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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون

 األربعوناالجتماع 
 2018 متوز/يوليه 14-11، فيينا

 *من جدول األعمال املؤقت 9-3البنود 

مسائل مطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف 
 اجتماعه األربعني، ومعلومات مقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع

 مذكرة من األمانة
 مقدمة –أوالا 

رة عرضًا عامًا للمسائل املدرجة يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع األربعني للفريق تقدم هذه املذك -1
العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون. ويتضمن الفرع الثاين 

يتضمن الفرع الثالث معلومات لن يتناوهلا العامل املفتوح العضوية. و  الفريقللمسائل املطروحة لكي يناقشها  موجزاً 
الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني لكنها ذات صلة بتنفيذ املقررات من جانب األطراف، ولكن 

، يقدم الفرع الثالث . وعلى حنو أكثر حتديداً 2018سيتناوهلا االجتماع الثالثون لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب 
بشأن التعديل املتعلق ابخلفض  28/2ر بشأن معايري السالمة؛ واملقر  29/11ستكملة عن تنفيذ املقرر معلومات م

بشأن عمل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وحتديداً 
لتدرجيي هلذه املركبات يف البلدان العاملة بروتوكول مونرتايل على صعيد وضع مبادئ توجيهية لتمويل اخلفض ا

 بشأن التقارير املالية وميزانيات بروتوكول مونرتايل. 29/24؛ واملقرر ٥من املادة  1ابلفقرة 
وسُيقدم املزيد من املعلومات عن بعض بنود جدول األعمال يف اإلضافة هلذه املذكرة  -2

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1)  النهائية لتقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبجرد إعداد الصيغة
من جدول األعمال وبنوده الفرعية املتعلقة بتقرير الفريق  4(. وتتعلق التقارير ابلبند 16ذات الصلة )انظر الفقرة 

بات )أ( بشأن تقرير الفريق عن كفاءة استخدام الطاقة أثناء اخلفض التدرجيي ملرك 6، وكذلك البند 2018لعام 
 الكربون اهليدروفلورية. وتتضمن اإلضافة موجزات تقارير الفريق بشأن تلك املسائل.

مبتابعة املقررات سُتعاَلج يف مذكرة إعالمية  مباشراً  عالوًة على ذلك فإن املسائل اليت ال تتصل اتصاالً  -3
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2)بشأن املسائل اليت تود األمانة أن توجه انتباه األطراف إليها 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/1. 
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 األربعني اجتماعه يف العضوية املفتوح العامل الفريقيناقشها  لكياملسائل املطروحة  موجز -اثنياا 
 من جدول األعمال 3البند 

 تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية
طرفاً يف بروتوكول مونرتايل على تعديل بروتوكول  31صدق ما جمموعه  2018نيسان/أبريل  16حبلول  -4

للمادة الرابعة سيدخل التعديل حيز النفاذ  ووفقاً  (1)(ابملواد املستنفدة لطبقة األوزون )تعديل كيغايل بشأنمونرتايل 
صكًا من  20بعد استيفائه لشرط بدء نفاذه املتمثل يف إيداع ما ال يقل عن  2019كانون الثاين/يناير   1يف 
 كوك التصديق أو القبول أو املوافقة من جانب األطراف يف بروتوكول مونرتايل. ص

 واملسائل ذات الصلة 7اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة  )أ(
تشرين  24إىل  20يف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف، الذي عقد يف مونرتايل، كندا، يف الفرتة من  -٥

 فريق االتصال املعين ابإلبالغ عن البياانت والتدمري، الذي أنشئ يف االجتماع ، اجتمع جمدداً 201٧الثاين/نوفمرب 
، 201٧متوز/يوليه  14إىل  11التاسع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية الذي عقد يف ابنكوك يف الفرتة من 

تتام أعماله خالل الوقت وواصل مناقشاته. وأبلغ الرئيسان املشاركان لفريق االتصال، الذي مل يتمكن من اخ
املخصص، االجتماع العام أبن الفريق قد توصل إىل اتفاق بشأن مشروع مقرر يتعلق بتكنولوجيات تدمري مركبات 
الكربون اهليدروفلورية، وبشأن مسألة التجارة مع غري األطراف، ولكن مل يتوصل إىل اتفاق بشأن املسائل األخرى 

األطراف على أن ُتدرج مسائل اإلبالغ عن البياانت يف جدول أعمال االجتماع املدرجة يف جدول أعماله. واتفقت 
األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية، وأن يقرر الفريق العامل أفضل السبل للمضي قدمًا بعد ذلك. وأشار 

واثئق اليت أعدت الرئيس املشارك للجزء التحضريي إىل أنه ميكن لألمانة أن تدرج مالحظات فريق االتصال يف ال
 لذلك االجتماع.

وبناًء على ذلك يرد موجز حلالة املناقشااااااااات اليت دارت يف فريق االتصااااااااال يف مذكرة من األمانة بشااااااااأن  -6
من بروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة الناشئة عن تعديل  ٧اإلبالغ عن البياانت مبوجب املادة 

ل اخلاااافااااض الااااتااااااادرجيااااي ملااااركااااباااااااات الااااكااااربااااون اهلاااايااااااادروفاااالااااورياااااااة كاااايااااغاااااااايل لااااربوتااااوكااااول مااااوناااارتايل ماااان أجااااااا
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/3) وحتدد املذكرة املساااااائل اليت جرى تناوهلا وسااااابل املضاااااي قدما اليت جرى االتفاق .

 عليها، كما حتدد املسائل اليت حتتاج إىل املزيد من الدراسة.
 التفاق عليها هي:اليت جرى ا واملسائل اليت جرى تناوهلا وسبل املضي قدماً 

 عملية املوافقة على تكنولوجيات تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ )أ(
 التجارة مع غري األطراف وما يرتبط هبا من تقدمي للتقارير؛ )ب(

 أما املسائل اليت يتعني مواصلة النظر فيها فهي:
الكربون اهليدروفلورية من جانب  اجلدول الزمين لإلبالغ عن البياانت األساسية املتعلقة مبركبات )ج(

 ؛ ٥األطراف العاملة ابملادة 
ومركب  141-قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري )د(

  ؛ 142-الكربون اهليدروكلوري فلوري
                                                           

 .بشأن حالة التصديق على تعديل كيغايل UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/3انظر   (1)
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اإلبالغ عن  استمارات اإلبالغ املنقحة عن البياانت وما يرتبط هبا من تعليمات، مبا يف ذلك )ه(
 .ملزائج وخالئط مركبات الكربون اهليدروفلورية

فيما خيص املسائل  بشأن كيفية املضي قدماً  وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن يتخذ قراراً  -٧
 املتبقية.

 (29/4تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )املقرر  )ب(
وافقة على تكنولوجيات تدمري مركبات الكربون انقشت األطراف عملية امل 201٧خالل عام  -8

اهليدروفلورية )املواد املدرجة يف املرفق واو( حبيث يتسىن لألطراف، عندما تشرع يف تنفيذ تدابري الرقابة من أجل 
اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، أن تدمر الكميات غري املرغوب فيها من املواد ابستخدام 

جيات اليت وافقت عليها األطراف. وُتطرح الكميات املدمرة من كميات اإلنتاج احملسوبة بعد أن تصبح التكنولو 
عقب بدء نفاذ تعديل كيغايل فيما خيص األطراف اليت صدقت عليه أو قبلته  2019تدابري التحكم ملزمًة يف عام 

 أو وافقت عليه حبلول ذلك التاريخ. 
على كل طرف ’’ايء من بروتوكول مونرتايل على ما يلي:  2املادة  من 6إضافًة إىل ذلك تنص الفقرة  -9

يقوم بتصنيع املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم أو يف املرفق واو، أن يضمن، ابلنسبة لفرتة االثين عشر 
انبعااثته من املواد  ، ويف كل فرتة اثين عشر شهرًا بعد ذلك، أن2020كانون الثاين/يناير   1شهرًا اليت تبدأ يف 

املدرجة يف اجملموعة الثانية من املرفق واو املولدة يف كل منشأة إنتاج تقوم بتصنيع املواد املدرجة يف اجملموعة األوىل 
من املرفق جيم أو يف املرفق واو، يتم تدمريها ابلقدر املمكن عمليًا ابستخدام تكنولوجيا توافق عليها األطراف يف 

على كل طرف أن ’’ايء أيضاً على ما يلي:  2من املادة  ٧كما تنص الفقرة ‘‘.   عشر شهراً املعنيةنفس فرتة االثين
يضمن أال يتم أي تدمري ملواد اجملموعة الثانية املدرجة يف املرفق واو املتولدة من املرافق اليت تُنتج مواد اجملموعة األوىل 

وتنطبق هذه األحكام ‘‘. م التكنولوجيات اليت توافق عليها األطرافاملدرجة يف املرفق جيم أو املرفق واو إال ابستخدا
 .٥من املادة  1واألطراف غري العاملة ابلفقرة  ٥على األطراف العاملة ابملادة 

، إىل فريق التكنولوجيا والتقييم 29/4وقد طلب االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، مبوجب مقرره  -10
، وإذا لزم األمر أن يقدم تقريراً تكميلياً إىل الفريق العامل 2018آذار/مارس  31ول االقتصادي أن يقدم تقريراً، حبل

 املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني، بشأن ما يلي:
بغية أتكيد انطباقها على  23/12تقييم لتكنولوجيات التدمري على النحو احملدد يف مرفق املقرر  )أ(

 مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
استعراض ألية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة فيما  )ب(

 يتعلق ابملواد اخلاضعة للرقابة.
 1ويف املقرر نفسه، دعا اجتماع األطراف التاسع والعشرون األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة حبلول  -11

ده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن املهام معلومات ذات صلة ابلتقرير الذي سيع 2018شباط/فرباير 
واالحتاد األورويب،  ،وأسرتاليا ،أرمينيا أطراف: 10أعاله. وتلقت األمانة إفادات من  10املشار إليها يف الفقرة 

ابن. واليا ،والوالايت املتحدة األمريكية ،واملكسيك، ولكسمربغ ٬وكندا ،البوليفارية(-وفنزويال )مجهورية ،والصني
وقد مجعت املعلومات اليت أكدت األطراف أهنا غري سرية يف وثيقة منفصلة، وستنشر على البوابة اإللكرتونية 

 لالجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2 

4 

وأنشأ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فرقة عمل لالستجابة للمقرر، كما ُأصدرت نسخة مسبقة  -12
 .2018من تقرير الفريق لعام  2بوصفها اجمللد  2018نيسان/أبريل  3ة العمل يف من تقرير فرق

وانطباقها على مركبات  23/12وقيمت فرقة العمل تكنولوجيات التدمري املعتمدة الواردة يف مرفق املقرر  -13
يات املعتمدة. الكربون اهليدروفلورية، وكذلك تكنولوجيات أخرى للنظر يف إمكانية إدراجها يف قائمة التكنولوج

والتكنولوجيات  3وعرضت فرقة العمل تفاصيل تقييمها لتكنولوجيات التدمري املعتمدة وتوصياهتا بشأهنا يف الفصل 
للتوصيات بشأن كل تكنولوجيا يف  موجزاً  من تقريرها. وعرض فرقة العمل كذلك جدوالً  4األخرى يف الفصل 

يف املرفقني  3والتذييل  ٥من نفس التقرير. ويستنسخ الفصل  3ل يف التذيي مكتوابً  من تقريرها وموجزاً  ٥الفصل 
 .(2)األول والثاين هلذه املذكرة

وعند تقييم التكنولوجيات تستخدم فرقة العمل نفس املتطلبات اليت استخدمت يف السابق فيما خيص  -14
يف املائة  9٥املصادر املركزة أو  يف املائة يف 99٬99املواد املستنفدة لألوزون، أي تدمري وكفاءة إزالة بنسبة أقلها 

وأن انبعااثت  3ملغم/اننومرت ٥املصادر املخففة، وإظهار أن انبعااثت فلوريد اهليدروجني االنبعااثت أقل من  يف
 . وأبدت فرقة العمل املالحظات التالية: 3ملغم/اننومرت 100أول أكسيد الكربون أقل من 

قوس البالزما اليت استوفت ابلفعل معيار األداء فيما خيص  تعترب األكسدة احلرارية وتكنولوجيات )أ(
الديوكسينات والفيوراانت املكلورة عند تدمري املواد املستنفدة لألوزون قادرًة على الوفاء بنفس معيار األداء عند 

 استخدامها لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
وتكنولوجيات قوس البالزما إىل أن مركبات تشري البياانت املتاحة عن األكسدة احلرارية  )ب(

الديوكسينات والفيوراانت الفلورية تتكون بصورة أكثر صعوبًة، وال تتكون يف ظل نفس الظروف اليت تتشكل فيه 
 الديوكسينات املكلورة؛

نظراً ألن مركبات الكربون اهليدروفلورية ميكن أن حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون يف شكل  )ج(
مبوجب  ورمبا إلزامياً  أو كجزء من نفاايت ممزوجة فإن حتليل الديوكسينات والفيوراانت سيكون مناسباً شوائب 

 االشرتاطات احمللية؛
أما فيما خيص اجلسيمات فإن األكسدة احلرارية وتكنولوجيات التدمري بقوس البالزما احلرارية  )د(

اء بنفس معيار األداء عندما تستخدم لتدمري مركبات الكربون للمواد املستنفدة لطبقة األوزون تعترب قادرًة على الوف
اهليدروفلورية. غري أنه قد يتعني حتليل اجلسيمات املعلقة الكلية نظرًا ألهنا ميكن أن تدخل من مسارات نفاايت 

 أخرى وذلك من أجل تدمريها مع املواد املستنفدة لألوزون أو مركبات الكربون اهليدروفلورية؛
األساليب الفريدة واملتنوعة املستخدمة يف تكنولوجيات التحويل )أو تكنولوجيات عدم وبسبب  )ه(

احلرق( ترى فرقة العمل أن من الضروري أن تثبت هذه التكنولوجيات أهنا تستويف مجيع معايري األداء اخلاصة 
 ؛(3)ابالنبعااثت

احلصول على معلومات ويف عدد من احلاالت مل تتمكن فرقة العمل من تقدمي توصية بدون  )و(
 إضافية.

                                                           
 .من الصيغة األصلية يف تقرير فرقة العمل النموذججرى تغيري   (2)
)مبا يف ذلك حتويلها إىل منتجات أخرى قابلة للبيع مثل تكنولوجيات التحويل أو عدم احلرق اهلالوكربوانت بشكل هنائي   (3)

 األمحاض، ومونومرات الفاينيل، وما إىل ذلك(. وهي تعتمد يف املقام األول على التحول الكيميائي لتدمري املواد.
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وسيعمل الفريق على إصدار تقرير تكميلي للفريق العامل املفتوح العضوية أيخذ يف احلسبان املعلومات  -1٥
اإلضافية اليت تلقتها بشأن تكنولوجيات التدمري. وسوف يُدرجج موجز للتقرير التكميلي يف اإلضافة هلذه املذكرة. 

 ات جوهرية يف التوصيات اليت قدمتها فرقة العمل. وقد حتدث املعلومات اجلديدة تغيري 
 من جدول األعمال 4البند 

 2018تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 
 من اجمللدات اخلمس التالية: 2018يتكون تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  -16

)آذار/مارس  2٧/٥روكلورية فلورية واملقرر : مركبات الكربون اهليد29/9: املقرر 1اجمللد  )أ(
 (؛2018

 (؛2018: تكنولوجيات تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )نيسان/أبريل 29/4: املقرر 2اجمللد 
( 2018)أاير/مايو  2018: تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املرحلي لعام  3اجمللد  )ج(

امل املعاجلة، والتقارير املرحلية املقدمة من كل من جلنة من جلان اخليارات الذي يتضمن، من مجلة أمور، مسائل عو 
بشأن توفر  29/8التقنية، مبا يف ذلك تقرير جلنة اخليارات التقنية للهالوانت عن التقدم احملرز فيما خيص املقرر 

 اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل، واملسائل التنظيمية ومسائل العضوية؛
 (؛2018: تقييم تعيينات االستخدامات احلرجة، تقرير مؤقت )أاير/مايو 4اجمللد  )د(
: املسائل املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء اخلفض التدرجيي 29/10: املقرر ٥اجمللد  )ه(

 (.2018ملركبات الكربون اهليدروفلورية )أاير/مايو 
ويبلغ  2018من تقريره لعام  4و 3لدين من جدول األعمال سيقدم الفريق اجمل 4ويف إطار البند  -1٧

األطراف عن التقدم الذي أحرزه فيما خيص تقريره املتعلق ابإلجراءات املختربية والتحليلية، الذي يغطي البنود 
 الفرعية اخلمسة التالية:

 ؛2020و 2019الرتشيحات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  )أ(
 املتعلق بتوافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل؛ 29/8ز يف تنفيذ املقرر التقدم احملر  )ب(
تطوير وتوافر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة  )ج(

 (؛26/٥للرقابة مبوجب الربوتوكول )املقرر 
 (؛1٧/6عوامل املعاجلة )املقرر  )د(
 ة ومسائل أخرى.املسائل التنظيمي )ه(

اليت ستصدر يف أاير/مايو  ٥و 4و 3وسيعرض موجز ملعلومات وتوصيات الفريق الواردة يف اجمللدات  -18
أعاله( يف اإلضافة هلذه املذكرة، اليت ستتاح لألطراف قبل االجتماع األربعني للفريق  16)انظر الفقرة  2018

 العامل املفتوح العضوية.
(، 1بشأن تقريره عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية )اجمللد وسيقدم الفريق عروضًا منفصلة  -19

)أ( على  6)ب(، و 3، و٧(، يف إطار البنود ٥(، وكفاءة استخدام الطاقة )اجمللد 2وتكنولوجيات التدمري )اجمللد 
 التوايل من جدول األعمال.
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  2020و 2019الرتشيحات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  (أ)
)األرجنتني، وجنوب أفريقيا( أربعة ترشيحات ألغراض  ٥، قدم طرفان عامالن ابملادة 2018يف عام  -20

)أسرتاليا وكندا( ترشيحًا واحدًا لكل  ٥، يف حني قدم طرفان غري عاملني ابملادة 2019االستخدام احلرج لعام 
ت ترشيحات لربوميد امليثيل يف السنوات على التوايل. وأخطرت الصني، اليت قدم 2020و 2019منهما للعامني 

 األخرية، األمانة أبهنا ال تعتزم تقدمي املزيد من الرتشيحات ألغراض االستخدام احلرج.
إىل  ٥وخالل اجتماع جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل الذي عقد يف ملبورن، أسرتاليا، يف الفرتة من  -21
ل من بينها الرتشيحات ألغراض االستخدام احلرج، واملعلومات ، استعرضت اللجنة مسائ2018آذار/مارس  9

