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الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف 
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة 

 لطبقة األوزون

 األربعوناحلادي و االجتماع 
 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥-١ابنكوك، 

 *من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 
استعراض اختصاصات فريق التقييم التقين 

وتكوينه وتوازنه وعبء عمله واالقتصادي 
 (30/15وجماالت اخلربة ألعضائه )املقرر

 

واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله استعراض اختصاصات فريق التقييم التقين 
 وجماالت اخلربة ألعضائه

 املقدمة -أوالا 
لطبقة األوزون، يف اجتماعها الثالثني،  املستنفدةاعتمدت األطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن املواد  -١

استعراض اختصاصات بشأن  3٠/١٥ ، املقرر٢٠١8نوفمرب تشرين الثاين/ ٩إىل  ٥املعقود يف كيتو يف الفرتة من 
من ذلك  ١ الفقرةفريق التقييم التقين واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة ألعضائه. ويف 

أن تعد وثيقة ابلتشاور مع فريق التقييم التقين واالقتصادي لتقدميها إىل ”أمانة األوزون  إىلف املقرر، طلبت األطرا
الفريق العامل املفتوح العضوية يف دورته احلادية واألربعني، آخذة يف االعتبار اجلهود املستمرة اليت يبذهلا فريق التقييم 

 : ذلك تعديل كيغايل، فيما يتعلق مبا يليالتقين واالقتصادي لالستجابة للظروف املتغرية، مبا يف
من  ١الفقرة وجب االختصاصات والتكوين والتوازن يف التمثيل اجلغرايف ومتثيل األطراف العاملة مب (أ)

 ؛اجلنساينواألطراف غري العاملة هبا، وكذلك التوازن  ٥املادة 
املطلوبة للتصدي للتحدايت املقبلة املتعلقة بتنفيذ تعديل كيغايل، من قبيل  الفنية جماالت اخلربة (ب)

 “.الكفاءة يف استخدام الطاقة واملنافع املناخية والسالمة

. هلتقارير التواتر اجلديد  تعبء عمل الفريق وقرر ( تناولت األطراف 6-٢)الفقرات نفسه  قررامليف و  -٢
 .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6) لتوفري حتديث عن عبء عمل الفريق أعدت األمانة وثيقة معلوماتو 

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1. 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

2 

التابعة اخليارات التقنية  للفريق وجلان اً للحالة الراهنةميتقيتتناول فريق و الالوثيقة ابلتشاور مع هذه أعدت و  -3
 التحديد:لى وجه . وعهتا واختصاصاهتا والتحدايت الناشئةالفرعية املؤقتة من حيث والاي هوهيئات هل

موجزة عامة حملة  (١: )املعلومات األساسية التالية يقدمانقسمني فرعيني  منيتألف  اا اثني الفرع )أ(
ستعراض املتعلقة اباليت أاثرهتا األطراف خالل املناقشات موجز للمسائل  (٢) عن تطور اختصاصات الفريق،

 ؛االختصاصات
تنفيذ األحكام ذات الصلة من االختصاصات، مع ل الراهنةيتضمن حتلياًل للحالة  اا اثلث الفرع )ب(
 ومدد اتالتعيين (3؛ )الالزمة ربات( الرتشيحات ومصفوفة اخل٢احلجم والتوازن والتكوين؛ ) (١الرتكيز على: )

 ؛املسائل اإلجرائية األخرى (4) العضوية؛

فريق بعضها حىت ال تناوليصف التحدايت اجلديدة الناشئة عن تعديل كيغايل وكيف  اا رابع الفرع )ج(
اجلديدة املتعلقة  املسائل (٢) الدورية القادمة؛ االستعراضاتالتقييمات و  (١تكون القسم من جزأين: ). وياآلن

 ؛بتعديل كيغايل
ية واهليئات الفرعية املؤقتة واللجان التقن الفريقتحليل اختصاصات ل اً موجز يقدم  اا خامس الفرع )د(

 ؛اجملاالت اليت قد ترغب األطراف يف النظر فيها ومواصلة معاجلتها ويسلط الضوء على، اوتوازهن اهوتكوينالتابعة له 
 مبوجب تعديل كيغايل. خربات الالزمةلل اً موجز يقدم  اا سادس الفرع )ه(

التقين لتعين فريق التقييم  “الفريق”الثالث والرابع واخلامس والسادس، ُتستخدم كلمة  الفروعيف و  -4
 .التابعة له االقتصادي نفسه، وال تشمل جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتةو 

 معلومات أساسية -اثنياا 
 حملة عامة عن تطور اختصاصات الفريق -ألف

مونرتايل  تدابري الرقابة يف بروتوكولني لستعراض الدوريااللتقييم و بشأن ااحلكم التايل أدرج : 1987عام  -٥
 :ربوتوكولمن ال 6يف املادة 

تدابري الرقابة لتقييم إجراء على األقل، بعد ذلك كل أربع سنوات مث   ١٩٩٠ابتداًء من عام على األطراف، 
 على األطرافو  .مية والبيئية والتقنية واالقتصادية املتاحةعلى أساس املعلومات العل ٢املنصوص عليها يف املادة 

 وتقريريف اجملاالت املذكورة  نيؤهلاملرباء اخلأفرقة العدد املالئم من تقييم، عقد إجراء هذا القبل سنة على األقل من 
 .األفرقة تلكوصالحيات تكوين 

أفرقة االستعراض األربعة  إنشاء الرمسي على: يف االجتماع األول لألطراف، مت إضفاء الطابع 1989عام  -6
األصلية لربوتوكول مونرتايل، وهي فريق التقييم العلمي، وفريق التقييم البيئي، وفريق التقييم التقين، وفريق التقييم 

. (١)تكوين األفرقة إىل جانباجملموعة األوىل من االختصاصات  تمدنفسه، اعتُ  االجتماعاالقتصادي. ويف 
لول عام . وحبالرئيسية اليت يتعني إدراجها يف تقارير التقييم األوىل واملسائلالختصاصات هيكل األفرقة وتناولت ا

ست  وُشك ِّلت فريق التقييم التقين واالقتصاديليشكال التقييم االقتصادي فريق و  تقينفريق التقييم ال أدمج، ١٩٩١
يف السابق يف تم تناوهلا ياد املستنفدة لألوزون، واليت كان الرئيسية الستخدام املو  الفئات لتناولجلان خيارات تقنية 

                                                           
 ،األول لألطرافمت حتديد التكوين واالختصاصات يف املرفقني اخلامس والسادس، على التوايل، من تقرير االجتماع   (١)
(UNEP/OZL.Pro.1/5)،  انظرhttps://undocs.org/UNEP/OZL.PRO.1/5. 
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 موضعنذ البداية، كان التوازن بني البلدان املتقدمة والنامية من حيث التمثيل واخلربة . ومالتقينتقييم الفصول تقارير 
 .لألطرافاهتمام خاص 

الذي  بشأن أفرقة التقييم، 4/١3: يف االجتماع الرابع لألطراف، اعتمدت األطراف املقرر 1992عام  -7
االنتهاء  تكل أربع سنوات األفرقة وطلبالتقييم الذي ُُيرى  من  ١٩٩١إبصدار العام مع التقدير علماً فيه  أحاطت

 األطراف إىل ت، طلبنفسه قررامل. ويف ١٩٩4كل أربع سنوات حبلول أواخر عام الذي ُيرى  من التقييم القادم 
التقدم  عن إىل الفريق العامل املفتوح العضويةه تقدمي تقرير سنوي التابعة ل لجانالو  قتصاديفريق التقييم التقين واال

 التقين احملرز يف احلد من استخدام وانبعااثت املواد اخلاضعة للرقابة وتقييم استخدام البدائل.

بشأن أفرقة التقييم،  7/34املقرر  ، اعتمدت األطرافالسابع لألطرافويف االجتماع : 1995عام  -8
هود لزايدة مشاركة يف اجل ميضي أن فريق التقييم التقين واالقتصاديمنه إىل  ‘١’)هـ(  ٥يف الفقرة  تالذي طلب

ويف ذلك املقرر، . واخلربة التقنيةاجلغرايف التوازن من أجل حتسني  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة البلدان خرباء 
رتشيح واختيار لومعايري  اتالفريق تقدمي إجراء إىل ابلتنظيم والتشغيل وطلب تتعلق أخرى تناولت األطراف مسائل

 .تنظيم الفريقاخلرباء واإلبالغ عن اخلربات احلالية وأساليب التشغيل وخيارات إعادة 

الذي  بشأن تنظيم الفريق وتشغيله، 8/١٩املقرر اعُتمد  ،االجتماع الثامن لألطراف يف: 1996عام  -٩
 .على وجه التحديد قتصاديفريق التقييم التقين وااللاألولية االختصاصات الشاملة وافقت فيه األطراف على 

نقحت مبوجبه األطراف الذي  ١8/١٩املقرر  ، اعُتمداالجتماع الثامن عشر لألطراف يف: 2003عام  -١٠
 اليت أوضحتفريق التقييم التقين واالقتصادي واللجان التقنية التابعة له، لاملصاحل املبادئ التوجيهية لإلفصاح عن 

 ما يقدمه من موضوعيةو استقاللية الفريق تضارب املصاحل احملتمل من أجل ضمان بالختصاصات فيما يتعلق ا
 .املتعلقة ابلسياساتاملعلومات التقنية 

بشأن التغيريات يف عضوية  ٢٢/٢٢املقرر  ، اعُتمداالجتماع الثاين والعشرين لألطراف يف: 2010عام  -١١
وضع مبادئ توجيهية  التابعة لهفريق وجلان اخليارات التقنية ال األطراف إىل تطلب. ويف ذلك املقرر، فريق التقييم
 أيخذ يف االعتبار عاملي أن’’و فريق،المن اختصاصات  ٩-٢ فقرةلل اً خلرباء، وفقيف تعيني ااألطراف يستند إليها 

 فقراتلل اً وفق، الفرعية سائر األفرقةعند تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية وفرق العمل و  ‘‘مةئاملالاخلربة التوازن و 
 .‘‘من اختصاصات الفريق 8-٢و ٥-٢و ١-٢

ديث حتعلى  ٢3/١٠اتفقت األطراف يف املقرر ، لألطراف جتماع الثالث والعشريناال: يف 2011عام  -١٢
ات مقرر فريق وهيئاته الفرعية وطلبت إىل الفريق تقدمي معلومات ميكن أن تسرتشد هبا لتشغيل لالرتشيح والمليات ع

واملبادئ التوجيهية  التنحياالختصاصات، ومشروع املبادئ التوجيهية املنقح بشأن  حتديثاألطراف، مبا يف ذلك 
 .٢٠١٢مايو أاير/يف  هاتقرير  توعرضهلذا الغرض املشاركني للفريق. وأنشئت فرقة عمل  الرؤساءلتعيني 

، اعتمد ٢3/١٠ملقرر اب عمالً فرقة العمل  الذي أعدته ٢٠١٢مايو أاير/تقرير استناداً إىل : 2012عام  -١3
بادئ املسلوك و بشأن االختصاصات املنقحة ومدونة قواعد ال ٢4/8االجتماع الرابع والعشرون لألطراف املقرر 

كان و . التابعة له وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة لفريقلتضارب املصاحل و  اإلفصاحتوجيهية بشأن ال
مع أربع سنوات ا ال يزيد عن مل األعضاءمدة تعيني  حتديدأحد التغيريات اليت أدخلت على االختصاصات هو 

 نفسه، طلبت األطرافاملقرر  يفو . لكل فرتة إضافية تإضافية تصل إىل أربع سنوا لفرتاتإمكانية إعادة التعيني 
 يةالتشغيل هوإاتحة إجراءاتيف املستقبل، ه التابعة لجلان اخليارات التقنية  تشكيل حولالفريق تقدمي توصيات  إىل

 املوحدة.
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بشأن اشتغال  ٢٥/6املقرر  ، اعتمدت األطرافن لألطرافاالجتماع اخلامس والعشري يف: 2013عام  -١4
معلومات مستكملة عن  ٢٠١4فريق أن يقدم يف تقريره املرحلي لعام ال إىلفيه  تالذي طلب وتنظيم الفريق،

اخليارات التقنية وخيارات  جلنة اقرتاحًا لتشكيلةو ترشيح األعضاء يف جلان اخليارات التقنية التابعة له،  عمليات
الفريق العامل اجتماع ونوقش يف  ٢٠١4ُقدم تقرير الفريق يف عام و للفريق. املستكملة التقنية  التقاريرلتبسيط 

املقرتح  التشكيلمل تكن هناك اعرتاضات على و ثنائي. على أساس  املهتمةاملفتوح العضوية وبني الفريق واألطراف 
 املشورة والتعليقات اليت قدمتها األطراف. مع مراعاةاجلديد،  لالتشكيللجان ونفذ الفريق 

 إىلطلبت فيه الذي  3٠/١٥اعتمدت األطراف املقرر ، : يف االجتماع الثالثني لألطراف2018عام  -١٥
 للفريق الالزمةوجماالت اخلربة ه وتكوينبشأن اختصاصات الفريق  ، ابلتشاور مع الفريق،وثيقة إعدادأمانة األوزون 

 أعاله. ٢و ١تنفيذ تعديل كيغايل كما هو موضح يف الفقرتني  اليت تواجهللتصدي للتحدايت القادمة 

 اليت أاثرهتا األطراف املسائل -ابء

، (٢)٢٠١7نوفمرب تشرين الثاين/يف مونرتايل يف  الذي عقداالجتماع التاسع والعشرين لألطراف  خالل -١6
فريق التقييم التقين للخرباء للعمل كخرباء كبار يف  عادات ترشيحاتإترشيحات أو  أربعةنظرت األطراف يف 

األطراف على  تملدة سنة واحدة وشجع األطرافهم تاحلاليني. وعين الكبريين، ابإلضافة إىل اخلبريين واالقتصادي
قبل تقدمي ترشيحات لتعيني  ربات الالزمةبشأن الرتشيحات احملتملة والرجوع إىل مصفوفة اخل االتشاور فيما بينه

أن هناك حاجة إىل مواصلة النظر يف العمل املستقبلي  أيضاً أثناء املناقشة، اقرتح عدد من األطراف و كبار اخلرباء. 
مركبات الكربون  بغية إزالة (RTOC)ارية وعضوية جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلر 

 -UNEP/OzL.Conv.11/7وااللتزامات اجلديدة مبوجب تعديل كيغايل ) (HCFC) اهليدروكلورية فلورية

29/8UNEP/OzL.Pro.–11/7UNEP/OzL.Conv. ، (3)(١٢4-١٢٢الفقرات. 

