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 برنامج األمم

   المتحدة للبيئة

مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 
مونتريال بشأن المواد المستنفدة بروتوكول 

 لطبقة األوزون

 والثالثون التاسعاالجتماع 
 1017 متوز/يوليه 11-11، بانكوك

والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول  التاسعتقرير االجتماع 
 مونتريال بشأن المواد المستنفدة لألوزون

 افتتاح االجتماع - أوالا 

ُعقد االجتماع التاسع والثالثون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن  -1
متوز/يوليه  11إىل  11املواد املستنفدة لطبقة األوزون مبركز األمم املتحدة للمؤمترات يف بانكوك، يف الفرتة من 

سنغال( والسيدة سينثيا نيوبرغ )الواليات . واشرتك يف رئاسة االجتماع السيد شيخ ندياي سيال )ال7112
 املتحدة األمريكية(.

 .7112متوز/يوليه  11من صباح يوم الثالثاء  11:11وافتتح السيد سيال االجتماع يف متام الساعة  -7
وأدىل ببيان افتتاحي كل من السيد سومشاي هارنريان األمني الدائم بوزارة الصناعة يف تايلند، والسيدة  -3

 ي األمينة التنفيذية ألمانة األوزون.تينا برميبيل
وأكد السيد هارنريان يف بيانه أن االتفاق التارخيي الذي مت التوصل إليه يف كيغايل ميثل بداية فصل  -1

جديد يف حياة بروتوكول مونرتيال. وأبرز يف هذا الصدد احلاجة إىل تعزيز اهلياكل السياساتية والتنظيمية الالزمة 
التدرجيي  التخفيضية قابلة لإلنفاذ فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروفلورية، ولتيسري إلنشاء نظم ترخيص وطن

هلذه املركبات واعتماد البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف نفس الوقت. وأضاف أن 
الشتعال ذات القدرة املنخفضة على تعزيز القدرات التقنية لألطراف على إدارة البدائل القابلة ل من املهم أيضا  

، وتعزيز لوائح ومعايري األمان ذات الصلة. وشدد على أمهية مراعاة الصلة بني العملية العاملي إحداث االحرتار
التدرجيي ملركبات الكربون  والتخفيضاجلارية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل مركبات  تشكل مساعي األطراف للتحول من اهليدروفلورية، وكفالة أال
التزاماهتا فيما تلبية أمام قدرهتا على  الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي عائقا  
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األسواق. وأشار إىل  منتجاهتا يف ة أو بقبولبالسالمة العام ختليتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أو 
القدرة العالية على إحداث االحرتار ’’تعاريف  علىالفريق العامل  تفق أعضاءأن من املقرر أن ي

من أجل توفري ، ملركبات الكربون اهليدروفلورية ‘‘القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي’’و‘‘ العاملي
 فيما يتعلق بالتخفيض التدرجيي هلذهاملستقبلية  هدافهاالتخطيط ألتوجيهات واضحة جلميع األطراف يف 

 املركبات.
وأشار إىل أنه، أثناء التفاوض على تعديل كيغايل، اعُتربت كفالة الكفاءة يف استخدام الطاقة يف  -5

مت االتفاق أيضا  يف  هإن ائد املناخية املشرتكة. ومضى قائال  معدات التربيد وتكييف اهلواء وسيلة هامة لتحقيق الفو 
الصندوق على وجود جماالت ينبغي أن تنظر األطراف فيها لكي تكون مؤهلة لتلقي الدعم من  72/7املقرر 

، وذلك للتصدي للتحديات الناشئة اليت تواجهها األطراف العاملة املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال
-٨١٠٢الصندوق لفرتة السنوات الثالث موارد والقرار الذي اختذته األطراف بشأن مستوى جتديد  .5ادة بامل

سريسل إشارة واضحة خبصوص ما إذا كان االلتزام الفعلي لألطراف يرقى إىل مستوى الطموحات اليت  7171
 أُبديت يف كيغايل.

ارات املنبثقة عنه، بربطها بني التحديني العامليني وذكرت السيدة برميبيلي يف بياهنا أن تعديل كيغايل والقر  -6
الستنفاد طبقة األوزون وتغري املناخ، سيفتح صفحة جديدة يف جمال اإلدارة الدولية لشؤون البيئة يف السنوات 

الذي يوافق الذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتيال هو عام احتفال،  7112القادمة. وأردفت قائلة إن عام 
جزر مارشال ورواندا ومايل  -عام إرساء األسس لتنفيذ تعديل كيغايل. وهنأت األطراف األربعة  نه أيضا  ولك

 اليت اختذت إجراءات فورية وصدقت بالفعل على التعديل، مشرية إىل أن بلدانا   -وواليات ميكرونيزيا املوحدة 
لتعديل كيغايل لعرضه  زمنيا   ن أعدت جدوال  أخرى بدأت استعداداهتا الوطنية للتصديق. وقالت إن أمانة األوزو 

 .٨١٠٢جبميع املسائل اليت يتعني معاجلتها حبلول عام  على االجتماع احلايل بوصفه عالمة وتذكريا  
خالل الفرتة بني اليوم العاملي لألوزون يف  ستنفذاليت ‘‘ أبطال األوزون’’ونوهت حبملة التوعية املعنونة  -2

 ٨١ل/سبتمرب، واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف املقرر عقده يف الفرتة من أيلو  16، املوافق 7112عام 
. وأضافت أن احلملة ستستهدف بصورة أساسية الشباب غري املطلعني ٨١٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  71إىل 

قع معاجلته بصفة عامة ميكن يف الوا وُُمريا   يُعترب معقدا   أن موضوعا   سيبنيعلى مسألة استنفاد األوزون، مما 
 بفعالية إذا تعاون الناس.

وحذرت من التساهل يف خضم االحتفاالت بالذكرى السنوية، مشددة على ضرورة الوعي املستمر  -2
الربنامج العاملي لبحوث املناخ يف إطار  بالقضايا الناشئة، مثل القضايا اليت تناوهلا التقرير الذي أصدره مؤخرا  

تقرير ’’، وهو التقرير املعنون (SPARC)مشروع  والرتوبوسفري ودورها يف املناخعمليات السرتاتوسفري لمشروعه 
امليثان بشأن أخرى ، وكذلك القضايا اليت تناولتها دراسة حديثة ‘‘لغز رابع كلوريد الكربونعن  SPARCمشروع 

االقتصادي سُيسدي  . وأشارت إىل أن فريق التقييم العلمي التابع لفريق التكنولوجيا والتقييمالثنائي الكلور
 املشورة لألطراف بشأن التوقعات الواردة يف الدراستني.

ووجهت االنتباه إىل مسائل أخرى ستناقش يف االجتماع احلايل، مثل التقرير األويل لفريق التكنولوجيا  -9
؛ 7171-٨١٠٢والتقييم االقتصادي بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث 

والفرص اليت يتيحها تعديل كيغايل لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف األجهزة واملعدات اخلاصة بقطاع التربيد 
لتشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية.  2والتكييف؛ والتنقيح املقرتح الستمارة تقدمي البيانات مبوجب املادة 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/5 

3 

لتقدمي التقارير على اإلنرتنت ستيسر عملية تقدمي  أداة ٨١٠٢وقالت إن أمانة األوزون ستعتمد قبل هناية عام 
 البيانات وجتعلها أكثر فعالية.

وفيما يتعلق حبلقة العمل املعنية مبعايري سالمة مركبات الكربون اهليدروفلورية، املعقودة مباشرة قبل  -11
تصادي سُيربز، من ، أشارت إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االق٨١٠٢متوز/يوليه  ٠١ االجتماع احلايل يف

خالل التقرير الذي ستقدمه فرقة العمل التابعة له، إجراءات عمل اهليئات الدولية للمعايري والتقدم احملرز يف 
 توصيات بذلك الشأن. وسيقرتحالسالمة الدولية، أهم املعايري املتعلقة بتنقيح 

النتقال إىل املرحلة التالية من ، أشادت السيدة برميبيلي مبمثلي الطرفني اللذين مها بصدد اوأخريا   -11
 رافائيل دا سولري من الربازيل والسيد مانوج كومار سينغ من اهلند، وشكرت كال  السيد مسارمها املهين، ومها 

 منهما على ما قدمه من دعم وإسهامات خالل سنوات خدمته لربوتوكول مونرتيال.
 المسائل التنظيمية - ثانياا 
 الحضور - ألف

 ،وإثيوبيا ،الحتاد الروسياالحتاد األورويب، واحضرت االجتماع األطراف التالية يف بروتوكول مونرتيال:  -17
 ،وإكوادور ،وأفغانستان ،وإسرائيل ،وإستونيا ،وأسرتاليا ،وإسبانيا ،وأرمينيا ،واألردن ،واألرجنتني ،وأذربيجان

 -وإيران )مجهورية  ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وزبكستانوأ ،وأوروغواي ،وأنغوال ،وإندونيسيا ،وأملانيا ،وألبانيا
 ،والربتغال ،والربازيل ،والبحرين ،وباكستان ،وباراغواي ،وبابوا غينيا اجلديدة ،وإيطاليا ،وأيرلندا ،اإلسالمية(

 ،نديوبورو  ،وبوركينا فاسو ،وبوتسوانا ،وبوتان ،وبنن ،وبنغالديش ،وبليز ،وبلغاريا ،وبلجيكا ،وبروين دار السالم
ليشيت، -وتيمور ،وتونس ،وتوفالو ،وتوغو ،وتشيكيا ،وتركيا ،وتايلند ،وبيالروس ،وبولندا ،والبوسنة واهلرسك

 ،واجلمهورية الدومينيكية ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وجزر القمر ،وجزر سليمان ،وجزر البهاما ،واجلبل األسود
ومجهورية الو الدميقراطية هورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ومجهورية كوريا، ومج ،واجلمهورية العربية السورية

 ،وزامبيا ،ورومانيا ،ورواندا ،وجيبويت ،وجورجيا ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا   ،الشعبية
 ،وسري النكا ،وسانت لوسيا ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وسان تومي وبرينسييب ،وساموا ،وزمبابوي

 ،وشيلي ،وسيشيل ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،والسودان ،وسوازيلند ،والسنغال ،وسنغافورة ،والسلفادور
 ،وغيانا ،وغواتيماال ،وغرينادا ،وغانا ،وغامبيا ،وغابون ،وعمان ،والعراق ،وطاجيكستان ،والصني ،والصومال

 ،والكامريون ،وقريغيزستان ،وفييت نام ،وفنلندا ،(البوليفارية –وفنزويال )مجهورية  ،والفلبني ،وفرنسا ،وغينيا
 ،وكرييباس ،والكويت ،(-)مجهورية  والكونغو ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكوبا ،وكندا ،وكمبوديا

 ،ومالوي ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،وماليزيا ،ومايل ،وليسوتو ،وليتوانيا ،ولبنان ،والتفيا ،وكينيا
 ،ومنغوليا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،واململكة العربية السعودية ،ديفومل

 ،والنيجر ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،املوحدة( -وميكرونيزيا )واليات  ،وميامنار ،وموزامبيق ،وموريشيوس
  .واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،لنداوهو  ،وهنغاريا ،وهندوراس ،واهلند ،وهاييت ،ونيوزيلندا ،ونيجرييا

أمانة الصندوق املتعدد  كيانات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة التالية:  أيضا   وُمثِّلت -13
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم 

 .وحضر أيضا  ممثلون عن أفرقة التقييم لربوتوكول مونرتيال .ة للتنمية الصناعية، والبنك الدويلاملتحد
التالية ممثلة يف االجتماع واملنظمات وكانت اهليئات احلكومية الدولية وغري احلكومية ودوائر الصناعة  -11

 :جهات مراقبةبصفة 
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AECOM-Australia, A-Gas (Thailand) Ltd., AGC Chemicals, Air-conditioning, Heating and 

Refrigeration Institute, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Association of Ammonia 

Refrigeration, Arkema Innovative Chemistry, American Society of Heating, Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), BASF (Thai) Limited (Thailand), Beijing Yuji Science and 

Technology Co., Ltd., Blue Star, Ltd., Building Efficiency, Central Glass Co., Ltd., China Household 

Electrical Appliances Association (CHEAA), Climalife, Climate Watch Thailand, Council on Energy, 

Environment and Water, Daikin Europe N.V., Daikin Industries, Ltd., Daikin U.S. Corporation, Danfoss 

A/S (Denmark), DWA Indonesia, Embraco Europe S.r.l., Emergent Ventures India, Emerson 

Commercial and Residential Solutions, Energy Studies Institute, Environmental Investigation Agency-

Global, European Environmental Citizens Organization for Standardization (ECOS), European 

Partnership for Energy and the Environment, Federation of Thai Industries, Fire and Environment 

Protection Network and Nohmi Bosai., Ltd., GIZ Proklima, Global Health Asia Institute, Gluckman 

Consulting, Godrej and Boyce Mfg. Co., Ltd., Gujarat Fluorochemicals Ltd., Halon Banking Systems, 

Honeywell, ICF International, IKKE GmbH, Indian Chemical Council, Institute for Governance and 

Sustainable Development, Institute of Standards and Industrial Research of Iran, International 

Electrotechnical Commission, International Organization for Standardization, International 

Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, 

Johnson Controls, Kulthorn Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, Lennox International, 

LNC Private, Ltd., Matthias Meier Technical Consulting, MEBROM, MEFCHEM Consulting Sarl, 

Mexichem UK Ltd., Midwest Refrigerants, LLC, Mitsubishi Electric Corporation, National Institute of 

Advanced Industrial Science and Technology, Natural Resources Defense Council, Oak Ridge National 

Laboratory, Pakistan Standards and Quality Control Authority, Panasonic Corporation, Refrigerant Gas 

Manufacturers Association, PREC Institute, Refrigerants Australia, Refrigeration and Air-Conditioning 

Manufacturers Association of India, Ref-Tech, Saijo Denki, Shecco, SRF Limited, Sri Lanka Standards 

Institution, Sun Yat Sen University, Sustainable Agriculture and Environment Development 

Association, The Chemours Company, The Climate Reality Project, The Energy and Resources 

Institute, Tianjin University of Commerce, Topten International Services, Toshiba Carrier Corporation, 

United Technologies Climate, Controls and Security, United Technologies Corporation, University of 

Cambridge, University of Maryland, University of Southern California, University of Tokyo, Victorian 

Strawberry Industry Certification Authority, Wagner Consultancy, Walton Hi-Tech Industries, Ltd., 

Yawatz Engenharia, Ltda., Zhejiang Normal University, Zhejiang University of Technology, 

independent consultants.  
 إقرار جدول األعمال - باء

من جدول  9قدمته وزارة البيئة يف اإلمارات العربية املتحدة حبذف البند  أبرز الرئيس املشارك طلبا   -15
األعمال املؤقت املتعلق بأهلية اإلمارات العربية املتحدة للمساعدة التقنية واملالية يف إطار الصندوق املتعدد 

، 7112ادي لعام ن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصعأخرى  مسائل نشوءإىل  األطراف. وأشار أيضا  
 )د(. ٥ستدرج يف إطار البند و وهي القضايا املتعلقة باستخدامات عوامل التصنيع والرسائل الرئيسية للفريق، 

جدول األعمال املؤقت الوارد يف  إىل وبناء على ذلك أقر الفريق العامل جدول األعمال التايل استنادا   -16
 شفويا : ، بصيغته املعدلةUNEP/OzL.Pro.WG.1/39/1الوثيقة 

 افتتاح االجتماع. -٠
 املسائل التنظيمية: -٨

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

 تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية: -٣
 واملسائل ذات الصلة؛ 2اإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة  ( أ)
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عمل فريق التقييم العلمي على حتديث األرقام املتعلقة بإمكانات االحرتار العاملي ملواد  ( ب)
اجملموعة األوىل من املرفق ألف واملرفق جيم واملرفق واو من بروتوكول مونرتيال 

(UNEP/OzL.Pro.28/12 ؛711، الفقرة) 
او من بروتوكول مونرتيال عملية املوافقة على تقنيات التدمري للمواد املدرجة يف املرفق و  )ج(

 (؛2و 6ياء، الفقرتان  7)املادة 
التقدم الذي حققته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  )د(

 .72/7مونرتيال فيما يتعلق باملقرر 
، مبا يف ذلك 7171-7112جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث  -٠

 (.72/5فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )املقرر تقرير 
)اجمللدان األول والثاين(، مبا يف ذلك  7112تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  -٥

 املسائل املتعلقة مبا يلي:
 ؛7112الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري للعام  (أ )
 ؛7119و 7112االستخدام احلرج للعامني الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض  (ب )
 (؛72/2التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )املقرر  (ج )
والرسائل  ،استخدامات عوامل التصنيعاملسائل التنظيمية واملسائل األخرى، مبا يف ذلك  (د )

 الرئيسية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛
تعلقة بالبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي )املقرر معايري السالمة امل -٦

72/1:) 
نتائج حلقة العمل املتعلقة مبعايري السالمة ذات الصلة باالستخدام اآلمن للبدائل ذات  (أ )

 إحداث االحرتار العاملي؛القدرة املنخفضة على 
 السالمة. تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن معايري (ب )

 (.72/3الكفاءة يف استخدام الطاقة )املقرر  -٢
النظر يف مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املدرجة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتيال  -٢

(UNEP/OzL.Pro.28/12 192، الفقرة.) 
 مسائل أخرى. -٩

 اعتماد التقرير. -٠١
 اختتام االجتماع. -٠٠

 تنظيم العمل -جيم 
الفريق العامل اقرتاحا  بشأن تنظيم العمل قدمه الرئيس املشارك، ووافق على إنشاء أفرقة اتصال اعتمد  -12

عقد جلسات مسائية. كما اتفق على جتنُّب عقد اجتماعات عدم ، وعلى حسب االقتضاء وأفرقة غري رمسية
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ر اإلمكان عقد أفرقة االتصال بالتوازي مع بعضها البعض أو مع اجللسات العامة؛ وعلى أن يتجنب قد
 اجتماعات متزامنة لألفرقة غري الرمسية.

 مركبات الكربون الهيدروفلوريةلالتدريجي  من أجل التخفيضتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال  - ثالثاا 
من جدول  3للبند  اللفريق العامل املفتوح العضوية، يف معرض تقدميه ةاملشارك ةالرئيس تأشار  -12

 جتماعااعتمد مبوجبه ربوتوكول مونرتيال، الذي ل ت إضافيةبشأن تعديال 72/1األعمال، إىل أن املقرر 
 ،72/7، إىل جانب املقرر ثلمي، 7116ين األول/أكتوبر الثامن والعشرون تعديل كيغايل يف تشر  األطراف

قالت إنه و  ة مركبات الكربون اهليدروفلورية.معاجلة مسأل للعمل اجلاد والتعاون بني األطراف يف السعي إىل تتوجيا  
ط لتنفيذ أحكام يتخطال منألطراف امكن تت لكيالنظر اآلن يف سلسلة من املسائل العملية الرئيسية يتعني 

 التعديل.
 والمسائل ذات الصلة 7اإلبالغ عن البيانات بموجب المادة  -ألف 

االنتباه إىل املعلومات األساسية الواردة يف  فلفتت ،)أ( 3إىل البند الفرعي  ةاملشارك ةالرئيس تانتقل -19
واملسائل ذات الصلة الناشئة من بروتوكول مونرتيال  2اإلبالغ عن البيانات مبوجب املادة مذكرات األمانة بشأن 

دروفلورية عن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهلي
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3)،  املسائل املطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف وبشأن

يف بروتوكول مونرتيال يف اجتماعه التاسع والثالثني، واملعلومات املقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك 
 ،املسألة ميكن تقسيمها إىل أربعة مواضيع منفصلةهذه . والحظت أن (UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2) االجتماع

 .بالرتتيبدعت األطراف إىل النظر فيها 
اجلدول الزمين لإلبالغ عن بيانات خط األساس ملركبات الكربون وهو فيما يتعلق باملوضوع األول، ف -71

قالت (، 5املادة مبوجب )األطراف العاملة  5من املادة  1اهليدروفلورية من قبل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
من  7ة فهم الفقر تُ ميكن أن ، (UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3)يف مذكرة األمانة  وردكما   الرئيسة املشاركة إنه،

اليت تصدق على التعديل قبل سنة  5عين أن األطراف العاملة مبوجب املادة ت اعلى أهن من تعديل كيغايل 2املادة 
من حاليا  األمانة  طلبتخط األساس سيتعني عليها اإلبالغ عن بيانات خط األساس للسنوات املقبلة. و 

للسنوات  التقديريةأن تبلغ عن البيانات  5دة األطراف توضيح ما إذا كان ينبغي لألطراف العاملة مبوجب املا
 ينبغي هلا أن تنتظر حىت تصبح البيانات احلقيقية متاحة لسنوات خط األساس املعنية. أماملقبلة 

 من املادة 7على الرغم من أن الفقرة فضرورة إجياد حل عملي. أعرب عدة ممثلني عن رأيهم القائل بو  -71
ثبت أهنا مث لبياناهتا األساسية  مسبقةغت األطراف عن تقديرات فإنه إذا أبل   ةتنص على تقدمي بيانات تقديري 2

، من خالل جلنة التنفيذ، تطلبأن  على تلك األطراف فسوف يتعنيالبيانات احلقيقية،  عندما تتاحغري دقيقة 
من . وسيكون طويال   عملية مرهقة وتستغرق وقتا   ذه، وهاخلاصة هبا بيانات خط األساسإدخال تعديالت على 

على أرض الواقع. واقرتح عدة ممثلني أن جيري هذا  احلالةألطراف بيانات دقيقة تعكس افضل أن تقدم األ
التصديق بعد  حدثاألساس، أو يف غضون ثالثة أشهر من التصديق إذا خط سنة  اليت تلياإلبالغ يف السنة 

 ولكن قالاألساس، خط سنة  اليت تليالسنة  من يونيهحزيران/ 1 هو هنائيا   اقرتح أحد األطراف موعدا  و ؛ ذلك
إىل حٍد قصرية فرتة آخر بأن فرتة ثالثة أشهر بعد التصديق  ممثل. وأوصى أبعدفضل حتديد موعد األإن ن و آخر 
 ورمبا ميكن متديدها.ما 
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دد أن تتمكن اللجنة التنفيذية للصندوق املتع بقوهلا إهنا تأمل على هذه االقرتاحات وعلقت ممثلة -77
الراغبة يف تنفيذ مشاريع  5ادة املالعاملة مبوجب ألطراف لنة يف تقدمي الدعم و ر بامل التحلياألطراف من 

يف املاضي  كما فعلت،  اخلاصة هبا التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية قبل سنوات خط األساس فيضلتخل
بالفعل من إجراء  تنمتك   5مبوجب املادة يف ظروف مماثلة. وأشار ممثل آخر إىل أن بعض األطراف العاملة 

 البعض اآلخربيانات استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، ولكن لقوائم جرد  من أجل إعداددراسات 
 حتاج إىل مزيد من الوقت لإلبالغ عن البيانات.سي ومن مث ذلك يفعلمل 

التشريعات الالزمة لتنظيم استهالك مركبات  لسنلألطراف  أن يتاح الوقتوقال أحد املمثلني إنه يتعني  -73
عنها.  لإلبالغأي بيانات  ى األطرافكون لدتفي غياب هذا التنظيم، لن فلكربون اهليدروفلورية وإنتاجها؛ ا

ميكن اإلبالغ عن بيانات تقديرية. وذكر بعض املمثلني يف حالة عدم سن التشريعات وأشار ممثل آخر إىل أنه 
من  من شأن هذه البلدان أن تستفيد للبلدان النامية، وأنمشاكل يف كثري من األحيان البيانات يثري أن مجع 

 املساعدة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بكيفية إعداد التقديرات.
 املقرتحات املتعلقة باالستماراتالنظر يف وهو للموضوع الثاين، ويف سياق تقدمي الرئيسة املشاركة  -71

لة إجراء مناقشة مفصّ ، رأت أن (UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3)واملبادئ التوجيهية لإلبالغ عن البيانات  املنقحة
ألمانة ا. وميكن أن تقدم سيكون أكثر مالءمة يف اجللسة العامة إجراءهامن  بدال   إطار فريقاملقرتحات يف  حول

لألمانة  كما ميكنلتنقيح،  من أجل ااقرتاحات ُمددة ميكن لألطراف تقدمي و ، تثاربشأن أي مسائل  توضيحا  
ألطراف يف لن و جتماع التاسع والعشر االنظر فيها كي يللمبادئ التوجيهية لو  لالستماراتإصدار مشاريع منقحة 

 .7112 نوفمرب/تشرين الثاين
ة املقرتحة اجلديد االستماراتأن  ترى اإهن ولكنها علقت بقوهلااالقرتاح،  على هذا ووافقت ممثلة -75

جلديدة تنطوي على تغيريات طفيفة ا االستمارات. والحظ أحد املمثلني أن استكماهلاسهل يو  ا  مصممة جيد
إىل وجود بعض االختالفات اهلامة بالنسبة  أشارآخر ممثال   غري أن، جدا   مفيدوهذا ، احلالية االستماراتن ع

، قائال  إن االستمارات املتعلقة مبركبات الكربون األخرى املوادإىل قارنة باململركبات الكربون اهليدروفلورية 
. وعلق اهليدروفلورية ينبغي أن تكون منفصلة عن استمارات املواد املستنفدة لألوزون، رغم كوهنا مشاهبة كثريا  هلا

نرتنت، وهو ما عرب اإل الرامي إىل بدء العمل باإلبالغباقرتاح األمانة  تُربطممثلون آخرون بأن املناقشة ينبغي أن 
 مناقشةالداعي إىل  ةاملشارك ةاقرتاح الرئيسعلى العديد من املمثلني  ووافقسيكون خطوة مفيدة للغاية إىل األمام. 

لكي ينظر فيها  تتاح لالستمارات، هبدف وضع صيغ هنائية صغري إطار فريقاملسائل مبزيد من التفصيل يف 
 .لألطراف لتاسع والعشرونجتماع ااال

احملتويدددة علدددى  واملدددزائج اخلالئدددطمسدددألة اإلبدددالغ عدددن وهدددو ملوضدددوع الثالدددث، ا ةاملشدددارك ةالرئيسددد متوقدددد -76
االنتبدددددددددددددددداه إىل اقددددددددددددددددرتاح األمانددددددددددددددددة )الددددددددددددددددوارد يف الوثيقددددددددددددددددة مسددددددددددددددددرتعية مركبددددددددددددددددات الكربددددددددددددددددون اهليدروفلوريددددددددددددددددة، 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3 )مدن  بدال   ائجاملز أو  للخالئطباإلبالغ عن الكميات الفعلية  لألطرافأن يسمح ب
. املدزائج باحلجم الكبري املستخدم من فيها، وذلك اعرتافا   املوجودةكميات مركبات الكربون اهليدروفلورية املختلفة 

 هذا املوضوع يف مداوالت الفريق غري الرمسي الذي سبق اقرتاحه.تناول واقرتحت 
 باستخدام أداة لإلبالغ عن طريق اخلالئطاإلبالغ عن ميكن إنه  قائلة ،على االقرتاح ممثلةفقت واو  -72

املواد  أحجاماألمانة  من عدم اعرتاضهم على حسابأنه على الرغم إىل من املمثلني  عدد وأشاراإلنرتنت. 
، انفسهبأتلك احلسابات  قادرة على إجراءاألطراف ه يلزم أيضا  أن تكون ، فإناملزائج اليت حتتوي عليهاالنقية 
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الكميات اليت يتعني إدراجها، على سبيل املثال، يف احلصص  وحتديدتقييم حالة امتثاهلا لكي تكون قادرة على 
السنوية ونظم الرتخيص. وأشار أحد املمثلني إىل أنه سيكون من املفيد أن توفر األمانة أداة خمصصة لتمكني 

األطراف العاملة مبوجب  أن ورأوااألطراف من إجراء هذه احلسابات. ووافق ممثلون آخرون على هذا االقرتاح، 
 من التدريب وبناء القدرات. تستفيد أيضا  أن س 5املادة 

 امسألة التجارة مع غري األطراف وما يرتبط هبوهو للموضوع الرابع، سياق تقدمي الرئيسة املشاركة يف و  -72
ركبات الكربون سيتعني على األطراف اإلبالغ عن واردات م 2أنه مبوجب املادة أوضحت تقارير، تقدمي المن 

 األطراف لتزاماتكجزء من ا  ،وغري األطرافإىل األطراف وصادراهتا غري األطراف و اهليدروفلورية من األطراف 
 لكل طرف.بالنسبة من بدء نفاذ تعديل كيغايل  ، اليت ستدخل حيز النفاذ اعتبارا  السنوية بتقدمي التقارير

غري فرتاض أن اإلبالغ عن صادرات مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل وتساءل عدد من املمثلني عن ا -79
يف عام  1أن يبدأ قبل بدء نفاذ أحكام التجارة مبوجب املادة  يتعني ا من غري األطرافوارداهتاألطراف و 

 وأعرب أحد املمثلني عن .يف هذا الصدد توضيح ومواصلة املناقشةتقدمي يكون من املفيد س هأن ورأوا، 7133
ال ينبغي أن يكون  7133من تعديل كيغايل، وحسب االتفاق، ففي العام  ٠رأي مفاده أنه مبوجب املادة 

من الربوتوكول، ولذلك رأى أنه قد يكون من املفيد توفري املزيد من  ٢هناك شرط لإلبالغ مبقتضى املادة 
 .يف هذا الصدد املناقشةمواصلة التوضيح و 

مبزيد من التفصيل،  كلهااملواضيع األربعة  تناقش  لكيعدة أطراف ا تقدمت هباستجابة لطلبات و  -31
جلميع املسائل الناشئة يف إطار  مناقشة أكثر تفصيال  إجراء  لتيسريفريق اتصال  تشكيل ةاملشارك ةالرئيس تاقرتح
، اهليدروفلوريةبشأن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال، واملتعلق بالتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  3البند 

 ووافق الفريق العامل على ذلك.
 املنقحة االستماراتقدم الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريره فقال إن الفريق اختتم مناقشاته بشأن و  -31

إلبالغ عن اخلالئط واملزائج اليت حتتوي على مركبات وبشأن ااملقرتحة لإلبالغ عن البيانات  واملبادئ التوجيهية
عدد من األطراف يف تزويد األمانة بتعليقات إضافية أو بتعليقات أمشل بشأن  ورغبهليدروفلورية. الكربون ا

هاتني املسألتني، ولكنها مل تتمكن من القيام بذلك يف هذا االجتماع. وعقب مشاورات مع األمانة، اتُّفق على 
يتيح لألمانة الوقت الكايف  لتقدمي تعليقاهتا، مما ٨١٠٢آب/أغسطس  ٣١أن يُفسح اجملال لألطراف حىت 

اإلبالغ قبل االجتماع التاسع والعشرين  استماراتالستعراض التعليقات وإدخال ما يلزم من تنقيحات على 
 إىل األطراف يف هذا الصدد. تذكريا  األمانة  ترسللألطراف. وتقرر أن 

املشارك لفريق االتصال إن وفيما يتعلق مبسألة توقيت اإلبالغ عن بيانات خط األساس، قال الرئيس  -37
الفريق قد ناقش هذه املسألة، وعلى الرغم من عدم متكنه من التوصل إىل قرار بشأهنا، إال أنه متكن من وضع 
اخلطوط العامة لبعض املبادئ الرئيسية اليت يتعني تناوهلا مبزيد من النظر يف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف. 