اإلضافية الواردة من األطراف اليت قدمت الرتشيحات ردًا على اجلولة األوىل من األسئلة اليت قدمتها اللجنة. 
سيتاح وستدرج التوصيات املؤقتة بشأن كميات بروميد امليثيل املؤهلة للحصول على اإلعفاء يف تقرير اللجنة الذي 

. وسيتم تلخيص التوصيات املؤقتة 2018من تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  4يف اجمللد 
واملعلومات املرتبطة هبا يف اإلضافة هلذه املذكرة. ويف الوقت نفسه ترد يف اجلدول أدانه األطراف اليت قدمت 

 .2020و 2019حتها لعامي الرتشيحات إلعفاءات االستخدام احلرج والكميات اليت رش
إلعفاءات االستخدام احلرج لربوميد امليثيل املقدمة يف عام  2020و 2019موجز الرتشيحات لعامي 

 أ)ابلطن( 2018
 2020الرتشيح لعام  2019الرتشيح لعام  والقطاعات ٥من املادة  1األطراف غري العاملة ابلفقرة 

 أسرتاليا -1
 شتالت الفراولة

 

28٬98 
 كندا -2

 شتالت الفراولة
 

261 ٥  

 28,98 ٥ 2٦1 اجملموع الفرعي
 

  2019الرتشيح لعام  والقطاعات ٥من املادة  1األطراف العاملة ابلفقرة 

 األرجنتني -3
 الطماطم )زراعة حممية(

 مثار الفراولة )احلقل املفتوح( 

 

44٬4 
2٧٬1  

 جنوب أفريقيا -4
 املطاحن
 اهلياكل

 

2٬0 
4٥٬0  

  118,٥ عياجملموع الفر 

 28,98 123 7٦1 اجملموع الكلي
 .الطن = الطن املرتي  )أ(
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 املتعلق بتوافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل 29/8التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  )ب(
املتعلق بتوافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل،  29/8يف مقرر االجتماع التاسع والعشرين لألطراف  -22

 التقرير املرحلي املقدم من جلنة اخليارات التقنية للهالوانت املضمن يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم واملستند إىل
، طلب االجتماع إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، من خالل جلنة اخليارات 201٧االقتصادي لعام 

مة الطريان املدين الدويل بشأن تطوير وتنفيذ بدائل يواصل التنسيق مع منظ‘ 1’التقنية للهالوانت التابعة له، أن 
للهالوانت، ومعدل اعتمادها من جانب الطريان املدين، وتقدمي تقرير عن ذلك ضمن تقريره املرحلي لعام 

يستكشف إمكانية تشكيل فريق عامل مشرتك مع منظمة الطريان املدين الدويل إلجراء دراسة ‘ 2’؛ 2018
احلالية واملتوقعة يف املستقبل املستخدمة يف نظم احلماية من احلرائق يف الطريان املدين،  لتحديد كميات اهلالوانت

وما يرتبط بذلك من استخدامات وإطالقات هلذه اهلالوانت، وأية مسارات عمل حمتملة للتقليل من هذه 
إنشائه، قبل االجتماع  يقدم تقريرًا عن أعمال الفريق العامل املشرتك، يف حال ‘3’االستخدامات واإلطالقات؛ 

 الثالثني لألطراف والدورة األربعني جلمعية منظمة الطريان املدين الدويل.
ومن املتوقع أن تدرج جلنة اخليارات التقنية للهالوانت تقريراً مرحلياً عن هذه املسألة يف تقرير الفريق لعام  -23

2018. 
كن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب تطوير وتوافر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت مي )ج(

 (2٦/٥الربوتوكول )املقرر 
، إعفاء االستخدامات املختربية 26/٥مدد االجتماع السادس والعشرون لألطراف، مبوجب مقرره  -24

ن تقرير وفقاً للشروط املنصوص عليها يف املرفق الثاين م 2021كانون األول/ديسمرب   31والتحليلية العاملي حىت 
فيما خيص مجيع املواد اخلاضعة للرقابة  18/1٥، و16/16، و1٥/8االجتماع السادس لألطراف، واملقررات 

ابستثناء تلك املدرجة يف اجملموعة األوىل من املرفق جيم )أي، مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(. ويف نفس 
 2018تقييم االقتصادي أن يقدم تقريراً يف أجل أقصاه عام املقرر طلب اجتماع األطراف إىل فريق التكنولوجيا وال

عن تطوير وتوفر إجراءات خمتربية وحتليلية ميكن تنفيذها بدون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة. ومن املنتظر أن يبلغ 
 ه.الفريق، يف العرض الذي يقدمه، الفريق العامل املفتوح العضوية بشأن التقدم احملرز يف إعداد تقرير 

 (17/٦عوامل املعاجلة )املقرر  )د(
بشأن عوامل التصنيع، إىل فريق  1٧/6من مقرره  ٧طلب االجتماع السابع عشر األطراف، يف الفقرة  -2٥

للمقرر وأن يقّدم إىل األطراف يف اجتماعها  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يستعرض املعلومات املقدمة وفقاً 
د ذلك مرة كل سنتني، تقريراً وتوصيات عن إعفاءات استخدامات عوامل املعاجلة ، وبع2008العشرين، يف عام 

وعن االنبعااثت الضئيلة املتصلة ابستخدام ما وابستخدامات عوامل املعاجلة اليت ميكن أن تضاف إىل اجلدول 
 أو أن حتذجف منه. 10/14ألف الوارد يف املقّرر 

إىل األطراف اليت تستخدم عوامل املعاجلة  األطراف أيضاً من املقرر نفسه، طلب اجتماع  8ويف الفقرة  -26
كانون   31و 200٧كانون األول/ديسمرب   31إىل أن تقدم بياانت إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حبلول 

األول/ديسمرب من كل سنة الحقة بشأن الفرص املتاحة خلفض االنبعااثت املدرجة يف اجلدول ابء، ولكي يتسىن 
، مع 10/14، ويف كل سنة بعد ذلك، االنبعااثت يف اجلدول ابء من املقرر 2008يق أن يستعرض يف عام للفر 

لذلك املقرر، وأن يقدم توصيات أبي ختفيضات  األخذ يف االعتبار املعلومات والبياانت اليت قدمتها  األطراف وفقاً 
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إىل هذه التوصيات تقرر األطراف  واستناداً  إىل ذلك االستعراض. يف تركيبة االنبعااثت وحدها األقصى استناداً 
 بشأن التخفيضات يف تركيبة االنبعااثت وحدها األقصى فيما خيص اجلدول ابء.

بذلك املقرر.  استعراضاً عمالً  2018من املتوقع أن يقدم تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام  -2٧
 .وسريد يف اإلضافة هلذه املذكرة ملخص لذلك التقرير

بشأن استخدام املواد  29/٧عالوة على ذلك وافق االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، مبوجب مقرره  -28
، وحثَّ األطراف على حتديث 10/14اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة، على استكمال اجلدول ألف يف املقرر 

كانون األول/ديسمرب   31انة، حبلول معلوماهتا عن استخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة وتزويد األم
، مبعلومات عن تنفيذ وتطوير تقنيات خفض االنبعااثت. وقد قدم االحتاد األورويب والصني والوالايت 201٧

إىل فريق التكنولوجيا  املتحدة األمريكية معلومات ذات صلة. ومبوجب املقرر نفسه، طلب اجتماع األطراف أيضاً 
تقريراً إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني عن التطبيقات والتقييم االقتصادي أن يقدم 

الصناعية ألي تكنولوجيات بديلة تستخدمها األطراف يف العمليات املدرجة يف اجلدول ألف، على النحو املستكمل 
 يق العامل املفتوح العضوية.يف املقرر. وسيقدم هذه املعلومات الفريق يف االجتماع احلادي واألربعني للفر 

 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى )هـ(
حيتوي تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عادًة على معلومات عن املسائل التنظيمية واإلدارية  -29

مسائل تنظيمية املتصلة بعمل الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له. وستدرج األمانة يف اإلضافة هلذه املذكرة أي 
 .2018وإدارية تناقش يف تقرير الفريق لعام 

ملخصاً ألي مسائل رئيسية أخرى يثريها الفريق يف تقريره  ويف اإلضافة هلذه املذكرة، ستقدم األمانة أيضاً  -30
عامل يف إاثرة املسائل املثرية للقلق لكي يناقشها الفريق ال قد حتتاج إىل اهتمام األطراف. وقد ترغب األطراف أيضاً 

 املفتوح العضوية.
 من جدول األعمال ٥البند 

الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال 
 إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي

(UNEP/OzL.Conv.11/7–UNEP/OzL.Pro.29/8, para. 162) 
تماع التاسع والعشرين لألطراف عرض ممثل اململكة العربية السعودية موضوع الروابط بني مركبات ويف االج -31

من املقرر  8-6الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل الفقرات 
انتقال مزدوج من مركبات الكربون . وأوضح أن شاغل بالده هو جتنب احتياج الصناعة إىل تنفيذ 28/2

اهليدروكلورية فلورية إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي، مث االنتقال 
من  6بعد ذلك إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. وقال إن األطراف أقرت يف الفقرة 

جود حاجة إىل إاتحة املرونة عند عدم توافر أي بدائل أخرى جمربة تقنياً وجمدية اقتصادايً. ويتعني بو  28/2املقرر 
وجود آلية لوضع هذا املبدأ موضع التنفيذ. وعلى الرغم من أن اململكة العربية السعودية ال توجد لديها أية مقرتحات 

