنوات بسرعة أكرب لو تعاكف فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم
كاألمانة كمنظمة الطرياف اؼبدين الدكيل تعاكنان أكثق من أجل كفالة تبادؿ اؼبعلومات ذات الصلة .كقاؿ فبثل آخر
إف ىناؾ عقبة أخرل ربوؿ دكف إحراز التقدـ كىي أف بعض البلداف تفتقر إىل اؼبرافق الالزمة الستعادة اؽبالوف
كتضطر بالتايل إىل تصدير اؼبواد يف كقت ال تزاؿ فيو تطلق االنبعاثات.

تاسعاً  -اختصاصات الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
للفترة 7171-7118
ُٕ  -يف معرض تقدًن ىذا البند ،لفت الرئيس اؼبشارؾ االنتباه إىل اختصاصات دراسة أجراىا فريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم عن مقدار التمويل الالزـ لتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ
بركتوكوؿ مونًتياؿ للفًتة َُِٓ( UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2( َُِٕ -اؼبرفق الثالث)) ،مشريان إىل أهنا يبكن
أف تشكل أساسان للمداكالت يف االجتماع اغبايل بشأف كضع اختصاصات الدراسة اؼبتعلقة بتجديد موارد
الصندكؽ للفًتة َُِٖ.ََِِ-
ِٕ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،اتفق صبيع اؼبمثلني الذين تناكلوا الكلمة ،دبن فيهم فبثلة ربدثت باسم
ؾبموعة من األطراؼ ،على أف اختصاصات الدراسة اؼبتعلقة بتجديد اؼبوارد للفًتة َُِٓ َُِٕ -توفر نقطة
انطالؽ جيدة إلعداد الدراسة اغبالية كأنو ينبغي تشكيل فريق اتصاؿ ؼبواصلة مناقشة اؼبسألة .كاقًتح أحد
اؼبمثلني نشر التوجيهات اؼبقدمة إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف اؼبقرر ِٓ ٖ/على البوابة
اإللكًتكنية لالجتماع ؼبساعدة فريق االتصاؿ يف عملو .كاقًتح فبثل آخر ،كأيده يف ذلك فبثل ثالث ،إدراج إشارة
إىل التكاليف احملتملة لتقدًن إعانة هبدؼ تشجيع األطراؼ العاملة باؼبادة ٓ على ازباذ إجراء مبكر بشأف تدابري
الرقابة على مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،بغض النظر عما إذا كانت التدابري اؼبعنية قد دخلت حيز التنفيذ
حبلوؿ هناية فًتة ذبديد اؼبوارد أـ مل تدخلو بعد؛ كأضاؼ فبثل رابع أنو سيكوف من اؼبفيد أف هبرم فريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم دراسة استطالعية بشأف إجراء مبكر من ىذا القبيل .كقاؿ فبثل آخر إنو ينبغي
لالجتماع اغبايل أف يركز على اإلفصاح عن أفكار جديدة ،كعلى اؼببادئ العامة ،بدالن من مناقشة التفاصيل
اؼبتعلقة باالختصاصات .كاقًتح فبثل آخر ضركرة مواءمة دكرة التجديد مع الدكرة اؼبتعلقة بتحديد جدكؿ
األنصبة اؼبقررة لألمم اؼبتحدة ،كأضاؼ إف عدـ اؼبواءمة اغبايل أدل يف السابق إىل معاناة بعض األطراؼ من
عجز يف اؼبيزانية.
ّٕ -كأنشأ الفريق العامل اؼبفتوح العضوية فريق اتصاؿ ،يشارؾ يف رئاستو السيد فيليب شيموين (كندا)
كالسيد أكبيد بالويي (جنوب أفريقيا) ،كذلك ؼبواصلة مناقشة ىذه اؼبسألة ،استنادان إىل اختصاصات الدراسة
اؼبتعلقة بتجديد اؼبوارد للفًتة َُِٓ ،َُِٕ-مع أخذ اؼبناقشات اليت دارت يف اعبلسة العامة يف االعتبار.
ْٕ  -كيف جلسة الحقة ،عرض الرئيس اؼبشارؾ لفريق االتصاؿ مشركع اختصاصات لدراسة بشأف مقدار
التمويل الالزـ لتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ للفًتة َُِٖ ،ََِِ-كتضمن اؼبشركع أقواسان مربعة
أحاطت بصياغة نص يتعلق بعدد من اؼبسائل اليت مل يتوصل فريق االتصاؿ إىل اتفاؽ بشأهنا .كأفاد أف الفريق
قد خلص إىل أنو من غري اؼبناسب مواءمة ذبديد اؼبوارد مع دكرة ربديد جدكؿ األنصبة اؼبقررة يف األمم اؼبتحدة
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يف سياؽ ذبديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ .كلكن من اؼبتوقع أف يواصل عدد من األطراؼ مناقشة ىذه
اؼبسألة بصفة غري رظبية على ىامش االجتماع اغبايل.
ٕٓ  -كاتفق الفريق العامل اؼبفتوح العضوية على إحالة مشركع اؼبقرر بشأف االختصاصات ،بالصيغة اؼبنقحة
من جانب فريق االتصاؿ كعلى النحو الوارد يف اؼبرفق السابع ؽبذا التقرير ،إىل االجتماع الثامن كالعشرين
لألطراؼ من أجل مواصلة النظر فيو.

عاشراً  -تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي بشأن تحليل التناقضات بين
التركيزات المالحظة لرابع كلوريد الكربون في الغالف الجوي والبيانات المبلغ عنها بخصوص رابع
كلوريد الكربون (المقرر )7/77
ٕٔ  -لدل تقدًن ىذا البند ،أشار الرئيس اؼبشارؾ إىل أف اجتماع األطراؼ ،يف اؼبقرر ِٕ ،ٕ/قد أعرب
ؾبددان عن قلقو إزاء التناقضات بني الًتكيزات اؼبالحظة يف الغالؼ اعبوم كالبيانات اؼببلَّغ عنها عن إنتاج
كاستهالؾ رابع كلوريد الكربوف كطلب إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كفريق التقييم العلمي أف يواصال
ربليلهما للمسألة كتقدًن تقرير عن النتائج إىل االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ.
ٕٕ  -كأعلن رئيس مشارؾ لفريق التقييم العلمي أف التقرير الذم سييقدـ إىل االجتماع الثامن كالعشرين
لألطراؼ سيأخذ يف االعتبار تقريران أصدره مؤخران الربنامج العاؼبي لبحوث اؼبناخ يف إطار مشركعو اؼبتعلق
بعمليات السًتاتوسفريية  -الًتكبوسفريية كدكرىا يف اؼبناخ ،كىو تقرير صدر ربت عنواف ’’لغز رابع كلوريد
الكربوف‘‘ كنيشر على البوابة اإللكًتكنية لالجتماع ،إىل جانب صحيفة كقائع عن النتائج أعدىا فريق التقييم
العلمي.

حادي عشر -تدمير مخزونات المواد المستنفدة لألوزون ( UNEP/OzL.Pro.27/13الفقرة 114

)

ٖٕ  -لدل تقدًن ىذا البند ،أشار الرئيس اؼبشارؾ إىل أف مسألة تدمري اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف أثريت يف
االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ .كلكن مل يتح الجتماع األطراؼ الوقت الكايف ؼبناقشة ىذه اؼبسألة ،كبناء
على ذلك ،فقد قرر أف ينظر فيها الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف جلسة الحقة .كاسًتعى االنتباه إىل
اؼبعلومات األساسية اؼبقدمة من األمانة ( ،UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/2الفقرات ّْ ،)ّٕ -كأشار إىل أف
بعضها يتسم أيضان باألنبية يف اؼبناقشة بشأف اختصاصات الدراسة اؼبتعلقة بتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد
األطراؼ للفًتة َُِٖ.ََِِ-
ٕٗ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،قالت فبثلة الطرؼ الذم أثار اؼبسألة يف االجتماع السابع كالعشرين
لألطراؼ ،إف األطراؼ حباجة إىل دعم الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ ؼبساعدهتا يف إدارة مواد التربيد غري اؼبرغوب
فيها كالتخلص منها .كقالت إنو على الرغم من أف الدعم اؼبقدـ ؽبذا الغرض غري متاح حاليان من الصندكؽ
اؼبتعدد األطراؼ ،فإف الدكؿ اعبزرية الصغرية النامية ،كغريىا من األطراؼ اليت تفتقر إىل اؼبوارد الالزمة الستعادة
ىذه اؼبواد أك إعادة تدكيرىا أك تدمريىا أك نقلها بشكل آمن ،حريصة على مواصلة مناقشة اؼبسألة يف االجتماع
اغبايل ،دبا يف ذلك على الصعيد الثنائي ،كأضافت أف تلك اؼبسألة ظلت قيد اؼبناقشة منذ االجتماع األكؿ
لألطراؼ؛ كأف اؼبشاريع التجريبية قد نفذت ،كسبت اؼبوافقة على التكنولوجيات؛ كأهنا أيخذت يف االعتبار يف
احملادثات اؼبتعلقة دبسار ديب بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية .كمضت تقوؿ إف إدراجها يف جدكؿ األعماؿ
اغبايل أتاح لألطراؼ اليت ربتاج إىل الدعم فرصة لإلعراب عن شواغلها كالتماس التوجيو كالتمويل كاؼبعلومات
عن مصادر الدعم األخرل خبالؼ الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ .كربدثت فبثلة أخرل باسم ؾبموعة من األطراؼ،
فأيدت تعليقات اؼبتحدثة السابقة ،كقالت إف ىناؾ دركسان رئيسية تستفاد من اؼبشاريع اعبارية للصندكؽ اؼبتعدد
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األطراؼ؛ كإنو من اؼبهم كفالة االستدامة اؼبؤسسية كالتنظيمية لإلجراءات اؼبستقبلية من خالؿ تطوير أكجو التآزر
مع االتفاقات البيئية اؼبتعددة األطراؼ األخرل مثل اتفاقية بازؿ بشأف التحكم يف نقل النفايات اػبطرة
كالتخلص منها عرب اغبدكد ،كاتفاقية استكهومل بشأف اؼبلوثات العضوية الثابتة ،كالنهج االسًتاتيجي لإلدارة
الدكلية للمواد الكيميائية ،ككذلك مع مرفق البيئة العاؼبية؛ كقالت إف كفد بلدىا مستعد للنظر يف اػبيارات اؼبتاحة
لتقدًن اؼبساعدة من أجل أنشطة بناء القدرات كؼبناقشة اؼبسألة بصورة غري رظبية مع اعبهات األخرل.
َٖ  -كقرر الفريق العامل اؼبفتوح العضوية أنو ينبغي ألفرقة االتصاؿ اؼبعنية دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
كباختصاصات الدراسة اؼبتعلقة بتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ للفًتة َُِٖ ،ََِِ-أف تناقش
أيضان تقدًن الدعم من أجل تدمري اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف.

ثاني عشر -المسائل التنظيمية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
ُٖ  -لدل تقدًن ىذا البند ،صرح الرئيس اؼبشارؾ بأف اؼبسألة الرئيسية اليت ستتم معاعبتها ىي عضوية فريق
التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم ،كاليت قيدمت معلومات بشأهنا يف اؼبرفق ُ من اجمللد ُ للتقرير اؼبرحلي لعاـ
َُِٔ الصادر عن الفريق .كطبقان لالختصاصات اؼبتعلقة بعضوية ىذا الفريق كعباف اػبيارات التقنية التابعة لو،
للبت فيها هنائيان من جانب االجتماع الثامن
دعا الرئيس اؼبشارؾ إىل تقدًن ترشيحات بشأف عضوية الفريق ٍ
كالعشرين لألطراؼ .كيبكن تقدًن الًتشيحات لعضوية الفريق أثناء االجتماع اغبايل أك االجتماع الثامن كالعشرين
لألطراؼ ،أما الًتشيحات لعضوية عباف اػبيارات التقنية التابعة للفريق فيمكن أف تقدـ يف أم كقت مباشرة إىل
فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أك عن طريق أمانة األكزكف.
ِٖ  -كصرح أحد اؼبمثلني ،متحدثان باسم ؾبموعة من األطراؼ ،بأف صبيع األشخاص الذين يتم ترشيحهم
ينبغي أف تتوافر لديهم مستويات كأنواع اػبربة الالزمة لعضوية الفريق ،كأف االختيار النهائي لألعضاء ينبغي أف
يراعي التوازف اإلقليمي كاعبنساين اؼبطلوب.
ّٖ  -كافق الفريق العامل على طريق اؼبضي قيدمان الذم اقًتحو الرئيس اؼبشارؾ.