مسألة التجارة مع غري األطراف وما يرتبط هبا من تقدمي التقارير. وطلب الرئيس  وأجريت أيضا  مناقشات بشأن
املشارك لفريق االتصال أن يسمح للفريق باالنعقاد جمددا  أثناء االجتماع التاسع والعشرين لألطراف من أجل 

)أ( من  ٣ها بالبند مواصلة املناقشات بشأن مجيع املسائل املطروحة يف إطار واليته، مبا يف ذلك ما يتصل من
 جدول األعمال.
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عمل فريق التقييم العلمي على تحديث األرقام المتعلقة بإمكانات االحترار العالمي لمواد المجموعة  -باء 
، الفقرة UNEP/OzL.Pro.28/12األولى من المرفق ألف والمرفق جيم والمرفق واو من بروتوكول مونتريال )

402) 
هي و أن هناك مسألة ُمددة يتعني حلها  ةاملشارك ةالرئيس تالفرعي، الحظلدى تقدمي هذا البند  -33

كها ية اليت تنتجها أو تستهلفلور ية اهليدروكلور  ملركبات الكربوناالحرتار العاملي  يةإمكانقيم  حتديداحلاجة إىل 
حساب مستويات  يف واملدرجةركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، اخلاصة مباألطراف يف سنوات خط األساس 

االحرتار القيم إلمكانات بعض تلك تنقصه  جيمألن املرفق  ، نظرا  س ملركبات الكربون اهليدروفلوريةخط األسا
-اهليدروكلوري فلوري ركب الكربوناالحرتار العاملي املناسبة مل إمكانيةذلك، هناك مسألة  وفضال  عنالعاملي. 

111 (HCFC-141)  117-اهليدروكلوري فلوريمركب الكربون و (HCFC-142). 
ثالثة من الرؤساء املشاركني  ، وهمسفاري سبونفيوقدم السيد بول نيومان والسيد جون بايل والسيد  -31

مكانات إفيما يتعلق ب وخصوصا  االحرتار العاملي، إمكانية عن حساب  عرضا   ،األربعة لفريق التقييم العلمي
من  ألف الفرعاملرفق جيم واملرفق واو، وعملية حتديث تلك القيم. ويرد يف جة يف املدر لمواد لاالحرتار العاملي 

 ض.أعده مقدمو العر ذا التقرير موجز للعرض املرفق الثاين هل
. اجلادعضاء فريق التقييم العلمي على عملهم عن الشكر ألالكلمة  تناولوامجيع املمثلني الذين  وأعرب -35
االحرتار إمكانات على أسئلة من املمثلني، أوضح السيد نيومان والسيد بايل أن الدراسة اجلديدة لقيم  وردا  

بعض  وقاال إناألقران.  ستخضع الستعراضاملشار إليها يف العرض ية فلور ية اهليدروكلور  ملركبات الكربونالعاملي 
، فقط قبل سنوات عديدة، وجيري حتديثها احساهب متالدراسة  اشتملت عليهااالحرتار العاملي اليت  إمكاناتقيم 

ية اليت فلور ية اهليدروكلور  ملركبات الكربونهذا هو احلال بصفة خاصة بالنسبة و . ولكن بعضها اآلخر جديد متاما  
 هلااالحرتار العاملي  قيم إمكانيةوقد ُحسبت يف الغالف اجلوي؛  أن تالحظيتم تصنيعها، وبالتايل ال ميكن  ال

 إىل هياكلها اجلزيئية. استنادا  وذلك ياسات املخربية والنماذج وتقديرات عمرها احملتمل، من الق
والتفاعالت بني خمتلف املواد يف الغالف  العكسيةوأضاف السيد نيومان أن تأثري عمليات التغذية  -36

ثة تقدمي قيم ُمد   االحرتار العاملي. وأوضح أن الفريق يعتزمإمكانات اجلوي أدرج بالفعل يف حسابات قيم 
ملركبات أمهية خاصة بهذا يتسم الحرتار العاملي جلميع املواد املدرجة يف املرفقات ألف وجيم وواو، و إلمكانات ا

 قيم متفق عليها. ية اليت ال توجد هلا حاليا  فلور ية اهليدروكلور  الكربون
يف املائة، اتفق  10تبلغ  اقرتح أهنيُ احلسابات، اليت  يفردا  على األسئلة املتعلقة بدرجة عدم التيقن و  -77

السيد نيومان والسيد بايل على أن هذه النسبة مرتفعة، إال أن الفريق ال يتوقع أن تكون النسب مرتفعة بذلك 
جنم عدم التيقن عن سلسلة من العوامل، منها أطياف امتصاص املواد لألشعة حتت و القدر بالنسبة ملعظم املواد. 

األخرى  االحتباس احلراريغازات املستقبلية لرتكيزات الاملواد يف الغالف اجلوي، وتوقعات احلمراء، وفرتات بقاء 
ثاين أكسيد الكربون مثل امليثان، وثاين أكسيد الكربون أو خبار املاء، والتغريات احملتملة يف القيمة املطلقة لقدرة 

لية املعنية بتغري املناخ(، واليت ُحسبت على على إحداث االحرتار العاملي )وفقا  حلسابات اهليئة احلكومية الدو 
 أساسها مجيع قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي.

ومل تكن حالة عدم التيقن هذه غري معتادة؛ فقد تغريت قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي اليت  -73
يف  ثانيةعدة وال شك أهنا ستتغري يف مناسبات  نفسها ة املعنية بتغري املناخالدولي ةاحلكوميحتسبها اهليئة 

 وكان األمر كذلك أيضا  حتقق التيقن املطلق بشأن قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي. وتعذ ر املستقبل. 
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يف كبرية، وال سيما   مبقاديراستنفاد األوزون، اليت تغري بعضها  قيم القدرة علىيف حالة احلسابات املتعلقة ب
، ولكن ذلك مل حُيل دون اختاذ األطراف يف بروتوكول مونرتيال املواد ذات األعمار القصريةاملتعلقة باحلسابات 

إجراءات ناجحة. ومع ذلك، ينبغي أال يفرت ض أن قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي ستتغري جذريا ؛ 
 .بالفعليد االستخدام قعلى نفس املستوى تقريبا  بالنسبة للمواد اليت هي قيم الوقع الفريق أن تظل ويت
وأشار بعض املمثلني إىل أنه على الرغم من مستويات عدم التيقن بشأن قيم القدرة على إحداث  -73

قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي املتفق عليها يف تعديل  تكون  فألغراض األطراف االحرتار العاملي،
بتغري  ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي الصادر عن اهليئةكيغايل، واليت استندت إىل القيم الواردة يف تقرير التقييم الرابع 

السنوية ذات البيانات و  ببيانات خط األساساملناخ، هي ذاهتا اليت ستستخدم يف حسابات األطراف املتعلقة 
 الصلة باالستهالك واإلنتاج.

لرؤساء الفريق املشاركني على عروضهم وردودهم على األسئلة،  الرئيسة املشاركة ويف معرض شكر -10
أوضحت أن املسألة امللحة هي قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي لستة مرّكبات كربون هيدروكلورية فلورية 

، HCFC-141، وHCFC-133، وHCFC-122، وHCFC-121شأهنا )وهي ُمددة مت اإلبالغ عن بيانات ب
االنتباه  ولفتتهتا على إحداث االحرتار العاملي. ا( ولكن مل ختص ص بعد قيم لقدر HCFC-225، وHCFC-142و

القدرة على إحداث قيم لنظر يف استخدام ل( UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3الوثيقة اقرتاح األمانة )الوارد يف إىل 
، HCFC-142و HCFC-141 املركبني، علی التوايل لكل من HCFC-142bو HCFC-141bار العاملي ملركيب االحرت 

األجدى من الناحية التجارية لكل من املادتني. والحظت أيضا  أنه مبوجب مالحظات  نإذ أهنما اآليسومرا
 قيمة قدراهتاواد اليت مل حتدد املرفق جيم من تعديل كيغايل، فإن القيمة االفرتاضية وهي صفر ستنطبق على امل

على إحداث االحرتار العاملي إىل أن يتسىن االتفاق على قيمة القدرة على إحداث االحرتار العاملي من خالل 
قيمة صفر لقدرة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  وما مل تتفق األطراف على غري ذلك، ستعنيالتعديالت. 

ألطراف يف املستقبل ما إذا كانت هناك حاجة إىل أن تقرر اميكن و االحرتار العاملي،  األربعة املتبقية على إحداث
 تعديل تلك القيم.

ووافق الفريق العامل على اقرتاح الرئيسة املشاركة بأن تناقش هذه املسائل مبزيد من التفصيل داخل فريق  -11
 )أ( على النحو املتفق عليه. 7االتصال املقرر إنشاؤه مبوجب البند 

فقال إنه على الرغم من إحراز تقدم ه املسألة، هذبشأن  تقريرهيف الرئيس املشارك لفريق االتصال  ورد -11
، مل يتمكن فريق HCFC-142و HCFC-141بشأن مسألة قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمركبني 

طلب الرئيس املشارك لفريق االتصال أن يسمح للفريق باالنعقاد جمددا  أثناء  ولذلك االتصال من حل املسألة.
االجتماع التاسع والعشرين لألطراف من أجل مواصلة املناقشات بشأن مجيع املسائل املطروحة يف إطار واليته، 

 )ب( من جدول األعمال.  ٣مبا يف ذلك ما يتصل منها بالبند 
ياء،  2التدمير للمواد الُمدرجة في المرفق واو من بروتوكول مونتريال )المادة  اتتقنيعملية الموافقة على  - جيم

 (7و 6 الفقرتان
الرئيسة املشاركة االنتباه إىل املعلومات األساسية اليت  وجهتيف معرض تقدمي هذا البند الفرعي،  -17

 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2من الوثيقة  11إىل  11قدمتها أمانة األوزون يف الفقرات من 
وشدد أحد املمثلني، متحدثا  باسم جمموعة من األطراف، على أمهية الشروع يف معاجلة هذه املسألة  -11

أن  أرادتبدء األطراف واملؤسسات يف التخطيط يف أقرب وقت ممكن، إذا  فمن الضرورييف االجتماع احلايل. 
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. ولذلك، اقرتح أن يوافق اجتماع األطراف، على أساس مؤقت، 1013اختاذ اإلجراءات يف عام  تتمكن من
القائمة املعتمدة لتدمري مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، من أجل تدمري مركبات  التقنياتعلى استخدام 

أن ينظر يف  يا والتقييم االقتصاديالتكنولوجالكربون اهليدروفلورية. ويف الوقت ذاته، ميكن أن يُطلب إىل فريق 
ومن احملتمل أن توافق عليها يف عام  بعدئذ تنظر فيها األطراف ميكن أناإلضافية املناسبة اليت  أنواع التكنولوجيا

وأعرب عدد وعرض تقدمي ورقة غرفة اجتماعات هبذا اخلصوص لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها. . 1013
تأييدهم لالقرتاح الذي اعتربوه ميثل حال  مؤقتا  عمليا . وشدد أحد املمثلني على أن  من املمثلني اآلخرين عن

إضافية ينبغي أن يأخذ يف االعتبار التكاليف التزايدية لرأس املال والتكاليف التشغيلية  تكنولوجياالنظر يف أي 
 اإلضافية لتلك التكنولوجيا.

التصال الذي أنشئ ملناقشة مجيع املسائل الناشئة واتفقت األطراف على إحالة املسألة إىل فريق ا -11
التدرجيي ملركبات  بالتخفيضمن جدول األعمال بشأن تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال املتعلق  7مبوجب البند 

 الكربون اهليدروفلورية.
ت املتحدة، عرض ممثل االحتاد األورويب، باسم االحتاد األورويب وأسرتاليا وكندا والوالياوقت الحق  ويف -14

مشروع مقرر بشأن تكنولوجيا التدمري فيما يتعلق باملواد اخلاضعة للرقابة. وقال إن اهلدف العام من املقرر هو 
التدليل على وجود تلك التكنولوجيا، وتقدمي الدعم لعمليات التخطيط الستثمارات الشركات اليت قد تود 

 .1013كانون الثاين/يناير   1بعد  واعتماد التكنولوجيا اآلن هبدف بدء العمل هبا قبل أ

من  3على إحالة مشروع املقرر إىل فريق االتصال املعين بالبند  العامل املفتوح العضويةووافق الفريق  -17
 جدول األعمال واملتعلق بالبيانات وتكنولوجيا التدمري لكي يواصل النظر فيه.

ناقش مشروع املقرر ولكنه مل يدخل أي  وقدم رئيس فريق االتصال تقريره هبذا الشأن، فقال إن الفريق -13
 .تعديالت عليه

اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع ألف من املرفق األول هلذا ولذلك  -13
 .التقرير إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال فيما يتعلق  الذي حققتهالتقدم  - دال
 22/2 بالمقرر

بأن األطراف قد  تذّكر فهذا البند الفرعي،  العامل املفتوح العضويةللفريق عرضت الرئيسة املشاركة  -10
اعتماد  تاريخ ، إىل اللجنة التنفيذية أن تضع، يف غضون سنتني من13/1 املقررمن  10طلبت، يف الفقرة 

عرض تمركبات الكربون اهليدروفلورية، و وإنتاج التدرجيي الستهالك  التخفيضالتعديل، مبادئ توجيهية لتمويل 
اللجنة  عتضقبل أن  وتلقي مسامهاهتاعلى آراء األطراف  لالطالعتلك املبادئ التوجيهية على اجتماع األطراف 

املعلومات اليت قدمتها األمانة بشأن هذه املسألة )الواردة يف الوثيقة  ووفرتالتنفيذية صيغتها النهائية. 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/3 للتقدم الذي أحرزته اللجنة التنفيذية يف اجتماعيها األولني اللذين عقدا  ا  ( موجز

قد االجتماع الثالث للجنة مباشرة قبل االجتماع احلايل عُ و منذ اجتماع األطراف الثامن والعشرين يف كيغايل؛ 
لصندوق الشبكي لوقع املللفريق العامل املفتوح العضوية. وأتيحت التقارير النهائية لالجتماعات الثالثة على 

 املتعدد األطراف.
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سبعني للجنة بالتقدم احملرز يف االجتماع التاسع والأن يُقر الفريق العامل الرئيسة املشاركة اقرتحت و  -11
 13/1إهنا تتطلع إىل التقرير الكامل للجنة عن التقدم احملرز وفقا  للمقرر قالت ، و وحييط علما بهالتنفيذية 

. ووافق الفريق العامل على إرجاء النظر املقرر، متشيا  مع لألطراف جتماع التاسع والعشريناالإىل  والذي سيقد م
 .لألطراف رينجتماع التاسع والعشااليف املسألة حىت 

، بما في ذلك 2121-2102تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لفترة السنوات الثالث  - رابعاا 
 (22/5 المقررالتقييم االقتصادي )ا و تقرير فريق التكنولوجي

من جدول األعمال، قالت الرئيسة املشاركة للفريق العامل املفتوح العضوية إنه،  1لدى تقدمي البند  -11
مقرر عن األطراف بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة السنوات الثالث  لصدوراستعدادا  
التقييم االقتصادي و  نولوجياالتك، أجرت فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق 1010 - 1013

. ووردت معلومات موجزة عن ذلك التقرير يف 13/1 املقرردراسة وفقا  لالختصاصات املنصوص عليها يف 
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1الوثيقة 

ز، والسيدة بيال   -17 وعرض النتائج الرئيسية للتقرير كل من السيدة شيكيو تشانغ، والسيد المربت كويربر
 لتقرير احلايل.لالثاين  املرفق من باء الفرعن، ويرد موجز لتلك النتائج، أعده مقدمو العروض، يف مارانيو 

مالحظا  أنه  ،نيوعقب العرض، رد مقدمو التقرير على بعض االستفسارات احملددة. وقال أحد املمثل -11
التدرجيي  والتخفيضأنشطة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  متويلقد مت تناول 

العنصرين يف واقع األمر، كما سأل  بني، إنه سيكون هناك تفاعل التقريرملركبات الكربون اهليدروفلورية حبذر يف 
أن تراعي  ديأنه قد يكون من املف نياألنشطة وتنفيذها. والحظ أحد املمثل متويل یعن اآلثار اليت قد ترتتب عل

 حيث ،الصيانة قطاع يف فلورية اهليدروكلورية الكربون ملركبات املتبقي االستهالكالدراسة تكاليف القضاء على 
 السيدة وقالت. اجلديدة التربيد مواد إدارة يف القدرات لبناء الكبرية احلاجةكذلك و  التحسني فرص معظم توجد

قّر بأن عددا  من خطط إدارة التخّلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تقرير يال إن مارانيون
ض يخفتتشمل بالفعل أنشطة تتناول التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية باإلضافة إىل ال

، ينبغي تشجيع األطراف على التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل. ويف هذا الصدد
املعدومة على إحداث االحرتار العاملي.  أوخيارات تكنولوجية حتبذ البدائل ذات القدرة املنخفضة  اعتماد

ركبات الكربون اهليدروفلورية مماثلة للتخفيض التدرجيي ملمن األنشطة التمكينية  العديدذلك، فإن  إىلوباإلضافة 
 اهليدروكلورية الكربون مركبات من التدرجيي التخّلص إدارة خطط من األوىل املرحلة خالل هبذالتلك اليت اضطُلع 

 نطاق وحتديد الوطنية، االسرتاتيجيات ووضع املعلومات، ومجع األساس خطوط وضع ذلك يف مبا فلورية،
 هذا الصدد، شكلت رية. ويفاهليدروفلو  الكربون مبركبات يتعلق فيما واالمتثال األهداف تلبيةالرامية إىل  األنشطة

تطلبات االمتثال م لتلبيةجيدة  وسيلةخطط إدارة التخّلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
املتعلقة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والشروع يف أنشطة متكينية يف إطار  احلالية

ركبات الكربون اهليدروفلورية. وفيما يتعلق التدرجيي ملض يخفتمن أجل ال 1010-1013للفرتة  التمويل آلية
ز على أن بناء القدرات يف جمال  أمر بالغ األمهية، سواء   الصيانةباملسألة األخرى اليت أثريت، وافق السيد كويربر

كجزء من أو  ة فلورية كجزء من املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلوري
 كيفيةاستفسار بشأن   یض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وردا  عليخفتاألنشطة التمكينية لتحقيق ال
لتزام الالمتثال ا يتطلبها اليتض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يخفتتقييم فرقة العمل ألنشطة ال

ز إن   السيدالمتثال، قال لشطة اليت قد تتجاوز االلتزام احلايل باملقارنة مع األن 1010عام  املخطط  التمويلكويربر
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ض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف خطة أعمال الصندوق يخفتله لبعض مراحل ال
يف  71 الغةالبيفوق النسبة  1010و 1013و 1013يؤدي إىل اخنفاض يف األعوام  قداملتعدد األطراف 

ملستوى  ا  رياضي تكليف هبا مبوجب الربوتوكول. ومع ذلك، مل يُقصد من الدراسة أن تكون حتليال   صدر اليتاملائة 
تفق املتمويل ال، ولكنها استتبعت إضافة مبالغ 1010كانون الثاين/يناير   1يف املائة حبلول  71االمتثال البالغ 

ض الناجتة يخفتللحصول على جمموع لتلك السنوات؛ وتراوحت نسبة ال قررة يف خطة األعمالاملبالغ املعليها و 
 يف املائة إىل مستويات أعلى من ذلك. 71عن ذلك من 

الفريق العامل بعد ذلك املسائل املوضوعية الناشئة عن العرض الذي قدمته فرقة العمل املعنية  وناقش -11
 بتجديد املوارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.

يف جناح بروتوكول مونرتيال، وإنه من  األساسوقال أحد املمثلني إن التمويل ال يزال يشكل حجر  -14
التزاماهتا املتعلقة بالتنفيذ. تلبية على  1م املايل مستمرا  ملساعدة األطراف العاملة باملادة الضروري أن يظل الدع

ويف حني أن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ال يزال ميثل أولوية التمويل يف فرتة 
على اختاذ خطوات أولية  1لة باملادة السنوات الثالث املقبلة، سيحتاج الصندوق إىل مساعدة األطراف العام

ض استهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية وإنتاجها تدرجييا  عمال  بتعديل كيغايل. ومن املهم أيضا  أن يخفتل
مركبات الكربون اهليدروفلورية  استعمالتتجنب عملية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

ضها الحقا . وقال ممثل آخر إن اعتماد التمويل يفختلية على إحداث االحرتار العاملي املفرتض ذات القدرة العا
يف املائة من خط األساس العاملي  13الذي من شأنه أن يساعد األطراف على التخلص التدرجيي من حنو 

أساس قوي للمرحلة التالية يف  الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ميثل اجنازا  كبريا  وسيكون مبثابة
املواد  والتزاماهتا سواء فيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون أتلبية على  1سياق مساعدة األطراف العاملة باملادة 

 اجلديدة الواردة يف املرفق واو.
نفيذ املرحلة وأبرز أحد املمثلني التحديات اهلائلة اليت ال تزال تواجه العديد من البلدان النامية يف ت -17

الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك الصعوبات 
اخلاصة اليت تواجهها املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، والعقبات اليت تعرتض اعتماد بدائل ذات قدرة 

ول يف األسواق ومعايري السالمة. وتستحق االحتياجات منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، مبا يف ذلك القب
التمويلية لقطاع اإلنتاج اهتماما  خاصا  يف البلدان النامية، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتصنيع مركب الكربون 

 17-وما يرتتب على ذلك من انبعاث مركب الكربون اهليدروفلوري (HCFC -22) 11-اهليدروكلوري فلوري
(HFC-23) ثل ناجتا  ثانويا ، وضرورة تسوية مسألة متويل إغالق املصانع اليت تنتج مركب الكربون الذي مي

بعد أن كانت تنتج مركبات الكربون الكلوروفلورية يف املاضي. وأعرب ممثل آخر عن  11-اهليدروكلوري فلوري
ألمر الذي قد يهدد قدرة اضمانات توفري متويل مستدام إضايف كايف مبوجب تعديل كيغايل،  بطء ورود إزاءالقلق 

 على حتقيق أهدافها. ٥لة باملادة األطراف العام

بلده التصديق على تعديل كيغايل لكي يتمكن من املسامهة يف  ه يتعني علىإن ممثل اليابانوقال  -13
 يلزمعنصر التمويل ذي الصلة مبركبات الكربون اهليدروفلورية. ويف غضون ذلك، الصندوق املتعدد األطراف ل

ض يخفتاحلساب املنفصل للتكاليف ذات الصلة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وال
 وذلكالتدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو الوارد يف تقرير فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد، 

بشكل دقيق. وقال ممثل آخر إنه نظرا  ألن االحتياجات  لتمكني اجلهات املاحنة من تقييم مسامهاهتا يف كل فئة
املالية للصندوق املتعدد األطراف ختتلف من سنة إىل أخرى فإنه ميكن النظر يف االستعاضة عن نظام التمويل 
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كما هي على مدى فرتة   ٥الذي تظل مبوجبه االشرتاكات السنوية املقررة من األطراف غري العاملة باملادة  ،احلايل
 بنظام يظل فيه جمموع املسامهات الكلية كما هو لكن تتفاوت فيه املدفوعات السنوية وفقا   ،ث سنواتثال

 للتكاليف السنوية املتوقعة.

وأشار عدة ممثلني إىل بعض جوانب الدراسة اليت تتطلب املزيد من االهتمام. وقال أحد املمثلني إن  -13
إىل  تطلب اليت، 13/٥تصاصات املعتمدة مبوجب املقرر من االخ ٣حنو كاف للفقرة على التقرير مل يستجب 

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي أرقام إرشادية للموارد يف إطار التمويل املقدر للتخلص التدرجيي من 
من تشجيع استخدام  ٥مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي ميكن ربطه بتمكني األطراف العاملة باملادة 

البدائل ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي. واآلن وبعد أن أصبحت مركبات 
التمويل  تواصل تتبعالكربون اهليدروفلورية خاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال فإن من املهم لألطراف أن 

خطوط  سيساهم يف ختفيضفلورية، ألن ذلك اإلضايف الذي سُيقد م لتجنب استخدام مركبات الكربون اهليدرو 
 .1العاملة باملادة  مركبات الكربون اهليدروفلورية احملددة لألطرافأساس 

ملزيد من التحليل والتحديد الكمي للتكاليف التقديرية. وقال أحد ه يلزم اوقال عدد من املمثلني إن -40
مل حُتد د أسباهبا بشكل واضح، ومن ذلك  لتقديريةاملمثلني إن بعض بنود التكلفة الواردة يف احتياجات التمويل ا

متويل املشاريع التجريبية اإلضافية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، اليت سبق متويل 
منها بالفعل من الصندوق املتعدد األطراف. إضافة إىل ذلك، هناك شكوك بشأن التكاليف التقديرية  عدد

، 11-من مرافق إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 17-اثات مركب الكربون اهليدروفلوريانبع لتخفيض
تطبق بالفعل برامج  ٥التمويل املقدر لذلك الغرض مل يأخذ يف احلسبان أن بعض األطراف العاملة باملادة ف

رتات التمويل غري مؤكدة، إىل أن بعض بارام . وأشار ممثل آخر أيضا  17-اهليدروفلوريالكربون لتدمري مركب 
من هذه البارامرتات للعمل انطالقا  منها. إضافة  نسبيا   نطاقا  كبريا  حيث تقدم فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد 

إىل ذلك فإنه على الرغم من أن الدراسة نظرت يف توفري مبالغ خلطط العمل يف املرحلة الثانية من خطط إدارة 
ما ختتلف عن الواقع، نظرا   بات الكربون اهليدروكلورية فلورية إال أن هذه األرقام كثريا  التخلص التدرجيي من مرك

ن خطة العمل اليت إقال ممثل آخر و ألن العديد من املشاريع أُقرر ت هلا مبالغ أقل من تقديرات خطة العمل. 
امات االمتثال مبوجب الربوتوكول. بيد وضعها الصندوق املتعدد األطراف ال تعادل تقييم التمويل الالزم لتلبية التز 

على أموال ختطيط األعمال الالزمة لتغطية لكي يقتصر حصرا  صراحة   جير حتديدهأن التحليل الوارد يف التقرير مل 
 ميكن تنقيح التقديرات يف هذا الصدد.و التكاليف اإلضافية لالمتثال، 

باسم جمموعة من البلدان، إىل إن بعض افرتاضات ومنهجيات الدراسة  ت، حتدثأخرى ةممثل توأشار  -41
تتطلب توضيحا ، كما أن القرارات األخرية الصادرة عن اللجنة التنفيذية تشري إىل ضرورة حتديث التقديرات. 

ن بني تكاليف األنشطة املرتبطة مبركبات الكربو ال مُيي ز بوضوح بعض أقسام التقرير  فيإضافة إىل ذلك ف
وعلى الرغم من إقرارها بالتحديات اهليدروكلورية فلورية وتكاليف األنشطة املرتبطة مبركبات الكربون اهليدروفلورية. 

اإلشارة إىل فعالية كلفة يف وضع تقديرات التكلفة، قالت أيضا  إن رد االيت تواجهها فرقة العمل املعنية بتجديد املو 
يث أطنان جهد استنفاد األوزون ومكافئ ثاين أكسيد الكربون معا ، من خمتلف أنواع األنشطة يف التقرير، من ح
 شأهنا أن تساعد يف فهم األرقام املقدمة.