ت، إال أن املمثل يود أن يشري إىل أمهية هذه املسألة اثبته لكي يطرحها، وأهنا ال تتوقع اختاذ قرار يف هذا الوق
 وأن يشجع املناقشات البناءة بشأن هذا املوضوع. ٥لألطراف العاملة ابملادة 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2 

9 

وخالل املناقشات أعربت األطراف عن آرائها بشأن املسألة اليت أاثرها ممثل اململكة العربية السعودية  -32
(. وتتعلق بعض الشواغل اليت 161-1٥٥، الفقرات UNEP/OzL.Conv.11/7–UNEP/OzL.Pro.29/8)انظر 

أثريت أثناء املناقشات بتوافر التكنولوجيا واملواد املناسبة لالستعاضة عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، 
، واالحتياجات اخلاصة للبلدان اليت تستهلك هذه املواد بكميات منخفضة، واحلاجة إىل تفادي التحويالت املزدوجة

والتحدايت اخلاصة اليت تواجهها البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية على صعيد التكنولوجيات البديلة يف 
توخت فيه األطراف إمكانية أتجيل  28/2بعض القطاعات. ووجه عدد من املمثلني االنتباه إىل أحكام القرار 

احلرارة احمليطة العالية املتعلق مبركبات الكربون النظر يف حالة المتثال أي طرف يعمل مبوجب إعفاء درجات 
من فرض استخدام تكنولوجيا  اهليدروكلورية فلورية. وأشاروا أيضا إىل دور بروتوكول مونرتايل يف توفري املعلومات بدالً 

 معينة. 
وأقر الرئيس املشارك بشواغل األطراف، ووافقت األطراف على إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال  -33
(. 162، الفقرة UNEP/OzL.Conv.11/7–UNEP/OzL.Pro.29/8جتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية )اال

 وقد يرغب الفريق العامل يف أن يواصل مناقشة هذه املسألة من أجل إجياد طريقة للمضي قدما.
 من جدول األعمال ٦البند 

لتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء ا
 (29/10)املقرر 

تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء  )أ(
 واملضخات احلرارية

والتقييم االقتصادي ، إىل فريق التكنولوجيا 29/10طلب االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، يف مقرره  -34
فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، مبا 
يف ذلك يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، أثناء اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب 

 ، أن يقيِّّم البنود التالية: ٥ايل يف األطراف العاملة ابملادة تعديل كيغايل لربوتوكول مونرت 
 خيارات ومتطلبات التكنولوجيا، مبا يشمل: )أ(

ه األخذ هبا؛ ‘1’  التحدايت اليت تواجِّ
 أداءها وقدرهتا على االستمرار بشكل مستدام يف األجل الطويل؛ ‘2’
 ؛فوائدها البيئية من حيث مكافئات اثين أكسيد الكربون ‘3’

االحتياجات من بناء القدرات واحتياجات قطاع خدمات الصيانة يف قطاعات التربيد وتكييف  )ب(
 اهلواء واملضخات احلرارية؛

 التكاليف ذات الصلة مبا يف ذلك التكاليف الرأمسالية والتشغيلية. )ج(
األموال اليت ُتسهم أن يقدم حملة عامة عن األنشطة و ’’ويف نفس املقرر طلبت األطراف أيضاً إىل الفريق  -3٥

هبا املؤسسات األخرى املعنية، وعن التعاريف واملعايري واملنهجيات املستخدمة يف معاجلة الكفاءة يف استخدام 
أو تعزيزها /الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة

واء واملضخات احلرارية مع اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب يف قطاعات التربيد وتكييف اهل
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تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل، فضاًل عن تلك املتصلة ببدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة 
 ‘‘.مويل املختلفةاملنخفضة أو املنعدمة على إحداث االحرتار العاملي، مبا يف ذلك املتصلة بطرائق الت

أن يعد تقريراً هنائيًا لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه ’’ وطُلِّب إىل الفريق أيضاً  -36
األربعني، وأن يعّد بعد ذلك تقريراً هنائياً حمداثً لتقدميه إىل االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن 

 4األوزون، أيخذ يف اعتباره النتائج اليت تتمخض عنها حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة  املواد املستنفدة لطبقة
 أدانه بشأن حلقة العمل(.  40-38)انظر الفقرات ‘‘ ]من نفس املقرر[

ويتوقع من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يضع الصيغة النهائية لتقريره استجابًة لذلك املقرر يف  -3٧
 . وستتضمن اإلضافة هلذه املذكرة موجز التقرير.2018ايو أاير/م

نتائج حلقة العمل املعنية بفرص حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  )ب(
 اهليدروفلورية 

م طلبت األطراف إىل األمانة تنظيم حلقة عمل بشأن فرص حتقيق كفاءة استخدا 29/10يف املقرر  -38
الطاقة أثناء اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. 

 مباشرة قبل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية. 2018متوز/يوليه  10و 9وستعقد حلقة العمل يف يومي 
ة احملافظة على كفاءة استخدام الطاقة و/أو ويستند طلب عقد حلقة عمل إىل إدراك األطراف ألمهي -39

حتسينها بينما جيري التحول عن استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار 
العاملي إىل استخدام بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء 

؛ وأن ٥من املادة  1حلرارية؛ وإىل أن استخدام تكييف اهلواء والتربيد يتزايد يف البلدان العاملة ابلفقرة واملضخات ا
إدامة كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها ميكن أن تكون له فوائد مناخية كبرية. وقد صممت حلقة العمل لكي 

 توفر منتدًى ملناقشة ما يلي:
ءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات الفرص التقنية لتحسني الكفا )أ(

 احلرارية؛
االستثمارات واجلوانب املالية والسياساتية اليت ميكن أن تزيد إىل أقصى حد ممكن من حتسينات  )ب(

خدام مركبات كفاءة استخدام الطاقة يف نظم التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية أثناء اخلفض التدرجيي الست
 الكربون اهليدروفلورية.

وستعرض استنتاجات حلقة العمل على الفريق العامل املفتوح العضوية الذي قد يرغب يف مناقشة  -40
 إجراءات أخرى قد يتعني اختاذها بشأن كفاءة استخدام الطاقة والنظر فيها وتقدمي توصيات بشأهنا حسب االقتضاء. 

 من جدول األعمال 7البند 
 2030إىل عام  2020ات من ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل الفرتة من عام االحتياج

 (29/9من الربوتوكول )املقرر  ٥من املادة  1لألطراف غري العاملة ابلفقرة 
بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  29/9وطلب االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، يف مقرره  -41

، إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، فيما يتعلق مبواد اجملموعة األوىل ابملرفق جيم، )أي 2٧/٥واملقرر 
إىل  2020للفرتة من عام  ٥مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(، تقييم احتياجات األطراف غري العاملة ابملادة 

 وتقدمي معلومات عما يلي: 2030عام 
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اجات احملتملة يف قطاعات إطفاء احلرائق اليت قد تتطلب استخدام العوامل جماالت وكميات االحتي )أ(
 النظيفة؛

 جماالت وكميات االحتياجات احملتملة لتطبيقات املذيبات، مبا يف ذلك الصيانة؛  )ب(
 جماالت وكميات االستخدامات املتخصصة احملتملة األخرى؛ )ج(
لبدائل فيما يتعلق ابلبنود )أ( إىل )ج( أعاله، وإمكانية التطبيقات والعمليات القائمة أو املستجدة ل )د(

 .تلبية االحتياجات احملددة من خالل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املعاد تدويرها أو املستصلحة
ويف املقرر نفسه، دعا االجتماع التاسع والعشرون لألطراف األطراف والكياانت املهتمة األخرى إىل  -42

إلدراجها يف التقرير املرحلي للفريق،  2018كانون الثاين/يناير   1٥املزيد من املعلومات إىل األمانة حبلول  تقدمي
. وقدمت معلوماٍت تسعةُ أطراف، 2018آذار/مارس  1٥عن هذه املسألة حبلول  وطلب إىل الفريق أن يقدم تقريراً 

 ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكندا ،وكازاخستان ،ليفارية(البو -وفنزويال )مجهورية ،وابالو ،وأرمينيا ،هي أذربيجان
والياابن، إضافًة إىل كيان معين يف الوالايت املتحدة األمريكية. وسُتجمع األجزاء املوضوعية من اإلفادات اليت 

وح قدمتها األطراف يف وثيقة منفصلة، وستنشر على البوابة اإللكرتونية لالجتماع األربعني للفريق العامل املفت
 العضوية.