يف  األطراف تنظر  ،٢٠١8 هوليمتوز/ي، يف العامل املفتوح العضويةاالجتماع األربعني للفريق  خاللو  -١7
 يتالاستعراض تكوين وتنظيم أفرقة التقييم،  مسألة إىل جانباخلرباء اليت وردت يف تلك السنة،  كبار  ترشيحات

إىل أن  بعض األطراف تأشار مسائل أخرى. وأثناء املناقشة،  حتت بندجدول أعمال االجتماع  على تأدرج
أن أن أفرقة التقييم حتتاج إىل و  ؛اهلامة على مداوالت األطراف املسائلتنفيذ تعديل كيغايل سيطرح جمموعة من 

وأن األفرقة ينبغي أن تتضمن عضوية الكياانت األخرى؛ مع عمل ال ازدواجاخلربة املناسبة، مع عدم  تكون لديها
وأن الشواغل  ذ احلاالت اليت تواجهها مجيع البلدان يف االعتبار؛متوازنة من املناطق واخللفيات املختلفة لكي تؤخ

، مع التذكري الالزمة اتصفوفة اخلرب فريق التقييم التقين واالقتصادي مل تنقيح، مثل قد متكن معاجلتها بعملية أقصر
أمهية  بعض األطراف ركقبل ست سنوات. وذ  وقتًا طويالً  استغرقصاصات تلالخشامل مت إجراء استعراض ه أبن

 ،الكفاءة يف استخدام الطاقة، و مركبات الكربون اهليدروفلوريةمثل تغري املناخ، و  قضااي بشأن مناسبة اتخرب  توافر
رباء من اخل نقصاألعضاء من خمتلف املناطق واخللفيات، و بني توازن الوظروف درجات احلرارة احمليطة العالية، و 

 .(4)(١87-١8٥الفقرات  ،.1/40/7UNEP/OzL.Pro.WG) ٥ ابملادةالعاملة األطراف 

                                                           
 األوزون.ُعقد ابلتزامن مع االجتماع احلادي عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة   (٢)
تقرير االجتماع احلادي عشر املشرتك ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع التاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول   (3)

 ،٢٠١7نوفمرب تشرين الثاين/ ٢4-٢٠مونرتايل، مونرتايل، 
.http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/SitePages/Home.aspx 

 ،٢٠١8ه يوليمتوز/ ١4-١١فتوح العضوية، فيينا، املتقرير االجتماع األربعني للفريق العامل   (4)
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/report/SitePages/Home.aspx. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/English/COP-11-7-MOP-29-8E.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/cop11-mop29/report/English/COP-11-7-MOP-29-8E.pdf
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-40/report/English/OEWG-40-7E.pdf
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 جمدداً ت أطراف عديدة ، كرر ٢٠١8نوفمرب تشرين الثاين/يف  ،االجتماع الثالثني لألطراف خاللو  -١8
املستنفدة ملواد من ا التدرُيي التخلصيف  مونرتايل بروتوكول يف أعمال فريقالقدمها يابملسامهة القيمة اليت  افاالعرت 

جديدة يف جماالت مثل  اتعمل األطراف يتطلب خرب القادم ابلنظر إىل أن التحدي الكبري والحظت لألوزون 
ضمان التغطية  احلاجة إىلأيد العديد من األطراف و . يةاملناخ واملنافعومعايري السالمة  الكفاءة يف استخدام الطاقة

املناسبة  اتامتالك اخلرب  وهدف، ٥ ابملادةطراف العاملة ألل املالئماجلغرافية املتوازنة والتوازن بني اجلنسني والتمثيل 
تخفيض وال، الكفاءة يف استخدام الطاقةمبا يف ذلك ، ٥ملادة ابطراف العاملة ألليف اجملاالت ذات األمهية اخلاصة 

الفريق اختذ خطوات  أن أشري إىلالعالية. و  درجات احلرارة احمليطةوظروف  ركبات الكربون اهليدروفلوريةمل التدرُيي
قد جلبوا خربات جديدة إىل  ملعاجلة التوازن اجلغرايف واجلنساين، وأن العديد من األعضاء اجلدد واألصغر سناً 

ُيدر ، فإنه املطلوبة. وعلى الرغم من ذلكربات تكوينه يف ضوء اخل حتسنيالفريق، وأن الفريق واصل تعديل و 
إعادة التوازن  مراعاة احلاجة املستمرة إىلزيد من الوضوح على العملية، مع املإلضفاء  إضافيةاستكشاف أفكار 

 .(٥)(١٥٩-١٥4الفقرات ، .30/11UNEP/OzL.Proجديدة ) مسائلمع نشوء أي 

 تنفيذ االختصاصات -اثلثاا 
 احلجم والتوازن والتكوين -ألف

 االختصاصاتاألحكام الرئيسية مبوجب  -1

وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة  التقييم التقين واالقتصاديفريق  طبقاً الختصاصات -١٩
نسبته حتقيق متثيل  يف املتعلق ابلتوازن العام يتمثل اهلدف ،(6)، املرفق(٢4/٢4، املقرر .24/10UNEP/OzL.Pro) له

يف  من اخلربات الفنيةومتثيل مناسب اخليارات التقنية يف الفريق وجلان  ٥ ابملادةالعاملة ألطراف ليف املائة  ٥٠حنو 
 (.االختصاصاتمن  ٠-١-٢الفقرة )املختلفة  البدائل

نبغي يف. واهليئات الفرعية املؤقتةاخليارات التقنية تطلبات للفريق وجلان ختتلف املمبوجب االختصاصات، و  -٢٠
رؤساء مشاركني، والرؤساء  ثالثةأو مشاركان  رئيسان، مبا يف ذلك عضواً  ٢٢و ١8 مما بنيفريق التألف يأن 

 يف جماالت ال تتوفرحمددة  رباتيتمتعون خبالذين رباء اخلمن كبار  4إىل  ٢املشاركني للجان اخليارات التقنية، ومن 
من  ١-١-٢الفقرة ) مع مراعاة التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف، لجان للفريق أو النيالرؤساء املشارك لدى

 (.االختصاصات

 الرؤساءمناصب  ملءب . وُيتقنية رئيسان مشاركانالجلنة من جلان اخليارات ينبغي أن يكون لكل و  -٢١
وسيتوىل الفريق، من خالل الرؤساء . اتاخلرب توازن و  والتوازن بني اجلنسني جلغرايفاالتوازن  مبا يعززاملشاركني 

التقنية التابعة له، تشكيل تلك اللجان، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن اخلربات املناسبة املشاركني للجان اخليارات 
الفقرة ) واملتوقعة، لكي تكون تقارير تلك اللجان ومعلوماهتا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات

ن للجنة و املشارك ءالرؤسا يعينهم عضواً  ٢٠ من حنوكل جلنة   تتألفن ينبغي أ. و (االختصاصاتمن  ٢-١-٢
 (.االختصاصاتمن  ٥-٢الفقرة ) فريقالابلتشاور مع 

                                                           
 ،٢٠١8نوفمرب الثاين/ تشرين ٩-٥تقرير االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، كيتو،   (٥)

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/report/SitePages/Home.aspx. 
التابعة له،  اختصاصات فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة  (6)

https://ozone.unep.org/en/handbook-montreal-protocol-substances-deplete-ozone-layer/102. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/mop/mop30/report/English/MOP-30-11E.pdf
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-٢الفقرة )حمدود  أمدحمددة ذات  قضاايعن  إلعداد تقاريرهيئات فرعية مؤقتة  أن يعنيلفريق ل وُيوز -٢٢
هيئاته الفرعية  فريق التقييم التقين واالقتصادي يشكلتنص االختصاصات على أن و . االختصاصات(من  6

املؤقتة، ابلتشاور مع الرؤساء املشاركني لتلك اهليئات، حبيث يتجلى يف التشكيل توازن للخربات املناسبة، لكي 
تكون تقارير تلك اهليئات ومعلوماهتا شاملة، وموضوعية، وحمايدة من حيث السياسات. وسيقوم الفريق، من 

ؤقتة، بتقدمي وصف يف تقارير اهليئات الفرعية املؤقتة يبني الكيفية اليت خالل الرؤساء املشاركني للهيئات الفرعية امل
فريق التقييم التقين أعضاء اهليئات الفرعية املؤقتة الذين ليسوا ابلفعل أعضاء يف  وال يصبح. ُحدد هبا تكوينها

الفقرة ) "فرعية املؤقتة، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون، أعضاء يف الفريق حبكم عملهم يف اهليئات الواالقتصادي
 .االختصاصات(من  3-١-٢

ألطراف. وكانت هذه اهليئات صادرة عن اات حمددة قرر استجابة ملفريق هيئات فرعية مؤقتة الأنشأ و  -٢3
أفرقة بعض األحيان يف كانت و  .خرباء داخليني وخارجيني تتألف مناتبعة للفريق  فرق عمل معظمهاالفرعية يف 

معنية  وفرق عملالسنوات األخرية، أنشأ الفريق أفرقة عاملة . ويف فقط فريقالمن أعضاء  تتألف فريقللعاملة اتبعة 
احلجم أو من حيث حتدد متطلبات  الوعلى الرغم من أن االختصاصات املتعلقة بتنفيذ تعديل كيغايل.  ابلقضااي
هيئات الفرعية املؤقتة اليت مت تشكيلها للقضااي اجلديدة املتعلقة بتعديل ، يرد حتليل لللهيئات الفرعية املؤقتةالتوازن ل

 رابعاً من هذه الوثيقة.الفرع كيغايل يف 

 احلجم -2

أعضاء من األطراف غري  ٩و ٥ ابملادةطراف العاملة األمنهم من  ١٠، عضواً  ١٩ حالياً فريق اليضم  -٢4
 نيرؤساء مشارك 3من  اآلنالفريق  يتكون، عضوية الفريقبشأن  3٠/١6وبعد تنفيذ املقرر  .٥ ابملادةالعاملة 

ة ويرتاوح حجم اللجان تقنيجلان للخيارات ال ٥هناك و أعضاء من كبار اخلرباء.  ٥و للجان اً مشارك اً رئيس ١١و
 أدانه(. ١)انظر اجلدول  عضواً  4٠و ١6بني  حالياً 

السنوات  . غري أنه يفلفرتات طويلة هماملشاركون للفريق واللجان يف مناصبظل الرؤساء يف املاضي، و  -٢٥
، اليت تعتمد عالية اجلودةالنواتج  إنتاجتطلب . و أدانه( 4٥)انظر الفقرة  تغري ثلث أعضاء الفريق، األربع املاضية

القيادة،  اخلربة يفمثل ، معينةصفات ومهارات على وجه التحديد  نو الرؤساء املشارك أن ميتلكعليها األطراف، 
 لدى األطراف، وفهم احلساسيات عملية حتقيق التوافق يف اآلراءإدارة على وقت كبري، والقدرة بلتزام االالقدرة على و 
 ليزية.كابللغة اإلناجليدة مهارات الكتابة امتالك و 

 اتاخلرب يقدمون  الذينرباء من كبار اخل 4و ٢ ما بني ميتلك الفريقتشري االختصاصات إىل أنه ينبغي أن و  -٢6
، كان ٢٠١8عام ويف  الفريق.للفريق أو الرؤساء املشاركني للجان اليت تشكل  نيالرؤساء املشارك لدىال تتوفر اليت 

رباء، من كبار اخل ٥، هناك ٢٠١٩عام . ويف ٥ ابملادةرباء، مجيعهم من األطراف العاملة من كبار اخل 6هناك 
عمليات بروتوكول قواعد ولوائح و تمتع كبار اخلرباء خبربة يف االقتصاد و . وي٥ ابملادةطراف العاملة األمجيعهم من 

والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، وتنفيذ بروتوكول مونرتايل يف بلدان األطراف العاملة مونرتايل 
 وتغري املناخ. ٥ ابملادة

 ن والتوازنالتكوي -3

، ٥ ابملادةمجيعهم من األطراف العاملة  احلاليونخلرباء ات اليت يقدمها كبار اخلرباء، فااخلرب ابإلضافة إىل  -٢7
من األطراف العاملة أعضاء  ١٠ ابلنظر إىل أن هناكو يف الفريق.  ٥ ابملادةمتثيل األطراف العاملة ابلتايل ن مما حيس  
 يبلغمتثيل املتمثل يف حتقيق دف اهل حتقق فقديف الفريق،  ٥ ابملادةالعاملة غري األطراف أعضاء من  ٩و ٥ ابملادة

خالل العقد املاضي، بلغ متوسط متثيل و . ٥ ابملادةلألطراف العاملة أو ما يقرب من ذلك يف املائة  ٥٠ حنو
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متوسط متثيل األطراف العاملة غري أن . يف املائة ٥3 حالياً يف املائة ويبلغ  44يف الفريق  ٥ ابملادةاألطراف العاملة 
يف املائة يف  36يبلغ على مدار العقد املاضي و يف املتوسط يف املائة  3٥ بلغ يف جلان اخليارات التقنية ٥ ابملادة
كن ومي وجلان اخليارات التقنية التابعة له. فريقالحجم وتكوين وتوازن أدانه  ١. ويرد يف اجلدول ٢٠١٩عام 

