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 برانمج األمم

   املتحدة للبيئة

الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون

 األربعوناالجتماع 
 2018 متوز/يوليه 14-11، فيينا

تقرير االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن 
 املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 افتتاح االجتماع -أوالً 
ُعقد االجتماع األربعون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد  -1
. واشرتك يف رائسة 2018متوز/يوليه  14إىل  11ملستنفدة لطبقة األوزون يف مركز فيينا الدويل بفيينا يف الفرتة من ا

 االجتماع السيد يعقوب املعتوق )الكويت( والسيدة سينثيا نيوبرغ )الوالايت املتحدة األمريكية(.
. 2018متوز/يوليه  11يوم األربعاء من صباح  10:05وافتتح السيد املعتوق االجتماع يف متام الساعة  -2

شؤون االستدامة والسياحة يف االحتادية للوزارة لالعام األمني وأدىل ببياانت افتتاحية كل من السيد جوزيف بالنك 
 النمسا، والسيدة تينا بريميبيلي األمينة التنفيذية ألمانة األوزون.

دته اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول ورحب السيد بالنك ابملشاركني يف فيينا، وأشار إىل ما أ -3
مونرتايل امللحق هبا من دور حاسم يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، الذي يكاد يكتمل، وفيما 
ترتب على ذلك من تعايف طبقة األوزون، وأضاف أن االتفاقية وبروتوكوهلا أدَّايا إىل اخنفاض يف انبعااثت غازات 

يف التخفيض التدرجيي ملركبات  ضي ُقُدما  ُـ الحرتار. وأكد أن اعتماد تعديل كيغايل للربوتوكول دليل على االلتزام ابملا
درجة مئوية من االحرتار العاملي  0.5الكربون اهليدروفلورية، األمر الذي من شأنه أن يساعد على جتنب ما يبلغ 

 ق أهداف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ.حبلول هناية القرن احلايل، مما يسهم يف حتقي
من ازدايد يف االنبعااثت العاملية ملركب  إال أن التقدم ميكن أن يتعثر نتيجة ملا أفادت به التقارير مؤخرا   -4

، وهو تطور يبعث على القلق العميق، على الرغم مما ثبت من فعالية آليات التنفيذ 11-الكربون الكلوري فلوري
ر بروتوكول مونرتايل، ودعا إىل اختاذ إجراءات سريعة ومناسبة يف هذا الصدد. وقال إن هذه واملراقبة يف إطا

اإلجراءات قد تكون هلا فائدة إضافية تتمثل يف احلض على مضاعفة اجلهود وإاتحة الفرصة لصقل اسرتاتيجيات 
 تنفيذ الربوتوكول ومواصلة تعزيز فعاليتها يف تنفيذ تعديل كيغايل.
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إن تعديل كيغايل للربوتوكول يتيح الفرصة للمجتمع الدويل كي  ن قوة بروتوكول مونرتايل، قائال  وأبرز ماواط -5
جديدة من التكنولوجيا املراعية لألوزون واملناخ، ميكن أن تؤدي إىل حتسني الكفاءة يف استخدام  يعتمد أشكاال  

يف  رئيسيا   تصاد مستدام، وهو ما يشكل حتداي  الطاقة وتعزيز فرص العمل، ومن مث تعزيز اجلهود الرامية إىل بناء اق
طبيعة بروتوكول مونرتايل املتعددة األطراف والقائمة على العلم، وما يفرضه من قيود بلدان العامل كافة. وأكد أن 

. وأضاف أن أمهية حامسة لنجاحه ، هي أمور هلاستنفدة لطبقة األوزوناملعلى إنتاج واستهالك املواد  ملزمة قانوان  
يف هناية املطاف. له وكون احلكومات وقطاع الصناعة مستعدين للتكيف ن الدروس املستفادة من تنفيذ الربوتوكول م

لتشجيعها على االمتثال، وخلق الشعور ا  إن من املهم بنفس القدر إجياد حوافز للبلدان األقل منو  ومضى قائال  
ستمكن األطراف من الشروع يف عملية تنفيذ تعديل كيغايل، اباللتزام املشرتك وابإلنصاف. وأكد أن اجللسة احلالية 

واإلسهام يف التعايف املستمر لطبقة األوزون، والتخفيف من آاثر تغري املناخ، وتنفيذ اتفاق ابريس على أرض الواقع. 
 ومتىن للفريق العامل النجاح يف مداوالته.

إلسهامات الكبرية اليت تقدمها املعاهدات وقالت السيدة برميبيلي يف بياهنا إن من املهم عدم إغفال ا -6
أهداف التنمية املستدامة من ا  ثالثة عشر هدفاملتعلقة ابألوزون والقرارات املتخذة مبوجب تلك املعاهدات يف حتقيق 

. وأردفت قائلة إن تلك اإلسهامات ينبغي أن تتزايد مع تنفيذ 2030عشر خلطة التنمية املستدامة لعام السبعة 
اليت صدقت على التعديل حىت  3٩ ــــ، وشكرت األطراف الـ201٩كانون الثاين/يناير   1من ا  ايل اعتبار تعديل كيغ

اآلن على ما أبدته من روح قيادية وما ضربته من مثال يُنري الطريق للجهود املستقبلية لكفالة التصديق العاملي على 
كل االستمارات املقرتحة لتقدمي البياانت مبوجب املادة لتلك الغاية، أعربت عن أملها يف أن تشا  التعديل. وحتقيق

من بروتوكول مونرتايل، اليت نوقشت يف االجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، مث نقحتها  ٧
 ملناقشات الفريق العامل حول هذه املسألة يف االجتماع احلايل.ا  سليما  األمانة، أساس

يسية األخرى جلدول أعمال االجتماع، وجهت االنتباه إىل التقارير الكثرية اليت أعدها ومن بني البنود الرئ -٧
لتكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة، ا  تقييم 2018، الذي تضمن تقريره لعام فريق التقييم التقين واالقتصادي

لشروط احملتملة الستخدام مركبات وترشيحات للحصول على إعفاءات الستخدامات بروميد امليثيل يف الزراعة، وا
من  1الكربون اهليدروكلورية فلورية عقب فرتة التخلص التدرجيي من تلك املواد يف األطراف غري العاملة ابلفقرة 

معلومات عن توافر اهلالوانت وبدائلها، وعن  من بروتوكول مونرتايل. وأوضحت أن الفريق سيقدم أيضا   5املادة 
لتحليلية اليت مل تعد تستلزم استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وعن تطبيقات عوامل األنشطة املختربية وا

الذي  -. وحثت مجيع األطراف على دعم الفريق يف جهوده الرامية إىل جتديد تفكريه وخرباته وتكوينه عاجلةامل
استعراضات ومشورة على أيدي وذلك لكفالة توفري  -من حيث نوع اجلنس  أيضا   ينبغي أن يكون أكثر توازان  

 اخلرباء من أجل التصدي للمسائل اجلوهرية والفنية والعلمية املستجدة.
وسيواصل الفريق العامل املناقشة اليت بدأت خالل االجتماع التاسع والعشرين لألطراف بشأن الصالت  -8

مرحلة االنتقال إىل البدائل املنخفضة بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية يف 
، الذي أُعد فريق التقييم التقين واالقتصاديالقدرة على إحداث االحرتار العاملي. وقالت إن من املتوقع أن تقرير 

والتعليقات املدىل هبا يف حلقة العمل املعنية ابلكفاءة يف استخدام الطاقة املعقودة قُبيل ، 2٩/10استجابة للمقرر 
جتماع، ستسمح للفريق العامل ابلتوصل إىل فهم أعمق للحاجة املتزايدة إىل إاتحة التربيد من خالل فرص هذا اال

حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء. وأوضحت أن إاتحة التربيد تتسم أبمهية حامسة 
إبهناء اجلوع والقضاء على نها األهداف املتعلقة سيما م من أجل حتقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة، وال

واحلاجة إىل إطعام عدد  ،هدر األغذية على الصعيد العامليعن الفقر والنمو االقتصادي واملدن املستدامة، فضال   
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 يف إعطاء مسألة الروابط بني التربيد والكفاءة حامسا   متزايد من سكان العامل. وأضافت أن تعديل كيغايل أدى دورا  
يف استخدام الطاقة وتغري املناخ مكانة أعلى يف جدول األعمال الدويل. واستطردت قائلة إن الفريق العامل سينظر 

ني على بروتوكول مونرتايل. املقرتح األول قدمته الوالايت املتحدة األمريكية، نقيحيف مقرتحني إلدخال ت أيضا  
اليت ستستهلك مركبات الكربون  الحقةخدمات الصيانة ال احلرائق إىل مخادويهدف إىل إضافة االستخدامات يف إ

السماح إبعفاءات ركز على ؛ واملقرتح الثاين قدمته أسرتاليا وكندا، وي2030-2020اهليدروكلورية فلورية يف الفرتة 
اضعة ، على غرار اإلعفاءات املمنوحة ملواد أخرى خلالستخدامات الضرورية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

إىل أن التجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية، الذي أُقر خالل االجتماع الرابع واخلمسني  . وأشارت أيضا  للرقابة
جمللس املرفق، يشمل التمويل الالزم ملساعدة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على التخفيض التدرجيي 

اهليدروفلورية، ومواصلة متويل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية إلنتاج واستهالك مركبات الكربون 
 فلورية.

بشأن الزايدة غري املتوقعة يف ا  مث اسرتعت االنتباه إىل مسألة التقارير املثرية للقلق اليت وردت مؤخر  -٩
من بني الغازات ا  كثر انتشار ، وهو الغاز الثاين األ11-مركب الكربون الكلوري فلورياالنبعااثت العاملية من 

. ودعت احلكومات والصناعة واجملتمع املدين املستنفدة لطبقة األوزون اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل
، على أساس املعارف العلمية والوكاالت املنفذة ومؤسسات بروتوكول مونرتايل إىل العمل بصورة مجاعية وحامسة

على ا  معاجلة أسباب تلك الزايدة، وحذرت من أن عدم القيام بذلك قد يشكل خطر حتديد و املتاحة، من أجل 
وأشارت إىل أن على األطراف واجب استخدام مؤسسات النظام الذي أنشأته، التعايف املستمر لطبقة األوزون. 

لحة على كفالة وال جيوز هلا أن تتواىن يف يقظتها ولو لثانية واحدة. وحثت مجيع األطراف واجلهات صاحبة املص
 عدم ترك هذه املسألة دون حل.

ها املعرفة باليت لويف حني تؤكد النتائج العلمية يف هذا املضمار فعالية الربوتوكول ومؤسساته وآلياته،  -10
فمن املهم كفالة توفري الوسائل الكافية جملتمع الباحثني للحفاظ على يقظته يف رصد املواد املستنفدة لطبقة العلمية، 

، وإجراء املزيد من بسبل منها جتنب إغالق حمطات القياس بسبب نقص التمويل - ن يف الغالف اجلوياألوزو 
الدراسات العلمية، وتبادل املعلومات. وشددت على ضرورة االنتباه إىل مسألة مدى لزوم مواصلة تعزيز تلك 

الك و/أو إنتاج غري قانوين ملركب اآلليات مبا يكفل االمتثال للربوتوكول، وكيفية القيام بذلك، ومنع أي استه
وغريه من املواد الضارة يف املستقبل. وأكدت أن الفوائد املستقبلية املتوقعة لربوتوكول  11- الكربون الكلوري فلوري

ونوهت إىل أن بروتوكول مونرتايل مشهور بكونه أحد أجنح االتفاقات البيئية املتعددة مونرتايل ككل مهددة. 
يخ؛ ولذا جيب عدم احلط من مكانته بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، كما ينبغي عدم األطراف يف التار 

 الثقة مبؤسساته وآلياته.تقويض 
من موارد لنشر الطبعة الورقية املستكملة من أسهم به ويف اخلتام، وجهت الشكر إىل االحتاد األورويب ملا  -11

جتماع احلايل، وتقدمت خبالص التعازي إىل أسرة السيد كورابنوف دليل بروتوكول مونرتايل، اليت ستوزع خالل اال
 .عبد الكرمي كورابنوفيتش، املنسق السابق لوحدة األوزون الوطنية يف طاجيكستان، الذي ُتويف مؤخرا  
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 املسائل التنظيمية -اثنياً 
 احلضور -ألف 

 ،أذربيجان ،الروسي االحتادألورويب، االحتاد ااالجتماع األطراف التالية يف بروتوكول مونرتايل:  حضرت -12
 ،إندونيسيا ،اإلمارات العربية املتحدة ،أملانيا ،ألبانيا ،إكوادور ،إسرائيل ،أسرتاليا ،إسبانيا ،أرمينيا ،األردن ،األرجنتني

 ،ابكستان ،يابراغوا ،اببوا غينيا اجلديدة ،إيطاليا ،أيرلندا ،اإلسالمية( -إيران )مجهورية  ،أوغندا ،أوروغواي ،أنغوال
 ،بوتسواان ،بواتن ،بنن ،بنما ،بلغاراي ،بلجيكا ،بروين دار السالم ،الربتغال ،برابدوس ،الربازيل ،البحرين ،ابالو

 ،اتيلند ،بيالروس ،بريو ،املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة  ،بولندا ،البوسنة واهلرسك ،بوروندي ،بوركينا فاسو
جزر  ،جزر القمر ،جزر البهاما ،اجلزائر ،اجلبل األسود ،تونس ،توفالو ،توغو ،ياتشيك ،تشاد ،تركيا ،تركمانستان

 ،مجهورية كوراي ،اجلمهورية العربية السورية ،اجلمهورية الدومينيكية ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،جزر مارشال ،كوك
جنوب  ،ة مقدونيا اليوغوسالفية سابقا  مجهوري ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية

 ،سانت لوسيا ،سان تومي وبرينسييب ،ساموا ،زمبابوي ،رومانيا ،رواندا ،جيبويت ،جورجيا ،جنوب السودان ،أفريقيا
 ،عمان ،العراق ،الصني ،شيلي ،ليسيش ،سويسرا ،السويدسواتيين،  ،السنغال ،سلوفاكيا ،السلفادور ،سري النكا

 ،البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  ،الفلبني ،فرنسا ،فانواتو بيساو،-غينيا ،غواتيماال ،غرينادا ،اانغ ،غامبيا ،غابون
 ،كواب  ،كندا  ،كمبوداي  ،كرواتيا  ،الكامريون ،كابو فريدي  ،قريغيزستان ،قطر ،قربص ،فييت انم ،فيجي ،فنلندا

 ،مصر ،مدغشقر ،ماليزاي ،مايل ،ليسوتو ،يتوانيال ،ليبيا ،لبنان ،كينيا  ،كرييباس  ،الكويت ،كولومبيا  ،كوستاريكا
 ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،اململكة العربية السعودية ،ملديف ،مالوي ،املكسيك ،املغرب
 ،نيوزيلندا ،نيكاراغوا ،نيجرياي ،النيجر ،النمسا ،النرويج ،انميبيا ،املوحدة( -ميكرونيزاي )والايت  ،موزامبيق ،منغوليا
 .الياابن ،الوالايت املتحدة األمريكية ،هولندا ،هنغاراي ،هندوراس ،اهلند ،هاييت
كياانت األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة التالية: أمانة ممثلون عن   وحضر االجتماع أيضا   -13

اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، وبرانمج األمم املتحدة 
  وحضر أيضا  ممثلون عن أفرقة التقييم لربوتوكول مونرتايل. ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل.

 .مونرتايل لربوتوكولالتابعة ممثلون عن أفرقة التقييم  هحضر كذلك و 
غري احلكومية ودوائر الصناعة التالية يف االجتماع بصفة وُمثلت اهليئات واملنظمات احلكومية الدولية و  -14

التحالف ، (AGC Chemicals)شركة إي جي سي للكيماوايت ، (ADC3R)شركة آي دي سي ثري آر  مراقبة:
وكالة ابزل للتمية التحالف املعين ابلسياسات املسؤولة جتاه الغالف اجلوي، من أجل اقتصاد يتسم بكفاءة الطاقة، 

للتدفئة والتهوية وتكييف اهلواء/التربيد التابع مركز املعارف ، (Blue Star Ltd)بلو ستار احملدودة  شركة املستدامة،
الرابطة الصينية لألجهزة الكهرابئية ، (CAREL Industries HVAC/R Knowledge Centre)كاريل الصناعية   لشركة

-، مستشارو متويل املناخ، شركة كول(CLASP)سب مؤسسة كالاملنزلية، املعهد الوطين الصيين لتوحيد املقاييس، 
اجمللس املعين ، (Cool Concerns, Ltd)شركة اهتمامات التربيد ، (.CoolCheck (Pty) Ltd)شيك )اخلاصة( احملدودة 

)الدامنرك(، شركة  Danfoss A/S، شركة للصناعاتشركة دايكني، شركة دايكني احملدودة ابلطاقة والبيئة واملياه، 
جامعة الدكتور ابابصاحب آمبيدكار ماراثوادا، شركة إكوفيس أملانيا ذات املسؤولية احملدودة ، (Delhaize)ز دهلاي

(Ecofys Germany GmbH) ، شركة املشاريع الناشئة(Emergent Ventures India)  ،غاان  -جلنة الطاقةاهلند
(Energy Commission – Ghana) ، وكالة حبوث الطاقة، يف استخدام الطاقة، الشركة احملدودة خلدمات الكفاءة

وكالة البيئة األوروبية، منظمة املواطنني البيئية ، (ESCO) الصينية شركة خدمات الطاقةجلنة رابطة حفظ الطاقة ل
جمموعة املصرف األورويب لالستثمار، الشراكة األوروبية للطاقة والبيئة، الشراكة األوروبية من أجل توحيد املعايري، 

لوكالة األملانية للتعاون الدويل من أجل برانمج اروبية للطاقة والبيئة/ميتسوبيشي للصناعات الكهرابئية يف أورواب، األو 
، الصندوق األخضر للمناخ، (Gluckman Consulting)، مؤسسة غلوكمان االستشارية (GIZ Proklima)املناخ 
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شركة جي دبليو حللول الطاقة كيماوايت الفلورية، شركة غوجارات احملدودة لل، (Greenpeace)منظمة غرين بيس 
(GW Energy Solutions) ، شركة االستشارة يف جمال احلرارة(HEAT International) ، شركة هانيويل(Honeywell) ،

-Industrias Thermo)، شركة صناعات القار احلراري احملدودة (ICF International)شركة آي سي إف الدولية 

Tar, Ltd) ، ،معهد البحوث واالبتكار يف معهد احلوكمة والتنمية املستدامة، معهد حبوث التكنولوجيا الصناعية
، املعهد املعهد الدويل للتحليل التطبيقي للنظمفرنسا، شركة التمويل الدويل،  -وكالة الطاقة الدولية جمال البناء، 

احتاد مصنعي مركبات الكربون الفلورية الياابين، احتاد االحتاد الدويل ملنتجي الرذاذات الصيدلية،  الدويل للتربيد،
، برانمج كيغايل لكفاءة (.Johnson Controls, Inc)شركة جونسون كونرتولز صناعات التربيد وتكييف اهلواء الياابنية، 

وبدائله )ميربوم(، شركة بروميد امليثيل التربيد، خمترب لورنس بريكلي الوطين، رابطة مانيتواب الصناعية حلماية األوزون، 
 (Mexichem)شركة مكسيتشم ، (MEFCHEM Consulting Sàrl)شركة ميفشيم االستشارية ذات املسؤولية احملدودة 

، شركة (NIDEC)شركة نيدك جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، ، (Midea Group)ابململكة املتحدة، جمموعة ميداي 
 ذ.م.مث البيئة أوكوريشريشه، مؤسسة بوليت االستشارية البيئية البلجيكية شركة أحبانوالن شريي وشركائه احملدودة، 

(Pollet Environmental Consulting BVBA) ، شركةQuimobásicos SA de CV ،رابطة مصنعي غازات التربيد ،
ربيد وتكييف اهلواء يف مبادرة استعادة مواد التربيد يف أسرتاليا، شركة مواد التربيد يف أسرتاليا، رابطة مصنعي مواد الت

مشروع ساوث ويست لكفاءة استخدام الطاقة احملدودة،  SRS Licensing Pty، شركة (Shecco)اهلند، شركة شيكو 
(Southwest Energy Efficiency Project) ، شركة اتيلورمايد كوميونيكاشنالطاقة املستدامة للجميع، منظمة 
(Taylormade Communications) ،ورز شركة تشيم(The Chemours Company) ، معهد الطاقة واملوارد، توبتني

 Trans-Mond) شركة الشؤون البيئية عرب العامل احملدودة، (Topten International Services)للخدمات الدولية 

Environment, Ltd) ، ،ونظم  املتحدة لتكنولوجيا املناخالشركة شراكة برانمج البيئة مع جامعة الدامنرك التقنية
 United)، شركة التكنولوجيا املتحدة (United Technologies Climate, Controls and Security)السيطرة واألمن 

Technologies Corporation) ،جامعة ساو ابولو، جامعة برمنغهام، ، شركة النقل التابعة لشركة التكنولوجيا املتحدة
 Victorian)هيئة فكتوراي للتصريح لصناعات الفراولة سيدين، جامعة جنوب كاليفورنيا، اجلامعة التقنية يف 

Strawberry Industry Certification Authority). 
 إقرار جدول األعمال -ابء 

أقر الفريق العامل جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  -15
UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/1/Rev.1: 

 ع.افتتاح االجتما  -1

 املسائل التنظيمية: -2
 إقرار جدول األعمال؛ )أ(

 تنظيم العمل. )ب(
 تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية: -3

 ، واملسائل ذات الصلة؛٧تقدمي البياانت مبوجب املادة  )أ(
 (.2٩/4تكنولوجيا تدمري املواد اخلاضعة للرقابة )املقرر  )ب(

 ، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة مبا يلي:2018تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي لعام  -4
 ؛2020و 201٩الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لعامي  )أ(



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7 

6 

 املتعلق بتوافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل؛ 2٩/8التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  )ب(
وتوافر اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد تطوير  )ج(

 (؛26/5خاضعة للرقابة مبوجب الربوتوكول )املقرر 
 (؛1٧/6)املقرر  (التصنيعاملعاجلة )عوامل  )د(
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى. )ه(

ات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركب -5
-UNEP/OzL.Conv.11/7)إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي 

UNEP/OzL.Pro.29/8 162، الفقرة.) 
املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  -6

 (:2٩/10اهليدروفلورية )املقرر 
تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد  )أ(

 وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛
نتائج حلقة العمل املعنية بفرص حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض  )ب(

 التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية.
إىل عام  2020من ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل الفرتة من عام  االحتياجات -٧

 (:2٩/٩من الربوتوكول )املقرر  5من املادة  1لألطراف غري العاملة ابلفقرة  2030

 (؛2٧/5املتعلق مبعايري السالمة )املقرر  فريق التقييم التقين واالقتصاديتقرير  )أ(
 توكول مونرتايل.ربو لت املقرتحة نقيحاالت )ب(

النظر فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء يف فريق التقييم التقين واالقتصادي )املقرر  -8
2٩/20.) 

 مسائل أخرى. -٩
 اعتماد التقرير. -10
 اختتام االجتماع. -11

 ، وهي:‘‘مسائل أخرى’’ ٩واتفق الفريق العامل على النظر يف املقرتحات الثالثة التالية يف إطار البند  -16
-ركب الكربون الكلوري فلوريمناقشة اقرتحها ممثل االحتاد األورويب عن الزايدة املبلغ عنها يف االنبعااثت العاملية مل

؛ واستعراض اقرتحه ممثل اململكة العربية السعودية عن تكوين وتنظيم أفرقة التقييم، مبا يف ذلك اختصاصاهتا، 11
اقشة اقرتحها ممثل اإلمارات العربية املتحدة ألهلية ذلك الطرف يف ضوء التنفيذ الوشيك لتعديل كيغايل؛ ومن

للحصول على املساعدة املالية والتقنية من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل. وخالل املناقشة 
ى األطراف حول املقرتح الثالث، أشار أحد األطراف إىل مسألة األهلية للمساعدة املالية والتقنية قد تؤثر عل

 األخرى، وينبغي مناقشتها من وجهة نظر أعم.
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 تنظيم العمل - جيم
لالستفادة  وافق الفريق العامل على تنظيم العمل، الذي اسُتمد من ترتيب جدول األعمال املؤقت، سعيا   -1٧

قيت وبذلك وافق الفريق على االقرتاح الذي قدمه الرئيس املشارك بشأن تو  على أفضل حنو من الوقت املتاح.
)أ( املتعلق ابالنبعااثت العاملية من  ٩وسُينظر يف البند  .٩املناقشات حول البنود الثالثة املضافة يف إطار البند 

املتعلق ابملتطلبات من مركبات الكربون اهليدروكلورية  ٧، عقب النظر يف البند 11-مركب الكربون الكلوري فلوري
، مبا يف ذلك التعديالت املقرتحة لربوتوكول 5غري العاملة ابملادة ابلنسبة لألطراف  2030-2020فلورية للفرتة 

مونرتايل، وذلك بناء على طلب قدمه أحد األطراف أبن يتم النظر يف ذلك البند يف وقت مبكر من جدول 
، فريق التقييم التقين واالقتصادي)ب( من جدول األعمال، املتعلق بتكوين وتنظيم  ٩وسُيناقش البند  األعمال.

)النظر  8)هـ( )املسائل التنظيمية ومسائل أخرى(، ويليه البند  4كبند فرعي منفصل من جدول األعمال رقمه 
فيما تقدمه األطراف من ترشيحات لكبار اخلرباء يف فريق التقييم التقين واالقتصادي(، للسماح إبجراء مناقشة 

املتعلق ابألهلية للحصول على املساعدة التقنية  )ج( ٩يف البند  وسُينظر بعد ذلك أيضا   شاملة لفريق التقييم.
 واملالية، الذي ُأضيف بناء على طلب اإلمارات العربية املتحدة.

الفريق العامل على إنشاء أفرقة اتصال وأفرقة غري رمسية، وعقد جلسات مسائية رمسية حسب ووافق  -18
التصال ابلتوازي مع بعضها البعض أو مع االقتضاء إلهناء عمله. كما اتفق على جتنُّب عقد اجتماعات أفرقة ا

اجللسات العامة؛ وأن يتجنب قدر اإلمكان عقد اجتماعات متزامنة لألفرقة غري الرمسية. وستعقد اجللسات 
 .18:00إىل الساعة  15:00، واجللسات املسائية من الساعة 13:00إىل الساعة  10:00الصباحية من الساعة 

 ول مونرتايل من أجل التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلوريةتعديل كيغايل لربوتوك - اثلثاً 
 واملسائل ذات الصلة 7تقدمي البياانت مبوجب املادة  - ألف

عرض الرئيس املشارك هذا البند الفرعي، فلفت االنتباه إىل مذكرة األمانة بشأن تقدمي البياانت مبوجب  -1٩
ك املسائل ذات الصلة الناشئة عن تعديل كيغايل من أجل التخفيض من بروتوكول مونرتايل، مبا يف ذل ٧املادة 

وتضمنت املذكرة معلومات شاملة عن  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/3)التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
اع املسائل الثالث املتبقية اليت رأى االجتماع التاسع والعشرون لألطراف ضرورة مواصلة النظر فيها خالل االجتم
 ؛5احلايل، وهي اجلدول الزمين لتقدمي بياانت خط األساس املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب املادة 

على  142- ومركب الكربون اهليدروکلوري فلوري 141- احملتملة لقدرة مركب الكربون اهليدروکلوري فلوريوالقيم 
مي البياانت وما يرتبط هبا من تعليمات، مبا يف ذلك اإلبالغ عن إحداث االحرتار العاملي؛ واالستمارة املنقحة لتقد

الصيغة األخرية لتلك االستمارة األمانة ذكرة ميف  رضت أيضا  مركبات الكربون اهليدروفلورية، وقد عُ  خالئط ومزائج
 املسائل يف إطار فريق اتصال.هذه مناقشة اقرتحت والتعليمات. و 

عرب عن التقدير العام للمعلومات املقدمة وملقرتح مناقشة املسائل املناقشة اليت تلت ذلك، أُ  خاللو  -20
املتبقية يف فريق اتصال. وقالت ممثلة إن بلدها أجرى دراسات ملركبات الكربون اهليدروفلورية، ومركب الكربون 

 .201٩، وسيتمكن من البدء يف تعقبها يف عام 23-اهليدروفلوري
 سريويس )كندا( والسيدمارتن اتصال يشرتك يف رائسته السيد واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق  -21

، ملواصلة النظر يف املسائل املتعلقة ابجلدول الزمين لتقدمي بياانت خط األساس عن مركبات زيفنغ زونغ )الصني(
ركب وم 141-؛ والقيم احملتملة لقدرة مركب الكربون اهليدروکلوري فلوري5الكربون اهليدروفلورية مبوجب املادة 
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على إحداث االحرتار العاملي؛ واالستمارات املنقحة لتقدمي البياانت وما يرتبط  142-الكربون اهليدروکلوري فلوري
 هبا من تعليمات، مبا يف ذلك اإلبالغ عن خالئط ومزائج مركبات الكربون اهليدروفلورية.

حرزه الفريق، فقال إنه اتفق على  مرحليا  عن التقدم الذي أوقدم الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريرا   -22
إعطاء تعليمات ألمانة األوزون ابستخدام قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي ملركب الكربون 

ب فيما يتعلق مبركب الكربون 142- ب ومركب الكربون اهليدروكلورفلوري141-اهليدروكلورفلوري
، عند حساب خطوط األساس ملركبات الكربون 142- يومركب الكربون اهليدروكلورفلور  141- اهليدروكلورفلوري

ب ومركب الكربون 141-اهليدروكلورية يف األطراف املتأثرة، نظرا  الن مركب الكربون اهليدروكلورفلوري
ب ميثالن اآليزومريات األوفر جتاراي  هلاتني املادتني. ودعما  هلذا النهج أشار الفريق إىل أن 142- اهليدروكلورفلوري

ومركب الكربون  141-افات اليت أدت إىل تقدمي وتسجيل البياانت عن مركب الكربون اهليدروكلورفلورياالحنر 
انمجة عن العيوب يف استمارات تقدمي البياانت اليت كانت متاحة يف ذلك  1٩8٩لعام  142-اهليدروكلورفلوري

اد. وقال إن الفريق اتفق أيضا  على أال الوقت واليت مل تسمح ابإلبالغ عن اآليزومريات األوفر جتاراي  لتلك املو 
فلورية، وإمنا تعترب الكميات املبلغ  تطلب األطراف املتأثرة تغيريات يف خطوط أساسها ملركبات الكربون اهليدروكلورية

كأهنا كميات من مركب   142-ومركب الكربون اهليدروكلورفلوري 141-عنها من مركب الكربون اهليدروكلورفلوري
 ب، ألغراض حساب خطوط األساس.142-ب ومركب الكربون اهليدروكلورفلوري141-يدروكلورفلوريالكربون اهل

وأضاف أن  عن التقدم الذي أحرزه الفريق. ويف وقت الحق، قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريرا   -23
وط األساس فيما يتعلق بياانت حقيقية ال تقديرية خلط 5الفريق اتفق على ضرورة تقدمي األطراف العاملة ابملادة 

إرجاء ’’بيد أنه عندما ال تتوافر تلك البياانت، ينبغي جتنب استخدام عبارات مثل  مبركبات الكربون اهليدروفلورية.
 ، ألن ذلك من شأنه أن يوحي أبن الطرف املعين مل ميتثل اللتزاماته مبوجب تعديل كيغايل؛‘‘موعد عدم االمتثال

، كما اتفق على أن تقدم األطراف على السعي لالهتداء إىل سبيل آخر للمضي ُقُدما   إن الفريق اتفق ومضى قائال  
ميكن نشرها على الصفحة الشبكية لالجتماع من أجل إاتحة الفرصة إلجراء مزيد من املناقشات  املعنية نصوصا  

 هبذا الشأن خالل االجتماع الثالثني لألطراف.
-HCFCفلوريني كلورو كيغايل خبصوص قدرة مركيب الكربون اهليدرو   يتعلق ابألخطاء الواردة يف تعديل وفيما -24

على إحداث االحرتار العاملي، نوه أبن الفريق كان قد اتفق على أن يتم تناول هذه املسألة يف  HCFC-124و 123
يتعلق  وفيماقرار يتخذه اجتماع األطراف، وأن على األطراف املعنية أن تعمل على إعداد مشروع نص مناسب. 