. واستنسخ 2018وأنشأ الفريق فريقاً عاماًل هبدف االستجابة للمقرر، كما صدر تقريره يف آذار/مارس  -43
املوجز التنفيذي للتقرير يف املرفق الثالث هلذه املذكرة. وميكن تلخيص االستنتاجات الرئيسية اليت توصل إليها الفريق 

 العامل على النحو التايل:
الالزمة  123-اية من احلرائق، تقدر كميات مركب الكربون اهليدروكلوري فلورييف جمال احلم )أ(

طن سنواي. وابإلضافة إىل  ٧٥0إلنتاج املزيج ابء القائم على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبا ال يتجاوز 
طناً استنفادايً  20ايً، أو طن سنو  900الكميات احملتملة الالزمة للصيانة فإن االستهالك الكلي قد يصل إىل حنو 

إنقاذ ‘ 1’تقريباً؛ وهناك بعض االستخدامات احملددة املستمرة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تشمل 
يف نظم احلماية من احلرائق الثابتة يف السفن ‘ 2’ومكافحة حرائق الطائرات يف املطارات التجارية والعسكرية؛ 

ية اليت حتتاج إىل صيانة حىت هناية عمرها االقتصادي. وميكن أيضاً تلبية بعض االحتياجات التجارية والنظم العسكر 
من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للحماية من احلرائق من خالل إعادة التدوير واالستصالح، على سبيل 

 املثال من املربدات الكبرية )اليت تعمل ابلطرد املركزي(؛
ي استخدامات حالية للمذيبات مع االستخدامات املتخصصة األخرى ملركبات ترتاح كمية أ )ب(

، طن تقريباً )عشرات األطنان االستنفادية( سنوايً  ٥00-2٥0بني  2020الكربون اهليدروكلورية فلورية ملا بعد عام 
طن متثل االحتياجات السنوية التقديرية من هذه املركبات ملعدات صناعة الفضاء واملعدات  200-٥0منها زهاء 
 العسكرية؛

وأشار الفريق إىل أن األطراف قد ترغب يف النظر يف كيفية التعامل مع استخدامات مذيبات  )ج(
خدم هذه املركبات كمذيبات بطريقة املركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف العديد من عمليات التصنيع اليت تست

على إنتاج  2020مشاهبة الستخدامات عوامل املعاجلة، وهي استخدامات حيتمل أن تتأثر بتدابري الرقابة لعام 
. ويقدر إمجايل االستخدام السنوي املعروف من ٥هذه املركبات واستهالكها يف األطراف غري العاملة ابملادة 

 أطنان. 10ية فلورية بنحو مركبات الكربون اهليدروكلور 
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وقد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف أن يناقش هذه املسألة وأن يوصي بطريقة للمضي قدماً،  -44
 حسب االقتضاء.

 من جدول األعمال 8البند 
النظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

 (29/20)املقرر 
، رؤساء مشاركني للجان اخليارات التقنية 29/20عني االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، يف مقرره  -4٥

وعني خرباء كبارًا أعضاًء يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي. وُعنيِّّ كبار اخلرباء للعمل يف الفريق ملدة سنة 
 . 2018واحدة، حىت هناية عام 

عت األطراف على إجراء مشاورات بشأن الرتشيحات احملتملة لكبار وأثناء مناقشة هذه املسأ -46 لة ُشجِّّ
 اخلرباء وعلى الرجوع إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة من جانب الفريق قبل تقدمي الرتشيحات لتعيينات كبار اخلرباء. 

والنظر يف  وقد ترغب األطراف يف مواصلة مناقشة الكيفية اليت ستتشاور هبا بشأن الرتشيحات احملتملة -4٧
 أي ترشيحات لكبار اخلرباء للفريق قد تقدمها األطراف على أساس مصفوفة اخلربات املطلوبة.

 التقدم احملرز على صعيد املقررات اليت سيتناوهلا االجتماع الثالثون لألطراف -اثلثاا 
 شأن معايري السالمةب 29/11التقدم املطرد على صعيد العرض العام اجملدول ملعايري السالمة عمالا ابملقرر 

بشأن معايري السالمة، إىل األمانة  29/11طلب االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، مبوجب مقرره  -48
بغية توفري، فيما  28/4من املقرر  ٧أن جتري مشاورات منتظمة مع هيئات املعايري املعنية املشار إليها يف الفقرة 

ل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، عرض عام جمدول يتعلق مبعايري مواد التربيد القابلة لالشتعا
وإىل نتائج املشاورات.  201٧لعام  28/4ملعايري األمان ذات الصلة، ابالستناد إىل تقرير فرقة العمل املعنية ابملقرر 

من األطراف أو  وينبغي أيضاً أن يشمل العرض اجملدول أي معلومات هامة مقدمة على أساس طوعي إىل األمانة
 من هيئات املعايري الوطنية واإلقليمية. 

وسُيضمَّن موجز بشأن التقدم املضطرد الذي أحرزته األمانة خبصوص هذه املسألة يف مذكرة  -49
، وستتاح هذه املذكرة ضمن قسم واثئق ‘‘عرض عام جمدول ملعايري السالمة: التقدم احملرز حىت اآلن’’بعنوان 

البوابة اإللكرتونية لالجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وقد ترغب األطراف  املعلومات األساسية يف
يف استعراض املعلومات وتقدمي أي تعليقات وتوجيهات إىل األمانة على هامش االجتماع لعرضها يف شكل مذكرة 

 إعالمية يف االجتماع الثالثني لألطراف.
وق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل على صعيد وضع مبادئ حالة أعمال اللجنة التنفيذية للصند

 28/2توجيهية لتمويل اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب املقرر 
، إىل اللجنة التنفيذية 28/2من مقرره  10طلب االجتماع الثامن والعشرون لألطراف، مبوجب الفقرة  -٥0

اتريخ اعتماد التعديل، بوضع مبادئ توجيهية لتمويل التخفيض التدرجيي الستهالك القيام، يف غضون سنتني من 
وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك عتبات الفعالية من حيث التكلفة، وعرض تلك املبادئ التوجيهية 

ة التنفيذية الصيغة النهائية على اجتماع األطراف لالطالع على آراء األطراف وتلقي مسامهاهتا قبل أن تضع اللجن
لتلك املبادئ التوجيهية؛ ويف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف صدر تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد 

، الذي يغطي األنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة (UNEP/OzL.Pro.29/6)األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل 
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والعشرين لألطراف وقدمه شفواي رئيس اللجنة. ويتألف التقرير من أربعة أجزاء  التنفيذية منذ االجتماع الثامن
تتناول املسائل السياساتية املتصلة بتعديل كيغايل؛ واملسائل األخرى املتعلقة ابلسياسات؛ واملشاريع وتنفيذها 

 ورصدها؛ وختطيط األعمال التجارية واملسائل اإلدارية واملالية.
، املرفق UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59)ملبادئ التوجيهية للتكاليف املشار يتضمن مشروع منوذج ا -٥1

الثامن والعشرون( إليه يف تقرير اللجنة التنفيذية إىل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف املبادئ املتفق عليها يف 
لتاريخ النهائي للطاقة اإلنتاجية وعناصر املبادئ التوجيهية للتكاليف، مبا يف ذلك املرونة يف التنفيذ؛ وا 28/2املقرر 

املؤهلة للتمويل؛ وحتويالت املرحلتني الثانية والثالثة؛ والتخفيضات اإلمجالية املستدامة يف استهالك وإنتاج ُمركَّبات 
الكربون اهليدروفلورية؛ والفئات املؤهلة للتكاليف اإلضافية؛ وأهلية املواد املدرجة يف املرفق واو اخلاضعة إلعفاءات 

املقررات  (UNEP/OzL.Pro/29/6)درجات احلرارة احمليطة العالية. ويتضمن املرفق األول من تقرير اللجنة التنفيذية 
اليت اختذهتا اللجنة حىت اآلن بشأن املسائل الناشئة عن تعديل كيغايل، مبا فيها تلك املتعلقة ابملبادئ التوجيهية 

وافقت على تقدمي املبادئ التوجيهية املتعلقة ابلتكاليف إىل االجتماع  للتكاليف. وأبلغت اللجنة التنفيذية أبهنا قد
 الثالثني لألطراف وعلى أن تضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

 22إىل  18ومن املقرر أن يعقد االجتماع احلادي والثمانني للجنة التنفيذية يف مونرتايل يف الفرتة من  -٥2
، ومن املتوقع أن جترى خالله املزيد من املناقشات بشأن وضع مبادئ توجيهية لتمويل اخلفض 2018ان/يونيه حزير 

التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وستقدم مذكرة شاملة تتعلق ابملبادئ التوجيهية إىل اجتماع األطراف لكي 
 يتسىن لألطراف تقدمي آرائها ومدخالهتا بشأهنا.

بشأن التقارير املالية وميزانيات بروتوكول مونرتايل  29/24يزانية قائمة على النتائج عمالا ابملقرر إعداد م
 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

، طلب االجتماع التاسع والعشرون لألطراف إىل األمني التنفيذي 29/24من املقرر  12ويف الفقرة  -٥3
، على أن جيري عرض سيناريوهني 2020و 2019برانجمي عمل لعامي إعداد ميزانيتني قائمتني على النتائج و 

 للميزانية وبرانجمي عمل يستندان إىل االحتياجات املتوقعة لفرتة السنتني يف )أ( سيناريو منو امسي صفري؛
)ب( سيناريو يستند إىل املزيد من التعديالت املوصى إبدخاهلا على السيناريو األول والوفورات أو التكاليف 

لالجتماع الثالثني لألطراف لكي تطلع عليها  (4)ةاإلضافية املتصلة به. وقد أتيحت نسخة مسبقة من وثيقة امليزاني
 األطراف يف بوابة االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية للعلم هبا.

 2019املقرتحتني لعامي  وامليزانيتني 2018وتعرض هذه الوثيقة تنقيحًا مقرتحًا للميزانية املعتمدة لعام  -٥4
للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتايل يف شكل ميزانيات قائمة على النتائج. وتصف الوثيقة األساس  2020و

املنطقي واملنهجية اليت تستخدمها األمانة لتحديد إطار النتائج. وكتدبري انتقايل، تعرض امليزانيات يف الشكل 
 التقليدي.