ثالث عشر -مسائل أخرى

مقترح إلنشاء فريق مخصص لتنسيق المعايير
ْٖ  -قدـ الرئيس اؼبشارؾ ىذا البند من جدكؿ األعماؿ.
ٖٓ  -كقدـ فبثل الصني كرقة غرفة اجتماعات تتضمن مشركع مقرر يينشئ فريقان ـبصصان لتنسيق اؼبعايري .ككاف
اؽبدؼ من ىذه اؼببادرة ىو ربسني التنسيق مع اؽبيئات الدكلية كاإلقليمية اؼبعنية باؼبعايري بشأف تنقيح كربديث
اؼبعايري الدكلية للسالمة فيما يتعلق باستخداـ اؼبواد البديلة ،دبا يف ذلك مواد التربيد القابلة لالشتعاؿ ،اؼبستخدمة
يف منتجات كمعدات التربيد كتكييف اؽبواء .كتنطوم مسألة معايري السالمة على تداعيات تتصل بالتخفيض
التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،كما سبثل أحد التحديات الرئيسية اليت حددىا مسار ديب .كسوؼ
يواصل الفريق اؼبقًتح اؼبخصص اؼبعين بتنسيق اؼبعايري إعالـ األطراؼ بالتقدـ احملرز يف تنقيح اؼبعايري ،بوسائل
منها حلقة العمل اؼبقًتحة اؼبعنية بتوحيد اؼبقاييس اؼبقرر عقدىا يف َُِٕ.
ٖٔ  -كيف اؼبناقشة اليت تلت ذلك ،قدـ الكثري من اؼبمثلني الشكر إىل الصني للمبادرة اليت ازبذهتا بشأف ىذه
اؼبسأل ة ،كأعربوا عن اىتمامهم باؼبشاركة يف اؼبزيد من اؼبناقشات بشأف مشركع اؼبقرر .كصرح عدد من اؼبمثلني
بأنو ينبغي للمعايري الدكلية للسالمة أف تيراعي التغيريات اليت تطرأ على التكنولوجيا كينبغي ربديثها طبقان لذلك،
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مع االستمرار يف ضماف سالمة العماؿ كاعبمهور .كصرح أحد اؼبمثلني بأنو مت إقباز قد ور كبري من العمل خالؿ
السنوات األخرية بشأف التطبيقات كأنواع التكنولوجيا اليت تستخدـ بدائل قابلة لالشتعاؿ ،كأنو قد آف األكاف،
بل كمن اؼبناسب أف تيدرج جوانب التقدـ ىذه يف اؼبعايري الدكلية للسالمة .كشدد على أف اؽبدؼ ال يتمثل يف
زبفيض معايري السالمة كإمبا يف مواءمتها مع التقدـ التكنولوجي .كقالت فبثلة إف من الضركرم مراعاة األعماؿ
اليت أقبزت حاليان بشأف اؼبعايري اؼبتعلقة بالبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،كيلزـ
توخي العناية عند ربديد دكر األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف أم أنشطة تنسيق ؿبتملة بشأف كضع اؼبعايري
الدكلية للسالمة .كصرح أحد اؼبمثلني بأف اؼبعايري الدكلية للسالمة إمبا تضع نقاطان مرجعية كمن مث فإف من اؼبهم
للغاية إدراجها يف التشريعات الوطنية.
ٕٖ  -كرحب بعض اؼبمثلني من بينهم فبثل يتحدث باسم ؾبموعة من األطراؼ باقًتاح عقد حلقة عمل من
أجل تبادؿ اآلراء حوؿ اؼبسألة كؼبناقشة كيفية ربقيق التقدـ يف حدكد كالية بركتوكوؿ مونًتياؿ.
ٖٖ  -كحث العديد من اؼبمثلني على اتباع هنج يتسم باغبرص يف أم مداكالت تتناكؿ معايري السالمة ،مع
إبقاء اعتبارات السالمة يف مقدمة األكلويات .كصرح أحد اؼبمثلني بأنو ال ينبغي زبفيض اؼبعايري جملرد تيسري
دخوؿ منتجات معينة إىل األسواؽ.
ٖٗ  -كردان على بعض اؼبسائل اليت أيثريت ،أعربت فبثلة الصني عن رضاىا عن مستول االىتماـ هبذه اؼبسألة.
كشددت على أف اؽبدؼ ال يتمثل يف زبفيض معايري السالمة كإمبا يف اؼبساعدة يف االنتقاؿ إىل بدائل منخفضة
القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي كضماف استخدامها بصورة آمنة .كأضافت أف قدران كبريان من العمل هبرم
االضطالع بو اآلف بشأف أنواع التكنولوجيا ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي إىل جانب
تقييمات اؼبخاطر ذات الصلة ،كأف من األنبية دبكاف اؼبشاركة مع اؼبنظمات الدكلية اؼبعنية دبعايري السالمة ،دبا يف
ذلك اؼبنظمة الدكلية لتوحيد اؼبقاييس ،لكي يبكن تنقيح اؼبعايري ذات الصلة بصورة تتسم بالكفاءة كالتوقيت
السليم ،األمر الذم يساعد األطراؼ على تنفيذ االلتزامات اؼبًتتبة عليها دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ.
َٗ  -كردان على ذلك ،أعرب عدد من اؼبمثلني عن اؼبزيد من الشواغل بشأف نواحي السالمة يف اؼببادرة
كصرحوا بأف مشركع اؼبقرر وبتاج إىل التنقيح حبيث ييراعي شواغلهم .كصرح أحد اؼبمثلني بأف أم زبفيض ؼبعايري
أمر غري مقبوؿ ،إذا كاف ذلك سيضر بالسالمة نفسها.
السالمة ه
ُٗ  -كقرر الفريق العامل أف تقوـ األطراؼ اؼبعنية دبناقشة اؼبسألة بصورة غري رظبية كأف تقدـ تقريران عن نتائج
مناقشاهتا إىل الفريق العامل اؼبفتوح العضوية.

ِٗ  -كبعد ذلك ،قدَّـ فبثل الصني نسخة منقحة من مشركع اؼبقرر ،قائالن إهنا كضعت لكي تعكس تعليقات
األطراؼ اؼبهتمة .كأشار عدد من اؼبمثلني إىل أنو سيكوف من الضركرم أف تتشاكر األطراؼ على الصعيد الوطين
فيما يتعلق دبشركع اؼبقرر اؼبنقح ،كعلى ضوء ذلك قرر الفريق العامل إحالة مشركع اؼبقرر ،على النحو الوارد يف
اؼبرفق الثامن ؽبذا التقرير ،إىل االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ من أجل النظر فيو.

رابع عشر -اعتماد التقرير
ّٗ  -اعتمدت األطراؼ ىذا التقرير يوـ اػبميس ُِ ،سبوز/يوليو َُِٔ ،على أساس مشركع التقرير الوارد
يف الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/L.1كيكلِّفت أمانة األكزكف بوضع التقرير يف صيغتو النهائية.
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خامس عشر -اختتام االجتماع
ْٗ  -اتفق الفريق العامل يف الساعة َْ ُٕ:من يوـ اػبميس ُِ ،سبوز/يوليو َُِٔ ،على تعليق االجتماع
اغبايل ،على النحو اؼبشار إليو يف الفرع رابعان أعاله ،على أف يستأنفو على ىامش االجتماع االستثنائي الثالث
لألطراؼ ،لغرض كاحد فقط ىو السماح لفريق االتصاؿ اؼبعين جبدكل كسبل إدارة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية
دبواصلة عملو ،بوسائل تشمل اؼبشاكرات غري الرظبية.
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المرفق األول
موجزات للعروض التي قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
ألف  -تقرير فرقة العمل المعنية بالمقرر 4/77
ُ -قدـ السيد المربت كوهبربز ،كالسيدة بيال مارانيوف كالسيد ركبرتو بيكسوتو ،الرؤساء اؼبشاركوف لفرقة
العمل اليت أنشأىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إلعداد التقرير اؼبطلوب دبوجب اؼبقرر ِٕ ،ْ/عرضان
عن الصيغة الثانية من تقرير فرقة العمل .كبدأت السيدة مارانيوف العرض بتقدًن استعراض موجز للمقرر الذم
طلب إىل الفريق إعداد تقرير من أجل ربديث اؼبعلومات كتقدًن معلومات جديدة فيما يتعلق ببدائل اؼبواد
اؼبستنفدة لألكزكف على أساس التوجيهات كاؼبعايري اؼببينة يف اؼبقرر ِٔ .ٗ/كيشري اؼبقرر إىل أف التقرير ينبغي أف
يأخذ يف االعتبار أيضان آخر النتائج اؼبستمدة من الربامج الرامية إىل اختبار مواد التربيد يف ظركؼ درجات اغبرارة
احمليطة العالية كغري ذلك من البارامًتات اؼببينة يف اؼبقرر .كقالت إف الفريق قد عقد فرقة عمل ضمت يف البداية
ِٖ عضوان مث ُّ عضوان من الفريق كعباف اػبيارات التقنية ،باإلضافة إىل خرباء خارجيني .كأعربت عن تقديرىا
للجهود اليت يبذؽبا أعضاء فرقة العمل يف إعداد النسخة الثانية من تقرير فرقة العمل .كأكضحت أنو بالنظر إىل
انعقاد اجتماع إضايف للفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف عاـ َُِٔ كؾباؿ تركيز ىذا االجتماع ،فقد ازبذ الفريق
هنجان مؤلفان من ثالثة أقساـ يف رده على اؼبقرر .ككانت نسخة تقرير فرقة العمل ،اليت قدمت إىل الفريق العامل
اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو السابع كالثالثني ،قد ركزت على قطاع التربيد كتكييف اؽبواء ،كمشلت معلومات
مستكملة عن البدائل يف ىذا القطاع استنادان إىل تلك اؼبدرجة يف نسخة أيلوؿ/سبتمرب َُِٓ اليت قدمها
الفريق من تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ِٔ .ٗ/كقدمت أيضان معلومات عن الربامج الرامية إىل اختبار مواد
التربيد البديلة ربت ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية ،كمددت سيناريوىات التخفيف إىل عاـ ََِٓ.
كقدمت النسخة الثانية اؼبستكملة من تقرير فرقة العمل ،اليت أعدت لالجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل،
مزيدان من التحديثات للمعلومات اؼبتعلقة بقطاع التربيد كتكييف اؽبواء استنادان إىل اؼبناقشات غري الرظبية اليت
أجريت يف االجتماع السابع كالثالثني .كاستجابت أيضان ألجزاء أخرل من اؼبقرر ِٕ ،ْ/بوسائل منها توفري
اؼبعلومات عن بدائل نظم التربيد يف سفن الصيد كربديث اؼبعلومات اؼبتعلقة بربامج اختبار مواد التربيد يف
درجات اغبرارة احمليطة العالية كافًتاضات السيناريوىات .كلالجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ ،ستعد فرقة العمل
تقريران مستكمالن آخر ،حسب االقتضاء ،مع مراعاة اؼبناقشات اليت جرت أثناء االجتماع الثامن كالثالثني للفريق
العامل ،كأية معلومات جديدة تتاح لفرقة العمل.
ِ -كيف االجتماع السابع كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية عقدت مناقشات غري رظبية مع
األطراؼ ،يرد موجزىا يف مرفق النسخة اغبالية من التقرير .كاستنادان إىل ىذه اؼبناقشات ،أبرزت السيدة مارانيوف
اؼبواضيع احملددة اليت جرل تناكؽبا يف التقرير اغبايل ضمن نطاؽ اؼبقرر اغبايل ،كاليت يبكن معاعبتها يف الوقت
اؼبتاح لالجتماع السابع كالثالثني كاالجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل .كمشلت تلك اؼبواضيع على كجو
التحديد آخر اؼبعلومات اؼبستجدة بشأف مواد التربيد كبوجو خاص اؼبعلومات اؼبتعلقة بأنواع تكنولوجيا التربيد
كتكييف اؽبواء كالتكنولوجيا اؼبغايرة ،كمعايري السالمة للبدائل اعبديدة كاؼبعايري اليت ربدد ما إذا كاف بديل
ما ”سليم بيئيان“ .كتناكلت أيضان برامج اختبار مواد التربيد يف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية ،كأتاحت
مناقشة أكثر توازنان (للجوانب اإلهبابية كالسلبية معان) لنتائج االختبار ،كاستخدـ فيها شكل اعبدكؿ لتمثيل
معلومات االختبار على كبو أفضل .ككاف اؼبوضوع األخري الذم تناكلو التقرير ىو السيناريوىات دبا يف ذلك
تفاصيل عن اؼبعلومات اؼبستخدمة كمشل ذلك ما يتعلق بتقدًن تقارير اإلبالغ السنوية عن إنتاج أنواع ؿبددة من
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مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبدرجة ،كمعدالت النمو اؼبقدرة اؼبستخدمة كالنظر يف فًتة أطوؿ لتحويل التصنيع
تستمر ُٖ سنة .كأشارت إىل أف اعبزء اؼبتبقي من العرض سيقدـ تفاصيل عن كيفية تناكؿ التقرير ؽبذه اؼبواضيع
احملددة .كفيما يتعلق دبواصلة مناقشة معايري ما ىو ”سليم بيئيان“ بالنسبة ؼبواد التربيد ،قالت إف اؼبصطلح يبكن
أف يعطى تعريفان كاسعان ،إىل جانب مصطلح يستخدـ بشكل مشابو ىو ”اؼبستداـ بيئيان“ .كحبث التقرير ىذين
التعريفني الواسعني كبعض أطر العمل حيثما استخدمت ،كلكنو استخدـ تعريفان أضيق ،معتربان أف البدائل اليت
توصف بأهنا ”ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي“ أك ”ذات قدرة أقل على إحداث االحًتار
العاؼبي“ هتدؼ إىل تلبية معايري ما ىو ”مستداـ بيئيان“ ك ”سليم بيئيان“ .
ّ -بعد ذلك قدـ السيد كوهبربز معلومات مستكملة من التقرير اؼبتعلق دبواد التربيد كأنواع التكنولوجيا يف
قطاع التربيد كتكييف اؽبواء ،كمواد التربيد البديلة ألنواع ـبتلفة من معدات التربيد كتكييف اؽبواء ،كأنواع
التكنولوجيا البديلة اؼبغايرة ،كآخر التطورات يف ؾباؿ استخداـ تكنولوجيا ذات كفاءة قائمة على ثاين أكسيد
الكربوف كاستخداـ اؼبعايري اؼبتعلقة باالستخداـ اآلمن ؼبواد التربيد يف صناعة التربيد كتكييف اؽبواء .كقاؿ إف ثاين
أكسيد الكربوف ،أم مادة التربيد ( ،)R-744يستخدـ على كبو متزايد يف متاجر السوبر ماركت الكبرية يف صبيع
أكباء العامل ،يف نظم التربيد التعاقيب كيف النظم العابرة للنقطة اغبرجة ،حيث ذبرل األحباث على نطاؽ كاسع على
النظم األخرية هبدؼ التقليل من خسائر الطاقة .كيف مكيفات اؽبواء اؼبتنقلة اؼبستخدمة يف كسائل النقل ،استمر
تسويق مادة التربيد  HFO-1234yfبالنسبة ؼبركبات النقل اعبديدة ،كانتشر إىل عدد كبري من تصميمات اؼبركبات
األخرل ،كال سيما لدل األطراؼ غري العاملة باؼبادة ٓ ،كلكن اإلقباز الكامل ال يزاؿ ىدفان بعيدان .كعالكة على
ذلك ،استمر تطوير أجهزة تكييف اؽبواء اؼبتنقلة اليت تستخدـ مادة التربيد  ،R-744كيبدك أهنا أكشكت دخوؿ
مرحلة التسويق .مث قاؿ إف ضغط البخار ظل يبثل التكنولوجيا األساسية بالنسبة عبميع تطبيقات التربيد كتكييف
اؽبواء خالؿ مائة سنة خلت ،كمنذ سنوات عديدة هبرم تطوير عدة أنواع من التكنولوجيا اليت ال تستخدـ
تكنولوجيا ضغط البخار (التكنولوجيات اؼبغايرة) .أما بالنسبة للمعايري فتعمل بشأهنا بنشاط اؽبيئة الدكلية
للتكنولوجيا الكهربائية كاإللكًتكنية ( )IECكاؼبنظمة الدكلية لتوحيد اؼبقاييس .كقاؿ إف معايري اؽبيئتني تشمالف
سالمة مواد التربيد (التعريفات كالكميات اغبدية لشحنة مادة التربيد) كالصيانة (اؼبمارسات اآلمنة ،كما إىل
ذلك) كعلى كجو اػبصوص ،تؤثر الكميات اغبدية للشحن تأثريان بالغان على ربديد أم مواد التربيد تعترب آمنة
لالستخداـ كعلى اؼبواقع اليت يبكن أف تستخدـ فيها.
ْ -كعرض السيد بيكسوتو معلومات بشأف الفصل اعبديد كاؼبرفق الواردين يف الصيغة اغبالية من التقرير
فيما يتعلق ببدائل نظم التربيد على سفن الصيد .كيستجيب الفصل اعبديد للطلب الوارد يف اؼبقرر ِْٕ/
بتقدًن ما يتاح من معلومات جديدة كؿبدثة فيما يتعلق بػ ػ ػ ”توافر البدائل للحلوؿ ؿبل اؼبركبات األخرل
كللتعديل التحديثي يف سفن الصيد ،دبا يف ذلك يف البلداف اعبزرية الصغرية “.كذكر أف نسبة َٕ يف اؼبائة من
أساطيل الصيد العاؼبية ال تزاؿ تستخدـ مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم ِِ-كأف التحدم الذم سبثلو
إمكانية االنتقاؿ إىل بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي يتسم بأنبية كبرية يف منطقة آسيا
كاحمليط اؽبادئ ،فهي اؼبنطقة اليت تعمل فيها نسبة َٕ يف اؼبائة من أساطيل الصيد العاؼبية كاالقتصاد فيها يعتمد
اعتمادان كبريان على قطاع الصيد .كقاؿ إف ىناؾ خيارات لتحقيق االنتقاؿ من اؼبواد ذات القدرة العالية على
إحداث االحًتار العاؼبي إىل البدائل منخفضة القدرة على إحداث االحًتار العاؼبي ،اليت يبكن أف تصنف
حسب اؼبخاطر اليت تشكلها من النواحي اؼبالية كالتقنية كالتنظيمية .كاػبيار األكؿ ىو استخداـ مادتني من مواد
التربيد غري الكربونية-اؽبالوجينية :األمونيا ( )R-717كثاين أكسيد الكربوف ( .)R-744كبسبب التكاليف
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كالتعديالت الالزمة ال سبثل مادة التربيد  R -717حالن عمليان من أجل االستبداؿ أك التعديل التحديثي للوحدات
اؼبوجودة على السفن العاملة حاليان ،كلكنو حل يبكن النظر فيو بالنسبة للسفن اعبديدة أك لعمليات إعادة البناء
بالكامل .كعلى الرغم من ذلك ربققت بعض التجارب اإلهبابية لدل استخداـ اؼبادة  R -744يف مثل ىذه
الظركؼ .كفيما يتعلق بالتكلفة فإف النظم اليت تعمل باؼبادتني  R-717ك R-744تتنافس حاليان مع تكلفة نظم
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية .اػبيار الثاين ىو استبداؿ مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم ِِ-مع تعديل
اؼبنشآت .كقاؿ إف العديد من خالئط مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية هبرم تناكؽبا بالبحث حاليان كلكن مل يتح
بعد التوصل إىل حل .كمن اؼبمكن توقع التوصل إىل حل لألجل اؼبتوسط كإهباد بدائل فبكنة على األرجح يف
الفئة  A2أك الفئة ( A2Lمواد التربيد ذات القابلية الطفيفة لالشتعاؿ) اليت تتطلب تطبيق تدابري السالمة الكافية.
كاػبيار الثالث اؼبتمثل يف استخداـ مواد التربيد سهلة اإلحالؿ ،كعمليات التعديل التحديثي باستخداـ مواد
التربيد ذات القدرة اؼبعتدلة على إحداث االحًتار العاؼبي سيكوف مناسبان للنظم اليت سجلت فًتات خدمة أقل
من َُ ُٓ-سنة .كيتمثل اػبيار الرابع يف مواصلة استخداـ مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم ِِ-للنظم
اؼبتبقية اليت ال تزيد فًتة خدمتها عن ْ أك ٓ سنوات .ككانت إحدل اؼبسائل اليت يتعني النظر فيها فيما يتعلق
باػبيار ْ ىي كيفية تلبية اؼبتطلبات التنظيمية للمواد اؼبستنفدة لألكزكف يف البلداف اؼبستوردة.
ٓ -بعد ذلك ،عرض اؼبعلومات احملدَّثة كاعبديدة فيما يتعلق باختبار البدائل ربت ظركؼ درجات اغبرارة
احمليطة العالية .كيقدـ الفصل اؼبنقح الذم يتناكؿ ىذا اؼبوضوع مزيدان من اؼبعلومات عن التقارير اليت نشرت
للمشاريع اليت اختربت يف إطارىا مواد تربيد بديلة عند حرارة ّٓ درجة مئوية كيف حوايل ِٓ درجة مئوية،
كتضمن موجزات على ىيئة جداكؿ لكل مشركع من اؼبشاريع الثالثة .ككانت اعبوانب الرئيسية اؼبقدَّمة ؼبشاريع
االختبار على النحو التايل:
(أ) مشركع تعزيز استخداـ اؼبربدات ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي يف صناعة
تكييف اؽبواء بالبلداف اليت تتميز بدرجات حرارة ؿبيطة عالية ( :)PRAHAأقبزت اؼبرحلة األكىل كنشر التقرير،
كما أقبز ُّ مبوذجان أكليان دبواصفات ؿبددة يف أربع فئات ،كاختربت طبسة بدائل ـبتلفة باؼبقارنة مع ماديت
التربيد اللتني اعتربتا كخط أساس كنبا مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم  ِِ-كاؼبركب  .R-410Aاؼبرحلة
الثانية .اعتيمدت كستبدأ يف عاـ َُِٔ؛
اآلف؛