 استمارات تقتصر أال على اتفق الفريق إن قال ،23-بتقدمي البياانت عن انبعااثت مركب الكربون اهليدروفلوري
 بوابة على ابلفعل نشرت األمانة إىل وأشار أخرى؛ معلومات تشمل أن بل فقط، االنبعااثت على البياانت تقدمي

 إىل املهتمة األطراف وُدعيت(. 6)االستمارة  الصلة ذات البياانت تقدمي استمارة من منقحة نسخة االجتماع
 .األطراف الجتماع مقرر يف اعتمادها يتسىن أن يف يُؤمل تعليقات وهي األمانة، إىل االستمارة على تعليقات تقدمي
وافق الفريق العامل على النهج املقرتح حلساب قيم القدرة على إحداث االحرتار العاملي ملركب الكربون و  -25

 يف النظر مواصلة إرجاء علىأيضا   اتفقو  142-ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 141-فلورياهليدروكلوري 
 .لألطراف الثالثني االجتماع ىتائل املعلقة حاملس

 (29/4)املقرر  للرقابة اخلاضعة املواد تدمري تكنولوجيا - ابء
األســاســية الواردة يف الفقرات من عرض الرئيس املشــارك هذا البند الفرعي، فلفت االنتباه إىل املعلومات  -26

مــــن إضــــــــــــــــــــافــــتــــهـــــــا  ٧إىل  4، والــــفــــقــــرات مــــن UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2مــــن الــــوثــــيــــقـــــــة  15إىل  8
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(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1)  ومرفقيها األول والثاين. وأشـــــــــــــار إىل أن االجتماع التاســـــــــــــع والعشـــــــــــــرين
إىل الفريق العامل املفتوح  أن يقدم تقريرا   اديفريق التقييم التقين واالقتصــــــــــــــإىل  2٩/4لألطراف طلب يف مقرره 

بشــــأن: ا  تكميليا  ، وأن يقدم إليه إذا لزم األمر تقرير 2018آذار/مارس  31العضــــوية يف اجتماعه احلايل، وحبلول 
بغية أتكيد انطباقها على مركبات الكربون  23/12)أ( تقييم لتكنولوجيا التدمري على النحو احملدد يف مرفق املقرر 

ألية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما  اهليدروفلورية؛ )ب( اســــــــــــتعراضــــــــــــا  
 1إىل موافاة األمانة، حبلول  2٩/4يف املقرر  يتعلق ابملواد اخلاضـــعة للرقابة. وأشـــار إىل أن األطراف ُدعيت أيضـــا  

 مبوجب القرار. ، مبعلومات ذات صلة بعمل الفريق2018شباط/فرباير 
، عن تكنولوجيا 2٩/4ابملقرر  ، عمال  2018يف نيسان/أبريل ا  وأضاف أن الفريق كان قد أصدر تقرير  -2٧

عن تكنولوجيا  تكميليا   ، وأنه أصدر تقريرا  2018من تقريره لعام  2تدمري املواد اخلاضعة للرقابة، بوصفه اجمللد 
. وأشار إىل أن التقرير التكميلي ضافية حصل عليها الحقا  ، بناء على معلومات إ2018التدمري يف أاير/مايو 

. UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1للفريق يتضمن توصياته النهائية، وقد اسُتنسخت يف املرفقني األول والثاين للوثيقة 
منفصلة  يف وثيقة وقال إن الفريق كان قد نظر يف التعليقات الواردة من األطراف يف البداية، وقد مُجعت أيضا  

 متاحة على البوابة الشبكية لالجتماع.
تريينوين، الرئيستان املشاركتان لفرقة العمل املعنية ابملقرر  -والسيدة هيلني فالرت توبوقدمت السيدة هيلني  -28
، عرضا  للسمات الرئيسية املتصلة بتقنيات تدمري املواد اخلاضعة فريق التقييم التقين واالقتصاديالتابعة ل 4/2٩
ذا التقرير موجز للعرض الذي أعدته هل الثاينمن املرفق  ألفابة يف التقرير والتقرير التكميلي. ويرد يف الفرع للرق

 الرئيستان املشاركتان لفرقة العمل.
ولفرقة العمل  فريق التقييم التقين واالقتصاديويف املناقشات اليت تلت ذلك، أعرب املمثلون عن تقديرهم ل -2٩

على األسئلة قالت الرئيسة  التابعة له ولعملهم الشاق والتقارير واملعلومات املقدمة. وردا   2٩/4املعنية ابملقرر 
، حيث طلب معلومات من األطراف ومالكي التكنولوجيا موضوعيا   هنجا   استخدماملشاركة لفرقة العمل إن الفريق 

قييم تكنولوجيا تدمري املواد املستنفدة لألوزون وقيَّم هذه املعلومات مقارنة  بنفس معايري األداء التقين املستخدمة يف ت
. وأوضحت أن الفريق حبث مسألة مزائج مركبات الكربون اهليدروفلورية، ويرى 2002اليت وضعها الفريق يف عام 

على مزائج مركبات  أن التكنولوجيا اليت تستخدم لتدمري أو حتويل مركبات الكربون اهليدروفلورية تنطبق أيضا  
 يدروفلورية.الكربون اهل

وفيما يتعلق بسؤال عن االستخدام احملتمل ألفران اإلمسنت لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية بطريقة  -30
، أجابت الرئيسة املشاركة لفرقة العمل قائلة  إنه بسبب 5فعالة من حيث التكلفة يف األطراف العاملة ابملادة 

إجراء تقييم سليم للتكنولوجيا أو التوصية إبدراجها إن أمكن يف  االفتقار إىل البياانت فإن الفريق مل يتمكن من
تكنولوجيا ذات قدرة عالية على تدمري مركبات الكربون اعتربها قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة، ولكنه مع ذلك 

األخرى اليت تصنف  اهليدروفلورية. وأشار ممثالن إىل أنه ينبغي من حيث املبدأ أن تدرج أفران اإلمسنت والتكنولوجيا
على أهنا متتلك مثل هذه القدرة العالية على أهنا تكنولوجيا تدمري معتمدة، نظرا  ألن الفريق وجد أن هذه التكنولوجيا 

ملعايري األداء التقين على األقل ضمن نطاق جترييب ا  قد برهنت على قدرهتا على تدمري املواد املستنفدة لألوزون وفق
 ينبغي اعتبارها قادرة  على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. أو بياين، وابلتايل

من الكهرابء ولكن رغم ذلك أوصى  كميات كبريةوأشار ممثل إىل أن تكنولوجيا قوس البالزما تستهلك   -31
الطاقة الكفاءة يف استخدام الفريق إبدراجها على أهنا تكنولوجيا معتمدة، وتساءل عما إذا كان الفريق قد قيم 
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انبعااثت غازات االحتباس احلراري من خمتلف التكنولوجيا اليت خضعت للدراسة. وأجابت الرئيسة املشاركة لفرقة و 
. بعد ذلك أشار 2٩/4العمل قائلة  إن الفريق مل ينظر يف تلك املعايري لكوهنا تتجاوز حدود واليته مبوجب املقرر 

ق والية الفريق لتشمل انبعااثت غازات االحتباس احلراري املمثل إىل أن هناك حاجة ملناقشة إمكانية توسيع نطا
 وكفاءة استخدام الطاقة بوصفها معايري تُقيَّم بناء  عليها تكنولوجيا التدمري.

جمموعة من البلدان، إىل أنه على الرغم من أن  ابسموأشار العديد من املمثلني، من بينهم ممثل حتدث  -32
ستخدمها الفريق لتقييم تكنولوجيا التدمري، مثل انبعااثت اجلسيمات وأول قد ا 2002معايري األداء التقين لعام 

تنظيم تكنولوجيا حمددة على الصعيدين الوطين ودون الوطين،  علىأكسيد الكربون، فإهنا ميكن أن تساعد األطراف 
وأشار أحد املمثلني إىل أنه ومتثل كفاءة التدمري واإلزالة أهم معيار ينبغي أن تُقيَّم بناء  عليه تكنولوجيا التدمري. 

يتعني عدم استخدام معايري أخرى خبالف كفاءة التدمري واإلزالة لتحديد ما إذا كان ينبغي إدراج تكنولوجيا معينة 
 على أهنا تكنولوجيا تدمري معتمدة مبوجب بروتوكول مونرتايل.

بعض التكنولوجيا اليت ال وأعرب عدد من املمثلني عن دعمهم لتقدمي األطراف معلوماٍت إضافية بشأن  -33
تتوفر بياانت بشأهنا يف الفرتة اليت تسبق االجتماع الثالثني لألطراف من أجل متكني الفريق من استعراض هذه 

 املعلومات قبل االجتماع.
وأعرب أحد املمثلني عن أتييده للنهج الذي اتبعه الفريق يف تقييم تكنولوجيا تدمري بروميد امليثيل، نظرا   -34

 ري بروميد امليثيل خيتلف عن تدمري املواد األخرى املستنفدة لألوزون.ألن تدم
، وشددوا 5وقال العديد من املمثلني إن مسألة التدمري هي مسألة ابلغة األمهية لألطراف العاملة ابملادة  -35

التدمري تكنولوجيا أنواع على احلاجة إىل مناقشة هذه املسألة مبزيد من التفصيل، مبا يف ذلك تكاليف خمتلف 
 .5وإنشاء آلية لدعم تدمري خمزوانت مركبات الكربون اهليدروفلورية وإدارهتا يف األطراف العاملة ابملادة 

بيتول ذو احلاسين  ةيشرتك يف رائسته السيدوعقب املناقشات، وافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال  -36
ئج الفريق وتوصياته والنظر يف إمكانية مواصلة العمل ملناقشة نتا)إندونيسيا( والسيد رالف بريسكورن )هولندا( 
 .فريق التقييم التقين واالقتصادياملتصل بتكنولوجيا التدمري والذي سيضطلع به 

عن التقدم الذي أحرزه الفريق، فقالت إن الفريق نظر يف  وقدمت الرئيسة املشاركة لفريق االتصال تقريرا   -3٧
 على أنواع التكنولوجيا اليت تنطوي على إمكانية كبرية للحصول على املوافقة. جدول منقح لتكنولوجيا التدمري، مركزا  

وأوضحت أن عدة أطراف رأت أن حتقيق الكفاءة يف تدمري املواد وإزالتها ينبغي أن يكون العنصر األساسي يف 
دروفلورية، كي تتوصل حتديد أنواع التكنولوجيا املطلوب من األطراف املوافقة عليها لتدمري مركبات الكربون اهلي

اثت األخرى ااألطراف إىل اتفاق فيما بينها قبل بدء نفاذ تعديل كيغايل، ويف نفس الوقت ينبغي تنظيم معايري االنبع
وافق على تقدمي معلومات إضافية  فريق التقييم التقين واالقتصاديوقالت إن  على الصعيدين الوطين واإلقليمي.

اف، مبا يف ذلك معلومات عن انبعااثت اثين أوكسيد الكربون الناجتة عن استهالك خالل االجتماع الثالثني لألطر 
قبل انعقاد  وأشارت إىل أن فريق االتصال شجع األطراف على مناقشة تلك املسائل ثنائيا   تلك التكنولوجيا للطاقة.

 االجتماع الثالثني لألطراف.
 ألة حىت االجتماع الثالثني لألطراف.إرجاء مواصلة النظر يف املس علىواتفق الفريق العامل  -38
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 2018لعام  فريق التقييم التقين واالقتصاديتقرير  -رابعاً 
من جدول األعمال موجها  االنتباه إىل اجمللدات اخلمسة  4البند  العاملعرض الرئيس املشارك للفريق  -3٩

اللذين تناوال البنود الفرعية اخلمسة  4و 3، وال سيما اجمللدين 2018لعام  فريق التقييم التقين واالقتصاديمن تقرير 
 من جدول األعمال. 4املدرجة حتت البند 

، السيد آشلي وودكوك، مقدمة عامة، فريق التقييم التقين واالقتصاديالرئيس املشارك ل عرضوبعد أن  -40
تريينوين جلنة -دة فالرتأوجز أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له نتائج التقرير على النحو التايل: السي

جلنة اخليارات التقنية للهالوانت؛ والسيد روبرتو  -شتاواي  آدماخليارات التقنية للرغاوى املرنة واجلاسئة؛ والسيد 
جلنة اخليارات التقنية  -جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛ والسيدة توب  -بيكسوتو

جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل. وأخريا  قدم السيد  -ية؛ والسيدة مارات بيزانو والسيد ااين بورتر الطبية والكيميائ
ذا التقرير موجز هل الثاين من املرفقابء  وودكوك موجزا  بشأن املسائل اإلدارية اليت يواجهها الفريق. ويرد يف الفرع

 للعروض ابلصيغة اليت أعدها مقدمو العروض.
املناقشات اليت تلت ذلك، رد أعضاء الفريق على األسئلة املطروحة وأعربوا عن استعدادهم ملناقشة ويف  -41

 هذه املسائل مبزيد من التفصيل على الصعيد الثنائي مع املمثلني.
وطلب أحد املمثلني املزيد من املعلومات عن مدى توفر املواد ذات القدرة املنخفضة على إحداث  -42

، مشريا  إىل أن املوضوع نوقش يف االجتماع احلادي والثمانني 5لرغوات يف األطراف العاملة ابملادة االحرتار العاملي ل
سيما يف بلدان أمريكا الالتينية. وأجابت  األخري للجنة التنفيذية للصندوق، ابلنظر إىل عدم توفر تلك املواد، وال

فريق التقييم يف تقرير التقييم املقبل ل زيد من التفصيلمب تريينوين قائلة  إن هذا املوضوع سيجري تناوله-السيدة فالرت
 .التقين واالقتصادي

احلماية ’’ورد السيد شتاوي على سؤال بشأن تعاريف املصطلحات اليت استخدمها يف عرضه فأوضح أن  -43
اية السلبية هو مصطلح واسع النطاق يشمل احلماية الفعالة )تدابري إمخاد احلرائق وإطفائها(، واحلم‘‘ من احلرائق

)التدابري املصممة ملنع انتشار احلرائق(. ومبا أن عمل جلنة اخليارات التقنية للهالوانت ال يغطي التدابري السلبية، 
 ابعتبارمها مرتادفني.‘‘ إمخاد احلرائق’’و‘‘ احلماية من احلرائق’’ فإهنا تنزع إىل استخدام مصطلحي

مع املنظمة البحرية الدولية، أوضح أن ذلك مت بناء  على وعند سؤاله عن أصل مذكرة التفاهم املقرتحة  -44
طلب من املنظمة البحرية الدولية من أجل توضيح الكيفية اليت ميكن أن تعمل هبا مع بروتوكول مونرتايل، مبا يف 
 ذلك بشأن مسائل املواد املستنفدة لألوزون اليت تنبعث أثناء تفكيك السفن واخلفض التدرجيي ملركبات الكربون

 اهليدروفلورية يف السفن.
على سؤال بشأن كميات اهلالوانت املخزنة يف املصارف، أشار إىل أن جلنة اخليارات التقنية للهالوانت  وردا   -45

. وكانت منظمة 2018نشرت تقديرات يف تقارير تقييم سابقة، وسوف تنشر املزيد من املعلومات يف تقرير عام 
لبت هذه املعلومات من الدول األعضاء فيها، لكنها مل تتلق سوى القليل من الطريان املدين الدويل )إيكاو( قد ط

الردود. وردا  على أسئلة بشأن استخدام اهلالوانت والبدائل يف جمال الطريان، أوضح أن األمر مرتوك ملنظمات 
ين الدويل مسؤولة عن الطريان املدين الوطنية أو اإلقليمية للسماح ابستخدام البدائل، بيد أن منظمة الطريان املد

حظر استخدام املواد املستنفدة لألوزون بعد تواريخ معينة. وأكد أنه ما دام ميكن تنظيف اهلالوانت املستخدمة 
بدرجة كافية فإن استخدام هذه املواد املعاد تدويرها يف الطريان هو تدبري معقول. وأتيت اإلمدادات احلالية من 
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ن خمزوانت معاد تدويرها، أما إذا كانت ملوثة حبيث ال ميكن استخدامها فإنه ، ابلكامل م، مثال  1301-اهلالون
 يوجد بديل سوى تدمريها. ال

يف تكييف  HFC-1234yfوردا  على عدد من األسئلة املتعلقة ابستخدام مركب الكربون اهليدروفلوري  -46
بصورة متزايدة يف املركبات اخلفيفة يف اهلواء املتنقل وخدمات التربيد، قال السيد بيكسوتو إن هذه املادة تستخدم 

، ابستثناء وجودها 5الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب، ولكنها ال تستخدم حىت اآلن يف األطراف العاملة ابملادة 
-هو والسيدة فالرتوقال إنه يف املركبات املستوردة. ويعتمد اخرتاقها للسوق على تكاليفها وتكاليف البدائل. 

مركب الكربون من نواتج حتلل  بصفته انجتا   الفلور الثالثي اخلليك محض، عقب حتقيق خبصوص فاداأ تريينوين
أبن أفرقة أخرى درست تلك املسألة )منها على سبيل املثال فريق تقييم اآلاثر البيئية(، ، HFC-1234yf اهليدروفلوري

قد خضعت للنمذجة يف البيئة  ك الثالثي الفلورمحض اخلليوإبمكاهنا تقدمي املزيد من املعلومات، بيد أن إطالقات 
وعلى أي حال فإن  .يف سياق استخدامات تكييف اهلواء املتنقل دون إبداء شواغل خبصوص مستوايته يف اخللفية

بعض  ، نتج عنه أيضا  HFC-1234yf، الذي حلت حمله املادة HFC-134aاستخدام مركب الكربون اهليدروفلوري 
 نفس نواتج التحلل.

على سؤال بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، أوضح  ا  رد -4٧
السيد بيكسوتو أن جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية نشرت ابلفعل معلومات، يف 

ا يف استخدام الطاقة، وأدائها، وقابليتها لالشتعال، تقارير سابقة صادرة عن الفريق العامل وفرقة العمل، عن كفاءهت
 .فريق التقييم التقين واالقتصاديوستنظر يف هذه املسألة مبزيد من التفصيل يف تقرير التقييم املقبل ل

على سؤال بشأن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف سفن الصيد، اتفق السيد فابيو  وردا   -48
يس املشارك للجنة اخليارات التقنية التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، مع النقطة اليت أاثرها بولوانرا، الرئ

 22-يف املائة من هذه السفن تستخدم مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ٧0أحد املمثلني، وهي أن أكثر من 
هو االستمرار يف ا  ة، فإن أسلم احللول بيئيللتربيد يف الوقت احلايل. وكما سبق أن بينت جلنة اخليارات التقني

استخدام هذا املركب أو بديل مؤقت له، حىت هناية عمر املعدات، بيد أن السفن اجلديدة جيب أن تزود بنظم 
تعاقبية تستخدم فيها، على سبيل املثال، األمونيا أو اثين أكسيد الكربون. وقد تضمن تقرير اللجنة السابق بشأن 

 علومات عن التكاليف احملتملة.هذه املسألة م
وردا  على سؤال بشأن استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر وأغراض ما قبل الشحن، أوضحت السيدة  -4٩

 بيزانو أن هذه االستخدامات معفاة من الرقابة يف إطار بروتوكول مونرتايل.
ها األطراف على صعيد التخلص وأشار أحد املمثلني إىل أنه، ابلنظر إىل التحدايت اجلديدة اليت ستواجه -50

مجيع أفرقة التقييم التابعة لربوتوكول التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية، فإن مثة حاجة إىل إعادة هيكلة 
 على املسائل املتعلقة بتغري املناخ. اعلى سبيل املثال، هبدف زايدة تركيزهمونرتايل، 

 قدمة.ابملعلومات امل مل علما  اوأحاط الفريق الع -51
 2020و 2019الرتشيحات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  - ألف

لدى تقدمي هذا البند، أحال الرئيس املشارك للفريق العامل املمثلني إىل التوصيات املؤقتة للجنة اخليارات  -52
تها األطراف، وقد ُضمنت هذه التقنية لربوميد امليثيل بشأن الرتشيحات ألغراض االستخدامات احلرجة اليت قدم

 فريق التقييم التقين واالقتصاديمن تقرير  4وأدرجت يف اجمللد  فريق التقييم التقين واالقتصاديالتوصيات يف عرض 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7 

13 

من اإلضافة  10و ٩والفقرتني  UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2من الوثيقة  21و 20وُقد ِّم موجز هلا يف الفقرتني 
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1)امللحقة هبا 

وأشار ممثل االحتاد األورويب إىل أن مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب قد جنحت يف التخلص  -53
التدرجيي من مجيع استخدامات بروميد امليثيل، مما يدل على أنه ميكن القيام هبذا العمل، وهنأ الصني على عدم 

. بيد أنه أعرب عن القلق من عدم امتالك الفريق 2018تقدمي أي ترشيحات لالستخدامات احلرجة يف عام 
العامل يف هذا االجتماع للصورة الكاملة، نظرا  ألن انبعااثت بروميد امليثيل املالحظة تبدو أعلى بكثري من اإلنتاج 

ثيل، لتحديد املبلغ عنه. وقال إنه يعتقد أن األطراف يف حاجة للسعي، ابلتعاون مع جلنة اخليارات التقنية لربوميد املي
مصادر تلك االنبعااثت، هل هي من املخزوانت، أم من االستهالك غري املبلغ عنه، أم من التجارة غري املشروعة، 

 أم من أغراض احلجر وأغراض ما قبل الشحن، أم من أي مصدر آخر.
قته على وفيما توجه ممثل أسرتاليا ابلشكر إىل اللجنة على عملها الدؤوب، أعرب مع ذلك عن عدم مواف -54

بشأن الرتشيح الذي قدمه طرفه. وقال إنه يعتزم تناول هذه املسائل  املؤقتةالكثري من تصرحياهتا وعلى توصيتها 
ابلتفصيل مع اللجنة، ولكن نظرا  لكون التقرير متاحا  لالطالع العام، رأى أن من الضروري إبراز أوجه قصوره 

ولت عن واليتها، اليت تتمثل يف تقدمي املشورة بشأن املسائل التقنية الرئيسية. فقد بدا يف بعض املواقع أن اللجنة حت
واالقتصادية، وليس بشأن مسائل السياسة العامة. وبدا يف بعض املواقع أهنا تتجاهل العوامل التقنية واالقتصادية. 

 إىل استخدام النظم يف املائة استنادا   10أسرتاليا بنسبة  اتفعلى سبيل املثال، على الرغم من أهنا خفضت ترشيح
املوصى هبا للزراعة بدون تربة، فقد أظهرت التجربة مع تلك النظم أهنا غري جمدية اقتصاداي  وال ميكن استخدامها 

يف املائة الستخدام بروميد امليثيل، سيؤدي  10إلنتاج شتالت الفراولة بتكلفة معقولة؛ وأضاف أن ختفيضا  بنسبة 
 يف املائة. 10نسبة ابلتايل إىل تقليل اإلنتاج ب

وأعرب أيضا  عن قلقه بشأن تصرحيات معينة يف تقرير اللجنة. وقال إنه يعرتض بشدة على اإلحياء أبن  -55
نظام أسرتاليا لتسجيل املواد الكيميائية يتسم ابلصرامة املفرطة؛ هو نظام حيظى ابالحرتام، ومصمم حلماية الصحة 

من النص املتعلق أبسرتاليا ميكن أن تفهم كإحياء أبن  3ة يف الصفحة الوارد احلاشيةالبشرية والبيئة. وأضاف أن 
الشركات يف أسرتاليا تفرط يف استخدام بروميد امليثيل أو تقوم بتكديسه. فإذا كان هذا هو املعىن املقصود، فهو 

النتائج. وإذا  يرى فيه هتجما  خطريا . وأضاف أن أسرتاليا لديها نظام اعتماد شديد الصرامة وال يؤدي إىل تلك
كانت احلاشية مل تقصد املعىن املذكور فهي حتتاج إىل توضيح. وقال إنه يعرتض بشدة على التلميح يف التقرير إىل 
أن استمرار املوافقة على ترشيحات األطراف ألغراض االستخدامات احلرجة قد سبب هتاوان  بني املستخدمني، 

واقع أنه تعني على مزارعي شتالت الفراولة أن يكونوا قادرين على وأنشأ عوائق حتول دون اعتماد البدائل. فال
استخدام املواد املتبخرة املطهرة؛ وإذا مل يفعلوا ذلك فمصريهم الفشل يف عملهم. وأضاف أنه ال يفهم كيف ميكن 

قشات مع ممثلي أن يعترب ذلك هتاوان . واختتم كلمته بدعوة أعضاء اللجنة، واألطراف املهتمة، إىل االخنراط يف منا
الصناعة األسرتالية، احلاضرين يف االجتماع، وأضاف أنه يتطلع إىل مناقشة املسائل اليت أاثرها، وغريها، بشكل 

 ثنائي مع اللجنة.
ممثل أسرتاليا، وهو ابملثل ال يوافق على التوصية  هباوقال ممثل كندا إنه يوافق على املالحظات اليت أدىل  -56

. ورأى أيضا  أن اللجنة احنرفت حنو مسائل السياسة العامة، واختذت طرفهللجنة بشأن ترشيح املؤقتة اليت أصدرهتا ا
قرارات تعسفية ال تستند إىل التحليل التقين واالقتصادي. ويصح هذا بصفة خاصة فيما يتعلق حبالة جزيرة األمري 

 -واحدة فقط لشتالت الفراولة إدوارد. فقد قررت حكومة تلك املقاطعة السماح ابستخدام مادة متبخرة مطهرة
 حفاظا  على صحة مواطنيها، وليس من حق اللجنة أن تطعن يف ذلك القرار أو تعرتض عليه. -بروميد امليثيل
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وأقر أبن من املستحسن اعتماد نظم الزراعة بدون تربة كبديل لربوميد امليثيل، ولكن التجارب مع هذه  -5٧
أن التجارب ستستمر، ولكن يتعني على اللجنة أن تعرتف بضيق  افوأضالنظم مل أتت بنتائج مشجعة حىت اآلن. 

النطاق الزمين الذي ميكن أن جترى التجارب خالله بسبب الشتاء الشديد الذي تشهده املنطقة. وأضاف أن 
. وإذا خفض ت فيها جتربة نظام الزراعة بدون تربةمتعملية اإلنتاج اليت  مرحلةاللجنة أخطأت فيما يبدو فهم 

دام بروميد امليثيل ابلنسبة اليت أوصت هبا اللجنة، فهذا سيضر إبنتاج شتالت الفراولة، بل إبنتاج الفراولة يف استخ
أعرب عن قلقه الكبري من أن املعلومات اليت قدمت بشكل سري إىل اللجنة نشرت  ا ،البلدان األخرى أيضا . وأخري 

 حيح ذلك اآلن، فهو أمر ما كان جيب أن حيدث أبدا .يف اإلصدار األول من تقرير اللجنة؛ وعلى الرغم من تص
وأعرب ممثل جنوب أفريقيا عن عدم موافقته على التوصية املؤقتة اليت أصدرهتا اللجنة بشأن الرتشيح الذي  -58

 ابلتخلص التدرجيي من مجيع املواد املستنفدة لألوزون، ولكن ال كامال    قدمه طرفه. وأضاف أن طرفه ملتزم التزاما  
لديه طلبان الستخدام بروميد امليثيل يف املطاحن واملنازل، ومها استخدامان مل جير تطوير أي بديل هلما بعد، يزال 

. فعلى سبيل املثال، حاولت وبعض البدائل اليت اقرتحتها اللجنة هلما ليست قابلة للتطبيق وال جمدية اقتصاداي  
تطهري شحنة ملوثة بشدة من القمح والذرة،  إحدى شركات املطاحن استخدام الفوسفني عدة مرات من أجل

ولكن ذلك مل جيد نفعا  واضطرت الشركة إىل استخدام بروميد امليثيل. وقال إنه جيري تطوير البدائل اجلديدة، 
وحكومته تسر ِّع دوما  اإلجراءات املتعلقة بطلبات االستخدام، ولكن ال يزال يتعني إجراء التجارب على فعاليتها. 

ك، فإنه ال يفهم توصية اللجنة بتخفيض الرتشيح الذي تقدم به طرفه، وقال إنه يتطلع إىل مناقشة ويف ضوء ذل
 هذه املسألة.

وأعربت ممثلة األرجنتني عن أتييدها لضرورة ختفيض استخدام بروميد امليثيل، وقبلت التوصية املؤقتة اليت  -5٩
شارت إىل أنه ال تزال هناك حاجة مستمرة إىل أصدرهتا اللجنة بشأن الرتشيح الذي تقدم به طرفها. ولكنها أ

استخدام منتجي الطماطم وشتالت الفراولة يف بلدها لربوميد امليثيل، حيث تبني أن استخدام األغشية العازلة 
 ابهظ التكلفة وغري قابل للتطبيق على نطاق واسع.