وقال أحد املمثلني إنه يتعني احملافظة على الروابط بني التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  -41
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف مجيع عناصر التخطيط، مبا يف ذلك  والتخفيضاهليدروكلورية فلورية 

 األساسي واإلبالغ.خطوط وحساب  ووضع اجلداول الزمنيةالتمويل 
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 الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال ملواصلة مناقشة هذه املسألة. واتفق -47

فقال إنه بعد عدة اجتماعات مطولة، وقدم الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريره يف هذا الصدد،  -41
متكن الفريق من اختتام مناقشاته بشأن مجيع املسائل اليت حيتمل أن ينظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم 

، باستثناء مسألة 1010-٨١٠٢االقتصادي يف تقرير تكميلي يتناول عملية جتديد املوارد لفرتة الثالث سنوات 
، وميكن االطالع عليها على بوابة ٨١٠٢متوز/يوليه  ٠٣ورقة غري رمسية مؤرخة يف واحدة. وأُدرجت املسائل يف 

االجتماع. وكانت املسألة الوحيدة املستثناة هي طلب ُمتمل لكي ينظر الفريق للنظر يف التكاليف املرتبطة 
ك من أجل بالكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وذل

، فيما يتعلق 1014-1011و 1017-1011االحتياجات التمويلية اإلرشادية لفرتيت السنوات الثالث 
 من تقرير الفريق.  3بالفصل 

يف الشرط املقرتح الذي  13/٨وأوضح عدد من املمثلني أن اخلالف نشأ من إدراج إشارة إىل املقرر  -41
مثلني أن هذه اإلشارة غري ضرورية، يف حني رأى آخرون أنه يتناول الكفاءة يف استخدام الطاقة. ورأى بعض امل

، الذي اعتمد يف  13/٨بدون هذه اإلشارة ستكون تغطية الشرط واسعة بشكل مفرط؛ وينبغي التقيد باملقرر 
 كيغايل، وحيدد اختصاصات الدراسة.

رع املتعلق وبعد إجراء مزيد من املناقشات على هامش االجتماع، اقرتح املمثلون حذف جممل الف -44
يف قائمة املسائل اليت يتناوهلا فريق االتصال. ووافق الفريق العامل على هذا االقرتاح، وهبذا أحيل  3بالفصل 

، إىل فريق التكنولوجيا ودون حترير رمسي ، على النحو املبني يف املرفق الثالث هلذا التقرير التعديل لقائمة املسائل
  والتقييم االقتصادي لكي ينظر فيه.

)المجلدان األول والثاني(، بما في ذلك  2107تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  -خامساا 
 الصلة ذاتالمسائل 

من جدول األعمال ووجه االنتباه إىل  ٥عرض الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية البند  -47
التقرير املرحلي  انيتضمن اللذان، ٨١٠٢االقتصادي لعام  من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم 1و 1اجمللدين 

 الستخدام احلرج، على التوايل.ا الرتشيحات ألغراضوتقرير  ٨١٠٢للفريق لعام 
مقدمة عامة، أوجز أعضاء الفريق وجلان  ،شلي وودكوكآالسيد  ك للفريق،املشار  الرئيس قدم أن وبعد -43

جلنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة  -اخليارات التقنية التابعة له نتائج التقرير على النحو التايل: السيد باولو التو 
جلنة اخليارات  -جلنة اخليارات التقنية للهالونات؛ والسيد روبرتو بيكسوتو -ي ا؛ والسيد آدم شتاو واجلاسئة

جلنة اخليارات التقنية الطبية  -قنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛ والسيدة هيلني توب الت
جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل.  -والكيميائية؛ والسيد ُممد بصري والسيد إيان بورتر والسيدة مارتا بيزانو

، 13/٢العمل الذي اضطلع به الفريق استجابة للمقرر عن  إضافة  إىل ذلك قدم السيد دانيال فريدونيك تقريرا  
بشأن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، بغية حتديث تقرير التقييم الذي أصدره الفريق 
 عن املسائل املتصلة بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، الذي كان قد أعرد  أصال  

 قدمت السيدة مارتا بيزانو موجزا  بشأن املسائل اإلدارية اليت يواجهها الفريق. . وأخريا  17/٥جابة للمقرر است
 ذا التقرير موجز للعروض بالصيغة اليت أعدها مقدمو العروض.الثاين هلمن املرفق جيم ويرد يف الفرع  -43
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عدد منها بربوميد امليثيل،   تعلقاليتسئلة، األويف املناقشات اليت تلت ذلك، أجاب أعضاء الفريق على  -70
مبا يف ذلك بعض األسئلة اليت تتعلق بالتباين الذي أبلغ عنه الفريق بني االنبعاثات النامجة عن االستهالك املبلغ 

إن الفريق ال  الرتكيزات يف الغالف اجلوي. وحول هذا املوضوع قال السيد بورتر املستندة إىلعنه واالنبعاثات 
قدر اإلمكان.  دقيقيعرف مصدر التباين، لكنه سيواصل العمل مع فريق التقييم العلمي لرصد الوضع بشكل 

مثل هذا قد تود النظر يف طلب ولكن األطراف ، ٢يبلغ عنها مبوجب املادة  الوأشار إىل أن املخزونات 
باإلبالغ عن استخدامات بروميد  7املادة  وعالوة على ذلك أشار إىل أن األطراف ملزمة مبوجب. اإلبالغ

ميكن أن  رئيسيا   ربوميد امليثيل يشكل حتديا  األطراف ل تتبع امليثيل سواء كانت خاضعة للرقابة أم ال. ورأى أن
األطراف اليت تطبق عمليات  وأشار علىيؤدي إىل تباينات وأخطاء يف تصنيف استخدامات بروميد امليثيل، 

. وتواجه األطراف يف بعض ليس لديها مثل هذه العمليات مساعدة األطراف اليت رصد جيدة بأن تنظر يف
رج أو تطبيقات للحجر ومعاجلات ما قبل احل ألغراض االستخداماألحيان صعوبة يف فهم أي التطبيقات تعترب 

جع كيفية رصد هذه االستخدامات أو حىت حتديد مكاهنا. ويف هذا الصدد سيوفر الفريق مرايف  الشحن، و 
بعض األطراف قلقها إزاء وسجلت  .كل تعريفرج ضمن  من أجل توضيح الفئات اليت ُتدإلدراجها يف التقرير 

وتناول  التحليل الذي قدمه الفريق فيما يتعلق هبذه املسألة واقرتحت أن يقتصر التحليل على واليته التقنية.
تجاز بروميد امليثيل فقال إن هذه النظم عدم استخدام نظم إعادة احبأسباب السيد بورتر السؤال املتعلق 

تفرض عملية إعادة االحتجاز  ويُعتقد أن. تستخدم يف الواقع، وإن كان ذلك على مستوى منخفض جدا  
تكاليف الستعادة بروميد امليثيل، ولذلك يبدو أن هذه النظم تستخدم بنجاح يف اجملاالت اليت أجيز استخدامها 

بعض  تزيلكل بروميد امليثيل املنبعث إال أهنا ة هذه النظم للرغم من استعادعالوة  على ذلك فعلى او فيها. 
تقرير فريق اخلرباء  ويتضمن، آخذة يف التحسن مبرور الوقتاملنتج. ومع ذلك فإن هذه النظم متاحة وهي 

د بورتر أن عفن الفحم، الحظ السيت، فيما يتعلق مبوضوع لتكنولوجيا إعادة االحتجاز. وأخريا   عاما   استعراضا  
ممرضا  ضعيفا  لكنه أصبح بعد التخلص  عامال  كان يف املاضي   (Macrophomina phaseolina)الفطر من النوع 

. وعلى الرغم من أن بعض املناطق، مبا يف ذلك إيطاليا من العوامل املمرضة الرئيسيةالتدرجيي من بروميد امليثيل 
 .يظل مثار قلق لدى الفريقوكاليفورنيا لديها برامج للتصدي هلذا الفطر إال أنه 

بشأن اقرتاح الفريق بأن تطلب إليه األطراف تشكيل فريق عامل  وطلب عدد من املمثلني توضيحا   -71
ويل وبشأن النواتج املتوقعة واجلوانب اإلجرائية هلذا الرتتيب. يشتمل على ممثلني من منظمة الطريان املدين الد

وأشار السيد فريدونيك إىل أن األطراف سبق أن طلبت إىل أمانة األوزون ومنظمة الطريان املدين الدويل العمل 
أفضى  يف استبدال اهلالونات يف جمال الطريان املدين، وهو أمر للتوصل إىل اتفاق وخطة عمل للمضي قدما   معا  

عاما  إىل اتفاق على حتديد تاريخ الستبدال كل تطبيق من تطبيقات اهلالونات. بيد أن االستبدال  ٠٣بعد 
فرتة طويلة من استغناء  ستنفذ قبلينطبق فقط على التصميمات اجلديدة ويساور الفريق القلق من أن اهلالونات 

قواعد منظمة ا  لوفق اتل رئيسية ألن الطائر الطريان املدين عن استخدامها، األمر الذي سيؤدي إىل مشاك
إنشاء فريق عامل مشرتك هي أن ُتستخدم من . والفكرة هالونالطريان املدين الدويل ال ميكن أن حتلق بدون 

الطائرات واملنبعثة  كميات اهلالونات الفعلية اليت تزود هبالتحديد   الطريان املدين الدويلاتصاالت وآليات منظمة 
 يف الطريان املدين. احلالةل تكوين صورة أوضح عن منها، من أج

وفيما يتعلق مبوضوع احتياجات صيانة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أشارت إحدى املمثالت  -71
سيما  قبل سنتني حاجة  الستخدام املزيج ألف من هذه املركبات يف استخدامات الغمر، وال وجدإىل أن بلدها 

على ذلك، قال السيد  . وردا  عما إذا كانت قد حددت أي استخدامات مماثلةألت يف السفن الصغرية، وس
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لى الرغم من األسئلة املباشرة اليت طرحت على اجلهة املصنعة، حتدد أي معلومات إضافية عفريدونيك إنه مل 
تطبيقات املزيج  على أساس غري رمسي. وفيما يتعلق بسؤال آخر بشأنو  ةع املمثلمناقشة املسألة ثنائيا  مواقرتح 

استخدام املادة كبديل  إىل، أشار إىل أن الفريق استند يف تقييمه مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةباء من 
يف أيضا  يف خدمات اإلنقاذ ومكافحة احلرائق على الطائرات، على الرغم من أنه يستخدم  1111للهالون 

 تطبيقات أخرى.يف غرف احلواسيب و 
املعتمدة لتدمري املواد  أنواع التكنولوجياال بشأن ما إذا كان الفريق قد نظر يف استخدام على سؤ  وردا   -77

، قالت السيدة توب إن أي تقييم من هذا 17-املستنفدة لألوزون فيما خيص تدمري مركب الكربون اهليدروفلوري
تدمري املواد  اع تكنولوجياأنو نها الحظت أن العديد من ولكهبذا املعىن من األطراف.  النوع سيتطلب قرارا  

القائمة على  سيما التكنولوجيا املستنفدة لألوزون تنطبق على األرجح على مركبات الكربون اهليدروفلورية، وال
، حيث تؤدي درجات احلرارة العالية املستخدمة إىل تفكيك الرتميدالبالزما والتكنولوجيا احلرارية وتكنولوجيا 

بالضرورة بشكل  قد ال تنطبقاملعتمدة أن أنواع التكنولوجيا مركبات الكربون اهليدروفلورية. بيد أهنا حذرت 
ركبات الكربون الكلوروفلورية أو مركبات مل للتفكيك الكيميائيالعمليات املصممة فمتساو؛ وعلى وجه اخلصوص 

ملركبات الكربون  املختلفة لخصائص الكيميائيةلبون اهليدروكلورية فلورية أو اهلالونات قد ال تكون مالئمة الكر 
تكنولوجيا التدمري على أساس كل حالة على أنواع اهليدروفلورية. ولذلك سيلزم إجراء استعراض تقين لتقييم 

 حدة.
على  للميثان الثنائي الكلورثر السليب الكبري االهتمام إىل التقارير األخرية عن األ أحد املمثلنيووجه  -71

استعادة طبقة األوزون وسأل عما إذا كان لدى الفريق أية معلومات عن هذه املادة وما إذا كانت ستعاجل يف 
باسم كلوريد امليثيلني،  ، املعروف أيضا  امليثان الثنائي الكلور. والحظت السيدة توب أن ٨١٠٢تقرير الفريق لعام 

بة. وهو يستخدم كمذيب صناعي وصيدالين ويف إنتاج املواد الكيميائية. وقدمت جلنة رقاة  خاضعة  للليس ماد
، الذي 1011اخليارات التقنية الطبية والكيميائية تقريرا  عن هذه املادة يف تقرير التقييم الصادر عن الفريق لعام 

مقال نشر مؤخرا  املبلغ عنه يف  71-اهليدروفلوريأشار إىل أن استخدام املواد الوسيطة يف إنتاج مركب الكربون 
على الصعيد العاملي. وميكن للفريق أن يواصل العمل  امليثان الثنائي الكلورالنبعاثات  يعترب مصدرا  ضئيال  نسبيا  
إذا  ٨١٠٢يف تقريره لعام  يبلغ عن ذلكفهم أفضل للمسألة وأن  من أجل التوصل إىلمع فريق التقييم العلمي 

. امليثان الثنائي الكلورمعلومات إضافية عن  بايلشارك، قدم السيد املرئيس الاألطراف ذلك. وبطلب من  قررت
وبدأ حديثه باإلشارة إىل أن فريق التقييم العلمي قد ناقش، يف تقاريره على مدى العقد املاضي، املركبات ذات 

ة اليت ميكن أن يكون هلا أثر على طبقة األوزون مع الرتكيز بشكل خاص على املركبات املربوم العمر القصري جدا  
السرتاتوسفريي. بيد أنه يف السنوات األخرية حتول اهتمام اجملتمع العلمي إىل إدراج األنواع املكلورة القصرية 

يف الغالف اجلوي تضاعفت خالل العقد  امليثان الثنائي الكلورالعمر. وتشري التقارير األخرية إىل أن تركيزات 
 تصل إىل مرتبة. وتشري الدالئل إىل أن كمية االنبعاثات يف املائة سنويا   ٢ي، مبا يناظر معدل منو قدره زهاء املاض

، وهو رقم أكرب من رقم انبعاثات مركبات الكربون الكلوروفلورية يف سنويا   امليثان الثنائي الكلورترياغرام من  1
ر الذي تأيت منه االنبعاثات احلالية وما إذا كان من املرجح أن األسئلة املتعلقة باملصدو مثانينات القرن املاضي. 

 تزداد هي أسئلة هتم فريق التقييم العلمي وتقع يف نطاق اخلربات اخلاصة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
بروميد ثالث فلوريد الربوبني  -1وردا  على طلبات للحصول على معلومات عن مادة أخرى، هي  -71

(2-BTP،)  ي إهنا جزيء حيتوي على الربوم لكن مع رابطة ثنائية بني ذريت الكربون، مما يعطيه اقال السيد شتاو
 وألنفرتة عمر قصري يف الغالف اجلوي ميكن أن تقاس باأليام. وبالنظر إىل هذا العمر القصري يف الغالف اجلوي 
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على  جدا   ةمنخفض بقدرةالسرتاتوسفري، فإهنا تتميز روف اإلطالق العادية، إىل طبقة ظهذه املادة ال تصل، يف 
على قائمة سياسات  0214 العاملي هيحرتار وقدرهتا على إحداث اال 020013 األوزون قدرهاستنفاد ا

الصادرة عن وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة. أما فيما يتعلق  (SNAP)البدائل اجلديدة املهمة 
يف أجهزة إطفاء احلرائق لالستخدام  حاليا  فهي معتمدة د ثالث فلوريد الربوبني برومي-1 مادة باستخدامات

وكعامل غمر كلي يف األماكن غري املشغولة، وكذلك  1111اهلالون جتري االستعاضة هبا عن بالطائرات، حيث 
موافقة على للحصول على  ُمركات الطائرات. وتسعى اجلهة املصنعة أيضا   هياكليف  اجرى النظر يف استخدامه

يف تطبيقات أخرى. لكن ألن هذه املادة ال تنتج جتاريا  على نطاق كامل فإن اجلوانب املالية املتعلقة  ااستخدامه
 هبا ليست واضحة.

لصني أشارت السيدة توب إىل أن الفريق لاالستخدام الضروري  اإلعفاء ألغراضعلى سؤال بشأن  وردا   -74
. ٨١٠٢عام ل الرتشيحاتلطرف وأخذ تلك املعلومات يف االعتبار يف تقييم من هذا ااملعلومات اليت طلبها تلقى 

عام  بوجه ٨١٠٢االستخدام الضروري لعام  الرتشيحات ألغراضوفيما يتعلق بطلبات تقدمي املعلومات عن 
، ٨١٠٢يف عام  الواردةاالستخدام الضروري  لرتشيحات اإلعفاءات ألغراضقالت إن املعلومات مطلوبة فقط 

 الرباعي الكلور إليثيلنياالتقدم الذي أحرزته الصني يف دراساهتا املتعلقة بتنقية املتعلقة بيف حالة املعلومات إال 
 طُلبت يف أيلول/سبتمرب وهي معلوماتكاشف الكيميائي، توفره يف الاملطلوب  املصاحب لذلكوالثبات 
 لألطراف.دعم توصية سينظر فيها يف االجتماع الثالثني من أجل  1017

 2102الترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري للعام  -ألف 
من الوثيقة  31لدى تقدمي هذا البند الفرعي، وجه الرئيس املشارك االنتباه إىل الفقرة  -22

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2،  من الوثيقة  13و 17الفقرتني وUNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1 ،والقسم 
 .7112ايو مأيار/ الصادر يفمن التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  7-5الفرعي 

الصني جلنة  ةممثل ت، شكر الستخدام الضروريألغراض اإعفاء احلصول على  الصنيوفيما يتعلق بطلب  -22
على مدى السنوات  البحوثأجرت على عملها. وأوضحت أن الصني اخليارات التقنية الطبية والكيميائية 

 ألغراض عفاءاتاإليرغب يف وقف طلباته املتعلقة ب الطرفن ألاملسألة، هذه بغية حل  القليلة املاضية
اإليثيلني الرباعي ث فيما يتعلق بتنقية و البح هحرز تقدم يف هذيف أقرب وقت ممكن. وقد أُ  خدام الضرورياالست

يف أن يتمكن البلد، من خالل بذل مزيد من  اعن أمله تبون. وأعربكلوريد الكر   ليكون البديل عن رابع الكلور
ستقدم الصني و . HJ 637-2012 الصيين ملعياراستيفاء شروط امن أجل  اتاجلهود، من حتسني دقة االختبار 

التقدم عن  إجراء مزيد من البحوث، تقريرا   بعد، على أبعد تقدير 7112عام  أو بداية 7112هناية عام حبلول 
 .احملرز يف تنقية اإليثيلني الرباعي الكلور باعتباره البديل، وسُيدرس وفقا  لذلك اجلدول الزمين املتعلق باملوضوع

باسم جمموعة من األطراف، إنه يود إجراء مناقشات مع  قال أحد املمثلني، متحدثا   على ذلك وردا   -29
 HJ 637-2012ح فيما يتعلق بإعداد ونشر تنقيح للمعيار اللجنة للحصول على مزيد من التوضيمع ممثل الصني و 

ختلف متطلبات املعلومات اليت حددهتا اللجنة يف تقرير فريق مل التامفهم ال وللتمكن من، 7112يف عام 
أي معلومات يتعني تقدميها من أجل كفالة تقدمي داول الزمنية ذات الصلة، التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، واجل

 النهائي. شيحالرت قبل 
إىل أنه على الرغم من  غريهاملشاورات. وأشار ممثل هذه وأعرب ممثل آخر عن رغبته يف االنضمام إىل  -21

فإن ذلك ال مينع البلدان  ،وأهنا هتدف إىل وقف هذه الطلبات 7112أن الصني قدمت الطلب الوحيد لعام 
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ك، وأعرب بدوره عن اهتمامه باالنضمام إىل ذل فهاو ظر  اقتضتاألخرى من تقدمي طلبات يف املستقبل إذا 
 .املشاورات

ويف وقت الحق، عرضت ممثلة الصني مشروع مقرر ورد يف ورقة غرفة اجتماعات، مث عرضت بعد  -21
أن أحد العناصر  وأفادت .ذلك، يف أعقاب إجراء مزيد من املشاورات، صيغة منقحة من مشروع ذلك املقرر

ظل ضمن قوسني مربعني، إذ ما زال يتعني عليها التشاور مع اهليئات املعنية يف بلدها فيما يتعلق باجلدول الزمين 
 وقالت إهنا سوف تقوم بذلك قبل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف. إلجناز تنقيح املعيار الوطين املعين.

يف الفرع باء من املرفق األول هلذا  بصيغته الواردةلة مشروع املقرر ولذلك وافق الفريق العامل على إحا -27
 .ملواصلة النظر فيهالتقرير إىل اجتماع األطراف التاسع والعشرين 

 4002 و 4002للعامين االستخدام الحرج ألغراض إلعفاءات لالترشيحات  -باء 
للفريق العامل املمثلني إىل التوصيات املؤقتة للجنة  كاملشار  لدى تقدمي هذا البند، أحال الرئيس -23

االستخدامات احلرجة املقدمة من األطراف )الواردة يف ألغراض  الرتشيحاتاخليارات التقنية لربوميد امليثيل بشأن 
الوثيقة  من 37يف الفقرة  واملوجزةمن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  7اجمللد 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2  امللحقة هبامن اإلضافة  15و 11 نيتوالفقر (UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1)) .
ألطراف التاسع اجتماع ثنائية مع اللجنة، وسوف ينظر ا حة ستجري مناقشاتأن األطراف املرشِّ وأشار إىل 

 للجنة النهائي.اتقرير إىل  دا  استنا ،7112نوفمرب /تشرين الثاينوالعشرون يف التوصيات النهائية يف 
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة عن الشكر لالكلمة  تناولوامجيع املمثلني الذين  وأعرب - 21

قالت ممثلة كندا إهنا تشعر خبيبة أمل ألن  ومع ذلك. اجلاد اعلى عملهمالتابعة له اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 
انطوى، اللجنة للحالة يف كندا  الذي أعدته وجزامل ألن وال سيماالكندي،  اللجنة مل تتمكن من تقييم الرتشيح

الختبار  حبوثتقرير اللجنة مل يتضمن التقدم احملرز يف وضع برنامج فهامة.  على إغفاالت ،وفدهايف رأي 
دمت إىل قُ  الفراولة، على الرغم من أن نتائج السنة األوىل للربنامجشتالت جدوى استخدام أكياس النمو لزراعة 

عن استخدام  الواردة يف التقرير املعلوماتوكذلك ف. 7112مارس آذار/يف املعقود اللجنة قبل اجتماعها 
 ألن، الفراولةشتالت يف جزيرة األمري إدوارد، حيث تزرع  تستخدم الهذه املادة ف ؛الكلوروبكرين غري صحيحة

وهي لذلك ال ُتصدر تلوث املياه اجلوفية،  أن ميكناملادة الكيميائية هذه السلطات االحتادية وجدت أن 
تستخدم يف املقاطعات الكندية األخرى. وقالت إن وفدها يرى أن االفتقار  ال تلك املادة كما أنتصرحيات هلا،  

 احلرجنب برنامج البحوث اجلاري، يفي مبعايري االستخدام ا، إىل جإىل البدائل املتاحة يف جزيرة األمري إدوارد
يطلب وفدها عقد اجتماع ثنائي مع اللجنة ملواصلة مناقشة هذه املسائل، و . 9/6يف املقرر  اليهاملنصوص ع

يتيح  ممااملقبلة، تشريعات الكندية يف التقارير الو الكندي معلومات كاملة عن برنامج البحوث  إدراجعلى أمل 
 الرتشيح. حليثياتللجنة واألطراف إجراء تقييم كامل 

يف  71معدل جرعات بروميد امليثيل بنسبة  ختفيضاليا عن توصيات اللجنة بشأن وتساءل ممثل أسرت  -25
يف حىت  ،أنه وأشار إىل. 7119الفراولة لعام  لشتالت االستخدام احلرجألغراض بلده  لرتشيحاملائة استجابة 

يف إثبات أن اجلرعة املخفضة مساوية يف فعاليتها  منالسابقة  يةهود البحثاجل تتمكن، مل هااللجنة نفسمالحظة 
 الالتكاليف، ولكنهم  اقتصادتطبيق املعدل األدىن من أجل وأضاف أن املزارعني يودون املعنية.  الزراعةمنطقة 

يرفض وفده رأي اللجنة بأن و ألن اجلرعة املنخفضة غري فعالة.  بل ال رغبة يف التحايل التنظيميذلك  نيفعلو 
يف البحث عن بدائل لربوميد  التقاعسإىل  يؤدي االستخدام احلرج ألغراض عفاءاتاإلملوافقة على استمرار ا
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ن أنفسهم لربنامج البحوث، إىل و املزارع اليت يتيحهااملوارد األخرى وإىل  متفرغ،أشار إىل توظيف باحث و امليثيل؛ 
 باعتبار أن ذلكل والتطهري بالبخار، يوديد امليثي من قبيلمستوى عاملي حول بدائل  ذاتحبوث نب تطوير اج
إىل إتاحة الفرصة  ويتطلعلتقدمي معلومات إضافية إىل اللجنة،  مستعدوفده  وأوضح أن. ذلك الرأيدحض ي
 مع اللجنة. ثنائيا  ناقشة املسألة واصلة ممل

 رتشيحالعلى  امليثيل ردا  وقالت ممثلة جنوب أفريقيا إن وفدها يقبل توصية جلنة اخليارات التقنية لربوميد  -26
حيث حتقق تقدم  ،الذي قدمه بلدها االستخدامات احلرجة يف املطاحن ألغراض استخدام بروميد امليثيلاملتعلق ب
على  اللجنة ردا  اليت أصدرهتا توصية الفيما يتعلق بولكن وترية التبخري. ض معدالت اجلرعات و يفختيف  حقيقي

تسببها احلشرات احلافرة خطر األضرار اليت  إن ، قالترجة للهياكلاالستخدامات احل الرتشيحات ألغراض
 ، وأعربت عن رغبتها يف إجراء مزيد من املناقشات الثنائية مع اللجنة.هو خطر قائم بالفعللخشب ل

بروميد التام من التدرجيي  التخلصمن  7111ن يف عام أن االحتاد متك  إىل ممثل االحتاد األورويب  وأشار - 22
باستخدام مواد بديلة. وكما أشارت جلنة  معينةمن التعامل بنجاح مع حتديات منذ ذلك الوقت ن ، ومتك  امليثيل

 لإلدارة. وهنأ الصني على تنفيذ اسرتاتيجيتها عديدةبدائل  تتاح اآلن ،قنية لربوميد امليثيل يف تقريرهااخليارات الت
اعتماد هذه وقال إن . 7119استخدامها لربوميد امليثيل يف عام  إهناءمتكنها من وف الوطنية اليت س
الرتشيحات ألغراض  املوافقة علىبشأن شروط  1/1-االجتماع االستثنائيمقرر يف  ي بهأوصاالسرتاتيجيات 

 األخذ، وشجع مجيع األطراف اليت تستخدم بروميد امليثيل على واإلبالغ عنهاالستخدام احلرج لربوميد امليثيل 
وعلى الرغم من استخدام بروميد امليثيل. ب يأذناستعراض أي تشريع قائم قد على  وأيضا  االسرتاتيجيات،  هذهب

 هافإنه مع ذلك حيث للتطبيق يف مجيع الظروف ون قابال  قل قد ال يكاألرعات اجلجة أسرتاليا بأن معدل قبوله ح
ممارسة ضغط سيواصل  قد يناق شرر . وأعرب عن أمله يف أن أي مشروع مقذلك كنميحيثما  تطبيقهعلى 

بروميد امليثيل، وأشار إىل التام من التدرجيي  التخلصجهودها الرامية إىل  لكي تستمر يفعلى األطراف معتدل 
 .مقرر من هذا القبيل أياستعداده للمشاركة يف أي مناقشات بشأن 

بالرتشيح وقالت ممثلة الصني إن وفدها يقبل توصيات جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل فيما يتعلق  -22
ث و ن اجلهود الكبرية اليت بذهلا بلدها فيما يتعلق بالبحأ وأضافت. االستخدام احلرج ألغراضبلدها  الذي قدمه

ولن تقدم الصني الوطنية يف املوعد احملدد،  لإلدارةمن تنفيذ اسرتاتيجيته  البلد لبدائل مكنتلرتويج الوالتسجيل و 
 .االستخدام احلرج ألغراض إلعفاء بروميد امليثيل أية ترشيحات أخرى

مع  ، على هامش االجتماععلى ترتيب اجتماعات ثنائية املهتمةوشجع الرئيس املشارك مجيع األطراف  -29
ويتوقع أن تستمر هذه االجتماعات هتا مبزيد من التفصيل. جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ملناقشة توصيا

الثنائية بعد االجتماع احلايل، وستصدر اللجنة تقريرا  هنائيا  عن تقييم الرتشيحات آخذة يف االعتبار املعلومات 
اسع ألطراف التا هذا املوضوع يف اجتماعتناول وستعود األطراف إىل  .حةاإلضافية املقدمة من األطراف املرشِّ 

 .7112نوفمرب تشرين الثاين/والعشرين يف 
ورقة غرفة اجتماعات بشأن هذه املسألة لتقدميها إىل االجتماع التاسع  صياغةعرض ممثل أسرتاليا و  -91

 .والعشرين لألطراف
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 (42/2التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )المقرر  - جيم
تقدمي هذا البند، لفت الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية االنتباه إىل املعلومات الواردة  لدى -91

والددددددددددديت أوجزهتدددددددددددا األماندددددددددددة  (2، الفصدددددددددددل 1تصدددددددددددادي )اجمللدددددددددددد يف تقريدددددددددددر فريدددددددددددق التكنولوجيدددددددددددا والتقيددددددددددديم االق
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1)  بعدددد تلدددزمبشدددأن كميدددات مركبدددات الكربدددون اهليدروكلوريدددة فلوريدددة الددديت قدددد 