 ذه الوثيقة.األول هلرفق املاالطالع على مزيد من املعلومات املفصلة يف 

التمثيل اإلقليمي غري متساو فلألطراف.  أيضاً ذات أمهية مسألة بني أعضاء الفريق كان التوازن اجلغرايف و  -٢8
آسيا عضاء من أوستة ، هناك عضو واحد من أفريقيا، الفريق ففي. على حد سواء هالتابعة ل لجاناليف الفريق و 

أعضاء من أمريكا وثالثة أربعة أعضاء من أورواب و  أمريكا الالتينية والكارييبأعضاء من  ومخسة واحمليط اهلادئ،
 .أدانه ٢. ويرد التمثيل اإلقليمي احلايل يف كل جلنة يف اجلدول الالتينية

الفريق واللجان األخرية، زاد  الفرتة. ويف فريقاليف املائة من أعضاء  3٠ويف الوقت احلايل، تشكل النساء  -٢٩
النسبة  وأخذتاخلرباء اجلدد املعينني من النساء.  عدد تزايدلعثور على خبريات، و الرامية إىل ا امن جهوده التابعة له

يف  ٢٠، إىل املاضييف املائة خالل العقد  ١٠ قدره ، من متوسطببطء زدايداالاإلمجالية للنساء يف اللجان يف 
 (.١)انظر اجلدول  ٢٠١٩عام املائة يف 

 ١اجلدول 
 2019مارس آذار/وجلان اخليارات التقنية التابعة له يف  فريق التقييم التقين واالقتصاديتكوين 

األطراف العاملة  
 5ملادة اب

غري العاملة  طرافاأل
 5ملادة اب

 اجملموع إانث ذكور

 ١٩ يف املائة( 3٢) 6 يف املائة( 68) ١3 يف املائة( 47) ٩ يف املائة( ٥3) ١٠ فريق التقييم التقين واالقتصادي

املرنة  رغاوىجلنة اخليارات التقنية لل
 واجلاسئة

 ٢٥ يف املائة( ٢4) 6 يف املائة( 76) ١٩ يف املائة( 64) ١6 يف املائة( 36) ٩

 ١7 يف املائة( ٢4) 4 املائة(يف  76) ١3 يف املائة( 6٥) ١١ يف املائة( 3٥) 6 جلنة اخليارات التقنية للهالوانت

 33 يف املائة( ٢١) 7 يف املائة( 7٩) ٢6 يف املائة( 67) ٢٢ يف املائة( 33) ١١ جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية

 ١6 املائة(يف  ١3) ٢ يف املائة( 87) ١4 يف املائة( ٥6) ٩ يف املائة( 44) 7 جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل

جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف 
 اهلواء واملضخات احلرارية

 4٠ يف املائة( 7) 3 يف املائة( ٩3) 37 يف املائة( 6٥) ٢6 يف املائة( 3٥) ١4

 ٢اجلدول 
 2019وجلان اخليارات التقنية التابعة له يف عام  فريق التقييم التقين واالقتصاديالتمثيل اجلغرايف يف 

آسيا واحمليط  أفريقيا 
 اهلادئ

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

أمريكا  أ أورواب
 ب الشمالية

 اجملموع

 19 3 4 ٥ 6 ١ فريق التقييم التقين واالقتصادي
 25 ٩ ٥ ٢ 8 ١ املرنة واجلاسئة رغاوىجلنة اخليارات التقنية لل

 17 4 6 ١ ٥ ١ جلنة اخليارات التقنية للهالوانت
 33 8 ١٢ ١ ١٠ ٢ جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية

 16 ١ 3 ٢ 8 ٢ جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل
جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء 

 واملضخات احلرارية
١١ ١ 4 ١7 7 40 

 .االحتاد الروسيتشمل  ‘‘أورواب’’ أ
 .الوالايت املتحدة وكنداتشمل  ‘‘أمريكا الشمالية’’ ب
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 الالزمة رباتالرتشيحات ومصفوفة اخل -ابء

 زمةالالربات مصفوفة اخل -1

فريق وجلان اخليارات التقنية ال أن يضع، تتطلب االختصاصات مناسبة لرتشيحاتتقدمي األطراف  لتيسري -3٠
فريق التقييم التقين سيقوم ”وتنص األحكام على ما يلي: . لخرباءاألطراف ل لرتشيحمبادئ توجيهية 

فريق التقييم التقين اخلربات الالزمة يف و جلان اخليارات التقنية بنشر مصفوفة اخلربات املتاحة /واالقتصادي
ناسبة. وُيب أن تتضمن املصفوفة املرتشيحات األطراف لل جلان اخليارات التقنية، من أجل تيسري تقدمي/واالقتصادي

ضرورة التوازن اجلغرايف والتوازن يف اخلربات وأن توفر معلومات متسقة عن اخلربات املتاحة والالزمة. وستشمل 
فريق التقييم التقين واخلربة احملددة املطلوبة، مبا يف ذلك يف جمال البدائل املختلفة. ويكفل  االنتماءاملصفوفة االسم و 

جلان اخليارات التقنية، كل عاماًل من خالل رؤسائه املشاركني، حتديث املصفوفة مرة يف السنة على /يواالقتصاد
فريق التقييم األقل، ونشر املصفوفة على موقع األمانة على اإلنرتنت ويف التقارير املرحلية السنوية للفريق. ويكفل 

ملعلومات الواردة يف املصفوفة واضحة وكافية ومتسقة إىل جلان اخليارات التقنية أيضاً أن تكون ا/التقين واالقتصادي
وجلان اخليارات التقنية ومتوازنة إلاتحة فهم اخلربات الالزمة فهماً  فريق التقييم التقين واالقتصادياحلد املناسب بني 

 (.االختصاصاتمن  ٩-٢ الفقرة) كامالً 
املرحلية السنوية اليت تصدر يف أاير/مايو من  هيف تقارير  (7)ةربات الالزممصفوفة اخل حالياً ينشر الفريق و  -3١

 نفذحيث حتديث املصفوفة مرتني،  جرى، ٢٠١8عام . ويف بتحديث املصفوفة كل عامالفريق يقوم و  .(8)مكل عا
 لتيسريعلى موقعها على اإلنرتنت فورًا نشر األمانة املصفوفة . وتالتحديث الثاين يف االجتماع الثالثني لألطراف

األطراف يف جعل الرتشيحات متوافقة مع  أن يساعدلمصفوفة الفوري لنشر ومن شأن ضمان اليها لاالطالع ع
 .ربات الالزمةاخل

لعاملني يف الفريق وجلان اخليارات التقنية يف التقارير املرحلية السنوية ااخلرباء  اتوانتماءأمساء  أيضاً وتُنشر  -3٢
لى الرغم من أن الفريق ينشر أمساء مجيع . وعنشر معلومات حول اخلربة احلالية أو املتاحة يف كل تقريرتُ مل و للفريق. 

 أو القائمة من تلك القوائم. تاحةامل اتفهم اخلرب  اً ، إال أنه ليس من السهل دائمإليها ينتمونواجلهة اليت األعضاء 

هليئات بسرعة لالستجابة لطلبات حمددة من األطراف. وعند إنشاء ا هليئات الفرعية املؤقتةويتعني تشكيل ا -33
 ٥ ملادةابالتوازن بني األطراف العاملة مع مراعاة الالزمة  اتاخلرب يف توازن اليسعى الفريق إىل ضمان ، الفرعية املؤقتة

هليئات الفرعية املؤقتة اليت حتتاج إليها اوال تدرج اخلربات . اجلنساينالتوازن التوازن اجلغرايف و و ، ٥ ابملادةالعاملة غري و 
أمهية التربيد  مع زايدةالسنوات األخرية، ويف يف املصفوفة. وال تقتضي االختصاصات إدراج اخلربات الالزمة. 

درجات احلرارة احمليطة العالية منذ اعتماد تعديل كيغايل، زاد عدد اخلرباء املعنيني  ذاتوتكييف اهلواء يف البلدان 
جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات ويف  لكفاءة يف استخدام الطاقةاملعنية اب العمليف فرق 

يف اهليئات الفرعية املؤقتة إىل جلان  اً اخلرباء الذين يؤدون أداًء جيدابنضمام لتوصية يف ا النظركن . ومياحلرارية
 اخليارات التقنية.

                                                           
 .https://ozone.unep.org/teap_experts_requiredانظر   (7)
 املؤقتة ت الفرعيةمجيع تقارير )مبا يف ذلك التقارير املرحلية( لفريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئا   (8)

 .https://ozone.unep.org/science/assessment/teapمتاحة على التابعة له 
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 الرتشيحات -2

، فريق التقييم التقين واالقتصاديأن تقدم الرتشيحات للعضوية يف  ُيب’’ هأنعلى  االختصاصات تنص -34
مبا يف ذلك ترشيحات الرؤساء املشاركني للفريق، وللعضوية يف جلان اخليارات التقنية، من فرادى األطراف إىل 

فيها.  األمانة عن طريق جهات االتصال الوطنية لكل طرف. وستقدَّم هذه الرتشيحات إىل اجتماع األطراف للنظر
جهات االتصال الوطنية يف الطرف املعين  توافقأن  فريق التقييم التقين واالقتصاديوسيكفل الرؤساء املشاركون ل

على أي مرشح حمتمل حيدده الفريق للتعيني يف الفريق، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركون للفريق وللجان اخليارات 
أو جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة  لتقين واالقتصاديفريق التقييم االتقنية. وال ُيوز أن يكون عضو 

 (.االختصاصاتمن  ١-٢-٢الفقرة ) ‘‘ممثاًل حالياً ألحد األطراف يف بروتوكول مونرتايل

ابلنسبة إىل جلان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية املؤقتة، تتطلب االختصاصات تقدمي مجيع و  -3٥
تتم ’’للطرف املعين. وتنص االختصاصات كذلك على أن  جهات االتصال الوطنيةور التام مع الرتشيحات ابلتشا

تقدم و  .للطرف املعين جهات االتصال الوطنيةمجيع الرتشيحات إىل اهليئات الفرعية ابلتشاور الكامل مع 
لجان( بواسطة فرادى الرتشيحات لعضوية جلان اخليارات التقنية )ما عدا ترشيحات الرؤساء املشاركني لتلك ال

وُيوز للرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية أن يقرتحوا على فرادى  فريق التقييم التقين واالقتصادياألطراف أو 
األطراف خرباء للنظر يف ترشيحهم. وُيوز تقدمي ترشيحات لعضوية اهليئات الفرعية املؤقتة، )مبا يف ذلك الرؤساء 

 (.صاتاالختصامن  ٢-٢-٢الفقرة ) ‘‘.لفريقلاملشاركني هلذه اهليئات( من قبل الرؤساء املشاركني 

وتتم الرتشيحات حاليًا من خالل رسالة بسيطة مصحوبة ابلسرية الذاتية للمرشح لفهم خربته بشكل  -36
مشروع  فريقالاقرتح ، ٢3/١٠عمالً ابملقرر  ٢٠١٢مايو /الصادر يف أاير تقرير الفريقاملرفق جيم من يف و أفضل. 
عن معلومات تفصيلية كانت االستمارة شاملة، وتطلب و . (٩)فلكي تنظر فيه األطرا موحدة ترشيح استمارة

واملؤهالت األخرى، واتريخ التوظيف، واملنشورات، واجلوائز، والعضوية، واملعرفة اللغوية  ،املرشح، مثل التعليم
 .االستمارةاملعلومات املقدمة يف دقة تأكيد على ك  املرشح توقيعإىل جانب واملراجع، 

مشاورات بني األطراف والرؤساء املشاركني للفريق  ى االختصاصات، جتر يف الواردةوفقًا للمتطلبات و  -37
حالة الرتشيحات . ويف بشأن الرتشيحات احملتملة ملناصب الرؤساء املشاركني للفريق أو اللجان املعنيةو/أو اللجنة 

جهات مع و للفريق  ن للجنة مع الرؤساء املشاركنيو املشارك الرؤساء، يتشاور اللجانلعضوية  اتالرتشيحإعادة أو 
 .املعنية االتصال الوطنية

ند حتديد قبول أو رفض الرتشيح، . وعترشيحات مباشرة من األطراف أيضاً تتلقى جلان اخليارات التقنية و  -38
للجنة  ات الالزمةللجنة، ابلتشاور مع الفريق حسب االقتضاء، يف خربة املرشح مقابل اخلرب ن و املشارك الرؤساءينظر 
، والتوازن اجلغرايف والتوازن بني ٥ ابملادةغري العاملة و  ٥ملادة ابمراعاة التوازن بني األطراف العاملة ، مع املعنية

أنه ميكن  يفاملمارسة  ومتثلت. ربات الالزمةاللجان يف مصفوفة اخل ات اليت لدىرب اخلالفجوات يف  وتبنيَّ . اجلنسني
 .أي وقت اللجنة يفوتعيني أعضاء لعضوية اللجنة  اتترشيحتقدمي 

احلاجة إىل  وتؤدي. لفريق واللجان التابعة لهلالعليا ألولوية اضمان اخلربة التقنية املناسبة والكافية  وميثل -3٩
 إىل رفض، اخلرباتيف احملددة سد الفجوات ضمان و  اتجتنب ازدواج اخلرب و ، نياحلفاظ على حجم وتوازن معقول
لتشاور مع اب الرتشيحاتيف نظر للرؤساء اللجان  أتجيلإىل أو حيان يف بعض األاخلرباء الذين ترشحهم األطراف 

التوازن بني األطراف  هميف اعتبار  يضعونلى الرغم من أن الرؤساء املشاركني للجنة . وعالرؤساء املشاركني للفريق
                                                           