 

                                                           
(4)  UNEP/OzL.Pro.30/4. 
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 املرفق األول
 إلدراج تكنولوجيات تدمري معتمدة توصيات

ون األمحر )لتقييم انطباق تكنولوجيات التدمري املعتمدة تُعرض القائمة احلالية لتكنولوجيات التدمري املعتمدة يف اجلدول أدانه ابللون األخضر. وتُعرض التوصيات ذات الصلة هبذا التقييم ابلل
 ت أخرى إلدراجها احملتمل يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة(. على مركبات الكربون اهليدروفلورية وأي تكنولوجيا

 التكنولوجيا

 نطاق التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

 املرفق واو  املرفق واو ملرفق هاء املرفق جيم املرفق ابء املرفق ألف
 1اجملموعة   2اجملموعة  1اجملموعة  1اجملموعة  1وعة اجملم 3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة 

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األولية

 اهلالوانت
مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األخرى

رابع كلوريد 
 الكربون

كلوروفورم 
 امليثيل

مركبات 
الكربون 

اهليدروكلورية 
 فلورية

 بروميد امليثيل
مركبات 
الكربون 

 اهليدروفلورية

كب الكربون مر 
-اهليدروفلوري

23 

املواد 
املستنفدة 
 لألوزون

مركبات 
الكربون 

 اهليدروفلورية

 %9٥ %9٥ %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 كفاءة التدمري واإلزالة
   قدرة عالية  يةقدرة عال  مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة غري معتمدة  معتمدة أفران األمسنت

يوصي   مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حُتدد معتمدة األكسدة الغازية/احلرارية
 ابالعتماد

يوصي  
   ابالعتماد

   قدرة عالية  قدرة عالية   مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة الرتميد ابحلقن السائل

 قدرة عالية   معتمدة          لصلبةترميد النفاايت البلدية ا

يوصي   مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حُتدد معتمدة املفاعل احلراري املسامي
   قدرة عالية  ابالعتماد

   قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة غري معتمدة معتمدة التكسري ابملفاعالت

  معتمدة قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة دّوارحرق ابلفرن ال

   قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة قوس بالزما األرغون

بالزما ذات تردد راديوي متقارنة 
   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حُتدد عتمدةم معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة حثياً 

   تعذر التقييم تعذر التقييم مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حُتدد معتمدة بالزما املوجات الدقيقة

   قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حُتدد معتمدة قوس بالزما النيرتوجني



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2 

15 

 التكنولوجيا

 نطاق التطبيق
 املصادر املخففة املصادر املركزة

 املرفق واو  املرفق واو ملرفق هاء املرفق جيم املرفق ابء املرفق ألف
 1اجملموعة   2اجملموعة  1اجملموعة  1اجملموعة  1وعة اجملم 3اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة  2اجملموعة  1اجملموعة 

مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األولية

 اهلالوانت
مركبات 
الكربون 

الكلوروفلورية 
 األخرى

رابع كلوريد 
 الكربون

كلوروفورم 
 امليثيل

مركبات 
الكربون 

اهليدروكلورية 
 فلورية

 بروميد امليثيل
مركبات 
الكربون 

 اهليدروفلورية

كب الكربون مر 
-اهليدروفلوري

23 

املواد 
املستنفدة 
 لألوزون

مركبات 
الكربون 

 اهليدروفلورية

 %9٥ %9٥ %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 %99.99 كفاءة التدمري واإلزالة
   قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حُتدد معتمدة زما نقالقوس بال

التفاعل الكيميائي مع اهليدروجني 
   قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة واثين أكسيد الكربون

نزع اهلالوجني احلفزي يف الطور 
   قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حُتدد دةمعتم الغازي

   قدرة عالية قدرة عالية مل حُتدد معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة مل حُتدد معتمدة املفاعل البخاري الفائق احلرارة

   تعذر التقييم تعذر التقييم ددمل حتُ  معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة معتمدة التفاعل احلراري مع امليثان

   قدرة عالية قدرة عالية        سخان كهرابئي

      تعذر التقييم حمرقة فرنية اثبتة

   تعذر التقييم        األفران

     تعذر التقييم       التحلل احلراري لربوميد امليثيل

      تعذر التقييم قوس البالزما اهلوائي

      تعذر التقييم املرتدد بالزما التيار 

      تعذر التقييم بالزما اثين أكسيد الكربون

      تعذر التقييم بالزما البخار

 تعذر التقييم           التدمري التحفيزي
الكلورة/نزع الكلور من كلوريد 

   ال متثل تكنولوجيا تدمري الفينيليدين

   تعذر التقييم تفاعل قلوي صلب
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 ثايناملرفق ال
 (٥أ))أ(لموجز التوصيات املتعلقة بكل تكنولوجيا مدرجة يف املرفق األو 

يرد أدانه موجز خطي للتوصيات اليت أسفر عنها تقييم التكنولوجيات احلالية املعتمدة وغريها من التكنولوجيات 
 احملتمل إدراجها يف قائمة التكنولوجيات املعتمدة.

واد املستنفدة لألوزون ومدى انطباقها على مركبات الكربون التكنولوجيات املعتمدة لتدمري امل -1
 اهليدروفلورية

يف وقت كتابة هذا التقرير مل تتوفر بياانت حمددة عن كفاءة التدمري واإلزالة أو االنبعااثت ذات  أفران اإلمسنت:
إلمسنت موصى هبا بوصفها الصلة بغية تقييم تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية مقابل معايري األداء. وأفران ا

ذات إمكانية عالية الستخدامها يف تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون 
 .23-اهليدروفلوري

ابلنظر إىل توفر معلومات عن التدمري الواضح ملركبات الكربون اهليدروفلورية اليت  األكسدة الغازية/البخارية:
فإن األكسدة الغازية/البخارية يوصى ابعتمادها لقابليتها للتطبيق على تدمري مركبات الكربون تستويف معايري األداء 

، ابستخدام بياانت هذه املركب كبياانت بديلة 23-اهليدروفلورية، مبا يف ذلك تدمري مركبات الكربون اهليدروفلوري
 فيما خيص مركبات الكربون اهليدروفلورية األخرى.

، أبلغت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري عن بياانت انبعااثت 2002يف عام  ائل:الرتميد ابحلقن الس
الديوكسني والفيوران اليت كانت أعلى من معايري األداء اخلاصة بتدمري املواد املستنفدة لألوزون. ويف وقت كتابة 

أ، 134-تدمري مركب الكربون اهليدروفلوريهذا التقرير، مل تتوفر بياانت لتأكيد انبعااثت الديوكسني والفيوران من 
أو تدمريه؛ ولذلك، يوصى ابلرتميد ابحلقن السائل  23-ومل تقدَّم بياانت بشأن أداء مركب الكربون اهليدروفلوري

-ألنه له إمكاانت كبرية للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
23. 

مل تتوفر لفرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري  : االنبعااثت الديوكسني والفيورانالنفاايت البلدية الصلبةحرق 
بياانت عن انبعااثت الديوكسني والفيوران وقت كتابة هذا التقرير، كما أن هذه االنبعااثت كانت  2018يف عام 

. ويوصى حبرق النفاايت 2002ري إليه يف تقرير الفرقة لعام أعلى من معايري املواد املستنفدة لألوزون وفق ما أش
البلدية الصلبة ألن له إمكاانت كبرية للتطبيق على تدمري مصادر مركبات الكربون اهليدروفلورية املخففة )ابستثناء 

فلورية يف (، خصوصاً تدمري عوامل اإلرغاء القائمة على مركبات الكربون اهليدرو 23-مركبات الكربون اهليدروفلوري
 الرغوات.

يوصى ابعتماد املفاعل احلراري املسامي إلمكانية تطبيقه على تدمري مركبات الكربون  املفاعل احلراري املسامي:
، الذي ال تتوفر بياانت إلجراء تقييم بشأنه. ويوصى 23-اهليدروفلورية، ابستثناء مركب الكربون اهليدروفلوري

 .23-ألنه له إمكاانت عالية للتطبيق على تدمري مركب الكربون اهليدروفلوريابستخدام املفاعل احلراري املسامي 

                                                           
 .من الصيغة األصلية يف تقرير فرقة العمل النسقجرى تغيري   (أ)
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يف وقت كتابة هذا التقرير مل تتوفر بياانت حمددة عن انبعااثت اجلسيمات للتقييم قياساً على  التكسري ابملفاعل:
 مركبات الكربون معايري األداء. والتكسري ابملفاعل موصى به بوصفه ذا إمكانية عالية لالستخدام يف تدمري

 .23-اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
ال تتوفر حاليًا أي بياانت عن أداء مركبات الكربون اهليدروفلورية بغية إجراء تقييم ملعايري  احلرق ابلفرن الدوار:

ن له إمكاانت كبرية للتطبيق على األداء فيما يتعلق ابحلرق ابلفرن الدوار؛ ولذلك، يوصى ابحلرق ابلفرن الدوار أل
 .23-تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري

يف وقت كتابة هذا التقرير كانت بياانت االنبعااثت إما أعلى من معايري األداء )فيما خيص  قوس بالزما األرغون:
ء تقييم ملعايري األداء؛ ولذلك، يوصى ابستخدام قوس بالزما أول أكسيد الكربون( أو غري متاحة حاليا إلجرا

اآلرغون ألن له إمكاانت كبرية للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون 
 .23-اهليدروفلوري

كتابة هذا التقرير ال ميكن بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة وقت   البالزما ذات الرتدد الراديوي املتقارنة حثياا:
تقييم انطباق البالزما ذات الرتدد الراديوي املتقارنة حثياً  2018لتقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 

 على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية.
ر، ال ميكن لتقرير فرقة العمل بسبب عدم كفاية البياانت املتاحة وقت كتابة هذا التقري بالزما املوجات الدقيقة:

تقييم انطباق بالزما املوجات الدقيقة على تدمري مركبات الكربون  2018املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 
 اهليدروفلورية.