إنه يؤيد مع ذلك الشواغل  وحتدث ممثل آخر، مل يتقدم طرفه أبي ترشيح ألغراض االستخدام احلرج، فقال -60
اليت أعرب عنها املمثلون اآلخرون. ومن الضروري أن تتجنب اللجنة القرارات التعسفية وتتوخى الوضوح والشفافية 
بشأن مربرات توصياهتا؛ وأن حترتم القواعد التنظيمية والقرارات املتعلقة ابلسياسات على الصعيدين الوطين واحمللي؛ 

؛ وأن تتجنب إطالق األحكام الذاتية. وأضاف أن عليها “التهاون”بريات مسيئة مثل وأن تتجنب استخدام تع
التزام احلرص يف عدم نشر أي معلومات سرية. وحذر من الدخول يف مناقشات أوسع للمسائل اليت أثريت بشأن 

 مية لرتكيزاته يف اجلو.إنتاج وانبعااثت بروميد امليثيل قبل االستماع إىل املزيد من املعلومات عن املالحظات العل
وشجع الرئيس املشارك مجيع األطراف املهتمة على ترتيب اجتماعات ثنائية، على هامش االجتماع مع  -61

اللجنة ملناقشة توصياهتا مبزيد من التفصيل. وستصدر اللجنة تقريرا  هنائيا  عن تقييم الرتشيحات آخذة يف االعتبار 
حة. وستعود األطراف إىل تناول هذا املوضوع يف االجتماع الثالثني املعلومات اإلضافية املقدمة من األطرا ف املرش ِّ

 .2018لألطراف املقرر عقده يف تشرين الثاين/نوفمرب 
حة ستجري مناقشات ثنائية مع اللجنة، وسوف ينظر االجتماع الثالثون  -62 وأشار إىل أن األطراف املرش ِّ

، استنادا  إىل تقرير اللجنة النهائي، الذي سيصدر 2018نوفمرب لألطراف يف التوصيات النهائية يف تشرين الثاين/
 قبل انعقاد االجتماع.
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 املتعلق بتوافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل 29/8التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر  - ابء
ملعلومات قدم ا فريق التقييم التقين واالقتصاديالرئيسة املشاركة هذا البند الفرعي، مشرية إىل أن عرضت  -63

. ونوهت بتوافر املزيد من 4يف إطار البند  2018من تقريره لعام  4و 3 للمجلدينذات الصلة خالل عرضه 
، 2018من تقرير الفريق لعام  3من اجمللد  4-3التفاصيل يف تقرير جلنة اخليارات التقنية للهالوانت الوارد يف الفرع 

من اإلضافة امللحقة  14إىل  11والفقرات من  UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2من الوثيقة  23و 22الفقرتني يف و 
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1)هبا 
وفيما يتعلق إبمكانية إبرام مذكرة تفاهم مع املنظمة البحرية الدولية من أجل تعزيز القدرة على تقييم كمية  -64

دة من أنشطة تفكيك السفن، أكد عدة اهلالوانت املركبة على السفن التجارية، وكمية ونوعية اهلالوانت املستعا
ممثلني أمهية احلصول على تلك املعلومات، حيث أوضح اثنان منهم أهنما شرعا يف مناقشات ثنائية مع جلنة 
اخليارات التقنية للهالوانت خبصوص مشاركة األطراف يف إبرام املذكرة. وقال ممثل آخر إنه ينبغي لألطراف تقدمي 

 التفاهم، وطرح موضوع صياغة مقرر ذي صلة.مسامهات يف مضمون مذكرة 
وفيما يتعلق ابهلالوانت، حث أحد املمثلني مجيع األطراف على مواصلة العمل على مجع وتدوير اهلالوانت  -65

وكفالة التمكن من التعجيل بعملية نقل الغازات عرب احلدود الوطنية ألغراض عملية اجلمع وإعادة التدوير تلك. 
أتييدها لالقرتاح أبن تُغري جلنة اخليارات التقنية للهالوانت امسها مبا يعكس عملها على  وأعربت ممثلة أخرى عن

 يف معاجلة املسائل املتصلة بقطاع احلماية من احلرائق. أوسع نطاق
وبناء على طلب أحد األطراف، اتفق الفريق العامل على مواصلة املشاورات غري الرمسية بشأن هذه  -66

 تماع.املسألة على هامش االج
، وأن احلاجة ستدعو أبن املشاورات مل تنجح بعد يف حتديد سبل املضي ُقُدما   الحقا   املمثلنيوأفاد أحد  -6٧

  إىل إجراء مزيد من املناقشة.
 واتفق الفريق العامل على إرجاء مواصلة النظر يف املسألة حىت االجتماع الثالثني لألطراف. -68

والتحليلية اليت ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب تطوير وتوافر اإلجراءات املختربية  - جيم
 (26/5الربوتوكول )املقرر 

كان قد   فريق التقييم التقين واالقتصاديإىل أن ممثل  ةهذا البند الفرعي، مشري  ةاملشارك ةالرئيس تعرض -6٩
، أن الفريق 4مبوجب البند  2018من تقرير الفريق لعام  4و 3أكد، خالل العرض الذي قدمه عن اجمللدين 

بشأن تطوير  26/5للمقرر  والكيميائية التابعة له يعمالن على إعداد تقريٍر استجابة   الطبيةوجلنة اخليارات التقنية 
أنه ميكن االطالع وتوافر إجراءات خمتربية وحتليلية ميكن القيام هبا دون استخدام مواد خاضعة للرقابة. وأشار إىل 

من تقرير الفريق  3من اجمللد  8التفاصيل يف تقرير جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، يف الفرع مزيد من  على
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1من الوثيقة  18إىل  15 الفقرات من، ويف 2018لعام 
ة يف احلصول على وأقر أحد املمثلني ابلتحدايت اليت تواجهها جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائي -٧0

معلومات متسقة ومستوفاة عن املعايري املطبقة يف االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لطبقة األوزون. 
وحث األطراف على مجع املعلومات وتقدميها إىل اللجنة حىت تتمكن من استكمال تقريرها يف الوقت املناسب 

 .لتقدميه لالجتماع الثالثني لألطراف
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 (17/6عوامل املعاجلة )املقرر  - دال
أوضح خالل  فريق التقييم التقين واالقتصاديإىل أن  الرئيس املشارك هذا البند الفرعي، مشريا  عرض  -٧1

، أن الفريق وجلنة اخليارات التقنية 4مبوجب البند  2018من تقريره لعام  4و 3العرض الذي قدمه عن اجمللدين 
عة له استعرضا املعلومات املقدمة عن كميات املواد املستنفدة لطبقة األوزون املنتجة أو الطبية والكيميائية التاب

املستوردة ألغراض تطبيقات عوامل املعاجلة، وعن تكوين هذه املواد ومستوايت انبعااثهتا وتكنولوجيا احتوائها. 
، ويف الفقرات 2018لعام  لفريقمن تقرير ا 3من اجمللد  3-5وميكن االطالع على مزيد من التفاصيل يف الفرع 

 .25إىل  1٩من واإلضافة امللحقة هبا  UNEP/OzL.Pro/WG.1/40/2من الوثيقة  28إىل  25من 
مركب وأضاف أن الفريق وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية التابعة له كاان قد اقرتحا إلغاء استخدام  -٧2

؛ 2٩/٧البويل إيثر البريفلورية من اجلدول ألف يف املقرر يف حتضري ديوالت  113-الكربون الكلوري فلوري
استعادة الكلور عن طريق امتصاص الغاز ’’واستكمال اجلدول نفسه بشطب اسم االحتاد األورويب من التطبيق 

؛ وختفيض كميات الرتكيب أو االستهالك للمواد الواردة يف اجلدول ‘‘املتخلف من عملية إنتاج الكلور والقلوايت
واملستوايت القصوى النبعااثهتا لكي أتخذ يف االعتبار االستخدامات املبلغ عنها حاليا   23/٧من املقرر ابء 

كعوامل معاجلة واالنبعااثت النامجة عنها. وأشار إىل توافر املزيد من املعلومات عن هذا املوضوع يف الصفحتني 
من اإلضافة  3و 2، واجلدولني 2 018لعام  ديفريق التقييم التقين واالقتصامن تقرير  3من اجمللد  28و 2٧

 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1)امللحقة مبذكرة األمانة 
 االجتماع الثالثني لألطراف.واتفق الفريق العامل على إرجاء مواصلة النظر يف املسألة حىت  -٧3

 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى - هاء
فريق األطراف على النظر ابدئ ذي بدء يف مسألة أعضاء عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند، فشجعت  -٧4

من  4، والواردة أمساؤهم يف اجلدول 2018مدة واليتهم يف هناية عام  تنتهيالذين  التقييم التقين واالقتصادي
من املذكرة  30إىل  25. ونوهت أبن الفقرات من (UNEP/OzL.Pro.40/2/Add.1)اإلضافة امللحقة مبذكرة األمانة 

 لإلجراءات ذات الصلة برتشيح وتعيني أعضاء الفريق. موجزا   تتضمن
، مبا يف ذلك تعيني الرؤساء املشاركني للجان فريق التقييم التقين واالقتصاديوأشارت إىل أن التعيينات يف  -٧5

 اخليارات التقنية، ستتم عن طريق قرار يتخذه اجتماع األطراف.
ستثناء رؤسائها املشاركني، فيمكن أن تتوالها األطراف أما ترشيحات أعضاء جلان اخليارات التقنية، اب -٧6

مباشرة، مبا يف ذلك بناء على اقرتاح من الرئيسني املشاركني لألفرقة أو اللجان. وأكدت ضرورة إمتام مجيع 
الرتشيحات من هذا القبيل ابلتشاور التام مع جهة التنسيق الوطنية يف الطرف املعين، وأن تُرسل إىل الرئيسني 

شاركني للجنة وإىل الفريق من أجل تعيني املرشح. وميكن إمتام هذه العملية يف أي وقت، إذ ال يلزم استصدار امل
قرار من اجتماع األطراف. ووجهت االنتباه إىل املرفق الرابع لإلضافة امللحقة مبذكرة األمانة 

(UNEP.OzL.Pro.40/2/Add.1)قنية الذين تنتهي مدة عضويتهم يف ، اليت تتضمن قائمة ألعضاء جلان اخليارات الت
 .2018هناية عام 

واقرتحت أال يدخل الفريق العامل يف مناقشة بشأن ترشيحات حمددة، لكنها طلبت من األطراف املهتمة  -٧٧
وجلان اخليارات التقنية وممثلي  فريق التقييم التقين واالقتصاديبتقدمي ترشيح أن تعقد مشاورات غري رمسية مع 

. وأضافت أن إبمكان أي طرف يود تقدمي ترشيحات للعضوية يف الفريق أن يقدمها إىل األمانة األطراف األخرى
يف هيئة ورقة غرفة اجتماعات، لكي ينظر فيها االجتماع الثالثون لألطراف. وميكن إرسال أية ترشيحات لعضوية 

مصفوفة ’’ت الصلة. ووجهت االنتباه إىل اللجان إىل األمانة، اليت حتيلها إىل الرئيسني املشاركني للفريق واللجنة ذا
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 ، الذي قدمه الفريق وفقا  2018للتقرير املرحلي لعام  3من اجمللد  2وردت يف املرفق ‘‘ للخربات املطلوبة
 الختصاصاته، وهي مصفوفة حتدد جماالت اخلربة الضرورية لالستجابة للطلبات اليت تقدمها األطراف.

دعت املمثلني إىل توجيه تعليقاهتم بشأن  ا ،سبيل املقرتح للُمضي ُقُدمال اويف غياب أية تعليقات على هذ -٧8
 31. ووجهت االنتباه إىل الفقرات من فريق التقييم التقين واالقتصاديأية مسائل تنظيمية أو مسائل أخرى إىل 

ض املسائل اليت تتضمن نبذة عن بع (UNEP/OzL.Pro.40/2/Add.1)من اإلضافة امللحقة مبذكرة األمانة  35إىل 
 الفنية والتحدايت األخرى اليت يواجها الفريق يف عمله.

يف تقدمي املشورة الشاملة بشأن املسائل التقنية  فريق التقييم التقين واالقتصاديوأشاد املمثلون بعمل  -٧٩
يف أحيان كثرية، من أجل مساعدة األطراف على التوصل إىل  آجال زمنية قصرية جدا   يف غضونواالقتصادية، 

على أساس طوعي، إىل جانب  راراهتا، معرتفني على وجه اخلصوص أبن أعضاء الفريق يضطلعون بعملهم عموما  ق
وظائفهم األخرى. وقال أحد املمثلني إن العبء امللقى اآلن على عاتق الفريق ال ميكن أن يستمر، وأن على 

ه اخلصوص، ينبغي لألطراف أن تنظر يف األطراف أن تستعرض بعناية الطلبات اليت تقدمها إىل الفريق. وعلى وج
على فرتات أطول. وأشري إىل أن إبمكان األمانة أن تيسر مناقشة  واملعلومات املستكملةإمكانية أن تُنتج التقارير 

بشأن ذلك املوضوع خالل االجتماع الثالثني لألطراف، عن طريق وضع قائمة للمتطلبات احلالية للفريق اليت 
قارير املستكملة. وكذلك ينبغي أن متارس األطراف املزيد من االنضباط يف توجيه الطلبات إىل تسمح له إبعداد الت

 الفريق إبعداد التقارير اخلاصة، وعلى الفريق أن يُفصح لألطراف بوضوح عما ميكن إجنازه.
اتق عن ذلك على األعباء اإلضافية املتوقع إلقاؤها على ع وأعرب ممثل آخر عن موافقته، وشدد فضال   -80

إىل التحدايت املاثلة أمام العثور على أعضاء حمتملني  الفريق نتيجة تنفيذ تعديل كيغايل. ووجه املمثلون االنتباه أيضا  
 تكريس الوقت الكايف هلذا العمل. تتوافر لديهم اخلربة املناسبة وإبمكاهنم أيضا  

يف جلنة اخليارات  ملت يف املاضي عضوا  ووجهت ممثلة الربازيل االنتباه إىل وفاة السيدة راكيل غيين اليت ع -81
يف مساعدة الربازيل على التخلص  رئيسيا   ، وأدت دورا  2016إىل عام  200٩التقنية لربوميد امليثيل من عام 

 التدرجيي من استخدام بروميد امليثيل. وأعربت عن تقديرها لعمل السيدة غيين وقدمت تعازيها ألسرهتا.
فريق التقييم التقين قرتاح أبن جُتم ِّع األمانة قائمة ابلطلبات املوجهة إىل على االووافق الفرق العامل  -82

 إلعداد تقارير تُعرض على املناقشة خالل االجتماع الثالثني لألطراف. واالقتصادي

الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركبات الكربون اهليدروفلورية يف سييييييياق االنتقال  - خامساً 
–UNEP/OzL.Conv.11/7)ىل البييييييدائييييييل املنخفضيييييييييييييييية القييييييدرة عل  إ ييييييدا  اال رتار العيييييياملي إ

UNEP/OzL.Pro.29/8 162، الفقرة) 
أشار الرئيس املشارك للفريق العامل إىل أن حكومة اململكة العربية السعودية طرحت مسألة الروابط بني  -83

دروفلورية يف االجتماع املشرتك احلادي عشر ملؤمتر مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهلي
لألطراف يف بروتوكول مونرتايل. وتنعكس املناقشات اليت جرت يف  والعشريناألطراف يف اتفاقية فيينا والتاسع 

. (UNEP/OzL.Conv.11/7-UNEP/OzL.Pro.29/8)من تقرير االجتماع  162إىل  153ذلك الوقت يف الفقرات من 
. ووافق االجتماع UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2من الوثيقة  33إىل  31الرئيسية أيضا  يف الفقرات من  وتوجاز النقاط

 التاسع والعشرين لألطراف على إدراج املسألة يف جدول أعمال االجتماع احلايل للفريق العامل املفتوح العضوية.
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 هذا االجتماع هو االتفاق على وعلى سبيل التمهيد، قال ممثل اململكة العربية السعودية إن اهلدف يف -84
عنها األطراف، مبا يف ذلك ما يتعلق بتوافر  تهنج واضح وعملي للمضي إىل األمام فيما يتعلق ابلشواغل اليت أعرب

سيما  التكنولوجيا واملواد املناسبة لتنفيذ التحول إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وال
الصادر عن  28/2من املقرر  8إىل  6ويالت املزدوجة، وضرورة وضع آلية لتفعيل أحكام الفقرات لتجنب التح

 االجتماع الثامن والعشرين لألطراف.
وأضاف أن أكثر ما خيشاه بلده، الذي وضع خطة طموحة للتخلص التدرجيي املعجل من مركبات  -85

ة إىل تلبية التزامات التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون الكربون اهليدروكلورية فلورية، هو أن تتسبب اجلهود الرامي
اهليدروفلورية يف عرقلة تنفيذ تلك اخلطة؛ ولذلك دعا إىل استعراض اجلدول الزمين للتنفيذ فيما يتعلق مبركبات 

 لشأن.الكربون اهليدروكلورية فلورية. وكذلك دعا فريق التقييم التقين واالقتصادي إىل تقدمي التوجيهات يف هذا ا
وأمجع عدد من املمثلني على ضرورة تناول هذه املسألة مبزيد من املناقشة والتماس املزيد من املعلومات  -86

بشأهنا. وأيد ممثالن من هؤالء إعداد تقرير من فريق التقييم التقين واالقتصادي. وأبرز عدد من املمثلني مسائل 
ة الكبرية يف استرياد واستخدام معدات تكييف اهلواء املعتمدة حمددة تواجهها بلداهنم. وذكر أحد املمثلني أن الزايد

على مركبات الكربون اهليدروفلورية قد جيعل بلده عرضة لعدم االمتثال يف السنوات املقبلة؛ وأوضح آخر، وهو ممثل 
ملعتمدة على مركب لبلد تسود فيه درجات احلرارة احمليطة العالية، أن التجربة يف بلده تشري إىل عدم فعالية املعدات ا

درجة مئوية. وشرح ممثل اثلث أن بلده بصدد  45يف درجات احلرارة اليت تفوق  22-الكربون اهليدروكلوري فلوري
االنتقال مباشرة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل اهليدروكربوانت، ليتجنب بذلك التحويل إىل مركبات 

املمثلني الذين حتدثوا على ضرورة إجياد حلول للتحدايت اليت تواجهها بلداهنم الكربون اهليدروفلورية. وشدد مجيع 
وعلى أمهية احملافظة على امتثال بلداهنم لربوتوكول مونرتايل. وأقر أحد املمثلني أبن املسألة قيد النظر تؤثر ابلفعل 

 ال يقتصر على تلك البلدان. على البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، ولكنه أشار إىل أن أتثريها
وأثريت مسائل أخرى تستحق مزيدا  من النظر فيها، مبا يف ذلك كفاءة استخدام الطاقة؛ وتكاليف مواد  -8٧

التربيد الطبيعية؛ واملعايري واملقاييس ذات الصلة؛ ونقل املعارف لألخصائيني التقنيني واملهندسني؛ وكفاية اإلمدادات 
رية فلورية؛ واملخزوانت املكدسة. وأكد عدد من املمثلني جمددا  على ضرورة جتنب ركبات الكربون اهليدروكلو مل

التحويالت املزدوجة، ال سيما ابلنظر إىل آاثرها املالية على البلدان وعلى الصندوق املتعدد األطراف واجلهات 
 املاحنة.

ن تستند إىل املقرر مناقشات جترى وأي إجراءات تتخذ ينبغي أأي ن أوأشار عدد من املمثلني إىل  -88
الذي وفر قاعدة متينة وبني العملية الشاملة، يف حني قال ممثل آخر إنه ابلنظر إىل أن املوضوع هو الروابط  28/2

يف االعتبار  1٩/6بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية، ينبغي أن يؤخذ املقرر 
 امل.من أجل ضمان اتباع هنج ش

عبيد ابلويي السيد برائسة  واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال ملواصلة مناقشة هذه املسألة -8٩
 .فيليب تشيموين )كندا(السيد )جنوب أفريقيا( و 

عن التقدم الذي أحرزه الفريق، فقال إن األطراف انقشت  وقدم الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريرا   -٩0
أجل جتنب عمليات التحويل املزدوجة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف احلاالت  احلاجة إىل املرونة من

يف هذا  املناقشةملواصلة  اليت ال تتوافر فيها بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وحدد أفكارا  
لنظر يف حالة االمتثال للبلدان ذات درجات وأكد أن من ضمن التدابري احملتملة اليت ميكن اختاذها أتجيل ا الصدد.
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ابلنسبة للمواد املستخدمة يف القطاعات الفرعية احملددة للتربيد  2026و 2025احلرارة احمليطة العالية يف عامي 
وتوسيع نطاق هذه  ، مع إمكانية متديد تلك التدابري لفرتة سنتني إضافيتني؛28/2وتكييف اهلواء املدرجة يف املقرر 

وكمالذ أخري، تعديل جدول التخلص التدرجيي   لتشمل القطاعات الفرعية األخرى اليت تواجه حتدايت مماثلة؛التدبري
 من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتجنب احلاجة إىل عمليات التحويل املزدوجة.

توقيت املتوقعني للمشاكل إىل أنه سيكون من املفيد حتديد النطاق وال طلع إىل املناقشات املقبلة، مشريا  تيو  -٩1
 خرباهتا وتفكريها. مشاطرةاحملتملة بصورة أدق، وشجع األطراف على توجيه األسئلة إىل األطراف املتأثرة، اليت ميكنها 

تقدمي مزيد من املعلومات عن التكنولوجيا البديلة  فريق التقييم التقين واالقتصاديونوه أبنه كان قد طُلب من 
بلدان واملناطق، كما نوه أبن بعض األطراف كانت تنظر يف تقدمي مقرتحات إىل االجتماع املتاحة يف خمتلف ال

وأضاف أنه أُثريت مسائل أخرى شعر الرئيسان املشاركان لفريق االتصال  الثالثني لألطراف بشأن تدابري املرونة.
 دول األعمال.أبهنا خارجة عن نطاق اختصاص الفريق، ولكن ميكن طرحها يف إطار بنود أخرى من ج

 واتفق الفريق العامل على إرجاء مواصلة النظر يف املسألة حىت االجتماع الثالثني لألطراف. -٩2

املسائل املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية  - سادساً 
 (29/10)املقرر 

صادي عن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء تقرير فريق التقييم التقين واالقت - ألف
 واملضخات احلرارية

 2018من تقرير عام  5عرضت الرئيسة املشاركة للفريق العامل البند الفرعي موجهة االنتباه إىل اجمللد  -٩3
بشأن املسائل  2٩/10ابملقرر  الذي أعده فريق التقييم التقين واالقتصادي، الذي يتضمن تقرير فرقة العمل املعنية

املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وإىل املوجز التنفيذي 
 .UNEP.OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1للتقرير املبني يف املرفق اخلامس للوثيقة 

مريكية(، الرئيسة املشاركة لفريق التقييم التقين وقدمت السيدة بيال مارانيون )الوالايت املتحدة األ -٩4
واالقتصادي، والسيد بولوانرا )إيطاليا(، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات 

 رير.أوجزوا فيها نتائج التق كبار اخلرباء، عروضا    وهي واحدة مناحلرارية، والسيدة سويل كارفاهلو )الربازيل(، 
 .قدموهالعروض اليت أعده مقدمو العروض عن ا ذا التقرير موجزهل الثايناملرفق الفرع جيم من ويرد يف  -٩5
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب مجيع املمثلني الذين تكلموا عن تقديرهم لفرقة العمل للجودة العالية  -٩6

 اليت اتسم هبا تقريرها الذي أُعد يف فرتة زمنية قصرية للغاية.
والتمس أحد املمثلني املزيد من املعلومات عن مدى التوافر احلايل لبدائل مواد التربيد املنخفضة القدرة  -٩٧

؛ وعن الفروق يف التكاليف، اليت قد تكون، حسب ما بينه R-290على إحداث االحرتار العاملي مثل املركب 
كم متعددة السرعات أو حموالت؛ وعن للمستهلكني ممن لديهم معدات تستخدم أجهزة حت مثبطا   العرض، عامال  

درجة مئوية؛ وأسباب استخدام مكافئ اثين  40مدى فعالية النظم احملسنة يف درجات احلرارة احمليطة اليت تتجاوز 
 أكسيد الكربون كمؤشر. وسأل ممثل آخر فرقة العمل عن آرائها بشأن أنواع مواد التربيد البديلة اليت ميكن، وفقا  

يف املائة يف سياق التخفيض التدرجيي ملركبات  10م يف حتسني كفاءة استخدام الطاقة لتصل إىل للتقرير، أن تسه
الكربون اهليدروفلورية؛ وعما إذا كان ينبغي أيضا  النظر يف جوانب أخرى؛ وعن دور نوادي املشرتين يف تلبية 

س ممثل اثلث إيضاحا  بشأن ما إذا االحتياجات يف جمال بناء القدرات والتدريب من أجل حتسني الكفاءة. والتم
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كانت فرقة العمل قد قررت إذا كان اختيار مادة التربيد، الذي يؤثر بشكل طفيف نسبيا  على كفاءة الطاقة، من 
شأنه أن يؤدي إىل زايدة أو نقصان عام يف الكفاءة عند االنتقال إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث 

ثل آخر معلومات إضافية عن تقديرات الزايدة يف التكاليف املرتبطة ابلتحول إىل أشكال االحرتار العاملي. وطلب مم
 تنكولوجيا أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.

احلصول عليها مبجرد  سوف يسهل نسبيا   R-290إن املادة  وأجاب السيد بولوانرا على األسئلة قائال   -٩8
مبجرد أن تصبح من البدائل احملتملة املفضلة املنخفضة القدرة على حتديد مجلة أمور منها قابليتها لالشتعال، و 

إحداث االحرتار العاملي، وال سيما يف حالة التطبيقات الصغرية احلجم. أما املشاكل املتعلقة بتوافر املادة فهي 
علومات عن تكمن يف أهنا ال تستخدم يف الوقت الراهن سوى يف جمموعة حمدودة من التطبيقات. ومل تتوافر أي م

الفروق احملتملة يف التكلفة، على الرغم من أن االجتاهات احلالية املتعلقة مبكوانت النظم، مثل احملو ِّالت، توحي أبن 
األسعار ستنخفض يف هناية املطاف نتيجة لوفورات احلجم. وحتدث عن أسباب استخدام مكافئ اثين أكسيد 

الطاقة فقال إنه أكثر مالءمة عند تقييم طائفة أوسع من  الكربون كمؤشر بدال  من معدالت كفاءة استخدام
ظروف درجات حرارة احمليط من درجات احلرارة احمليطة املعتدلة إىل الشديدة، وأنه سيفيد أيضا  يف حتديد أوجه 

مئوية. درجة  40الكفاءة يف استخدام الطاقة اليت ميكن حتقيقها يف البلدان اليت تتجاوز درجة احلرارة احمليطة فيها 
على السؤال عن أثر استخدام مواد التربيد البديلة، قال إن اختيار مواد التربيد متليه على األرجح متغريات  وردا  

النظر يف مجيع اجلوانب، وال سيما االستخدام األمثل  أخرى غري كفاءة استخدام الطاقة، مما يعين أنه من املهم حقا  
تيار على مادة تربيد بعينها الستخدامها يف تطبيق حمدد. وردا  على مدى ملكوانت النظم وتصميمها عند وقوع االخ

اعتبار نسبة التغيري اليت تقدر من مخسة إىل عشرة يف املائة نسبة إجيابية أم سلبية، قال إن هذا األمر سيظل غري 
 واضح إىل حني التحقق من أثر البدائل اليت اقرتبت املوافقة عليها.

على السؤال املتعلق بدور نوادي املشرتين قائلة إن فرقة العمل تعتربها وسيلة فعالة  وردت السيدة كارفاهلو -٩٩
 لتحقيق وفورات احلجم للتكنولوجيا اجلديدة، شريطة أن تدعمها سياسات مالئمة.

والتمس أحد املمثلني، وأيده يف ذلك ممثالن آخران، توضيحا  بشأن التغيريات الالزمة يف حجم الوحدات  -100
ن أجل االنتقال إىل البدائل األكثر كفاءة يف استخدام الطاقة، وال سيما يف البلدان اليت تسود فيها وتصميمها م

درجات احلرارة احمليطة العالية، اليت مل حتصل على التوجيه الالزم من بروتوكول مونرتايل وغريه من كياانت األمم 
ر منها متطلبات خدمات الصيانة وتزايد التكاليف. املتحدة للتصدي للتحدايت الفريدة اليت تواجهها يف مجلة أمو 

وميكن تناول هذه التحدايت يف حلقة عمل الحقة تُعقد يف أحد هذه البلدان. وأضاف ممثل آخر أن التقرير مل 
يتضمن أي معلومات من دراسات أعدها قطاع التربيد وأجريت على الصعيد اإلقليمي، وال سيما يف املناطق اليت 

 ات احلرارة احمليطة العالية.تسود فيها درج
إن العمل على حتديد التحدايت  السيد بسام األسعد العضو يف فرقة العمل على هذه األسئلة قائال   وردَّ  -101

 اليت تواجه البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية جيري منذ زمن؛ وأن سلسلة اإلمدادات العاملية تتسم حاليا  
ير املستكمل سيعكس نتائج الدراسة اجلارية للوصول إىل التصميم األمثل للنظم لتلك ببطء االستجابة؛ وأن التقر 

عن البحوث اليت جتريها الصناعات احمللية عن حجم الوحدات وقواعد السالمة املختلفة اليت تتعلق  البلدان، فضال  
على طلب مزيد من  ربيد. وردا  بعدة أمور منها قابلية االشتعال والشروط اخلاصة ابلشحنات األكرب لبعض مواد الت

التوضيح بشأن املهل الزمنية احملددة إلدراج املعلومات يف النسخة احملدثة من التقرير، أشار إىل أن أحد املشاريع 
اليت هتدف إىل حتديد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاع تكييف اهلواء يف البلدان 

ت احلرارة احمليطة يركز على النماذج األولية ملساعدة إدارات البحوث والتطوير يف الصناعات اليت ترتفع فيها درجا



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7 

21 

احمللية على حتسني تصميم مواد التربيد اليت ُحددت يف السابق، وعلى تنفيذ تقييم املخاطر. ولكن املوعد النهائي 
يف التقرير املستكمل، الذي يتوقع أن يتضمن لتقدمي نتائج املشروع قد يكون متأخرا  للغاية مما حيول دون إدراجها 

 معلومات من اخلرباء احملليني الذين يعملون ابلتشاور مع املصنعني احملليني.
ودعا أحد املمثلني إىل استخالص الرسائل الرئيسية حللقة العمل املعنية ابلكفاءة يف استخدام الطاقة  -102

اه إىل عدد من التناقضات بني املعلومات اليت قدمت يف تقرير ونقلها إىل الفريق ملواصلة النظر فيها، ولفت االنتب
فرقة العمل التابعة للفريق واملعلومات اليت قدمها مؤلفو الدراسات اليت وردت اإلشارات إليها، مثال  فيما يتعلق 

بشأن  ،ابلصالت بني أداء التربيد والكفاءة يف استخدام الطاقة، وكذلك يف مذكرة إعالمية أعدت حللقة العمل
الفوائد اليت تعود على قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية عند االنتقال إىل البدائل املنخفضة القدرة 
على إحداث االحرتار العاملي. وطلب إىل فرقة العمل أن تتناول هذه التناقضات لدى استكمال تقريرها؛ لكفالة 

 املرتتب على الظروف احمللية فيما يتعلق ابملنافع البيئية املقاسة مبكافئ صالحية التأكيدات النوعية مثل األثر الكبري
اثين أكسيد الكربون؛ ولكي يدرج يف اجلزء املتعلق مبؤسسات التمويل، إشارة إىل املعايري التكنولوجية اليت تضعها 

لية للعمل يف جمال املؤسسات. وطلب ممثل آخر معلومات كمية عن جمموع التمويل الذي ختصصه املؤسسات املا
الكفاءة يف استخدام الطاقة، والعمل على حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة حىت اآلن وعلى عوامل أخرى مثل 
حتسني تصميم املباين. وطلب ممثل اثلث معلومات عن مبالغ التمويل املخصصة ملشاريع خمتلفة، بينما تساءل رابع 

ابلكفاءة يف استخدام الطاقة، والقدر  مبادئ توجيهية تتصل حتديدا  عما إذا كانت مؤسسات التمويل وضعت أية 
 .5املتوفر من هذه املخصصات لألطراف العاملة ابملادة 

إن كفاءة استخدام الطاقة  ورد السيد بولوانرا على األسئلة املتعلقة مبختلف الثغرات والتناقضات قائال   -103
يف أعماهلا املتعلقة بتحقيق االستفادة املثلى من مكوانت النظام  والقدرة على التربيد تناولتها فرقة العمل ابلفعل

وتصميمه يف تطبيقات حمددة. وأضاف أن هذين العاملني سريدان يف التقرير املستكمل وستصحح مجيع التناقضات 
د إعداد يف املعلومات. وأكدت السيدة مارانيون على تلك التعليقات، قائلة إن املعلومات اليت قدمتها األمانة عن

وسرتاعى املعلومات اإلضافية ذات الصلة ابلنقاط املذكورة. وأضافت أن نتائج  ا ،حلقة العمل بدت متسقة متام
حلقة العمل ستنعكس يف التقرير املستكمل. وأوضحت السيدة كارفاهلو أن فرقة العمل مل تتمكن من إدراج املزيد 

لضيق الوقت املتاح لتقدمي  يل يف النسخة احلالية للتقرير نظرا  من املعلومات املفصلة عن املسائل املتعلقة ابلتمو 
التقرير إىل الفريق العامل املفتوح العضوية، وأضافت أن املعلومات اإلضافية املطلوبة بشأن هذه املسألة ميكن أن 

لة انتقالية مبوجب اتفاق التمويل الالزم ملساعدة البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرح وقد أتيحتقدم يف التقرير التكميلي. 
 تركيز املرفقيف إطار جمال  جيري متويلهامشروع  1000 أصلمن  ولكنبني بروتوكول مونرتايل ومرفق البيئة العاملية. 

بقطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات  فقط يتعلقمشروع  200 ، كان هناكاملتعلق ابلتخفيف من تغري املناخ
 .بوصفها مشاريع إيضاحية من الصندوق املتعدد األطراف إضافيا   متويال   اريعاملشاحلرارية، وتلقت بعض 

والتمس أحد املمثلني املزيد من التوضيح عن مسامهة الصندوق املتعدد األطراف، وأضاف أن الكفاءة  -104
معاجلة ن م خالل معاجلة تكاليف الطاقة املرتبطة ابملعدات املستخدمة بدال   منيف استخدام الطاقة ميكن حتقيقها 

واد التربيد. وأشار ممثل آخر إىل أن التقرير مل يوضح العالقة بني دراسات كفاءة املنخفضة نسبيا  ملتكاليف ال
 استخدام الطاقة وتعديل كيغايل.

واقرتح الرئيس املشارك للفريق العامل أن جتتمع األطراف اليت ترغب يف توجيه أسئلة أخرى بشكل ثنائي  -105
 على هامش االجتماع.مع أعضاء فرقة العمل 
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نتائج  لقة العمل املعنية بفرص حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون  - ابء
 اهليدروفلورية

للفريق العامل أبن االجتماع التاسع والعشرين لألطراف طلب إىل األمانة يف  املشاركةوذكَّرت الرئيسة  -106
حتقيق كفاءة استخدام الطاقة أثناء اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون  فرصة عمل بشأن تنظيم حلق 2٩/10مقرره 

اهليدروفلورية يف االجتماع األربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. وبناء على ذلك، نظمت حلقة عمل يف فيينا 
قرري حلقة العمل، السيد ، قبل انعقاد االجتماع احلايل مباشرة. وعرض أحد م2018متوز/يوليه  10و ٩يومي 

مارك رادكا، رئيس فرع الطاقة واملناخ والتكنولوجيا، شعبة االقتصاد لدى برانمج األمم املتحدة للبيئة، تقرير حلقة 
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/6)العمل 
وا عن تقديرهم حللقة العمل، إال أن ممثلني آخرين أعلنبعض املمثلني ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب  -10٧

خيبة أملهم، مشريين إىل أهنا كانت عامة للغاية فيما يتعلق مبوضوع الكفاءة يف استخدام الطاقة، ومل تركز مبا فيه 
حلقة  الكفاية على الصلة املباشرة بني كفاءة الطاقة والتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وقالوا إن

، وابلتايل، مل حتقق النتائج املتوقعة منها، فضاعت بذلك فرصة 2٩/10ر مل تنجز الوالية املبينة يف املقر  العمل
توضيح املسائل واإلجابة على األسئلة اهلامة وتقدمي التوجيهات احملددة إىل األطراف. وينبغي عند تنظيم مثل هذه 

طراف، وكذلك من احللقات يف املستقبل أن تلتمس مشاركة أمشل من مؤيدي املقررات ذات الصلة اليت اختذهتا األ
وتكلم أحد املمثلني ابسم جمموعة من األطراف، فأشار إىل الطلب الذي قدمه  فريق التقييم التقين واالقتصادي.