(ب) اؼبشركع اؼبصرم لبدائل مواد التربيد ( :)EGYPRAال يزاؿ قيد التنفيذ ،كمل تنشر نتائجو حىت

(ج) كزارة الطاقة األمريكية :أقبزت اؼبرحلة األكىل يف تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ كنشر تقرير عنها.
اختبار َُ بدائل يف كحدتني باؼبقارنة مع مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم ِِ-كاؼبركب  ،R-410Aمع تغيري
كمية شحن مادة التربيد كجهاز التوسيع (التحسني الطفيف) .كبدأت اؼبرحلة الثانية خالؿ عاـ َُِٔ؛
(د) برنامج تقييم مواد التربيد البديلة ( :)AREPأقبزت اؼبرحلة األكىل يف عاـ َُِْ .كاؼبرحلة
الثانية أقبزت يف عاـ َُِٔ؛ هبرم اإلبالغ عن االختبار ،كنشر الربنامج ّّ تقريران .كيف الربنامج الثاين لتقييم
مواد التربيد البديلة ( ،)AREP-IIأجريت االختبارات من جانب كيانات متعددة استخدمت بركتوكوالت اختبار
ـبتلفة .كاف ؾبموع مواد التربيد اؼبختربة ُٕ مادة (ARM- ،N-20 ،L-41 ،L-20 ،DR-55 ،DR-5A ،HFC-32
 ،HPR2A ،ARM-71A ،20كغريىا) كجرل اختبارىا يف ؾبموعة كاسعة من نظم خط األساس اؼبتنوعة اليت
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(R-404A

كانت مشحونة أصالن دبركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم )HCFC-22 ( ِِ-أك بأحد اؼبواد
 R-407Cأك  ،) R-410Aككاف االختبار إما عن طريق اإلحالؿ اؼبباشر السهل أك بالتحسني الطفيف.