، 5املدددددادة وجدددددب طدددددراف غدددددري العاملدددددة مبيف األ الضدددددروريةلالسدددددتخدامات  7171ينددددداير كدددددانون الثاين/  1 تددددداريخ
األطددراف غددري العاملددة مبوجددب املددادة ييددف اهلددواء والقطاعددات األخددرى يف معدددات التربيددد وتك صدديانةحتياجددات الو 

 .5 ية لألطراف العاملة مبوجب املادة، واالحتياجات احمللية األساس5
سرتاليا وكندا أ قدمته ،تتضمن مشروع مقرر اتقدم ممثل الواليات املتحدة ورقة غرفة اجتماعو  -97

كبات ملر  فرتة تقدمي خدمات الصيانة النهائيةبالنظر إىل أن بداية قال إنه اليابان. و والواليات املتحدة األمريكية و 
يعتقد  فهوبعيدة،  مل تعد، 7171، يف عام 5لألطراف غري العاملة باملادة ية بالنسبة فلور كلورية اهليدرو  الكربون

إىل أن جلنة  . وأشار أيضا  للمضي قدما  يف املستقبل القريب على مسار مناسب  أن تتفقاألطراف يتعني على  هأن
يدروكلورية استمرار استخدام مركبات الكربون اهل احملتمل أن يلزمأن من لهالونات قد اعتربت لاخليارات التقنية 

، وأن جلنة اخليارات التقنية الطبية لطائراتلنقاذ وإطفاء احلرائق اإليف تطبيقات  7171بعد عام  فلورية
ية  حاجة ُمتملة إىل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلور وجود والكيميائية قد حددت، على حنو مماثل، 

 فريق التكنولوجيا والتقييممن  يُطلبأن هو الغرض من مشروع املقرر ومن مث ف. 7171بعد عام  كمذيبات
بني  ات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبإىل  5العاملة باملادة  غرياألطراف  الحتياجات تقييمإجراء االقتصادي 

 ستخداماتا ويف وكمذيبات، حلرائق،ا إمخاد قطاعات يف الستخدامبعدمها ل وما 7131و 7171عامي 
 ذات املعلومات تقدمي إىل األخرى املهتمة والكيانات األطراف املقرر مشروع يدعوو . ُمتملة أخرى متخصصة

 طلب إىل الفريق أن يقدم تقريره حبلولي، و 7112ديسمرب كانون األول/ 31ول حبل األمانة إىل الصلة
أي تعديل للربوتوكول قبل ستة  ه يتعني تقدمي، ألنعمدمت بكرامل تاريخالهذا وأوضح أن . 7112مارس آذار/ 1

 مسبقا   كما  ح ال يصدرعلى الرغم من أنه وأوضح أنه أشهر على األقل من اجتماع األطراف الذي سينظر فيه. 
 مثل هذا التعديل.إجراء قد تتطلب يف جمال السياسات فإن بعض النتائج احملتملة  على استنتاجات التقييم

أسرتاليا عن  ةممثل تمشروع مقرر. وأعرب القرتاحهم وكندا واليابان تأييدا  سرتاليا أممثلو  أيضا   وحتدث -93
 استنتاج ووافقت علىللعمل الدقيق الذي قام به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف إعداد تقريره،  اتقديره
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتلبية إىل إنتاج  7171كون هناك حاجة بعد عام تبأنه لن  الفريق

إىل استنتاج الفريق بأنه  . ووجهت االنتباه أيضا  5املادة مبوجب االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة 
االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون  ألغراض إلعفاءات 7171بعد عام قد تكون هناك حاجة 

يتطلب س، وأن ذلك الستخدامات املختربية والتحليليةمعدات التربيد وتكييف اهلواء وااهليدروكلورية فلورية يف 
بعد عام  للصيانةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إن استخدام كندا  ةممثل تللربوتوكول. وقال تعديال  

من  ملعداتا إخراجإىل  احلاجة تفاديبغية  ،بلدها يف لزمين للتخلص التدرجييا دولاجل يف قد أُدرج 7171
الستخدام مركبات  7171تعتقد أنه قد تكون هناك حاجة بعد عام قائلة إهنا  . وعلقت أيضا  اخلدمة قبل األوان

 ألغراضيتطلب إعفاء س، األمر الذي الستخدامات املختربية والتحليليةالكربون اهليدروكلورية فلورية يف ا
إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية  أنه ال يزال حيتاج حددن أن بلده االستخدامات الضرورية. وأوضح ممثل اليابا

 .7171بعد عام  ألغراض الصيانةفلورية 
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عن عدم موافقته على معربا  مع ذلك رحب ممثل آخر بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، و  -91
وقال إن ؛ التصنيعمذيبات إىل قائمة عوامل ك  قرتاح إضافة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستخدمةا

التقدم.  استمرار هذا رغبته يفوأعرب عن  ،املدرجة يف القائمة التصنيع عوامليف ختفيض عدد  تجنح األطراف
تفق مع الفريق على أنه ال توجد حاجة إلنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتلبية وأوضح أنه ي

، وتساءل عما إذا كانت هناك حاجة إلعفاءات 5االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب املادة 
االستخدامات املختربية  غري استهالكها ألغراضملواد ذه ااالستخدامات الضرورية ألي استهالك هلألغراض 

 ناقشته مع األطراف املعنية.واصلة ممحاسه ملمبديا  والتحليلية. وأعرب عن تقديره ملشروع املقرر، 
ألغراض عفاءات اإلمن  جملموعة أوسع نطاقا   مربراتكون هناك تأنه قد  أشار إىلآخر  غري أن ممثال   -95

على عدم فرض قيود غري معقولة  اف أن تكون حريصة جدا  يتعني على األطر قال إنه االستخدامات الضرورية. و 
لنظر يف واصلة الفرصة ملا رغبته يف أن تتاحظر. وأعرب عن احل أو املنع تدابري على الصناعة من خالل تطبيق

 ألطراف التاسع والعشرين.اجتماع املناقشة يف ا وملواصلةالجتماع مشروع املقرر بعد ا
هلا  يتحبأن األطراف مل  مقرا  حدة عن شكره جلميع الذين سامهوا يف املناقشة، وأعرب ممثل الواليات املت -96

على أي نتائج  . وشدد على أن مشروع املقرر ال حيكم مسبقا  ةكاملصورة  للنظر يف االقرتاح ببعد الوقت الكايف 
بكافة املعلومات ؛ بل يهدف إىل ضمان أن تكون أي مناقشة مقبلة هلذه النتائج مستنرية يف جمال السياسات

 . وشدد على استعداده للدخول يف حوار مع أي ممثلني مهتمني.املتاحة
عن واإلبالغ وشجع الرئيس املشارك مجيع األطراف على إجراء مناقشات على هامش االجتماع  -92

 مداوالهتا يف وقت الحق من االجتماع.
ناقشات اإلضافية ولكنه أفاد أنه مل ميكن بعد ويف وقت الحق، أبلغ ممثل الواليات املتحدة عن إجراء امل -92

 .التوصل إىل اتفاق على النص النهائي ملشروع املقرر
من املرفق األول هلذا التقرير  جيماتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع و  -99

أن جُترى مناقشات إضافية بني األطراف املهتمة ، على إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه
 .يف الفرتة الفاصلة بني الدورات

فريق لوالرسائل الرئيسية  التصنيعاستخدامات عوامل  ، بما في ذلكاألخرى والمسائلالمسائل التنظيمية  -دال 
 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

من الوثيقة  31إىل  77تباه إىل الفقرات من عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند الفرعي، فوجهت االن -111
UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1 التقرير املرحلي الصادر عن فريق التكنولوجيا القسم ذي الصلة من ، وإىل

 .٨١٠٢والتقييم االقتصادي يف أيار/مايو 
 األخرى والمسائل التنظيمية المسائل - ١

 ٠أحد املمثلني باسم جمموعة من األطراف، فوجه االنتباه إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة يف املرفق  تكلم -101
 احلاجة إىل اجتذاب خربات جديدة إىل جلان اخليارات التقنية. لتقرير الفريق، مربزا  

يكل املعتاد وشجع ممثالن جلان اخليارات التقنية اليت لديها ثالثة رؤساء مشاركني على االنتقال إىل اهل -101
الختصاصات اللجان، وأن تغتنم فرصة النهاية الوشيكة لواليات الرؤساء إلحداث هذا  املكون من رئيسني، وفقا  

التغيري. وأشري إىل حالة استثنائية هي حالة جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، اليت قد حتتاج إىل اإلبقاء 
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. وأعرب أحد املمثلني يف املدى القصري بسبب إعادة تنظيم اللجنة مؤخرا   على هيكل الرؤساء املشاركني الثالثة
 .للهالونات كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية  السيد سريجي كوبيلوفعن اعتزام بلده طلب جتديد والية 

أجل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من اليت يقوم هبا عن تأييده للجهود  أحد املمثلنيوأعرب  -107
 التخطيط لالحتياجات املستقبلية لتلك اهليئة، وشجع الفريق على مواصلة التشاور مع األطراف يف هذا الصدد.

 التصنيع عوامل استخدامات - ٢
أبرز ممثالن، تكلم أحدمها باسم جمموعة من األطراف، التقدم الكبري اجلاري حتقيقه فيما يتعلق  -101

يف وقت  استخداما   11إىل أن عدد استخدامات عوامل التصنيع بلغ باستخدامات عوامل التصنيع. وأشار ممثل 
يف الوقت احلاضر، ويتمثل االقرتاح املطروح اآلن يف  استخداما   11من األوقات، غري أن ذلك العدد قُدلِّص إىل 

  ليا  إلغاء ثالثة استخدامات إضافية. وأوضح أن هناك مواد مستنفدة لطبقة األوزون خاضعة للرقابة ُتستخدم حا
. وقال املمثل اآلخر قيمة جدا   كعوامل تصنيع يف مرافق بُذلت فيها استثمارات رأمسالية كبرية،  وهي تنتج سلعا  

ويشري  من وجهة نظر السياساتالتوقف عن اإلبالغ عن بعض االستخدامات ميثل أيضا  مسألة بالغة األمهية إن 
للشركاء يف قطاع الصناعة اجملاالت  وبينت، إىل أن هذه األطراف قد ألغت استخدامات عوامل التصنيع تلك

الذي يتحدث . وتكلم املمثل من أجل مواصلة اعتماد البدائل اليت ينبغي تكريس االستثمارات هلا يف املستقبل
اجتماعات تتناول مسألة عوامل التصنيع،  باسم جمموعة من األطراف فأعرب عن اعتزامه تقدمي ورقة غرفة

، لكي ينظر فيها الفريق UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1من الوثيقة  77إىل  13إىل الفقرات من  استنادا  
 العامل.
يف صكوك بروتوكول  غري ضروريوحذر ممثل من تضييق نطاق اخليارات املستقبلية بإدخال تعديل  -101

 بالغة الصغر.ة للرقابة هي كميات عاليت تستخدم من املواد اخلاضالكميات ن أسيما بالنظر إىل  مونرتيال، ال
وعرض ممثل االحتاد األورويب يف وقت الحق ورقة غرفة االجتماعات اآلنفة الذكر، اليت تتضمن مشروع  -104
حات وقال أحد املمثلني إن لديه تعليقات وتصويبات بسيطة يود اقرتاحها، بينما طلبت ممثلة أخرى توضي .مقرر

ووافق  إضافية فيما يتعلق بوجود رابع كلوريد الكربون يف قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع.
 ممثل االحتاد األورويب على الدخول يف مناقشات ثنائية مع املمثلني املعنيني.

 .وبعد املشاورات غري الرمسية، عرض ممثل االحتاد األورويب مشروع منقحا  للمقرر -107
الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع دال من املرفق األول هلذا التقرير  واتفق -103

 .ملواصلة النظر فيهإىل اجتماع األطراف التاسع والعشرين 
 األخرى الرئيسية الرسائل - ٣

قدمته جلنة لمقرتح الذي ل البحث، على هامش االجتماع،يف مواصلة  اعن رغبتهم ممثالنأعرب  -103
 اخليارات التقنية املعنية باهلالونات خبصوص التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل.

من  ٢وشدد ممثالن على أمهية كفالة تقدمي تقارير كاملة ودقيقة عن بروميد امليثيل مبوجب املادة  -110
. وتكلم أحدمها باسم ، مبا يف ذلك استخدامات احلجر الصحي وإجراءات ما قبل الشحنبروتوكول مونرتيال

جمموعة من األطراف فأشار إىل ضرورة اإلبالغ عن مجيع استخدامات بروميد امليثيل، سواء كانت خاضعة 
 .للرقابة أم ال
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على قاعدة االنبعاثات اليت قد تطرأ وأشار ممثالن إىل خمطط بروميد امليثيل يف الغالف اجلوي والتغيريات  -111
، وتساءل أحدمها عما إذا كانت املعلومات حبثورأيا أن املسألة حتتاج إىل  الطبيعية نتيجة لآلثار املناخية.

فريق أن عن ذلك اعترب  التوصل إىل استنتاجات. وفضال  إلتاحة مبا يكفي  املتاحة كافية واجلدول الزمين طويال  
 هذا القبيل يفإدراج خمطط من ملعاجلة هذه املسألة وأعرب عن دهشته من األنسب يئة اهل هو التقييم العلمي

من  تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي. وقال إن الفريق هيئة تقنية، غري أن األطراف تالحظ سيال  
التوصيات السياساتية املنبثقة عنه. وأضاف أن دور الفريق يتمثل يف توفري املعلومات اليت حتتاجها األطراف 

 الختاذ القرارات السياساتية.
رى إىل أن املعلومات الواردة يف التقرير بشأن التباين الذي حددته جلنة اخليارات وأشارت ممثلة أخ -111

 التقنية املعنية بربوميد امليثيل يف املقارنات التنازلية والتصاعدية لالنبعاثات واإلنتاج واالستهالك، ال تزيد إال قليال  
الرغم من املنحى التصاعدي الستهالك على أنه ب عن املعلومات الواردة يف املوجز التنفيذي. وشددت أيضا  

بصفة عامة رغم الزيادات يف بعض  تنازليا   بروميد امليثيل الذي أشارت إليه اللجنة، فإن وفد بلدها يرى اجتاها  
 السنوات، كما يرى أن العمل الذي تضطلع به األطراف ال يزال يليب التوقعات.

وعلى الرغم من أن أحد املمثلني تكلم احلْجر وإجراءات ما قبل الشحن، استخدامات وخبصوص  -117
بالعرض الذي قدمته جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل بتوفري املزيد من  مرحبا  باسم جمموعة من األطراف 

اإليضاحات والتعاريف فيما يتعلق مبسائل احلجر وإجراءات ما قبل الشحن، فقد اعترب ممثل آخر أن األطراف 
ما  لتطبيقاتالزمنية  الفرتةيف مقرر الحق أيضا  ، وأهنا حددت 4/11عاريف واضحة يف املقرر قدمت بالفعل ت

قبل الشحن. واقرتحت ممثلة أخرى إمعان النظر فيما إذا كانت األطراف تطبق تلك  يوما   ٨٠قبل الشحن مبدة 
 التعاريف.

كلوريد الكربون الواردة يف   بعراوأبرز ممثل احتمال وجود تناقض بني املعلومات املتعلقة بانبعاثات  -111
، وشدد على ضرورة من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 1صفحتني متخلفني من اجمللد 

 مواصلة النظر يف انبعاثات املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف االجتماعات املقبلة.
غري رمسية قدم فيها الرئيسان املشاركان للجنة ويف وقت الحق، أبلغ أحد املمثلني عن إجراء مناقشات  -111

النظر يف املسألة مرة أخرى يف االجتماع ووافق الفريق العامل على  .اخليارات التقنية للهالونات معلومات إضافية
  التاسع والعشرين لألطراف.

العالمي )المقرر معايير السالمة المتعلقة بالبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار  -سادساا 
22/4) 

نتائج حلقة العمل المتعلقة بمعايير السالمة ذات الصلة باالستخدام اآلمن للبدائل ذات القدرة  - ألف
 المنخفضة على إحداث االحترار العالمي

تكلم السيد ستيفان سيكارز )منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية( باسم مقرري حلقة العمل  -114
املتعلقة مبعايري السالمة ذات الصلة باالستخدام اآلمن للبدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار 

 الذي وردت به يف الوثيقة ، على النحو٨١٠٢متوز/يوليه  10حلقة العمل املعقودة يف  موجزالعاملي، فعرض 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/4. 
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وشكر أحد املمثلني األمانة على تنظيم حلقة العمل، كما شكر مجيع املشاركني على مشاركتهم،  -117
وقال إنه ال يستطيع  املوجز، إال أنه أعرب عن قلقه إزاء بعض جوانب للموجزوالسيد سيكارز على عرضه 

سيما دعوة األطراف يف  يرسلها، وال املوجزته لبعض اإلشارات اليت يبدو وكأن املوافقة عليه. وأعرب عن معارض
بروتوكول مونرتيال إىل التدخل يف عمل املنظمات األخرى، مثل هيئات وضع املعايري، وتشجيعها على تسريع 

شدد على . و كافيةعملها. وتساءل عن اجلهة اليت ستكون مسؤولة عن العواقب إذا تبني أن معايري السالمة غري  
أمهية قضايا املسؤولية هذه وكذلك املخاطر املتزايدة على السالمة يف البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية. 

، على األقل نفس مستوى جودة املعايري اليت حتل ُملهابأن أية معايري جديدة للسالمة ينبغي أن تكون ورأى 
 املوجز. وقال إن حلقة العمل مبادرة مشكورة، غري أن ةيف ضمان السالم أفضل منها ويستحسن أن تكون

 يف رأيه غري مرٍض. املتعلق هبا 
احلاجة إىل تقدمي الدعم لألطراف العاملة  وأبرزوا أيضا  ووافق ممثلون آخرون على هذه املالحظات،  -113

ستهلكني أمر بالغ يف وضع معايري جديدة يف إطار تنفيذ أحكام تعديل كيغايل. وأضافوا أن محاية امل 1باملادة 
األمهية، مؤكدين احلاجة إىل املزيد من العمل التقين لكفالة معايري سالمة عالية فيما يتعلق باستخدام البدائل 

 عالية.ُميطة اجلديدة، خاصة يف البلدان اليت تسود فيها درجات حرارة 
ا يتعني اختاذه من م تقرركي   لألطرافورد السيد سيكارز على التعليقات فأوضح أن األمر مرتوك  -113

. غري أنه نفى أن تكون نيته اإلحياء مبمارسة أي ضغط على هيئات حللقة العمل ونتائجهاإجراءات استجابة 
تعديل كيغايل قيد أن وضع املعايري؛ وأكد أن ما عناه باألحرى هو أنه سيكون من املفيد لو فهمت تلك اهليئات 

لويات عملها يف املستقبل. وأعرب عن موافقته على أمهية مسألة دها على حتديد أو عالتنفيذ، األمر الذي سيسا
بضرورة أخذ مسألة  املوجز يعكس االعرتافيف حلقة العمل؛ وأضاف أن  املسؤولية، وهي مسألة أثريت مرارا  

أن أية ب صرحيا   إىل أن التقرير يتضمن بيانا   املسؤولية يف االعتبار ضمن عملية وضع املعايري اجلديدة. وأشار أيضا  
تكون أشد من  أنينبغي ال خماطر ترتبط باستخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي 

 يف وضع املعايري. املخاطر الضمنية يف املعايري القائمة، وأن ذلك ينبغي أن يشكل مبدأ توجيهيا  
اإلجراءات املستقبلية بعد عرض تقرير ويف اخلتام الحظ الرئيس املشارك أنه سُتعقد مناقشة عامة بشأن  -110

 )ب(. ٦االقتصادي يف إطار البند التقييم و  افريق التكنولوجي
 تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن معايير السالمة -باء 

، UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2مدن الوثيقدة  14-17 مدن وجهت الرئيسة املشاركة االنتبداه إىل الفقدرات -111
ومرفقهددددددددددددددا الثالددددددددددددددث، والوثيقددددددددددددددة  UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2/Add.1مددددددددددددددن الوثيقددددددددددددددة  11-71والفقددددددددددددددرات 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/4 مدددددن تقريدددددر فريدددددق التكنولوجيدددددا والتقيددددديم االقتصدددددادي الصدددددادر يف  7، واجمللدددددد
 . مث دعت ممثل الفريق إىل تقدمي تقريره عن معايري السالمة.٨١٠٢أيار/مايو 

ويرد موجز العرض الذي قدمه الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وتكييف اهلواء  -111
 هلذا التقرير. الثاينمن املرفق  جيمواملضخات احلرارية، السيد فابيو بولونارا، يف الفرع 

طلبت إىل فريق وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، قال أحد املمثلني إنه، يف حني يعرتف بأن األطراف  -117
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االتصال مبنظمات وضع املعايري والتنسيق معها من أجل إصدار تقريره، فإن 

ا إذا أدى إىل التدخل يف عمل تلك املنظمات، هو أمر يتجاوز ميس القلق يساوره من أن مثل هذا العمل، ال
على إصدار التوصيات السياساتية،  وينطبق ذلك أيضا  . لميا  أو ع تقنيا   الفريق، إذ إنه ليس عمال   أعمالنطاق 
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مثل التوصية بالتعجيل بتنقيح املعايري واألنظمة الوطنية من أجل تيسري استخدام البدائل ذات القدرة املنخفضة 
استخدام تلك  أن ويف هذا الصدد، أبرزعلى إحداث االحرتار اليت تتسم يف نفس الوقت بقابلية االشتعال. 

واد املربدة القابلة لالشتعال يثري مشكلة أكرب يف البلدان اليت تسود فيها درجات احلرارة احمليطة العالية، وأكد أن امل
زيادة  فأيمنها؛  أكثر صرامةمعايري السالمة اجلديدة ينبغي أال تقل صرامة عن تلك املطبقة بالفعل، إن مل تكن 

 لة املسؤولية يف حالة وقوع حوادث.ذلك مسأأثار ك. و هي أمر غري مقبول يف املخاطر
على ممثل آخر  شددوفيما يتعلق بأمهية مشاركة اخلرباء يف جلان الصياغة املكلفة بوضع املعايري اجلديدة،  -171

. ورحب بتوصية الفريق بشأن تدريب وتعليم التقنيني، جيدا   غري ممثلني متثيال   ٥خرباء األطراف العاملة باملادة  أن
سيما يف املقاطعات اليت  إعداد املدربني، والأكثر فعالية من أجل ورة توفري قدرات وطنية ولكنه أشار إىل ضر 

 تستهلك كميات ضئيلة من هذه املواد؛ واقرتح أن ختصص معونات لدعم تلك األنشطة.

عدم اختاذ تدابري للتوعية يف صفوف أن اليت أعرب عنها ممثالن إزاء  على الشواغلالسيد بولونارا  ورد -111
البدائل القابلة ب األخذالسكان، واحتماالت وقوع حوادث على مستوى املستخدمني النهائيني تؤثر على  عامة

لالشتعال، فأوضح أن معايري السالمة مصممة لكفالة كون املعدات املتاحة الستخدام عامة السكان خالية من 
استخدام معدات التربيد املنزلية اليت تتضمن مواد مربدة قابلة  أنه ينبغي أن يتمكن الناس منأية خماطر. وأكد 

لالشتعال بنفس الطريقة اليت كانوا يستخدمون هبا معدات التربيد املنزلية يف املاضي، وبالتايل استخدامها دون 
مخاطر هم املعرضون لل خدمتهاوإهناء مدة  وصيانتهاتدريب؛ وقال إن املوظفني املكلفني بتصنيع هذه املعدات 

 احملتملة، ومن مث تدعو احلاجة إىل تدريب الفنيني.

ممن حتدثوا، مبن فيهم متحدث باسم جمموعة من  كثريون أعربوخالل املناقشات بشأن هذه املسألة  -114
لفريق على تقريره عن معايري السالمة، وقالوا إنه يتضمن حتليال  مفصال  والعديد من عن شكرهم لاألطراف، 

من النقاش  إلجراء مزيد ة والتوصيات املفيدة. وقالت إحدى املمثالت إن هناك مع ذلك جماال  االقرتاحات العملي
آخر، حتدث باسم ممثل وأعربت عن أملها يف أن يعقد هذا النقاش على هامش االجتماع احلايل، وشكك 

مكن أن يقدم من التقرير، وسأل عما إذا كان من امل ٦جمموعة من األطراف، يف احلياد التكنولوجي للفصل 
 الفريق شرحا  أفضل للمجاالت اليت تكون فيها القيود التقنية الواسعة النطاق مهمة يف القطاعات الفرعية

 )سبليت(. أجهزة التكييف احلائطية املنفصلة، وال سيما يف املختلفة
الستخدام بافيما يتعلق عدد من املمثلني عن تقديرهم حللقة العمل بشأن معايري السالمة  وعرب أيضا   -117

اآلمن لبدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية، ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، اليت عقدت 
شارا إىل أهنا عقدت باللغة ولكن اثنني من املمثلني أمتوز/يوليه،  10يف وقت سابق من هذا األسبوع، يف 

 االنكليزية فقط، مما حد من قدرهتما على املشاركة.
قر عدد من املمثلني، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف، بضرورة حتديث معايري وأ -113

ض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وقال اثنان منهم، مبن فيهم يخفتالسالمة احلالية يف إطار التحضري لل
مام اعتماد بدائل مراعية للمناخ. ودعا أ ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف، إن املعايري احلالية تشكل عائقا  

حث البلدان على إمتام وضع  13/٠العديد من املمثلني إىل اختاذ إجراءات سريعة، مبن فيهم ممثل ذكر أن املقرر 
. بيد أن أحد املمثلني قال ٨١٠٢معايري جديدة، ومواءمة املعايري القائمة وتنقيح املعايري احلالية حبلول هناية عام 

ي السماح بوقت كاف لوضع املعايري، ال سيما وأهنا ضرورية ليس فقط للمواد الكيميائية نفسها وإمنا إنه ينبغ
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يعرض املستخدمني النهائيني  على حنوتسريع العملية وال ينبغي للمعدات وعمليات الصيانة ذات الصلة،  أيضا  
 للخطر.
األطراف، على أمهية ضمان أعلى  وشدد العديد من املمثلني، من بينهم ممثل حتدث باسم جمموعة من -113

ممثل حذر من إغراء التساهل يف املعايري بغية توفري املزيد من البدائل. مبا يف ذلك مستوى ممكن من السالمة، 
وأبرز ممثالن، من بينهما ممثل حتدث باسم جمموعة من األطراف، أيضا  احلاجة إىل احلياد التكنولوجي يف وضع 

 أنواع التكنولوجيادث أحدمها باسم جمموعة من األطراف، إن املعايري اخلاصة جبميع املعايري، وقال ممثالن، حت
يف   ينبغي أن تتضمن هنجا  لتقييم املخاطر. وشدد ممثل على أن موضوع املسؤولية جيب أن يكون واضحا  جدا  

 عملية وضع املعايري. من خطواتكل خطوة 
أنه يتعني تكييف باسم جمموعة من األطراف، عدد من املمثلني، من بينهم ممثل حتدث ب واعرتف -170

ممثل  مبا يف ذلك، عدد آخر مرة أخرىاملعايري الدولية على الصعيد الوطين لكي تالئم الظروف احمللية. وذك ر 
حتدث باسم جمموعة من األطراف، حباجة البلدان اليت تتميز بدرجات حرارة ُميطة عالية ملعايري سالمة تعكس 

 ظروفا  ُمددة للغاية.
وأبرز عدد من املمثلني أمهية التدريب وبناء القدرات من أجل التطبيق السليم ملعايري السالمة، وشدد  -171

 بسبب الوجود القوي للقطاع غري الرمسي. ممثالن على االحتياجات اخلاصة ألفريقيا
، على املعنيةاملشاورات املنتظمة مع هيئات املعايري الدولية  إجراءبعض املناقشات بشأن  وجرت أيضا   -171

جراءات يف هذا اجملال، لكن ممثال  اإلاألمانة  رغبته يف أن تتخذ. وأبدى ممثل 13/٠النحو املطلوب يف املقرر 
الفعالة يف خمتلف هيئات وضع  مشاركة األمانة صعوبة حتقيقن األطراف أشار إىل آخر حتدث باسم جمموعة م

. وحذر عدة ممثلني من أن وضع املعايري يقع خارج نطاق والية الربوتوكول، رغم أن هناك قلة املعنيةاملعايري 
إىل أنه ميكن تنظيم  . وأشار ممثلوافقت على أن تبادل املعلومات مع هيئات وضع املعايري ميكن أن يكون مفيدا  

 املشاورات على غرار األنشطة املماثلة السابقة املضطلع هبا مع منظمة الطريان املدين الدويل.
ممثل آخر، إىل أن وضع يف ذلك وأيده  ،باسم جمموعة من األطراف أشار أحد املمثلني، متحدثا   وأخريا   -177

حتديثه بانتظام، سيكون وسيلة جيدة إلبقاء  جدول استعراض عام تدرج فيه خمتلف املعايري وحالتها، وجيري
 األطراف على علم بالتقدم احملرز على صعيد معايري السالمة.