 .https://ozone.unep.org/science/assessment/teapمتاحة على املوقع التايل:   (٩)



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

10 

ة املناسبة تقنيال اتاخلرب توفر ، فإن ، والتوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني٥ ابملادةغري العاملة /٥ملادة ابالعاملة 
 .األخرى العوامليغلب على ميكن أن 

الرؤساء املشاركون للفريق أوالً الرؤساء املشاركني،  خيتار، العملابلنسبة للهيئات الفرعية املؤقتة مثل فرق و  -4٠
املقرتحة على مجيع أعضاء  العضويةقائمة للفريق ن و املشارك الرؤساءعمم . وياألعضاء هممعابالشرتاك حيددون مث 

 وتنشأ. املعنية جهات االتصال الوطنيةأمانة األوزون إبالغ  إىل. مث يطلب الفريق عيها والتعليق الستعراضهاالفريق 
 3 ويكون أمامهااجتماع لألطراف،  يف بشأن عضويتها قراراختاذ من  اً ؤقتة يف غضون شهرين تقريباملفرعية اليئة اهل

ستة أسابيع قبل يف موعد ال يتجاوز الفريق قبل تقدميه إىل أمانة األوزون  ليستعرضهلتقدمي تقريرها تقريبًا أشهر 
لكي  العملمن فرق  ةأولي تقاريرخرية، طلبت األطراف األ السنوات. ويف العامل املفتوح العضويةاجتماع الفريق 

إىل اجتماع األطراف قدم تُ  ةهنائي تقارير اليهتعلى أن يف منتصف العام،  العامل املفتوح العضويةالفريق  افيه ينظر
-مركب الكربون الكلوروفلوريو  الكفاءة يف استخدام الطاقةتقارير على سبيل املثال، ) يف وقت الحق من العام

١١ (CFC -11)  الفريق وتزيد عدد التقارير اليت على  اً كبري ضيف هذه املمارسة عبء عمل  . وت(٢٠١٩يف عام
اليت جتري دراسة جتديد املوارد كل  ،العملفرقة  وجرت العادة على أن تقدمفريق. ال أن يُعدها طلب األطرافت

الجتماع األطراف بعد أخذ التعليقات  اً هنائي اً تقرير  ليصبحيف منتصف العام، مث عدلته  اً مؤقت اً تقرير  ،ثالث سنوات
 والتوجيهات اإلضافية من األطراف يف االعتبار.

توي كل تقرير . وحيمضغوطةوجداول زمنية  ةعمل كبري  أعباءلدى الفريق واللجان واهليئات الفرعية املؤقتة و  -4١
الفريق واللجان، مبا يف ذلك من  والتحدايت اليت يواجهها املسائل التنظيميةمرحلي سنوي للفريق على قسم عن 

 ، من خالل التقاعد.مثالً للمهام والتحدايت اجلديدة بسبب فقدان اخلربة،  ربات الالزمةحيث عبء العمل، واخل

 ومدة اخلدمةالتعيينات  -جيم

من  3-٢وكما أشري يف الفقرة . ألطرافلاجتماع يف  ملدة تصل إىل أربع سنوات فريقالأعضاء  يعني -4٢
مع  شياً . ومتلفرتات إضافية تصل إىل أربع سنوات لكل فرتة إضافية األعضاء إعادة تعيني، ُيوز االختصاصات

عند تعيني أعضاء الفريق أو إعادة أنه " تنص االختصاصات علىالفريق،  لتكوينمن االستعراض الدوري  الغرض
 يعنيَّ ، ٥-٢ووفقاً للفقرة  ".لتجدُّد األعضاءاالستمرارية والتوازن فضالً عن معدل معقول األطراف تعيينهم، تكفل 

 علىال تزيد  لفرتة أيضاً مع الفريق، هلذه اللجان، ابلتشاور  نياملشاركالرؤساء أعضاء جلنة اخليارات التقنية بواسطة 
 .أربع سنوات لكل فرتة إضافيةتعيينهم لفرتات إضافية تصل إىل أن يعاد ُيوز أربع سنوات و 

عن قضااي حمددة  لتقدمي تقاريرتعيني هيئات فرعية مؤقتة  فريقللتنص االختصاصات على أنه ميكن و  -43
تعيني هذه اهليئات  فريق التقييم التقين واالقتصاديُيوز لحمدود. وتنص االختصاصات كذلك على أنه "ذات أمد 

ودها، وذلك رهنًا إبعادة النظر من لها عندما ال تستدعي الضرورة وجحيالفرعية املؤلفة من خرباء تقنيني وأن 
اليت ال ميكن أن تعاجلها جلان اخليارات التقنية القائمة واليت تتسم بطابع فين ومستمر، وابلنسبة للمسائل األطراف. 

أن يطلب من األطراف إنشاء جلنة خيارات تقنية جديدة لتلك املسائل.  فريق التقييم التقين واالقتصاديينبغي ل
الفقرة ) "بقاء أي هيئة فرعية مؤقتة توجد ملدة تزيد على سنة واحدة صدور قرار من اجتماع األطرافويلزم لتأكيد 

 (.االختصاصاتمن  6-٢

 قضااي لتناولعلى ذلك، شكل الفريق على مر السنني فرق عمل وأفرقة عاملة كهيئات فرعية مؤقتة  وبناءً  -44
لكيفية حتديد  اً بشرط أن يقدم الفريق وصف اً مل يتم الوفاء دائمو سنة واحدة. األعضاء حمددة، وكانت مدة تعيني 

 تكوينها يف كل تقرير هليئة فرعية مؤقتة معينة.
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أعاله، يف  ٢٥هو مذكور يف الفقرة  ومثلما. جتديد األعضاءمن خالل ستمرارية االحافظ الفريق على و  -4٥
الفريق غادر فقد األعضاء؛ مناصب ثلث ى تداول جر ، ٢٠١8عام إىل  ٢٠١4 عام مندورة السنوات األربع 

األربع للتعيينات قد تؤدي إىل سنوات الدورة  وعلى الرغم من أن. عضاء وانضم إليه ستة أعضاء جددمن األسبعة 
. لفريق واللجانالرؤساء املشاركني لمرات إعادة تعيني  لعددأقصى ال يوجد حد فيف السنوات املقبلة،  التداولزايدة 

 لالحتياجات استجابةمؤقتة قصرية لفرتات وأعضائه  لفريقل نيأدوار الرؤساء املشاركتغري تميكن أن الوقت نفسه، ويف 
لجنة اخليارات التقنية للفريق منصب الرئيس املشارك لـ نيشاركامل أحد الرؤساءتوىل لى سبيل املثال، . وعاملؤقتة

ن خالل التغيريات . ومها املشاركونؤ رؤسا هايف تلك اللجنة عندما غادر  راقر لتحقيق االست املرنة واجلاسئة رغاوىلل
 رؤساء املشاركني إلدارة جلان جديدة، كما كان احلال يفال إعادة تعينيتم إدخاهلا على اللجان ودجمها، ميكن ياليت 

 .جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية

 خرىاألجرائية اإلسائل امل -دال

يف توافق التحقيق ل، مبا يف ذلك لالجتماعات والتقارير و القياسيةمن إجراءات التشغيل  اً فريق عددال يتبع -46
 .٢٠١3مايو يف أاير/ الصادر ٢4/8ملقرر اب املعنيةوصف لتلك اإلجراءات يف تقرير فرقة العمل  وأدرجاآلراء. 

. اآلراء يف تة من خالل عملية توافقفريق وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقالتُعد تقارير و  -47
وإحالتها  وضعها يف صيغتها النهائيةالفريق تقارير اهليئات الفرعية املؤقتة والتقارير املرحلية السنوية قبل  يستعرضو 

يف للنظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية، ومن مث، يف اجتماع نظر فيها لإىل أمانة األوزون لمن جانب الفريق 
إىل أمانة  مباشرة لتقييمات اليت جتري كل أربع سنواتاتقارير  اخليارات التقنية وتُرسل جلان. اجتماع األطراف

عمليات استعراض اخلرباء وتظل . سريةمشاريع التقارير على أهنا عامل نشر التقرير النهائي، تُ  وإىل حنياألوزون. 
 بشأن ، مثاًل،فرق العملبعض صر على عدد قليل من جلان اخليارات التقنية و تقتلتقرير الفريق واللجان حمدودة، و 

 معلومات ووجهات نظر إضافية.نشوء  عن ستعراضاتهذه اال تسفرعادة ما و . دراسات جتديد املوارد

وتنص االختصاصات على صياغة تقارير الفريق واللجان واهليئات الفرعية املؤقتة عن طريق عملية توافق  -48
مل يتمكن فيها اليت االت عدد قليل من احلاملاضي، كان هناك ويف من االختصاصات(.  ١-4يف اآلراء )الفقرة 

إجراء  وضعتوصياهتا لألطراف، مما استلزم الفريق أو اللجان من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن استنتاجاهتا و 
ن خالل إضافة خرباء . وممت التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مجيع التقاريرالسنوات األخرية، يف و . تقرير األقلية

، مما سيحسن ءاملعلومات واخلربا ته منالفريق قاعد يوسعاهليئات الفرعية املؤقتة، و اللجان و إىل الفريق وإضافيني جدد 
 يف املستقبل. ةتقارير األقليإصدار  . غري أن هذه العملية لن حتول دونستنتاجاتاالتوصيات و ال

 ات ذات الصلةقرر املهام والتحدايت الناشئة عن تعديل كيغايل وامل -رابعاا 

فريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له لتلبية االحتياجات احلالية واملستقبلية لألطراف. الدور  تطور يستمر -4٩
ألن بروتوكول مونرتايل انتقل من  اتركيزه حتويلالتابعة له يئات الفرعية املؤقتة اهلو التقنية الفريق واللجان واصل و 

إدارة استخدام املواد الكيميائية اخلاضعة للرقابة واالمتثال  تقارير التقييم( إىل استناداً إىلوتعزيز جداول الرقابة ) تطبيق
ركبات الكربون فريق مرة أخرى مع اعتماد تعديل كيغايل والتخفيض التدرُيي ملالتطور دور . ويللربوتوكول

فريق العمل حبيث يتم تشكيل جلانه من حيث احلجم واخلربة لدعم اجلهود املستقبلية الواصل . وياهليدروفلورية
 ألطراف.ل

 مركبات الكربون اهليدروفلورية اسُتحدثتاملواد املستنفدة لألوزون،  التخلص التدرُيي منيف سياق و  -٥٠
عتماد تعديل كيغايل يف االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، . وابمن أوائل تسعينات القرن املاضياعتباراً  كبدائل



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4 

12 

مبوجب  للرقابة مركبات الكربون اهليدروفلورية إخضاعاألطراف على  اتفقت، ٢٠١6الذي عقد يف كيغايل يف عام 
 كانون  ١دخل تعديل كيغايل حيز النفاذ يف و جتنب النمو غري املقيد يف استخدامها. من أجل بروتوكول مونرتايل 

 .٢٠١٩يناير الثاين/

واقتصادية  تقنيةفريق إجراء استعراضات دورية للبدائل وتقدمي تقييمات ال، طُلب إىل ٢8/٢يف املقرر و  -٥١
درجات احلرارة اخلاصة بوجب آلية اإلعفاء . ومبركبات الكربون اهليدروفلوريةألحدث البدائل املتاحة والناشئة مل

 مركبات الكربون اهليدروفلوريةمة بدائل ئإجراء تقييم دوري ملدى مالالفريق كذلك  إىلاحمليطة العالية، طُلب 
ألف -رابعاً  الفرع)انظر  العاليةلالستخدام يف حالة عدم وجود بدائل مناسبة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة 

 أدانه(.

مع الرتكيز على  ،الكفاءة يف استخدام الطاقةتحقيق تقييم الفرص املتاحة ل أيضاً وطُلب إىل الفريق  -٥٢
املعايري املعنية بوضع نظمات املمع  التواصلو  ،(٢8/3قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية )املقرر 

الحرتار العاملي على إحداث ا القدرةاملنخفضة لبدائل ابعن معايري السالمة ذات الصلة  معها وتقدمي تقريروالتنسيق 
من خالل  الكفاءة يف استخدام الطاقةلعمل اجلاري بشأن ابف املضي قدمًا واصل األطرا. وت(٢8/4)املقرر 

 ابء أدانه(.-رابعاً  الفرعطلبات املتابعة املقدمة إىل الفريق )انظر 

 التكنولوجيا واستعراضاتالتقييمات الدورية  -ألف

وكل مخس سنوات بعد ذلك  ٢٠٢٢يف عام ’’ أن ُيريفريق الإىل  ٢8/٢املقرر يف طلبت األطراف  -٥3
تقييمات  وأن يقدم ،٢6/٩)أ( من املقرر  ١يف الفقرة  املبينةابستخدام املعايري  ،استعراضات دورية للبدائل

إجراء ( و 4 )الفقرة ‘‘ركبات الكربون اهليدروفلوريةمل واجلديدةالبدائل املتاحة  ألحدثاقتصادية ة و تكنولوجي
أبربع أو مخس سنوات للنظر يف إرجاء اتريخ التقيد ابلتجميد يف عام  ٢٠٢8استعراض تكنولوجي قبل عام ’’

، بغرض معاجلة معدل النمو الذي يتجاوز ٥ ابملادةمن األطراف العاملة  ٢ملدة سنتني لصاحل اجملموعة  ٢٠٢8
 (.٥ )الفقرة ‘‘عتبة معينة يف القطاعات ذات الصلة

 أيضاً األطراف  قررت ،العالية درجات احلرارة احمليطة ذات سياق اإلعفاء لألطراف يف، ٢8/٢ويف املقرر  -٥4
وهيئة فرعية اتبعة له، تشمل خرباء خارجيني يف جمال درجات احلرارة  فريق التقييم التقين واالقتصاديأن ُُيري ’’