أك

ٔ -بعد ذلك قدـ اؼبالحظات التالية فيما يتعلق دبشاريع االختبار :كاف من الصعب مقارنة مشاريع
االختبارات يف درجات اغبرارة احمليطة العالية اغبالية (مشركع  ،PRAHAكمشركع ـبترب أكؾ ريدج الوطين
( ،)ORNLكبرنامج تقييم اؼبربدات البديلة)؛ كمن شأف استخداـ بارامًتات اختبار قابلة للمقارنة يف االختبارات
كالتجارب اؼبيدانية اؼبستقبلية أف يكوف مفيدان لتقييم النتائج؛ كيلزـ إجراء تقييم شامل ؼبخاطر البدائل القابلة
لالشتعاؿ أثناء الًتكيب كالصيانة كاإلخراج من اػبدمة يف ظركؼ درجات اغبرارة احمليطة العالية؛ كستتأثر عملية
االنتقاؿ بالتوافر التجارم ؼبواد التربيد كالعناصر اعبديدة الالزمة للتحسني األمثل ؼبعدات التربيد كتكييف اؽبواء.
ٕ -بعد ذلك قدـ السيد كوهبربز معلومات بشأف التحديثات اليت أدخلت على الفصل اؼبتعلق بسيناريو
العمل كاؼبعتاد كسيناريو التخفيف .كسرد العوامل اليت أخذت يف اغبسباف ،من قبيل القواعد التنظيمية اغبالية
كاليت هبرم النظر فيها لدل األطراؼ غري العاملة باؼبادة ٓ كأثر اللوائح اليت هبرم النظر فيها؛ كاعبدكؿ اؼبنقح
اؼبتعلق بنسب النمو ؼبختلف القطاعات الفرعية للتربيد كتكييف اؽبواء؛ كاؼبعلومات اإلضافية عن إنتاج مركبات
الكربوف اؽبيدركفلورية اؼبختلفة ،دبا يف ذلك على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،اؼبركبات األساسية لقطاع التربيد
كتكييف اؽبواء؛ كمسألة إضافة ُٖ سنة لفًتة التحويل الصناعي يف سيناريو التخفيف ّ-للطرؼ العامل دبوجب
اؼبادة ٓ ،كأثر ذلك على الطلب اإلصبايل .كذكر أف اؼبرفق ّ يقدـ حملة عامة عن القواعد التنظيمية النهائية يف
االرباد األكركيب كالواليات اؼبتحدة كالياباف ،اليت تعاجل صبيعها مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.
ٖ -كفيما يتعلق بالقواعد التنظيمية اليت هبرم النظر فيها لسيناريو العمل كاؼبعتاد بالنسبة للطرؼ غري
العامل دبوجب اؼبادة ٓ ،أكجز القواعد التنظيمية لالرباد األكركيب كالواليات اؼبتحدة ،مالحظان أف توقعات
السيناريو بدكف القواعد التنظيمية سبتد إىل عاـ ََِّ فحسب ،كذلك بسبب عدـ اليقني بشأف ما قد ينفذ من
األنظمة كالسياسات كاػبيارات البديلة بعد تلك السنة .كعرض منحنيني يوضحاف أثر استخداـ النهجني
لسيناريو العمل كاؼبعتاد .كفيما ىبص سيناريوىات التخفيف ،أكد أهنا مل تتغري باؼبقارنة مع تلك الواردة يف
النسخ السابقة من التقرير ،كما أكد أنو بالنسبة لسيناريو التخفيف )MIT-3( ّ-جرل ربديد الطلب للفًتات
اؼبختلفة الالزمة للتحويل الصناعي كذلك لفًتة تراكحت من ٔ إىل ُٖ عامان بالنسبة لألطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٓ .مث َّبني الطلب قيم الطلب اإلصبايل اؼبتكامل احملسوبة لسيناريو العمل كاؼبعتاد كسيناريو التخفيف ،ّ-
كسيناريو التخفيف ْ-كسيناريو التخفيف ٓ-للفًتتني ََِِ ََِٓ-كََِِ .ََِْ-كظهرت يف سيناريو
التخفيف ّ-للفًتة ََِّ ََِٓ-أكرب الوفورات باؼبقارنة مع سيناريو العمل كاؼبعتاد ،بالغة يف حدكد ٕٓ يف
اؼبائة .بعد ذلك عرض الرسوـ البيانية لفًتات التحويل اؼبختلفة كأثرىا على الطلب اإلصبايل يف التصنيع بالنسبة
لسيناريو التخفيف .ّ-كأدت فًتة ربويل صناعي مدهتا ست سنوات إىل البفاض سريع يف إصبايل الطلب
السريع بعد بدء التحويل؛ يف حني أدت فًتة ربويل مدهتا ُِ عامان إىل البفاض الطلب اإلصبايل ببطء شديد
بعد بدء التحويل ،يف حني أدت فًتة التحويل البالغة ُٖ سنة إىل استمرار ارتفاع الطلب خالؿ السنوات االثنيت
عشرة األكىل بعد بدء التحويل ،كمل يبدأ الطلب يف االلبفاض إال بعد انتهاء تلك اؼبدة.
ٗ -كاختتم كلمتو قائالن إف اػبطوة التالية اليت ستتخذ استجابة للمقرر ِٕ ْ/ىي إعداد نسخة أخرل
مستكملة من تقرير االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ ،حسب االقتضاء ،مع مراعاة اؼبناقشات اليت جرت
أثناء االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كأم معلومات جديدة متاحة.
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تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 7116
َُ -قدـ السيد آشلي ككدكوؾ الرئيس اؼبشارؾ للفريق كالرئيس اؼبشارؾ للجنة اؼبؤقتة اؼبعنية باػبيارات التقنية
للرغاكل اؼبرنة كاعباسئة عرضان عن تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم للعاـ َُِٔ ،فأكجز اػبطة العامة
للعرض الذم يشمل التقرير اؼبرحلي لكل عبنة من عباف اػبيارات التقنية ،كالتوصيات اؼبتعلقة باإلعفاءات
ألغراض االستخداـ اغبرج كبإعفاء كاحد لغرض االستخداـ الضركرم ،كمتابعة اؼبقرر ِٔ ٕ/بشأف اؽبالونات،
كما يشمل عرض االستجابة للمقرر ِٕ ،ٓ/بشأف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية.
ُُ -بعد ذلك قدـ التقرير اؼبرحلي للجنة اػبيارات التقنية للرغاكم اؼبرنة كاعباسئة .فأبلغ أف اللجنة تؤدم
عملها بشكل جيد ،حيث ربققت نسبة حضور قدرىا َٗ يف اؼبائة ألعضائها يف اجتماع عبنة اػبيارات التقنية
للرغاكم اؼبرنة كاعباسئة اؼبنعقد يف أيار/مايو َُِٔ يف مونًتياؿ ،كتوافقت اآلراء على التقرير اؼبرحلي .كيزداد
الطلب على الرغاكم بنسبة ٓ كل عاـ ،ليصل إىل ِٕ مليوف طن يف عاـ َُِٗ ،كتتسم منتجاهتا باألنبية
للحماية يف ؾبايل اؼبناخ كالغذاء .كىناؾ عدد كبري من مصنعي الرغاكم جرل تزكيدىم ،أيضان ،بعدد أقل من
حجرات أنظمة التصنيع كىناؾ عدد أقل من ذلك من شركات اؼبواد الكيميائية يقوـ بتصنيع عوامل اإلرغاء.
كأدل االنتقاؿ إىل عوامل اإلرغاء اعبديدة إىل إعادة تشكيل حجرات نظم التصنيع كقد يشكل ىذا ربديان
أساسيان لكثري من جهات تصنيع الرغاكم ،كالسيما اؼبشاريع الصغرية كاؼبتوسطة اغبجم يف األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ .كأشار السيد ككدكوؾ إىل كجود خطأ يف التقرير اؼبرحلي فيما يتعلق بالتخفيض التدرهبي (بدال
من التخلص التدرهبي) من مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف أسًتاليا ،كعرض النص اؼبصوب اؼبتفق عليو.
ككصف أيضان بعض التحديات اليت يبكن أف تنشأ أثناء االنتقاؿ إىل بدائل منخفضة القدرة على إحداث
االحًتار العاؼبي يف عمليات اإلرغاء .كينبغي النظر يف األداء اغبرارم لألجل الطويل ،فضالن عن العديد من
القواعد التنظيمية اؼبختلفة اليت تؤثر يف اختيار العوامل ،دبا يف ذلك الشركط اؼبتعلقة بكفاءة استخداـ الطاقة،
كالسالمة من اغبرائق كاؼبركبات العضوية اؼبتطايرة .كيبكن للكثري من جهات تصنيع الرغاكم لدل األطراؼ
العاملة دبوجب اؼبادة ٓ أف تتخطى اؼبراحل بالقفز مباشرة من عوامل اإلرغاء القائمة على مركبات الكربوف
اؽبيدرككلورية فلورية إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،كلكن خيارات البدائل آخذة
يف التطور .كترتبط اؽبيدرككربونات بتكلفة رأظبالية عالية للمؤسسات الصغرية كاؼبتوسطة فيما يتعلق بضركرة إدارة
السالمة من اغبرائق .أما األكليفينات اؽبيدركفلورية كاألكليفيات اؽبيدرككلورية فلورية فهي ذات قابلية اشتعاؿ
معدكمة أك منخفضة كلكن تكلفتها عالية حاليان .كتتسم فورمات اؼبيثيل كاؼبيثيالؿ بقابليتها لالشتعاؿ ،كلكن
ذلك يبكن التعويض عنو جزئيان عن طريق اؼبزج مع البوليوالت .كقد توفر اؼبزائج اليت زبضع للتحسني األمثل
اؼبؤلفة من صبيع عوامل اإلرغاء دبا يف ذلك فورمات اؼبيثيل كاؼبيثيالؿ ،كاألكليفينات اؽبيدركفلورية (،)HFO
كاألكليفينات اؽبيدرككلورية فلورية ( )HCFOحلوالن تقلل إىل أدىن حد فبكن من أضرار العوامل الفردية .كأشار إىل
أف التقرير اؼبرحلي للجنة اػبيارات التقنية للتربيد كتكييف اؽبواء كاؼبضخات اغبرارية سيؤجل لتفادم تكرار
اؼبعلومات اؼبقدمة يف التقارير األخري لفرقة العمل ،كال سيما تقرير فرقة العمل اؼبعنية باؼبقرر ِٕ ْ/اؼبقدـ إىل
االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية.
ُِ -كقدـ السيد سريجي كوبيلوؼ ،الرئيس اؼبشارؾ للجنة اػبيارات التقنية اؼبعنية باؽبالونات (،)HTOC
عرضان عن التقرير اؼبرحلي للجنة اؼبؤلف من معلومات مستكملة عن البدائل ،كمعلومات مستكملة عن قطاع
اعبيش كالطرياف ،كمعلومات عن متابعة اؼبقرر ِٔ .ٕ/كفيما يتعلق ببدائل اؽبالونات ،أشار إىل أنو باإلضافة إىل
ّ-ّ،ّ،ثالث فلوريد-ِ-بركمو الربكبني ( )2-BTPهبرم تطوير طبسة عوامل جديدة :ثالثة لتطبيقات التسييل
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لالستعاضة عن اؽبالوف ُُُِ ،كعاملني اثنني لتطبيقات الغمر لالستعاضة عن اؽبالوف َُُّ .كسبر ىذه
العوامل دبراحل ـبتلفة يف عملية تطويرىا ،كبعضها ال يتاح إال بكميات ـبتربية .كأحد ىذه العوامل ،األكليفني
اؽبيدركلورم فلورم (( )HCFO-1233zd(Eهبرم إنتاجو بالفعل كعامل إرغاء كمادة إذابة كتربيد ،كجرل تقديبو
كعامل غمر كامل إلطفاء اغبرائق عن طريق برنامج سياسة البدائل اعبديدة ذات األنبية لوكالة ضباية البيئة
بالواليات اؼبتحدة .كبالتايل من اؼبمكن أف يتوفر عامل إطفاء حرائق آخر يف اؼبستقبل القريب .كفيما يتعلق
بالقطاع العسكرم ،أفاد بأف جيش الواليات اؼبتحدة استضاؼ يف تشرين األكؿ/أكتوبر َُِٓ حلقة عمل
مدهتا يوماف عن اغبماية من اغبرائق العسكرية ،بينما هبرم التخطيط لتنظيم حلقة عمل أخرل لعاـ َُِٕ.
كحضر اغبدث يف عاـ َُِٓ مشاركوف من جهات أخرل يف الواليات اؼبتحدة يف ؾباالت اػبدمات العسكرية
كالصناعة كاألكساط األكاديبية باإلضافة إىل شركاء من اعبهات العسكرية اغبليفة .كناقش اؼبشاركوف القضايا
ذات االىتماـ اؼبشًتؾ مثل اؽبالونات كاؼبواد البديلة لعوامل إطفاء اغبريق القائمة على اؼبركبات اؽبيدركفلورية،
كالتهديدات الناشئة من قبيل بطاريات أيونات الليثيوـ .كأتاح ىذا اغبدث تبادالن حسنان للمعلومات ،كتوفر عبنة
اػبيارات التقنية للهالونات اؼبعلومات اؼبتعلقة بو لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ من أجل تشجيع مشاركة
جيوشها يف أنشطة تعاكف فباثلة يف اؼبستقبل.
ُّ -كذكر أف عبنة اػبيارات التقنية للهالونات تواصل أيضان عملها مع منظمة الطرياف اؼبدين الدكيل بشأف
التخلص التدرهبي من اؽبالونات يف الطرياف اؼبدين .كتتوقع اللجنة أف منظمة الطرياف اؼبدين الدكيل ستوافق على
عاـ َِِْ تارىبان هنائيان ال هبوز بعده استخداـ اؽبالونات يف حجرات الشحن يف الطائرات اؼبصممة حديثان.
كمن اؼبهم أيضان أف وبصل اؼبركب ( )2-BTPعلى اؼبوافقة التنظيمية يف الواليات اؼبتحدة من أجل استرياده يف
أجهزة اإلطفاء احملمولة كاؽبياكل احمليطة باحملركات يف الطائرات .كبالنسبة للوكالة األكركبية لسالمة الطرياف ،يتوقع
كضع القواعد كاعتماد القواعد التنظيمية النهائية اليت ربكم استخداـ اؽبالونات يف الطرياف يف عاـ َُِٕ.
كتواريخ التطبيق اؼبتوقعة تأيت بعد سنة كاحدة من الدخوؿ لنظم دكرات اؼبياه (استبداؿ اؽبالوف َُُّ) كُّ
كانوف األكؿ/ديسمرب َُِٖ ألجهزة اإلطفاء احملمولة (استبداؿ اؽبالوف ُُُِ).
ُْ -كقدـ أيضان معلومات عن متابعة اؼبقرر ِٔ .ٕ/ككفقان للمقرر تلقت أمانة األكزكف معلومات من أربعة
أطراؼ ىي :أسًتاليا ككندا كاالرباد األكركيب كالواليات اؼبتحدة .كأكجز الرسائل الرئيسية اليت تضمنتها الردكد،
اليت كانت مفيدة للغاية كأعرب عن قلقو من أف إمدادات اؽبالونات اؼبعاد تدكيرىا قد تكوف غري كافية لتلبية
احتياجات الطرياف اؼبدين يف اؼبستقبل.
ُٓ -كبدأت السيدة مارتا بيزانو ،الرئيسة اؼبشاركة للجنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل ،عرضها عن التقرير
اؼبرحلي لتلك اللجنة باإلشارة إىل أف االستخدامات اػباضعة للرقابة لربكميد اؼبيثيل من جانب صبيع األطراؼ ال
يسمح هبا يف الوقت الراىن إال كفقان لإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج .كؽبذا السبب ،فإف أكثر من َٗ يف
اؼبائة من بركميد اؼبيثيل يستخدـ حاليان ألغراض اغبجر الصحي كاؼبعاعبة قبل الشحن ،كىي من االستخدامات
اؼبعفاة .كقد ظل االستهالؾ ألغراض اغبجر كاؼبعاعبة قبل الشحن مستقران نسبيان عند َََ ُُ طن مًتم سنويان
كلكنو آخذ يف التزايد لدل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ ،كيف االلبفاض لدل األطراؼ غري العاملة دبوجب
اؼبادة ٓ .كأشارت أيضان إىل أف بعض التحديات الرئيسية ال تزاؿ قائمة يف ؾباؿ االستخدامات اػباضعة للرقابة،
دبا يف ذلك التجارة غري القانونية يف بركميد اؼبيثيل ،كعدـ اإلبالغ عن اؼبخزكنات ككجود بعض االستخدامات
غري اؼببلغ عنها.
25