أحد األطراف أثناء حلقة العمل، على النحو املبني يف تقرير حلقة العمل، وطلب أن تُعد األمانة أو فرقة العمل 
يف شكل جدول عن فرص التمويل املتاحة للبلدان النامية ونطاق  دي موجزا  التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصا

 ونوع التدابري اجلديرة ابلتمويل، مبا يف ذلك آلية احلصول على التمويل والتفاصيل األخرى ذات الصلة.
ر )أ(، بشأن تقري 6يف إطار البند  للتقريروطلبت الرئيسة املشاركة من ممثلي فريق التقييم، عند عرضهم  -108

الفريق املتعلق ابلكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، أن يشرحوا 
 األسلوب الذي ينوي الفريق اتباعه عند استيعاب املناقشات ونتائج حلقة العمل.

يث العروض اليت وقال السيد رادكا إنه يعترب التقرير انعكاسا  جيدا  لطريقة تنظيم حلقة العمل من ح -10٩
قدمت والنقاط اليت طرحت أثناء املناقشات. وكانت حلقة العمل قد تناولت أساسا  موضوع كفاءة الطاقة عند 
تصميم املعدات والنظم اجلديدة والقائمة للتربيد وتكييف اهلواء، ولكن العروض تضمنت عناصر أخرى كثرية، منها 

 رية النسبية ملواد التربيد املختلفة وأثر ذلك على كفاءة الطاقة عموما  على سبيل املثال، الكفاءة الديناميكية احلرا
على الرغم من كونه من االعتبارات  مواد التربيدعلى نطاق النظام. وأبرز أحد نتائج حلقة العمل، وهي أن اختيار 

 على نطاق النظام، فهو ال ميثل اخلاصية األهم. اهلامة يف كفاءة الطاقة عموما  
صياغة التقرير من أجل زايدة توضيح عناصر الكفاءة يف استخدام الطاقة ذات  إعادةاملمثلني  واقرتح أحد -110

، السيما ما يتعلق بتأثري اختيار مواد التربيد على من مركبات الكربون اهليدروفلورية التدرجييالصلة ابلتخلص 
وأعلنت الدولة  .لطاقة، وقضااي التمويلالكفاءة يف استخدام الطاقة، وتكاليف التكنولوجيا اجلديدة املقتصدة يف ا

أمام اعتماد أشكال التكنولوجيا اجلديدة ‘‘ العقبة السعرية’’الطرف أنه ميكن استفادة دروس من حلقة العمل: 
املتسمة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة، واألثر املرتتب على اختيار مادة التربيد على الكفاءة يف استخدام الطاقة، 

 املوارد لتمويل تكنولوجيا الكفاءة.وصعوبة توفري 
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واقرتح أحد املمثلني أن ُيشار يف تقرير حلقة العمل إىل الدروس املستفادة يف غاان، اليت تبني أن اجلمع  -111
بني املعايري الدنيا للكفاءة يف استخدام الطاقة ووضع العالمات وحظر استرياد املعدات املستعملة وتنفيذ برانمٍج 

 جيغاواط/ساعة، واسرتداد 400د مسح بتحقيق حتول يف سوق التربيد يف غاان، وتوفري الستبدال املعدات ق
 مليون طن من اثين أوكسيد الكربون. 1.1كلغ من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وجتنب انبعاث   1 500

 )ب( 6)أ( و 6مناقشات بشأن مسائل الكفاءة يف استخدام الطاقة مع مراعاة بندي جدول األعمال 
املمثلني إىل االشرتاك يف مناقشة عامة بشأن مسألة الكفاءة يف استخدام الطاقة  املشاركةمث دعت الرئيسة  -112
 التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية. أثناء

على عمله الدؤوب يف إعداد التقرير، وشددوا على أمهية  التقييم التقين واالقتصاديوشكر املمثلون فريق  -113
فحسب مواد التربيد اليت تستخدم يف املعدات على تغري املناخ ال حتدثها  التأثرياتأن وضوع، ابلنظر إىل هذا امل

، احليزاتجمال تربيد  يفالطاقة اليت تستهلك أثناء تشغيل هذه املعدات. ويصدق ذلك بصفة خاصة  أيضا  بل 
آاثر فيذ التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة يف املستقبل. ولتن حادا   الذي يتوقع أن يرتفع الطلب عليه ارتفاعا  

على  ال تقتصر، وينطوي على إمكانية حتقيق فوائد كبرية وخدمتهاعلى تصميم املعدات وتصنيعها وصيانتها 
فرتات أمحال  وختفيضستهلكني املعلى  املرتتبة التكاليف ختفيض تشمل أيضا  االنبعااثت فحسب بل  ختفيض

 ء.الذروة على شبكات الكهراب
املنافع املشرتكة لإلجراءات  أحددائما  متثلوالحظ أحد املمثلني أن التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة  -114

يف إطار العمليات االنتقالية املتعاقبة  اليت تعتمدالتكنولوجيا اجلديدة فاليت تتخذ مبوجب بروتوكول مونرتايل، 
املعدات اليت اسُتبدلت، على الرغم من أن ذلك من كثر كفاءة أتكون دوما  لالستغناء عن املواد املستنفدة لألوزون 

نظر مبزيد من التعمق يف هذا أن على األطراف أن تمل يكن الغرض الرئيسي من التخلص منها. ومن الواضح 
من اخلربة واملوارد واألنشطة تقع خارج مؤسسات  كبريا    أبن قدرا   بذلك مدركةاملوضوع، ولكن ينبغي عليها القيام 

يف بلداهنا، وأن  املعنيةمع اهليئات التنظيمية  اتصاالتاألطراف  تقيمروتوكول مونرتايل. ومن املهم، ابلتايل، أن ب
يتفادى الربوتوكول ككل تكرار عمل هيئات أخرى أو حماولة ممارسة التأثري على القرارات املتعلقة ابلسياسات اليت 

 ول مونرتايل ابجملاالت الرئيسية لكفاءته وخرباته.تقع خارج نطاق واليته. وينبغي أن يلتزم بروتوك
وتتسم املسائل املتعلقة بتكاليف املعدات ابألمهية البالغة. ومثلما سبقت اإلشارة يف العرض الذي قدمه  -115

ا  النظر يف تكلفة دورة احلياة الكاملة للمعدات؛ فاملعدات اليت ترتفع تكلفتها الرأمسالية األولية كثري  املهمالفريق، من 
 ما تكون كلفتها أقل على طول دورة حياهتا.

، لكفالة قدرهتا على حتقيق 5وأبرز كثري من املمثلني ضرورة تقدمي املساعدة إىل األطراف العاملة ابملادة  -116
املكاسب املمكنة من تدابري كفاءة استخدام الطاقة. وتشمل تلك املساعدة أنشطة التعزيز املؤسسي، وتقدمي الدعم 

قليمية، والتدريب وبناء القدرات، وال سيما لألخصائيني التقنيني الذين يتولون مسؤولية صيانة املعدات للشبكات اإل
 وخدمتها، وتشمل أيضا  نقل التكنولوجيا.

مصادر التمويل والدعم لبناء القدرات. وأشار بعضهم  أبن تتاح هلموطلب املمثلون بوجه خاص املساعدة  -11٧
 بليون دوالر على هيئة قروض لالستثمارات يف جمال كفاءة الطاقة يف املناطق إىل التزام البنك الدويل بتقدمي

احلضرية، وذلك يف إطار خطة عمله بشأن تغري املناخ، وأشاروا إىل أهنم سريحبون ابحلصول على مزيد من املعلومات 
ا حاليا  أن تعتمد متويل بشأن هذا املوضوع يف اجتماع مقبل. والحظ أحد املمثلني أن اللجنة التنفيذية ال ميكنه

حتسينات كفاءة الطاقة، ألن ذلك يقع خارج تعريف التكاليف اإلضافية اليت أقرهتا اجتماعات األطراف. ويف 
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الوقت نفسه، ال تتمكن األطراف يف أحيان كثرية من احلصول على متويل لتلك التحسينات من مؤسسات أخرى 
املالية اخلاصة به. ومن املهم أن تناقش األطراف الكيفية اليت ميكن هبا  ألن بروتوكول مونرتايل مزود ابلفعل ابآللية

 متويل حتسينات كفاءة الطاقة يف إطار الربوتوكول.
وطلب عدد من املمثلني إىل الفريق أن يقدم املزيد من املعلومات يف تقريره املستكمل، مبا يف ذلك  -118

املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي )ويشمل ذلك معلومات املعلومات املتعلقة أبداء مواد التربيد ذات القدرة 
عن قابليتها لالشتعال وأدائها يف بيئات خمتلفة(؛ والتدابري السياساتية احملتملة اليت ميكن اختاذها، مثل املعايري الدنيا 

ليت تعرتض اعتماد ألداء الطاقة، ومعلومات عن البلدان اليت تستخدمها ابلفعل؛ واملضخات احلرارية؛ والعقبات ا
 تدابري كفاءة استخدام الطاقة، ووسائل تذليلها؛ والتقديرات للفرتة الزمنية اليت يتطلبها األخذ ابلبدائل.

وأبرز عدد من املمثلني ضخامة كم املعلومات املتاحة من مصادر خمتلفة، وأشاروا إىل أن فريق التقييم  -11٩
ض القضااي الرئيسية، إبجياز، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة التقين واالقتصادي قد ميكنه مساعدة األطراف بعر 

ابملواد وأشكال التكنولوجيا اجلديدة وأدائها وإدارهتا. وطلب املمثلون أن جيمع الفريق قائمة موجزة جبميع مصادر 
ي ملركبات التمويل املتاحة لدعم األنشطة املتصلة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة واليت ترتبط ابلتخفيض التدرجي

 الكربون اهليدروفلورية.
ولكن أحد املمثلني رأى أن الفريق مل ينجز الوالية اليت أسندها إليه االجتماع التاسع والعشرون لألطراف  -120

. ففي حني أن ذلك املقرر كان قد طلب إىل الفريق أن يقدم املعلومات املتعلقة إبدامة 2٩/10مبوجب املقرر 
عزيرها يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية أثناء التخفيض التدرجيي كفاءة استخدام الطاقة و/أو ت

ملركبات الكربون اهليدروفلورية، فالفريق مل يقدم يف احلقيقة سوى املعلومات عن مسائل كفاءة الطاقة بصورة أعم. 
لفريق أن يدرج يف التقرير املستكمل وبوجه خاص، مل أيخذ يف االعتبار األداء النسيب للمواد البديلة. وطلب إىل ا

املعلومات الواضحة واملوجزة بشأن اخليارات التكنولوجية؛ واالحتياجات املتعلقة ابالستيعاب وبناء القدرات وتقدمي 
اخلدمات )ويشمل ذلك بوجه خاص اخلدمات مع مواد التربيد البديلة القابلة لالشتعال(، وما يتصل بذلك من 

، املتعلق ابلتكاليف األولية املرتفعة للمعدات “عقبة التكاليف”والتشغيلية اإلضافية؛ ومفهوم  التكاليف الرأمسالية
اليت تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، إىل جانب أمهية التدابري املالية اليت تتخذ للتغلب عليها؛ والتكاليف املقدرة 

 لألنشطة التقنية املذكورة يف تقرير الفريق.
 ا .، حبجة أن تقرير الفريق وتقرير حلقة العمل كان ينبغي أن يكوان أكثر تركيز هذا الرأي وأيد هذا ممثل آخر -121

فاملواضيع من قبيل املعايري الدنيا ألداء الطاقة تقع خارج نطاق بروتوكول مونرتايل. وينبغي أن تناقش املسائل 
 املناخ، أما األطراف يف بروتوكول مونرتايل املتعلقة بتغري املناخ يف سياق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري

 فال ينبغي هلا أن تناقش إال املسائل املتعلقة مباشرة ابستبدال مواد التربيد.
وطلب عدة ممثلني إىل األمانة أن تتخذ الرتتيبات غري الرمسية اليت متكن األطراف من إجراء مناقشات مع  -122

 قرير املستكمل لالجتماع الثالثني لألطراف.الفريق بشأن املسائل اليت تود إدراجها يف الت
ويف وقت الحق عرضت ممثلة رواندا ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر يتعلق ابلبندين الفرعيني  -123

 ، نيابة عن اجملموعة األفريقية.من جدول األعمال )أ( و)ب( 6
غرينادا( وابتريك ماك إنرنين يشرتك يف رائسته لسلي مسث )واتفق الفريق العامل على تكوين فريق اتصال  -124

 ملناقشة مشروع املقرر.)أسرتاليا( 
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وعرض الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريره فقال إن الفريق وضع توجيهات إضافية لفريق التقييم التقين  -125
وتستنسخ التوجيهات اإلضافية يف  واالقتصادي بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة، ُنشرت على بوابة االجتماع.

 الوقتوأضاف أن أعضاء الفريق أكدوا أهنم، على الرغم من قصر املرفق الثالث للتقرير احلايل، دون حترير رمسي. 
املتاح هلم لوضع الصيغة النهائية لتقرير الفريق، وهو أربعة أسابيع فقط، سيبذلون قصارى جهدهم ملعاجلة التوجيهات 

 ذا االجتماع يف نفس الوقت.اإلضافية واملداخالت اليت قدمتها األطراف خالل ه
واعترب أن  وأفاد أبن فريق االتصال انقش ورقة غرفة االجتماع اليت قدمتها رواندا ابسم اجملموعة األفريقية. -126
من عناصر الورقة مفيدة، ولكنه اتفق على ضرورة مواصلة النظر يف كيفية انتظام تلك العناصر يف إطار  عددا  

منه، وصلتها ابلعمل اجلاري للجنة  22و 16، والسيما الفقرتني 28/2تها ابملقرر بروتوكول مونرتايل، وطبيعة عالق
 احلاجة إىل مواصلة مناقشة الكيفية اليت يتصور هبا مؤيدو الفكرة تنفيذ تلك العناصر. وأكد أيضا   التنفيذية.

األول هلذا التقرير  واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع ابء من املرفق -12٧
 إىل االجتماع الثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيه.

 20٣0إىل عام  2020اال تياجات من ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل الفرتة من عام  - سابعاً 
 (29/9من الربوتوكول )املقرر  5من املادة  1لألطراف غري العاملة ابلفقرة 

 27/5املقرر مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية و عن  قييم التقين واالقتصاديفريق التتقرير  - ألف
الرئيسة املشاركة هذا البند من جدول األعمال، فأشارت إىل أن االجتماع التاسع والعشرين عرضت  -128

الكربون تقييم االحتياجات من مركبات  2٩/٩، مبوجب املقرر فريق التقييم التقين واالقتصاديلألطراف طلب إىل 
، من حيث نوع االستخدام والكميات 5يف البلدان غري العاملة ابملادة  2030-2020اهليدروكلورية فلورية للفرتة 

بتقييم إمكانية سد االحتياجات عن طريق  ملختلف التطبيقات، والبدائل املتاحة لتلك التطبيقات. ونوهت أيضا  
 عاد تدويرها أو املكررة.استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية امل

للتقرير املرحلي  1وأشــــــــــــــارت إىل أن تقرير الفريق العامل وفرقة العمل التابعة له قد أتيح يف إطار اجمللد  -12٩
ـــــــك الــتــقــريــر يف املــرفــق الــثـــــــالـــــــث لــلــوثــيــقـــــــة  كــمـــــــا،  2018لــلــفــريــق عــن عـــــــام  ـــــــذل يــرد املــوجــز الــتــنــفــيـــــــذي ل

UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2 تلك الوثيقة تلخص النقاط الرئيســـــــــــــية للموجز من  43. وأشـــــــــــــارت إىل أن الفقرة
 التنفيذي.

، فريق التقييم التقين واالقتصاديلالتابع  2٩/٩ين ابملقرر عللفريق العامل املاملشاركان  الرئيسانوعرض  -130
 ويف أعقاب هذا العرض، طُرحت عدة أسئلة استيضاحية. .التقريرالسيد شتاواي والسيدة توب 

، ‘‘إطفاء احلرائق’’ و ‘‘من احلرائق احلماية’’يف واضحة للمصطلحي واستجابة لطلبات تقدمي تعار  -131
لإلشارة مصطلح ُيستخدم بشكل فضفاض عند أخصائي احلرائق  ’’احلماية من احلرائق’’أوضح السيد شتاواي أن 

ألوسع اإلجراءات السلبية للحماية، مثل األلواح، ومجيع وسائل إطفاء احلرائق، مثل املرشات، ويشمل مبعناه اإىل 
إلطفاء  ا  إجيابي فيمكن اعتباره إجراء   ‘‘إمخاد احلرائق’’ حىت وسائل الكشف عن احلرائق، مثل كاشفات الدخان. أما

ابستخدام اهلالوانت أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو مركبات الكربون اهليدروفلورية أو غاز  احلريق، مثال  
أن ينطبق، ابملعىن املتخصص، على عملية مكافحة احلريق دون  أيضا   خامل أو اثين أكسيد الكربون. وميكن

يف خمزن البضائع على منت طائرة لتمكينها من اهلبوط أبمان. بيد أنه ألغراض تقرير الفريق، ُيستخدم  إطفائه، مثال  
 مبعنيني مرتادفني. ‘‘إمخاد احلرائق’’و ‘‘حلماية من احلرائقا’’مصطلحا 
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، بينما أشارت ممثلة إىل أن 5التقرير يتعلق فقط ابألطراف غري العاملة ابملادة وأكدت السيدة توب أن  -132
من ذلك املقرر،  14و 13و 12. ونوهت أبن األطراف اتفقت، يف الفقرات 1٩/6والية التقرير انبثقت من املقرر 

 2015اوز عام على معاجلة احتماالت اإلعفاءات لالستخدامات الضرورية أو احلاجة إليها، يف موعد ال يتج
. وأضافت أن األطراف هباابلنسبة لألطراف العاملة  2020، وعام 5فيما خيص األطراف غري العاملة ابملادة 

يف املائة للصيانة يف األطراف غري  0.5للحاجة إىل ختصيص نسبة  2015اتفقت على إجراء استعراض يف عام 
يف  2.5جة إىل ختصيص نسبة متوسطة سنوية قدرها احلا 2025، وقررت أن تستعرض يف عام 5العاملة ابملادة 

األساسية، اتفقت  احملليةلتلبية االحتياجات  ؛ وقالت إن األطراف، سعيا  5املائة للصيانة يف األطراف العاملة ابملادة 
 ، على أن تدرس يف موعد ال2020يف املائة من مستوايت خط األساس حىت عام  10على السماح مبا يبلغ 

 ية األساسية.لاعتماد ختفيضات يف اإلنتاج ألغراض االحتياجات احمل 2015 يتجاوز عام

 التنقيحات املقرت ة لربوتوكول مونرتايل - ابء
وجه الرئيس املشارك االنتباه إىل املقرتحني الداعيني إىل إدخال تنقيحات على بروتوكول مونرتايل، املقدمني  -133

لإلجراء  طراف، يف غضون ستة أشهر قبل ذلك االجتماع، وفقا  للنظر فيهما حبلول موعد االجتماع الثالثني لأل
احملدد يف الربوتوكول. وأشار إىل أن حكوميت أسرتاليا وكندا اشرتكتا يف تقدمي أحد املقرتحني 

(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/5) بينما قدمت االقرتاح اآلخر حكومة الوالايت املتحدة ،(UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/4). 
تتضمن معلومات أساسية  UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1من الوثيقة  60إىل  58فقرات من وأوضح أن ال

 له. ودعا الرئيس املشارك مقدمي املقرتحني إىل عرضهما. عن كل من املقرتحني وموجزا  

استعراض وصقل مسألة وتكلمت ممثلة أسرتاليا ابسم حكومتها وحكومة كندا، فأكدت أن احلاجة إىل  -134
 12والفقرات  200٧منصوص عليها يف الربوتوكول نفسه مبوجب تنقيح عام  2020بعد عام ونرتايل بروتوكول م

ذي الصلة، الذي اختذه االجتماع التاسع عشر لألطراف. وقالت إهنا تعترب عملية  1٩/6 قررمن امل 14و 13و
ن التدابري األساسية الضرورية لكفالة م ، والتنقيح املقرتح، جزءا  فريق التقييم التقين واالقتصادياالستعراض، وتقرير 

استمرار عمل الربوتوكول بفعالية. وأوضحت أن الغرض من املقرتح هو السماح الجتماعات األطراف ابلنظر يف 
اإلعفاءات ألغراض االستخدام الضروري ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واإلذن هبا، من خالل عملية مماثلة 

يف املائة  0,5بنسبة صوص املواد املستنفدة لطبقة ألوزون، وتوسيع نطاق خدمات الصيانة املتبقية للعملية املتبعة خب
، ابإلضافة 2020لتشمل خدمة معدات احلماية من احلرائق املركَّبة قبل عام  2030إىل عام  2020للفرتة من عام 

اإلعفاءات ألغراض االستخدام إىل معدات التربيد وتكييف اهلواء. وأضافت أن املقرتح يسعى، من خالل 
الضروري، لكفالة أن تظل ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية متاحة لالستخدامات املختربية والتحليلية بعد عام 

 .فريق التقييم التقين واالقتصاديأكده  احتياج و، وه2020

فقط هو متديد فرتة  واحدا   إىل أنه يتضمن عنصرا   وعرض ممثل الوالايت املتحدة مقرتح حكومته، مشريا   -135
الصياغة، فإن املرمى السياسايت من وراء مقرتح حكومته هو نفس االختالفات يف اخلدمة الالحقة. وقال إنه على 

، 1٩/6مرمى املقرتح الذي قدمته حكومتا أسرتاليا وكندا. وكرر التأكيد على أن االستعراض استند إىل املقرر 
تعراض ونطاقه يتعلقان ببدء فرتة اخلدمة الالحقة يف األطراف غري العاملة ابملادة أن التوقيت احملدد لالس موضحا  

اعرتف ابحلاجة إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  فريق التقييم التقين واالقتصادي. وأشار إىل أن تقرير 5
قاذ الطائرات ومكافحة احلرائق. يف تطبيقات إمخاد احلرائق. وقال إن تلك التطبيقات يف بلده تنضوي يف جمال إن

املعدات املستخدمة يف تلك التطبيقات، اليت متتد ألكثر من عقد من قرتة حياة وقد انطلق املقرتح من واقع كون 
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الزمان، تتطلب نفقات رأمسالية كبرية. واهلدف هو تفادي إهناء خدمة معدات صاحلة للعمل قبل أواهنا. وأكد أن 
 طاق ويهدف إىل تلبية حاجة حمددة.التنقيح املقرتح ضيق الن

املقرتحني على أهنما ال يسعيان إىل متديد فرتة اخلدمة الالحقة. وستظل تلك الفرتة عند  ؤيدووشدد م -136
يف املائة من خط األساس، ولن ُيسمح ابستخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لغري أغراض  0.5مستوى 

 كالمها على اجلانب املتعلق ابلصحة العامة للتطبيقات املعنية.اخلدمة أو يف معدات جديدة. وأكد  

وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، أجاب مقدما املقرتحني على عدد من األسئلة اليت طرحتها أطراف  -13٧
 أخرى.

ففيما يتعلق مبقولة أن إبمكان هذه األطراف أن ختتار تقدمي طلب للحصول على إعفاء لالستخدام  -138
عن تعديل فرتة اخلدمة الالحقة، أوضحا أن اإلعفاء لالستخدام  بيقات إمخاد احلرائق، عوضا  الضروري ألغراض تط

الضروري من شأنه أن ُيسفر عن استخدامات إضافية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، يف حني أن املقرتح 
يف املائة  0.5حدود نسبة  يدعو إىل استخدامها خلدمة معدات احلماية من احلرائق وإمخادها، حبيث تظل يف

املخصصة لفرتة اخلدمة الالحقة، اليت ات فقت عليها األطراف فيما يتعلق بصيانة معدات التربيد وتكييف اهلواء. 
 من اإلعفاء لالستخدام الضروري، وهو أكثر مالءمة من وجهة النظر البيئية. وفضال   وقد اعُترب التمديد أكثر تقييدا  

كندا أن ختصيص صيانة معدات التربيد وتكييف اهلواء بوصفها االستخدام الوحيد لفرتة عن ذلك، أوضحت ممثلة  
، وبينت املشورة القانونية إمكانية إضافة 1٩٩5اخلدمة الالحقة ُأضيف إىل الربوتوكول عن طريق تنقيح يف عام 

 خدمة معدات احلماية من احلرائق بنفس الطريقة.

إىل ضرورة استخدام التنقيحات والتعديالت حبذر وإقالل،  5ادة وأشار عدة ممثلني ألطراف عاملة ابمل -13٩
مشريين إىل أن الكثري من تلك األطراف تواجه عناء يف التطبيق ولكنها مل تقرتح تنقيحات. وأعرب أحد املمثلني 

كبات عن أمله يف أن تُتناول أية مقرتحات حمتملة يف املستقبل لتنقيح اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من مر 
من جدول األعمال بشأن  5الكربون اهليدروكلورية فلورية يف بلده، عقب املناقشات اليت تدور يف إطار البند 

الروابط بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية يف فرتة االنتقال إىل البدائل ذات 
ي، أبسلوب مفتوح على غرار األسلوب املتبع حيال املقرتحني قيد القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العامل

 النظر.

يف املستقبل، ُأشري إىل أن املقرر  5وفيما يتعلق بفرتة اخلدمة الالحقة ابلنسبة لألطراف غري العاملة ابملادة  -140
 يام بذلك.، وأن من حقها أن تقرر مىت تود الق2020 يسمح هلا ابستعراض املسألة يف أي وقت حىت عام 6/1٩

على تلميح بدمج املقرتحني، أكد ممثل الوالايت املتحدة من جديد أن الفرق طفيف بني املقرتحني  وردا   -141
الراميني إىل توسيع نطاق فرتة اخلدمة الالحقة لتشمل معدات إمخاد احلرائق، إال أن بلده ال حاجة له إىل 

من ذلك القبيل. وأشار أحد  ي أن يقدم مقرتحا  االستخدامات املختربية والتحليلية، ولذلك فليس من املنطق
إن بلديهما حددا  ،هو وممثل آخر ،املمثلني إىل إمكانية دمج املقرتحني يف فريق عامل أو يف فريق اتصال. وقال

إن  اثلثاحلاجة إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لالستخدامات املختربية والتحليلية. وقال ممثل  أيضا  
 فكرة إيراد إشارة حمددة إىل ذلك يف نص التنقيح املقرتح. طرحمن اإليضاح، و  ة تتطلب مزيدا  املسأل

إطفاء ’’و ‘‘حلماية من احلرائقاب’’واقرتح أحد املمثلني توحيد املصطلحات املستخدمة فيما يتعلق  -142
مها أو اآلخر على مزااي وطلب ممثلون آخرون مواصلة النظر يف املصطلحني إذ رمبا ينطوي استخدام أحد. ‘‘احلرائق

 وعيوب نسبية.
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فريق التقييم التقين وأثري عدد من املسائل ملواصلة النظر فيها، مبا يف ذلك املسائل املطروحة يف تقرير  -143
، اليت مل تتناوهلا املقرتحات، مثل االحتياجات احملتملة يف جمال تطبيقات املذيبات، مبا يف ذلك ألغراض واالقتصادي

 ية زايدة استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املعاد تدويرها أو املكررة.اخلدمة، وإمكان

تشرتك يف رائسته السيدة لورا بريون )األرجنتني( والسيد واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال  -144
 ملواصلة مناقشة هذه املسألة.دافيندر اليل )اململكة املتحدة( 

ولية اليت دارت يف فريق االتصال، قال ممثل االحتاد الروسي إنه اقرتح يف مناقشات ويف أعقاب املناقشات األ -145
فريق االتصال أن يتم النظر يف إدراج الصناعة الفضائية اجلوية والتطبيقات الطبية يف التنقيح الذي اقرتحته الوالايت 

يدروكلورية فلورية يف مثل تلك املتحدة لربوتوكول مونرتايل، من أجل السماح ابستخدام مركبات الكربون اهل
يوافق على النص املقرتح، وعرض نسخة منه على األمانة لكي ينظر فيها  وقال إنه  .2020التطبيقات بعد عام 

 .الفريق العامل يف إطار فريق اتصال يشكل للنظر يف التنقيحات املقرتحة

من املسائل، منها ما إذا كان  ددا  وعرض الرئيس املشارك لفريق االتصال تقريره فقال إن الفريق انقش ع -146
 ينبغي اليت القطاعات هي وما وغري العاملة هبا؛ 5ينبغي اعتماد تعديل وحيد ينطبق على األطراف العاملة ابملادة 

 احلرائق، إمخاد أو احلرائق من احلماية استخدامات يشمل أن للتعديل ينبغي إذا ما ذلك يف مبا معاجلتها،
 االحتياجاتوما إذا كان من املمكن تلبية  والطبية؛ الفضائية واالستخدامات والتحليلية، ةاملختربي واالستخدامات

يف املائة، أو كإعفاءات ألغراض  0.5املتعلقة هبذه االستخدامات يف إطار خدمات الصيانة الالحقة البالغة 
 الزمين لالستمرار يف استخدمها؛االستخدام الضروري، وما هو النهج األمثل ابلنظر إىل الكميات املتاحة واإلطار 

دروكلورية فلورية املعاد تدويرها كافيا لسد االحتياجات، ال سيما وأن يوما إذا كان استخدام مركبات الكربون اهل
 بعض األطراف أفادت أبهنا غري كافية.