 للجنة الكهربائية التقنية الدولية االنتباه إىل منرب عام للتعليقات على ةممثل توعقب املناقشات وجه -171
على مشروع معايري  النامية، من التعليق ، مبا يف ذلك اخلرباء من البلدانخلرباءا يتمكن ، وفيهاإلنرتنت شبكة
 مديري األوزون إىل املشاركة يف هذا املنرب.ت ، ودعدون أن يتطلب ذلك سفرهم حلضور االجتماعات اللجنة

ووجهت االنتباه أيضا  إىل الربنامج القطري التابع للجنة الكهربائية التقنية الدولية والذي متكنت البلدان النامية 
 معيارا  خمتلفا  من معايري اللجنة على الصعيد الوطين وجمانا . 100له من اعتماد  املشاركة وفقا  

 (22/3)المقرر  الطاقة استخدام في الكفاءة - سابعاا 
جددددول األعمدددال، وأشدددار إىل أن مدددن  ٢عدددرض الدددرئيس املشدددارك للفريدددق العامدددل املفتدددوح العضدددوية البندددد  -171

حتقيدق إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراض فدرص  13/٣طلبت مبوجب املقرر  كانت قد  األطراف
باالنتقدال إىل بددائل ، واملتعلقدة استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضدخات احلراريدةيف كفاءة ال

عي، أي معلومدات ذات صدلة عدن إضافة  إىل ذلك دعيت األطراف إىل أن تقدم، على أساس طو  مراعية للمناخ.
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 االبتكدددددارات يف جمدددددال كفددددداءة اسدددددتخدام الطاقدددددة يف تلدددددك القطاعدددددات. وتدددددرد اإلفدددددادات املقدمدددددة يف الوثيقدددددة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/INF/5  عدددن هدددذه املسدددألة لكدددي تنظدددر فيددده األطدددراف يف  . وسدددوف يعدددد الفريدددق تقريدددرا
 يف مونرتيال.اجتماعها التاسع والعشرين يف تشرين الثاين/نوفمرب 

وطلبت ممثلة، أيدها آخرون، متديد املوعد النهائي لتقدمي املعلومات ذات الصلة عن كفاءة استخدام  -174
واجهها العديد من يالطاقة، بالنظر إىل قلة عدد األطراف اليت قدمت هذه املعلومات حىت اآلن، والتحديات اليت 

إعطاء الفرصة لتقدمي  ومن شأنوضوع اجلديد واملعقد. حسنة التوقيت بشأن هذا امل مسامهاتالبلدان يف إعداد 
تبادل املعارف بشأن هذه املسألة، وسيعطي زمخا   ويشجعضافية اإلعلومات أن يتيح املإضافية  مسامهات

، وتوجيهات للبلدان اليت ال تزال يف مرحلة مبكرة على صعيد وضع تدابري لكفاءة استخدام الطاقة. وأخريا  
 التمويل ملساعدة البلدان النامية يف هذا اجملال. حشدشددت على أمهية 

وحث عدد من املمثلني على تنظيم حلقة عمل لزيادة املعرفة بفرص كفاءة استخدام الطاقة يف قطاعي  -177
التربيد وتكييف اهلواء أثناء التحول إىل استخدام بدائل منخفضة القدرة أو عدمية القدرة على إحداث االحرتار 

ود فوائد مشرتكة للمناخ وتوفري الطاقة. واقرتح العديد من املمثلني توسيع نطاق الفكرة من خالل العاملي، مع وج
بناء املعارف واألنشطة التمكينية لكي تشمل أكرب عدد  لتوسيع نطاقعقد سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية 

موظفي األوزون الوطنيني الذين  . ومن شأن هذه املبادرة أن تفيد أيضا  ٥ممكن من األطراف العاملة باملادة 
سيتعني عليهم تطوير خربات خارج نطاق مسؤولياهتم التقليدية مبوجب بروتوكول مونرتيال. وأبرز أحد املمثلني 
احلاجة إىل بناء القدرات وتدريب موظفي اخلدمة والصيانة يف جمال تتغري فيه التكنولوجيا بشكل سريع. وقال 

العروض املقدمة يف اجتماعات  منها، يف األجل املتوسطاملعلومات  ة لتبادلفرصا  متاح هناك ممثل آخر إن
عقد حلقات من األفضل أن تشبكات األوزون اإلقليمية. وقال ممثل آخر إنه لضمان مستوى اخلربة املناسبة 

املهم بناء حلقات العمل التقليدية. وقال إن من بدال  من دراسية أو منتديات إقليمية حيضرها خرباء وأخصائيون 
 االسرتاتيجية اإلمنائية ووضع السياسات على الصعيد الوطين. إرشادعالقات قوية مع اخلرباء من أجل 

باسم جمموعة من األطراف، إن كفاءة استخدام الطاقة متثل أحد أهم  وقال أحد املمثلني، متحدثا   -173
ع نطاق هذه املسألة يتعني على التسا  نظرا   أنهالتحديات اليت تواجه الكوكب يف الوقت احلايل. وأضاف 

بروتوكول مونرتيال الرتكيز فقط على اجملاالت اليت تقع ضمن نطاق خرباته. وقد أظهرت السياسات املطبقة يف 
االحتاد األورويب أن هناك العديد من الطرق املبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وفيما يتعلق بطلبات عقد 

ام الطاقة وإعطاء املزيد من الوقت لتقدمي الوثائق على النحو املطلوب مبوجب حلقات عمل بشأن كفاءة استخد
يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أوال   حبيث، متعدد اخلطوات، قال إنه يتعني اعتماد هنج 13/٣املقرر 

د ممثل آخر هذا النهج. مع واليته، قبل النظر يف اختاذ خطوات أخرى. وأي تقريره إىل اجتماع األطراف، متشيا  
وقال أحد املمثلني إن مناقشة كفاءة استخدام الطاقة حتت إشراف بروتوكول مونرتيال، وربط ذلك بتعديل  

 عن والية الربوتوكول. يبتعد كثريا  و ألطراف يف الربوتوكول هو طموح كبري للغاية لكيغايل، 
تعديل كيغايل. وقد منحت ‘‘ روح’’يعكس وحث عدة ممثلني على اعتماد هنج أكثر فعالية  ومرونة  مبا  -173

البلدان النامية أولوية  كبرية  لكفاءة استخدام الطاقة ولذلك يتعني اعتماد هنج شامل ومتكامل لتنفيذ تعديل  
كيغايل، جيري اإلقرار مبوجبه حبالة كفاءة استخدام الطاقة من خالل تنظيم حلقات عمل يف الوقت املناسب،  

 مسألة معايري السالمة. كما هو احلال فيما خيص
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قدمتها البحرين واهلند والكويت ولبنان واململكة العربية  غرفة اجتماعاتوعرض ممثل اهلند ورقة  -110
بالدعم املايل والتقين  املتعلقةتتضمن مشروع مقرر لكي ينظر فيه الفريق العامل بشأن املسائل و السعودية، 

. وقال إن مشروع املقرر يسلم بأمهية كفاءة استخدام ٥ادة لكفاءة استخدام الطاقة يف األطراف العاملة بامل
وطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم احتياجات األطراف العاملة الطاقة لتلك األطراف 

 يف تلك الكفاءة يف جمال التكنولوجيا والتمويل، من أجل احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيز 1باملادة 
قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، بينما يتواصل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
اهليدروفلورية مبوجب تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال، وأن يقيم عناصر التكاليف الرأمسالية والتشغيلية اإلضافية 

ا عند التحول من بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية الالزمة لإلبقاء على كفاءة استخدام الطاقة و/أو حتسينه
ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي إىل تلك ذات القدرة املنخفضة على إحداثه، مع االستفادة من 

مل هبذا الشأن إىل الفريق العا اخلربة الدولية، وطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا  
املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني، وطلب إىل أمانة األوزون أن تنظم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق الكفاءة 

 عقب ذلك االجتماع مباشرة.يف استخدام الطاقة 
حبد ذاته فوائد سيحقق أشار إىل أن استبدال املواد املربدة املكونة من مركبات الكربون اهليدروفلورية و  -111

وعلى عن استخدام الطاقة.  تنشأُمدودة فيما يتعلق بتغري املناخ، نظرا  ألن معظم التأثريات على االنبعاثات 
لتخلص التدرجيي من نتيجة لحتققت يف جمال الكفاءة يف استخدام الطاقة  الرغم من التحسينات السابقة اليت

ال ميكن اعتماد  تعديل كيغايل، ففي حالة التكنولوجيايثات يف جمال اعُتربت أساسا  حتداملواد املستنفدة لألوزون 
هذا األمر أمهية خاصة بالنسبة للبلدان النامية، حيث  ويكتسب. املبدأ ألن املوضوع هو االحرتار العاملي

ة ة ُميطر سيستمر النمو يف استخدام التربيد وتكييف اهلواء، السيما يف البلدان اليت تسود فيها درجات حرا
عالية. وأضاف أن التحول إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي ستكون له آثار 

حتديد تلك اجلوانب اليت ميكن النظر فيها يف على ضرورة واضحة يف جمال الكفاءة يف استخدام الطاقة، وأكد 
ة يف استخدام الطاقة باإلشارة حتديدا  إىل وجرى التأكيد على ضرورة معاجلة الكفاءسياق بروتوكول مونرتيال. 

العامل بوثيقة ُقدمت إىل اللجنة  قوختاما  أوصى الفريالتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية وحدها. 
، وهي ورقة تتناول خيارات ٨١٠٢التنفيذية يف دورهتا الثامنة والسبعني املعقودة يف مونرتيال يف نيسان/أبريل 

 كفاءة يف استخدام الطاقة لتكييف اهلواء يف املباين.حتسني ال

قدمتها جمموعة الدول األفريقية وتتضمن مقرتحا  ملشروع  اتوعرضت ممثلة رواندا ورقة غرفة اجتماع -111
وتشمل بالذكرى السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتيال،  احتفاال  مقرر يطلب فيه إىل األمانة أن تنظم حلقة عمل 

شأن املنافع املشرتكة للتخفيف من آثار تغري املناخ، ومحاية طبقة األوزون، والفوائد مشرتكة مناقشات بعقد 
والقدرة على ما يتعلق بأمن الطاقة والوفورات يف التكاليف  يف ذلكلربوتوكول مونرتيال يف قطاع الطاقة، مبا 

ركبات الكربون اهليدروفلورية، ملي التدرجي التخفيضوالكفاءة. وأعربت عن أملها يف أن تتسىن، يف سياق  الصمود
إمكانية تكرار فرص تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة اليت أتاحها التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لطبقة 

املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة يف دورته السادسة  القرار الذي اختذهألوزون. وكذلك لفتت االنتباه إىل ا
تكنولوجيا تربيد  الرامية إىل توفريليات اآلسياسات و ال، باعتماد ٨١٠٢ودة يف ليربفيل يف حزيران/يونيه عشرة املعق

مأمونة وميسورة الكلفة تتسم بالفعالية والكفاءة من أجل تنفيذ تعديل كيغايل. وأضافت أهنا تؤيد متاما  
ل مع هذه األطراف. وأبدت مرونة بشأن املقرتحات اليت قدمتها اهلند وغريها من األطراف، وتتطلع إىل العم

 هتيئ الفرصة لعقد مزيد من حلقات العمل يف املستقبل.قد توقيت حلقة العمل املقرتحة، وأشارت إىل أهنا 
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واعرتف مجيع وأعرب عدد من املمثلني عن تأييدهم لالقرتاحات الواردة يف ورقيت غرفة االجتماعات.  -117
املمثلني الذين أخذوا الكلمة باألمهية احلامسة لتحقيق فرص حتسني معايري الكفاءة يف استخدام الطاقة ضمن 
عملية تنفيذ أحكام تعديل كيغايل، وباحلاجة إىل مزيد من املعلومات بشأن السبل املمكنة للمضي قدما . ولفت 

التنمية املستدامة املتعلق باحلصول على الطاقة، مبا يف ذلك  من أهداف 7عدد من املمثلني االنتباه إىل اهلدف 
. وقالوا إن تنفيذ ٨١٣١ضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة حبلول عام الغاية املتعلقة مب

 تعديل كيغايل واتفاق باريس بشأن تغري املناخ من شأنه أن يضع البلدان على مسار التنمية املستدامة.

برز عدة ممثلني اآلثار السلبية الرتفاع مستويات استهالك الطاقة على االقتصادات الوطنية وانبعاثات وأ -111
يف املائة من  ٥١غازات االحتباس احلراري معا ؛ ويف بعض احلاالت يستهلك التربيد وتكييف اهلواء ما يعادل 

املائة من جمموع استهالك يف  ٢٥اهلواء  الكهرباء يف املباين. ويف بلدان أخرى يشكل استهالك التربيد وتكييف
 الطاقة.

بالنسبة كفاءة استخدام الطاقة املتعلق بآثار العمل القيام بأنشطة تتناول ودعا بعض املمثلني إىل  -111
عليه من خالل الصندوق املتعدد األطراف، أو املصادر  حتصلحدات األوزون الوطنية، والدعم الذي ميكن أن لو 

. وأبرز ٥لألطراف العاملة باملادة  يف جمال بناء القدرات املساعدة إىلاألخرى للمساعدات املالية، واحلاجة العامة 
كانت تكاليف الطاقة الالزمة لتشغيل   إذارتكيب معدات جديدة حىت املتعلقة بالتكاليف لثار اآلعدة ممثلني 

املعدات أقل بعد ذلك، واحلاجة إىل االستثمار يف تدريب فنيي اخلدمة ويف زيادة الوعي العام. والحظ بعض 
بشأن ما تفعله  املمثلني أنه يتعني إتاحة املعلومات ليس فقط بشأن السبل املمكنة للمضي قدما  ولكن أيضا  

 املؤسسات األخرى.

يف العديد من املناسبات يف املداوالت اليت جرت أن هذا املوضوع نوقش إىل بعض املمثلني  وأشار -114
املصاحب العتماد التعديل عددا  من اإلشارات املرجعية إىل كفاءة استخدام  املقرربشأن تعديل كيغايل. وتضمن 

الطاقة، مبا يف ذلك تقدمي الدعم للبلدان ذات االستهالك املنخفض والطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق 
 ام الطاقة يف مبادئها التوجيهية.اف إدراج حتسينات كفاءة استخداملتعدد األطر 

ورأى عدة ممثلني أن حلقة العمل املقرتحة، اليت أدرجت يف مشروعي املقررين، ينبغي أن تعقد يف أقرب  -117
 العشرين لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمربو االجتماع التاسع  بالتعاقب معوقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك 

يساعد على س. وهذا ٨١٠٢من انتظار االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام  ال  بد ٨١٠٢
. وأبرزت إحدى املمثالت ىلتعزيز فهم هذه املسائل؛ وميكن تنظيم حلقات عمل إضافية ملتابعة حلقة العمل األو 

واعتربت أهنما متكامالن ويدعم كل وار؛ تسمح بطرح األسئلة واحلفهي التقرير،  باملقارنة معأمهية حلقة العمل، 
 .منهما اآلخر

قررات املمشاريع  حييلالحظوا أن الفريق العامل املفتوح العضوية ال ميكنه إال أن  ولكن ممثلني آخرين -113
سيكون من املستحيل  ولذلكال ميلك سلطة اختاذ القرارات بنفسه، وهو إىل اجتماع األطراف للموافقة عليها؛ 

تنظيم حلقة عمل يف تشرين الثاين/نوفمرب. وهناك أيضا  قيود تتعلق بامليزانية. وعلى أي حال، االتفاق على 
فريق التكنولوجيا  يصدرهأن  من املقررسيكون من األفضل حتديد طريق املضي قدما  يف ضوء التقرير الذي 

 والتقييم االقتصادي ملناقشته يف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف.

السياسات، فضال  عن اخلرباء  مقرريملشاركة يف حلقة العمل، اقرتح بعض املمثلني دعوة ومن حيث ا -113
التقنيني، ألن وضع اللوائح املناسبة وقوانني البناء يشكل جزءا  هاما  من املناقشات. ورأى آخرون أن من 
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. املعنيةالضروري إشراك الباحثني وممثلي الصناعة، مبا يف ذلك قطاع الطاقة، وممثلي املؤسسات املتعددة األطراف 
إحدى املمثالت أهنا تأمل يف أن تكون  وأفادتبشأن مصادر التمويل احملتملة. وطلب آخرون إدراج مناقشات 

عملية حتديد جدول أعمال حلقة العمل مفتوحة  وشفافة، وأن تستفيد من اخلربات خبالف تلك املوجودة لدى 
جبميع لغات  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. ووجه بعض املمثلني االنتباه إىل ضرورة تنظيم حلقة العمل

 األمم املتحدة.

وتساءل ممثل عن االقرتاح بأن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقييم التكنولوجيا  -110
ورأى ، ٥األطراف العاملة باملادة  لدىكفاءة استخدام الطاقة   لتحقيق حتسينات يفواحتياجات التمويل الالزمة 

ال عندما حتدد األطراف السبل املناسبة للمضي قدما . بيد أن ممثال  آخر أن احتياجات التمويل ال ميكن تقييمها إ
ض التدرجيي ملركبات الكربون يخفتلاملتعلقة باالحظ أن الفريق طُلب إليه تقييم سيناريوهات التخفيف 

وضوع. ومت اهليدروفلورية قبل اعتماد تعديل كيغايل، وهلذا فإن هذه ليست هي املرة األوىل اليت يثار فيها هذا امل
 االتفاق بوضوح على أن حتسينات كفاءة استخدام الطاقة هي عنصر حاسم يف تنفيذ تعديل كيغايل.

 ومع إقرارمجع املعلومات.  بعداختاذ إجراءات ضرورة واستجابة  هلذه املناقشات شدد ممثل اهلند على  -111
لتحوالت السابقة، الحظ أن هذه أن التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة كانت دائما  من مسات اباملمثل 

دائما  تكاليف مسبقة.  وتصاحبهاالعملية تنطوي بالرغم من ذلك على تسريع الدورة العادية لتطوير التكنولوجيا 
للجنة التنفيذية يف املسألة، ولكن عليها أن تفعل ذلك يف سياق أهداف السياسات ابالطبع أن تنظر يصح و 

 ف.العامة اليت وافقت عليها األطرا

وأشار الرئيس املشارك إىل أن السبيل املناسب للمضي قدما  هو أن يناقش مقدمو مشروعي املقررين  -111
معا كيفية دمج مقرت ح يهم، ومن مث مناقشة مشروع املقرر مع األطراف املهتمة األخرى. بعد ذلك ميكن أن 

 يستأنف االجتماع مناقشة املوضوع. 

ي املقررين قد وافقوا على دمج مقرت ح يهم يف مشروع   يحقرتر ويف وقت الحق، أبلغ ممثل اهلند أن مُ   -117
مشروع مقرر واحد، على النحو الذي يرد يف ورقة غرفة اجتماعات منقحة. ويطلب مشروع املقرر املنقح إىل 
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيم احتياجات بناء القدرات وقطاع الصيانة يف قطاعات التربيد 

اهلواء واملضخات احلرارية، كما يطلب إىل أمانة األوزون أن تنظم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق  وتكييف
الكفاءة يف استخدام الطاقة مع اإلشارة حتديدا  إىل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وذلك يف 

 لثالثني لربوتوكول مونرتيال.وقت االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، واالحتفال بالذكرى السنوية ا

وحث عدد من ممثلي األطراف واألمانة على التحلي باملرونة يف تنظيم حلقة العمل املقرتحة باالقرتان  -111
كذلك إىل اجلهات   وا، وطلب٨١٠٢مع االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف مونرتيال يف تشرين الثاين/نوفمرب 

متويل حلقة العمل املقرتحة. وقال عدد من املمثلني إن األمانة ال ميكنها أن  املاحنة املهتمة أن تقدم املساعدة يف
تنظم حلقة عمل كهذه إال إذا صدر تكليف بذلك عن طريق مقرر الجتماع األطراف؛ وليس لدى الفريق 

د حلقة العامل املفتوح العضوية صالحية لكي يطلب إىل األمانة القيام هبذا اإلجراء. وبناء على ذلك، سيلزم عق
عمل يف مونرتيال يف وقت االجتماع التاسع والعشرين لألطراف ومتويلها خارج نطاق األنشطة اليت صدر تكليف 
هبا لألمانة. وأكدت األمينة التنفيذية ألمانة األوزون، أن تنظيم حلقة العمل املقرتحة حتت رعاية بروتوكول 

 جتماع األطراف.مونرتيال ال ميكن أن يتم إال وفقا  لتكليف صادر عن ا
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ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح بصيغته الواردة يف الفرع هاء من املرفق األول هلذا  -111
 اسع والعشرين ملواصلة النظر فيه.التقرير إىل اجتماع األطراف الت

 بروتوكول مونتريالالنظر في مركبات الكربون الهيدروفلورية غير المدرجة في المرفق واو من  - ثامناا 
( UNEP/OzL.Pro.28/12، 097 الفقرة) 

من جدول األعمال وأشار إىل أنه خالل  ٢عرض الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية البند  -114
االجتماع الثامن والعشرين لألطراف قدمت سويسرا والنرويج ورقة اجتماع تتضمن نص مشروع مقرر بشأن 

لضيق الوقت  الكربون اهليدروفلورية اليت مل تدرج يف املرفق واو، إال أهنما سحبتاها نظرا   إجراء للنظر يف مركبات
 هذا االجتماع. ويرد نص مشروع املقرر املقرتح يف مرفق بالوثيقة وطلبتا إضافتها إىل جدول أعمال

UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/2 . 
يهدف إىل حث األطراف على اعتماد هنج وقدم ممثل سويسرا جمددا  مشروع املقرر املقرتح وقال إنه  -117

حتوطي عند تطوير وترويج مركبات كربون هيدروفلورية ذات قدرة كبرية على إحداث االحرتار العاملي وغري 
مدرجة بوصفها موادا  خاضعة للرقابة يف املرفق واو من بروتوكول مونرتيال، بالنظر إىل وجود مركبات كربون 

 ، وهي غري خاضعة للرقابة حاليا  أو بكميات غري معروفة لك بكميات ضئيلةهيدروفلورية أخرى تنتج وتسته
 ياء من الربوتوكول. وقال إن اهلدف ليس هو إضافة مواد أخرى إىل املرفق واو من الربوتوكول. ٨مبوجب املادة 

تعديل بروتوكول بعد فرتة قصرية من وأعرب عدة ممثلني عن حتفظات على االقرتاح الذي جيري طرحه  -113
مونرتيال ليشمل املرفق واو واملواد املدرجة فيه، وحثوا على توخي احلذر يف اعتماد هنج خمتلف إلخضاع مواد 
مماثلة للرقابة. وقال أحد املمثلني إن مجيع مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املنظمة يف املرفق واو مسموح 

مركبات كربون  للرقابة علىبيق بعض التدابري تط وتساءلوا عن املنطق يفباستخدامها مبوجب الربوتوكول، 
هناك أي نية إلضافتها إىل القائمة يف املرفق واو. وأجاب ممثل النرويج بأن اهلدف  تكنهيدروفلورية أخرى إذا مل 

قدرهتا على إحداث  اليت مل تدرج رغم أن مركبات الكربون اهليدروفلوريةهو إجياد آلية طوعية لرصد تطوير 
 ملواد املدرجة.املي مماثلة لقدرة ااالحرتار الع

وقال أحد املمثلني إن نص مشروع املقرر املقرتح، بصيغته اليت قدم هبا، ينطوي على عدد من املشاكل.  -113
ملواد خمتلفة نه مفهوم نسيب أل‘‘ القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي’’فمن الصعب للغاية تعريف معىن 

فإن حث األطراف على عدم تشجيع تطوير مركبات الكربون  ،ذلك لىوعالوة ع يف قطاعات خمتلفة.
التدرجيي  التخفيضاهليدروفلورية اليت تتميز بقدرة عالية على إحداث االحرتار العاملي ال يتسق مع هنج سياسة 

ن ، وميكن أللتعامل مع جمال غري معروف نسبيا   املعتمد مبوجب تعديل كيغايل، وهو أداة سياساتية فظة جدا  
واصلة إدراج هذه األنواع من املواد ضمن والية فريق التقييم العلمي وفريق هو مبسط األنهج واليثبط االبتكار. 

تتمكن من النظر يف اختاذ شأهنا على حنو دوري، لكي األطراف ب وذلك إلعالمالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
عرب عدة ممثلني عن رغبتهم يف مواصلة مناقشة مقرتح . وأعند ظهور الشواغل أو يف حالة ظهورهاتدابري رقابة 

سويسرا والنرويج من أجل وضع هنج أبسط وأكثر واقعية  للتعامل مع مسألة التهديدات املستقبلية احملتملة الناشئة 
 عن تطوير مركبات كربون هيدروفلورية جديدة.

 الفريق العامل على مواصلة املناقشات بشأن هذه املسألة يف فريق غري رمسي. وافقو  -140
ويف وقت الحق، أبلغ ممثل سويسرا عن نتائج املناقشات اليت أجراها الفريق غري الرمسي، فقال إن  -141

طار املسائل الرئيسية اليت مت حتديدها كانت التأكيد بوضوح على أن العملية ال تشمل إدراج مواد جديدة يف إ
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تدابري الرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال، وكيفية إبقاء األطراف على علم مبركبات الكربون اهليدروفلورية اجلديدة 
على حنو ال يلقى بأعباء اإلبالغ على عاتق األطراف، على سبيل املثال من خالل الطلب إىل فريق التقييم 

 م عن هذه املسألة.العلمي أن يرصد هذه املواد ويبلغ األطراف بشكل منتظ
واتفق الفريق العامل على أن ينظر مؤيدو مشروع املقرر واألطراف املهتمة يف هذه املسألة مبزيد من  -141

التفصيل يف الفرتة الفاصلة بني الدورات، وأن يقدم مشروع مقرر منقح إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف 
  .٨١٠٢لكي ينظر فيه يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 مسائل أخرى - تاسعاا 
 مل تُناقش أية مسائل أخرى. -147

 اعتماد تقرير االجتماع - عاشراا 
، على أساس مشروع التقرير الوارد ٨١٠٦متوز/يوليه  11، اجلمعةاعتمدت األطراف هذا التقرير يوم  -141

 النهائية.وُكلِّفت أمانة األوزون بوضع التقرير يف صيغته  .Add.1و UNEP/OzL.Pro.WG.1/39/L.1يف الوثيقة 
 اختتام االجتماع -حادي عشر

بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أُعلن اختتام االجتماع التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح  -141
 .1017متوز/يوليه  11من مساء يوم اجلمعة املوافق  4211العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف الساعة 
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 المرفق األول
 المقررات مشاريع

اتفق الفريق العامل على أن حييل إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف مشاريع املقررات التالية ملواصلة 
 النظر فيها على أساس أهنا ال تعترب نصا  متفقا  عليه بل ختضع بكاملها للمزيد من التفاوض.

 :إن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، يقرر ما يلي
 فيما يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة ]المعتمدة[ لوجيا التدميرتكنو  -ألف 

 مشروع مقرر قدمته أستراليا وكندا واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية
لتشابه الكيميائي بني مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف ا إذ ينظر

 الكلورية فلورية واهلالونات، وإذ حييط علما  باملمارسة املتبعة يف أحيان كثرية بتدمريها معا ، مركبات الكربونبني و 
إىل احلاجة إىل املوافقة على تكنولوجيا تدمري مركبات الكربون اهليدروفلوروية، واالستمرار يف  وإذ يشري

 ،73/17حتديث قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر 
التدمري املعتمدة بالنسبة للمواد  أنواع تكنولوجيا استخدام على أساس مؤقت على أن يوافق - 1

املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق ألف، ويف املرفق باء، واجملموعة األوىل من املرفق جيم، على النحو احملدد يف 
 املرفق واو؛ يف باعتبارها املدرجة  كوناليت ست، لتدمري املواد 73/17مرفق املقرر 

إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي تقرير إىل الفريق العامل املفتوح  أن يطلب - 7
 العضوية يف اجتماعه األربعني يتناول ما يلي:

أعاله، هبدف التأكد من قابليتها  ٠تقييما  لتكنولوجيا التدمري املعتمدة بصورة مؤقتة وفقا  للفقرة  )أ(
 للتطبيق على مركبات الكربون اهليدروفلورية؛

تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما أنواع استعراضا  ألية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف قائمة  )ب(
 يتعلق باملواد اخلاضعة للرقابة؛

انة أعاله إىل أم 7صلة باملهام الواردة يف الفقرة الذات  البياناتاألطراف إىل تقدمي  أن يدعو - 3
 [.7112شباط/فرباير  1األوزون حبلول ]

في  4002اإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري من أجل االستخدامات المختبرية والتحليلية لسنة  -باء 
 الصين

 مشروع مقرر قدمته الصين
والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية  مع التقدير األعمال اليت أجنزها فريق التكنولوجياإذ يالحظ 

 للمواد الكيميائية التابعة له،
، الذي ألغت األطراف مبوجبه، ضمن أمور أخرى، ممارسة تطبيق اإلعفاء 11/11إىل املقرر وإذ يشري 

اختبارات  العاملي ألغراض االستخدامات املختربية والتحليلية على استخدام املواد املستنفردة لطبقة األوزون يف
 الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء،
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من  1من املادة  1الذي مبوجبه مسُرح لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  17/4إىل املقرر وإذ يشري أيضا  
باحلظر القائم على استخدام رابع   1011كانون األول/ديسمرب   71بروتوكول مونرتيال، بعدم التقيد حىت 

الكربون ألغراض اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء يف حاالت فردية تعترب  كلوريد
فيها هذه األطراف أن عدم التقيد له ما يربره، ويوض ح فيه أن أي عدول عن التقيد فيما عدا ذلك ال ينبغي أن 

ري فيما خيص استخدام رابع كلوريد الكربون حيدث إال وفقا  إلعفاء من اإلعفاءات ألغراض االستخدام الضرو 
 ،1011الختبار الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء ملا بعد عام 

أن الصني أبلغت عن صعوبة تطبيق البدائل املوجودة حاليا  الستخدام رابع كلوريد الكربون وإذ يالحظ 
الكلية يف املاء، وأشارت إىل أهنا حتتاج إىل مزيد من الوقت  يف اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط

لتنقيح وتعزيز معايريها الوطنية، وإذ يالحظ أيضا  أن الطرف يتخذ التدابري الالزمة لتطبيق البدائل، وقد أعرب 
 عن استعداده لالستمرار يف القيام بذلك،

الصني، اليت قد مت طلب إعفاء ألغراض االستخدام الضروري من أجل استخدام  أن يشجع - 1
كلوريد الكربون يف اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء، على أن تستكمل   رابع

يف أقرب  [ والذي سيدخل حيز النفاذ1013]املقرر تنقيحه يف عام  (HJ637)تنقيح معيارها الوطين ذي الصلة 
 ألوزون؛اوقت ممكن لكفالة االنتقال السلس إىل أسلوب ال يستخدرم املواد املستنفدة لطبقة 

إىل الصني أن تواصل، قبل تقدمي أية طلبات أخرى لإلعفاءات ألغراض االستخدام  أن يطلب - 1
الكلية يف املاء، الضروري ملواد مستنفدة لطبقة األوزون يف اختبارات الزيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط 

معلومات عن تقييمها اإلضايف الستخدام األساليب التحليلية الدولية األخرى يف هذه االختبارات، وعن 
املتاحة لإليثيلني الظروف الوطنية اليت جتعل من الصعب استخدام هذه األساليب، وعن تقييمها للمصادر البديلة 

م احملرز يف تطوير األسلوب اخلاص هبا، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف ذي النقاوة العالية، وعن التقدالرباعي الكلور 
الثبات املصاحب لذلك املطلوب توفره يف كلوريد الكربون و   رابععن  بوصفه بديال   الرباعي الكلور تنقية اإليثيلني

زمين للتخلص جدول  تقدمي الكيميائي، والتقدم احملرز يف تنقيح املعايري الوطنية ذات الصلة، إضافة  إىل الكاشف
كلوريد الكربون يف االستخدامات املختربية والتحليلية، مع اإلشارة إىل التواريخ واخلطوات   رابعالتدرجيي من 

 املتوقعة يف تلك العملية؛
  لرابعلتلبية االستخدامات الضرورية  1013مبستوى االستهالك الالزم للصني لعام  أن يأذن - 7

زيوت والشحوم وهيدروكربونات النفط الكلية، على النحو احملّدد يف مرفق هذا كلوريد الكربون يف اختبارات ال
 املقرر.