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8

ُٔ -كتشمل التطورات اعبديدة فيما يتعلق ببدائل بركميد اؼبيثيل اؼبستخدمة ألغراض اغبجر كاؼبعاعبة قبل
الشحن ضبط األجواء للحبوب كثنائي نيًتيل اإليثاف ( )EDNللخشب اؼبقطوع؛ كىذه التطورات مهمة ألف
استخداـ بركميد اؼبيثيل غبماية اغببوب كاػبشب اؼبقطوع تشكل اعبزء األكرب من االستخدامات اغبالية لربكميد
اؼبيثيل يف أغراض اغبجر كاؼبعاعبة قبل الشحن .كباإلضافة إىل ذلك ،سنت نيوزيلندا قانونان ينص على أف صبيع
عمليات التبخري بربكميد اؼبيثيل ألغراض اغبجز كاؼبعاعبة قبل الشحن هبب أف تتم اعتباران من عاـ ََِِ
باستخداـ معدات السًتداد اؼبادة .كتناكلت أيضان التقارير الواردة من االتفاقية الدكلية غبماية النباتات اليت تشري
إىل أنو سيجرم النظر يف تنقيح اؼبعيار الدكيل لتدابري الصحة النباتية رقم ُٓ ( )ISPM-15إلتاحة معاعبة اغبجر
الصحي باستخداـ فلوريد السلفوريل كاألجواء اؼبعدَّلة.
ُٕ -كيف سياؽ اختتامها للعرض ذكرت أف التحديات اؼبتبقية فيما يتعلق بربكميد اؼبيثيل تشمل البدائل
اؼبستخدمة يف اؼبشاتل بالنظر إىل اؼبستويات العالية اؼبطلوبة لصحة مواد التكاثر النبايت كإىل األساليب اؼبختلفة
اليت قد هبرم هبا تصنيف اآلفات كاألمراض من طرؼ إىل آخر (أم باعتبارىا استخدامات ألغراض اغبجر
كاؼبعاعبة قبل الشحن أك استخدامات خاضعة للرقابة تتطلب اغبصوؿ على إعفاءات ألغراض االستخدامات
اغبرجة) .كمن األمور اليت تشكل صعوبة أيضان ازدياد بعض األمراض (مثالن تعفن اؼباكركفومينا يف شبرة الفراكلة)
نتيجة الستخداـ البدائل.
ُٖ -كبدأ السيد إياف بورتر ،باسم الرئيسني اؼبشاركني األخريني من عبنة اػبيارات التقنية لربكميد اؼبيثيل
(السيد ؿبمد بصرم كالسيدة بيزانو) عرضان عن التوصيات اؼبؤقتة للجنة بشأف اإلعفاءات ألغراض االستخداـ
اغبرج للعامني َُِٕ كَُِٖ بتقدًن حملة عامة عن االذباىات كالنتائج اؼبتعلقة بالًتشيحات لإلعفاءات
ألغراض االستخداـ اغبرج لعامي َُِٕ كَُِٖ .كذكر أف طلبات اإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج
لربكميد اؼبيثيل من األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ البفض من ُْٔ ترشيحان لكمية بلغت ََٕ ُٖ طن
يف عاـ ََِٓ إىل ترشيحني من كندا كأسًتاليا ،لكمية ّْ طنان يف عاـ َُِٖ .كيف األطراؼ العاملة دبوجب
اؼبادة ٓ البفض ؾبموع كمية بركميد اؼبيثيل اؼبرشحة لإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج من َّٓ طنان يف عاـ
َُِٓ إىل ََّ طن لعاـ َُِٕ ،كمل تقدـ اؼبكسيك ترشيحان يف اعبولة اغبالية .ككانت األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ اليت قدمت ترشيحات يف اعبولة اغبالية ىي األرجنتني كالصني كجنوب أفريقيا.
ُٗ -كأشار إىل أف ؾبموع اؼبخزكنات اؼببلَّغ عنها من صبيع األطراؼ بلغ َُْ طنان .ككانت ىذه أكؿ جولة
ترشيح تبلغ فيها األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ عن اؼبخزكنات؛ كباإلضافة إىل ذلك ،فإف أحد األطراؼ
العاملة دبوجب اؼبادة ٓ اليت تقدـ ترشيحان لإلعفاء ألغراض االستخداـ اغبرج مل يقم باإلبالغ عن اؼبخزكنات
يف حني أبلغت بقية تلك األطراؼ عن عدـ امتالكها ألم ـبزكنات .كأضاؼ أف توصيات اللجنة بشأف
اإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج ،مثلما جرت العادة ،مل تعدَّؿ باحتساب اؼبخزكنات .بعد ذلك قدـ حملة
عامة عن التوصيات النهائية بشأف اإلعفاءات ألغراض االستخداـ اغبرج يف ستة ترشيحات الستخدامات ما
قبل الزراعة (تبخري الًتبة) .ككردت ىذه الًتشيحات من طرفني غري عاملني دبوجب اؼبادة ٓ (كندا كأسًتاليا)
كمن ثالثة أطراؼ عاملة دبوجب اؼبادة ٓ (األرجنتني كالصني كجنوب أفريقيا) .كبالنسبة لشتالت الفراكلة
األسًتالية يف عاـ َُِٖ ،صدرت التوصية اؼبؤقتة بتقليل الكمية اؼبرشحة بنسبة ُٓ يف اؼبائة ،من ٕٔ ِٗ,طنان
إىل ٕٔٔ ِٓ,طنان ،استنادان إىل زبفيض طفيف ( َّ َ,طن) ؼبعاعبة اؼبادة التحتية ،كيستند التخفيض اؼبتبقي
إىل التبخري بالبدائل اؼبتاحة (أم ّ )D/Pic-ُ,يف كقت مبكر من دكرة احملصوؿ عندما تكوف الًتبة دافئة كال
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تظهر فيها اؼبشكالت اؼبرتبطة بظركؼ الًتبة الباردة .كمن اؼبمكن أف هبرم ربديث برنامج األحباث اغبايل إىل
االجتماع اغبايل للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كفقان للمقرر ِٓ.ْ/
َِ -كبالنسبة لشتالت الفراكلة الكندية ،رأت اللجنة أهنا غري قادرة على تقييم ترشيح عاـ َُِٕ لكمية
ُِٔ ٓ,أطناف ألهنا رأت أف برنامج األحباث الذم يدعم الًتشيح مل يكن كافيان كأف مسألة كلوركبيكرين اؼبياه
اعبوفية ال تزاؿ غري كاضحة؛ كمن اؼبتوقع ،مع ذلك ،أف الطرؼ قد يقدـ ربديثان آخر أثناء االجتماع اغبايل على
النحو اؼبطلوب دبوجب اؼبقرر ِٓ .ْ/كبعد التقييم اؼبؤقت ،قدمت كندا معلومات تشري إىل أنو من اؼبقرر تنفيذ
برنامج حبث مفصل كفبوؿ يتناكؿ بقية أغراض االستخداـ اغبرج لديها .كبالنسبة للًتشيح الذم قدمتو األرجنتني
لكمية ّ ْٓ,طنان لفاكهة الفراكلة ،أقرت اللجنة كجود حدكد لفعالية البدائل يف اؼبناطق الباردة ،كلكنها أكصت
بتخفيض الكمية إىل ُٕ ّٓ,طنان على أساس األخذ باألغشية اغباجزة مع استخداـ بركميد اؼبيثيل خالؿ فًتة
سنتني كاعتماد البدائل اؼبتاحة (أم  .)i.e., 1,3-D/Picكبالنسبة للًتشيح اؼبقدـ لكمية ٕٓ طنان للطماطم ،أقرت
اللجنة أنو ال توجد حاليان بدائل يبكن استخدامها للديداف األسطوانية من نوع ناكوبوس (Nacobbus
 .)nematodeكاستندت التوصية اؼبؤقتة إىل األخذ باألغشية اغباجزة مع استخداـ بركميد اؼبيثيل على مدل فًتة
سنتني .كبالنسبة للًتشيحني اؼبقدمني من الصني (اغبقوؿ اؼبفتوحة كالزراعة احملمية للزقببيل) ،صدرت التوصية
اؼبؤقتة بتخفيض الكمية بنسبة ُّ يف اؼبائة ؼبراعاة تأثري األخذ باألغشية اغباجزة مع استخداـ بركميد اؼبيثيل على
مدل فًتة سنتني.
ُِ -كاختتم السيد بصرم العرض بتقدًن الًتشيح لإلعفاء ألغراض االستخداـ اغبرج يف السلع كاؽبياكل
الذم تقدمت بو جنوب أفريقيا .كصدرت التوصية اؼبؤقتة بتخفيض الكميات اؼبرشحة يف القطاعني الرئسيني
اؼبذكورين يف الًتشيح ،كنبا اؼبطاحن كاؼبساكن .ففي اؼبطاحن جرل زبفيض الكمية اؼبرشحة البالغة ُّ طنان على
أساس معدؿ جرعات تبخري قدره َِ غراـ/مًت ّ كعملية تبخري كاحدة سنويان كحد أقصى ،كذلك كتدبري
انتقايل إلتاحة الوقت الكايف من أجل اعتماد البدائل كاالستفادة منها على الوجو األمثل .كاستند التخفيض
بالنسبة للمساكن (اؼبنازؿ) إىل ضبط معدؿ التبخري ليتوافق مع االفًتاضات اؼبعيارية للجنة .كيف ختاـ عرضو،
أكجز النقاط البارزة على النحو التايل :مل تقدـ الواليات اؼبتحدة أم ترشيح ألغراض االستخداـ اغبرج يف اعبولة
اغبالية؛ كمل تقدـ اؼبكسيك ترشيحان يف اعبولة اغبالية ،كأشارت بصورة غري رظبية إىل أف لديها ـبزكنات؛ كأشارت
الصني إىل أهنا تعتزـ أف يكوف العاـ َُِٖ ىو آخر عاـ تقدـ فيو الًتشيحات ألغراض االستخداـ اغبرج .كمل
تقم صبيع األطراؼ بتقدًن األطر احملاسبية على النحو اؼبطلوب دبوجب الفقرة ٗ(ك) من اؼبقرر د .إ ، ْ/ُ-كىو
أمر ىاـ ألف اإلبالغ الدقيق عن اؼبخزكنات مسألة حيوية يف التقييم .كأخريان ،الحظ أف إسرائيل أبلغت أمانة
األكزكف باستخداـ طارئ لكمية ََٓ كيلوغراـ من بركميد اؼبيثيل ؼبعركضات اؼبتاحف.
ِِ -كقدمت السيدة ىيلني توب ،الرئيسة اؼبشاركة للجنة اػبيارات التقنية الطبية كالكيميائية ،التقرير اؼبرحلي
االفتتاحي للجنة ،معلنة اقًتاب اإلقباز الكامل للتحوؿ العاؼبي عن أجهزة االستنشاؽ باعبرعات اؼبقننة القائمة
على مركبات الكربوف الكلورية فلورية ،مع تنفيذ عمليات التصنيع اؼبتبقية ؼبثل تلك األجهزة باستخداـ ـبزكنات
مركبات الكربوف الكلورية فلورية .كهبذا ستصبح األسواؽ خالية من مركبات الكربوف الكلورية فلورية يف السنوات
القليلة اؼبقبلة .كال تزاؿ أجهزة االستنشاؽ باؼبساحيق اعبافة ذات اؼبلكية اؼبسجلة آخذة يف التنوع ،كتقوـ
الشركات باالستثمار يف أنواع فريدة من التكنولوجيا اػباصة هبا إلعطاء اعبرعات .كلكن أجهزة االستنشاؽ
باعبرعات اؼبقننة ال تزاؿ سبثل عماد اؼبعاعبة باالستنشاؽ ،كتستأثر حبوايل َٔ يف اؼبائة من السوؽ العاؼبية .كيف
األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ ،ازداد استخداـ أجهزة االستنشاؽ بصورة عامة كيف حني أصبح استخداـ
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أجهزة االستنشاؽ باؼبساحيق اعبافة مقبوالن على نطاؽ كاسع .كقدـ السيد جياقبن زانغ ،الرئيس اؼبشارؾ للجنة،
تقريران عن االستعراض الذم أجرتو اللجنة للمعلومات اؼبتعلقة بعوامل التصنيع ،كاليت قدمتها األطراؼ كفقان للمقرر
ُٕ .ٔ/كقاؿ إنو ،استنادان إىل اؼبعلومات اؼبقدمة أك تلك اليت مل يعد يبلغ عنها ،قد يرغب اجتماع األطراؼ يف
النظر يف أف وبذؼ من اعبدكؿ ألف الوارد يف اؼبقرر ِّ ٕ/إنتاج البوليربكبني اؼبكلور ،كأسيتات فينيل اإليثيلني
اؼبكلور ،كمشتقات إيزكسيانيت اؼبيثيل؛ كحذؼ إسرائيل لتخلصها من ثالث كلوريد النيًتكجني يف إنتاج الكلور
كالقلويات؛ كالواليات اؼبتحدة إلنتاج البوليوليفني اؼبكلور اؼبسلفن .كباإلضافة إىل ذلك ،قد ترغب فرادل
األطراؼ يف النظر يف زبفيض مستويات الًتكيب/االستهالؾ كاالنبعاثات القصول يف اعبدكؿ باء من اؼبقرر
ِّ ٕ/استنادان إىل بياناهتا اؼببلَّغ عنها .كقد تود األطراؼ أيضان أف تنظر يف ربديث اؼبعلومات اػباصة هبا فيما
يتعلق باستخدامات عوامل عمليات التصنيع اإلحدل عشرة اؼبتبقية كأف تقدـ اؼبعلومات بشأف التكنولوجيا
اؼبستخدمة حاليان للحد من االنبعاثات ،كاالنبعاثات الفعلية ،كالبدائل اؼبتاحة لالستعاضة عن اؼبواد اؼبستنفدة
لألكزكف يف تلك العمليات ،حبلوؿ هناية عاـ َُِٕ يف الوقت اؼبناسب إلدراجها يف التقرير اؼبقبل الصادر عن
اللجنة دبوجب اؼبقرر ُٕ ،ٔ/يف أكائل عاـ َُِٖ .بعد ذلك قاـ السيد كييشي أكىنيشي ،الرئيس اؼبشارؾ
للجنة ،دبواصلة العرض فقدـ تقريران عن استعراض اللجنة كتوصياهتا بشأف الًتشيحات اؼبقدمة من الصني لعاـ
َُِٔ لإلعفاءات ألغراض االستخداـ الضركرم لكمية ٓٔ طنان من رابع كلوريد الكربوف من أجل االستخداـ
يف ربليل اؼبياه .كيف عاـ َُِٔ ،أبلغت الصني عن صعوبة تنفيذ مبوذج جديد يستخدـ التنظري الطيفي لليزر
كسط طيف األشعة ربت اغبمراء ،كقررت االستعاضة عن رابع كلوريد الكربوف برابع كلورك اإليثيلني ،فبا يتيح
استمرار استخداـ اؼبعدات القائمة للقياس الطيفي باألشعة ربت اغبمراء .كطلبت اللجنة أف تقوـ الصني ،قبل
تقديبها ألم ترشيحات أخرل ،بتقدًن معلومات ؿبددة عن أم تقييمات أجرهتا الستخداـ األساليب التحليلية
الدكلية األخرل؛ كعن التقدـ احملرز يف تطوير أساليبها البديلة ،دبا يف ذلك تنقية رابع كلورك اإليثيلني؛ كجدكؿ
زمين للتخلص التدرهبي من االستخدامات اؼبختربية كالتحليلية لرابع كلوريد الكربوف ،يشري إىل اػبطوات كالتواريخ
اؼبتوقعة ؽبذه العملية.
ِّ -بعد ذلك ،كاصل السيد كوهبربز العرض فقدـ معلومات عن التقرير الذم أعده الفريق العامل الذم
أنشأه فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم استجابة للمقرر ِٕ ،ٓ/باسم الرئيسني اؼبشاركني للفريق العامل
السيد دانياؿ فريدكنيك كالسيدة شيكيو زانغ .كيف اؼبقرر ِٕ ٓ/طلب اجتماع األطراؼ إىل الفريق أف هبرم
األحباث كيعد تقريران لكي ينظر فيو الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو الثامن كالثالثني ،كذلك بشأف
ثالثة طلبات مستقلة قدمتها األطراؼ ،كيتعلق أحدىا بتقدير لكميات االستخدامات الضركرية لألطراؼ غري
العاملة دبوجب اؼبادة ٓ اعتباران من عاـ ََِِ ،كيتعلق طلب آخر بتقييم احتياجات خدمات الصيانة للفًتة
ََِِ ََِّ-لدل األطراؼ غري العاملة باؼبادة ٓ ،يف حني كاف الثالث يتعلق بتقرير عن كميات مركبات
الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية اؼبنتجة مؤخران ،كتقديرات اإلنتاج اؼبستقبلي كاالحتياجات التقديرية لألطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ من أجل تلبية االحتياجات احمللية األساسية بعد عاـ ََِِ .ككصف السيد كوهبربز تكوين
الفريق العامل ،الذم يتألف من تسعة أعضاء يف الفريق .كأكضح النهج اؼبتبع يف االستجابة للمقرر ِٕ ٓ/كذكر
عددان من العناصر اؼبتعلقة بذلك .ليست حالة مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية فباثلة غبالة مركبات الكربوف
الكلورية فلورية؛ فعلى مدل سنوات كثرية ماضية كانت األطراؼ العاملة باؼبادة ٓ سبثل اعبهات اؼبنتجة لكثري من
مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية مثل  HCFC-22ك HCFC-141 bك .HCFC-142 bكعند إعداد التقرير ،نظر
الفريق العامل يف مصادر ـبتلفة للمعلومات من قبيل التقارير اؼبقدمة من األطراؼ (من أسًتاليا ككندا كالواليات
28

UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/8

اؼبتحدة) ،كالبيانات اليت أبلغت عنها أمانة األكزكف فيما يتعلق دبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية للفًتة
ََُِ ،َُِْ-كبيانات الربامج القطرية الواردة من أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ
للفًتة ََِٗ ،َُِْ-كبيانات استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية للعاـ ََِِ لدل األطراؼ
العاملة دبوجب اؼبادة ٓ اؼبستمدة من اؼبعلومات اؼبتاحة عن اؼبرحلة األكىل ػبطط إدارة التخلص التدرهبي.
ِْ -كأشار إىل أنو يف تسعينيات القرف اؼباضي كاف إنتاج األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ من مركبات
الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية أعلى بكثري من إنتاجها لدل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ؛ ففي عاـ ُٓٗٗ،
على سبيل اؼبثاؿ ،أنتجت األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ كمية إصبالية قدرىا َْٓ كيلو طنان ،يف حني
أنتجت األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ كمية قدرىا ْٓ كيلو طنان .كحبلوؿ عاـ ََُِ ،كاف اإلنتاج يف
األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ أعلى من إنتاج األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ بالنسبة ؼبعظم مركبات
الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ،فمثالن يف عاـ ََُِ أنتجت األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ ما ؾبموعو
َِّ كيلو طنان مقابل ََٖ كيلو طنان لألطراؼ العاملة هبا .كيف الفًتة من عاـ ََُِ إىل عاـ َُِْ كانت
اإلنتاج من مركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم ُُْ-ب ( ،)HCFC-141bكمركب الكربوف اؽبيدرككلورم
فلورم ُِْ-ب ( ،)HCFC-142bكمركب الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم )HCFC-22( ِِ-يف األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ أعلى ََُّ مرة من إنتاجها لدل األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ .كيظهر استهالؾ
مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية نفس االذباىات العامة اليت تظهر بالنسبة إلنتاجها ،حيث كصل استهالؾ
األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ إىل ذركتو كبدأ بالتناقص بعد عاـ َُِِ.
ِٓ -كقاؿ إف نسبة ٓ َ,يف اؼبائة من استهالؾ خط األساس ؼبركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لدل
األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ تعرؼ بأهنا ”كمية يسرية ػبدمات الصيانة الالحقة“ اعتباران من عاـ
ََِِ .كال يرجح أف ربتاج خدمات الصيانة ؼبعدات التربيد كتكييف اؽبواء اليت تستخدـ اؼبركب اؽبيدرككلورم
فلورم ِِ يف األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ إىل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ِِ-اؼبنتجة حديثان
خالؿ الفًتة ََِِ ،ََِّ-كلكن ال يبكن التيقن من ذلك يف ىذا الوقت اؼببكر .كمن اؼبمكن للمواد
اؼبسًتدة كاؼبعاد تدكيرىا نتيجة للتخلص من معدات التربيد كتكييف اؽبواء أف توفر مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية
فلورية خالؿ الفًتة ََِِ .ََِّ-كقاؿ أيضان إف الفريق يبكن أف يواصل استعراض كميات مركبات الكربوف
اؽبيدرككلورية فلورية اليت ستلزـ ػبدمات الصيانة يف قطاع التربيد كتكييف اؽبواء ،فضالن عن مدل توافر البدائل
ؽبذه اػبدمات .كيف ؾباؿ اغبماية من اغبرائق ،قد ربتاج خدمات صيانة اؼبعدات القائمة اليت تستخدـ مركب
الكربوف اؽبيدرككلورم فلورم اؼبزيج باء ،اؼبؤلف أساسان من اؼبركب  ،HCFC-123إىل َُٔ طنان سنويان لدل
األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ اعتباران من عاـ ََِِ .كيف التطبيقات اؼبتخصصة للمواد اؼبذيبة (على
سبيل اؼبثاؿ ،الفضاء اعبوم كاجملاؿ العسكرم) ،قد تلزـ كميات صغرية من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية
ػبدمة اؼبعدات اغبالية .كقاؿ إنو فيما يتعلق بالتربيد كتكييف اؽبواء كالرغاكم مل يقم الفريق بعد بتحديد أم
استخدامات ضركرية ؿبتملة بعد عاـ ََِِ .أما بالنسبة للحماية من اغبرائق ،فقد قدر الفريق أف مركب
 HCFC-123قد يلزـ بكمية ال تتجاكز َٕٓ طنان سنويان .كعالكة على ذلك ،رأل الفريق أف اإلعفاءات ألغراض
االستخداـ الضركرم قد تلزـ لالستعماالت اؼبختربية كالتحليلية ،كبالنسبة لبعض استخدامات اؼبواد اؼبذيبة،
كبكميات إصبالية تقدر بعشرات من األطناف سنويان.
ِٔ -كقاؿ إنو ،من أجل ربديد إنتاج األطراؼ غري العاملة دبوجب اؼبادة ٓ من مركبات الكربوف
اؽبيدرككلورية فلورية لتلبية االحتياجات احمللية األساسية ،استندت خطوط األساس اؼبستخدمة لإلنتاج
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كاالستهالؾ لدل األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ إىل بيانات اؼبادة ٕ (أم اؼبتوسط للفًتة ََِٗ–ََُِ).
كقاؿ إنو جرل تطبيق ثالثة أساليب لتوقع مستويات استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لعاـ ََِِ
كما بعده ،كىي استقراء بيانات االستهالؾ اؼبقدمة دبوجب اؼبادة ٕ ،كاستقراء بيانات الربامج القطرية عن
استهالؾ صبيع مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ،كربديد االستهالؾ الناتج بعد بيانات اؼبرحلة األكىل من
خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية لعاـ ََِِ .كعرض جدكالن يبني
اإلنتاج كاالستهالؾ يف أعقاب بركتوكوؿ مونًتياؿ كاالستقراءات الناذبة عنو .كيظهر استقراء بيانات االستهالؾ
لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ حىت عاـ ََِِ أف االستهالؾ اؼبتوقع (اإلصبايل) ؼبركبات الكربوف
اؽبيدرككلورية فلورية يبكن أف يكوف أقل من اإلنتاج اؼبسموح بو لتلك اؼبركبات بعد عاـ ََِِ .كلكن االستقراء
على مدل فًتة ست سنوات ،أسفر عن قدر كبري من الشك .كعرض جدكالن ثانيان يظهر أيضان بيانات الربنامج
القطرم .أما استقراء بيانات الربامج القطرية للفًتة ََِٗ ،َُِْ-كىي البيانات اليت قامت األطراؼ العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ باإلبالغ عنها إىل أمانة الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ فقد بني أيضان أف االستهالؾ اؼبتوقع جملموع
مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية قد يكوف أقل من اإلنتاج اؼبسموح بو لتلك اؼبركبات بعد عاـ ََِِ.
كلكن كاف ىناؾ قدر كبري من عدـ التيقن من كميات عاـ ََِِ اؼبستمدة من االستقراء .كأثناء عرضو
للجدكؿ الثالث ،قاؿ إف حبث صبيع بيانات استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية الناذبة عن اؼبرحلة
األكىل من خطط إدارة التخلص التدرهبي من تلك اؼبركبات يف صبيع اتفاقات الصناديق اؼبتعددة األطراؼ اؼبربمة
لألطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ ،كفر طريقة ـبتلفة للنظر إىل بيانات استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية
فلورية حبلوؿ عاـ ََِِ ،كنتيجة ؽبذا البحث يبكن القوؿ إف كمية استهالؾ األطراؼ العاملة دبوجب اؼبادة ٓ
جملموع مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية حبلوؿ عاـ ََِِ يتوقع منطقيان أف تكوف أقل من كمية اإلنتاج
اؼبسموح هبا دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ .كاختتم كلمتو قائالن إنو من غري اؼبتوقع أف ربتاج األطراؼ غري العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ إىل إنتاج لتغطية االحتياجات احمللية األساسية بعد عاـ ََِِ.
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المرفق الثاني
نص يعرض لكي تنظر فيه األطراف من أجل اإلدراج في المقررات الصادرة في إطار مسار دبي
بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة
األوزون

مق ّدم من الهند
مشروع مقرر

إف اجتماع األطراؼ،
إذ يدرؾ كيذكر أف بركتوكوؿ مونًتياؿ ىو عملية تقودىا كتوجهها األطراؼ،
كإذ يشري إىل أف السمة اؼبميزة للربكتوكوؿ ىي أف مقررات اجتماع األطراؼ تستند إىل البيانات
كاؼبعلومات العلمية ،من جهة ،كإىل التنفيذ بعد عملية إلهباد اغبلوؿ عن طريق توافق يف اآلراء من جهة أخرل،
كإذ يالحظ أف قباح الربكتوكوؿ قد أكجد اىتمامان بني اؼبؤسسات األخرل دبحاكاة العملية كاؼببادئ اليت
كضعت يف إطار الربكتوكوؿ،
كإذ يالحظ أيضان أف األطراؼ تعتمد اعتمادان كبريان على العمل اؼبمتاز كالنواتج الرفيعة اؼبستول للجنة
التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ،
كإذ يالحظ كذلك أف النقاش حوؿ مقًتحات تعديل الربكتوكوؿ فيما ىبص مركبات الكربوف
اؽبيدركفلورية ( )HFCsسيتواصل بعد إهباد حلوؿ عبميع التحديات اليت جرل التعرؼ عليها ،على أف ييفهم
بوضوح أف اإلبالغ عن االنبعاثات سيستمر دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ،
كإذ يالحظ أنو أثناء عملية إهباد اغبلوؿ للتحديات ،كجهت األطراؼ عددان من التعليمات كالطلبات
إىل اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ من أجل صياغة مبادئ توجيهية تتناكؿ مواضيع ؿبددة ،كترد
قائمة اسًتشادية هبذه اؼبواضيع يف تذييل ىذا اؼبقرر،
كإذ يالحظ أف األطراؼ قد طلبت إىل اللجنة التنفيذية أف تضع ىذه اؼببادئ التوجيهية يف غضوف سنة
كاحدة من اعتماد أم تعديل بشأف مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية،
كإذ يذكر أف رئيس اللجنة التنفيذية يقدـ تقريران سنويان عن أنشطة اللجنة التنفيذية إىل اجتماع
األطراؼ ،كيشري إىل أف األطراؼ قد اقًتحت أف يقدـ رئيس اللجنة التنفيذية تقريران إىل اجتماع األطراؼ عن
التقدـ احملرز كفقان للمقرر ِٕ ،ُ/دبا يف ذلك بشأف اغباالت اليت أسفرت فيها مداكالت اللجنة التنفيذية عن
تغيري يف االسًتاتيجيات الوطنية أك يف خيارات التكنولوجيا الوطنية اؼبقدمة إىل اللجنة التنفيذية،
كإذ يالحظ أنو سيكوف من اؼبهم أف تأخذ اللجنة التنفيذية التوجيهات الواردة من األطراؼ يف اغبسباف
عند كضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية،
يقرر ما يلي:
ُ -أف يعرض مشركع اؼببادئ التوجيهية اليت كضعتها اللجنة التنفيذية على األطراؼ التماسان آلرائها
كمسانباهتا؛
ِ -أف تضع اللجنة التنفيذية اؼببادئ التوجيهية يف صيغتها النهائية ،كلكن أال يتم ذلك إال بعد إدراج
آراء األطراؼ كمسانباهتا.
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التذييل
قائمة إرشادية بالمواضيع التي وجهت بشأنها إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
تعليمات وطلبات تتعلق بوضع المبادئ التوجيهية
اؼبسألة

التعليمات/الطلبات اؼبوجهة إىل اللجنة التنفيذية

اؼببادئ األساسية كاألطر الزمنية

أف تضع اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية كتدمج فيها مبدأ اؼبركنة
أف تقوـ اللجنة التنفيذية ،يف غضوف سنة كاحدة بعد اعتماد تعديل بشأف
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،بوضع اؼببادئ التوجيهية اؼبتعلقة بتمويل
التخلص التدرهبي من استهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية كإنتاجها،
دبا يف ذلك عتبات فعالية التكلفة.