ستخدام عند عدم توفر بدائل مالئمة، احمليطة العالية، تقييماً ملدى مالءمة بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية لال
)أ(  ١استناداً إىل املعايري اليت تتفق عليها األطراف، وتشمل على سبيل املثال ال احلصر املعايري املذكورة يف الفقرة 

، ويوصي إبضافة أو إلغاء قطاعات فرعية يف التذييل األول هلذا املقرر، مع إبالغ اجتماع األطراف ٢6/٩من املقرر 
قبل أربع سنوات من اتريخ جتميد استخدام مركبات الكربون التقييم  وأن ُيري( 3٢)الفقرة  ‘‘املعلومات هبذه

 (.33)الفقرة  اهليدروفلورية، وكل أربع سنوات بعد ذلك

يف املستقبل  العاليةدرجات احلرارة احمليطة ب املرتبطةإلعفاءات غري ه قد ُيسمح اباألطراف أن توخت وكذلك -٥٥
نص املقرر . ويفيها للقطاعات اليت قد تكون اإلعفاءات مطلوبة ةدوري اتفريق أن ُيري استعراضلوأنه ُيوز ل

أن تقدم األطراف ( وينص على 3٩)الفقرة  ٢٠٢٩النظر يف آليات ملثل هذه اإلعفاءات يف عام على  ٢/٢8
يف سياق استعراضه الدوري للقطاعات اليت قد تتطلب  يفريق التقييم التقين واالقتصاداملعلومات والتوجيهات ل’’

 (.4٠ الفقرة) ‘‘إعفاءات

بتعديل  املتعلقة حتديداً  التكنولوجياملقبلة للالستعراضات والتقييمات  موجزأدانه  3يرد يف اجلدول و  -٥6
 .كيغايل
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 3اجلدول 
 28/2 املقرر، على النحو املنصوص عليه يف موجز لالستعراضات املتعلقة بتعديل كيغايل

 الفقرات ذات الصلة االستعراض سنةال

لتوفري  مركبات الكربون اهليدروفلوريةاستعراض دوري لبدائل  سنوات ٥مث كل  ،٢٠٢٢يف عام 
 واجلديدةمعلومات عن أحدث البدائل املتاحة 

 4 الفقرة

من  ٢اجملموعة ملرة واحدة لتمكني  استعراض تكنولوجي ٢٠٢4أو  ٢٠٢3يف عام 
من النظر يف أتجيل االمتثال ملدة  ،٥ ابملادةاألطراف العاملة 

 ملعاجلة النمو يف العديد من القطاعات ٢٠٢8من عام  سنتني

 ٥ الفقرة

تقييم البدائل يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية لتمكني  سنوات 4مث كل  ،٢٠٢8يف عام 
ووضع عملية  احلاجة إىل متديد اإلعفاء استعراضاألطراف من 

 معجلة لتجديد اإلعفاء

اتن الفقر 
 33و 3٢

فريق من الإىل  اتاألطراف تقدمي التوجيه يتعني على ٢٠3٢و ٢٠٢٩ عامي بني
 تتطلبالدوري للقطاعات اليت قد  االستعراضأجل 

 إعفاءات )خبالف درجات احلرارة احمليطة العالية(

 4٠ الفقرة

جتديد املوارد يف املستقبل. بشأن دراسات إجراء فريق لفرقة عمل اتبعة ل تواصلأن  أيضاً ومن املتوقع  -٥7
مستوايت التمويل اإلرشادية  بشأن)وكذلك  ٢٠٢٠-٢٠١8 الفرتة ملت الدراسة اليت أجريت لتجديد مواردتشوا

املعتمدة يف املقرر  ،الدراسة الختصاصات ( وفقاً ٢٠٢6-٢٠٢4و ٢٠٢3-٢٠٢١ لفرتتنيلاملوارد لتجديدي 
ركبات للقيام أبنشطة أولية تتعلق ابلتخفيض التدرُيي مل ٥ ابملادةطراف العاملة أللموارد إضافية الزمة على  ،٥/٢8

 .مركبات الكربون اهليدروفلوريةواالمتثال لتدابري الرقابة على  هليدروفلوريةالكربون ا

 اجلديدة املتعلقة بتعديل كيغايل القضااي -ابء
 الكفاءة يف استخدام الطاقة -1

سيوفر فرصاً إضافية لتحفيز وأتمني  ركبات الكربون اهليدروفلوريةمل تخفيض التدرُيياألطراف أبن ال أقرت -٥8
يف املقررات  ،الفريق إىل، طلبت األطراف لذلكو لألجهزة واملعدات.  الكفاءة يف استخدام الطاقةالتحسينات يف 

استجابة لتلك الطلبات، أنشأ الفريق هيئات و ، اإلبالغ عن تلك الفرص. (١٢)3٠/٥و (١١)٢٩/١٠و (١٠)٢8/3
                                                           

استعراض الفرص ’’االقتصادي التقين و فريق التقييم إىل  األطراف تطلببشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة،  ٢8/3يف املقرر   (١٠)
اجلديدة لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية يف إطار التحول إىل البدائل 

 (.١)الفقرة  ‘‘املراعية للبيئة، مبا يف ذلك اخليارات املغايرة
 األطراف تطلبئل املتعلقة ابلطاقة أثناء التخفيض التدرُيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، بشأم املسا ٢٩/١٠يف املقرر   (١١)

يف قطاعات التربيد وتكييف و/أو تعزيزها الكفاءة يف استخدام الطاقة  إبدامةفريق التقييم التقين واالقتصادي تقييم، فيما يتعلق  إىل
وقدرهتا ها ء( أدا٢؛ )األخذ هباالتحدايت اليت تواجه  (١: )يشمللتكنولوجيا، مبا خيارات ومتطلبات ا’’اهلواء واملضخات احلرارية، 

 واالحتياجات من ( فوائدها البيئية من حيث مكافئات اثين أكسيد الكربون؛3؛ )على االستمرار بشكل مستدام يف األجل الطويل
اهلواء واملضخات احلرارية؛ والتكاليف ذات الصلة مبا التربيد وتكييف  الصيانة يف قطاعاتخدمات احتياجات قطاع بناء القدرات و 

 واألموال اليت تسهم هباألنشطة ا حملة عامة عنإىل الفريق تقدمي  ت. كما طلب(١)الفقرة  ‘‘يةوالتشغيل يةرأمسالالتكاليف اليف ذلك 
 .(٢املعنية )الفقرة املؤسسات األخرى 

من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من  ٥من املادة  ١العاملة ابلفقرة حصول األطراف بشأن  3٠/٥يف املقرر    (١٢)
يعد ’’فريق التقييم التقين واالقتصادي أن  إىل األطراف تطلب،  حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية
ن تقريراً عن تكلفة وتوفر البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث ا الحرتار العاملي ألنواع التكنولوجيا واملعدات اليت حتفظ أو حتس ِّ

كفاءة استخدام الطاقة، حبيث يغطي مجلة أمور منها، القطاعات املختلفة للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، وال سيما 
 ‘‘ا يف ذلك البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العاليةقطاعات تكييف اهلواء للمنازل والتربيد التجاري، مع مراعاة املناطق اجلغرافية، مب

 .(3)الفقرة 
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 ٢٠١7وفرقة عمل يف عام  ٢٠١6من فريق عامل يف عام  أتلفتالطاقة، يف استخدام كفاءة لفرعية مؤقتة معنية اب
. وكان من بني املشاركني يف تلك أدانه 4اجلدول يف تطور تكوين تلك اهليئات  يرد. و ٢٠١8وفرقة عمل يف عام 

 رارة احمليطة العالية.ة يف ظروف درجات احليضخات احلرار املاهليئات خرباء يف جمال التربيد وتكييف اهلواء و 

ميتلكون اخلربة الالزمة الذين التابعة له اللجان داخل  ومندد من خارج الفريق اخلرباء اجل دد الفريقحو  -٥٩
ليصبحوا أعضاء يف جلان اخليارات التقنية فرق العمل هذه أعضاء من بعض ودعي . اللجانعملوا بنجاح يف و 

 املستقبلية للجان وزايدة صلتها بتعديل كيغايل. النتائج واعزز أن ييُتوقع و  ،٢٠١٩ذات الصلة يف عام 

 4دول اجل
 لكفاءة يف استخدام الطاقةالفرعية املؤقتة املعنية ابلهيئات لتكوين النواتج وال

 تكوينال  عدد التقارير قررامل  السنة

٢٠١7 ٢8/3 

(٢٠١6) 

 املعين ابملقرر تقرير الفريق العامل
)تشرين األول/أكتوبر  ٢3/3

٢٠١7) 

ن االتقييم التقين واالقتصادي وجل فريقخرباء 
 8=  اخليارات التقنية التابعة له

 صفرخرباء خارجيون = 

 8اجملموع = 

 يف املائة ٥٠ (4)=  ٥ ابملادةطراف العاملة األ

 ١=  أ العالية درجات احلرارة احمليطةيف جمال خرباء 

٢٠١8 ٢٩/١٠ 
(٢٠١7) 

فرقة العمل املعنية لالتقرير النهائي 
)أاير/مايو  ٢٩/١٠ابملقرر 
٢٠١8) 

فرقة ل املستكملالتقرير النهائي 
 ٢٩/١٠العمل املعنية ابملقرر 

 (٢٠١8سبتمرب )أيلول/

ن افريق التقييم التقين واالقتصادي وجلخرباء 
 7=  اخليارات التقنية التابعة له

 ١4خرباء خارجيون = 

 ٢١اجملموع = 

 املائة يف 48 (١٠)=  ٥ ابملادةاألطراف العاملة 

 6=  العالية درجات احلرارة احمليطةيف جمال خرباء 

٢٠١٩ 3٠/٥ 

(٢٠١8) 

 إىل قررامل يف تطلب األطراف
الفريق إعداد تقرير دون حتديد 

 وقت التقدمي.

فريق التقييم التقين واالقتصادي وجلان خرباء 
 6=  اخليارات التقنية التابعة له

 ١٥= ن و خارجيخرباء 

 ٢١اجملموع = 

 يف املائة ٥7( ١٢)=  ٥ ابملادةاألطراف العاملة 

 ٩= العالية  درجات احلرارة احمليطةيف جمال خرباء 

أبهنم يتمتعون خبربات و/أو معارف حمددة يف تصميم  درجات احلرارة احمليطة العاليةاخلرباء يف جمال يصف فريق التقييم التقين واالقتصادي  أ
يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية. وال أييت هؤالء اخلرباء وتشغيل واختبار معدات التربيد وتكييف اهلواء أو تنفيذ املشاريع ذات الصلة 

 .درجات احلرارة احمليطة العاليةابلضرورة من البلدان ذات 
 السالمةمعايري  -2

التربيد القابلة  لغازات ابلنسبة أبمهية حتديث املعايري الدولية يف الوقت املناسب أيضاً  أقرت األطراف -6٠
مشاورات  إقامةبشأن  ٢8/4واعتمدت املقرر  ،على إحداث االحرتار العاملي ذات القدرة املنخفضةلالشتعال 

والتنسيق نظمات املعايري مب االتصالفريق ال إىل فطلبت األطرا ،قررهذا امل. ويف منتظمة بشأن معايري السالمة
على املنخفضة القدرة  ذاتبدائل لبشأن املعايري ذات الصلة وإعداد تقرير عن معايري السالمة ذات الصلة اب هامع

فرقة العمل وضمت فريق فرقة عمل معنية مبعايري السالمة. الأنشأ  ،قرراستجابة هلذا املو . إحداث االحرتار العاملي
 درجات احلرارة احمليطة العالية.جمال خبريين يف و  ،٥ ابملادةمن األطراف العاملة منهم  7 ،عضواً  ٢4
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 الفرع الثالثالنقاط الرئيسية من  موجز -خامساا 

موعة اخلرباء هذه، اليت تقوم اشتغال جمسالسة الفريق لضمان  ختصاصاتأولت األطراف أمهية كبرية ال -6١
خصصت األطراف أكثر من أربع وقد حتقيق أهداف بروتوكول مونرتايل.  علىبعمل مهم يسهم يف عمل األطراف 

ة اليت توجت الرئيسي املقرراتمن  اً ( ملناقشة االختصاصات واختذت عدد٢٠١3-٢٠١٠سنوات متواصلة )
واملتطلبات الرئيسية املتعلقة  املقرراتنفذ الفريق بنجاح و ريق. ، اليت ينفذها الفابالختصاصات احلالية

التعيني جلميع جلانه يف عام شامل لعملية العضوية وإعادة  استعراضابالختصاصات، مبا يف ذلك استكمال 
عن املصاحل القياسية اإلفصاح  وإعداد استماراتوضع وتبادل مبادئ توجيهية للرتشيحات للجان؛ و ؛ ٢٠١4

وتضارب املصاحل؛ واستعراض متطلبات االختصاصات يف بداية كل اجتماع للفريق واللجان واهليئات الفرعية 
 املؤقتة.

ال سيما و  ،لجان واهليئات الفرعية املؤقتةلوا حملددة اليت يعمل مبوجبها الفريقر الظروف امن املهم تذك  و  -6٢
 .التقاريرتلك الطلبات وتقدمي  لالستجابةتتبعها اليت  ملزدمحةافيما يتعلق ابلطلبات املتغرية بسرعة واجلداول الزمنية 

جلنة اخليارات التقنية للرغاوى ثالث جلان )ويزيد حجم . عضواً  ١٩ حالياً فريق اليضم  ،احلجممن حيث و  -63
اهلواء واملضخات جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف و ، جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، و املرنة واجلاسئة

جمموعة  تغطيو  ةكبري   جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائيةوتعترب  ن احلجم احملدد يف االختصاصات.ع( احلرارية
أجهزة االستنشاق ذات اجلرعات يف جمال من خرباء طبيني تقريبًا نصف اللجنة  يتألفو  ؛واسعة من املوضوعات

جلنة اخليارات  وتتسم املعقمات عن طريق املراسلة.يف جمال مل اخلرباء الطبيون ويع .كل سنتني  مرة، وُيتمعون املقننة
املطلوبة لتغطية هذا اتساع اخلربات  ا يعكسمم ،حبجم كبري أيضاً  التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية

 القطاع الكبري من االستخدام.