طراف واتفق الفريق العامل على أن يعود فريق االتصال إىل عقد جلساته خالل االجتماع الثالثني لأل -14٧
)ب( من جدول أعمال االجتماع احلايل، املتعلق ابلتعديالت املقرتحة  ٧من أجل استئناف عمله بشأن البند 

جيمع بني مقرتحي التعديل لكي ينظر فيه فريق االتصال  لربوتوكول مونرتايل، وطلب إىل األمانة أن تعد مشروعا  
 سائل اليت يناقشها فريق االتصال خالل هذا االجتماع.خالل االجتماع الثالثني لألطراف، ابإلضافة إىل موجز للم

 النظر فيمييا تقييدمييا األطراف من ترشييييييييييييحييات لكبييار اخلرباء يف فريق التقييم التقين واالقتصيييييييييييييادي - اثمناً 
 (29/20)املقرر 

، الذي عانيَّ مبوجبه االجتماع التاسع 2٩/20عرضت الرئيسة املشاركة هذا البند، مشرية إىل املقرر  -148
. فريق التقييم التقين واالقتصاديون لألطراف رؤساء مشاركني للجان اخليارات التقنية وكبار اخلرباء من أعضاء والعشر 

. وأضافت أن األطراف 2018وقالت إن كبار اخلرباء ُعينوا للعمل يف الفريق ملدة سنة واحدة، حىت هناية عام 
 كبار اخلرباء إىل جدول أعمال االجتماع احلايل.  إضافة النظر يف ترشيحات نفسهطلبت إىل األمانة يف املقرر 

من اجمللد  2وأشارت إىل أن األطراف تفضل اإلشارة إىل اخلربات اليت يتطلبها الفريق، واملدرجة يف املرفق  -14٩
لنفس التقرير.  1، وإىل القائمة الكاملة ألعضاء الفريق، الواردة يف املرفق 2 018من التقرير املرحلي للفريق لعام  3
يف اختصاصات الفريق، فيما خيص تعيني ما بني خبريين وأربعة من  إليهإىل اهلدف املشار  وجهت االنتباه أيضا  و 

كبار اخلرباء لتوفري خربات حمددة ال تتوافر لدى رئيسي الفريق أو رؤساء جلان اخليارات التقنية، مع مراعاة التوازن 
 اجلنساين واجلغرايف.
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الرتشيحات الفردية، بل تعقد األطراف املهتمة بتقدمي ترشيحات لكبار واقرتحت أال تناقش األطراف  -150
اخلرباء مشاورات غري رمسية مع أعضاء الفريق واللجان وممثلي األطراف األخرى. وقالت إنه عقب املشاورات اليت 

لة أية ترشيحات ، يف فرتة ما بني الدورات وخالل االجتماع الثالثني لألطراف، ينبغي إحااحلاليةجرت خالل اجللسة 
قرر األطراف تقدميها إىل األمانة يف شكل ورقة اجتماع لكي ينظر فيها االجتماع الثالثون لألطراف. مث دعت ت

 األطراف إىل تقدمي تعليقات عامة.
دور مهم، إذ يتيح للفريق  فريق التقييم التقين واالقتصاديواتفق املمثلون على أن دور كبار اخلرباء يف  -151

بني كبار اخلرباء املنتمني  خربات مل يكن ليملكها خالف ذلك. بيد أهنم أعربوا عن أسفهم لعدم وجود توازن حاليا  
واألطراف العاملة هبا، وهو وضع يتناىف مع اختصاصات الفريق. وأشار بعض  5إىل األطراف غري العاملة ابملادة 

لكفالة متكن الفريق من االستجابة  األطراف بزمام املبادرة يف تقدمي الرتشيحات، سعيا  املمثلني إىل ضرورة إمساك 
للطلبات اليت توجهها إليه األطراف. وأبرزت واحدة من املمثلني حاجة الفريق إىل خربات ذات صلة بتنفيذ تعديل 

 عالية العملية.كيغايل، قائلة إهنا ترحب أبية اقرتاحات يتقدم هبا الفريق بشأن كيفية تعزيز ف
وعقب مشاورات غري رمسية، أفادت امليسرة  أبن املشاركني أعربوا عن عدة آراء خبصوص هذا البند، منها  -152

ضرورة أن تكفل األطراف، كمبدأ عام، امتالك املرشحني للخربات املطلوبة يف فريق التقييم التقين واالقتصادي، 
 أن ومنها آخذة يف اعتبارها مبدأي التوازن اجلنساين واإلقليمي؛ وأن تقرتح املرشحني وتُقي ِّمهم على هذا األساس،

 تلك لتلبية يتكيف أن للفريق ينبغي ولذلك كيغايل،  تعديل ظل يف جديدة خربة جماالت إىل تدعو قد احلاجة
 على احتياجاته، عن الفريق يعرب أن املفيد من سيكون وأنه اخلربات؛ يف االستمرارية كفالة  مع االحتياجات،

 2018 لعام املرحلي التقرير من 3 للمجلد الثاين املرفق يف الواردة ‘‘املطلوبة اخلربات مصفوفة’’ يف املبني النحو
  .احملتملني املرشحني حتديد يف أنشط بدور الفريق يقوم وأن األطراف، إىل الفريق قدمه الذي

 ع الثالثني لألطراف.واتفق الفريق العامل على إرجاء مواصلة النظر يف البند حىت االجتما  -153

 مسائل أخرى - اتسعاً 
 11-الكربون الكلوري فلورياالنبعااثت العاملية ملركب  - ألف

، بشأن مسائل ٩إىل أنه قد أضيف يف إطار البند الفرعي، أشارت الرئيسة املشاركة  البندلدى تقدمي هذا  -154
مل بدعوة فريق التقييم العلمي وفريق أخرى، وذلك بناء على طلب أحد األطراف. واقرتحت أن يقوم الفريق العا

الكربون الكلوري االنبعااثت العاملية ملركب االقتصادي إىل تقدمي معلومات أساسية عن مسألة التقييم التقين و 
 من أجل تيسري مناقشتها من األطراف. ،11-فلوري
اع احلايل يف ضوء وأوضح ممثل االحتاد األورويب أنه طلب إدراج البند الفرعي يف جدول أعمال االجتم -155

، اليت خلصت نتائج دراسة UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2/Add.1املعلومات اليت قدمتها األمانة يف الوثيقة 
زايدة غري متوقعة ”. وقد كشفت الدراسة املعنونة 2018يف أاير/مايو  (Nature)‘‘ نيتشر’’علمية نشرهتا جملة 

الكربون الكلوري أن انبعااثت مركب “ 11-ربون الكلوري فلوريالكومستمرة يف االنبعااثت العاملية من مركب 
-الكربون الكلوري فلوريقد ازدادت يف السنوات األخرية رغم اإلبالغ عن القضاء على إنتاج مركب  11-فلوري

 مبوجب بروتوكول مونرتايل. وخالل مناسبة جانبية نُظ ِّمت يف اليوم السابق، قدمت اإلدارة الوطنية األمريكية 11
، اليت اسُتخدِّمت قياساهُتا اجلوية أساسا  للدراسة، عرضا  إعالميا  عن هذه (NOAA)للمحيطات والغالف اجلوي 

النتائج  يمن العرض التقدمي 1٧الدراسة وأتيح هذا العرض على البوابة اإللكرتونية لالجتماع. وتوجز الشرحية 
الكربون كانت سرعة االخنفاض السنوي يف تركيز مركب ،  2013الرئيسية للدراسة على النحو التايل: )أ( منذ عام 
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(؛ )ب( ازدادت انبعااثت مركب 2012-2002أبطأ مبرتني منها خالل العقد السابق ) 11-الكلوري فلوري
انبعااثت  ، وبقيت يف ارتفاع كل عام منذ ذلك التاريخ؛ )ج( ازدادت2012بعد عام  11-الكربون الكلوري فلوري

 مركب؛ )د( تدل املالحظات على إنتاج 2012من شرق آسيا منذ عام  11-ي فلوريالكربون الكلور مركب 
؛ 2010مل يتم اإلبالغ عنه بعد بدء التخلص التدرجيي العاملي من هذه املادة يف العام  11-الكربون الكلوري فلوري

ية عالية اجلودة )ه( يتطلب اكتشاف تغريات تكوين الغالف اجلوي وتشخيصها شبكة واسعة من القياسات العامل
 وأدوات منذجة دقيقة ومتطورة.

وإذ الحظ ممثل االحتاد األورويب أن هناك مزيدا  من املعلومات اليت أصبحت متاحة منذ نشر الدراسة،  -156
اقرتح أنه، بعد حتديث تقييم احلالة الراهنة من قبل أفرقة التقييم املعنية بربوتوكول مونرتايل، ميكن لألطراف أن توجه 

-مركب الكربون الكلوري فلوريإىل األفرقة حول املعلومات املقدمة، من أجل حتسني فهم قضية انبعااثت  األسئلة
. وميكن أن جتري األطراف بعد ذلك مناقشة مفتوحة وشفافة وشاملة بشأن أسلوب املضي يف معاجلة هذه 11

 ار بروتوكول مونرتايل.تقوض تلك االنبعااثت اجلهودا اليت بذلت حىت اليوم يف إطلكي ال  املسألة،
يف  وقدم السيد بول نيومان، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، عرضا  عن الدراسة اليت نشرت -15٧

، نيابة عن الرئيسني املشاركني للفريق، والسيد ستيفن مونتسكا، مقدم الدراسة الرئيسي، مشريا  إىل أن “نيتشر”
اع. وقال، موجها  االنتباه إىل النتائج الرئيسية للدراسة، إنه إذا كانت العرض متاح على البوابة اإللكرتونية لالجتم
، ال على إنتاجه، فإن املعطيات 11-مركب الكربون الكلوري فلوريالبياانت اليت مت حتليلها تشري إىل انبعااثت 

رجيي العاملي حدث بعد بدء التخلص التد 11-مركب الكربون الكلوري فلوريتوحي أبن هناك ارتفاعا  يف إنتاج 
التقييم العلمي الستنفاذ األوزون: . وأضاف يف اخلتام قائال  إن نتائج الدراسة ستدرج يف 2010من هذه املادة عام 

سيتضمن فصال  يناقش تداعيات انبعااثت و ،2018كانون األول/ديسمرب   31الذي سيستكمل حبلول ، 2018
ألوزون. وسيعد موجز تنفيذي لتقرير التقييم يف األسابيع على انتعاش طبقة ا 11-مركب الكربون الكلوري فلوري

إىل  ‘‘نيتشر’’القادمة، سيقدَّم للنظر فيه يف االجتماع الثالثني لألطراف. وقد أفضت الدراسة املنشورة يف جملة 
ابن إجراء حبوث إضافية، ومن املتوقع أن تصدر نتائج حتليالت البياانت اليت جُتمع يف احملطات يف الصني واليا

 .201٩ومجهورية كوراي يف وقت ما من عام 
مركب وقدمت السيدة مارانيون، الرئيسة املشاركة لفريق التقييم التقين واالقتصادي، معلومات إضافية عن  -158

غري  11-الكربون الكلوري فلوري ، مؤكدة أن املصادر احملتملة النبعااثت مركب11-الكربون الكلوري فلوري
الكربون  مركب ، وأن الفريق قد شرع يف دراسة هذه املسألة. وفيما يتعلق ابإلنتاج، يستخدممعروفة يف الوقت الراهن

، وكمادة تربيد يف بوليوريثانللرغاوى العازلة املرنة من مادة الإرغاء يف املقام األول كعامل  11-الكلوري فلوري
من االستخدامات األصغر واألقل شيوعا ، مبا مربدات الطرد املركزي املستخدمة يف املباين التجارية الكبرية، ولعدد 

يف ذلك استعماله كغاز دافع يف عبوات االستنشاق للمصابني ابلربو، وكمذيب يف عمليات التصنيع، وكذا يف مواد 
الكربون إطفاء احلرائق، ولكن توجد بدائل جتارية أبسعار معقولة ملعظم االستخدامات. وقد بلغ إنتاج مركب 

 350عند مستوى مع بلوغ االنبعااثت ذروهتا بدورها  (1)يف مثانينات القرن العشرينذروته  11-الكلوري فلوري
الكربون ، ويف إطار بروتوكول مونرتايل، بدأ التخلص التدرجيي من مركب ( سنواي  طن 350 000غيغاغرام )أو 

                                                           
 :انظر الصفحة الشبكية( 1)

https://unfccc.int/files/methods/other_methodological_issues/interactions_with_ozone_layer/application/pdf/ 
cfc1100.pdf مصادر من األطراف . ومل تشمل التقارير الصادرة عن دراسة املقبولية البيئية للبدائل من مركبات الكربون الفلورية
 .5العامل ابملادة 

 

https://unfccc.int/files/methods/other_methodological_issues/interactions_with_ozone_layer/application/pdf/cfc1100.pdf
https://unfccc.int/files/methods/other_methodological_issues/interactions_with_ozone_layer/application/pdf/cfc1100.pdf
https://unfccc.int/files/methods/other_methodological_issues/interactions_with_ozone_layer/application/pdf/cfc1100.pdf
https://unfccc.int/files/methods/other_methodological_issues/interactions_with_ozone_layer/application/pdf/cfc1100.pdf
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لدى األطراف العاملة  2010، ويف عام 5لدى األطراف غري العاملة ابملادة  1٩٩6يف عام  11-الكلوري فلوري
لالستخدامات  11-مركب الكربون الكلوري فلوري، لكن مع استثناءات ختص إنتاج كميات قليلة من 5ابملادة 

مركب الكربون الضرورية، مثل عبوات االستنشاق اخلاصة مبرضى الربو. ومن املفروض أن جيري اإلبالغ عن إنتاج 
من بروتوكول مونرتايل،  ٧، وذلك مبوجب املادة (2)ن االستخداماتللمواد األولية وغريها م 11-الكلوري فلوري

مركب الكربون وأشارت إىل أن  األطراف حىت الساعة عن أي استخدام من استخدامات املواد األولية.تبلغ ومل 
األنتيمون بوجود  ،يف الطور السائلوريك ورابع كلوريد الكربون لمحض اهليدروف مننتج يُ  11-الكلوري فلوري

-مركب الكربون الكلوري فلوريو  11-مركب الكربون الكلوري فلوريمن  ا  خليطيكون الناتج كعنصر حفَّاز. و 
يف املائة  100وميكن التوصل إىل  .، حيث ميكن التحكم يف نسبيت املركبني عن طريق تغيري ظروف التشغيل12
مركب الكربون الكلوري ملائة من يف ا 100بسهولة نسبية؛ أما نسبة  12-مركب الكربون الكلوري فلوريمن 

ولكنها ليست مستحيلة يف املرافق املشغلة على حنو جيد. وميكن حتقيق نسبة  فهي أصعب حتقيقا   11-فلوري
تكون االنبعااثت الناجتة عن  ،رافق املشغلة على حنو جيداملمن أي من املادتني دون صعوبة كبرية. ويف  ٧0:30
 (.املائة يف 0.5توسط )مب جدا   منخفضة اإلنتاج عمليات

وجدت أن الزايدة يف انبعااثت الكربون “ نيتشر”وقالت السيدة مارانيون إن الدراسة املنشورة يف جملة  -15٩
، مما يوحي أبن هناك 11-تبدو غري ذات صلة ابإلنتاج السابق من الكربون الكلوري فلوري 11-الكلوري فلوري

يتكون كمنتج اثنوي أثناء  11-أضافت أن الكربون الكلوري فلوريإنتاجا  جديدا  غري مبلغ عنه من هذه املادة. و 
، غري أن هذا اإلنتاج ضئيل يف ظروف 22-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريتصنيع مواد كيميائية أخرى، مثل 

اجلاسئة مبركب  بوليوريثانالرغاوى  إرغاء يفالتشغيل العادية. وقد استعيض عن استخدامه إىل حد كبري كعامل 
ستخدم لبعض تطبيقات يُ  11-الكربون الكلوري فلوري، وابفرتاض أن ب141-الكربون اهليدروكلوري فلوري

 ٩0 000التزود مبا قدره يف املائة أثناء عمليات العزل، فسيلزم  15، مبعدل انبعاث مرتفع يبلغ بوليوريثانرغاوى ال
طنا  يف  13 000ة إلطالق انبعااثت تناهز أو إنتاج تلك الكمي 11-طن يف السنة من الكربون الكلوري فلوري

حول ما إذا  يف شرق آسيا منذ حنو مثاين سنوات، أاثرت قلقا   وأشارت إىل حدوث عدة حرائق خطرية جدا  السنة. 
ابلبنتان احللقي. وقد مت حتديث  اليت يتم إرغاؤهاكانت ُتستخدم كميات كافية من مثبطات اللهب يف الرغاوى 

من براءات  من العوازل البالستيكية يف البناء. وقالت إن عددا   كان ُيسمح فيها بكمية قليلة جدا    املعايري ومرت فرتة
ُنشرت على مدى السنتني املاضيتني. وال تُعرف حىت اآلن  11-االخرتاع املتعلقة مبركب الكربون الكلوري فلوري

ن املنتجات ذات الصلة قد طُرحت يف السوق. اليت ُقدمت فيها تلك الرباءات، وما إذا كان أي م الوالية القضائية
انضمت إىل املخزوانت العاملية من الرغاوى ومواد التربيد، اليت تسبب  ومضت قائلة إن الكميات املنتجة سابقا  

من أية خمزوانت  يتسرب تدرجييا   11-ابلفعل انبعااثت من تلك املادة. وكذلك فإن مركب الكربون الكلوري فلوري
 وبعده. 2012ستمر هذا التسرب التدرجيي قبل عام متبقية. وقد ا

 مركب الكربون الكلوريسرب تُ بدأت الكميات املكدسة الت إن فيما يتعلق ابملربدات، فق أما -160
يقدر من ذلك املركب العاملي بشكل تدرجيي، غري أن جمموع الكمية املخزنة يف املربدات على الصعيد  11-فلوري

وأضافت أن املخزوانت املعروفة ملركب الكربون الكلوري . على األكثر طن 4 000و 3 000مبا يرتاوح بني 
يف الرغاوى العازلة، وال  ( موجودة أساسا  2008طن يف عام  1 420 000 ـــ)املقدرة يف اجملموع بـ 11-فلوري
وأي إنتاج  الثالجات.ذي اخلالاي املغلقة املستخدم يف ألواح تغليف األبنية واألجهزة املنزلية مثل  البوليوريثانسيما 

ومن املتوقع أن تنخفض االنبعااثت  إضايف هلذه املادة سيؤدي إىل زايدة كميتها يف املخزوانت و/أو كمياهتا املنبعثة.
                                                           

 ائية أخرى.ياستخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون كمكوانت للتصنيع التجاري ملواد كيم تشري استخدامات املواد األولية إىل  (2)



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7 

32 

وأشارت إىل حدوث املزيد  مبرور الوقت، حسب كمية عامل اإلرغاء املتبقية يف الرغاوى. من املخزوانت تدرجييا  
ومضت قائلة إن الزايدة املفاجئة  ثناء عمليات تفكيكها والتخلص منها بوجه عام.من االنبعااثت من الرغاوى أ

يف االنبعااثت من املخزوانت ستتوقف على التدمري املفاجئ للرغاوى ذات اخلالاي املغلقة، مع عدم اختاذ أية تدابري 
كربون الكلوري طن من مركب ال 13 000للسياق، قالت إن انبعاث  وتوضيحا   للتخفيف من االنبعااثت.

سيتطلب تدمري مليوين طن من املواد الرغوية، أي ما يعادل ثلث اإلنتاج السنوي العاملي الكلي  سنواي   11-فلوري
وعلى نفس املنوال، ميكن أن  ، مبا يف ذلك مجيع عوامل اإلرغاء.201٧من رغاوى البوليوريثان اجلاسئ يف عام 

من استعادة وإعادة تدوير حمتوايت ألواح الرغاوى العازلة،  11-تنتج انبعااثت مركب الكربون الكلوري فلوري
منذ  طن من هذه املادة سنواي   13 000حيث ُيسمح لعامل اإلرغاء ابالنفالت، غري أن إطالق انبعااثت قدرها 

مليون ثالجة كبرية من النوع املستخدم يف الوالايت املتحدة، أو  13كان سيتطلب التخلص من   2013عام 
 ك العدد أو ثالثة أضعافه يف حالة التخلص من ثالجات أصغر مثل تلك املستخدمة يف آسيا وأورواب.ضعف ذل

يف مدافن القمامة يف هناية حياهتا، حيث ينبعث منها مركب  ونوهت أبن املواد الرغوية تُرمى عموما   -161
ثناء أية كميات تتم معاجلتها ( ابستيف املائة سنواي   0.5مبرور الوقت )بنسبة ببطء  11-الكربون الكلوري فلوري

ومن املرجح أن تستمر  بواسطة البكترياي( يف مدافن القمامة. 11-)حتلل مركب الكربون الكلوري فلوري أحيائيا  
ولكي  من مدافن القمامة. مبرور الوقت االنبعااثت من املواد الرغوية عقب تدمري املباين أو األجهزة املنزلية انطالقا  

ا ينبغي حدوث مطة مبخزوانت املواد الرغوية )عن طريق التسرب أو التخلص( كبمللحوظة مرتتكون االجتاهات ا
وال يعلم فريق التقييم التقين واالقتصادي ما إذا كانت هناك  .2012تسارع يف االجتاهات القائمة بعد عام 

بدأت أو تسارعت بعد مسببة لالنبعااثت  11-استخدامات جديدة أو غري عادية ملركب الكربون الكلوري فلوري
وهناك عدد من االستخدامات العملية املمكنة هلذا املركب، مثال كعامل إرغاء أو مادة مربدة، أو  .2012عام 

 كمذيب سريع التبخر.
، شكر املمثلون أعضاء فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التقين واالقتصادي على ما قدموه بعد العرضو  -162

 جمهود. من معلومات وما بذلوه من
انبعااثت وأوضح السيد نيومان، يف معرض رده على أسئلة حمددة حول عرضه، أن الزايدة اليت لوحظت يف  -163

مركب الكربون الكلوري ال ميكن أن تكون نتيجة لظواهر طبيعية، ألن غاز  11-مركب الكربون الكلوري فلوري
رتار العاملي ميكن أن ينتج عنه تغري يف انتشار غاز من صنع اإلنسان مل تنتجه الطبيعة، مضيفا  أن االح 11-فلوري

يف طبقة أوزون السرتاتوسفري، غري أن هذه التغريات لن تكون ذات أثر كبري  11-مركب الكربون الكلوري فلوري
 52يرتاوح بني  11-مركب الكربون الكلوري فلوريعلى التقديرات العاملية لالنبعااثت، نظرا  إىل أن عمر غاز 

ما يتعلق ابلفرق بني التقديرين السنويني العامليني املقدمني يف الدراسة عن االنبعااثت السنوية لغاز سنة. وفي 5٧و
جيغاغرام يقابل الزايدة املالحظة يف  13، أوضح أن التقدير الذي يشري إىل 11-مركب الكربون الكلوري فلوري

، يف حني 11-لكربون الكلوري فلوريمركب امتوسط االنبعااثت السنوية، على افرتاض عمر جوي اثبت لغاز 
فوق  11-مركب الكربون الكلوري فلوريجيغاغرام من انبعااثت  30و 25أن التقدير الذي يشري إىل ما بني 

مع الزمن  11-مركب الكربون الكلوري فلورياملستوايت املفرتضة يقوم على الفرضية اليت مفادها أن تناقص خمزون 
 اض مماثل يف االنبعااثت.كان ينبغي أن يالحاظ معه اخنف

الذي قد يكون  11-مركب الكربون الكلوري فلوري وخبصوص املسائل املتعلقة بكمية ومدة وطبيعة إنتاج -164
مركب وراء االرتفاع املالحظ لالنبعااثت، قال السيد نيومان إن عمليات املراقبة اجلوية تظهر أن انبعااثت مركبات 

مركب جيغاغرام سنواي ، لكنها ال تفسر ما كان عليه إنتاج  13مبقدار قد ازدادت  11-الكربون الكلوري فلوري
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. وردا  على سؤال خبصوص ما إذا كان من شأن مواد كيميائية أخرى أن تساعد يف 11-الكربون الكلوري فلوري
مركب الكربون ، قال إن البصمات الكيميائية، مثل 11-مركب الكربون الكلوري فلوريحتديد مصدر انبعااثت 

وثنائي كلور امليثان وأول أكسيد الكربون يف عينات اهلواء، قد مكنت العلماء من ربط  22-هليدروكلوري فلوريا
ابالنبعااثت الفعلية، وحتديد منطقة شرق آسيا  11-مركب الكربون الكلوري فلوريالزايدات املالحظة يف انبعااثت 

عيني ارتباط البصمة الكيميائية بقطاع معني من أجل كمصدر هلذه االنبعااثت. وإذ أشار إىل أنه من املستصوب ت
حتديد املصادر احملتملة لالنبعااثت، قال إن فريق التقييم العلمي مل يتناول بعد هذه املسألة ابلتفصيل، لكنه سيفعل 

 ذلك من اآلن فصاعدا .
ألوزون، قال على انتعاش طبقة ا 11-مركب الكربون الكلوري فلوريوخبصوص األثر املتوقع النبعااثت  -165

 ي، ما منئغيغاغراما  يف السنة يف املستقبل املر  5-+/13زايدة قدرها  السيد نيومان إن احلساابت األولية تظهر أن
ؤخر انسداد ثقب األوزون لثالثني عاما . يؤخر االنتعاش العاملي لطبقة األوزون بنحو تسعة أعوام، وأن يشأنه أن 

ستظهر بعد حوايل  11-مركب الكربون الكلوري فلوريايدة انبعااثت وردا  على سؤال آخر، أوضح أن آاثر ز 
يتجاوز مخسني  11-مركب الكربون الكلوري فلوريمخسة أعوام يف القارة املتجمدة اجلنوبية، ولكن مبا أن عمر 

 بعد وقوع االنبعااثت.على األقل  ا  عام 50ــــ لعاما ، فإن املشكلة ستستمر 
م إبالغ األطراف يف بروتوكول مونرتايل يف وقت سابق عن الزايدات وردا  على سؤال حول سبب عد -166

، أوضح السيد مونتزكا أن العلماء الحظوا للمرة األوىل 11-مركب الكربون الكلوري فلورياملالحظة يف انبعااثت 
عليها من  ، ولكنهم احتاجوا إىل وقت لتقييم وتفسري البياانت اليت مت احلصول2014زايدة يف االنبعااثت يف عام 

 خالل القياسات، قبل ترمجتها إىل معلومات مفيدة لصانعي السياسات.
إنه كان السيدة مارانيون ، قالت 11-لكربون الكلوري فلوريركب االتارخيية مل خداماتوخبصوص االست -16٧

ق وكمادة تربيد، وكذلك لطائفة من االستخدامات األصغر مثل عبوات االستنشا إرغاءيستخدم ابألساس كعامل 
-لكربون الكلوري فلوريللمصابني ابلربو. وفيما يتعلق ابلطلبات األخرية املتعلقة بطلبات تسجيل براءات اخرتاع ل

يف الرغاوى لتقليل قابليتها لالشتعال،  11-مركب الكربون الكلوري فلوري، قالت إن تلك الرباءات تتعلق برش 11
 أن مركز الرباءات ليس واضحا  من حيث االستغالل وكذلك ألشكال التكنولوجيا احلديثة، لكنها أشارت إىل

مركب الكربون التجاري لالستخدامات املقرتحة. وخبصوص األسئلة اليت أثريت بشأن املصادر احملتملة النبعااثت 
يف  11-مركب الكربون الكلوري فلوري، قالت إهنا قد تكون متوافقة مع استخدامات 11-الكلوري فلوري

العزل املستخدمة يف التربيد، ولكن فريق التقييم التقين واالقتصادي سيحتاج إىل مجع املزيد من الرغاوى ويف ألواح 
 املعلومات حىت يكون قادرا  على حتديد املصادر احملتملة لالنبعااثت املتزايدة.

ي ويف املناقشات اليت تلت ذلك، أُعرِّب عن تقدير عام لفريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوج -168
وجنح، استنادا  إىل  ا ،واالقتصادي لعرضهما الواضح والشامل والزاخر ابملعلومات، الذي أعد يف وقت قصري جد

ابسم جمموعة من األطراف، يف بيان نطاق املسائل والصعوابت اليت  تكلمالعديد من املمثلني، من بينهم ممثل 
ن من املهم النظر يف الكيفية اليت ميكن هبا احلصول تكتنفها. وقال املمثل الذي تكلم ابسم جمموعة من األطراف إ

أبفضل طريقة على املعلومات واستخدامها يف االجتماع احلايل واالجتماعات الالحقة، وأيدته يف ذلك ممثلة أخرى. 
ودعا معظم الذين تكلموا إىل إجراء املزيد من التحقيقات، وقال البعض منهم إهنا ينبغي أن تكون حتقيقات شفافة 

مركب الكربون وغري متحيزة. ووافق العديد من املمثلني على أن الزايدة املبلغ عنها يف االنبعااثت العاملية من  اما  مت
تبعث على القلق الشديد وأنه جيب على اجملتمع الدويل أن يتخذ إجراءات حامسة  (CFC-11) 11-الكلوري فلوري

ى أن يُدعَّم ذلك حبلول مستدامة وطويلة األجل للحيلولة دون ومجاعية يف إطار بروتوكول مونرتايل للتصدي هلا، عل
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حبذر، وعدم التسرع يف الوصول إىل استنتاجات،  تكرار نفس املشكلة. وشدد ممثل على أن من املهم املضي قدما  
ت مع التأكد، كما حدث يف السابق يف إطار الربوتوكول، من أن تُتخذ أي إجراءات استنادا  إىل بياانت ومعلوما

علمية وتقنية راسخة. وأشار ممثل آخر إىل أن فريق التقييم العلمي، على النحو املبني يف العرض الذي قدمه، الحظ 
يف وقت سابق، وقال  11-مركب الكربون الكلوري فلوريمشكلة حمتملة تتمثل يف زايدة االنبعااثت العاملية من 

 ة لو كان الفريق قد أبلغها يف وقت أبكر.إن األطراف كانت ستتخذ ابلفعل إجراءات للتصدي للمشكل
تستهلك املادة  5العديد من املمثلني، مبن فيهم ممثلون عديدون تكلموا ابسم أطراف عاملة ابملادة  وقال -16٩

بكميات منخفضة وظلت تسعى إىل وقف ومنع استخدام املواد احملظورة لضمان االمتثال اللتزاماهتا مبوجب 
مثرية للقلق  11-مركب الكربون الكلوري فلوريدة املبلغ عنها يف االنبعااثت العاملية من بروتوكول مونرتايل، إن الزاي

بتقويض مسعة الربوتوكول وجناحه املتواصل. وأعرب أحد املمثلني عن رأي مفاده أن حتديد املشكلة أظهر وهتدد 
واالنبعااثت اجلوية، مشريا  إىل أن هناك  أمهية احلفاظ على املراقبة العلمية العالية اجلودة للمواد املستنفدة لألوزون

من أجل حتسني فهم البياانت، وقد أيده يف هذا الرأي ممثل آخر. وأضاف  آليات قائمة إلجراء حتليل أكثر تفصيال  
أنه ينبغي أن تسعى مجيع األطراف للتأكد من الوفاء ابلتزاماهتا. وقالت ممثلة إن من املهم إشراك اجلهات األقرب 

املشكلة، بصفة خاصة، يف تتبع التطورات األخرى ومعاجلتها. وانشدت ممثلة أخرى اجلهات املسؤولة  إىل مصدر
إن حكومة بلده، اليت قدمت متويال  كبريا  للتخلص الياابن الزايدة، بينما قال ممثل العمل على إيقاف تلك عن 

يف  الكامل واصلة التمويلمبدافعي الضرائب التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، ستجد من الصعب عليها إقناع 
، قد حدثت ابلفعل ومل تعالا  11-الكربون الكلوري فلوريمركب حال ثبت أن هذه الزايدة اليت أبلغ عنها يف 
ولذا جيب أن تتعاون األطراف تعاوان  بناء  لتقييم الوضع واختاذ  .األمر الذي يقوض مسعة بروتوكول مونرتايل

 ة استنادا  إىل احلقائق.اإلجراءات املناسب
واقرتح عدة ممثلني اختاذ عدد من اخلطوات األولية يف االجتماع احلايل ويف األشهر اليت تسبق االجتماع  -1٧0

الثالثني لألطراف. وقال ممثل، متحداث  ابسم جمموعة من األطراف إنه يتعني الطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي 
لعرضه لسياسات من شأهنا أن تبقي األطراف على اطالع بشأن هذه املسألة،  مقتضبا   واالقتصادي أن يعد موجزا  

وأن توضح للحكومات أمهية هذه املسائل، وأن تبني بوضوح أن األطراف على االجتماع الثالثني املقبل لألطراف، 
وأعرب عدد من يف بروتوكول مونرتايل تتخذ إجراءات فورية للتصدي للمشكلة، وأيد املمثل يف ذلك عدة ممثلني. 

املمثلني عن االستعداد للعمل مع اآلخرين إلعداد ذلك الطلب. وقال ممثل إن فريق التقييم العلمي جيب أن حيقق 
فيما أبلغ عنه من زايدة يف االنبعااثت وأن يقدم تقريرا  عن ذلك إىل األطراف بشأن املصادر اجلغرافية واآلاثر 

ن املهم حتديد ما إذا كانت االنبعااثت أتيت من إنتاج جديد، أم من احملتملة يف أقرب وقت ممكن، وأضاف أن م
، أم من أي من املصادر النظرية اليت ُسلط عليها الضوء يف 11-ملركب الكربون الكلوري فلوريمصرف قائم 

من مركب العرض. وقال ممثل إن أفرقة التقييم ينبغي أن يُطلاب إليها أيضا  أن تقدم تقديرات للمخزوانت املتقادمة 
، وكيفية 11-مركب الكربون الكلوري فلوريسيما  عن كل بلد من البلدان، وال 11- فلوريي الكربون الكلور 

هلذا الغاية أوصى أبن ُتشجَّع األطراف على أن تبلغ عن البياانت املتعلقة مبخزوانهتا  حفظ هذه املخزوانت، وحتقيقا  
ثلة أخرى. وقالت ممثلة أخرى إن من املهم معرفة ما إذا كانت ذات الصلة إىل األمانة، وأيدت املمثل يف ذلك مم

هناك أية زايدات يف انبعااثت املواد احملظورة األخرى. ودعا ممثل إىل إنشاء آليات ملساعدة األطراف العاملة ابملادة 
وأيد املمثل يف رصد هذه املواد املستنفدة لألوزون وفرض رقابة عليها من أجل ضمان استمرار التخلص منها،  5

ابسم جمموعة من األطراف، أن ُيضمَّن موجز للعرض الذي قدمه  يف ذلك عدة ممثلني آخرين. واقرتح ممثل، متحداث  
يف تقرير االجتماع، وأيدته يف ذلك ممثلة أخرى. وقال ممثل آخر إنه يتعني إدراج  فريق التقييم التقين واالقتصادي
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كبند منفصل، وليس   11-مركب الكربون الكلوري فلوريت العاملية من املناقشات بشأن مسألة زايدة االنبعااث
 ، يف جدول أعمال االجتماع الثالثني لألطراف.‘‘مسائل أخرى’’حتت بند 

وأعرب العديد من املمثلني، من بينهم ممثل تكلم ابسم جمموعة من األطراف، عن الرغبة يف إجراء املزيد  -1٧1
 ييم األخرى يف إطار فريق اتصال بغية حتديد الطريق األمثل للمضي قدما .من املناقشات مع األطراف وأفرقة التق

إن وفد بلده يعمل مع اآلخرين على ورقة اجتماع يُطلاب فيها إىل اجلهات ذات اخلربة  نيمثلأحد املوقال  -1٧2
اع، لكي التقنية واملعلومات ذات الصلة تقامسها مع الفريق العامل، سواء يف جلسات عامة أو على هامش االجتم

يتسىن للمشاركني إطالع حكوماهتم وشعوهبم على احلالة الراهنة الفعلية. وأضاف أنه سيكون من املفيد أن تصدر 
 األمانة ورقة  تلخص فيها الوقائع كما هي لكي تكون مبثابة أساس للمناقشات.