اإلرشادات اؼبقدمة إىل اللجنة أف تضع اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية جديدة بشأف اؼبنهجيات
التنفيذية بشأف التكاليف اؼبتزايدة كحسابات التكاليف الستهالؾ قطاع التصنيع ،كقطاع الصناعة ،كقطاع
الصيانة.
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فعالية الطاقة

أف تضع اللجنة التنفيذية توجيهات التكاليف اؼبرتبطة باحملافظة على فعالية
استخداـ الطاقة أك ربسني تلك الفعالية بالنسبة للبدائل من التكنولوجيا
كاؼبعدات ذات القدرة اؼبنخفضة أك اؼبعدكمة على إحداث االحًتار
العاؼبي ،عند التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،مع
اإلحاطة علمان بالدكر الذم تقوـ بو اؼبؤسسات األخرل اليت تعاجل فعالية
استخداـ الطاقة ،عند االقتضاء.

التعزيز اؼبؤسسي

أف تزيد اللجنة التنفيذية دعم التعزيز اؼبؤسسي يف ضوء االلتزامات
اعبديدة اؼبتعلقة دبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية.

بناء القدرات الالزمة ؼبعاعبة
مسألة السالمة

أف ربدد اللجنة التنفيذية أكلويات اؼبساعدة التقنية كبناء القدرات من
أجل معاعبة مسائل السالمة اؼبرتبطة بالبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة أك
اؼبعدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي.
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المرفق الثالث
نص يعرض لكي تنظر فيه األطراف من أجل اإلدراج في المقررات المتعلقة بالتخفيض التدريجي
لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
مقدم من باكستان
[مالحظة توضيحية :تقدـ كرقة غرفة االجتماعات ىذه لكي تناقشها األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف
اؼبقًتح اليت يتفق عليها يف أية
االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كينبغي أف تدرج عناصر ى
مقًتحات تعتمد بشأف التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية (].)HFCs

إف اجتماع األطراؼ،
إذ يالحظ أف باكستاف تؤيد التخفيض التدرهبي على الصعيد العاؼبي إلنتاج كاستهالؾ مركبات
الكربوف اؽبيدركفلورية (،)HFCs
كإذ يسلم بأف بعض اؼبواد اليت ربل ؿبل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف تتسم بقدرة عالية على إحداث
االحًتار العاؼبي ،كأف بعض مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بوجو خاص تؤدم إىل احًتار البيئة،
كإذ يدرؾ أيضان بأنو على الرغم من كوف نسبة مسانبة مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف االنبعاثات
اؼبؤدية إىل االحتباس اغبرارم تبلغ يف الوقت اغبايل أقل من ِ َ,يف اؼبائة كال تشكل هتديدان فوريان ،كعلى الرغم
من أف بعض القطاعات األخرل مثل الطرياف كالنقل البحرم تسبب انبعاثات تزيد عدة أضعاؼ عن تلك الناذبة
عن انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،إال أف مبو استخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف العقد السابق
لعاـ ََِٓ كالعقد الذم يليو قد يؤثر على اؼبناخ العاؼبي،
كإذ يدرؾ كذلك بأف غالبية البلداف النامية ليس ؽبا دكر يف زيادة االنبعاثات اليت تسهم يف االحًتار
العاؼبي كال يف اؼبسانبة يف تلك االنبعاثات،
كإذ يسلم باؼببدأ اؼبقبوؿ الذم يقضي بتحمل البلداف مسؤكليات مشًتكة كلكن متفاكتة كفقان لقدرات
كل منها،
كإذ يسلم بأف بعض التشريعات كااللتزامات اؼبفركضة على البلداف النامية قد تكوف غري مالئمة،
كتسبب لتلك البلداف تكاليف اقتصادية كاجتماعية ال مربر ؽبا،
كإذ يالحظ أف القسم األكرب من االنبعاثات العاؼبية يف اؼباضي كاغباضر لغازات االحتباس اغبرارم
ينشأ يف البلداف اؼبتقدمة النمو ،كأف معدؿ االنبعاثات لكل فرد يف البلداف النامية ال يزاؿ منخفضان نسبيان ،كأف
نصيب االنبعاثات العاؼبية الناشئة يف البلداف النامية ينبغي أف يزداد لتلبية احتياجاهتا االجتماعية كاإلمبائية،
كإذ يسلم بأف أداء أنواع التكنولوجيا اليت تشكل بدائل ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية يف البلداف ذات
درجات اغبرارة احمليطة العالية ضعيف نسبيان ،كيؤدم إىل ارتفاع احتياجاهتا من الطاقة ،كأنو يف بعض اغباالت ال
اجملربة ذات اؼبزايا كالكفاءة االقتصادية،
تتاح البدائل َّ
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كإذ يسلم أيضان بأف اغبلوؿ اجملدية ذباريان ؼبكيفات اؽبواء يف اؼبرىكبات كبعض القطاعات كالتطبيقات
األخرل غري متاحة بدكرىا ،كأف تكاليف إعادة شحن نظاـ التربيد اؼبرتبطة دبواد التربيد البديلة من شأهنا أف
تسبب أعباءن مالية يف العديد من االقتصادات اؼبنخفضة الدخل يف البلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٓ،
كإذ يسلم كذلك بعدـ كضع أك اعتماد اللوائح كاؼبعايري كالسياسات كاإلجراءات يف البلداف العاملة
دبوجب اؼبادة ٓ ،كال سيما يف سياؽ قابلية بدائل مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية لالشتعاؿ كخواصها السمية،

يقرر ما يلي:
أف وبدد ىدؼ التخفيض التدرهبي إلنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية بنسبة َٓ يف اؼبائة
من خط األساس اؼبتفق عليو ،كبالنسبة للبلداف العاملة دبوجب اؼبادة ٓ ،أف هبرم استعراض التخفيض التدرهبي،
اجملربة تقنيان.
بعد بلوغ ىذا اؽبدؼ ،فيما يتعلق بتوافر التكنولوجيا البديلة اجملدية ماليان ك َّ
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المرفق الرابع
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المنافع المناخية والتكاليف الناجمة عن تخفيض
مركبات الكربون الهيدروفلورية في إطار مسار دبي
مقدم من كندا والواليات المتحدة األمريكية
مشروع مقرر

إف األطراؼ تقرر ما يلي:
أف تطلب إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إعداد تقرير لينظر فيو االجتماع الثامن كالعشركف
لألطراؼ ،حبيث يتضمن تقييمان للمنافع اؼبناخية ،كاآلثار اؼبالية اؼبًتتبة على الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ ،نتيجة
للجداكؿ الزمنية للتخفيض التدرهبي الستخداـ مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ( )HFCsالواردة يف مقًتحات
التعديل بالصيغة اليت ناقشتها األطراؼ يف االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية كاالجتماع
االستثنائي الثالث لألطراؼ.
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المرفق الخامس
نص يعرض لكي تنظر فيه األطراف من أجل اإلدراج في المقررات الصادرة في إطار مسار دبي
بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة
األوزون
مقدم من باكستان
[مالحظة توضيحية :تقدـ كرقة غرفة االجتماعات ىذه لكي تناقشها األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف
اؼبقًتح اليت يتفق عليها
االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل اؼبفتوح العضوية ،كينبغي أف تدرج عناصر ى
يف أية مقًتحات ذات صلة باؼبوضوع هبرم اعتمادىا أثناء االجتماع].
إف اجتماع األطراؼ،
إذ يسلم بأف حقوؽ األطراؼ كالتزاماهتا احملددة دبوجب اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ
ال ينبغي تعديلها بواسطة بركتوكوؿ مونًتياؿ،
كإذ يالحظ أف مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية تقع من حيث اؼببدأ ضمن نطاؽ كالية اتفاقية
األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ،
كإذ يشري أيضان إىل أف الوثيقة اػبتامية لالجتماع السابع كالثالثني اؼبستأنف للفريق العامل اؼبفتوح
العضوية لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ ،تفيد بأف اإلبالغ عن انبعاثات مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية دبوجب
اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغري اؼبناخ سيستمر،
كإذ يشري كذلك إىل أف فئات معينة من عناصر التكلفة يف إطار حلوؿ فيينا للتحديات اؼبتعلقة دبسائل
التمويل كاؼبركنة يف التنفيذ سيتم تناكؽبا أثناء التفاكض بشأف التعديل ،كما ستتم تسويتها قبل اعتماد تعديل
لربكتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف،
كإذ يالحظ أف األطراؼ هبوز ؽبا أف ربدد بنود التكاليف األخرل اليت ستضاؼ إىل القائمة اؼبشار
إليها اليت تنجم كنتيجة للتحوؿ إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي،

يقرر ما يلي:
أف التكاليف اإلضافية اؼبرتبطة بالتخفيف ينبغي تناكؽبا من جانب األطراؼ ،كتسويتها قبل اعتماد
تعديل على بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف اؼبواد اؼبستنفدة لطبقة األكزكف.
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المرفق السادس
إعفاء االستخدام الضروري من أجل االستخدامات المخبرية والتحليلية لعام  7117في الصين
مقدم من الصين
إف اجتماع األطراؼ،
إذ يالحظ مع التقدير األعماؿ اليت أقبزىا فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم كعبنة اػبيارات التقنية
للمواد الكيميائية التابعة لو،
كإذ يشري إىل اؼبقرر ُُ ُٓ/الذم دبوجبو قضت األطراؼ ،ضمن أمور أخرل ،على استخداـ اؼبواد
اؼبستنفدة لطبقة األكزكف يف اختبارات الزيت كالشحوـ كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء من اإلعفاء العاؼبي
لالستخدامات اؼبختربية كالتحليلية،
كإذ يشري أيضان إىل اؼبقرر ِّ ٔ/كالذم دبوجبو يًظبح لألطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٓ من

بركتوكوؿ مونًتياؿ ،باالكبراؼ حىت ُّ كانوف األكؿ/ديسمرب َُِْ عن اغبظر القائم على استخداـ رابع
كلوريد الكربوف ألغراض اختبارات الزيت كالشحوـ كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء يف حاالت فردية تعترب
فيها ىذه األطراؼ أف اكبرافها لو ما يربره ،كيوضَّح فيو أف أم اكبراؼ يتجاكز ذلك ال ينبغي أف وبدث إال كفقان
إلعفاءات االستخدامات الضركرية فيما ىبص استخداـ رابع كلوريد الكربوف الختبار الزيت كالشحوـ
كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء ؼبا بعد عاـ َُِْ،
كإذ يالحظ أف الصني أبلغت عن صعوبة تطبيق البدائل اؼبوجودة حاليان الستخداـ رابع كلوريد الكربوف
يف اختبارات الزيت كالشحوـ كىيدرككربونات النفط الكلية يف اؼباء ،كأشارت إىل أهنا ربتاج إىل مزيد من الوقت
كعرب عن
لتنقيح كتعزيز اؼبعايري الوطنية ،كإذ يالحظ أيضان أف الطرؼ يتخذ التدابري الالزمة لتطبيق البدائل َّ
استعداده لالستمرار يف القياـ بذلك،