داخل الفريق  ٥واألطراف غري العاملة ابملادة  ٥ ابملادةبني األطراف العاملة املتناصف توازن المت حتقيق و  -64
يف املائة من أعضائها احلاليني  67و ٥6ما بني  كاننفسه، ولكن ليس يف جلان اخليارات التقنية التابعة له، حيث  

يف االختصاصات أو يف  نسايناجللتوازن اجلغرايف أو بشأن امتطلبات  حُتددال و . ٥ ابملادةعاملة الطراف غري األمن 
يزال هناك نقص يف ال و غري متكافئ فيما يتعلق ابلتوازن اجلغرايف.  تكوين الفريق حالياً يظل و األطراف.  مقررات

زاد الرئيسان املشاركان وأعضاء الفريق و لفريق. الدؤوبة لواجلهود  املرأة، على الرغم من التقدم احملرز مؤخراً  متثيل
واملناطق غري املمثلة،  ٥ ابملادةم لتحديد اخلرباء املناسبني، وال سيما من األطراف العاملة واللجان من جهوده

  املهنية. موكذلك النساء اخلبريات، ضمن شبكاهت

القائمة  اتصفوفة جيدة التنظيم للخرب امل وتتسمأساس الرتشيحات.  مصفوفة اخلربات الالزمة ومتثل -6٥
ترشيح األطراف للخرباء املناسبني. وترد  لتيسري أبمهية أساسيةاخليارات التقنية جلان لفريق وكل جلنة من والالزمة ل

مانة األوزون كوثيقة قائمة بذاهتا الشبكي ألوقع املعلى  أيضاً املصفوفة يف التقارير املرحلية السنوية للفريق وتنشر 
اور مع الفريق أو اللجان عندما تقدم األطراف ترشيحات وال تقتضي االختصاصات التشليها. االطالع علتيسري 

املرشِّ حة بني األطراف إىل الفريق أو اللجان. غري أن املناقشات بشأن الرتشيحات احملتملة إىل الفريق جترى ابلفعل 
كبار ترشيحات  يف حالة  ،على سبيل املثال ،مناقشات ىال جتر  ،بعض احلاالت. ويف اجةاحللفريق حسب وا

 اء.اخلرب 

الرتشيحات للمناصب يف  وحتدث. مع اإلشارة إىل خربة املرشح ،ترشيح سرية ذاتية خمتصرة بكلرفق ويُ  -66
تتم . و أو يف االجتماع نفسه بشأن التعيينات قراراتقبل اجتماع األطراف اليت تتخذ فيه األطراف  عادةفريق ال
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تستويف اليت  للرتشيحات الفريق قبول ويرجح .العام طوال للجانالتعيني  ةإعادعمليات الرتشيحات والتعيينات أو 
إنشاء املسؤولية عن قع ت. و الرتشيحات نشر مصفوفةيف الفرتة القريبة من املشار إليها يف املصفوفة اخلربات الالزمة 

فإن  ،ولذلك .يف الوقت املناسب ء تلك اهليئاتهيئات فرعية مؤقتة على عاتق الفريق ابلنظر إىل احلاجة إىل إنشا
االتصال الوطنية  جهات تقوم األمانة إببالغو  ،للهيئات الفرعية املؤقتة الفريق هو الذي يرشح اخلرباء املناسبني

 لتشاور.اتحة فرصة لإل املعنية

إلحالتها األوزون قدم األطراف املرشِّ حة ترشيحاهتا مباشرة إىل أمانة تُ  ،يف حالة كبار اخلرباء يف الفريقو  -67
إال  ،مع الفريق املرشِّ حةاألطراف  أن تتشاورلى الرغم من أن االختصاصات ال تتطلب . وعاألطراف إىل اجتماع

احلصول ضمان  علىتساعد  ميكن أنمع الرؤساء املشاركني للفريق بشأن الرتشيحات احملتملة  املسبقةأن املناقشات 
خربة ا يلزم من مب ، شأهنم شأن أعضاء الفريق،اخلرباءن يتمتع كبار ينبغي أ. و وحتقيق التوازن ربات الالزمةاخل على

تتوفر حمددة ال يتمتعوا خبربات ، ومبا يتسق مع االختصاصات، ينبغي أن ووقت ومهارات للمسامهة يف عمل الفريق
مشاورات مع األطراف األخرى بشأن للكن ميو . للفريق أو الرؤساء املشاركني للجان نيالرؤساء املشارك لدى

على وكذلك  والتأييد هلا اترتشيحلفيما يتعلق اب تنسيق بني األطرافالعلى ضمان أن تساعد احملتملة  الرتشيحات
عن اخلربات الالزمة  ابلدرجة الكافية ةاملفصل وبتوفري املعلومات. مناطق معينةمن  ترشيحات متعددةورود  جتنب

 تيسريميكن  واضحةترشيح عملية ، وابتباع وابلتفكري الدقيق وحسن التوقيت يف اخلربات الالزمةيف املصفوفة، 
 .والتعيينات الرتشيحات

مع إمكانية  ،سنوات كحد أقصى أربعالرؤساء املشاركني واألعضاء  عملتبلغ مدة  ،يف الوقت احلايلو  -68
قصوى ال توجد حدود و . فرتة إضافيةسنوات لكل  أربعوإعادة التعيني لفرتات إضافية تصل إىل  الرتشيحإعادة 

على النحو املنصوص عليه  ،انعملية تعيني وإعادة تعيني أعضاء الفريق واللج جترى. و تعينيالعدد مرات إعادة ل
. املاضيةثلث أعضاء الفريق خالل السنوات األربع  وقد تغريسنوات.  4يف دورات مدهتا  ،يف االختصاصات احلالية

للتصدي ال سيما و  ،ديدةاجلربات اخلوجلب  التداولمعدل ة والتوازن و توازن بني االستمراريويتعني حتقيق ال
 تعديل كيغايل.املتعلقة بلتحدايت اجلديدة ل

 تعلوميكن أن و . الفريق واللجان ةولوياملسألة ذات األالتقنية املناسبة والكافية  اخلربة توافرضمان  وميثل -6٩
 انللجللفريق وايف بعض األحيان إىل عدم قبول الرؤساء املشاركني تؤدي و  ،العوامل األخرى فوقاألولوية هذه 

 مناسبني للخربات الالزمة احملددة. العتبار املرشحني غرياألطراف  اليت تقدمهالرتشيحات ل

، املعنية من جلان اخليارات التقنية وعدد من فرق العمل عدد يقومفيما يتعلق ابملسائل اإلجرائية األخرى، و  -7٠
إىل وتؤدي هذه االستعراضات عادة . التقاريرهخرباء  استعراضدراسات جتديد املوارد، إبجراء بعلى سبيل املثال، 

، لتقاريرها مماثالً  معلومات ووجهات نظر إضافية. ومل يستخدم الفريق وجلان اخليارات التقنية األخرى هنجاً  ظهور
يكون ضغط توقيت إصدار اليت ال  ،تقييمات الدورية األخرىلتقييمات اليت جتري كل أربع سنوات واللوال سيما 

 .التقارير فيها حمدداً بنفس الصرامة 

 رابعاا الفرع النقاط الرئيسية من  موجز -سادساا 

وجلان اخليارات فريق السيحتاج  ،التكنولوجيا املتعلقة بتعديل كيغايل اتعند إجراء التقييمات واستعراض  -7١
 قطاعاتال سيما يف و  ،وبدائلها ركبات الكربون اهليدروفلوريةمب املتعلقة أنواع التكنولوجياإىل خربة يف  التقنية التابعة له

جدوى وفعالية تلك البدائل يف ظروف  بشأن وستلزمها كذلك خربات ،تكييف اهلواء واملضخات احلراريةو  التربيد
وكذلك ستتحقق . األسواقيف  وظروفها التكنولوجياتلك معرفة اقتصادايت وستلزم درجات احلرارة احمليطة العالية. 
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. من اعتماد البدائل يف قطاعات املعدات والصناعة املكتسبةاملناخية والبيئية  املنافعيف فهم املنافع من اخلربات 
 .عليهااملرتتبة  اثراآلالتنمية املستدامة و  مع أهدافالروابط  تزيد أمهيةوس

شواغل مناطق أو جمموعات معينة من البلدان  ملعاجلةخربات  توافرمن املهم ضمان  ،عالوة على ذلكو  -7٢
املعرفة  وتكوناهليئات الفرعية املؤقتة اليت ستضطلع ابألعمال ذات الصلة. و اللجان و يف الفريق بقدر معقول 

مبا يف  ،احملددة لألطراف ضرورية يف بعض التقييماتالتقنية واالقتصادية واالحتياجات  املتعلقة ابلظروفواخلربات 
 عمليات يبقنة رئيسية تُ وهي جل ،جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةعمل يف ذلك 

تكييف اهلواء تربيد اهلواء و قطاعات  قيد االستعراض يف مركبات الكربون اهليدروفلوريةتطوير وتوافر واعتماد بدائل 
 واملضخات احلرارية.

مبا يف ذلك  ،تغري املناخآاثر التدابري املتخذة مبوجب تعديل كيغايل يف السياق العام للتخفيف من ُتدمج و  -73
. على الطلب على الطاقة ه أتثريًا كبرياً يؤثر بدور األمر الذي  ،الكفاءة يف استخدام الطاقة اتمن خالل حتسين

الكفاءة يف استخدام التالية ذات الصلة بتغري املناخ و  اتاخلرب جماالت  خربات الالزمةشمل املصفوفة احلالية للوت
 :الطاقة

الكفاءة يف استخدام و  مركبات الكربون اهليدروفلوريةدائل ملتعلقة بباألوزون واملناخ ا منافعذجة من (أ)
  ؛الطاقة

 حواجز السوق.لتخطي واملعايري واالختبار واحلوافز  والتوسيم الكفاءة يف استخدام الطاقةسياسة  (ب)

فريق وجلان اخليارات ال إىلحسب تركيز الطلبات املقدمة من األطراف  اتاخلرب  منستتطور االحتياجات و  -74
اخلرباء هبدف تيسري حتديد وترشيح  صفوفةاملالفريق تلك االحتياجات يف  يدرجأن  ويتوقَّعالتقنية يف املستقبل. 

 املناسبني.

قد يكون من  ،املناختغري املسائل املتعلقة بقد ترغب األطراف يف النظر يف أنه ابلنسبة لبعض املهام و و  -7٥
مثل حلقات العمل واالضطالع أبنشطة مشرتكة، ، هيئات لديها خربة يف جمال تغري املناخالعمل مع املفيد 

 .(١3)ةتقارير حمدد إلعدادخمصصة  فرقإنشاء و  ،واجتماعات اخلرباء

                                                           
بتغري املناخ وفريق التقييم التقين  ةاملعني ةالدولي ةاحلكومي اهليئةبني نُفذ حىت اآلن نشاطان مشرتكان  على سبيل املثال،  (١3)

لكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون املشبعة انبعااثت مركبات اختفيض بشأن خيارات مشرتك واالقتصادي: )أ( اجتماع خرباء 
؛ )ب( تقييم لصون طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي من خالل معاجلة القضااي املتعلقة مبركبات ١٩٩٩ابلفلور، عقد يف عام 

 .٢٠٠٥تقرير خاص يف عام  ، وكانت نتيجته إصدارالكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون املشبعة ابلفلور
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 املرفق
 وجلان اخليارات التقنية فريق التقييم التقين واالقتصاديواملسائل الدميغرافية واخلربات يف  العضوية

 2019مارس يف آذار/التابعة له، 
 فريق التقييم التقين واالقتصاديأعضاء  -1

 للجان اخليارات نيالرؤساء املشاركمن ، و من ثالثة رؤساء مشاركني اً حالي واالقتصاديفريق التقييم التقين يتكون 
تعلقة بعمليات اخلربات املقدم كبار اخلرباء . ويأدانه ١على النحو املبني يف اجلدول  ،التقنية ومخسة من كبار اخلرباء

وتغري ة واالقتصاد والكفاءة يف استخدام الطاقة مبا يف ذلك جتديد املوارد وآليات التمويل العاملي ،بروتوكول مونرتايل
 املناخ.