تشري املعلومات املتاحة وقت كتابة هذا التقرير إىل أن انبعااثت اجلسيمات وانبعااثت  قوس بالزما النيرتوجني:
والفلور أعلى من معايري األداء؛ ولذلك، يوصى ابستخدام قوس بالزما النيرتوجني ألن له إمكاانت  اهليدروجني

 .23-كبرية للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
لديوكسني/الفيوران وقت كتابة هذا مل تتوافر بياانت عن انبعااثت كلوريد اهليدروجني وا قوس البالزما احملمول:

التقرير. ويوصى ابستخدام قوس البالزما احملمول ألن له إمكاانت كبرية للتطبيق على تدمري مركبات الكربون 
 .23-اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري

ياانت االنبعااثت اليت تشري إىل أن يف ظل عدم توفر ب التفاعل الكيميائي مع اهليدروجني واثين أكسيد الكربون:
هذا التفاعل يستوىف معايري األداء للجسيمات والديوكسينات/الفيوراانت فإنه يوصى ابستخدام التفاعل الكيميائي 
مع اهليدروجني واثين أكسيد الكربون ألن له إمكاانت كبرية للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا 

 .23-الكربون اهليدروفلورييف ذلك مركب 
مل تتوفر أي بياانت لتقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام  نزع اهلالوجني احلفزي يف الطور الغازي:

، وقت كتابة هذا التقرير، عن انبعااثت الديوكسني/الفيوران فيما خيص تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية  . 2018
يشري إىل أن الفرقة تعتقد أن انبعااثت الديوكسني/الفيوران ستكون  2002تقرير الفرقة لعام  وعلى الرغم من أن

مماثلة لالنبعااثت من األفران الدوراة إال أنه مل تكن هناك بياانت انبعااثت فعلية متاحة يف ذلك الوقت. ويوصى 
ق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، بنزع اهلالوجني احلفزي يف الطور الغازي ألن له إمكاانت كبرية للتطبي

 .23-مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري
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يف ظل عدم توفر بياانت االنبعااثت اليت تشري إىل أن هذا املفاعل يستوىف معايري  املفاعل البخاري الفائق احلرارة:
ألن له إمكاانت كبرية للتطبيق على تدمري  األداء للجسيمات فإنه يوصى ابستخدام املفاعل البخاري الفائق احلرارة
 .23-مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوري

لعدم توفر بياانت كافية يف وقت كتابة هذا التقرير، مل يتمكن تقرير فرقة العمل  نظراً  التفاعل احلراري مع امليثان:
من تقييم التفاعل احلراري مع امليثان للتأكد من إمكانية تطبيقه على  2018املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 

 تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية.
 التكنولوجيات األخرى اليت حيتمل إدراجها يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة -2

اليت تستويف معايري األداء. ال تتوفر يف الوقت احلايل بياانت تتعلق ابنبعااثت اجلسيمات  السخان الكهرابئي:
وسيكون من املفيد تعزيز كفاءة التدمري واإلزالة وتقدمي املزيد من التفاصيل عن نتائج قياس االنبعااثت، مع اإلشارة 
إىل اإلبالغ بشكل عام عن النتائج الصفرية. ويوصى ابستخدام السخان الكهرابئي ألن له إمكاانت كبرية للتطبيق 

 .23-لكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك مركب الكربون اهليدروفلوريعلى تدمري مركبات ا
مل تقدم أي بياانت أخرى لتقييم هذه التكنولوجيا. وابلنظر إىل عدم كفاية البياانت املتاحة  احملرقة الفرنية الثابتة:

تقييم احملارق الفرنية  2018ام يف وقت كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لع
الثابتة من حيث إمكانية إدراجها يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة. إضافًة إىل ذلك، يبدو أن حرارة التشغيل 

 أقل من احلرارة املوصى هبا يف إفادة االحتاد األورويب بشأن تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية.
لنظر إىل عدم كفاية البياانت املتاحة يف وقت كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير اب األفران املخصصة للتصنيع:

تقييم األفران املخصصة للتصنيع من حيث إمكانية إدراجها  2018فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 
 يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة.

إىل عدم كفاية البياانت املتاحة يف وقت كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير  ابلنظر التحلل احلراري لربوميد امليثيل:
تقييم التحلل احلراري لربوميد امليثيل من حيث إمكانية إدراجه  2018فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 

تقدمي بياانت لتمكينه من يف قائمة التكنولوجيات املعتمدة. ويرحب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ب
 استكمال تقييم هلذه التكنولوجيا.

مل تقدم أي بياانت أخرى لتقييم هذه التكنولوجيا. وابلنظر إىل عدم كفاية البياانت املتاحة  قوس البالزما اهلوائي:
ييم قوس البالزما تق 2018يف وقت كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 

 اهلوائي من حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة.
ابلنظر إىل عدم كفاية البياانت املتاحة يف وقت كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير فرقة العمل  بالزما التيار املرتدد:

املرتدد من حيث إمكانية إدراجها يف قائمة تكنولوجيات تقييم بالزما التيار  2018املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 
 التدمري املعتمدة.

ابلنظر إىل عدم كفاية البياانت اليت تستويف معايري األداء املتاحة يف وقت كتابة هذا  بالزما اثين أكسيد الكربون:
بالزما اثين أكسيد الكربون من تقييم  2018التقرير، ال ميكن لتقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 

 حيث إمكانية إدراجها يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة. 
من االتصال مبالك  2018مل يتمكن تقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام  قوس بالزما البخار:

ر إىل عدم كفاية البياانت املتاحة يف وقت هذه التكنولوجيا للتحقق من التقييم األسبق جلميع معايري األداء. وابلنظ



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2 

19 

تقييم قوس بالزما البخار  2018كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 
 من حيث إمكانية إدراجه يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة.

تاحة يف وقت كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير فرقة العمل ابلنظر إىل عدم كفاية البياانت امل التكسري احلفزي:
تقييم تكنولوجيا التكسري احلفزي من حيث إمكانية إدراجها يف قائمة  2018املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 

 تكنولوجيات التدمري املعتمدة.
الوالايت املتحدة األمريكية معلومات عن ترد يف اإلفادة اليت قدمتها  الكلورة/نزع الكلور من كلوريد الفينيليدين:

أ إىل فلوريد الفينيليدين )أو فلوريد الفاينيل(، وهي عملية جتارية إلنتاج 1٥2-حتويل مركب الكربون اهليدروفلوري
املواد الكيميائية تستخدم يف مصانع إنتاج املواد الكيميائية يف الوالايت املتحدة األمريكية، حيث يكون مركب 

أ إما مادة تغذية أولية أو مادة كيميائية وسيطة. ومير هذا املركب بعملية كلورة وإزالة 1٥2-هليدروفلوريالكربون ا
 للكلور إلنتاج فلوريد الفينيليدين. إن هذه التكنولوجيا هي جزء من عملية تصنيع كيميائية وليست عملية تدمري.

تاحة يف وقت كتابة هذا التقرير، ال ميكن لتقرير فرقة ابلنظر إىل عدم كفاية البياانت امل التفاعل القلوي الصلب:
تقييم تكنولوجيا التفاعل القلوي الصلب من حيث إمكانية إدراجها  2018العمل املعنية بتكنولوجيات التدمري لعام 

 يف قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدة. 
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 املرفق الثالث
 1( اجمللد 2018ر/مارس تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي )آذا
وتقرير الفريق العامل عن مركبات الكربون  29/9مقرر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

 27/٥اهليدروكلورية فلورية واملقرر 
 (6)أ(يموجز تنفيذ

بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  29/9طلب االجتماع التاسع والعشرون لألطراف، يف مقرره  -1
، إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي تقييم إضايف للمسائل املتعلقة ابلتخلص التدرجيي 2٧/٥قرره وم

، وطلب إىل األطراف تقدمي 28/8و 2٧/٥من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، املقدمة استجابًة للمقررين 
 . معلومات ذات صلة لكي يستخدمها الفريق يف تقدمي التقييم

 ،البوليفارية(-وفنزويال )مجهورية ،وابالو ،وأرمينيا ،ويقدِّر الفريق الردود اليت تلقاها من أذربيجان -2
والياابن، وكيان مهتم يف الوالايت املتحدة األمريكية، وقد أدرج  ،واملكسيك ،وكوستاريكا ،وكندا ،وكازاخستان

 املعلومات حسب االقتضاء يف هذا التقييم. 
أبن التقديرات مل تتغري، وهي أنه فيما خيص األطراف  28/8يتعلق ابحلماية من احلرائق يفيد املقرر وفيما  -3

)كحد أعلى ألغراض التخطيط ولتقييم  2030و 2020للفرتة بني عامي  ٥من املادة  1غري العاملة ابلفقرة 
نتاج املزيج ابء القائم على مركبات )إل 123-اآلاثر على البيئة(، فإن كمية من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