 ]...[/29مرفق المقرر 
لرابع كلوريد الكربون في اختبارات الزيوت والشحوم  2102اإلذن باالستخدامات الضرورية لعام 

 وهيدروكربونات النفط الكلية في الماء )باألطنان المترية(

 ٨١٠٢ الطرف
 ٦٥ الصني
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 ات الكربون الهيدروكلورية فلوريةالمسائل المتعلقة بالتخلص التدريجي من مركب -جيم 
 مشروع مقرر قدمته أستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية واليابان

من بروتوكول مونرتيال هي بصدد اختاذ تدابري  5من املادة  1األطراف غري العاملة بالفقرة إذ يدرك أن 
للتقليل من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة األوزون املدرجة ضمن اجملموعة األوىل من املرفق جيم 

 )مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية( والتخلص منها يف هناية املطاف،
لى النحو بضرورة مواصلة النظر يف املسائل املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، عوإذ يسلم 
، وإذ يأخذ يف اعتباره تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم 19/6من املقرر  11و 13و 17املبني يف الفقرات 

 ،72/2و 72/5االقتصادي املقدم استجابة للمقررين 
إىل أن جلنة اخليارات التقنية املتعلقة باهلالونات ترى أن من احملتمل أن توجد تطبيقات يف جمال وإذ يشري 

-7171ذ الطائرات ومكافحة حرائقها تستمر فيها احلاجة إىل العوامل النظيفة ضمن اإلطار الزمين للفرتة إنقا
7131، 

إىل أن جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية حددت مرّكبات كربون هيدروكلورية فلورية وإذ يشري 
وعمليات التصنيع الدقيقة )اليت قد  ُتستخدم كمذيبات قد تستمر احلاجة إليها يف بعض تطبيقات التنظيف

 تشكل تطبيقات لعوامل التصنيع(،
طلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، فيما يتعلق مبواد اجملموعة األوىل من املرفق يأن  - 1

وما  1070إىل عام  1010خالل الفرتة من عام  1جيم، تقييم احتياجات األطراف غري العاملة باملادة 
 فيما خيص: بعدها

احلرائق، مبا فيها تلك اليت تتطلب  مخادإ لالحتياجات احملتملة يف قطاعواجملاالت  الكميات ( أ)
 استخدام العوامل النظيفة؛

الحتياجات احملتملة لتطبيقات املذيبات، مثل اخلدمة واالستخدامات لواجملاالت  الكميات ( ب)
 ؛  لعوامل التصنيعاحملتملة 

 خدامات املتخصصة احملتملة األخرى.الستلواجملاالت  الكميات )ج(
دعو األطراف وغريها من الكيانات املهتمة إىل تزويد أمانة األوزون باملعلومات ذات الصلة يأن  - 7

 ، إلدراجها يف التقرير املرحلي للفريق؛٨١٠٢كانون األول/ديسمرب   31حبلول 
 .٨١٠٢آذار/مارس  1أعاله حبلول طلب إىل الفريق تقدمي تقرير عن التقييم املشار إليه يأن  -3

 استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع -دال 
 مشروع مقرر قدمه االتحاد األوروبي

والتقييم االقتصادي  االصادر عن فريق التكنولوجي 1017التقرير املرحلي لعام  إذ يالحظ مع التقدير
 وخصوصا  من حيث تعلقه بعوامل التصنيع،

بشأن استخدامات عوامل التصنيع، جرى  10/11أن اجلدول ألف الوارد يف املقر ر إىل وإذ يشري 
 ،17/7، و11/3، و11/7، و13/11، و17/7، و11/4باملقررات  حتديثه 
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األطراف  يأخذ يف االعتبار املعلومات اليت قدمتها  1017أن التقرير املرحلي للفريق لعام  وإذ يالحظ
 ،11/7وفقا  للمقرر 

يوصي بإزالة  ٨١٠٢أن التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  أيضا  وإذ يالحظ 
 ،17/7بصيغته املعدلة أخريا  مبوجب املقرر  10/11عمليات من اجلدول ألف الوارد يف املقرر  ثالث 

 يف مرفق هذا املقرر؛ على النحو الوارد 10/٠٠اجلدول ألف يف املقرر  يقوم بتحديثأن   -1 

 تصنيعأن حيث األطراف على أن حتدث معلوماهتا عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل   -1 
التقنيات الرامية إىل مبعلومات عن تنفيذ وتطوير  ٨١٠٢كانون األول/ديسمرب   ٣٠أمانة األوزون حبلول  أن تزود و 

 االنبعاثات؛ ختفيض

كنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا  إىل االجتماع احلادي أن يطلب إىل فريق الت  -7 
 يتناول ،املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لألوزون واألربعني للفريق العامل 

د اخلاضعة للرقابة  بالفعل استخدام املوا ألغتبديلة تستخدمها األطراف اليت   تكنولوجياالصناعي ألي  التطبيق
  العمليات املدرجة يف اجلدول ألف، بصيغته احملدثة يف مرفق هذا املقرر. يف  تصنيعكعوامل 

 الجدول ألف
 تصنيعقائمة استخدامات المواد الخاضعة للرقابة كعوامل 

 األطراف املسموح هلا املادة التصنيعتطبيقات عوامل  الرقم
النيرتوجني يف   القضاء على استخدام ثالث كلوريد  ٠ 

  إنتاج الكلور والقلويات 
االحتاد األورويب، إسرائيل،  الكربون كلوريد  رابع 

 الواليات املتحدة األمريكية 
املتخلف من  استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز   ٨ 

 عملية إنتاج الكلور والقلويات
االحتاد األورويب، الواليات  الكربون رابع كلوريد 

 األمريكية املتحدة 
 االحتاد األورويب الكربون رابع كلوريد  إنتاج املطاط املكلور  ٣ 
 الصني الكربون رابع كلوريد  إنتاج البويل أوليفني املكلور املسلفن  ٠ 
 االحتاد األورويب الكربون رابع كلوريد  ميداإنتاج بوليمر األر   ٥ 
 األمريكية الواليات املتحدة   11-الكلوروفلوري الكربون مرك ب   األلياف الصناعية  صفائحإنتاج   ٦ 
بريوكسيد  التصنيع الكيميائي الضوئي لسالئف البويل   ٢ 

البريفلورية  إيثرات  بويل إيثر البريفلورية من البويل 
 الزمر الوظيفية واملشتقات الثنائية 

 االحتاد األورويب  17-الكلوروفلوري مرك ب الكربون 

ذات الزمر  ديوالت البويل إيثر البريفلورية  حتضري  ٢ 
 الوظيفية العالية الفعالية

 االحتاد األورويب  113-الكلوروفلوري الكربون  مرك ب 

 االحتاد األورويب الكربون رابع كلوريد  إنتاج السيكلودمي  ٩ 
 األمريكيةالواليات املتحدة  امليثان بروميد كلوريد  الستايرينبرومة بوليمرات   ٠١ 
 الواليات املتحدة األمريكية  113-الكلوروفلوري مرك ب الكربون  العايل القيمة إنتاج ألياف البويل إيثيلني ذات املعامل   ٠٠ 
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 0مسائل متعلقة بالدعم المالي والتقني من أجل تحقيق كفاءة استخدام الطاقة في البلدان العاملة بالفقرة  -هاء 
 5من المادة 

والمملكة العربية السعودية والكويت ولبنان والمجموعة البحرين و  الهندمشروع مقرر قدمته 
 األفريقية

الذي يشري، من بني مجلة أمور، إىل وضع توجيهات بشأن التكاليف تتعلق  13/1إىل املقرر  إذ يشري
استخدام الطاقة و/أو حتسني هذه الكفاءة فيما خيص التكنولوجيات واملعدات البديلة ذات  باحملافظة على كفاءة 

ربون التدرجيي ملركبات الك التخفيضاملعدومة على إحداث االحرتار العاملي، عند  القدرة املنخفضة أو 
 لدور الذي تقوم به مؤسسات أخرى تعاجل كفاءة استخدام الطاقة، عند االقتضاء،مالحظة ااهليدروفلورية، مع 
احلاجة إىل احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة و/أو حتسينها بينما جيري التحول بعيدا  عن  وإذ يدرك

ى إحداث االحرتار العاملي إىل استخدام بدائل استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية عل
 ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية،

 ،٥من املادة  1أن استخدام تكييف اهلواء والتربيد يتزايد يف البلدان العاملة بالفقرة  وإذ يالحظ

سيكون له تأثري أكرب بكثري على  هاكفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيز أثر احلفاظ على   أن وإذ يدرك
ذات القدرة العالية التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية  التخفيضاملناخ مقارنة  مبجرد االخنفاض الناتج عن  

 الحرتار العاملي العايل مبوجب بروتوكول مونرتيال،على إحداث ا
نولوجيا والتقييم االقتصادي تقييم التكنولوجيا واالحتياجات التمويلية أن يطلب إىل فريق التك - 1 

يف قطاعات  تعزيزهااستخدام الطاقة و/أو  من أجل احملافظة على كفاءة  ٥من املادة  1لألطراف العاملة بالفقرة 
رية مبوجب تعديل  التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلو  التخفيضالتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية مع 

وكذلك تقييم االحتياجات يف جمايل بناء  ،سيناريوهاتالكيغايل لربوتوكول مونرتيال، وكذلك من أجل وضع 
  لقطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛ خدمات الصيانةالقدرات وتقدمي 

ظة على كفاءة استخدام الطاقة أن يقيِّم عناصر التكاليف الرأمسالية والتشغيلية اإلضافية، للمحاف - 1 
على إحداث االحرتار العاملي بدال  من  عند التحول إىل استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة  تعزيزهاو/أو 

 مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي باالستفادة من التجارب الدولية؛

نولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي التقرير حبلول االجتماع األربعني أن يطلب إىل فريق التك  - 7 
 وتقدمي حتديثات سنوية بعد ذلك؛ 1013للفريق العامل املفتوح العضوية، املقرر عقده يف عام 

أن يطلب إىل أمانة األوزون تنظيم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق كفاءة استخدام الطاقة مع  - 1 
التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية خالل االحتفال بالذكرى  التخفيضاإلشارة على وجه اخلصوص إىل 
  السنوية الثالثني لربوتوكول مونرتيال.
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 الثانيالمرفق 
 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديأعضاء موجزات للعروض التي قدمها 

إحداث االحترار العالمي لمواد المجموعة األولى من على قدرات عن الفريق التقييم العلمي تقرير  -ألف 
 المرفقات ألف وجيم وواو

ن لفريق التقييم و املشارك الرؤساءسفاري،  بونفيسقدم السيد جون بايل والسيد بول نيومان والسيد  -1
إحداث االحرتار العاملي ملواد اجملموعة األوىل من املرفقات على قدرات عن العن تقرير الفريق  العلمي، عرضا  

مع االتفاق الذي مت التوصل إليه يف فريق االتصال املعين جبدوى وسبل إدارة مركبات  ألف وجيم وواو متشيا  
اف يف بروتوكول مونرتيال املعقود يف كيغايل يف تشرين الكربون اهليدروفلورية يف االجتماع الثامن والعشرين لألطر 

من  7من املادة  ‘7’)أ(  9من أجل تنفيذ الفقرة الفرعية اجلديدة والذي يفيد بأنه ، 7116األول/أكتوبر 
بروتوكول مونرتيال، سيتعني على فريق التقييم العلمي أن يبدأ العمل الالزم لتزويد اجتماع األطراف باملعلومات 

لتلك الفقرة  جيم وواو، وفقا  و  ألف اتحيتاجها لتعديل قدرات االحرتار العاملي ملواد اجملموعة األوىل من املرفقاليت 
الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع  عن التقدم احملرز يف هذا الصدد إىل قدم تقريرا  يالفرعية، وأن 

 (.711، الفقرة UNEP/OzL.Pro.28/12والثالثني )
 (HFC)اهليدروفلورية  ملركبات الكربوناالحرتار العاملي  قدرات إحداثأن  الرؤساء املشاركون وأوضح -7
املتعلقة بالتخفيض التدرجيي ساب خطوط األساس ( ضرورية حلHCFCة )فلوري ةالكربون اهليدروكلوريمركبات و 

 تعديل كيغايل.يف إطار  ةالكربون اهليدروفلوري ملركبات
ثاين مقارنة بالقدرة على إحداث االحرتار العاملي هي مقياس لتقييم التأثريات املناخية للمادة  وقالوا إن -3

القدرة على إحداث االحرتار العاملي و سنة(.  511و 111و 71فرتة ُمددة )عادة  على مدىأكسيد الكربون 
لوغرام واحد من ثاين أكسيد بكي مقارنةمعني  غازمن  واحد كيلوغراملاإلشعاعي العاملي  التأثري هي حتديدا  

قدرة إحداث االحرتار العاملي  تبلغسنة(. وحبسب التعريف،  111فرتة زمنية )يف هذه احلالة  على مدىالكربون 
)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  CFC-11 661 1تبلغ مثيلتها ملركب ، بينما 1لثاين أكسيد الكربون 

تقييم للفريق احلكومي الدويل املعين ول مقياس القدرة على إحداث االحرتار العاملي أل وضع. وقد مت (7111
استنفاد األوزون، ولكنه على قدرة لل جدا   (، وكان مشاهبا  Derwent, Rodhe, and Wuebbles, 1990بتغري املناخ )

ي على ما يلي: )أ( األفق الزمين القدرة على إحداث االحرتار العامل واعتمدت. يةاملناخ اآلثارخدم ملقارنة استُ 
سنة(؛ )ب( عمر املادة يف الغالف اجلوي؛ )ج( طيف األشعة حتت احلمراء؛ )د(  511أو  111أو  71)

ثاين أكسيد الكربون. وأدت التحسينات العلمية إىل تغريات يف العوامل من يف االحرتار العاملي املطلق لتغري 
إحداث االحرتار العاملي. وكمثال القدرة على ر الوقت إىل تغيريات يف )ب( إىل )د(، وأدت هذه التغريات مبرو 

سنة  111احملسوبة على أساس  HCFC-22مت تنقيح القدرة على إحداث االحرتار العاملي للمركب منوذجي، 
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري ) 1261 ما بني حد أدىن اقيمته وتراوحت، 7117مرات منذ عام عدة 
يف الوقت أفضل تقدير و (، 7112، يةاجلو )املنظمة العاملية لألرصاد  1211حد أقصى قدره و  (7113، املناخ

 (.7111ة، ي)املنظمة العاملية لألرصاد اجلو  1221قدره ايل احل
االحرتار العاملي  قدرات على إحداث 2 سوى تم إدراجمل يأنه ت اخلاصة يف شكالامل ومتثلت إحدى -1

 قدرات على إحداثومل تكن هناك بيانات عن ال مادة. 11ة يف املرفق جيم والبالغ عددها للمواد املدرج
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االحرتار  وُتشتق القدرات على إحداث. HCFC-133و HCFC-122و HCFC-121مركبات لل االحرتار العاملي
هذه القيم  بيد أنلفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ملواد املرفق جيم من تقرير التقييم الرابع ل العاملي

من اجلدول  قد مت تكييفهاكان ( 7112الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، من تقرير  11-7)اجلدول 
(. ويف 7112)املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية،  7116التقييم العلمي الستنفاد األوزون:  الوارد يف 2-7
لقدرة على إحداث القيمة الناقصة ل فرتض أنيُ كان ستهالك واإلنتاج،  اخلاص باالساب خط األساس ح

قدرات  تشمل( قائمة ُمدثة 7111املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ) أدرجتصفر. و تساوي الاالحرتار العاملي 
 .يةالكربون اهليدروكلورية فلور عشر من مركبات  ةلثالث االحرتار العاملي إحداث

والحظ فريق التقييم العلمي أن السيد ك. دمييرتيوس والسيد ب. باباناستاسيو والسيد مارشال والسيد  -1
لقدرات لقيم الناقصة قاموا حبساب ابوركهولدر من اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي  .ب. ج

 املدرجة يف القائمة جيم. وأعدوا دراسة فلوريةالكربون اهليدروكلورية جلميع مركبات  االحرتار العاملي إحداث
االحرتار إحداث على و ألوزون لاستنفاد على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حتديد قدرات ”عنواهنا 
تقييم شامل ملركبات  واشتملت الدراسة علىستعراض األقران. ال علمية ختضع إىل جملة قدم قريبا  تُ سو  “العاملي

 اإليسومراتمركبا ، مبا يف ذلك مجيع  171، ملا جمموعه C3و C2و C1من الفئات  وكلورية فلوريةالكربون اهليدر 
قدرات الاستنفاد األوزون، و  قدراتالعمر، و  الدراسة. وستشمل هذه (stable conformers) املستقرة واملتوافقات

يف درجة احلرارة العاملية جلميع هذه املركبات. وكان  قدرات على إحداث تغريالو االحرتار العاملي،  على إحداث
 اليت خضعت لقياسبالنسبة للمركبات  نسبيا   صغريا  االحرتار العاملي  إحداث ىالقدرات عل جمموع عدم اليقني يف

االحرتار لقدرات إحداث اجلديدة  لتقديراتل يف املائة تقريبا   10 يصل إىلقد  هولكن CFC-11ركب املجيد مثل 
العاملي بسبب: )أ( أطياف األشعة حتت احلمراء النمطية، )ب( العمر، )ج( االحرتار العاملي املطلق لثاين أكسيد 

 الكربون.

التقييم العلمي الستنفاد ” تقرير ه مت اختيار مؤلفيواختتم تقرير فريق التقييم العلمي باإلشارة إىل أن -6
تاح التقرير النهائي يف كانون األول/ديسمرب وسيللتقرير ) املشروع األول صياغة وجتري “7112 لعام األوزون
يشمل تنقيحات سو السياسات،  ملقرريعن السيناريوهات واملعلومات  (. وسيتضمن التقييم فصال  7112

 االحرتار العاملي. لقدرات إحداث وتقديرات جديدة
تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول  عنتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -باء

 (42/5)المقرر  4040-4002مونتريال للفترة 
بتجديد املوارد، العرض بتقدمي  ةالعمل املعني لفرقةبدأت السيدة شيكيو تشانغ، الرئيسة املشاركة  -2

 وجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرا  طلب إىل فريق التكنولواليت ت، 72/5تفاصيل عن الوالية الواردة يف املقرر 
لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال لفرتة السنوات الثالث  املالئمعن املستوى 

الفريق مبا يف ذلك على  تضمنت اختصاصاتاليت  املقرر. واستعرضت األجزاء الرئيسية من 7112-7171
 وافقتذات الصلة اليت  واملقرراتمجيع تدابري الرقابة  هالفريق يف اعتبار  يضعي: أن سبيل املثال ال احلصر ما يل

لصندوق املتعدد األطراف حىت اجتماعه الثامن ليف بروتوكول مونرتيال واللجنة التنفيذية  األطرافعليها 
مركبات  لتخلص التدرجيي منلالتمويل املقدر الالزم  يف إطارإرشادية للموارد  ا  أن يقدم الفريق أرقامو والسبعني؛ 

من تشجيع استخدام  5 املادةالعاملة مبوجب طراف األاليت ميكن ربطها بتمكني و الكربون اهليدروكلورية فلورية 
 ةأيعن أرقام إرشادية ، فضال  عن تقدمي على إحداث االحرتار العاملياملعدومة أو املنخفضة ذات القدرة البدائل 

على إحداث أو العدمية القدرة استخدام البدائل املنخفضة القدرة على تشجيع ال ستلزم ملواصلةموارد إضافية 
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لدعم مستوى  7176-7171و 7173-7171إرشادية للفرتتني  ا  أن يقدم الفريق أرقام؛ و االحرتار العاملي
الفريق  تقريره، ذكرت السيدة تشانغ أن يف إعدادمتويل مستقر وكاف. وفيما يتعلق بالنهج الذي اتبعه الفريق 

املعمول هبا ىل املبادئ التوجيهية استندت إ، و ةواسع أجرت مشاوراتأنشأ فرقة عمل معنية بتجديد املوارد 
لتمويل )أي، مقدمة بشأن الصندوق املتعدد األطراف، والحظت القيود على أي تقديرات يف إطار اللتكاليف 

قيد املناقشة يف  ي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةالتخفيض التدرجياملبادئ التوجيهية لتكاليف أنشطة  كانتحيث  
-7112اللجنة التنفيذية(، واستخدمت كإرشاد هام خطة األعمال املعدلة للصندوق املتعدد األطراف للفرتة 

 (.“خطة األعمال”أيضا  باسم  ابعد االجتماع السابع والسبعني للجنة التنفيذية )املشار إليه 7119
يتبع   أنهأشار إىلو من العرض  اجلزء املتبقي، الرئيس املشارك لفرقة العمل، كويربزالسيد المربت   وقدم -2

التمويل من لصندوق املتعدد األطراف ااحتياجات جمموع  عناصرختلف ملتقرير التسلسل الفصول الواردة يف 
طط إدارة خب املتعلقالتمويل  عنصرمن التقرير عن  3. مث قدم الفصل 7171-7112 السنوات الثالث لفرتة

إدارة التخلص  ططخلالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأشار إىل أن التمويل الكبري 
)من خالل اللجنة  7176-7112بالفعل للفرتة  اعُتمدالتدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

املتعلقة باألنشطة يل اإلضايف مستمد من خطة األعمال التنفيذية يف اجتماعها السابع والسبعني(، وأن التمو 
 وأن، 7171-7112إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للفرتة  ططخل )املقررة(
للبلدان اليت لن  مت تقديرهجلميع البلدان، وأن التمويل قد  7171امتثال عام ال يغطي  حاليا   املعتمدالتمويل 

يف حالة نسب . وأشار إىل أنه حاليا   املعتمدتمويل الب 7171يف املائة يف عام  35 البالغ تخفيضالحتقق 
املخصص ، مت استبعاد هذا التمويل 7171بعد عام املخطط هلا لبعض البلدان واملتفق عليها  تخفيضال

 بيانيا   رمسا   زكويرب . واستعرض السيد  7171-7112من فرتة السنوات الثالث  7171بعد عام لتخفيض ما 
إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة  ططخلاملعتمد تمويل اليوضح 
إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  طمتويل خط عناصر. واستعرض أيضا  7112-7176

ذات حجم  غرييف األطراف  ططتلك اخلألنشطة  املقررو  املعتمداهليدروكلورية فلورية على أساس التمويل 
التمويل املقدر خلطط إدارة  جمموع. مث خلص ذات حجم االستهالك املنخفض واألطرافاالستهالك املنخفض 

على النحو التايل: نطاق  7171-7112التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة 
مليون دوالر خلطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  171,9-391,9متويل قدره 

خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للمرحلة الثالثة من فلورية؛ ومتويل إضايف 
دوالر  111 111 قدرهومتويل إضايف ؛ مليون دوالر 21و صفر بنيرتاوح يضمن نطاق ( املقررة) نييف الص

دارة التخلص التدرجيي من مرحلة ثالثة إلخطة لديهما  ذات حجم االستهالك املنخفضن من البلدان يلبلد
الذي يقع ضمن تمويل من ال حتياجاتجمموع اال . مث ذكرخطة األعماليف  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 .7171-7112مليون دوالر للفرتة  191,25 -391,91 نطاق
مركبات  إنتاج املتعلق خبطط إدارة التخلص التدرجيي من الرابعالفصل بعد ذلك  كويربزناقش السيد  و  -9

بلدين فقط من أجل متويل التخلص التدرجيي من حالة مت النظر يف  وأشار إىل أنهالكربون اهليدروكلورية فلورية. 
، حيث كان الكربون اهليدروكلورية فلورية مركباتإنتاج دارة التخلص التدرجيي من إلمن خالل خطة اإلنتاج 

الكربون  قطاع إنتاج مركباتإدارة التخلص التدرجيي من  طمتويل املرحلة الثانية من خط يُفرتض أن جمموع
مليون دوالر. وأشار إىل أنه مل يتم النظر يف أي  47,11 قدره 1010-1013للفرتة  اهليدروكلورية فلورية
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)يف  املصانع مزدوجة االستعمالالنظر يف  قد يتمأنه  موضحا  ، دوجة االستعمالاملصانع مز متويل للتخلص من 
 .HFC-23استخدام مركب املستقبل( فيما يتعلق بتخفيف 

إىل  كويربز، أشار السيد  ةعمااملتعلق بتمويل األنشطة غري االستثمارية والد اخلامسالفصل  خيصوفيما  -10
 1013 لسنواتأساس املبالغ املشار إليها بالفعل يف خطة األعمال لسب على أن متويل التعزيز املؤسسي قد حُ 

إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  طتكاليف إعداد خطتكون فرتض أن يُ  هأنو ؛ 1010و 1013و
 الثالثالسنوات مليون دوالر لفرتة  3,7 تقدر مببلغ، و السابقة ططاخلاهليدروكلورية فلورية مماثلة لتكاليف إعداد 

-1017حبلول  من االفرتاضات: )أ(ن اخيار ضع ، وُ النموذجية؛ وأنه بالنسبة للمشاريع 1013-1010
قدرة منخفضة أخرى بشأن جدوى خيارات ُمددة ذات  منوذجيةأي مشاريع  ىعل املوافقةتم ت، لن 1013

حاجة إىل متويل مماثل قد تكون هناك عاملي أو )ب( يف فرتة السنوات الثالث القادمة، الحرتار اال على إحداث
 صفربني ما مت تقدير نطاق يرتاوح و  - النموذجيةللمشاريع  للتمويل الذي أتيح يف السنوات الثالث السابقة

قررات اللجنة التنفيذية احلالية( متويل برنامج وفقا  مل)احملسوبة  ةعمانشطة الداألماليني دوالر. ومشلت  10و
األمم املتحدة للبيئة، ومتويل الوحدات األساسية للوكاالت، وتكاليف أمانة مج لربنا التابعملساعدة على االمتثال ا

وتشري التقديرات إىل أن الصندوق املتعدد األطراف وعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية، وتكاليف أمني اخلزانة. 
 بني ما وحلألنشطة غري االستثمارية والداعمة يرتا 1010-1013لتمويل للفرتة من ااالحتياجات جمموع 

 مليون دوالر. 111,03و 111,03

ية نشطة التمكيناملتعلق باأل 4وناقشت السيدة بيال مارانيون، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل، الفصل  -11
التخفيض التدرجيي يف التحضري لتمويل  عنصرركبات الكربون اهليدروفلورية. وأشارت إىل أن أهم مب املتعلقة
-1013السنوات الثالث  اليت تشملها)للفرتة  “األنشطة التمكينية”هو  ةالكربون اهليدروفلوري ملركبات
لتخفيض من قبل فيما يتعلق بامل يستخدم  “األنشطة التمكينية”أن مصطلح إىل أيضا   وأشارت(؛ 1010

من املقرر  10 الفقرة ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقد حددت فئات األنشطة التمكينية يفالتدرجيي مل
واإلبالغ  ،باء 1خيص مبوجب املادة االرت إصدار و  يتعزيز املؤسسالبوصفها بناء القدرات والتدريب و  13/1