 (١)ةربات الالزماخل
، ذات صلة بتنفيذ تعديل كيغايلاليت تعترب  اترب قائمة ابخل ربات الالزمةأحدث نسخة من مصفوفة اخلتتضمن 

 :على النحو التايل
 تعدد األطرافاملوارد وآليات التمويل يف إطار الصندوق املجتديد  جمال يف اخلربة •

 واجلوانب املتعلقة ابألوزون واملناخ اتمع مراعاة اعتبارات القطاع ،التحولالتحليل االقتصادي خليارات  •

 األوزون واملناخماية املعرفة آبليات التمويل العاملية ذات الصلة حب •

 ١اجلدول 
 اديالتقييم التقين واالقتصتكون فريق 

 البلد االنتماء اجلنس فريقلون لرؤساء املشاركال

  الوالايت املتحدة وكالة محاية البيئة أنثى بيال مارانيون

لجنة )رئيسة مشاركة ل ،مستقلة ةخبري  أنثى مارات بيزانو
 أيضاً( اخليارات التقنية لربوميد امليثيل

 كولومبيا

االستئماين لدائرة الصحة مؤسسة الصندوق  ذكر وودكوكشلي آ
 الوطنية، جامعة مانشسرت

 اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى 
 وآيرلندا الشمالية

 البلد االنتماء اجلنس كبار اخلرباء

 الربازيل خبرية مستقلة أنثى سويل كارفاهلو

 كوستاريكا خبري مستقل ذكر ونزاليسغماركو 

 اهلند (TERRE Policy Centre)للسياسات  مركز ترير ذكر راجندرا شيندي

 اجلزائر خبري مستقل ذكر سيدي مناد سي أمحد

 الصني نييججامعة ب ،واهلندسة العلوم البيئية كلية أنثى شيتشيو تشانغ

 البلد االنتماء اجلنس اخليارات التقنية جلانرؤساء 

التقنية جلنة اخليارات  ،شركة داو كيميكل ذكر ابولو ألتو
 املرنة واجلاسئة رغاوىلل

 الربازيل

                                                           
الالزمة اليت جرى حتديثها مؤخراً يف تشرين الثاين/نوفمرب  اتفريق وكل جلنة من مصفوفة اخلرب ات الالزمة للمت احلصول على اخلرب   (١)

غالبية طلبات و . (https://ozone.unep.org/teap_experts_required)على اإلنرتنت تاحة على موقع أمانة األوزون وامل ٢٠١8
 .٥ من األطراف العاملة ابملادةالالزمة هي خلرباء  اتاحلصول على اخلرب 
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 البلد االنتماء اجلنس فريقلون لرؤساء املشاركال

جلنة اخليارات  ،شركة كولينز خلدمات الفضاء ذكر آدم تشاتواي
 التقنية للهالوانت

 اململكة املتحدة

معهد عموم الروس لبحوث مكافحة  ذكر سريجي كوبيلوف
 جلنة اخليارات التقنية للهالوانت ،احلرائق

 االحتاد الروسي

أي إم يت، ساو  ،معهد ماوا للتكنولوجيا ذكر وتوشبيكروبرتو دي 
جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف ابولو، 

 اهلواء واملضخات احلرارية

 الربازيل

جلنة اخليارات ، جامعة ماركي للتكنولوجيا ذكر فابيو بولوانرا
التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات 

 احلرارية

 يطالياإ

، جلنة (AGC Incشركة آي جي سي ) ذكر كي إيتشي أوهنشي
 اخليارات التقنية الطبية والكيميائية

 الياابن

جلنة اخليارات التقنية  ،جامعة ال تروب ذكر إاين بورتر
 لربوميد امليثيل

 أسرتاليا

جلنة  ،هيئة الطاقة الدولية يف أسرتاليا أنثى هيلني توب
 التقنية الطبية والكيميائيةاخليارات 

 أسرتاليا

جلنة اخليارات التقنية  شركة جينسن هيوز، ذكر ل فريدونيكيداني
 للهالوانت

 الوالايت املتحدة

جلنة  ،التدفئة والتربيدو تكييف اهلواء معهد  أنثى هيلني والرت تريينوين
 املرنة واجلاسئة رغاوىاخليارات التقنية لل

 الوالايت املتحدة

بحوث الصناعة لتشجيانغ معهد  ذكر جيان جون تشانغ
جلنة اخليارات التقنية الطبية  ،الكيميائية

  والكيميائية

 الصني

 توزيعال

 ١٩: األعضاء جمموع

 (يف املائة٥3) ١٠: ٥ ابملادةالعاملة  غري األطراف(؛ يف املائة 47) ٩: ٥ ابملادةطراف العاملة األ

 (يف املائة 3٢) 6 اإلانث:(؛ يف املائة 68) ١3 الذكور:

)مبا يف ذلك االحتاد الروسي واململكة  أورواب ؛(يف املائة ٢6) ٥: أمريكا الالتينية والكارييب ؛(يف املائة ٥) ١: أفريقيا
: اهلادئ واحمليط آسيا ؛(يف املائة ١6) 3 أمريكا الشمالية )كندا والوالايت املتحدة(: ؛(يف املائة٢١) 4: املتحدة(

 (يف املائة 3٢) 6

 املرنة واجلاسئة رغاوىجلنة اخليارات التقنية لل -2

 اخلربات العامة
 ،رغاوىال نفخ عوامل ومناولة إنتاج يف اخلربات املرنة واجلاسئة رغاوىلل التقنية اخليارات جلنة أعضاءتتوفر لدى 
( وما إىل ذلك، واألجهزة الرش رغاوىو ، املسحوب ابلضغط البوليسرتين) رغاوىالوإنتاج  ،رغاوىوتركيبات ال

 ،رغاوىلاب املتعلقة اللوائحو  ،رغاوىلل اتشهادإلصدار ال ختبارواال ،واملخازن االنبعااثت ومنذجة ،احلياة دورة وحتليل
 نفخ عواملو ، رغاوىابل التارخيية املعرفةو  ،املستقبل يف ابإلنتاج التنبؤ ذلك يف مبا، رغاوىلالعاملية ل سواقواأل

والكفاءة يف  ؛املباين من الطاقة على الطلب من واحلد ومظروف البناء ،مونرتايل وبروتوكول اللوائحو ، رغاوىال
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يف اجلدول  املرنة واجلاسئة للرغاوى التقنية اخلياراتجلنة ويرد تكوين  وإنتاجها. األجهزة تصميماستخدام الطاقة يف 
 أدانه. ٢
 ربات الالزمةاخل
 األوسط الشرقمن  يوريثان البويل رغاوى •

 اجلنوبية أفريقيامن  األجهزة إنتاج •

 ذات السالمة وقضااي، منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي بدائل إىل التحويليف  رغاوىال إنتاج •
 الصلة

 ٢اجلدول 
 املرنة واجلاسئة رغاوىلل التقنية اخليارات جلنةأعضاء 

  

 البلد االنتماء اجلنس ون رؤساء املشاركال

 الربازيل (Dow Chemical) شركة داو كيميكل ذكر يهابولو ألتو 

 الوالايت املتحدة معهد تكييف اهلواء والتدفئة والتربيد أنثى تريينوينرت ولو هيلني 

 البلد االنتماء اجلنس األعضاء 

 اهلند (Industrial Foams) الصناعية رغاوىال ذكر ارور أمسري 

 اململكة املتحدة (Anthesis Group)يس جمموعة أنثيس ذكر أشفوردبول 

 اململكة املتحدة خبرية مستقلة أنثى أجنيال أوسنت

 اتيلند (Covestro) كوفيسرتو أنثى كولتيدا شاروينسواد

 أسرتاليا (Foam Supplies) رغاوىمستلزمات ال ذكر روي تشودري

 الوالايت املتحدة (Arkema) أركيماشركة  ذكر جو كوستا

 اململكة املتحدة (Kingspan Group) كينغسبان  جمموعة ذكر سديفيوين غ

 الوالايت املتحدة البويل يوريثان  رش رغاوى حتالف ذكر ريك دنكان

 الوالايت املتحدة  كفاءة التربيدكيغايل ل  برانمج  أنثى غايب دريفوس

 اهلند (Owens Corning) غأوينز كورنين ذكر جوشي مراجارا

 تركيا (Izocam)كام زو إي شركة ذكر غاتشكاراإهلان  

 Huntsman) هانتسمان مؤسسة أنثى شريو كواتجي

Corporation) 

 بلجيكا

 الوالايت املتحدة خبري مستقل ذكر سيمون يل

 مصر (Technocom) تكنوكومشركة  ذكر لطفيحيىي 

 الوالايت املتحدة (Solvay) سولفايشركة  أنثى ليزا نورتون
 كولومبيا خبري مستقل ذكر ميجيل كوينتريو

 الوالايت املتحدة خبري مستقل أنثى سايل راند

 أملانيا (H-C-S Group) إتش سي إس جمموعة ذكر ساشا روهلوف

 الصني هانتسمان مؤسسة ذكر انشان شنغ

 الياابن الياابنيف ن ثايوريالصناعة معهد  ذكر كويتشي وادا

 الوالايت املتحدة (Honeywell) هانيويلشركة ذكر ديفيد ج. وليامز

 الوالايت املتحدة سامسونج ذكر ووجوليان 

 الصني خبري مستقل ذكر وينتاو ألني تشانغ
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 التوزيع

 ٢٥: األعضاء جمموع

 (املائةيف 64) ١6: ٥ ابملادةالعاملة  غري األطراف(؛ يف املائة 36) ٩: ٥ ابملادةطراف العاملة األ

 (يف املائة ٢8) 7 اإلانث:(؛ يف املائة 7٢) ١8 الذكور:

 ٥: )مبا يف ذلك االحتاد الروسي( أورواب ؛(يف املائة 8) ٢: أمريكا الالتينية والكارييب ؛(يف املائة 4) ١: أفريقيا
يف  3٢) 8: اهلادئ واحمليط آسيا ؛(يف املائة 36) ٩: (أمريكا الشمالية )كندا والوالايت املتحدة ؛(يف املائة٢٠)

 (املائة
 للهالوانت التقنية اخليارات جلنة -3

 اخلربات العامة
 بدائلال لتشمل للهالوانت التقنية اخليارات جلنة دور نطاق اتسع، مونرتايل لربوتوكول كيغايل  تعديل مبا يتماشى مع

مركبات الكربون و  فلورية اهليدروكلورية الكربون ومركبات للهالوانتالحرتار العاملي على إحداث ا القدرةمنخفضة 
 خربة جماالتتعديل كيغايل ال يتطلب  غري أن. الحرتار العامليعلى إحداث ا ذات القدرة العالية اهليدروفلورية

 التقنية اخليارات جلنة تزال ال، السالمة انحية ن. وميتغري مل االستخدام ألن، احلرائق من احلماية قطاع يف إضافية
قطاع  يف خربة تتطلب واملذيبات رغاوىال نفخ وعوامل اشتعال غازات التربيد قابلية أن من ابلقلق تشعرللهالوانت 

جلنة اخليارات  ويرد تكوين. للهالوانت التقنية اخليارات جلنة يف حصري شبه بشكل تتواجد احلرائق من احلماية
 أدانه. 3يف اجلدول  التقنية للهالوانت
 اخلربات الالزمة

 يف جنوب شرق آسيا املدين الطريان يف احلرائق إمخاد تطبيقات •

 األسواق يف وتغلغلها مركبات الكربون اهليدروفلوريةو  فلورية اهليدروكلورية الكربون ومركبات تاهلالوان بدائل •
 من أفريقيا وأمريكا اجلنوبية وجنوب آسيا

 من أفريقيا وأمريكا اجلنوبية هامن اتواإلمدادت اهلالوان ختزين •

 السفن تكسري يف تاهلالوان استعادة •
 3اجلدول 
 جلنة اخليارات التقنية للهالوانتأعضاء تكوين 

 البلد االنتماء اجلنس نو املشارك الرؤساء

 املتحدة اململكة (Collins Aerospace) شركة كولينز خلدمات الفضاء ذكر تشاتواي آدم

 الروسي االحتاد احلرائق من روسيا للحماية عموم حبوث معهد ذكر كوبيلوف  سريجي

 الوالايت املتحدة (Jensen Hughes Inc) هيوز جينسن شركة ذكر فردونيك. ب ليداني

 البلد االنتماء اجلنس األعضاء 

 الكويت خبري مستقل ذكر الفزعي مجال

 السويد السويدية الدفاع مواد إدارة ذكر أكفيست يوهان

 فرنسا الطريان لسالمة األوروبية الوكالة ذكر أوروك يوري

 مجهورية كوراي (Hanchang Corporation) هانتشانغ شركة ذكر تشوي( تشارلز) سيوجنوان

 الوالايت املتحدة (EECO International) الدولية ايكو أنثى كولينز.  م ميشيل

 مصر احلديثة النظم هندسةشركة  ذكر عفت خالد
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 البلد االنتماء اجلنس نو املشارك الرؤساء

 الربازيل (Embraer) امربايرشركة  ذكر رانديغ كارلوس

 الوالايت املتحدة (Hilcorp) لكوربيشركة ه أنثى غرين لورا

 أسرتاليا (A-Gas Australia) للغاز سرتالياشركة أ أنثى نيجيدو إلفريا

 إيطاليا (Safety Hi-Tech) املتقدمة التكنولوجيا يف السالمة أنثى ابلومبو إميا

 الدامنرك خبري مستقل ذكر بيدرسن إريك

، البيئة وسالمةواملتفجرات  احلرائق إطفاء مركز ذكر ر. ب. سينغ
 يف جمال الدفاع والتطويرالبحوث  منظمة

 اهلند

 كندا األوزون حلماية مانيتواب رابطة ذكر تومسون دوانلد

من  مايةاحل شبكة، شركة انهومي بوساي احملدودة ذكر ايغي ميتسورو
 البيئة احلرائق ومحاية

 الياابن

 التوزيع

 ١7: األعضاء جمموع

 (يف املائة7١) ١٢: ٥ ابملادةالعاملة  غري األطراف(؛ يف املائة ٢٩) ٥: ٥ ابملادةطراف العاملة األ

 (يف املائة ٢4) 4 اإلانث:(؛ يف املائة 76) ١3 الذكور:

 3٥) 6: )مبا يف ذلك االحتاد الروسي( أورواب ؛(يف املائة 6) ١: الالتينية والكارييبأمريكا  ؛(يف املائة 6) ١: أفريقيا
 (يف املائة 3٠) ٥: اهلادئ واحمليط آسيا ؛(يف املائة ٢4) 4: (أمريكا الشمالية )كندا والوالايت املتحدة ؛(يف املائة

 امليثيل لربوميد التقنية اخليارات جلنة -4

  اخلربات العامة
، واملعفاة للرقابة اخلاضعةامليثيل  بروميد استخداماتجمال  يف اخلربات امليثيل لربوميد التقنية اخليارات جلنةتتوفر لدى 