طناً سنوايً قد تكون ضرورية )وابالقرتان مع كميات حمتملة مطلوبة  ٧٥0الكربون اهليدروكلورية فلورية( ال تتجاوز 
 :طناً استنفادايً( 20طن سنواي، أو زهاء 900للصيانة فإن هذا سيعين إمجايل استهالك يقارب 

وهو إنقاذ الطائرات ومكافحة  -السابق تطبيقاً  2٧/٥د املقرر ويف جمال احلماية من احلرائق حد •
قد ال يتم الوفاء ببعض املتطلبات فيه حاليا سوى  -احلرائق فيها يف املطارات التجارية والعسكرية 

األصلي أو استخدام منتجات مركبات الكربون اهليدروكلورية  1211من خالل استخدام اهلالون 
لقائم على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، يف اجملاالت اليت ال يزال فلورية، أو املزيج ابء ا

إىل البدائل املوجودة واخليارات التكنولوجية احلالية، اعترب الفريق  يسمح ابستخدامها فيها. واستناداً 
يف تقريره أن هناك احتمال ألن تكون هناك بعض تطبيقات إنقاذ الطائرات ومكافحة احلرائق 

، وهي تطبيقات 2030-2020ليت ستظل يف حاجة إىل عوامل نظيفة يف اإلطار الزمين فيها ا
أو املزيج ابء القائم على مركبات  1211ال ميكن حاليا الوفاء هبا إال من خالل توفري اهلالون 

الكربون اهليدروكلورية فلورية. )الحظ الفريق وجود عدة عوامل جديدة قيد التطوير إلطفاء احلرائق 
شأهنا أن تغري الوضع يف املستقبل القريب. وقُايِّّم مؤخرا عامل ذو استنفاد صفري يف تطبيقات ومن 

اإلنقاذ ومكافحة احلرائق على الطائرات، بيد أن نتائج هذا التقييم مل تنشر حىت وقت كتابة هذا 
 التقرير(.

ة لالستعاضة عن كذلك استخدم مزيج هيدروكلوروفلوروكربوين يف نظم احلماية من احلرائق الثابت •
. وهذا صحيح بصفة خاصة يف األطراف اليت طبقت إجراءات مبكرة للبدء يف 1301اهلالون 

يف النظم اجلديدة. ويتكون املزيج من مركب الكربون اهليدروكلوري  1301القضاء على اهلالون 

                                                           
 .املوجز التنفيذي بشكل طفيفجرى حترير   (أ)
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-ري، ومركب الكربون اهليدروكلوري فلو 123-، ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري22-فلوري
. ويدرك الفريق أن هذه النظم ال تزال تستخدم اليوم يف نظم املالحة التجارية والنظم 124

العسكرية ومن املتوقع أن تستمر حىت هناية عمرها االقتصادي. وعلى الرغم من أنه من غري املتوقع 
أو يف  تركيب أي نظم جديدة قائمة على مزائج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف احلايل

املستقبل إال أن هناك حاجة إىل مواصلة احلفاظ على النظم. ولذلك فإن هناك كمية ضئيلة من 
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية سوف تكون ضرورية أيضا إلعادة شحن هذه النظم خالل 

ات . وال ميلك الفريق ما يكفي من البياانت للتنبؤ ابلكمي2030إىل عام  2020الفرتة من عام 
الالزمة للنظم، لكنه يقدر أن تكون أقل من تلك املطلوبة للمزيج ابء القائم على مركبات الكربون 

 .1211اهليدروكلورية فلورية يف النظم احملمولة/البخارية املستخدمة الستبدال اهلالون 
بات السابق إمكانية الوفاء ابحتياجات احلماية من احلرائق من مرك 2٧/٥وتناول تقرير املقرر  •

الكربون اهليدروكلورية فلورية من خالل استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املعاد 
تدويرها أو املستصلحة، وال يزال الوضع كما هو مل يتغري. وتفيد اجلهات اليت تعيد تدوير عوامل 

وكلوري مكافحة احلريق واملربدات أبنه ال توجد سوى كميات صغرية من مركب الكربون اهليدر 
جيري إعادة تدويرها يف الوقت احلاضر. واالستخدام الرئيسي ملركب الكربون  123-فلوري

هو كعامل تنظيف وكمربد ذي ضغط منخفض يف أجهزة التربيد  123-اهليدروكلوري فلوري
الكبرية )العاملة ابلطرد املركزي(. وعلى الرغم من أن هذه الكمية الصغرية اليت جيري إعادة تدويرها 

د تتغري مع التخلص التدرجيي من أجهزة التربيد القدمية واستبداهلا مبعدات ال تعمل مبركب ق
إال أنه ال يبدو يف هذه املرحلة  أنه ستكون هناك كمية كافية  123-الكربون اهليدروكلوري فلوري

كلورية من هذا املركب لتلبية الطلب احملتمل على املزيج ابء القائم على مركبات الكربون اهليدرو 
فلورية املطلوب لتطبيقات اإلنقاذ ومكافحة احلرائق على الطائرات يف الفرتة اعتبارا من عام 

، ابفرتاض عدم حصول أي عوامل جديدة على موافقة السلطات املختصة هبذا التطبيق 2020
 . وأفادت اجلهات القائمة على إعادة التدوير أيضا أبنه ال يوجد2020احملدد اعتبارا من عام 

سبب تقين معلوم لديها يف هذا الوقت من شأنه أن مينعها من إعادة تدوير مركبات الكربون 
أو استصالحه حىت مستوايت نقاء مالئمة كافية الستخدامه يف املزيج  123-اهليدروكلوري فلوري

 ابء القائم على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.
ها من االستخدامات املتخصصة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ونُظِّر يف استخدامات املذيبات وغري  -4

إىل املعلومات املتاحة فإنه يف حال استمرت  . واستناداً 2030و 2020بني عامي  ٥لألطراف غري العاملة ابملادة 
 2020د عام استخدامات املذيبات واالستخدامات املتخصصة األخرى ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ملا بع

طن )عشرات األطنان االستنفادية(. ومن تلك الكمية  ٥00–2٥0فإن االستخدام السنوي قد يكون يف حدود 
يُقدَّر أن تكون االحتياجات السنوية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ملعدات صناعة الفضاء أو املعدات 

رية إىل الكميات اليت حيتمل أن تكون مطلوبة لتوفري طن. وتشري الكميات التقدي 200-٥0العسكرية يف حدود 
تطبيقات املذيبات والتطبيقات املتخصصة األخرى على النحو املبني أدانه. وقد تكون إعادة التدوير ممكنة وإن مل 

 تُاقجدَّر الكميات ذات الصلة يف ظل عدم توفر املعلومات.
كن أن بعض التطبيقات املتخصصة الذي وجد أن من املم 28/8ومل يطرأ تغيري على املقرر  •

للمذيبات، مثل التطبيقات الفضائية أو العسكرية، قد تتطلب كميات صغرية من مركبات الكربون 
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- HCFC-121, -122a, -141b andاهليدروكلورية فلورية خلدمة املعدات القائمة )مثاًل املركبات: 

225ca/cb.) 
أن االستخدامات الضرورية لألطراف غري  الذي وجد 28/8كذلك مل يطرأ تغيري على املقرر  •

حيتمل أن تكون مطلوبة بكميات صغرية لالستخدامات املختربية والتحليلية،  ٥العاملة ابملادة 
 وللبحث يف مواد جديدة وتطويرها. 

بعد عام  22٥-وهناك احتمال ألن تكون هناك حاجة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري •
ن تطبيقات املذيبات يعمل على وضع طالء زييت سيليكوين على يف الياابن لتطبيق م 2020

سطح اإلبر/احملاقن للتخفيف من أمل احلقن، مبعدل قدره بضع مئات من األطنان سنواي تقريباً. 
قد يكون لديها هذا  ٥ويف هذا الوقت، ليس لدى الفريق علم أبطراف أخرى غري عاملة ابملادة 

 التطبيق.
ات التصنيع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية كمذيبات يف عمليات وتستخدم العديد من عملي •

 2020قد تعترب مماثلة الستخدامات عوامل املعاجلة، ومن احملتمل أن تتأثر بتدابري الرقابة لعام 
. ٥على إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف األطراف غري العاملة ابملادة 

ب 141-قات املعروفة عمليات تستخدم مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريوتشمل التطبي
سي إيه/سي يب كمذيبني. وأعيد النظر ابخلفض يف  22٥-ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

إمجايل االستخدامات املعروفة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف هذه العمليات لُتحدَّد بزهاء 
وهناك احتمال صغري يف أن يبقى هذا االستخدام ملركبات الكربون اهليدروكلورية  أطنان سنواي. 10

إذا مل يتسن العثور على بدائل حبلول ذلك التاريخ. وقد ترغب األطراف يف  2020فلورية بعد 
النظر يف كيفية التعامل مع استخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية كمذيبات يف 

مبوجب  2020شبه استخدامات عوامل املعاجلة فيما يتعلق بتدابري الرقابة لعام العمليات اليت ت
 . 2املادة 

واطلع الفريق على تطبيق إيروسول يستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف االحتاد  •
كمادة دافعة ومركب الكربون   22-الروسي، حيث استخدم مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

طن  20ب كمذيب يف تطبيق إيروسول طيب موضعي بكميات تناهز 141-لوري فلورياهليدروك
يف السنة. ويف ظل وجود جمموعة من البدائل اجملدية تقنيا واقتصاداي فإن من غري املرجح قبول 
استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف اإليروسوالت بوصفه استخدامًا ضروراًي يف 

 .٥املة ابملادة األطراف غري الع
_______________ 