عااثت مركب الكربون وقالت ممثلة ملنظمة مراقبة كانت قد أجرت حتقيقات يف الزايدة املبلغ عنها يف انب -1٧3
، عثرت على أدالة أبن تلك املادة تستخدم يف قطاع العوازل الرغوية املكونة من البوليوريثان، 11-الكلوري فلوري 

ال سيما يف القطاعني الفرعيني للبناء والتشييد، وأن االنبعااثت من ذلك القطاع قد تستأثر بقسط كبري من الزايدة 
تباع هنج شامل للتصدي للمسألة، بسبل منها دراسة العوامل احملركة إلنتاج واستخدام املبلغ عنها. وأكدت ضرورة ا

 .11- الكربون الكلوري فلوريمركب 
بعد ذلك قدم ممثل الوالايت املتحدة األمريكية ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر، ابسم جمموعة من  -1٧4

 األطراف.
 مشروع املقرر. ووافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال ملناقشة -1٧5
وبناء على ذلك، أنشأ الفريق العامل فريق اتصال تشرتك يف رائسته السيدة آين غابريل )أسرتاليا( والسيد  -1٧6

أوغستني سانشيس غيفارا )املكسيك(، للنظر يف التوضيحات اليت قدمتها أفرقة التقييم بشأن املعلومات الواردة يف 
 صيغته ووضع املتحدة، الوالايت قدمتها اليت االجتماعات غرفة ورقة يف الوارد املقرر مشروع يف والنظر عروضها؛
ومناقشة املسائل اليت ينبغي معاجلتها  اعتماده؛ إمكانية يف العضوية املفتوح العامل الفريق ينظر كي  النهائية،

تقارير الصحفية والرد على ال واإلجراءات اليت ينبغي اختاذها خالل الفرتة السابقة لالجتماع الثالثني لألطراف؛
 .11-عن االنبعااثت العاملية ملركب الكربون الكلوري فلوري  املنشورة مؤخرا  

ويف وقت الحق، أدىل ممثل الصني ببيان شجب فيه توزيع تقرير لوكالة التحقيقات البيئية خالل االجتماع  -1٧٧
مت فيه  بيع مركب الكربون الكلوري  شركة تنتمي إىل قطاع تصنيع عوامل اإلرغاء يف الصني ابلضلوع يف 18اهتُّ

يف الشهر  وقال إن حكومة بلده بدأت حتقيقا   واستخدامه بصورة غري قانونية وعلى نطاق واسع. 11-فلوري 
ووجدت أن نتيجة التحقيق حىت اآلن غري موافقة للنتائج اليت السابق، مباشرة بعد تلقيها نسخة من تقرير الوكالة، 

اليت أاثرت املناقشة  نيتشرف أن التقرير، الذي هو على طريف نقيض مع مقالة جملة وأضا .توصل إليها تقرير الوكالة
احلالية، استند إىل بياانت غري مدعومة ابألدلة مستقاة من مصادر غري موثوقة، من خالل وسائط التواصل 

شاركة املنظمات فهو يطعن يف مسعة صناعة عوامل اإلرغاء يف بلده، ويقوض فرص العمل بنية حسنة وم االجتماعي؛
 وأعلن عن أتييده لورقة غرفة االجتماع بوصفها أساسا   غري احلكومية يف احلوار الضروري للتصدي هلذه املسألة.

ملواصلة املناقشة خالل االجتماع الثالثني لألطراف، الذي أعلن استعداد بلده للمشاركة فيه مشاركة نشطة،  متينا  
أبسلوب هادئ وعلمي يتميز ابالحرتام املتبادل، وحث األطراف على إدانة  مجيع األطراف إىل العمل معا   داعيا  

 النشر غري املسبوق الهتامات ال أساس يف حق طرف آخر.
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وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، قال أحد املمثلني إن من حق مجيع املنظمات غري احلكومية تقدمي  -1٧8
هتامات من هذا القبيل، وأضاف أن على األطراف من معلومات إىل األطراف، بيد أنه من غري املقبول توجيه ا

 على البياانت الرمسية املتحقق منها. جانبها أن تبين مجيع استنتاجاهتا حصرا  

وأعرب ممثل آخر عن تقديره حلكومة الصني على استجابتها السريعة لتقرير وكالة التحقيقات البيئية،  -1٧٩
 التقرير على ممارسة أنشطة غري قانونية على نطاق واسع، وطلب عقد اجتماع ثنائي ملناقشة عدم وجود أدلة يف

 11-وحث ذلك الطرف على أن يوسع نطاق حتقيقاته لتشمل إنتاج واستخدام مركب الكربون الكلوري فلوري 
ن وأكد أن الزايدة يف االنبعااثت العاملية م يف قطاع مواد اإلرغاء برمته، وأن يتقاسم استنتاجاته األولية مع األمانة.

مشكلة ذات أمهية ابلغة الستمرار جناح الربوتوكول ومؤسساته، حبيث جيب  11-مركب الكربون الكلوري فلوري 
ة مجع تلك يالسماح ألية هيئة عامة مستقلة تكون لديها معلومات عن انتهاكات حمتملة، بغض النظر عن كيف

للبلدان اليت متلك  وأضاف أنه ينبغي أيضا   املعلومات، بلفت انتباه األطراف إليها كي يتسىن للعلماء تقييمها.
حمطات الرصد األقرب إىل املصدر أن تتشاطر ما لديها من بياانت بشفافية ويف الوقت املناسب لتمكني األطراف 

 من التصدي للمشكلة واختاذ إجراءات صارمة ومجاعية لوقف أية خمالفات.

ارية يف بلده هي ابلفعل حتقيقات تشمل القطاع ورد ممثل الصني على التعليقات، فقال إن التحقيقات اجل -180
من  يتم اكتشافهابرمته، وأن حكومة بلده ستستمر يف سلوك هنج عدم التسامح املطلق يف التعامل مع أية حاالت 

، وأضاف أن حكومة بلده ستواصل إنفاذ قوانني اإلنتاج واالستخدام غري القانونيني للمواد املستنفدة لطبقة األوزون
، اإلنتاج واالستخدام غري القانونني للمواد املستنفدة لطبقة األوزونالصارمة يف حال اكتشاف أية حاالت من البلد 

 وفرض عقوابت مشددة عليهم. -مع انتهاج هنج عدم التسامح على اإلطالق إزاء املرتكبني 

االتصال أبن الفريق  ويف أعقاب املناقشات اليت دارت ضمن فريق االتصال، أفادت الرئيسة املشاركة لفريق -181
على تشجيع األطراف  وقالت إن فريق االتصال اتفق أيضا   توصل إىل اتفاق بشأن صيغة منقحة ملشروع املقرر.

يف الفرتة السابقة لالجتماع  11-واملؤسسات املعنية على اختاذ إجراءات بشأن مركب الكربون الكلوري فلوري 
طلب إىل فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التقين واالقتصادي تقدمي  وأضافت أن فريق االتصال الثالثني لألطراف.

معلومات إضافية إىل االجتماع الثالثني لألطراف بقدر اإلمكان، كل يف إطار واليته احلالية، بشأن انبعااثت مركب 
مية أو تقنية جديدة كما طلب إىل األمانة أن تعد وثيقة توجز فيها أية معلومات عل  ؛11-الكربون الكلوري فلوري 

ياانت رصد تتعلق هبذا بوإىل األطراف واملؤسسات العلمية أن تتيح أية  ؛11-عن مركب الكربون الكلوري فلوري 
 وطلبت أن ُتدرج تلك الطلبات يف التقرير احلايل. املركب.

أبسلوب تعاوين وتكلمت ممثلة، طالبة إدراج بياهنا يف هذا التقرير، فأعربت عن اهتمامها الكبري ابلتصدي  -182
، كما أعربت عن اهتمامها مبناقشة فرص تعزيز 11-للتحدي الذي متثله انبعااثت مركب الكربون الكلوري فلوري 

بروتوكول مونرتايل عن طريق تعزيز قدرات األطراف، مبا يف ذلك القدرات على الرصد واإلبالغ والتحقق، من أجل 
 كفالة االمتثال للربوتوكول.

ن إن وكالة األرصاد اجلوية الياابنية ترصد حالة الغالف اجلوي، ويسعدها أن تتشاطر وقال ممثل اليااب -183
عن أمله يف أن ُيسهم تبادل املعلومات يف هذا الصدد  البياانت املستقاة مع األطراف يف بروتوكول مونرتايل، معراب  

قليمي يف شرق آسيا، ونظام رصد وأشار إىل أنه قد يكون من املفيد إنشاء نظام رصد إ يف جهود تقصي احلقائق.
واختتم بقوله إن  عاملي يف مرحلة الحقة، من خالل التوصيل بني مواقع الرصد القائمة لدى خمتلف األطراف.

من اآلن، يف االتصال مبديري حبوث األوزون التابعني لألطراف يف اتفاقية فيينا،  ، اعتبارا  األطراف قد ترغب أيضا  
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حالة طبقة األوزون واملواد املستنفدة لطبقة األوزون، مبا يف ذلك مركبات الكربون الكلورية  اليت تقاسم املعلومات عن
 فلورية.

واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع ألف من املرفق األول هلذا التقرير  -184
 إىل االجتماع الثالثني لألطراف للنظر فيه.

 أفرقة التقييم وتنظيمهااستعراض تكوين  - ابء
قدم هذا البند ممثل اململكة العربية السعودية فأوضح أنه يسعى ألن جتري األطراف استعراضا   -185

الختصاصات فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، وتكوين هذه 
مواجهتها عند تنفيذ تعديل كيغايل. وقال إن هذا التنفيذ سيقدم  الفرق وتوازهنا، يف ضوء التحدايت اليت يتعني

جمموعة من املسائل اهلامة إىل مداوالت األطراف، مثل تغري املناخ، ومركبات الكربون اهليدروفلورية، والكفاءة يف 
األفرقة على استخدام الطاقة، والظروف يف البلدان اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية، ومن املهم أن حتصل 

اخلربات املناسبة، مع عدم تكرار العمل الذي تقوم به كياانت األمم املتحدة األخرى، مثل اهليئة احلكومية الدولية 
 املعنية بتغري املناخ.

وأضاف أن من املهم بوجه خاص أن تتمتع مجيع األفرقة ابلتوازن بني األعضاء من خمتلف املناطق  -186
أصبح من الواضح خالل املناقشات بشأن تعديل كيغايل أن الكثري من الناس ال  واخللفيات. فعلى سبيل املثال،

يفهمون بشكل كاف الوضع الذي تواجهه البلدان اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية. ومن املهم أيضا جتنب 
األطراف العاملة  على األفرقة؛ وبشكل عام ال يوجد خرباء من 5سيطرة األعضاء من األطراف غري العاملة ابملادة 

. ويف اخلتام، أعلن أن وفده، وغريه من الوفود، يشاركون يف إعداد مشروع مقرر لكي ينظر فيه الفريق 5ابملادة 
 العامل.

ووافق أحد املمثلني على أن من حق األطراف أن تستعرض وأن تغري، إذا لزم األمر، إجراءاهتا يف ضوء  -18٧
فريق  الختصاصات طويال   إىل أن هناك استعراضا  شامال  استغرق وقتا  الظروف املتغرية، ولكنه أشار، مع ذلك، 

التقييم التكنولوجي واالقتصادي ُأجرِّي قبل ست سنوات. وأشار إىل أنه قد يكون من املمكن معاجلة الشواغل 
ة اليت تدرج من اليت أاثرها ممثل اململكة العربية السعودية من خالل عملية أقل طوال ، مثال  عن طريق تنقيح املصفوف

 خالهلا اخلربات املطلوبة للفريق.
غرفة اجتماع ورقة ويف وقت الحق، عرض ممثل اململكة العربية السعودية، ابسم جمموعة من األطراف،  -188

 تتضمن مشروع مقرر يتعلق هبذا البند الفرعي.
رفق األول هلذا التقرير واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع جيم من امل -18٩

 إىل االجتماع الثالثني لألطراف للنظر فيه.
 األهلية للحصول عل  املساعدة املالية والتقنية - جيم

أكد ممثل اإلمارات العربية املتحدة على الدعم الذي قدمه بلده لربوتوكول مونرتايل منذ إنشائه، وأنه كان  -1٩0
وتوكول. وعلى سبيل املثال قال إن بلده استضاف االجتماع السابع دائما  يف حالة امتثال اللتزاماته مبوجب الرب 

والعشرين لألطراف ويسَّر إمتام مسار ديب بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية، وهو يتعاون مع خمتلف املنظمات 
ورية، كما بشأن جمموعة متنوعة من املواضيع ذات الصلة ابملواد املستنفدة لألوزون ومركبات الكربون اهليدروفل

استضاف العديد من االجتماعات األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك اجتماعات شبكة مسؤويل األوزون يف غرب 
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آسيا، ويعكف على تنظيم سلسلة من املنتدايت بشأن تطوير تكنولوجيا تربيد بديلة يف البلدان ذات درجات 
 مالية من الصندوق املتعدد األطراف.احلرارة احمليطة العالية. وقال إن كل ذلك حدث دون أي مساعدة 

وأضاف أن اجملموعة اجلديدة من االلتزامات الناشئة عن تعديل كيغايل ستشكل حتداي  لألطراف العاملة  -1٩1
، وال سيما فيما يتعلق ابلتداخل يف تنفيذ التزاماهتا املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات 5ابملادة 

فلورية، خصوصا  ابلنسبة للبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية. ولذلك فهو يطلب أن تنظر الكربون اهليدرو 
األطراف يف أهلية اإلمارات العربية املتحدة للحصول على مساعدة مالية وتقنية للوفاء ابلتزاماهتا مبوجب بروتوكول 

 مونرتايل.
قرتاح أو مل يؤيدوه، ابملسامهة اليت قدمتها اإلمارات وأقر مجيع املمثلني الذين تكلموا، سواء ممن أيدوا اال -1٩2

 العربية املتحدة لربوتوكول مونرتايل وإبجنازاهتا فيما يتعلق ابلربوتوكول.

وأشار أحد املمثلني إىل أن مسألة أهلية اإلمارات العربية املتحدة كانت موضع نقاش طويل، وقد تناوهلا  -1٩3
الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، وأوضح أن الوالية يف إطار هذا جدول األعمال املؤقت لالجتماع التاسع و 

 البند تتمثل يف استئناف احملاداثت السابقة مع الرتكيز على املسألة احملددة املتعلقة ابإلمارات العربية املتحدة.
 وأكدت الرئيسة املشاركة هذا الفهم.

ة األهلية على نطاق أوسع، على النحو املنصوص عليه بيد أن بعض املمثلني أكدوا ضرورة النظر يف مسأل -1٩4
 يف وقت الحق. على هذا األساس)أ(، وأدلوا ببياانت  2أصال يف البند 

وقال أحد املمثلني إن بعض العناصر املتصلة بتنفيذ تعديل كيغايل مل حتدد بعُد وأن من غري املناسب يف  -1٩5
 الوقت الراهن اختاذ قرار بشأن طرف واحد.

م من أن العديد من املمثلني أكدوا اقتناعهم أبن لدولة اإلمارات العربية املتحدة نفس احلقوق وعلى الرغ -1٩6
، إال أحدهم شرح فهمه لتاريخ تصنيف البلد كطرف عامل ابملادة 5مثل سائر األطراف األخرى العاملة ابملادة 

، مث أعيد تصنيفها بعد فرتة وجيزة 5ملادة . وقال إن اإلمارات العربية املتحدة كانت يف ابدئ األمر طرفا  عامال  اب5
من خالل قرار  5على أهنا طرف غري عامل هبذه املادة، مث ُصنفت أخريا مرة أخرى على أهنا طرف عامل ابملادة 

من اجتماع األطراف. ويف ذلك الوقت ُحثَّت اإلمارات العربية املتحدة على عدم التماس املساعدة  جلنة التنفيذ بدال  
مل  5أطرافا  أخرى عاملة ابملادة أيضا  دوق املتعدد األطراف لرباجمها الوطنية. وبني املمثل نفسه أن هناك من الصن
 على مساعدة مالية من الصندوق.أبدا  حتصل 
وأعرب ممثل عن رأي مفاده أن قرار جلنة التنفيذ ينطبق على تنفيذ أنشطة للتخلص التدرجيي من املواد  -1٩٧

أن الوضع يف اإلمارات العربية املتحدة وطبيعة االلتزامات كالمها تغري منذ ذلك الوقت.  املستنفدة لألوزون، بيد
 وقال إن تعديل كيغايل يعال مركبات الكربون اهليدروفلورية واالحرتار العاملي.

على ذلك، رأى أحد املمثلني أن احلل الوسط السالف الذكر الذي جرى التوصل إليه عند اعتماد  وردا   -1٩8
تنفيذ للمقرر ال يزال قائما . وأضاف أنه يف مقابل تصنيف اإلمارات العربية املتحدة على أهنا طرف عامل جلنة ال
التدرجيي اخلاصة ابلبلدان العاملة ابملادة والتخفيض ، مما مسح هلا ابالستفادة من جداول التخلص التدرجيي 5ابملادة 

د األطراف، فإن هذا البلد جيب أال يكون مؤهال  للحصول ، وأبن تُعفاى من تقدمي مسامهات إىل الصندوق املتعد5
على دعم مايل من الصندوق. ورأى املمثل أن من غري املالئم طلب توجيه أموال دافعي الضرائب يف بلده إىل بلد 

جيب وأشار إىل أنه يف حالة إنشاء فريق اتصال ملعاجلة هذه املسألة، فإن واليته  فيه دخل الفرد أعلى منه يف بلده.



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7 

39 

وأكدت الرئيسة  أن تشمل مسألة األهلية للتمويل بشكل أعم وليس فقط فيما يتعلق ابإلمارات العربية املتحدة.
 .(3)املشاركة ذلك الفهم

 وشدد ممثل آخر على احلاجة إىل إجياد طريق للمضي قدما  يناسب كل طرف. -1٩٩
املشاورات الثنائية على هامش  إجراءاإلمارات العربية املتحدة ووافق الفريق العامل على أن تواصل  -200

 .، ابنتظار العودة إىل هذه املسألة خالل االجتماع الثالثني لألطرافاالجتماع
 الدعوة من اإلكوادور حلضور االجتماع الثالثني لألطراف - دال

 وجه السيد كارلوس ألربتو جاتيفا انراخنو، سفري إكوادور لدى النمسا، الدعوة إىل مجيع املشاركني حلضور -201
، مشريا  إىل أن هذه هي 2018تشرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  5االجتماع الثالثني لألطراف يف كيتو يف الفرتة من 

. ومن مث عرض اجلنوبيةاملرة األوىل اليت سيعقد فيها اجتماع لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف أحد بلدان أمريكا 
 سحرها.و  كويتو  فيلما  قصريا  يسلط الضوء على مجال مدينة

 اعتماد التقرير -عاشراً 
، على أساس مشروع التقرير الوارد يف 2018متوز/يوليه  14 سبتيوم ال التقريراعتمدت األطراف هذا  -202

 .للتقرير النهائية الصيغة بوضع األوزون أمانة وُكلفت. UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/L.1الوثيقة 
ق يف إسناد البياانت إىل أطراف حمددة ابستخدام االتسا املمثلنياعتماد هذا التقرير، طلب أحد  حنيويف  -203

 أمساء البلدان يف تقارير االجتماعات.

 اختتام االجتماع - ادي عشر
للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف ثالثني بعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أعلن اختتام االجتماع ال -204

 .2018متوز/يوليه  14السبت من يوم  22:45يف بروتوكول مونرتايل، يف الساعة 
  

                                                           
 (  اتفق على نص هذه اجلملة أثناء اعتماد التقرير.3)
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 األول املرفق

 املقررات مشاريع

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

 يقرر، لألطراف الثالثني االجتماع إن
 (11-االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوري فلوري - ألف

 11-فلوري الكلوري الكربون مركب ابنبعااثتقدما فريق االتصال املعين  مشروع
مركب العاملية من  النتائج العلمية األخرية اليت تظهر حدوث زايدة غري متوقعة يف االنبعااثت إذ يالحظ

، بعد اتريخ التخلص التدرجيي من االستهالك واإلنتاج الذي ُحدد 2012منذ عام  11-الكربون الكلوري فلوري 
 يف إطار بروتوكول مونرتايل،

 عن تقديره للجهود اليت يبذهلا اجملتمع العلمي يف تقدمي تلك املعلومات، وإذ يعرب

 لكبري من انبعااثت هذا املركب غري املتوقعة يف السنوات األخرية،إزاء احلجم ا وإذ يعرب عن قلقه الشديد

أن يطلب إىل فريق التقييم العلمي أن يزود األطراف بتقرير موجز عن الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت  -1
مبا  ، استكماال  للمعلومات الواردة يف التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات،11-مركب الكربون الكلوري فلوري 

يف ذلك املعلومات اإلضافية املتعلقة برصد الغالف اجلوي ووضع مناذج فيما يتعلق هبذه االنبعااثت، مبا يف ذلك 
االفرتاضات األساسية؛ ويتعني تقدمي تقرير موجز أويل إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي 

احلادي والثالثني لألطراف، وتقرير هنائي إىل االجتماع الثاين واألربعني، ومعلومات حمدثة إضافية إىل االجتماع 
 والثالثني لألطراف؛

أن يطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي تزويد األطراف مبعلومات عن املصادر احملتملة  -2
تاج واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة من عمليات اإلن 11-مركب الكربون الكلوري فلوري النبعااثت 

مركب الكربون الكلوري واالستخدامات احملتملة، وكذلك من املصارف، اليت قد تكون نتجت عنها انبعااثت من 
لفريق العامل املفتوح ابكميات غري متوقعة يف املناطق ذات الصلة؛ ويتعني تقدمي تقرير موجز إىل  11-فلوري 
 جتماع احلادي والثالثني لألطراف؛، وتقرر هنائي إىل االيف اجتماعه احلادي واألربعني العضوية

معلومات علمية أو تقنية ذات صلة قد تساعد على إثراء اليت لديها أية أن يطلب إىل األطراف  -3
، أن تقدم تلك أعاله 2و 1االقتصادي املشار إليها يف الفقرتني التقين و تقارير فريق التقييم العلمي وفريق التقييم 

 ؛201٩آذار/مارس  1 املعلومات إىل األمانة حبلول

، على دعم اجلهود العلمية، مبا يف ذلك فيما وبقدر اإلمكان أن يشجع األطراف، حسب االقتضاء -4
 11-مركب الكربون الكلوري فلوري خيص قياسات الغالف اجلوي، ملواصلة دراسة االنبعااثت غري املتوقعة من 

 يف السنوات األخرية؛
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علمية واملنظمات واملؤسسات املعنية ابلغالف اجلوي ذات الصلة أن يشجع املنظمات واملؤسسات ال -5
يف حدود أمهيتها  11-مركب الكربون الكلوري فلوري على مواصلة دراسة وتطوير النتائج احلالية املتعلقة ابنبعااثت 

 ؛أعاله 1ومالءمتها لوالايهتا، هبدف اإلسهام يف التقييم املشار إليه يف الفقرة 
مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول أن تعمل، ابلتشاور  ألمانةأن يطلب إىل ا -6
فيما يتصل ابملواد تبني اإلجراءات يف إطار الربوتوكول والصندوق بنبذة عامة من أجل تزويد األطراف  ،مونرتايل

لربوتوكول وألحكام استمرار االمتثال اللتزامات ا اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمناخلاضعة للرقابة، 
إىل الفريق العامل  وأن تقدم تقريرا   االتفاقات يف إطار الصندوق، مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلرصد واإلبالغ والتحقق؛

 ؛إىل األطراف يف اجتماعها احلادي والثالثني هنائيا   املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني، وتقريرا  
 :أن يطلب إىل األطراف -٧
مركب الكربون ختاذ اإلجراءات املناسبة لكفالة املواصلة الفعلية لعملية التخلص التدرجيي من ا (أ)

 ؛لاللتزامات مبوجب الربوتوكول وتعزيزها وفقا   11-الكلوري فلوري

إبالغ األمانة أبية احنرافات حمتملة عن االمتثال من شأهنا أن تسبب زايدة غري متوقعة يف انبعااثت  (ب)
 .11- كلوري فلوريمركب الكربون ال

من بروتوكول مونرتايل عل  تكنولوجيا فعالة من  يث الطاقة  5من املادة  1 صول األطراف العاملة ابلفقرة  - ابء
 يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية

 قدمتا رواندا ابسم اجملموعة األفريقية مشروع
 ربوتوكول مونرتايل،بدء النفاذ الوشيك لتعديل كيغايل ل إذ يالحظ
الدور الذي تقوم به مجيع هيئات األمم املتحدة يف دعم االستجابة العاملية للتهديد الذي يشكله  وإذ يدرك

 تغري املناخ وآاثره املتزايدة يف مجيع أحناء العامل،
ت املزيد من اجلهود من أجل احلد من غازا أبن التنفيذ الفعال لتعديل كيغايل سيتطلب بذل وإذ يقر

االحتباس احلراري، وستنشأ عنه فرصة ملعاجلة الشواغل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة ويساهم يف احلد من 
 انبعااثت غازات االحتباس احلراري غري املباشرة،

تتسم  للتكنولوجيا اليت ال االنتشار الواسع النطاق يشكلهأن البلدان النامية تواجه التحدي الذي  وإذ يدرك
 و/أو املتقادمة و/أو البالية يف أسواقها،ابلكفاءة 

من تقريره الصادر يف أاير/مايو  5يف اجمللد  القتصادياالتقييم التقين و الفرص اليت ذكرها فريق  وإذ يدرك
، حيث أشري إىل أن هناك عدة فئات من األنشطة التمكينية ميكن أن تساعد على ربط األنشطة املتعلقة 2018

 أبنشطة اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، الطاقة أو احلفاظ عليهابتعزيز كفاءة استخدام 
وضع وتنفيذ سياسات/لوائح من أجل  5املادة من  1ابلفقرة العاملة  طرافأن يطلب دعما  ماليا  لأل -1

قة، ابلكفاءة يف استخدام الطا تتميزلتجنب جتميع وتصنيع معدات تربيد وتكييف هواء ومضخات حرارية ال 
 عن تفادي استرياد هذه املعدات ونفاذها إىل أسواقها؛ فضال  
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من شأهنا أن  5املادة من  1ابلفقرة العاملة  ألطرافلعلى انفذة لتمويل مشاريع إرشادية  يوافقأن  -2
عن اخلربة العملية إلثراء املناقشات والقرارات  توفر معلومات عن التكاليف والفعالية من حيث التكلفة، فضال  

 تعلقة ابحلفاظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع الصيانة؛امل
أن يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف أن تضع مبادئ توجيهية لعمليات الشراء  -3

ابجلملة تتيح جتميع الطلبات ملعدات تتميز بكفاءة عالية يف استخدام الطاقة وبقدرة منخفضة على إحداث 
 عاملي أبسعار ميسورة؛االحرتار ال
أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يدرج يف تقاريره السنوية معلومات مستكملة  -4

عن تكلفة وتوفر مواد تربيد ذات قدرة أقل على إحداث االحرتار العاملي ومعدات تتميز ابلكفاءة يف استخدام 
 لك البلدان اليت تتميز بدرجات حرارة حميطة عالية؛الطاقة ميكن استخدامها يف كل املناطق، مبا يف ذ

أن يطلب إىل الوكاالت املنفذة تيسري توفري تدريب حمدد األهداف على التصديق والسالمة واملعايري  -5
صون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة  على 5املادة من  1ابلفقرة العاملة  طرافوالتوعية وبناء القدرات مبا يساعد األ

 لتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.يف معدات ا

استعراض اختصاصات أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية وتكوينها وتوازهنا، وكذلك جماالت اخلربة الفنية املطلوبة  -جيم
 ألعضائها

مشروع قدما األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتونس ورواندا والعراق وعمان والكويت ومصر 
 لكة العربية السعودية واهلندواملم

الذي اعُتمدت مبوجبه اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي، بصيغتها  8/1٩إىل املقرر  إذ يشري
 الذي نُقحت مبوجبه االختصاصات، 24/8الواردة يف املرفق اخلامس لتقرير االجتماع الثامن لألطراف، وإىل املقرر 

تقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية، من خالل تقدمي التقييمات إىل أن فريق التقييم ال وإذ يشري
 واملعلومات العلمية والتقنية املستقلة، قد ساعدت األطراف على التوصل إىل قرارات مستنرية، 

، وعمله املتعلق بتنظيم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٧/34)هـ( من املقرر  5إىل الفقرة  وإذ يشري
من أجل  5من املادة  1جلهود الرامية إىل زايدة مشاركة اخلرباء من األطراف العاملة ابلفقرة خبصوص اما ال سي

 حتسني اخلربات والتوازن اجلغرافيني،
الذي اعتمد االجتماع الثامن والعشرون مبوجبه تعديل بروتوكول مونرتايل،  28/1إىل املقرر  ا  وإذ يشري أيض

ي من مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي، مما أدى إىل التخلص التدرجي
 وهي من غازات الدفيئة اليت تؤدي إىل نشوء حتدايت جديدة،

الذي سلم فيه االجتماع الثامن والعشرون لألطراف أبن التخلص  28/3إىل املقرر  وإذ يشري كذلك
وفلورية يف إطار بروتوكول مونرتايل من شأنه أن يتيح فرصا  إضافية لتحفيز التدرجيي من مركبات الكربون اهليدر 

 وكفالة حتقيق التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة يف األجهزة واملعدات،
أمهية احملافظة على الكفاءة يف استخدام الطاقة و/أو حتسينها أثناء التحول بعيدا  عن استخدام  وإذ يدرك

روفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي إىل استخدام بدائل ذات قدرة مركبات الكربون اهليد
 منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية،
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ربعني، يطلب إىل أمانة األوزون أن تعد وثيقة للفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته احلادية واأل -1
 بشأن أفرقة التقييم وهيئاهتا الفرعية، يف ضوء الظروف املتغرية، مبا يف ذلك تعديل كيغايل، تشمل ما يلي:

 5من املادة  1االختصاصات والتكوين والتوازن يف التمثيل اجلغرايف ومتثيل األطراف العاملة ابلفقرة  )أ(
 واألطراف غري العاملة هبا، وكذلك التوازن اجلنساين؛

جماالت اخلربة الفنية املطلوبة للتصدي للتحدايت املقبلة أمام تنفيذ تعديل كيغايل، من قبيل الكفاءة  ب()
 يف استخدام الطاقة واملنافع املناخية والسالمة وما إىل ذلك؛

األطراف إىل تقدمي مسامهاهتا إىل األمانة لتمكينها من إعداد الوثيقة لينظر فيها الفريق أن يدعو  -2
ل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني، كي يتسىن اختاذ قرار بشأهنا خالل االجتماع احلادي العام

 والثالثني لألطراف.
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 املرفق الثاين
 موجزات للعروض اليت قدمها أعضاء فريق التقييم التقين واالقتصادي

  فيما يتعلق ابملواد اخلاضعة للرقابةبشأن تكنولوجيا التدمري 29/4تقرير فرق العمل املعنية ابملقرر  - ألف
قدمت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة لفريق التقييم التقين واالقتصادي واملعنية بتكنولوجيا التدمري  - 1

 2٩/4بشأن تكنولوجيا التدمري للمواد اخلاضعة للرقابة. وأشارت إىل أنه يف املقرر  2٩/4استجابة الفريق للمقرر 
 23/12طلبت إىل الفريق أن جيري تقييما  ألنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة مبوجب املقرر  كانت األطراف قد

هبدف أتكيد انطباقها على مركبات الكربون اهليدروفلورية، واستعراضا  ألية تكنولوجيا أخرى ميكن إدراجها يف 
ابة. وأفادت أبن الفريق كان قد شكل فرقة قائمة تكنولوجيا التدمري املعتمدة فيما يتعلق جبميع املواد اخلاضعة للرق

عمل استجابة للمقرر، وقدمت عشرة أطراف معلومات وفقا  للمقرر. وأشارت إىل أن فرقة العمل قامت أيضا  
أبعمال البحث يف املؤلفات واستعرضت غري ذلك من البحوث املتاحة للعامة وطلبت معلومات إضافية وإيضاحات 

لتكنولوجيا ومالكيها. وقدمت فرقة العمل تقريرها األول يف أوائل نيسان/أبريل، مفصلة من األطراف وموردي ا
وقررت أن من الضروري إعداد وتقدمي تقرير تكميلي إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه األربعني، على 

 النحو املنصوص عليه يف القرار.
 من االلتزامات مبوجب بروتوكول مونرتايل وتعديل ويف معرض تقدميها للمعلومات األساسية، أوجزت عددا   - 2

كيغايل املدخل عليه واليت تتطلب تدمري املواد اخلاضعة للرقابة بواسطة تكنولوجيا توافق عليها األطراف. وأكدت 
أن األطراف قد اعتمدت مقررات تطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقيم أنواع تكنولوجيا التدمري منذ 

الجتماع األول لألطراف، وأن توافق األطراف عليها، على أن تستكمل األطراف قائمة تكنولوجيا التدمري يف ا
. وبىن التقييم احلايل على التقييمات السابقة اليت أجراها الفريق 23/12مقررات تدرجيية، آخرها يف مرفق املقرر 

، وضع 2002. ويف العام 2002ر اليت صدرت منذ العام واهليئات الفرعية التابعة له، مبا يف ذلك عدد من التقاري
الفريق معايري للفرز من أجل تقييم أنواع تكنولوجيا التدمري وعرض هذه املعايري. وحيتسب أحد هذه املعايري وهو 

إىل  كفاءة التدمري واإلزالة بطرح كتلة املادة الكيميائية اليت ُتطلق يف غازات املداخن من الكمية األصلية الداخلة
النظام. وتعلقت املعايري األخرى ابنبعااثت الديوكسينات والفيوراانت، والغازات احلمضية، واجلسيمات وأول أكسيد 
الكربون وبقدرة التكنولوجيا على املعاجلة. واستخدمت هذه املعايري كأساس للتقييمات اليت أجراها الفريق على 

استخدمت املعايري نفسها أيضا  كأساس للتقييم الذي أجري مؤخرا  ، وقد 2002أنواع تكنولوجيا التدمري منذ العام 
من أجل كفالة االتساق الداخلي. وأشارت إىل أن التقييم مل ينظر يف التكاليف وال يف اجلدوى االقتصادية. وأكدت 

قين واالقتصادي، عن فرقة العمل التابعة لفريق التقييم الت 2002عام جمددا ، على النحو املوصوف يف التقرير الصادر 
على أن هذه املعايري متثل احلد األدىن من أوجه الكفاءة للتدمري واإلزالة، واحلد األقصى املسموح به من انبعااثت 
امللواثت إىل الغالف اجلوي عن طريق أنواع التكنولوجيا اليت تصلح للنظر فيها من أجل التوصية ابعتمادها 

كانت قد أفادت   2002لعام إىل أن فرقة العمل  لطبقة األوزون. وأشارت أيضا  كتكنولوجيا لتدمري املواد املستنفدة 
أبن املعايري حددت لكي متثل حال  وسطا  بني ما هو قائم ابلفعل من املعايري األكثر صرامة، واملعايري األقل صرامة 

وال يقصد منها أن تعين  أو املعدومة. وأشارت إىل أن معايري التقييم تستخدم كنقطة مرجعية ألغراض املقارنة،
ضمنا  مستوى قياسيا  للملواثت املنبعثة من أنواع تكنولوجيا التدمري، وأن هذه مسائل يتعني أن ينظر فيها املشغلون 
واحلكومات ضمن األطر التنظيمية الوطنية. وقدمت النهج الذي اتبعته فرقة العمل يف تقييمها ألنواع تكنولوجيا 

ليتها للتطبيق على تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مع اإلشارة إىل أن معايري األداء التدمري فيما يتعلق بقاب
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نفسها كانت قد استخدمت لكفاءة التدمري واإلزالة، ولغازات فلوريد اهليدروجني وأول أكسيد الكربون وللقدرات 
 التقنية.