ووضع االسرتاتيجيات الوطنية. ويف حني أجرت اللجنة التنفيذية مناقشات أولية بشأن  النموذجيةشاريع املو 
يف  الذي عقدركبات الكربون اهليدروفلورية يف اجتماعها مب املتعلقةية نشطة التمكيناألاملبادئ التوجيهية لتمويل 

عقد يف سيوافقت على مواصلة املناقشات يف اجتماعها التاسع والسبعني الذي فقد ، 1017نيسان/أبريل 
ية نشطة التمكينبشأن األمت إعداد أي مبادئ توجيهية كن قد ، مل يوبالتايل. 1017بانكوك يف متوز/يوليه 

. وأوضحت املنهجية وقت االنتهاء من إعداد تقرير جتديد املوارد ركبات الكربون اهليدروفلوريةمب تعلقةامل
للحد هنجني: )أ( بالنسبة  يف أساسا   متثلتاليت و  التمكينيةألنشطة امتويل نطاق املستخدمة يف التقرير لتقدمي 

إدارة التخلص التدرجيي  طر املرحلة األوىل من خطيف إطااملكتسبة اخلربة  يراعيهنج  ُيستخدملنطاق، األدىن من ا
للحد األعلى من ؛ )ب( بالنسبة النموذجية املشاريعاملشاريع و عداد إلمن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

مبلغ معني لكل حتديد إىل  ويستنديف االجتماع الثامن والسبعني للجنة التنفيذية اقرُترح هنج  ُيستخدملنطاق، ا
والتمويل  الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات ط أساس خل وفقا   1من األطراف العاملة مبوجب املادة طرف 
مليون دوالر للمشاريع غري االستثمارية يف الفرتة  10,1و 17,1ويؤدي هذا إىل نطاق يرتاوح ما بني . السابق

إرشادية للموارد اإلضافية اليت ستلزم  ا  أرقام أن يقدمطلب من الفريق وبالنظر إىل أن املقرر . 1013-1010
حداث االحرتار املعدومة إلأو املنخفضة القدرة ذات القدرة استخدام البدائل على األطراف تشجيع ملواصلة 

إىل  استنادا   ،لتمويلنطاقا  لالفريق  استنبط، فقد يا  تدرجي مركبات الكربون اهليدروفلورية ختفيضعلى و ، العاملي
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الثانية  ت املرحلة)أي مشاريع حتويال 1011يونيو /يف حزيرانالصادر تقرير جتديد املوارد الواردة يف الدراسة 
مليون دوالر. وبناء على  11وماليني دوالر  3 ما بنيرتاوح ي(، ةتكييف اهلواء الثابتأجهزة وكذلك مشاريع 

-11,1 ضمن نطاقنية لألنشطة التمكي 1010-1013قدر جمموع احتياجات التمويل للفرتة يذلك، 
 مليون دوالر. 11,1

فأشارت . HFC-23مركب للأنشطة التخفيف املتعلق ب 7الفصل بعد ذلك ناقشت السيدة مارانيون و  -11
  يضمن(، أن HFC-23)أي مركب  من املرفق واو اجملموعة الثانية مبواد، فيما يتعلق يقتضي 13/1املقرر أن  إىل

انبعاثات  تولدإنتاج  منشأةكل أن  ، وكل سنة بعد ذلك 1010كانون الثاين/يناير   1من  كل طرف، اعتبارا  
. األطرافوافق عليها تباستخدام تكنولوجيا  عمليا  بالقدر املمكن  HFC-23ركب املبتدمري تقوم  HFC-23مركب 

يقع و مبوجب بروتوكول مونرتيال،  HFC-23مركب سيكون العام األول لتدمري  1010أن عام  وهذا يعين ضمنا  
ظر فيها يف فرتة السنوات الثالث احلالية. وقدمت السيدة مارانيون بعض نُ يضمن الفرتة اليت  1010عام 

 املركب أنو ؛ HCFC-22ثانوي إلنتاج مركب  منتج ه: أشارت إىل أنHFC-23باملركب  املعلومات األساسية املتعلقة
HFC-23  مت ترميده يف عدد من مصانع إنتاج مركبHCFC-22  أن و آلية التنمية النظيفة؛  من خاللبتمويل

تعمل أو ميكن تشغيلها مرة أخرى )بعد  ال تزالالرتميد املنشأة عن طريق آلية التنمية النظيفة  ُمطاتالعديد من 
اآلن يف  متاحةأو اآلليات التنظيمية  املايل الدعممثل  HFC-23أن الدوافع لتدمري مركب و الصيانة واإلصالح(؛ 

الصني واهلند؛ وأن وثيقة االجتماع الثامن والسبعني للجنة التنفيذية بشأن اجلوانب الرئيسية املتعلقة بتكنولوجيا 
ستخدمة كمرجع يف التقرير قدمت حملة ( املUNEP/OzL.Pro/ExCom/78/9) HFC-23 الثانوياملنتج  ىالرقابة عل

العاملة طراف من األمرافق التدمري وبدوهنا يف ستة وجود ب HCFC-22ركب املعامة جيدة عن حالة خطوط إنتاج 
. مث أوضحت أن HCFC-22ركب ملخط إنتاج  11 أصل من 1 تتوفر مرافق التدمري يف مل - 1املادة  مبوجب

الرتميد  حملطاتتكاليف االستثمار وضعت عن طريق حبث  HFC-23ركب ملتكاليف أنشطة التخفيف  اتنطاق
( ةترميد )كبري  ُمطةوتشري التقديرات إىل أن تكاليف . احملطاتعن التكاليف التشغيلية هلذه  اجلديدة فضال  

 0,1بني ما خدم نطاق يرتاوح ؛ وبالنسبة للتكاليف التشغيلية، استُ ةسنيف الدوالر مليون  0,1تصل إىل  ةجديد
 كاملالتمويل النطاق جمموع  وحيتسب. HFC-23ركب السنوي للمالتخفيف من دوالر لكل كيلوغرام  1,1و

: يتضمن 1010لتغطية تكاليفها التشغيلية يف عام  ستمول البلدان النامية كافةمجيع املرافق يف   بافرتاض أن
 يةوالتشغيل اليةرأمسالتكاليف ال ا  مليون دوالر( زائد 0,3) بعض املصانع إلعادة تشغيل نسبيا   صغريا   مبلغا  النطاق 
جمموع التمويل املقدر ألنشطة ختفيف نطاق مليون دوالر. ومن مث، فإن  10,7-7,1 ضمن نطاقاملقدرة 

 مليون دوالر. 11,1-3 يقع ضمن النطاق 1010-1013يف الفرتة  HFC-23ركب امل

فقدرهتا  1010-1013ويل لفرتة السنوات الثالث وخلصت السيدة مارانيون جمموع احتياجات التم -17
مليون دوالر. وفيما يتعلق باملبالغ اإلرشادية للتمويل املطلوب لفرتيت  713,31-401,71ضمن النطاق 

: هاتني الفرتتني القادمتنييف  ةهماملمن االعتبارات  عددا  هناك أن  أشارت إىل، القادمتنيالسنوات الثالث 
)شرائح املرحلة الثانية  الكربون اهليدروكلورية فلوريةركبات مل 1010هناك حاجة إىل متويل كبري بعد عام  ستكون
متويل ستكون هناك حاجة إىل و إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(؛  طمن خط

خلص التدرجيي منها مبا يف ذلك املرحلة الثالثة من املتبقية اليت يتعني الت الكربون اهليدروكلورية فلوريةركبات مل
األنشطة غري أن ميكن تقدير  هأنو  ؛الكربون اهليدروكلورية فلوريةالتخلص التدرجيي من مركبات  خطط إدارة
أن أنشطة التخفيف و ؛ 1010-1013لفرتة انطاقات مشاهبة لتمويل ضمن ستكون  ةعماالدو االستثمارية 

. وأشارت إىل أنه من الصعب تقدير التمويل 1010ما بعد عام  تتطلب متويال  سستستمر و  HFC-23مركب لل
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يف التنفيذية لجنة من اللعدم وجود مبادئ توجيهية  نظرا   ةالكربون اهليدروفلوريالتخفيض التدرجيي ملركبات خلطط 
التقرير أشار إىل على الرغم من أن  “حيدد الحقا  ” استخدمت عبارة التقرير؛ وبالتايل إعدادوقت هذا الصدد 

ركبات الكربون مب عند مقارنته ركبات الكربون اهليدروفلورية يف املستقبل سيكون كبريا  املتعلق مب تحويلالأن متويل 
إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  طاهليدروكلورية فلورية يف املرحلة األوىل من خط

السنوات الثالث  فرتيت للتمويل املطلوب يف نياإلرشادي النطاقنيالعرض بتقدمي جمموع  واختتمت السيدة مارانيون
مليون  431,1-113,1مليون دوالر و 771-471,3 ومها 1014-1011و 1017-1011 تنياملقبل

 دوالر على التوايل.

)المجلدان األول والثاني(،  4007التقارير المرحلية عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  -جيم
 لفريق ولجان الخيارات التقنيةوالتي يقدمها ابما في ذلك المسائل ذات الصلة، 

 4007تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  -0
لعام  الفريق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريرلرئيس املشارك شلي وودكوك، الآالسيد  قدم -11

 . وقال إنفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادينيابة عن باللعرض التقرير املرحلي  العامةخلطة ا فأوجز، 7112
العامل املفتوح عدة تقارير وعروض هامة إىل الفريق تقدمي  مشل بالنشاط للفريق حافال   كان عاما    هذا العام

اخليارات التقنية للرغاوي للجنة السيد باولو ألتو، الرئيس املشارك اجلديد  قام السيد وودكوك بتقدميالعضوية. و 
 .للجنةرحلي املتقرير ال، الذي قدم بعد ذلك املرنة واجلاسئة

 والجاسئةلجنة الخيارات التقنية للرغاوي المرنة لمرحلي التقرير ال -4
، عرضه بذكر أن واجلاسئةباولو ألتو، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة  بدأ السيد -11

ثالث جمموعات هناك يف السنوات األخرية. وأشار إىل أن  يف املائة سنويا   1بنسبة  منتالسوق العاملية للرغاوي 
 سالسلالو البناء قطاعي يف  ُتستخدميوريثان( ورغاوي البويل  ،البوليسرتينورغاوي ، الرغاوي املتخصصةرئيسية )
اللوائح املتعلقة بالغازات  . وأشار إىل أنالقطاعنيعوامل حامسة يف احلد من استهالك الطاقة يف وهي  الغذائية
تواريخ دقيقة للتخلص التدرجيي من على اآلن  تنص 1يف معظم األطراف غري العاملة مبوجب املادة  املفلورة

على إحداث االحرتار العاملي املستخدمة يف تصنيع الرغاوي. العالية القدرة  ذاتاهليدروفلورية  مركبات الكربون
، أشار السيد ألتو إىل أن التحدي الرئيسي يف التخلص التدرجيي من 1ويف األطراف العاملة مبوجب املادة 

 مركبات الكربون اهليدروفلورية مننفخ الالتخلص من عوامل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف نفس وقت 
واألوليفينات مركبات الكربون اهليدروفلورية تكاليف القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي هو أن  ذات

ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار  (HCFO( واألوليفينات اهليدروكلورية فلورية )HFOاهليدروفلورية )
النفخ من األوليفينات رغاوي  وتكلفةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  تكاليفأضعاف ثالثة  العاملي هي

بسبب تكاليف عوامل النفخ  األعلى يف الوقت احلاضر اهليدروفلورية واألوليفينات اهليدروكلورية فلورية هي
ة الالزمة لتحقيق القدرة على إحداث االحرتار العاملي والتكاليف اإلضافية للمواد املضافة اخلاص منخفضة

املتعلقة باملرحلة  املقررات تنفيذ ميكن تعجيل ه. ويف اخلتام، قال إنة الرتكيبكامل  تالبوليوال خالئطاالستقرار يف 
االنتقالية عن طريق ختطيط القدرات من جانب اهليئات التنظيمية واملنتجني واملستخدمني، وحتسني األداء و/أو 

على إحداث االحرتار العاملي  املنخفضة القدرة ذاتتوافر عوامل النفخ  حتسنيو لتطبيقات الفردية، ل تكاليفال
 ض كلفتها.يفختو 
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 لهالوناتلالتقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية  -3
اواي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، التقرير املرحلي الذي تقدم السيد آدم ش -14

. وفيما يتعلق ببدائل 14/7لمقرر لتابعة ومزيدا  من املعن الطريان املدين،  ، وحتديثا  لبدائلعن ا يتضمن حتديثا  
 سياسة يف الئحة مدرجا  ، أصبح HCFO-1233zd(E)، اجلديد املركبواي إىل أن ااهلالونات، أشار السيد شت
احلرائق  للوقاية منكامل الغمر ات الكمادة مقبولة يف تطبيقلواليات املتحدة األمريكية  البدائل اجلديدة املهمة يف ا

 ملكافحةمعيارين دوليني  قائمةالحق من يف وقت  سحبتهالعامل الشركة املصنعة هلذا  بيد أن، 1014يف عام 
. ين املعيارينهذ تطبقيف البلدان اليت  التطبيقذا هل املادة القائمة قبل استخدامهذا اإلدراج على ويلزم احلرائق. 

منظمة الطريان املدين وقد أصدرت الطريان املدين؛ تتعلق بمعلومات عن مسائل بعد ذلك اواي تقدم السيد شو 
املقدم ديدة. وكان الطلب النهائي اجلطائرات الها برتكيب اهلالونات على بعديسمح  ملزمة الالدويل اآلن تواريخ 

واي، عند مواصلة االسيد شت . وقدمالبضائعمقصورة يف احلرائق  هنائي يتعلق مبكافحةتاريخ للحصول على 
ما يكفي من اهلالون  ال يوجدأن النتائج مل تتغري وأنه يشري إىل  14/7عرضه، معلومات تفيد بأن املقرر 

فهناك كثري من ، 1071عام هو  نفاذ املادةللطريان املدين، وعلى الرغم من أن التقدير احلايل لتاريخ  1701
 املركبةحتديد أفضل ملعدل زيادة الكميات  يلزم، التاريخ. ولذلك ب هذاقرِّ تاليت ميكن أن  العوامل غري املعروفة

واالنبعاثات النامجة عن الطريان املدين. واختتم السيد شتاواي كلمته باإلشارة إىل أن األطراف قد ترغب يف 
مع جلنة  باالقرتان أو هيئة مماثلة، ،عامال   تشكل منظمة الطريان املدين الدويل فريقا  توجيه طلب لكي النظر يف 

لطريان املدين، املرتبطة باواالنبعاثات احلالية واملقبلة املوجودة اخليارات التقنية للهالونات لتحديد حجم القاعدة 
 ذلك يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.عن  تقدم اللجنة تقريرا   ولكي

 لتبريد وتكييف الهواء والمضخات الحراريةالتقنية لللجنة الخيارات  المرحليالتقرير  -2
قدم السيد روبرتو بيكسوتو، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات  -17

البحث يتسارع  بدأاعتماد تعديل كيغايل، باملرحلي. وذكر يف البداية أنه  لتقرير اللجنةاحلرارية، النقاط البارزة 
البدائل منخفضة القدرة اليت تستخدم والتطوير لتحسني أداء معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية 

اهليدروكربونية القابلة لالشتعال يف أجهزة  مواد التربيدعلى إحداث االحرتار العاملي. وفيما يتعلق باستخدام 
 17من  مؤخرا   ارتفعالقابلة لالشتعال يف الواليات املتحدة قد  األقصى لشحن مواد التربيدالتربيد، قال إن احلد 

على الصعيد  ال يزال يتزايدلألجهزة املنزلية اجلديدة  HC-600مادة التربيد استخدام  أن، و غراما   110غراما  إىل 
 يف عام ههذمادة التربيد سيستخدم  من الرباداتلي اإلنتاج احمل يف املائة من 71 نسبةمن املقدر أن و العاملي 

1010. 

( R-744) ةاحلرج عابرة للنقطةوقال إنه جيري تطوير وتركيب نظم جديدة لثاين أكسيد الكربون  -13
املتوازية، من بني  والضواغطتعددة امل القذف مضخات جيري تطويرحيث ، (السوبر ماركت) الكربى لمتاجرل

وسع أن تيف التكنولوجيا التطورات  هذه ومن شأنالطاقة،  خسائر ختفيضمن أجل وتركيبها أمور أخرى، 
. وأشار السيد يف البلدان األكثر دفئا   (R-744) ةاحلرج عابرة للنقطةالثاين أكسيد الكربون  نظماستخدام 

 R-410A ملادة التربيدكبديل   HFC-32التربيد  مادة اليت تستخدماهلواء  تكييفأجهزة بيكسوتو إىل أن إنتاج 

إنتاج ال يزال يتم يتوسع يف أوروبا. وقال أيضا  إنه  وأنهيف اليابان وجنوب شرق آسيا وأسرتاليا،  ا  ستمر ال يزال م
(، بينما مت حتويل الربوبان) HC-290التربيد  مادةيف اهلند باستخدام  ذات الوحدات املنفصلةاهلواء  أجهزة تكييف

 .ههذمادة التربيد خطوط اإلنتاج يف الصني الستخدام 
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لنظم  HFC-134aليكون البديل األساسي للمركب  اعتمادهجيري  HFO-1234yfمركب  إنوقال  -13
مزودة بنظم تكييف هواء تعمل مبادة  ةمليون مركب 10 وتشري التقديرات إىل أن حوايل تكييف اهلواء املتنقلة،

على املركبات  والتربيدالتدفئة )ثاين أكسيد الكربون( لنظم  R-744التربيد هذه، وأنه جيري تقييم مادة التربيد 
، أشار السيد مغايرة تكنولوجياتسمى اليت ، نظم الضغط غري البخاريةيتعلق بتكنولوجيا  وفيما. الصرفةالكهربائية 

، وجيري تطوير مواد ومناذج أولية احلرارية-طيسيةايف جمال التكنولوجيا املغن البحوث جتري بيكسوتو إىل أن
 بالكفاءة الدنيااملتعلق التشريع ضخات احلرارية، قال السيد بيكسوتو إن جديدة. وفيما يتعلق باستخدام امل

وإن يف أوروبا واليابان والواليات املتحدة،  دخل حيز التنفيذتسخني املياه احلرارية للمضخات لستخدام الطاقة ال
الوقود بتلوث اهلواء الناجم عن التدفئة  تقليلمن أجل بقوة الصني تشجع املضخات احلرارية يف  احلكومة

الطاقة، األكرب يف استخدام كفاءة ال ذات ،ملباينتربيد ال اجلديدة األجهزةإن  قائال   عرضه تماألحفوري. واخت
 نظمتصميم ُمسن، وذلك باستخدام ُمركات متغرية السرعة وُمركات مغناطيسية دائمة و بالسوق  سُتطرح يف

األوليفينات من مركبات الكربون اهليدروفلورية/ خليطاستخدام  سيبدأد، ق بالنقل املرب  حتكم متطورة؛ وفيما يتعل
 R-744و HC-290مركبات ( يف الشاحنات واحلاويات املربدة، يف حني جيري اختبار R-452A) اهليدروفلورية

 .هلذا الغرض HFC-32و
لإلعفاءات ألغراض ترشيح الالطبية والكيميائية وتقييم للمواد التقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية  -5

 االستخدام الضروري
النقاط الطبية والكيميائية، للمواد السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية  قدمت -71

اليت عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة  . وأفادت بأن التحول العاملي بعيدا  املرحلي اتقريرهمن البارزة 
الصني واالحتاد الروسي أجهزة  تصنع، حيث قد اكتمل تقريبا  تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية 

خزونات مركبات الكربون الكلورية اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية مباالستنشاق باجلرعات املقننة 
يف املائة يف كميات  92 البالغةالتخفيضات  سلطت الضوء على. و 7116و 7115عامي  يففلورية املتبقية 

لربوتوكول مونرتيال  كبريا    ميثل إجنازا   مما، 1992مركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة هلذا الغرض منذ عام 
 7 511حوايل  اسُتخدم، ةالطبي يروسوالتلآلوأصحاب املصلحة املعنيني. وأفادت السيدة توب أنه بالنسبة 

طن من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الصني. وقدمت استعراض اللجنة للمعلومات املتعلقة باملواد 
عفاءات اإلبشأن  12/6للمقرر  األطراف وفقا   واليت قدمتهاستخدم كعوامل تصنيع اليت تُ  للرقابةاخلاضعة 

. وأشارت إىل أن كميات املواد اخلاضعة للرقابة املتعلقة هبا عاثاتنباالو  وتركيبها التصنيعستخدام عوامل ال
 آلخر مرةعندما حدثت األطراف  7111واالستهالك واملنبعثة قد اخنفضت منذ عام  الرتكيباملستخدمة يف 

. تصنيعاخلاضعة للرقابة كعوامل  املواد ستخداماتاملتعلقني بااجلدولني ألف وباء  73/2املقرر  مبوجبو 
وباإلضافة إىل ذلك، أشارت إىل أن عدة أطراف مل تعد تقدم بيانات عن بعض استخدامات عوامل التصنيع، 

عنها، أبرزت  غاملبل  إىل املعلومات  مما يشري إىل أن هذه العمليات مل تعد مستخدمة يف تلك األطراف. واستنادا  
ر، وأسيتات فينيل اإليثيلني املكلور، ومشتقات ن املكلو االبوليربوبإنتاج  تود أن تنظر يف حذفأن األطراف قد 

 املكلور املسلفن البويل أوليفنيإنتاج من  الواليات املتحدةحذف كذلك ، و من اجلدول ألف يزوسيانات امليثيلإ
واملستويات واالستهالك  الرتكيبكميات   ضيفيف ختبالنسبة للجدول باء، وقد تود أن تنظر ، من ذلك اجلدول

األطراف بعض املعلومات املستكملة عن  أن تقدمات الواردة فيه، وباإلضافة إىل ذلك، النبعاثالقصوى ل
. وفيما يتعلق بقضايا املواد الكيميائية األخرى، أفادت السيدة التصنيعامل و لع املتبقية األحد عشر االستخدامات

الستخدامات املواد الوسيطة خالل توب عن اجتاه تصاعدي يف كميات املواد اخلاضعة للرقابة املنتجة واملستوردة 
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وهو ، ن-ربوبيلالن بروميد م العقد املاضي. وأبرزت أنه من أجل حتسني التقدير واإلبالغ عن اإلنتاج العاملي
من املقرر  2ظر يف تقدمي بيانات اإلنتاج. واستجابة للفقرة أن تناألطراف  تودخاضعة للرقابة، قد  ليستمادة 
عن االستخدامات املختربية  ق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا  طلب إىل فريت يت، ال12/11

والتحليلية اليت ميكن إجراؤها دون بروميد امليثيل، أفادت بأن هناك جمموعة واسعة من البدائل املتاحة لربوميد 
التطبيقات و هذا التطبيق  متستخد، وكمية ضئيلة من بروميد امليثيل للمزج بامليثيلعامل ك  امليثيل عند استخدامه

السيدة توب أن فريق  أفادتيف انبعاثات رابع كلوريد الكربون،  بالتباين. وفيما يتعلق األخرى املختربية والتحليلية
تقديرات  عنلتبادل املعلومات  آخرين التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يتعاون مع فريق التقييم العلمي وخرباء

السيدة توب  وقدمتشبكة اإلنرتنت. اليت تعقد عن طريق االجتماعات  بواسطةالكربون انبعاثات رابع كلوريد 
 65 بشأنالصني  املقدم مناالستخدام الضروري  لغرض من أغراضالرتشيح إلعفاء  عنبعد ذلك عرضا  عاما  

والشحوم  الزيتلالستخدامات املختربية والتحليلية الختبار  7112من رابع كلوريد الكربون لعام  طنا  
يف  الزيتتطوير معيار بديل الختبار  بصددأن الصني ال تزال بالكلية يف املياه. وأفادت  النفطيةواهليدروكربونات 

. وأشارت إىل الكلور رباعيال اإليثيلنيوهو إىل صعوبة تنقية البديل املقرتح،  ذلك أساسا   يفالتأخري  ويرجعاملياه، 
. وأوصى فريق التكنولوجيا ما ذكر سابقا  عسنة  مدته ريتأخب، 7112عام نشر معيار جديد يف  تتوقعأن الصني 

من رابع كلوريد الكربون وطلب أن تقدم الصني  طنا   65والتقييم االقتصادي بأن تأذن األطراف بإعفاء 
الرباعي  لنيتنقية اإليثياملتعلقة بالبديلة والتقدم احملرز يف دراستها  يقتهامعلومات عن التقدم احملرز يف تطوير طر 

، وأي تقييمات أخرى تتعلق األعلى نقاء الكلور لرباعيا إليثيلنيلوتقييم املصادر البديلة املتاحة  ،الكلور
يف املياه، واجلداول الزمنية  الزيتغري مستنفدة لألوزون يف اختبار ملواد حتليلية دولية أو وطنية طرائق باستخدام 

الكربون يف ذلك االستخدام، مع اإلشارة إىل اخلطوات املتوقعة وتاريخ للتخلص التدرجيي من رابع كلوريد 
 االنتهاء يف تلك العملية.

 بالتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية لمتعلقةا: المسائل 42/2المقرر  -6
املقرر املتعلق بت، التقرير قدم السيد دانيال فريدونيك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونا -71
بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وأوضح السيد فريدونيك  املتعلقةواملسائل  72/2

عام منذ  72/5نتائج املقرر  ثحيدِّ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن  إىلطلب  72/2أن املقرر 
 املقرر. ودعا نيالتاسع والثالث هالفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماععن ذلك إىل  وأن يقدم تقريرا   7116

أيضا  األطراف إىل تقدمي معلومات ذات صلة إىل أمانة األوزون إلدراجها يف تقييم الفريق. وأشار إىل أن الفريق 
، واليابان والواليات املتحدةوموريشيوس واملكسيك أرمينيا وبنغالديش وجامايكا االحتاد األورويب و من  ا  تلقى ردود

وأن الفريق قد أدمج املعلومات الواردة يف تلك الردود يف التقييم. وأوضح السيد فريدونيك كذلك أن الفريق 
 واصل أيضا  مجع املعلومات األخرى ذات الصلة اليت جيري إدراجها يف التحديث.