يقرر
ُ -أف يشجع الصني ،اليت قدَّمت طلب إعفاء ألغراض االستخداـ الضركرم من أجل استخداـ
رابع كلوريد الكربوف الختبارات الكشف عن الزيت كالشحوـ كإصبايل ىيدرككربونات النفط يف اؼباء ،على أف
تستكمل تنقيح معيارىا الوطين اؼبعين كأف تضمن إنفاذ اؼبعيار الوطين اؼبن ٌقح يف أقرب كقت فبكن هبدؼ ضماف
انتقاؿ سلس إىل أسلوب ال يستخ ًدـ اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف؛
ِ -أف يطلب إىل الصني أف تقدـ ،قبل تقدًن أم طلبات أخرل لإلعفاءات ألغراض االستخداـ
الضركرم ؼبواد مستنفدة لألكزكف من أجل اختبارات الكشف عن الزيت كالشحوـ كىيدرككربونات النفط الكلية
يف اؼباء ،معلومات عن تقييمها الستخداـ األساليب التحليلية الدكلية األخرل يف ىذه االختبارات ،كعن
الظركؼ الوطنية اليت ذبعل من الصعب استخداـ ىذه األساليب ،كعن التقدـ احملرز يف تطوير أسلوب خاص
هبا ،كعن تنقيح اؼبعايري الوطنية ذات الصلة ،إضافةن إىل اعبدكؿ الزمين للتخلص التدرهبي من رابع كلوريد الكربوف
يف االستخدامات اؼبختربية كالتحليلية ،مع اإلشارة إىل التواريخ كاػبطوات اؼبتوقعة يف تلك العملية؛
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ّ -أف يأذف للصني لسنة َُِٕ دبستول االستهالؾ الالزـ لتلبية االستخدامات الضركرية لرابع
كلوريد الكربوف الختبارات الزيت كالشحوـ كىيدرككربونات النفط الكلية ،على النحو احمل ٌدد يف مرفق ىذا اؼبقرر.
أذونات االستخدامات الضرورية لسنة  7117لرابع كلوريد الكربون من أجل اختبارات الزيت ،الشحوم،
وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء
(باألطناف اؼبًتية)
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المرفق السابع
اختصاصات الدراسة المتعلقة بتجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
للفترة 7171-7118
إذ يشري إىل اؼبقررات اليت ازبذهتا األطراؼ بشأف االختصاصات السابقة لدراسات ذبديد موارد الصندكؽ
اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ،
كإذ يشري أيضان إىل اؼبقررات اليت ازبذهتا األطراؼ بشأف التجديدات السابقة ؼبوارد الصندكؽ اؼبتعدد
األطراؼ،
ُ  -يطلب إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم أف يعد تقريران لتقديبو إىل االجتماع التاسع
كالعشرين لألطراؼ ،كأف يقدمو عن طريق الفريق العامل اؼبفتوح العضوية يف اجتماعو [ ،]xxxلتمكني
االجتماع التاسع كالعشرين لألطراؼ من البت بشأف اؼبستول اؼبالئم لتجديد موارد الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ
للفًتة َََُِِِٖ-؛
ِ  -أف يضع الفريق يف اعتباره ،عند إعداد التقرير اؼبشار إليو يف الفقرة ُ من ىذا اؼبقرر ،صبلة
أمور ،من بينها ما يلي:
صبيع تدابري الرقابة كاؼبقررات ذات الصلة ،اليت كافقت عليها األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ
(أ)
كاللجنة التنفيذية ،خصوصان ما يتعلق منها باالحتياجات اػباصة للبلداف ذات حجم االستهالؾ اؼبنخفض
كاؼبنخفض للغاية [باإلضافة إىل الشركات الصغرية كاؼبتوسطة اغبجم] ،كاؼبقررات اليت كافق عليها االجتماع الثامن
كالعشركف لألطراؼ كاللجنة التنفيذية يف اجتماعها السابع كالسبعني ك[اجتماعها الثامن كالسبعني] ،مادامت
تلك اؼبقررات تستلزـ مصركفات من الصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ أثناء الفًتة َََُِِِٖ-؛
(ب) اغباجة إىل زبصيص موارد لتمكني صبيع األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٓ من
بركتوكوؿ مونًتياؿ من احملافظة على االمتثاؿ للمواد ِ ألف إىل ِ ىاء ،كِ زام ،كِ حاء ،كِ طاء من
الربكتوكوؿ؛ [ستخضع ؼبزيد من اؼبراجعة]
[(ج) اغباجة إىل زبصيص موارد لتمكني صبيع األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٓ من
تلبية التزامات االمتثاؿ اؼبنصوص عليها يف اؼبادة ِ كاك من الربكتوكوؿ [يف العامني ََِِ كَِِٓ]،
[ستخضع ؼبزيد من اؼبراجعة] [مع تقدًن الدعم [الكامل] للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار
العاؼبي عند التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ك] مع مراعاة [اؼبقرر ُٗ ٔ/الصادر عن
مؤسبر األطراؼ ك] االلتزاـ اؼبمتد اؼبقدـ من األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٓ يف إطار اػبطط
اؼبعتمدة إلدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية؛]
[(د) تقسيم التمويل اؼبتعلق هبدؼ عاـ ََِِ اؼبطبق على استهالؾ كإنتاج مركبات الكربوف
اؽبيدركفلورية كلورية بصورة مناسبة ،دبا يف ذلك ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،سيناريو يتم كفقو تقسيم موارد
التمويل اػباص باؽبدؼ احملدد لعاـ ََِِ فيما يتعلق باستهالؾ مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ،كذلك
بشكل متساك بني دكرات ذبديد اؼبوارد [للفًتة َُِٓ َُِٕ-كالفًتة َُِٖ]ََِِ-؛
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(ق) القواعد كاؼببادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف صبيع اجتماعاهتا ،دبا يف ذلك
اجتماعها السابع كالسبعني [أك الثامن كالسبعني] ،لتحديد أىلية اؼبشاريع االستثمارية كاؼبشاريع غري االستثمارية
للتمويل ،دبا يف ذلك ،على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر ،التعزيز اؼبؤسسي؛
[(ك) اغباجة إىل زبصيص موارد كافية لػ[كي تتناسب مع] األنشطة يف قطاع خدمات الصيانة يف
اؼبرحلة الثانية [كاؼبرحلة الثالثة] من خطط إدارة التخلص التدرهبي من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية [كما
بعد ذلك] [حىت عاـ ََِِ] من خالؿ اؼبساعدة التقنية مثل أنشطة االستعادة كالتدريب[ ،كالتدابري الرامية إىل
إدارة مشاريع تدمري اؼبواد اػباضعة للرقابة[ ]،كدعم اؼبعدات ]،كغريىا من األنشطة الضركرية األخرل؛]
ّ[ -ستخضع ؼبزيد من اؼبراجعة] كعنصر منفصل من احتياجات التمويل اؼبقدرة يف الفقرة ِ من
ىذا اؼبقرر ،ينبغي للفريق أف [يقدـ] [يقوـ بتحديث] األرقاـ اإلرشادية عن اؼبوارد اإلضافية اليت قد تلزـ لتمكني
األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٓ من العمل تدرهبيان على تفادم اؼبواد ذات القدرات العالية على
أحداث االحًتار العاؼبي كبدائل للمواد اؼبستنفدة لألكزكف ،مع مراعاة توافر التكنولوجيات اآلمنة ،كالصديقة
للبيئة كاجملربة تقنيان كاجملدية اقتصاديان؛
[ّ -مكرر تقدًن اؼبعلومات عن اؼبسائل الرئيسية اليت تنظر فيها األطراؼ فيما يتعلق بتمويل زبفيض
تدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛]
[تقدًن اؼبعلومات عن اؼبنهجيات كعمليات حساب التكلفة اؼبرتبطة بتوسيع قائمة التكاليف اؼبؤىلة يف
قطاع خدمات الصيانة عند التخفيض التدرهبي ؼبركبات الكربوف اؽبيدركفلورية؛]
[ينبغي للفريق أف يقدـ أرقامان إرشادية للموارد اإلضافية اليت ستلزـ من أجل سبكني األطراؼ غري العاملة
دبوجب الفقرة ُ من اؼبادة ٓ من التجنب التدرهبي لبدائل اؼبواد اؼبستنفدة لألكزكف اليت تتسم بالقدرة العالية على
إحداث االحًتار العاؼبي؛]
ْ  -أف يقوـ الفريق ،لدل إعداد التقرير اؼبشار إليو ،بإجراء مشاكرات كاسعة النطاؽ مع صبيع
اؼبعنيني من األشخاص كاؼبؤسسات ،كاالطالع على سائر مصادر اؼبعلومات ذات الصلة اليت تعترب مفيدة؛
ٓ  -أف يسعى الفريق جاىدان إىل إسباـ التقرير اؼبشار إليو أعاله يف كقت مناسب يب ٌكنو من توزيعو
على صبيع األطراؼ قبل شهرين من االجتماع [ ]xxxللفريق العامل اؼبفتوح العضوية؛
ٔ  -أف يقدـ الفريق أرقامان إرشادية للفًتتني َُِِ َِِّ-كَِِْ َِِٔ-هبدؼ اؼبساعدة
يف ربديد مستول سبويل مستقر ككاؼ ،على أف يتم ربديث تلك األرقاـ يف الدراسات اؼبقبلة لتجديد اؼبوارد.
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المرفق الثامن
مشروع اقتراح يدعو إلى إقامة مشاورات منتظمة بشأن معايير السالمة
قدمته الصين
إف اجتماع األطراؼ،
إذ يشري إىل أف إىل أف األطراؼ تقر بأنبية التحديث السريع للمعايري الدكلية اؼبتعلقة دبواد التربيد القابلة
لالشتعاؿ ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،دبا فيها اؼبركب  ،IEC60335-2-40كدعم تشجيع
اإلجراءات اليت تسمح بطرح ىذه اؼبواد يف األسواؽ بطريقة آمنة ،فضالن عن تصنيع البدائل ذات القدرة
اؼبنخفضة ك اؼبعدكمة على إحداث االحًتار العاؼبي اليت ربل ؿبل مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية ()HCFCs
كمركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ( ،)HFCsكاستخدامها كصيانتها كتناكؽبا‘‘،

يقرر ما يلي:
ُ -أف يقيم مشاكرات منتظمة بشأف معايري السالمة الدكلية ،من أجل بذؿ اعبهود للتعجيل بتنقيح
اؼبعايري ذات الصلة ،كاؼبسانبة يف ربديث اؼبعايري ذات الصلة يف الوقت اؼبناسب كعلى كبو ؿبايد تكنولوجيان
للسماح باالستخداـ اآلمن للبدائل ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي كدخوؽبا إىل األسواؽ،
كىي بدائل ضركرية ؼبقررات التصحيح ك/أك التعديل ذات الصلة اليت يتخذىا اجتماع األطراؼ يف بركتوكوؿ
مونًتياؿ ،من خالؿ التنسيق مع ىيئات اؼبعايري الدكلية ذات الصلة؛
ِ -أف يطلب إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إنشاء فرقة عمل معنية دبعايري السالمة،
كتقدًن تقرير إىل االجتماع التاسع كالثالثني للفريق العامل مفتوح العضوية بشأف ما يلي:
التقدـ احملرز يف تنقيح اؼبعايري الدكلية للسالمة من جانب اللجنة الكهربائية التقنية الدكلية
(أ)
كاؼبنظمة الدكلية لتوحيد اؼبقاييس كغريىا من ىيئات اؼبعايري الدكلية؛
(ب)
السالمة؛ ك

اؼبعلومات اؼبتعلقة باالختبارات كالتقييمات اليت أجرهتا اؼبؤسسات اؼبستقلة فيما يتعلق دبعايري

(ج) تقييم اآلثار اؼبًتتبة على اؼبعايري الدكلية فيما يتعلق بتنفيذ مقررات اجتماع األطراؼ يف بركتوكوؿ
مونًتياؿ اؼبتعلقة بالتخلص التدرهبي اؼبعجل من مركبات الكربوف اؽبيدرككلورية فلورية كتدابري الرقابة احملتملة على
مركبات الكربوف اؽبيدركفلورية ،كالتوصيات اؼبقدمة إىل اجتماع األطراؼ بشأف تشجيع ازباذ اإلجراءات؛
ّ-

أف يطلب إىل أمانة األكزكف ما يلي:

التواصل مع ىيئات اؼبعايري الدكلية اؼبعنية (اللجنة الكهربائية التقنية الدكلية كاؼبنظمة الدكلية
(أ)
لتوحيد اؼبقاييس) كىيئات اؼبعايري اإلقليمية (مثل اللجنة األكركبية لتوحيد اؼبقاييس ،كاللجنة األكركبية للتوحيد
القياسي للتقنيات الكهربائية ،كغريىا) من أجل إعالـ األطراؼ كنقل شواغل كتوقعات األطراؼ يف بركتوكوؿ
مونًتياؿ؛
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(ب) التنسيق مع منظمات اؼبعايري الوطنية التابعة للجنة الكهربائية التقنية الدكلية من أجل التعجيل
بتنقيح اؼبعيار  ،IEC-60335-2-40ككفالة التنقيح اؼبتزامن للفئات  A2ك A2Lك A3كفقان لنهج عادؿ كشامل
كسليم علميان؛
(ج) توفري اؼبعلومات عن الفقرتني الفرعيتني ِ (ب) كِ (ج) من ىذا اؼبقرر إىل ىيئات اؼبعايري
الدكلية للرجوع إليها؛ ك
(د) تنظيم حلقة عمل مدهتا يوماف بشأف معايري السالمة ذات الصلة باالستخداـ اآلمن للبدائل
ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي ،مباشرة عقب االجتماع التاسع كالثالثني للفريق العامل
اؼبفتوح العضوية ،رىنان بتوافر اؼبوارد؛
ْ -أف يشجع السلطات الوطنية على ازباذ اإلجراءات يف ىذا اجملاؿ ،كأف يدعو األطراؼ إىل أف
تقدـ إىل أمانة األكزكف حبلوؿ هناية عاـ َُِٔ ،معلومات بشأف معايري السالمة احمللية ذات الصلة باستخداـ
مواد التربيد القابلة لالشتعاؿ ذات القدرة اؼبنخفضة على إحداث االحًتار العاؼبي؛
ٓ -أف يشجع األطراؼ على ازباذ اإلجراءات الرامية إىل تعزيز الصالت كالتعاكف بني اللجاف
الوطنية كاإلقليمية اؼبعنية باؼبعايري ،كالسلطات الوطنية ذات الصلة بربكتوكوؿ مونًتياؿ؛
ٔ -أف يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندكؽ اؼبتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ أف تنظر يف
احملافظة على اؼبساعدة التقنية كاؼبساعدة يف ؾباؿ بناء القدرات اؼبقدمتني من الصندكؽ ،كزيادهتما عند االقتضاء،
كال سيما من خالؿ برنامج اؼبساعدة على االمتثاؿ ،كذلك هبدؼ ربسني التعاكف بني السلطات الوطنية اؼبسؤكلة
عن تنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ كاللجاف الوطنية كاإلقليمية اؼبعنية باؼبعايري.
____________
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