ة العمل التابعة للفريق واملعنية بتكنولوجيا تريينوين، الرئيسة املشاركة يف فرق -وأسهبت السيدة هيلني فالرت - 3
التدمري، يف توضيحاهتا بشأن املعايري اليت تستخدمها فرقة العمل لتقييم التدمري، مالحظة أن تكنولوجيا التدمري 
ابلرتميد وبقوس البالزما واليت كانت قد استوفت املعيار املتعلق ابجلسيمات والديوكسينات والفيوراانت اعتربت 

على تلبية معيار األداء نفسه أثناء تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية. وقالت إنه من غري املرجح أن ختتلف  قادرة
مستوايت اجلسيمات اختالفا  كبريا  عن املستوايت اليت تتشكل أثناء تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وأن 

أكرب من األنواع املكلوارة وذلك حتت ظروف التشغيل نفسها. الديوكسينات والفيوراانت املفلوارة تتشكل بصعوبة 
( يتسم بثبات حراري أكرب من مركبات 2)املرفق واو، اجملموعة  23-وأشارت إىل أن مركب الكربون اهليدروفلوري
الكربون مركب  ، وأنواع التكنولوجيا اليت تليب املعايري احملددة لتدمري1الكربون اهليدروفلورية يف املرفق واو، اجملموعة 

ميكن أيضا  التوصية ابعتمادها من أجل تدمري مجيع مركبات الكربون اهليدروفلورية من املرفق  23-اهليدروفلوري
. بيد أن أنواع التكنولوجيا اليت كانت قد أثبتت ابلفعل قدرهتا على تلبية املعايري ملركبات الكربون 1واو، اجملموعة 

 23-الكربون اهليدروفلوريمركب ، ال ميكن ابلضرورة التوصية هبا لتدمري 1جملموعة اهليدروفلورية من املرفق واو، ا
بسبب ثباته احلراري األعلى نسبيا . وبسبب األساليب الفريدة واملتنوعة اليت تنطوي عليها تكنولوجيا التحويل، 

عندما يستخدم لتدمري يشرتط أن يثبت كل شكل من أشكال التكنولوجيا قدرته على تلبية مجيع معايري األداء 
مركبات الكربون اهليدروفلورية. وتشمل االعتبارات األخرى املوصوفة، احلاجة إىل أن يتخذ املشغلون االحتياطات 

تقييم لفرقة العمل املعنية أبنواع تكنولوجيا التدمري قد قامت املالئمة عند تدمري مواد التربيد القابلة لالشتعال. و 
ألنواع تكنولوجيا التدمري يف اخلسائر اليت حتدث  انظر أثناء حتليلهتمل  اولكنه 2018يف عام كفاءة التدمري واإلزالة 

أثناء استخدام أو مجع الكربون اهلالوجيين، مبا يف ذلك تكنولوجيا التدمري املستخدمة ملركب الكربون اهليدرفلوري 
تحويل والتكسري ابملفاعالت، ميكن ختفيض أو لربوميد امليثيل. وأخريا ، وابلنظر إىل طبيعة تكنولوجيا ال 23-

انبعااثت اجلسيمات وميكنها أن تستويف معيار األداء للجسيمات يف جمال تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية إذا 
كانت ملواثت النفط قد أزيلت. ووصفت بعد ذلك معايري تقييم بروميد امليثيل، مشرية إىل أنه على الرغم من 

مري، مل توافق األطراف حىت اآلن على أية تكنولوجيا لتدمري بروميد امليثيل. وخلص تقييم العام اإلبالغ عن التد
إىل أنه ابلنسبة لربوميد امليثيل، كما هو احلال للمصادر املركزة من املواد األخرى املستنفدة لطبقة لألوزون  2018

كفاءة إزالة املواد الناجتة عن خطوة التدمري أكرب من ومركبات الكربون اهليدروفلورية، ينبغي أن تكون نسبة التدمري و 
حتديد قيمة كمية لكفاءة  2018يف املائة لتقليل االنبعااثت إىل أدىن حد ممكن. ومل حياول تقييم العام  ٩٩,٩٩

 تقييمها.خطويت التطهري ابلتبخري واالنتزاع، أو أي من االنبعااثت اهلاربة املصاحبة هلا يف العملية الوحيدة اليت جرى 
املعنية  2018تريينوين بعد ذلك أساس التوصيات اليت قدمتها فرقة عمل العام  -وانقشت السيدة فالرت - 4

بتكنولوجيا التدمري. وأوصي ابعتماد التكنولوجيا لتدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون إذا تبني أهنا جنحت يف 
 األداء التقين، على األقل ضمن نطاق جترييب أو بياين، وذلك على تدمري املواد املستنفدة لطبقة األوزون وفقا  ملعايري

واالقتصادي قين التالتقييم فريق لفرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري التابعة  2002غرار ما أوصت به يف العام 
ون عندما وصفت التكنولوجيا أبهنا خضعت للفحص. وأوصي ابعتماد التكنولوجيا لتدمري مركبات الكرب

اهليدروفلورية إذا كانت تكنولوجيا تدمري ابألكسدة احلرارية أو بقوس البالزما ابلنسبة للمواد املستنفدة لطبقة 
األوزون، وإذا ثبت أن تلك التكنولوجيا تليب املعايري املتعلقة ابنبعااثت الديوكسينات والفيوراانت للمواد املستنفدة 

ات الكربون اهليدروفلورية وفقا  ملعايري األداء التقين للتدمري وكفاءة اإلزالة، لطبقة ألوزون، وإذا ثبت أهنا دمرت مركب
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ولفلوريد اهليدروجني وأول أكسيد الكربون، على األقل ضمن نطاق جترييب أو بياين؛ أو أهنا كانت تكنولوجيا 
ولوجيا تدمري جرى تطويرها معتمدة للتحويل )أو غري قائمة على الرتميد( للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، أو تكن

بوجه خاص ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وثبت أهنا دمرت مركبات الكربون اهليدروفلورية وفقا  ملعايري األداء التقين 
للتدمري وكفاءة اإلزالة، ولفلوريد اهليدروجني وأول أكسيد الكربون، وللجسيمات والديوكسينات والفيوراانت، على 

جترييب أو بياين. وأوصي ابلتكنولوجيا ابعتبارها ذات إمكانية عالية لتدمري املواد املستنفدة لطبقة األقل ضمن نطاق 
األوزون إذا ثبت أهنا دمرت مركبا  عضواي  مكلورا  مقاوما  للصهر من غري املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وفقا  ملعايري 

و بياين، مما يشري إىل أن التكنولوجيا اعتربت ذات إمكانية األداء التقين، وذلك على األقل ضمن نطاق جترييب أ
عالية للتطبيق مع املواد املستنفدة لطبقة األوزون ولكنها مل جُترَّب مع املواد املستنفدة لألوزون، وتوافق هذا مرة 

وجيا ابعتبارها املعنية بتكنولوجيا التدمري. وأوصي ابلتكنول 2002أخرى مع العملية اليت أجرهتا فرقة عمل العام 
ذات إمكانية عالية لتدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية إذا كانت من أنواع تكنولوجيا التدمري املعتمدة )مبا يف 
ذلك ألنواع تكنولوجيا التحويل( للمواد املستنفدة لطبقة ألوزون ولكنها مل يثبت فعليا  تدمريها ملركبات الكربون 

األداء التقين، على األقل ضمن نطاق جترييب أو بياين؛ أو إذا ثبت أهنا دمرت مركبات اهليدروفلورية وفقا  ملعايري 
عضوية مهلجنة مقاومة للصهر، يف شكل غازي أو سائل، من غري املواد املستنفدة لألوزون أو مركبات الكربون 

ياين، ولكنها مل جترَّب فعليا  مع اهليدروفلورية، وذلك وفقا  ملعايري األداء التقين، على األقل ضمن نطاق جترييب أو ب
 مركبات الكربون اهليدروفلورية.

واقتصرت فرقة العمل املعنية بتكنولوجيا التدمري على وصف أنواع تكنولوجيا التدمري يف حالة عدم توفر  - 5
 نية.بياانت كافية لتقييم تكنولوجيا التدمري من حيث معايري األداء نظرا  لعدم كفاية األدلة على القدرة التق

وأوجزت بعدئذ االعتبارات اإلضافية اليت قد ترغب األطراف أن أتخذها يف االعتبار عند اعتماد  - 6
اتبعت هنجا  موضوعيا  يف تقييمها من أجل كفالة  2018تكنولوجيا التدمري، مشرية إىل أن فرقة العمل لعام 

عمل أجرت جتميعا  شامال  للبياانت، مل االتساق الداخلي مع التقييمات السابقة، ولكن على الرغم من أن فرقة ال
تتوفر يف بعض احلاالت بياانت كافية ألغراض التقييم. ومن أمثلة ذلك أن بعض أنواع التكنولوجيا استخدمت يف 
تدمري مسارات خمتلطة للنفاايت؛ وأن بياانت االنبعاث املتعلقة بوجه خاص مبركبات الكربون اهليدروفلورية قد ال 

التكنولوجيا؛ وأن اختبار االنبعاث لتكنولوجيا التدمري قد ال جيرى إال على املواد الكيميائية  تكون متاحة لتلك
البديلة أو املعايري البديلة، ويلي ذلك الرصد املستمر لظروف التشغيل لتلبية االحتياجات احمللية )مثل قياس 

وجيا تدمري املواد املستنفدة لألوزون الالشفافية كمؤشر على مستوايت وجود اجلسيمات(؛ وأن بعض أنواع تكنول
املعتمدة سابقا  مل تعد مستخدمة، وال تتاح بياانت عن تدمري مركبات الكربون اهليدروفلورية؛ ويف بعض الظروف، 
مل يكن اختبار االنبعااثت ممكنا . وفيما يتعلق بتدمري بروميد امليثيل، أشارت إىل أن حتليل الديوكسينات والفيوراانت 

مة والديوكسينات والفيوراانت املختلطة من املكلورة واملربومة سيمثل العناية الواجبة املناسبة يف الظروف اليت املربوا 
قد تتشكل فيها تلك املركبات، وميكن أن يكون إلزاميا  مبوجب الشروط احمللية، وأن حتليل الديوكسينات والفيوراانت 

التكلفة وغري متاح على نطاق واسع. وكررت جمددا  أن األطراف قد املربومة ميثل حتليال  تقنيا  متخصصا ، ابهظ 
ترغب يف النظر يف هذه العوامل عند البت يف اعتماد أنواع التكنولوجيا، أو عدم اعتمادها بناء على املعلومات 

وصى هبا املتاحة. وأخريا ، استعرضت التوصيات اليت قدمتها فرقة العمل، مع الرتكيز على أنواع التكنولوجيا امل
ابعتبارها ذات إمكانية عالية، مالحظة بعض التفاصيل احملددة لتلك التكنولوجيا على النحو التايل. تفتقر أفران 
اإلمسنت إىل بياانت عن محض اهليدروفلوريك، وال تستويف البياانت املقدمة عن انبعااثت أول أكسيد الكربون 

التكنولوجيا ستكون على األرجح قادرة على تلبية معايري األداء  واجلسيمات معايري األداء؛ ومع ذلك، ذكر أن هذه
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عند جتهيزها ابلوسائل املناسبة ملكافحة تلوث اهلواء. وكانت فرقة العمل قد تلقت معلومات عن املركبات املقاومة 
البياانت عن للصهر اليت تتسم بثبات حراري أكرب من مركبات الكربون اهليدروفلورية لألفران الدوارة. وال تتاح 

اجلسيمات ابلنسبة ملفاعالت البخار الفائقة احلرارة وللتكسري ابملفاعالت ولكنهما ال يستخدمان الوقود الكربوين 
 ولذلك فهما قد ال حيتواين على اجلسيمات إذا أزيلت الزيوت من مركبات الكربون اهليدروفلورية قبل التدمري.

، مبا يف ذلك املسائل ذات الصلة، 2018لتقييم التقين واالقتصادي للعام التقارير املر لية عن تقرير فريق ا - ابء
 واليت يقدمها الفريق وجلان اخليارات التقنية

 2018التقرير املر لي لفريق التقييم التقين واالقتصادي عن العام  - 1
عبء العمل  قدم السيد آشلي وودكوك، الرئيس املشارك لفريق التقييم التقين واالقتصادي، عرضا  يصف - ٧

 ، إىل جانب اجلداول الزمنية:2018الكبري الالزم لصياغة اجمللدات اخلمسة من التقرير الذي أجنز يف العام 
التابع لفريق التقييم التقين  2٩/٩التقرير الصادر عن الفريق العامل املعين ابملقرر  :1اجمللد  •

 2018آذار/مارس  -2٧/5قرر واالقتصادي بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وامل
 2٩/4من تقرير فرقة العمل املعنية ابملقرر  2018امللحق الصادر يف نيسان/أبريل  :2اجمللد  •

 -والتابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي بشأن أنواع تكنولوجيا التدمري للمواد اخلاضعة للرقابة
 2018أاير/مايو 

أاير/مايو  -لصادر عن فريق التقييم التقين واالقتصادي ا 2018التقرير املرحلي لعام  :٣اجمللد  •
2018 

التقرير املؤقت عن تقييم الرتشيحات ألغراض االستخدام احلرج لربوميد امليثيل للعام  :4اجمللد  •
 2018أاير/مايو  -واملسائل ذات الصلة  2018

سائل املتعلقة ابلكفاءة بشأن امل 2٩/10التقرير الصادر عن فرقة العمل املعنية ابملقرر  :5اجمللد  •
 2018أاير/مايو  -يف استخدام الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

عضوا ، مشريا  إىل أن العضوية موزعة ابلتساوي  20وعرض بعدئذ قائمة أبعضاء الفريق البالغ عددهم  - 8
أعضاء(، وأقر مع االمتنان  10) 5العاملة ابملادة أعضاء( واألطراف غري  10) 5بني األطراف العاملة ابملادة 

 خبريا  من مجيع أحناء العامل، بعملهم يف الفريق وجلان اخليارات التقنية وفرق العمل. 150ابلعمل الذي أجنزه قرابة 
مث قدم الرئيس املشارك خمططا  عاما  للعرض الذي سيأيت الحقا : التقارير املرحلية من كل جلنة من جلان  - ٩
يارات التقنية، يليها التقرير املؤقت عن الرتشيحات ألغراض االستخدام احلرج؛ ويف اخلتام مناقشة موجزة عن اخل

 املسائل التنظيمية لفريق التقييم التقين واالقتصادي.
 جلنة اخليارات التقنية للرغاوي - 2

قنية للرغاوي، تقريرا  عن النمو تريينوين، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات الت -فالرت هيلني وقدمت السيدة - 10
 يف املائة سنواي ، مشرية إىل أن عزل املباين وسلسلة التربيد )مثال   4املستمر يف استخدام الرغاوي والبالغ حوايل 

التخزين املربد ونقل األغذية( تنطوي على إمكانية ختفيض ملحوظ لعبء الطاقة املستخدمة ألغراض التدفئة 
وأفادت عن إدخال حتسينات كبرية يف جمال تطوير وتوافر العناصر املضافة وعوامل اإلرغاء  والتربيد على حد سواء.

املساعدة واألدوات والرتكيبات مما أاتح التسويق التجاري الناجح للرغاوي اليت تستخدم عوامل إرغاء تنعدم فيها 
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ري عدد كبري من التحويالت يف إمكانية استنفاد األوزون وتنخفض قدرهتا على إحداث االحرتار العاملي. وجي
، وال سيما لألطراف اليت لديها قواعد تنظيمية للغازات املعاجلة 5أورواب وغريها من األطراف غري العاملة ابملادة 

فال تزال خطط إدارة التخلص التدرجيي  5ابلفلور مما عجل يف عمليات التحويل، أما يف األطراف العاملة ابملادة 
 اهليدروكلورية فلورية تدفع عمليات االنتقال يف جمال الرغاوي.من مركبات الكربون 

، مبا يف ذلك احلاجة إىل تعزيز 5ونوقشت بعد ذلك التحدايت اليت تواجهها األطراف العاملة ابملادة  - 11
االتصاالت بني جهات التنظيم واإلنتاج واملستعملني لتيسري توافر املنتجات، ومن مثَّ عمليات االنتقال. وستجري 

ناقشة تلك املسألة مبزيد من التفصيل يف تقرير التقييم املقبل عن فرتة األربع سنوات. وابإلضافة إىل ذلك ففي م
بعض البلدان تبلغ تكلفة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الوقت الراهن حوايل ثلث تكلفة األوليفينات 

ومركبات الكربون اهليدروفلورية. وقد تتأخر نسبة  (HCFOs)ية األوليفينات اهليدروكلورية فلور /(HFO)اهليدروفلورية 
يف املائة من قرارات االنتقال يف بعض البلدان والقطاعات )مثل رغوات البخ، والبوليستريين املبثَّق(  30تصل إىل 

ف العاملة ابملادة تريينوين إىل أنه يف بعض األطرا -ألن ترشيد التكاليف ال يزال جاراي . وأخريا  أشارت السيدة فالرت
ب للرقابة أو يستورد مبوجب رخصة، يف حني ميكن  141-، خيضع استرياد مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري5

استرياد البوليوالت اليت حتتوي على ذلك املركب دون أي ضوابط. وللتصدي لذلك، تنفذ بعض األطراف العاملة 
 د نظم البوليوالت احملتوية على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.قواعد تنظيمية لتقييد أو حظر استريا 5ابملادة 

 جلنة اخليارات التقنية للهالوانت - ٣
مبا عرض الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت، السيد آدم شااتواي، التقرير املرحلي للجنة  - 12

يق التقييم التقين واالقتصادي. وأوضح أن توضيح املصطلحات اليت تستخدم يف تقارير اللجنة وفر  يف ذلك
قد تكون هلا معان خمتلفة يف السياق “ إطفاء احلرائق”و “ إمخاد احلرائق”و “ احلماية من احلرائق” مصطلحات

رات التقنية للهالوانت تعتربها مرادفات قابلة لالستبدال ااألوسع لقطاع مكافحة احلرائق بوجه عام، ولكن جلنة اخلي
 يف سياق تقاريرها.فيما بينها 

، أنشأت منظمة الطريان املدين الدويل فريقا  عامال  غري رمسي لتحديد 2٩/8وفيما يتعلق ابملقرر  - 13
وانبعااثته ضمن نظم احلماية من احلرائق يف الطريان املدين، األمر الذي سيتيح للجنة  1301استخدامات اهلالون 

، 26/٧ى اهلالوانت. ويف مسألة ذات صلة، يف إطار املقرر أن تفهم بشكل أفضل العرض والطلب املستقبليني عل
تعمل اللجنة مع املنظمة البحرية الدولية من أجل حتديث التقرير املتعلق بتوفر اهلالوانت يف املستقبل، من خالل 

لسفن. تقييم كمية اهلالوانت املركبة على السفن التجارية، وكمية ونوعية اهلالوانت املستعادة من أنشطة تفكيك ا
ويف هذا الصدد، قد تود األطراف النظر فيما إذا كان من اجملدي السعي إلقامة عالقة تتسم بقدر أكرب من الرمسية 

 لدعم هذا العمل واألنشطة األخرى املتعلقة ابألوزون.
 ويبدو أن قطاع الطريان املدين يسري وفقا  للجدول الزمين احملدد لتلبية متطلبات منظمة الطريان املدين - 14

الدويل من أجل استخدام العوامل البديلة للهالون يف مجيع طفاايت احلرائق احملمولة ابليد واملستخدمة على الطائرات 
اثلث فلوريد الربوبني -3،3،3-بروميد-2. والعامل البديل هو 2018كانون األول/ديسمرب   31املصنوعة بعد 

(2-BTP). 
تواصل األحباث الرامية إىل حتديد العوامل اجلديدة  ، أوضح السيد شااتوي أنه على الرغم منوأخريا   - 15

احملتملة للحماية من احلرائق، يظل النطاق الزمين الالزم للبحث والتطوير واملوافقة التنظيمية طويال  حقا ، وقد تلزم 
 ئق.سنوات قبل ظهور عامل جمد ميكن أن حيقق أثرا  كبريا  على قطاع احلماية من احلرا 10و 5مدة ترتاوح بني 
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 ملواد التربيدجلنة اخليارات التقنية  - 4
ويف سياق عرض التقرير املرحلي للجنة اخليارات التقنية ملواد التربيد، قال الرئيس املشارك روبرتو بيكشوتو،  - 16

تربيد ذات القدرة الإنه ابعتماد تعديل كيغايل، جيري البحث والتطوير يف مجيع القطاعات من أجل استحداث مواد 
على إحداث االحرتار العاملي، وال تزال كفاءة استخدام الطاقة متثل أحد االعتبارات اهلامة. وذكر أنه  املنخفضة

، (HC-600a)أ  600-حددت حلول طويلة األجل لبعض التطبيقات، مثل التربيد املنزيل مبركب اهليدروكربون
القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار  . وعند االنتقال إىل مواد التربيد ذاتR-744والتربيد التجاري ابملركب 

إىل  5يف املائة من حتسينات كفاءة الطاقة إىل حتسني كفاءة املعدات، بينما تعزى نسبة  ٩0العاملي، تعزى نسبة 
يف املائة إىل سائل التربيد نفسه. وذكر أن خطر مواد التربيد القابلة لالشتعال خيص بشكل حمدد تطبيقات  10

ال  ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، مما يؤكد على أن ارتفاع شحنة مواد التربيد، مصحوبة ومناطق خمتلفة، مث
بقدرات الفنيني يف قطاع اخلدمات، متثل عوامل هامة يف تقييم املخاطر. وأفاد عن حتقق تقدم كبري يف وضع معايري 

 مل يتضح بعد مىت سيتم إجناز تلك املعايري.جديدة للسالمة ملواد التربيد القابلة لالشتعال، على الرغم من أنه 
وأشار السيد بيكشوتو إىل أن رابطة مصنعي األجهزة املنزلية يف أمريكا الشمالية، كانت قد أعلنت هدفا   - 1٧

يف الثالجات واجملمدات املنزلية  (HFC-134a)أ 134-طوعيا  للتخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروفلوري
)اثين أكسيد الكربون(  R-744الوة على ذلك، يزداد يف مجيع أحناء العامل استخدام املركب . وع2024حبلول العام 

يف تربيد املتاجر الكربى، يف نظم التربيد التعاقيب ويف النظم العابرة للنقطة احلرجة على حد سواء، وجيري حتسني 
ة. ومضى السيد بيكشوتو قائال  إنه يف أورواب هذه النظم يف إطار اجلهود الرامية إىل زايدة الكفاءة يف استخدام الطاق

-Rو R-449Bو R-449Aو R-448Aوالوالايت املتحدة، جيري توسيع االختبار امليداين لعدد كبري من اخلالئط مثل 

452A وR-407H وR450A وR-513A. 
املنتجة  من اخرتاق األسواق يف الشاحنات واملقطورات R-452Aوفيما يتعلق ابلنقل املربد متكن املركب  - 18

حديثا  يف أورواب؛ ودخلت يف االختبارات امليدانية عدة مئات من وحدات حاوايت الشحن البحري اليت تستخدم 
يف  R-717/R-744أو املركبني  R-717؛ واستخدمت مجيع سفن الصيد اليت بنيت يف أورواب املركب R-744املركب 

 نظام تعاقيب.
-فصلة، قال السيد بيكشوتو إن مركب الكربون اهليدروفلوريوابإلشارة إىل وحدات أجهزة التكييف املن - 1٩
32 (HFC-32)  .يستخدم على نطاق واسع يف الياابن، ويتزايد استخدامه يف بعض بلدان جنوب شرق آسيا وأورواب

يف اهلند، بينما جتري عمليات حتويل  (HC-290) 2٩0-ويستمر إنتاج الوحدات اليت تستخدم مركب اهليدروكربون
نتاج يف العديد من البلدان، وجيري املزيد من عمليات حتويل خطوط اإلنتاج إىل ذلك املركب يف الصني. خطوط اإل

 وذكر أن معايري السالمة تقيد التقدمي التجاري للوحدات التجارية األكرب حجما  يف الصني.
اخلفيفة اجلديدة يف أورواب  إىل أن معظم املركبات ويف اخلتام، أشار إىل أجهزة تكييف اهلواء املتنقلة، مشريا   - 20

. ولكن مواد التربيد HFO-1234yfوكثري من تلك املركبات يف الوالايت املتحدة وبلدان أخرى تستخدم املركب 
املقلدة تشكل مشكلة كبرية؛ وحيتمل أن تصبح هذه املشكلة أكثر أمهية مع توفر مواد تربيد أعلى سعرا  تستخدم 

بديال  بدأت بعض الطرازات الفاخرة استخدامه  R-744ىل ذلك، ميثل املركب . وابإلضافة إHFO-1234yfاملركب 
 ، وجيري تقييمه من أجل االستخدام للمضخات احلرارية يف املركبات الكهرابئية.201٧يف العام 
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 جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية - 5
تقنية للمواد الطبية والكيميائية، النقاط قدمت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات ال - 21

البارزة من التقرير املرحلي للجنة. وأفادت أبن التحول العاملي عن البخاخات قياسية اجلرعة أجنز بعد جهود 
، بلغ إنتاج املواد املستنفدة لطبقة األوزون الستخدامات املواد األولية حنو 2016عاما . ويف العام  25استمرت 

طن استنفادي. واستأثر مركب الكربون  2 000، واخنفضت االنبعااثت املقدرة منها فبلغت حوايل مليون طن 1,2
أبكرب حصة من االستخدامات املبلغ عنها للمواد األولية بنسبة  (HCFC-141b)ب  141-اهليدروكلوري فلوري

يف املائة، ومركب  1٩بة يف املائة من الكمية اإلمجالية، وجاءت بعد ذلك حصة رابع كلوريد الكربون بنس 45
يف املائة. وعرضت االستعراض الذي أجرته اللجنة للمعلومات  11ب بنسبة  142-الكربون اهليدروكلوري فلوري

اليت قدمتها األطراف بشأن اإلعفاءات الستخدامات عوامل املعاجلة، وتشكيلها واالنبعااثت النامجة عنها. واستنادا  
رزت أن األطراف قد تود أن تنظر يف حذف استخدام مركب الكربون الكلوري إىل املعلومات املبلغ عنها، أب

فلورية و ، وذلك يف حتضري ديوالت البويل إيثر البري 2٩/٧من اجلدول ألف من املقرر  (CFC-113) 113-فلوري
ادة الكلور استع”ذات الزمر الوظيفية العالية الفعالية، وحذف االحتاد األورويب من اجلدول نفسه يف إطار تطبيق 

واقرتحت أيضا  أن األطراف قد ترغب يف “. ابمتصاص من الذيل الغاز االستيعاب يف إنتاج الكلور والقلوايت
يف  23/٧النظر يف ختفيض مستوايت الرتكيب/االستهالك واالنبعااثت القصوى الواردة يف اجلدول ابء من املقرر 

املعاجلة واالنبعااثت النامجة عنها. وابلنسبة لالستخدامات  ضوء البياانت املبلغ عنها حاليا  الستخدامات عوامل
عن التزامها ابإللغاء التدرجيي الستخدام رابع كلوريد الكربون  201٧املختربية والتحليلية، أعلنت الصني يف العام 

من  2 فقرة. وأفادت أبنه استجابة لل201٩لالختبار التحليلي للكشف عن الزيوت يف املاء وذلك حبلول العام 
بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون، تعتزم اللجنة أن تقدم تقريرا  إىل  26/5قرر امل

االجتماع الثالثني لألطراف، يركز على أهم املواد املستنفدة لألوزون يف هذا التطبيق مع مراعاة األطراف العاملة 
وجيري مجع املعلومات بشأن تلك االستخدامات والبدائل املمكنة. وقد ثبت  واألطراف غري العاملة هبا. 5ابملادة 

 أن البحث يف اإلجراءات التحليلية مسألة صعبة. وسرتحب اللجنة ابملعلومات اليت تتيحها األطراف.
 جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل - 6

وميد امليثيل، السيدة مارات بيزانو والسيد إاين بورتر، عرض الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لرب  - 22
التقرير املرحلي للجنة وحملة عامة عن التوصيات املؤقتة لرتشيحات استخدامات األغراض احلرجة املقدمة يف العام 

 .2020و 201٩من أجل االستخدامات يف العامني  2018
سيدة بيزانو إن التخلص التدرجيي من بروميد ، قالت ال2018وعند تناول التقرير املرحلي للجنة لعام  - 23

طنا  لإلعفاءات ألغراض  150امليثيل لالستخدامات املبلغ عنها واخلاضعة للرقابة قد اكتمل إجنازه تقريبا  )
االستخدام احلرج(، ولكن كمية كبرية من بروميد امليثيل الذي ال يزال قيد االستخدام قد ال يتم اإلبالغ عنها. 