 أشار السيد فريدونيك إىل أن النتائج ،األساسيةاحمللية الحتياجات لنتاج ومن حيث العالقة باإل -77
قائمة وأن الفريق يرى أن استهالك مركبات  ال تزال 7116لعام  72/5املقرر من التقرير املتعلق ب املستخلصة

حتياجات تلزم االسيكون أقل من اإلنتاج املسموح به. ولذلك، لن  7171الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 
 .7171من عام  اعتبارا   5لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  األساسيةلية احمل

مل تتغري،  17/1املقرر  تقرير ويف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، ذكر السيد فريدونيك أن نتائج -17
يف التطبيقات املتخصصة ميكن أن تفي باملعايري  حىت اآلناالستخدامات الصغرية اليت مل يتم التعرف عليها ف

أي  حتد دمل و  ،1ألطراف غري العاملة مبوجب املادة ل “الضروريالطابع ”بشأن  1/11يف املقرر  الواردة
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حتياجات االلتربيد وتكييف اهلواء. وفيما يتعلق بميكن أن تعترب ضرورية يف جمال ا -HCFCللمركب تطبيقات 
استخالص استنتاجات بشأن  على الرغم من صعوبةأشار إىل أنه يف جمال التربيد وتكييف اهلواء،  للصيانة

-HCFC ركباملجديد من إنتاج  إىل 1070-1010يف الفرتة  تكون هناك حاجةاالحتياجات احملددة، قد 

عندما ال ، 1070التربيد وتكييف اهلواء. وبعد عام  األخرى خلالئطمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية و  123
فقد ، 1لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  ة  متاحيف املائة  0,1 اتعود عمليات الصيانة النهائية البالغة نسبته

 يف تطبيقات ُمددة للغاية. املوجودةاملعدات  لصيانة نتجة حديثا  املمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  تلزم

النتائج املتعلقة باالستخدامات  إن كذلكال السيد فريدونيك  ، قاحلرائق مكافحةقطاع  فيما خيصو  -11
مركب كمية من   وقد تلزمدون تغيري.  ظلت 17/1من املقرر واملستخلصة  الصيانةاحملتملة واحتياجات  الضرورية

HCFC-123  طن  300تجاوز تال  بكمية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ىالقائم علباء إلنتاج اخلليط
من قدرات استنفاد األوزون.  طنا   10، وهو ما ميثل حوايل 1مبوجب املادة  سنويا  يف األطراف غري العاملة

قطاع لميكن أن تعترب ضرورية ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ملوأوضح أن الفريق مل حيدد أي استخدامات 
تطبيقات بعض تطبيقات املذيبات املتخصصة، مثل لرغاوي. ويف قطاع املذيبات، قال إن الفريق يرى أن ا

  مناملعدات القائمة، مثال   صيانةكميات صغرية لقد تستمر حاجتها إىل   ،ةالعسكريالتطبيقات الفضاء اجلوي أو 
استخدامات ضرورية وقد تلزم ، HCFC-225ca/cbو HCFC-141bو HCFC-122aو HCFC-121 املركبات

املواد اجلديدة املتعلقة بث و والتحليلية، وللبحلالستخدامات املختربية  1لألطراف غري العاملة مبوجب املادة 
. وأشار أيضا  إىل أن الفريق يقدر أن مجيع تطبيقات املذيبات قد 17/1املقرر  نتائج مع يتسقوتطويرها، مبا 

 (.عدة أطنان استنفادية)أي  من عدة مئات من األطنان سنويا   كميات أقل تتطلب

من  عددا  ديدة هلذا التقييم. وأوضح أن الفريق قد حدد اآلن قال السيد فريدونيك إن هناك نتيجة جو  -11
-HCFC ركباملو  HCFC-141b ركباملطن من  100نحو ب كمية إمجالية تقدر  عمليات التصنيع اليت استخدمت

225ca/cb  إىل أن الفريق يدرك  كمذيبات يف عمليات ميكن اعتبارها مماثلة الستخدامات عوامل التصنيع. وأشار
 كذلك. وأشار  ذلك غري مؤكدولكن  1010أن هناك عمليات بديلة قيد التطوير ويتوقع أن تكتمل حبلول عام 

وبالتايل  1010كن أن تتأثر بالتخلص التدرجيي لعام ميقلق من أن هذه االستخدامات ال الفريق يساورهإىل أن 
الكربون مركبات من لتعامل مع أي استخدامات للمذيبات توضيح كيفية ا تود أن تنظر يففإن األطراف قد 
 .1010ابتداء من عام  التصنيعيف عمليات تشبه عوامل  اهليدروكلورية فلورية

االستخدام للترشيحات ألغراض  التقرير المؤقتو التقرير المرحلي للجنة الخيارات التقنية لبروميد الميثيل  - 7
 الحرج

لجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، السيدة مارتا بيزانو والسيد إيان بورتر الرؤساء املشاركون ل قدم -14
للرتشيحات والتقرير املؤقت  1017أيار/مايو  الصادر يفتقرير املرحلي عن ال ةعام حملة، بصريوالسيد ُممد 

يف املائة من  33 ه مت التخلص التدرجيي منأنب ، فأفادالعرض بصريالسيد  أاالستخدام احلرج. وبد ألغراض
أشارت إىل . غري أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل املبلغ عنها استخدامات بروميد امليثيل اخلاضعة للرقابة

 11 000حوايل  يبلغالغالف اجلوي يف نبعاثات االتباين بني االستهالك املبلغ عنه وتركيزات  احتمال وجود
بروميد امليثيل  كمياتهذا التباين الواضح. وأضاف أن  تود أن تنظر يف حبث طن. وقال إن األطراف قد 

ألن نظم  الغالف اجلوي، نظرا   كلها تقريبا  إىل  انبعثتقبل الشحن للمعاجلة احلجر الصحي و  يف ةاملستخدم
ائد الفو يلغي بعض الوضع  وأشار إىل أن هذا. يف كثري من األحيانستخدم ال تُ  هااالستعادة متاحة ولكن
تود النظر يف أن اخلاضعة للرقابة. وأضاف أن األطراف قد  من االستخداماتالتدرجيي  املكتسبة من التخلص
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قبل الشحن اليت تتوفر هلا بدائل املعاجلة استخدام بروميد امليثيل يف استخدامات احلجر الصحي و خُتضع للرقابة 
ألطراف اليت لإال  ال ُيشرتط املقررات القائمةمبوجب  املخزونات. وأشار كذلك إىل أن اإلبالغ الرمسي عن مثبتة
ات األطراف اليت مل تقدم ترشيحيكون لدى الستخدام احلرج، وبالتايل ميكن أن غراض اترشيحات أل تقدم

. وتناول يف مالحظاته مستخدمةو/أو غري مبلغ عنها /أو غري معروفة و خمزونات االستخدام احلرجألغراض 
ربوميد امليثيل، وال سيما الصعوبات اليت تواجهها بعض األطراف يف تفسري فئات باخلتامية مسائل أخرى تتعلق 

 (.املعفاةاستخدام بروميد امليثيل )اخلاضعة للرقابة أو 

ميد امليثيل الستخدام احلرج لربو اخلاصة بأغراض ا 1017وعرض السيد بورتر التوصيات املؤقتة لعام  -17
الستخدام احلرج منذ املوعد النهائي للتخلص التدرجيي يف عام لاجتاهات الكميات اإلمجالية عن طريق إظهار 

. 1لألطراف العاملة مبوجب املادة  1011يف عام و  1ألطراف غري العاملة مبوجب املادة لبالنسبة  1001
من والواردين اجلارية الفراولة  لسيقان 1املادة  بغري العاملة مبوجالبلدان بلدين من لني وأوضح أن الرتشيح

 حتث هذين الطرفنيجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل  وأشار إىل أن. دون تغيري تقريبا   ال يزاالنأسرتاليا وكندا 
من األطراف عفاة لثالثة املبدائل. غري أن كميات بروميد امليثيل الاعتماد التنظيمية إلتاحة على استعراض اللوائح 
. مث 1011منذ عام  ( استمرت يف االخنفاض عموما  والصني )األرجنتني وجنوب أفريقيا 1العاملة مبوجب املادة 

االستخدام احلرج لستة ترشيحات للرتبة قبل الزرع.  للرتشيحات ألغراضلتوصيات النهائية حملة عامة عن اقدم 
وأسرتاليا لعام  1013)كندا لعام  1العاملة مبوجب املادة غري األطراف  منمن طرفني  هذه الرتشيحات ووردت

لعام كلها و ( والصني )األرجنتني وجنوب أفريقيا 1( وثالثة أطراف من األطراف العاملة مبوجب املادة 1013
 ختفيضالتوصية املؤقتة كانت ،  1013الفراولة يف عام  املتعلق بشتالتلرتشيح األسرتايل ل. وبالنسبة 1013
فرتاضات اللة عادلعلى أساس كمية ميف املائة  10بنسبة  طنا   13,33 ةالبالغو  رتشيحال يف ةلواردالكمية ا
صبح قد يوميد امليثيل رب بذا القطاع هللجنة. ورأت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل أن استمرار إمداد  املعيارية

رتشيح الكندي لعام البدائل. ومل تتمكن اللجنة من تقييم الأمام التحسني التكنولوجي واعتماد  عائقا  يف حد ذاته 
توضيح احلصول على ال يسعى إىل ال يز ألن الفريق  أطنان 1,141 البالغو الفراولة  املتعلق بشتالت 1013

بروميد تركيبات إدوارد يف  برنسسبب استخدام بديل رئيسي، وهو الكلوروبكرين، يف جزيرة ل
ال ميكن استخدامه  بينما يلوث املياه اجلوفية، ميكن أن هأنالطرف فيه  يرى قت الذييف الو امليثيل/الكلوروبكرين 

على النحو  الكلوروبكرين الطرف بأنه على الرغم من استخدام وأفادعند تطبيقه وحده أو مع بدائل أخرى. 
ه تلويثية بشأن إمكانال جيري رصده يف املياه اجلوفية ولن جترى أية دراسات  هذا املركبأعاله، فإن  املوصوف

لمياه اجلوفية. ويف ضوء هذه احلالة، تسعى جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل احلصول على توجيه من ل
 األطراف بشأن كيفية تقييم هذا الرتشيح.

لكمية -طماطمالو  طنا   11,7 لكمية-من األرجنتني )فاكهة الفراولةاملقدمني  نيالرتشيحومت ختفيض  -13
 ةاحلاجز  األغلفةبروميد امليثيل املستخدمة مع  اتملعدالت جرع املعياريةالفرتاضات من أجل تلبية ا( طنا   71,1

البدائل املتاحة. لألخذ بيف املائة  10على مدى فرتة اعتماد مدهتا ثالث سنوات. وأجري ختفيض آخر بنسبة 
احتمال اعتماد  تزيدلنظر يف املمارسات اليت الطرف على ا ثّ فاكهة الفراولة، حُ ب وبالنسبة للرتشيح املتعلق

 ، مل تقبلالطماطمب وبالنسبة للرتشيح املتعلق( ثاين كلوريد الربوبني/الكلوروبكرين -1,7 البدائل املتاحة )أي،
االستخدام ألغراض رتشيح الفيما يتعلق ب الكمية الواردة يف الرتشيحجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل زيادة 

 71,417 البالغ ةفتوحاملل و قيف احلمن الصني للزجنبيل املقدم للرتشيح وبالنسبة . 1014احلرج املعتمد يف عام 
الستخدام مع لللجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل  املعياريةلالفرتاضات  مت ختفيض التوصية املؤقتة وفقا   ا ،طن
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أشارت أن الصني  وأشري إىلبالكامل.  طنا   13,74البالغ و لزجنبيل احملمي لرتشيح المت قبول و احلاجزة؛  األغلفة
 ذه الرتشيحات.هلاألخرية هي أن تكون هذه السنة  عزمها إىل

االستخدام احلرج املتعلقة ألغراض أفريقيا  الواردة من جنوب رتشيحاتالمث خلصت السيدة بيزانو  -13
أطنان إىل  1التوصية املؤقتة للمطاحن من مت ختفيض واهلياكل. و ة األساسيباستعمال بروميد امليثيل يف السلع 

ض تواتر املعاجلة، وهو ما رأت جلنة اخليارات التقنية لربوميد يفختجرعات معدلة و  تطبيقطن على أساس  1,3
 إىلمن بروميد امليثيل لتبخري البيوت  طنا   11 البالغ رتشيحبتخفيض ال وأوصي. سيكون فعاال   هأن امليثيل

 هنايةجلزء من الرتشيح. وأشارت السيدة بيزانو، يف  مناسبا   اعتماد احلرارة اليت تعترب بديال   ملراعاة طنا   11,71
أنه على الرغم من  وهذا يربز، طنا   31 تبلغاملبلغ عنها من مجيع األطراف  املخزوناتالعرض إىل أن جمموع 

للعرض،  إهنائها سياقيف بلغ عنها. و أرصدة غري مهناك  قد تكونف، املستوى املنخفض للمخزونات املبل غ عنها
 .املخزوناتملراعاة االستخدام احلرج مل تعدل  ألغراض اتاإلعفاءبشأن توصيات الأوضحت أن 

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديلالمسائل اإلدارية  -2
االنتهاء من عرض التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، أشارت السيدة بيزانو  لدى -70

من مجيع  خبريا   110بعمل الفريق. ويف املقام األول، وجهت الشكر إىل أكثر من  علقةإىل املسائل اإلدارية املت
أهداف بروتوكول تحقيق ل يارات التقنية دعما  اخله املعنية بالفريق وجلان يف يطوع ا على أساسأحناء العامل عملو 

 بقدر كبري من اخلرباته يحتفظ يف الوقت نفسوسلتزم بإعادة تنشيط عضويته، يمونرتيال. مث قالت إن الفريق 
، عضوا   13رت األطراف بأنه من بني أعضاء الفريق البالغ عددهم لضمان استمرارية عمله لألطراف. وذكّ 

الفريق  الصادرة عنإجناز تقارير التقييم  منعام واحد قبل ، أي 1017أعضاء يف عام  3 عضويةمدة  تنتهي
إىل جانب تقنية كافية،  مهارات، وأشارت إىل أنه من الصعب حتديد مرشحني جدد ذوي خربة و 1013لعام 
عبء العمل  الوقت الكايف والتمويل املتاح. ولذلك قد حيتاج كل من الفريق واألطراف إىل النظر يف توفري

. واختتمت تنفيذ أعمال جديدةتطلب توالدعم املقدم إىل الفريق، وقت اختاذ القرارات اليت  الكليالسنوي 
عمل الفريق  اليت تواجهرحب بفرصة مواصلة العمل مع األطراف للتصدي للتحديات يالفريق  بقوهلا إن عرضال

 اخليارات التقنية.ه املعنية بيف املستقبل وجلان

 المنخفضة القدرةذات معايير السالمة للبدائل القابلة لالشتعال  بشأن 42/2لمقرر ل ر فرقة العملتقري -2
 على إحداث االحترار العالمي

بالنيابة عن الرئيس  ، السيد فابيو بولونارا، أيضا  13/1للمقرر  الرئيس املشارك لفرقة العملالتقرير قدم  -71
 تحديثالالذي يهدف إىل دعم  املقرربولونارا العرض بتقدمي حملة عامة عن املشارك السيد بيكسوتو. وبدأ السيد 

نخفضة على إحداث االحرتار العاملي ذات القدرة امل تربيدالاخلاصة مبواد الدولية معايري لل يف الوقت املناسب
 االحرتار العاملي نخفضة على إحداثذات القدرة املُمايدة تكنولوجيا  لتمكني االستخدام اآلمن للبدائل  )بطريقة

أن يقدم  ، )ب(املعنية بوضع املعايريمع املنظمات  ينسقو  أن يتواصل )أ( إىل الفريق طلبيو  واخرتاقها لألسواق(
عن معايري السالمة ذات الصلة بالبدائل  ا  إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والثالثني تقرير 

املعنية بوضع النتائج ذات الصلة إىل اهليئات  أن يقدم إحداث االحرتار العاملي، )ج(نخفضة على ذات القدرة امل
الذي التقدم  يتضمن ما يلي: )أ(يتعني أن . وأضاف أن التقرير املقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية املعايري
 ،يف تنقيح معايري السالمة الدوليةية اللجنة الكهربائية التقنية الدولو املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس حتققه 

تقييم آثار املعايري  املخاطر ذات الصلة مبعايري السالمة، )ج( اتو/أو تقييم االختباراتاملتعلقة بعلومات امل )ب(
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األطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن تعجيل التخلص التدرجيي من  اتلتنفيذ مقررات اجتماعبالنسبة الدولية 
مركبات الكربون اهليدروفلورية والتوصيات املقدمة الرقابة على تدابري بشأن اهليدروكلورية فلورية و مركبات الكربون 

 إىل األطراف.

من الفريق  عضوا   14، من بينهم عضوا   11الفريق فرقة عمل مكونة من  أنشأوللقيام هبذه املهمة،  -71
أعضاء اليت بذهلا جهود لخرباء خارجيني. وأعرب السيد بولونارا عن تقديره ل 3اخليارات التقنية وه املعنية بوجلان

للجدول الزمين. وأعرب عن شكره بوجه خاص للمؤلفني الرئيسيني  تقدمي التقرير وفقا  من أجل فرقة العمل 
 يف حتديد وتنظيم هيكل التقرير. كبريللفصول الذين كان هلم دور  

املعايري  عنعامة  حملة 1مقدمة. ويتضمن الفصل أوهلا ن التقرير يتألف من سبعة فصول، وأوضح أ -77
أربعة أنواع رئيسية من معايري السالمة، هناك  بوجه عامالدولية لقطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية: 

وبوجه خاص لقطاع التربيد وتكييف د. )معايري املنتجات ومعايري اجملموعات( يف قطاع التربين ااثنمنها خدم استُ 
نظم القيد اإلعداد( تغطي  ومعيار آخرتسعة معايري رئيسية للسالمة ) حاليا   توجد، اهلواء واملضخات احلرارية

 نتجات.املجهزة و األو  الكاملة
التشريع الوطين،  على ال تُقد مللعرض، إىل أن معايري السالمة  لدى مواصلتهوأشار السيد بولونارا،  -71

 تتناولقائمة معايري السالمة اليت  تشتمل. و همباشرة في تستنسخأو  يف التشريع الوطين عموما   يهايشار إل ولكن
منها كل معيار غطي  ي، اتلمنتجل IEC60335معايري من التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية أربعة  حاليا  
من القطاعات، باإلضافة إىل معيار  كامال   نطاقا   تغطي ISO5149معايري  منأربعة أيضا   تشملو . ا  معين ا  منتج

ISO13043 كان املعيار و اهلواء املتنقلة.  أجهزة تكييفعلى وجه التحديد إىل  يشري، الذيISO20854  اخلاص
املعايري الدولية مباشرة ألن معظم البلدان تعتمد  يندر استخدامحلاويات املربدة قيد اإلعداد. وبصفة عامة، با

تعارض فيها يحاالت  ظهوردرجة لتعديالت أو احنرافات، من األحيان  كثريحبيث تتضمن يف  ، وطنيا   املعايري
ىل ذلك، متيل املعايري إىل أن تكون مكلفة ومعقدة باإلضافة إالتشريع الوطين مع النص الوارد يف املعيار الدويل. و 

 للممارسات اجليدة. ا  ضمان ميثلمتاحة باللغات احمللية. غري أن االمتثال ملعايري السالمة  وغري

. وشدد هاالتكوين العام للمعايري الدولية وإجراءات عمل يقدم معلومات عن 7الفصل  وأشار إىل أن -71
 بيد أنلمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس واللجنة الكهربائية التقنية الدولية فعالة؛ ل املعياريةعلى أن اإلجراءات 
، إجراءاهتاطول وتعقيد العاملي، و  بشكل كبري على النطاقاملعايري الدولية األخذ بعدم هناك بعض القيود: 

ملشاركة تتاح فرص اال  ذلك، وباإلضافة إىلاملعايري.  من عملية وضعملراحل الرمسية وينطبق هذا أيضا  على ا
 ميثلتقييم املخاطر الذي  1تناول الفصل ي. و وتكاليف كثرية طويال   وقتا  املشاركة  وتتطلبصحاب املصلحة أل

ملواد  خمتلفة جوانبتؤخذ يف االعتبار الشتعال، ايف الواقع، عند وضع معايري قابلية و أساس معايري السالمة. 
تسرب، وسلوك تشتت الطالق/اإل، مثل خصائص القابلية لالشتعال، و لمخاطرلتقييم الشامل الضمن  التربيد

نظم/وظائف و مبا يف ذلك تشكل منتجات التحلل  هالشتعال وعواقبل، واملصادر احملتملة ةسربتامل مادة التربيد
 تمعة.اجملاملخاطر، مبا يف ذلك آثارها  حدة ختفيف

تقييم املخاطر عند وضع تعديالت وجرى النظر بشكل موسع يف املؤلفات املنشورة اليت تتناول  -74
املفاهيم التقنية  إدراكتعلقان بتقييمات املخاطر مها: )أ( تان تُمدد مسألتانوتنقيحات للمعايري املطبقة. وهناك 

 تعكسهاحلرارية، على النحو الذي االشتعال يف معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات قابلية املتعلقة ب
ة يقابلاألكثر عواقب اشتعال املواد املوسعة ل دراسةال على الرغم مناملقرتحة، )ب( أنه  املتطلباتالتحسينات يف 
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ال  A2L يف الفئة العمل على املواد املفلورة املصنفةفإن ، عديدة عقودعلى مدى لالشتعال مثل اهليدروكربونات 
 .ةديداجلث و بحالإجراء  معيتزايد اآلن فهم سلوكها و . بدايتهيف يزال 

معايري السالمة. وعلى مستوى املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس  لوضعاحلالة الراهنة  1تناول الفصل يو  -77
يقل عن مخس جلان فرعية عدد ال معايري السالمة املطبقة يتوىل املسؤولية عن  ،واللجنة الكهربائية التقنية الدولية

أفرقة عاملة مكلفة بوضع التعديالت و/أو التنقيحات الرئيسية ملعايري السالمة املتعلقة مبواد التربيد ، تتضمن نيةتق
 ، بدءا  املعنيةلمشاركة بنشاط يف اللجان الوطنية واللجان الفرعية لعدة خيارات لألطراف املهتمة  وتتاحالبديلة. 

املشاركة يف اجتماعات اللجان الفرعية، واملسامهة يف األفرقة  إىل ى املقرتحات ومواقف التصويتمن التعليق عل
 ، من بني أمور أخرى.التقنية األساسيةعمال األالعاملة، واالضطالع ب

، خاضعة لقيود يف بعض األطرافأو جدا  كلفة معضوية اللجان الوطنية ميكن أيضا  أن تكون ولكن  -73
 أمام بعض أصحاب املصلحة. مغلقة فعليا   املعايري وضعومن مث ميكن أن تكون املشاركة النشطة يف 

األطراف. وأفاد  اتلتنفيذ مقررات اجتماعبالنسبة اآلثار املرتتبة على املعايري الدولية  4تناول الفصل يو  -73
استخدام مواد  سييسر( الوطنية التنظيمية واللوائحاملعايري ) تنقيحالسيد بولونارا يف هذا الصدد بأن التعجيل يف 

 األطراف غري العاملة وسيساعدعلى إحداث االحرتار العاملي املنخفضة القدرة  ذاتالتربيد )القابلة لالشتعال( 
التدرجيي مبوجب  التخفيضعلى حتقيق التجميد املتفق عليه وخطوات واألطراف العاملة مبوجبها  1مبوجب املادة 

 )تعديل كيغايل(. 13/1املقرر 

املقرر لتطوير املنتجات، فإن معايري السالمة الدولية  البالغة مخس سنواتالنموذجية  الفرتةإىل وبالنظر  -10
تطبقها أن اليت ينبغي  ،الوطنيةالتنظيمية يف وضع اللوائح  مهما   دورا   ؤديست 1010-1013يف الفرتة  هانشر 

ايل. وهناك أيضا  آثار فيما يتعلق لتعديل كيغ ، وفقا  1011عام حبلول  1األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
-HFC، وHFC-32ال تتاح سوى خيارات املركبني ، احلايلالوقت في فباخليارات املتاحة لتطبيقات تكييف اهلواء. 

مركبات الكربون من على إحداث االحرتار العاملي ذات القدرة املنخفضة ، ورمبا بعض اخلالئط اجلديدة 290
املعايري احلالية تقيد و  ،لالشتعال مجيعها قابلغري أن . القابلة لالشتعال اهليدروفلوريةاألوليفينات اهليدروفلورية/

 الكبرية والنظم متعددة الوحدات. غرفالتكييف هواء نظم ل الشحنةحجم 

 بلدانالمواد التربيد القابلة لالشتعال يف  اإلشارة إىل اآلثار، فقال إن مناولة السيد بولونارا وواصل -11
عمر وانتهاء  والصيانةالتصنيع والرتكيب  النوعية من حيثيف  كبريا    أيضا  حتسنا  تطلب ت 1املادة  مبوجب العاملة
هذه اجلوانب يف املعايري الدولية، وال سيما فيما  تناولبعض الثغرات يف طريقة  هناك حاليا  أضاف أن . و اخلدمة

. وسيؤثر توقيت حتديث املعايري وخاصة سرعة قبول هذه عمر اخلدمةوالصيانة وانتهاء يتعلق بالرتكيب 
ذات القدرة العالية مواد التربيد  ُمل للحلولالتكنولوجيا املتاحة أنواع التحديثات يف التشريع الوطين على جمموعة 

 على إحداث االحرتار العاملي.

 الدولية احلالية تفرض قيودا   أن معايري السالمة السيد بولونارا ، ذكر7إىل الفصل  ويف معرض اإلشارة -11
نخفضة على إحداث االحرتار املتوسطة و امل السامة ذات القدرةمتفاوتة على البدائل القابلة لالشتعال و/أو 

استخدام مجيع مواد التربيد  من املمكن تقنيا   في حني أنهفلنوع وتصميم نظام التربيد. ولذلك،  العاملي، تبعا  
استخدام بديل معني  إمكانيةهي املسألة احلرجة ف، يف مجيع التطبيقات تقريبا   ألفمن الفئة  القابلة لالشتعال

 .التقنيات املتاحة هلياكل النظم باستخدام أحدثو بطريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة 
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دعم تعليم  ما يلي: )أ( تود مراعاةا قد أهنإىل السيد بولونارا، عند تقدمي توصيات إىل األطراف،  وأشار -17
عايري فيما يتعلق مبالكفاءة  ترسيخ)ب(  ،مواد التربيد القابلة لالشتعال يتعاملون معالذين  التقنينيوتدريب 

يرتبط إعداد يف الوقت احلايل،  -والصيانة  اتاخلدملعاملني يف جمايل السالمة يف إطار الربامج التعليمية املوجهة ل
تقدمي )ج(  ،بتكاليف باهظة 1واملقاولني يف األطراف العاملة مبوجب املادة  للتقنينياملعايري واملبادئ التوجيهية 

واد املتعلقة مبنقل املعايري الدولية  تسريع)د(  ،شاركة اخلرباء الوطنيني على الصعيدين الوطين والدويلالدعم مل
 .ةالوطنيالتنظيمية التربيد القابلة لالشتعال إىل اللوائح 

)ج( من املقرر.  1)أ( و 1باإلشارة مرة أخرى إىل الفقرتني الفرعيتني  عرضهبولونارا واختتم السيد  -11
التكنولوجيا فريق إىل وقال إن فرقة العمل تشري إىل أن األطراف قد ترغب يف النظر يف تقدمي توجيهات إضافية 

دعم تنقيح  هبدفات الصلة معايري السالمة الدولية ذ تتناولوالتقييم االقتصادي بشأن إجراء مشاورات منتظمة 
أمانة األوزون  إىل توجيه طلبيف  قد تود األطراف النظرىل ذلك، باإلضافة إهذه املعايري يف الوقت املناسب؛ و 

املنظمة و ، مبا يف ذلك اللجنة الكهربائية التقنية الدولية منظمات وضع املعايري الدولية املعنيةحالة التقرير إىل إل
 .يف هذا الصدد تبادل املعلوماتعملية لعملية استشارية/ وإلنشاءييس، الدولية لتوحيد املقا
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 المرفق الثالث
قائمة المسائل الناشئة عن االجتماع األول لفريق االتصال المعني بتجديد الموارد، التي قد تعرض 
لكي ينظر فيها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي في تقرير تكميلي بشأن تجديد الموارد للفترة 

٢١١٢–4040  
 من األسئلة واإلجابات العامة:

 :13/٥حو الوارد يف املقرر من االختصاصات على الن ٣الفقرة  - 1
أن يقدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أرقاما  إرشادية للموارد اليت يتضمنها التمويل املقدر ”

الالزم للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واليت ميكن ربطها بتمكني األطراف 
م البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث من تشجيع استخدا 1العاملة مبوجب املادة 

االحرتار العاملي، فضال  عن تقدمي أرقام إرشادية عن أية موارد إضافية ستلزم ملواصلة التشجيع على 
 .“استخدام البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث االحرتار العاملي

لفة باألطنان املرتية، وأطنان قدرة استنفاد األوزون )األطنان االستنفادية( أرقام الفعالية من حيث التك - 1
 ومكافئ ثاين أكسيد الكربون.

التمييز بشكل أوضح بني التكاليف املرتبطة باألنشطة ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  - 7
 واألنشطة ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروفلورية. 

ناريو يقارن املشاريع اليت سبقت املوافقة عليها مع تقديرات خطة األعمال على أساس سنوي فيما سي - 1
 يتعلق بتحديد مستوى عدم التيقن لألنشطة املقررة. 

 تربير للمقررات اليت اختذهتا اللجنة التنفيذية مؤخرا . - 1
 عناصر التمويل

الهيدروكلورية فلورية )تقرير فريق التكنولوجيا  أنشطة خطط إدارة التخلص التدريجي من مركبات الكربون
 (٣والتقييم االقتصادي، الفصل 

 :اطرح للنظر فيههات تسيناريو  - 4
أنشطة التنفيذ للمرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  )أ(

 ت الصيانة؛اهليدروكلورية فلورية وبوجه خاص وفقا  لاللتزامات القائمة يف قطاع خدما
 أنشطة املرحلة الثالثة إىل الفرتة القادمة من فرتات السنوات الثالث. تأجيل )ب(

ينظر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف سيناريو تؤجل فيه إىل فرتة السنوات الثالث املقبلة تلك  - 7
تعترب غري ضرورية لتلبية هدف  األنشطة املقررة لألطراف املستهلكة وغري املستهلكة لكميات منخفضة واليت

 يف املائة. ٣٥التخلص التدرجيي بنسبة 
 (4التخلص التدريجي من إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية )الفصل 

املرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للصني،  - 3
 تنفيذية املتعلقة هبا يف االجتماع املقبل.وافرتاضات اللجنة ال
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 .1010-1013النظر يف سيناريو خمتلف يتضمن شرحيتني يف فرتة السنوات الثالث  - 3
 (5األنشطة غير االستثمارية واألنشطة الداعمة )الفصل 

املعجل يف املزيد من التفكري بشأن كيفية التعامل احملاسيب مع األطراف اليت تقوم بالتخلص التدرجيي  - 10
 تنفيذها للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

املزيد من التفكري بشأن مراعاة املرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  - 11
يف املائة وخطوات التخفيض األخرى يف  47,1بنسبة اهليدروكلورية فلورية )لألطراف الراغبة يف حتقيق التخفيض 

 وقت أقرب(.
 سيناريو تؤجل فيه أنشطة املرحلة الثالثة إىل الفرتة القادمة من فرتات السنوات الثالث. - 11
النظر يف سيناريو ال ينطوي على زيادة سنوية يف برنامج املساعدة على االمتثال وسيناريو يتضمن زيادة  - 17

 يف املائة. 7املساعدة على االمتثال بنسبة أكثر من برنامج 
 سيناريو ال يتضمن مشاريع إرشادية فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. - 11
 :اطرح للنظر فيهت هاتسيناريو  - 11

أنشطة اإلعداد للمرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون  )أ(
 اهليدروكلورية فلورية، وبوجه خاص وفقا  لاللتزامات القائمة يف قطاع خدمات الصيانة.
 (6األنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلورية )الفصل 

 املزيد من التصنيف لتكاليف األنشطة التمكينية فيما يتعلق بالعناصر املختلفة اليت يتم تناوهلا. - 14
 (7)الفصل  23-طة المتعلقة بتخفيف مركب الكربون الهيدروفلورياألنش
( من HCFC-22) 11-سيناريو ينطوي على إغالق منشآت إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري - 17

( بوجود مرافق الرتميد القائمة أو بدوهنا، على أن HFC-23) 17-أجل التعامل مع مركب الكربون اهليدروفلوري
ت مركب الكربون عتبار املنشآت ذات االستخدام املزدوج كأحد البدائل احملتملة للتحكم بانبعاثاتؤخذ يف اال
 .17-اهليدروفلوري

______________ 