 64 000ن خط األساس األصلي العاملي لالستهالك اخلاضع للرقابة من بروميد امليثيل يبلغ حوايل وأشارت إىل أ
 20 000و 15 000طن. وقدرت اللجنة أن الكمية اليت ال تزال قيد االستخدام من بروميد امليثيل ترتاوح بني 

ابة، وللحجر واملعاجلة ما قبل الشحن طن سنواي ، وتتألف من االستهالك غري املبلغ عنه لالستخدامات اخلاضعة للرق
طن سنواي  وقرابة نصف هذه الكمية قابل لالستبدال(، ورمبا من التجارة غري املشروعة. ويقدر  10 000)حوايل 

من خمزوانت  5بروميد امليثيل قد تكون مستخدمة حاليا  لدى بعض األطراف العاملة ابملادة من طن  2 000أن 
لقطاعات االستخدام احلرج. وهذ األطراف مل تسع للحصول على إعفاءات ولذلك وذلك  2015ما قبل العام 

. وابإلشارة إىل االستخدامات اخلاضعة للرقابة، أفادت أبن جمموعة واسعة من خيارات ٧مل تبلغ مبوجب املادة 
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ميد امليثيل قد اعتمدت التطهري ابلتبخري ابلوسائل الكيميائية وغري الكيميائية، وأنواع التكنولوجيا اليت تتجنب برو 
بنجاح يف مجيع أحناء العامل. وسيتأثر التخلص التدرجيي من االستخدامات املتبقية لربوميد امليثيل لألغراض احلرجة 
أتثرا  كبريا  بتسجيل فلوريد الكربيتيل ويوديد امليثيل، وغريها من املواد الكيميائية، كما سيتأثر ابستخدام الزراعة 

 لك من اخليارات غري الكيميائية.بدون تربة وغري ذ
ويف اخلتام، قالت السيدة بيزانو أن اللجنة واصلت العمل مع االتفاقية الدولية حلماية النبااتت بشأن  - 24

 استخدامات احلجر الصحي لربوميد امليثيل وحتديد البدائل له.
االستخدام احلرج وقدم السيد بورتر بعدئذ حملة عامة عن نتائج تقييم ترشيحات اإلعفاءات ألغراض  - 25

. وذكر أن أربعة بلدان )أسرتاليا، وكندا، واألرجنتني وجنوب أفريقيا( تقدمت بطلبات ملا 2018املقدمة يف عام 
طنا  من بروميد امليثيل يف إطار االستخدامات احلرجة يف ستة قطاعات. وقدم حملة عامة عن  150,٧41جمموعه 

 بشأن استخدام بروميد امليثيل قبل الزراعة. 5ملادة أربعة توصيات مؤقتة لألطراف غري العاملة اب
 يف املائة استنادا   10طنا  بنسبة  28,٩8وابلنسبة لشتالت الفراولة األسرتالية جرى ختفيض الكمية البالغة  - 26

إىل األخذ بتكنولوجيا اإلنتاج بدون تربة. وأٌقر أبن الطرف قدم خطة انتقالية أفضت إىل تقدم جيد وأظهرت أنه 
مت تسجيل يوديد امليثيل فسينخفض الرتشيح إىل النصف، ولن يتقدم الطرف بطلبات أخرى بعد االستخدام إذا 

 .(TF80)اثين كلوريد الربوبني/كلوروبكرين -1,3. ويتحقق تقدم جيد عند استخدام مركب 2021للعام 
شواغل املتعلقة بتلوث أنه على الرغم من اليف السابق نة جوابلنسبة لشتالت الفراولة الكندية الحظت الل - 2٧

(، تؤدي نفس القواعد اليت 6٧:33املياه اجلوفية مع االستخدام القائم لربوميد امليثيل )بروميد امليثيل/كلوروبكرين 
تنفذها حكومة جزيرة األمري إدوارد إىل منع النظر يف البدائل الرئيسية ملواد التطهري ابلتبخري من أجل هذا الرتشيح. 

أن البديل األكثر استدامة يتمثل يف اعتماد الزراعة بدون تربة وخفضت كمية الرتشيح البالغة  ولذلك، رأت اللجنة
 يف املائة. 10بنسبة أطنان  5,261

وبني السيد بورتر بعد ذلك أن كميات بروميد امليثيل املطلوبة يف الرتشيحات اليت قدمتها مخسة من  - 28
يف االخنفاض. ومل تلتمس الصني أي إعفاءات ألغراض  تستمر 2015منذ العام  5األطراف العاملة ابملادة 

االستخدام احلرج لربوميد امليثيل يف دورة الطلبات احلالية، يف حني أن املكسيك مل تطلب أي كميات من بروميد 
. ومل تتمكن اللجنة من حتديد ما إذا كانت تلك األطراف قد أجنزت التخلص 2015امليثيل منذ دورة العام 

بروميد امليثيل، أو أهنا تستخدم املخزوانت ابلنظر إىل أن األطراف مل تبلغ عن املخزوانت اليت مجعت  التدرجيي من
 .2015قبل العام 

، تبني التوصيات املؤقتة أن الرتشيحات 201٩وابلنسبة لقطاعي الطماطم والفراولة يف األرجنتني للعام  - 2٩
ن فرتة االعتماد املمتدة لثالث سنوات، األمر الذي أاتح اخنفضت نتيجة لألخذ ابألغشية العازلة للسنة الثالثة م

ديدان الناكوبوس ختفيض استخدام بروميد امليثيل. وابلنسبة للطماطم، اقتنعت اللجنة أبن البدائل اليت تكافح 
Nacobbus  مثل استخدام الطعوم اجلذرية املقاومة( غري متاحة حىت اآلن. ومت ختفيض الرتشيحني املقدمني من(

يف املائة  10طنا ( بنسبة  44,4لكمية  - طنا  والطماطم 2٧,1لكمية  - )فاكهة الفراولة 201٩رجنتني للعام األ
من أجل تلبية االفرتاضات املعيارية ملعدالت جرعات بروميد امليثيل املستخدمة مع األغشية العازلة على مدى فرتة 

 اعتماد مدهتا ثالث سنوات.
من جنوب  201٩صيتني املؤقتتني لآلفات يف جمايل السلع واهلياكل للعام وقدم السيد بورتر نتائج التو  - 30

البالغة طنني،  ةرشحلكمية املليف املائة  ٩0اللجنة قد أوصت بتخفيض نسبته  تأفريقيا. وابلنسبة للمطاحن، كان
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ة العتماد إلاتحة فرصة زمنية كافي 3غم/م 20على أساس تنفيذ عملية تبخري واحدة فقط يف السنة مبعدل جرعة 
اإلدارة املتكاملة لآلفات وفلوريد الكربيتيل الذي أصبح اآلن مسجال  يف جنوب أفريقيا. أما ابلنسبة للمنازل، فقد 

يف املائة استنادا  إىل اعتماد البدائل )احلرارة(، اليت تستويف شروط اخللو من  33,5أوصت اللجنة بتخفيض نسبته 
 اآلفات واملطلوبة لبيع املنازل.

 املسائل اإلدارية لفريق التقييم التقين واالقتصادي - 7
بشأن املسائل التنظيمية  قدم الرئيس املشارك لفريق التقييم التقين واالقتصادي، السيد وودكوك، عرضا   - 31

املتصلة ابلفريق، مشددا  على الطبيعة املتطورة لعمله وعضويته من أجل تلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية 
 وينظم الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له من حيث احلجم واخلربة الفنية هبدف دعم تلك اجلهود. لألطراف،

 6رئيسا  مشاركا  للجان اخليارات التقنية، و 12وأوضح أن الفريق يتألف من ثالثة رؤساء مشاركني، و - 32
. ويشهد الفريق زايدة كبرية يف 2018عام من كبار اخلرباء، وأن سبعة من أعضاء الفريق سينهون فرتة تعيينهم يف ال

عبء عمله، ويتعرض خلطر فقدان اخلربات من التناقص الطبيعي أو نتيجة لنقص الدعم أو التمويل. وأضاف أن 
الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له تعمل ابستمرار لتحديد املرشحني املناسبني، وشجع األطراف على اقرتاح 

 ى مصفوفة اخلربات املطلوبة.املرشحني بناء عل
وأشار إىل أن الكثري من أعضاء الفريق هم من املتطوعني الذين جيدون صعوبة يف مواصلة األنشطة  - 33

ابملستوى احلايل يف سياق عملهم على أساس التفرغ. وطلب إىل األطراف أن تنظر يف حجم العمل الكلي واملواعيد 
م إىل الفريق. ويف اخلتام، أكد أن فريق التقييم التقين واالقتصادي يعمل النهائية إلجناز العمل ومستوى الدعم املقد

 لألطراف ويسعى لدعم وخدمة تلك األطراف.
تقرير فرقة العمل التابعة لفريق التقييم التقين واالقتصادي واملعنية ابملسائل املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة  -جيم 

 (29/10ن اهليدروفلورية )املقرر أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربو 
وقدم الرؤساء املشاركون لفرقة العمل املعنية بكفاءة الطاقة، السيدة سويلي كرفالو والسيدة بيال مارانيون  - 34

فريق التقييم التقين واالقتصادي بشأن املسائل املتعلقة لعن تقرير فرقة العمل التابعة  والسيد فابيو بولوانرا، عرضا  
(. وبدأت السيدة 2٩/10الطاقة أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية )املقرر  بكفاءة استخدام

، الذي طلبت األطراف فيه إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي 2٩/10مارانيون بتوضيح الوالية املبينة يف املقرر 
عزيزها يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات أن يعد تقريرا  فيما يتعلق إبدامة كفاءة استخدام الطاقة و/أو ت

احلرارية، مبا يف ذلك يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، أثناء التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 
يف ذلك مبوجب تعديل كيغايل، وأن يقيم خيارات ومتطلبات معينة يف جمال التكنولوجيا والتكاليف ذات الصلة مبا 

التكاليف الرأمسالية والتشغيلية. وابإلضافة إىل ذلك، طلبت األطراف إىل الفريق أن يقدم حملة عامة عن األنشطة 
واألموال اليت تسهم هبا املؤسسات األخرى املعنية. واتبع هيكل التقرير والعرض بدقة اخلطوط العريضة للطلب 

عضوا ، وضمت القائمة  21أبعضاء فرقة العمل البالغ عددهم  الوارد يف املقرر. وقدمت السيدة مارانيون قائمة
أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له وكذلك عددا  من اخلرباء اخلارجيني، مع إيالء االعتبار الواجب 

ق الوطنية عن التوازن اجلنساين واجلغرايف. وبعد املشاورات اليت أجريت مع جهات التنسي للخربات املطلوبة، فضال  
، واجتمعت يف نيسان/أبريل على 2018وتعيني أعضاء فرقة العمل، بدأت الفرقة عملها يف كانون الثاين/يناير 

 هامش االجتماع السنوي للفريق، وأمتت إعداد تقريرها يف أاير/مايو.
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حتسني كفاءة  وقدم السيد بولوانرا حملة عامة عن اخليارات واملتطلبات يف جمال التكنولوجيا بدءا  من فرص - 35
الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وتعد أبكرب اإلمكاانت التحسينات املدخلة على 

يف حني أسهم خيار مادة “( األفضل يف فئتها” يف املائة للوحدات اليت صنفت ٧0-10جممل تصميم النظام )
ابملائة زايدة أو نقصاان (. وشدد على فرص حتسني كفاءة  10و 5 التربيد بنسبة ضئيلة نسبيا  )ترتاوح عادة فيما بني

الطاقة أو تقليل استخدام الطاقة. وقدم أمثلة على التحسينات يف كفاءة التصميم بناء على الشروط األوروبية، 
الناتج ونطاق التحسينات املمكنة )مثل استخدام احملول أو الضواغط ذات السرعة املتغرية ويرتاوح نطاق التحسني 

يف املائة(. وركز بعد ذلك على التحدايت اليت تواجه األخذ أبنواع التكنولوجيا األكثر كفاءة يف  25و 20بني 
استخدام الطاقة، وعرف ها أبهنا التحدايت املالية والتحدايت اخلاصة ابألسواق والتحدايت اإلعالمية والتنظيمية 

طلبت األطراف كذلك إىل الفريق أن ينظر يف أداء  2٩/10املقرر  والتقنية واملتعلقة بكفاءة اخلدمة وغريها. ويف
هذه األنواع من التكنولوجيا وقدرهتا على االستمرار بشكل مستدام يف األجل الطويل. وأشار إىل أن الفريق حدد 

ري إىل تش“ األداء والقدرة على االستمرار بشكل مستدام”عاما ، وأن عبارة  15بفرتة “ األجل الطويل”اترخييا  
عاما . وكذلك فإن اجلوانب ذات الصلة من األداء  15 ـــمدى قابلية أنواع التكنولوجيا للتطبيق على امتداد فرتة الـ

والقدرة على االستمرار بشكل مستدام ألنواع تكنولوجيا التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية تشمل البيئة 
ذلك املعايري الدنيا ألداء الطاقة، ومراعاة جممل سلسلة اإلمداد مبا يف ذلك التكنولوجية والقواعد واملعايري مبا يف 

النامجة عن املعايري “ الشد واجلذب”املستعمل النهائي ومشاركة الصناعة. وأبرز التأثري اجملتمع الذي حتدثه عوامل 
ت ذات الكفاءة األعلى. ويف الدنيا ألداء الطاقة وبطاقات التوسيم وغريها من برامج احلوافز على مبيعات األدوا

اخلتام، نظر يف حتدايت الكفاءة يف استخدام الطاقة للمعدات من حيث اختيار مواد التربيد وتصميم النظام وفرص 
 حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية.

 إىل الفريق أن يقيم اخليارات والحظت السيدة مارانيون أنه يف املقرر كانت األطراف قد طلبت أيضا   - 36
واملتطلبات للتكنولوجيا مبا يف ذلك منافعها البيئية من حيث قيمة مكافئ اثين أكسيد الكربون. وميكن تقييم املنافع 
البيئية لتكنولوجيا التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية من حيث ختفيفها لالحرتار العاملي مبا حتققه من ختفيض 

ت غازات االحتباس احلراري معربا  عنها مبكافئ اثين أكسيد الكربون. وتتألف انبعااثت غازات االحتباس النبعااث
احلراري من املسامهات املباشرة وغري املباشرة. وتنجم املسامهات املباشرة عن انبعااثت مواد التربيد إىل الغالف 

يف املائة من  80الزمة لتشغيل املعدات. وترتبط نسبة اجلوي، يف حني تنجم االنبعااثت غري املباشرة عن الطاقة ال
التأثريات املرتتبة على االحرتار العاملي والنامجة عن نظم التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية ابالنبعااثت غري 

نظام هو عامل املباشرة املتولدة أثناء إنتاج الكهرابء املستخدمة لتشغيل املعدات. واألثر البيئي لتحسني كفاءة ال
يرتبط بنوع املعدات، وعدد ساعات وأوقات استخدامها )وهذه تتأثر بظروف درجة احلرارة ونسبة الرطوبة يف 
احمليط(، وابالنبعااثت املرتبطة بتوليد الطاقة، اليت ختتلف ابختالف البلدان. وابلنظر إىل عدم التيقن من حجم 

يف هنج عملي مبسط تتبعه يف تقريرها حلساب املنافع البيئية اليت الطلب املتوقع يف املستقبل، نظرت فرقة العمل 
يعرب عنها مبكافئ اثين أكسيد الكربون واملرتتبة على خيارات التكنولوجيا اليت تعزز كفاءة استخدام الطاقة ابملقارنة 

للتشغيل املعتاد مع وحدة خط أساس منوذجية. وأاتح هذا حساب املنافع البيئية مبقارنتها مع كفاءة خط األساس 
. وأوضحت أن حساب املنافع البيئية ابلنسبة ملشرتايت املعدات اجلديدة وذلك على أساس املنتجات املتاحة جتاراي  

ينطوي على خطوات ثالث هي: )أ( حتديد استهالك الطاقة لوحدة خط أساس منوذجية )جاءت األمثلة املستخدمة 
ب( حساب وفورات الطاقة النامجة عن النماذج األعلى كفاءة من التقييمات القطرية وسجالت املنتجات(؛ )

حسب البلد، واملناخ  كبريا    كتابع الستهالك الطاقة لوحدة خط األساس وساعات االستخدام )ختتلف اختالفا  
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وجمال التطبيق(؛ )ج( حتويل وفورات الطاقة إىل مكافئ اثين أكسيد الكربون بضرهبا مبعامل انبعااثت االستخدام 
هائي لتوليد الكهرابء )استندت األمثلة إىل العوامل املفرتضة النبعااثت الوقود املستمدة من املبادئ التوجيهية الن

لقوائم اجلرد للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ والبياانت املتعلقة خبليط التوليد والنقل وخسائر النقل والتوزيع 
قة(. وأشارت إىل أنه جرى النظر يف أمثلة من أنواع خمتلفة للمعدات: تكييف هواء الواردة من الوكالة الدولية للطا

إىل املعلومات  الغرف، والتربيد املنزيل، واملضخات احلرارية، والتربيد التجاري، ونظم تكييف اهلواء املتنقلة. واستنادا  
تربيد املنزيل، والتربيد التجاري. ولكل نوع املتاحة، قدم التقرير نتائج احلساابت ألمثلة عن تكييف هواء الغرف، وال

من أنواع املعدات، وضعت فرقة العمل ثالثة إىل مخسة سيناريوهات تشمل نطاقا  من ساعات االستخدام )حيث 
يرتبط أعلى عدد لساعات االستخدام عموما  ابلتشغيل يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية( والعوامل املرتبطة 

لنامجة عن الكهرابء. وكذلك نظرت فرقة العمل يف ثالثة مستوايت من الكفاءة هي: خط األساس؛ ابالنبعااثت ا
والكفاءة احملسنة الستخدام الطاقة )بوجه عام متوسط السوق أو أفضل(؛ والكفاءة األعلى يف استخدام الطاقة 

النسبة املئوية لتحسن استهالك )أفضل ما يتوفر يف السوق املمثلة(. ووصفت حتسينات كفاءة استخدام ابعتبارها 
يف األسواق على حنو يتسق مع السيناريوهات املعروضة(. وقدمت  إىل النماذج املتاحة جتاراي   الوحدة للطاقة )استنادا  

بعد ذلك نتائج احلساابت ملثال تكييف هواء الغرف، مبينة املنافع البيئية السنوية لكل وحدة يف مجيع سيناريوهات 
 50-40يف املائة أعلى من خط األساس( والوحدات األعلى كفاءة ) 20-10لكفاءة احملسنة )الوحدات ذات ا

يف املائة أعلى من خط األساس(. ونوعت السيناريوهات أيضا  ساعات االستخدام وعوامل انبعااثت توليد الكهرابء. 
ة يف مناطق مناخية فعلية يف وكانت ساعات االستخدام وعوامل انبعااثت توليد الكهرابء ممثلة للحاالت السائد
عدد منخفض للغاية من من مجيع أحناء العامل. وتراوحت احلاالت اخلمس بني حالة منخفضة للغاية )تتألف 

ساعة سنواي ( وعامل منخفض النبعااثت توليد الكهرابء( إىل احلالة  350ساعات االستخدام السنوي للمعدات )
ساعة سنواي ( وعامل مرتفع  2 880عات االستخدام السنوي )األعلى اليت تنطوي على عدد مرتفع من سا

 النبعااثت توليد الكهرابء.
كانت األطراف قد طلبت أيضا  إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقيم خيارات   2٩/10ويف املقرر  - 3٧

ف اهلواء واملضخات ومتطلبات التكنولوجيا مبا يف ذلك احتياجات قطاع خدمات الصيانة يف قطاعات التربيد وتكيي
ضمن عملية التخلص التدرجيي  5احلرارية. والحظت أن أحد الشواغل اهلامة لدى معظم األطراف العاملة ابملادة 

من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية هو تدريب الفنيني يف جمال استخدام مواد التربيد اجلديدة. إذ تتطلب 
زيد من التدريب والتوعية. وال بد من حدوث بعض التدهور يف كفاءة الطاقة جوانب الكفاءة يف استخدام الطاقة امل

على مدى عمر املعدات؛ ولكن تتوفر سبل لتقليل التدهور عن طريق حتسني التصميم وتعزيز عمليات اخلدمة اليت 
اخلدمات تشمل خدمات الرتكيب والصيانة على حد سواء. وأضافت أن العمليات املناسبة للرتكيب، والصيانة، و 

تؤثر أتثريا  كبريا  على كفاءة املعدات والنظم على مدى عمر خدمتها، يف حني أهنا تؤثر أتثريا  ضئيال  على التكاليف 
فاتباع املمارسات السليمة للصيانة واخلدمات ميكن  –اإلضافية. وأشارت إىل أن الصيانة املناسبة حتقق فوائد كبرية 

يف املائة وحيافظ على األداء املصنف للمعدات على مدى عمر  50ة تصل إىل أن يكبح االخنفاض يف األداء بنسب
خدمتها. ويف معظم احلاالت مل ميكن الفصل بني أساليب احلفاظ على كفاءة الطاقة و/أو حتسينها واألساليب 

يف  للصيانة والرتكيب. ومشلت الوسائل املستخدمة لتحقيق ممارسات أفضل“ أفضل املمارسات”املستخدمة يف 
جمال اخلدمات ما يلي: حتسني التدريب والتعليم املقدمني لفنيي اخلدمات ومشغلي النظم ومناويل مواد التدريب 
عن طريق الدورات واملناهج الدراسية اجلديدة؛ ومنح الرخص للفنيني واجلهات األخرى بشأن مناولة مواد التربيد، 

ة للنظم؛ والسياسات الرامية إىل تشجيع العمليات املنتظمة مبنح الرتاخيص للصيانة السليم ورمبا ربط ذلك أيضا  
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للصيانة وتقدمي اخلدمات مع إجراءات من قبيل إدراج عقود الصيانة والضماانت كجزء من عملية الشراء. مث قدمت 
يالت اليت يبني أمثلة لآلاثر املرتتبة على عدم تنفيذ عمليات الصيانة املناسبة وحتديد القيم املستهدفة للتعد جدوال  

 تدخل على تصنيف كفاءة استخدام الطاقة للمعدات.
كانت األطراف قد طلبت أيضا  إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يقيم   2٩/10ويف املقرر  - 38

احتياجات بناء القدرات لقطاع التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، يف سياق تقييمه خليارات ومتطلبات 
والحظت السيدة مارانيون أن هناك عددا  من األنشطة التمكينية مثل بناء القدرات، والتعزيز املؤسسي، التكنولوجيا. 

واملشاريع اإليضاحية واالسرتاتيجيات واخلطط الوطنية، اليت تساعد على الربط بني أنشطة بروتوكول مونرتايل املنفذة 
عدد من األنشطة التمكينية على الدعم من صناديق  يف إطار تعديل كيغايل والكفاءة يف استخدام الطاقة. وحيصل

أخرى مثل برانمج كيغايل لكفاءة التربيد ومرفق البيئة العاملية، وقد هنضت تلك األنشطة ابألهداف املتعلقة ابستنفاد 
األوزون وكفاءة الطاقة على حد سواء. وأضافت أنه يف عدة فئات من األنشطة التمكينية تتاح اإلمكانية لربط 

نشطة املتعلقة بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة أو احلفاظ عليها مع أنشطة التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون األ
اهليدروفلورية. وقدمت جدوال  يوجز مشاريع األنشطة التمكينية اليت يدعمها برانمج كيغايل لكفاءة التربيد ومرفق 

ظت أن اجلدول مل يقدم سوى بعض األمثلة للمشاريع يف البيئة العاملية، لكي تعطي مؤشرا  عن التكاليف. والح
عدد حمدود للغاية من البلدان. ومن املمكن أن تشمل أنشطة بناء القدرات التقنية للصناعات التحويلية تبادل 
املعلومات وحتليال  لتقاسم البياانت بشأن خيارات التصميم والتكاليف املرتبطة هبا، ومبصادر توريد العناصر من 

احلفاظ على كفاءة الطاقة للمعدات أو تعزيزها )وخاصة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية( والختيار  أجل
البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي اليت تنطوي على فوائد كبرية يف كفاءة الطاقة. وميكن 

دة، ودراسات احلاالت اإلفرادية والدورات التدريبية اليت أن تشمل األنشطة التدريبية وضع املناهج الدراسية اجلدي
تدمج فيها أفضل املمارسات يف جمال كفاءة استخدام الطاقة. أما أنشطة مد اجلسور اليت تستهدف التعزيز 
املؤسسي فقد تشمل التدريب والتواصل الشبكي لوحدات األوزون الوطنية ومقرري السياسات من أجل إدماج 

طاقة يف هنج التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛ وزايدة الوعي عن طريق االتصاالت أهداف كفاءة ال
والتوعية يف اجملال العام اليت تستهدف الصناعات واملستهلكني أو جتار التجزئة؛ والتدريب وحتديث الكراسات 

الربامج السرتداد الضرائب الوطنية وتبادهلا؛ املرجعية يف جمال اجلمارك. وميكن أن تشمل مشاريع البيان العملي وضع 
وهنج أندية املشرتايت أو املشرتين؛ واختبار أشكال التكنولوجيا اجلديدة والتصميمات اليت تعزز كفاءة استخدام 
الطاقة. وأخريا ، أشارت إىل أن األنشطة التمكينية ميكن أن تشمل أيضا  تقدمي الدعم لالسرتاتيجيات واخلطط 

رامية إىل إدماج أهداف كفاءة استخدام الطاقة يف عمليات التخطيط للتخلص التدرجيي من مركبات الوطنية ال
 .والتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية الكربون اهليدروكلورية فلورية

ويف سياق االستجابة للمقرر، عرضت السيدة كارفالو حملة عامة عن النهج التحليلي لتقييم التكاليف  - 3٩
الرأمسالية والتشغيلية لكل منتج، مركزة على خطوات مثل مراحل خربة املستهلك مع املنتج والتكاليف املرتتبة على 
اجلهة املصنعة، وهي جوانب هامة يف حساب التكاليف الرأمسالية والتشغيلية. وأشارت إىل أن حساب التكاليف 

تستغرق فرتة ترتاوح بني السنة والسنتني. ولذلك،  يتطلب إجراء حتليل دقيق للتكاليف، وهذه اخلطوات ميكن أن
أحالت األطراف إىل مثالني لربامج التحول يف السوق من أجل تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة، مبا يف ذلك 
برامج املعايري الدنيا ألداء الطاقة وبرامج التوسيم يف الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب. وعرضت بعض 

ألمثلة املبنية على املنتجات اليت أدخلت ابلفعل إىل األسواق، مثل منوذج طرحته اهلند ملكيفات هواء وتبني هذه ا
األمثلة الفرص املتاحة لتحسني الكفاءة يف استخدام الطاقة مقابل الوفورات املتحققة يف استهالك الطاقة وتكاليف 
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ملتاحة للعامة بشأن التكاليف الرأمسالية والتشغيلية، وأن أسعار التصنيع. وأبرزت أن هناك قدر حمدود من البياانت ا
التجزئة وحدها ال متثل مؤشرات جيدة لتكاليف احلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة أو تعزيزها. وقدمت أمثلة 

ر للمستهلك أخرى، يبني أوهلا املكاسب ووفورات احلجم يف قطاع التربيد املنزيل واآلاثر املرتتبة على اخنفاض األسعا
مبرور الزمن مع بدء إنتاج املعدات ذات الكفاءة األعلى على نطاق واسع وترسيخ املعايري املتعلقة هبا؛ ويبني املثال 

يف املائة من حجم السوق لنوع  ٩0الثاين تفاصيل تكاليف دورة حياة املنتج عند ثالثة مستوايت من الكفاءة متثل 
يف اهلند، ويشري إىل إمكانية ختفيض التكاليف اإلمجالية على امتداد دورة حياة واحد من أنواع أجهزة تكييف اهلواء 

اجلهاز عند االنتقال إىل أجهزة تكييف هواء أعلى كفاءة، وذلك على الرغم من ازدايد أسعار النظم، ومع احلفاظ 
يف املائة يف التكلفة  1على مستوى تكاليف الرتكيب. ويف دراسة احلالة هذه كانت مسامهة مادة التربيد أقل من 

النهائية. ويف اخلتام، أوضحت السيدة كارفالو أن النهج الذي اتبعته فرقة العمل لتقييم مؤسسات التمويل األخرى 
اعتمد على النظر يف اجلوانب اليت تداخلت فيها تلك املؤسسات بشكل حمدد مع اهلدف املتمثل يف توفري الدعم 

اقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية أثناء التخفيض التدرجيي ملعاجلة مسألة كفاءة استخدام الط
ملركبات الكربون اهليدروفلورية. وإدراكا  لضيق الوقت املتاح لعرض خمطط مسح أقوى، لفتت النظر إىل األمثلة 

سسات، مثل مرفق البيئة العاملية، من املؤ  حمدودا   الواردة يف مرفقات التقرير، مشرية إىل أن عملية املسح مشلت عددا  
وبرانمج كيغايل لكفاءة التربيد، والصندوق األخضر للمناخ، وجمموعة البنك الدويل، والصندوق العاملي لكفاءة 

 الطاقة والطاقة املتجددة، والوكالة األملانية للتعاون الدويل.
  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7 

57 

 املرفق الثالث

 واالقتصادي بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة التوجيهات اإلضافية املقدمة لفريق التقييم التقين

 املزيد من املعلومات عن قطاع املضخات احلرارية ووفورات اثين أكسيد الكربون. - 1
 جداول توضح مصادر التمويل. - 2
املزيد من املعلومات عن الفرص املتاحة/التحسينات فيما يتعلق بكفاءة الطاقة يف قطاع وحدات تكييف  - 3

 اهلواء املتنقلة.
يد من املعلومات عن الدروس املستفادة من عمليات االنتقال السابقة من حيث املكاسب واملوارد املز  - 4

 اإلضافية املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.
 معلومات إضافية عن املكاسب احملققة من حتسني تقدمي اخلدمات. - 5
ت احلرارية فيما يتعلق تقدمي تفاصيل عن التصميم واملعايري لوحدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخا - 6

 ابلسالمة واألداء واآلاثر املرتتبة على زايدة قدرات تلك الوحدات.
البيان التفصيلي الشامل وتقدمي مقارنة واضحة بني مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون  - ٧

 مة والتكاليف.اهليدروفلورية، وبدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية من حيث األداء والسال
الرتكيز على كفاءة استخدام الطاقة يف معدات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وجتنب  - 8

االزدواجية يف العمل املضطلع به يف إطار الكياانت الدولية األخرى، مثل اهليئة احلكومية الدولية املعنية 
 بتغري املناخ.

خرى )مثل االحتاد األورويب( يف السنوات األخرية والتصدي النظر يف التدابري املتخذة يف املناطق األ - ٩
 للتحدايت اخلاصة اليت تواجهها البلدان اليت تسود فيها درجات احلرارة احمليطة العالية.

 الطلب إىل فريق التقييم التقين واالقتصادي أن يتواصل مع األقاليم املختلفة لفهم ظروفها اخلاصة. - 10
جد يف جمال البحث والتطوير، والتقدم احملرز والنتائج احملققة يف ذلك اجملال، تقدمي التقارير بشأن ما يست - 11

 من أجل التصدي لتحدايت درجات احلرارة احمليطة العالية.
زايرة فريق التقييم التقين واالقتصادي لألقاليم من أجل التواصل مع أصحاب املصلحة بشأن التحدايت  - 12

 استخدام مواد تربيد أعلى كفاءة يف استخدام الطاقة.اليت تواجه األقاليم عند االنتقال إىل 
 حساب الدورة العمرية للمعدات لكل من البلدان/األقاليم والظروف املناخية املرتبطة هبا. - 13
تقدمي املزيد من املعلومات عن الفوائد االقتصادية احملددة من حيث الوفورات مبا فيها تلك املتحققة  - 14

 ت االسرتداد.للمستهلكني وحمطات الطاقة وفرتا
لوضعها يف سياق االنتقال إىل  2٩/10إعادة صياغة استجابة فريق التقييم التقين واالقتصادي للمقرر  - 15

 مواد تربيد أكثر كفاءة.
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 تقدمي مزيد من املعلومات عن الرسائل املستفادة التالية من حلقة العمل املعنية بكفاءة استخدام الطاقة: - 16
 األخذ أبنواع التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية يف استخدام الطاقة؛ األولية عند“ العقبة السعرية” (أ)
الطريقة اليت يتعني هبا اختيار مادة التربيد من حيث كفاءة الطاقة وقابلية االشتعال والعوامل  (ب)

 األخرى ذات الصلة؛

 األموال املتاحة اليت ال يسهل تدفقها على الرغم من ذلك. )ج(
ياق/اخلاصة بكل موقع واملرتتبة على استخدام املعدات ذات الكفاءة يف حتديد اآلاثر املتعلقة ابلس - 1٧

 استخدام الطاقة، على النحو املذكور يف تقرير فريق التقييم التقين واالقتصادي.
 تقدمي مصفوفة من التدخالت التقنية لكفاءة الطاقة والتكاليف املرتبطة هبا. - 18
 .2٩/10املعنية املشار إليها يف املقرر تقدمي تفاصيل ملعايري ومنهجيات مؤسسات التمويل  - 1٩
تقدمي تفاصيل الحتياجات بناء القدرات وتقدمي اخلدمات فيما يتعلق ابلبدائل املنخفضة القدرة على  - 20

 إحداث االحرتار العاملي.
استكشاف إمكانيات التربيد املركزي وقواعد املباين اخلضراء واهليدروكربوانت يف التطبيقات التجارية  - 21

 .خيارات لكفاءة استخدام الطاقة )مثلما تبني يف اإلمارات العربية املتحدة( ابعتبارها
تقدمي معلومات عن ازدايد الطلب على الطاقة من أجل إنتاج نفس القدر من التربيد يف بلدان درجات  - 22

 احلرارة احمليطة العالية بسبب الزايدة املتوقعة يف درجة احلرارة.
العربية املتحدة ملشاهدة مشاريع التربيد املركزي والتربيد األخضر ونظم  النظر يف إمكانية زايرة اإلمارات - 23

 اهليدروكربون لالسرتشاد هبا عند إعداد التقرير النهائي املستكمل.

__________ 