 مراقبة يف خرباء األعضاءو . واقتصادايً  تقنياً  ديةها اجملوبدائلمثل استخدامات احلجر الصحي وما قبل الشحن 
 بروميدا هل ستخدميُ كان   أو ستخدميُ  اليت احملاصيل هتاجم واليت الرتبة تنقلها اليت األمراض ومسببات وإدارة اآلفات

 ومسببات آفات ملكافحة وبدائل املخزنة؛ واهلياكلاألساسية  السلع من متنوعة جمموعة يف اآلفات مكافحةو ؛ امليثيل
 التقنية اخليارات جلنة تكوين ويرد. وجتارية وتنظيمية حبثية خربة األعضاء تلك. ومييف احلجر الصحي األمراض
 .أدانه 4 اجلدول يف امليثيل احلالية لربوميد

 ربات الالزمةاخل
حدود  عرب احلركةيف سياق  املشاتل ية يفنباتال موادلل شهادة على للحصول امليثيل بروميد بدائل من التحقق •

 الصلة ذات املخاطر اتوتقييم الدولية الدول واحلدود

 امليثيل بروميد لبدائل االقتصادي التقييم •

 الشحن قبل ما عمليات يفو  الصحي احلجروالبدائل يف  امليثيل بروميد استخدامات •

 البديلةاملواد  تكنولوجيا •
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 4اجلدول 
 امليثيل لربوميد التقنية اخليارات جلنة أعضاء

 البلد االنتماء النوع نااملشارك الرئيسان

 كولومبيا مستقلةخبرية  أنثى بيزانو مارات

 أسرتاليا (La Trobe University) تروب ال جامعة ذكر بورتر إاين

 البلد االنتماء اجلنس األعضاء 

 الصينية األكادميية، محاية النبااتت معهد ذكر أوتشينج تساو
 الزراعية للعلوم

 الصني

 أسرتاليا خبري مستقل ذكر ابنكس جواناثن

 هولندا ، هولنداECO2شركة  ذكر بريجويرف فريد

 الزراعية لهندسةالثاين ل احلسن معهد ذكر بصري حممد
 والبيطرية

 املغرب

 املركزي املعهد، محاية النبااتت مديرية ذكر ارتورك سايت
 للبحوث

 تركيا

 نيوزيلندا وزارة الزراعة واحلراجة ذكر غالسي كني

 الفلبني خبري مستقل ذكر جونزاليس الفريدو

 الوالايت املتحدة الزراعة وزارة أنثى جيمس روزاليند

 الياابن األمساك ومصايد واحلراجة الزراعة وزارة ذكر ميسومي اتكاشي

 أملانيا هومبولت جامعة ذكر رايشموت كريستوف

 األغذية حبوث معهدمحاية النبااتت،  إدارة ذكر ريودافيتس جوردي
 ،والتكنولوجيا الزراعية

 إسبانيا

 الياابن الياابنية التبخري تقنية مجعية ذكر اتتيا أكيو

 األرجنتني الزراعة وزارة ذكر فاليريو أليخاندرو

 أفريقيا جنوب ستيلينبوش جامعة ذكر فينك نيك

 التوزيع

 ١6: األعضاء جمموع

 (املائةيف ٥6) ٩: ٥ ابملادةالعاملة  غري األطراف(؛ يف املائة 44) 7: ٥ ابملادةطراف العاملة األ

 (يف املائة ١3) ٢ اإلانث:(؛ يف املائة 87) ١4: الذكور

 3: )مبا يف ذلك االحتاد الروسي( أورواب ؛(يف املائة ١3) ٢: أمريكا الالتينية والكارييب ؛(يف املائة ١3) ٢: أفريقيا
يف  ٥٠) 8: اهلادئ واحمليط آسيا ؛(يف املائة٥) ١: (أمريكا الشمالية )كندا والوالايت املتحدة(؛ يف املائة ١٩)

 (املائة
 والكيميائية الطبية التقنية اخليارات جلنة -5

 اخلربات العامة
 ٢٠١٥نتيجة دمج جلنة املواد الكيميائية وجلنة املواد الطبية يف عام  جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية تشكلت

 ؛املعقماتو  ؛واأليروسوالت ؛وبدائلها االستنشاق ذات اجلرعات املقننة أجهزةوتتوفر لديها خربات يف جماالت 
 الكيميائية املوادو  ؛التصنيععوامل و  املذيبات تطبيقاتو  ؛وسيطة كمواد  الستخدامها للرقابة اخلاضعة املواد إنتاجو 
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 االستخداماتو  ؛العاملي حرتارقدرهتا على إحداث اال أو ألوزونل استنفادنتيجة قدرهتا احملتملة على  األمهية ذات
 املزمن الرئوي االنسداد ومرض الربوجماالت  يف خرباء األعضاءو . للرقابة اخلاضعة املواد وتدمري ؛والتحليلية املختربية

 الصناعي والتعقيم ياتاملستشفوتعقيم  ؛هاوتسويقاأليروسوالت  تصنيعو  ؛وتسويقها األدوية تصنيعو  ؛اوعالجهم
ُيتمع ثالثة و . التدمري وتكنولوجيات ؛والتحليلية املختربية اإلجراءاتو  ؛الكيميائية املواد تصنيعو  ؛الطبية للمعدات

 التخفيضالستعراض التقدم احملرز يف  كل سنتني  نةذات اجلرعات املقنأجهزة االستنشاق جمال يف  طبياً  عشر خبرياً 
 جمالن يف ان طبياخبري يعمل و  ذات اجلرعات املقننةركبات الكربون اهليدروفلورية يف أجهزة االستنشاق ملالتدرُيي 

 أدانه. ٥جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية يف اجلدول  . ويرد تكوينابملراسلةالتعقيم 
 الالزمةربات اخل
 ختلفةامل تدمريال طائفة أنواع تكنولوجيا •

 الصناعية الكيميائية الصناعات التحويلية للمواد عمليات •

 املختربي لالستخدام التحليلية اإلجراءات •
 ٥اجلدول 
 ارات التقنية الطبية والكيميائيةجلنة اخلي أعضاءتكوين 

 البلد االنتماء النوع نو املشارك الرؤساء

 إيتشي كي
 أوهنشي

 الياابن (AGC Inc)آي جي سي شركة  ذكر

 أسرتاليا هيئة الطاقة الدولية يف أسرتاليا، خبرية مستقلة أنثى توب هيلني

 الصني يف تشجيانغ الكيميائية الصناعة حبوث معهد ذكر تشانغ جون جيان

 البلد االنتماء اجلنس األعضاء

 غاان والتكنولوجيا لعلومل نكروما كوامي  جامعة ذكر يوبو-أدو إميانويل

 للبيئة العامة اهليئة، الدولية األوزون لجنةب خبرية مستقلة أنثى الشطي مةيفاط
 الكويت يف

 الكويت

 الوالايت املتحدة (.Oriel Therapeutics Inc) ثريابيوتكس أوريل شركة ذكر آتكينز بول

 الوالايت املتحدة املتنوعة الدولية CPC شركة ذكر أورميا بيل

  الروسي االحتادي "التطبيقية الكيمياء" الروسي العلمي املركز أنثى بلينوفا أولغا

 املتحدة اململكة (AstraZeneca) اسرتازينيكا ذكر برينز ستيف

 فرنسا شركة أركيما ذكر كامبل  نيك

( روبرت) صن ين
 ييف كويت  تشونج

 موريشيوس موريشيوس جامعة ذكر

 كندا احملدودة البيئية الغربية مان جمموعة ذكر كوك  ريك

 الوالايت املتحدة للتمريض كولومبيا  جامعة أنثى جورج مورين

 الوالايت املتحدة (Sterigenics International Inc) الدولية نيكسُيستري  شركة أنثى هوفمان كاثلني

 الصني نييجب جامعة، البيئية واهلندسة العلوم كلية ذكر هو شني جيان

 الوالايت املتحدة هانيويلشركة  ذكر هولس راين

 ابكستان خان اآلغا جامعة ذكر خان جافيد

( اململكة املتحدةمكسيكيم ) بشركة خبري مستقل ذكر لينديل أندرو
  للفلوروكربوناألوروبية  ةتقنيال للجنةاباحملدودة، 

 املتحدة اململكة
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 البلد االنتماء النوع نو املشارك الرؤساء

 الوالايت املتحدة وجونسون جونسونشركة ، سينثيس ديبشركة  ذكر ماكدونيل جريالد

 الوالايت املتحدة )استشاري( رينليفغمنظمة صحة /خبري مستقل ذكر ماير روبرت

 املتحدة اململكة احملدودة( املتحدة اململكة)م كيمكسشركة  ذكر ساكنو  تيم

 الوالايت املتحدة  3M ثري إم شركة ذكر أوينز جي جون

 فنزويال (Spray Quimica)سرباي كيميكا شركة  ذكر بونس بونس خوزيه

 هولندا (Teijin Aramid) اراميد تيجني ذكر هبوري هانز

 املتحدة اململكة لهمةامل سرتاتيجياتمنظمة اال/خبري مستقل ذكر ريتشاردب جون

 بنغالديش (Beximco Pharmaceuticals) دويةلأل بيكسمكوشركة  ذكر رضا رابور

 فنلندا أوريون شركة أنثى ريتيال بوال

 املتحدة اململكة كالين  مسيث الكسوغ شركة ذكر شارما راجيف

 الدامنرك مانشسرتجامعة  ذكر فستبو يورجني

 أسرتاليا ةتنفيذي غري ةمدير  أنثى رلوو و  كريستني

لدائرة الصحة الوطنية،  مؤسسة الصندوق االستئماين ذكر وودكوك آشلي
 مانشسرت جامعة

 املتحدة اململكة

 الصني بشأن األيروسوالت االتصاالت جملة ذكر نغ يوو يزه

 الصني البيئي والقياس لتحليلمن أجل ا للبحوث القومي املركز ذكر تشانغ ليفي

 التوزيع

 33: األعضاء جمموع

 (يف املائة 7٠) ٢3: ٥ ابملادةألطراف غري العاملة (؛ يف املائة 3٠) ١٠: ٥ ابملادةاألطراف العاملة 

 (يف املائة ٢١) 7 اإلانث:(؛ يف املائة 7٩) ٢6 الذكور:

 ١١: سي()مبا يف ذلك االحتاد الرو  أورواب ؛(يف املائة 3) ١: أمريكا الالتينية والكارييب ؛(يف املائة 6) ٢: أفريقيا
يف  3٠) ١٠: اهلادئ واحمليط آسيا ؛(يف املائة ٢7) ٩: (والوالايت املتحدةأمريكا الشمالية )كندا  ؛(يف املائة34)

 (املائة
 احلرارية واملضخات اهلواء وتكييف للتربيد التقنية اخليارات جلنة -6

 اخلربات العامة
وتركز على إعادة التنظيم يف عام اللجان أكرب  احلرارية واملضخات اهلواء وتكييف للتربيد التقنية اخليارات جلنة متثل

 ؛غازات التربيد يف خرباء األعضاءو . احلرارية واملضخات اهلواء وتكييف التربيد قطاعات يفربات وتضم خ. ٢٠١٩
وأجهزة تكييف  ؛النقليف جمال  التربيدو  ؛الصناعية احلرارية واملضخات التربيدونظم  ؛التجاري؛ والتربيد املنزيل التربيدو 

 واءاهل كييفتوأجهزة  ؛وأجهزة تربيد املباين ؛والتدفئة الفضائية لمياهاحلرارية ل ضخاتوامل ؛احلرارية واملضخات اهلواء
يف  تطبيقاتوال ،املغايرة؛ التقنياتو  ؛التربيد وتطبيق الكفاءة يف استخدام الطاقة واالستدامة يف نظم ؛املركباتيف 
 خبربات األعضاء ويتمتع. احلرارية واملضخات اهلواء وتكييف التربيد نظم ومنذجة ؛العالية احمليطة احلرارة اتدرج
 6 اجلدول يف احلرارية واملضخات اهلواء وتكييف للتربيد التقنية اخليارات جلنة تكوين ويرد. وجتارية وتنظيمية حبثية
 .أدانه
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 ربات الالزمةاخل
 اهلواء وتكييف التربيد اتقطاع يف لكفاءة يف استخدام الطاقةاملتعلقة ابألوزون واملناخ ا منافعذجة من •

 واملناخ احلرارية لألوزون واملضخات

 وتكييف التربيد اتقطاع يف مركبات الكربون اهليدروفلوريةو  لألوزون املستنفدة ملواداالنتقال املتعلق ابمنذجة  •
 احلرارية واملضخات اهلواء

 السوق حواجز لتخطي واحلوافز، واالختبار واملعايري والتوسيم الطاقةالكفاءة يف استخدام  سياسة •

 االستعادةعمليات  أو/و ومركبات الكربون اهليدروفلورية لألوزون املستنفدة املوادغازات التربيد من  خمازن •
 االستعادةو  التدوير وإعادة

 6اجلدول 
 (٢)ةاحلراري واملضخات اهلواء وتكييف للتربيد التقنية اخلياراتجلنة  أعضاءتكوين 

 البلد االنتماء اجلنس نااملشاركئيسان الر 

 .أ دي روبرتو
 بيكشوتو

 الربازيل معهد ماوا للتكنولوجيا ذكر

 إيطاليا جامعة ماركي للتكنولوجيا ذكر بولوانرا فابيو

 البلد االنتماء اجلنس األعضاء

 بريتوس.  ماراي
 ابسيالر

 الربازيل كونرتولز  جونسونشركة  أنثى

 الوالايت املتحدة االستشارات اهلدوء ذكر كامل  .م جيمس

 ايتشيك راند اجنرسول ذكر سريماك  رادمي

 الصني تشجيانغ جامعة ذكر تشن  غوانغمينغ

 الصني تونغ جياو شنغهاي جامعة ذكر تشن جيانبنغ

 Re-phridge) الستشاراتل شركة ري فريدج ذكر كولبورن  ليداني

Consultancy) 

 املتحدة اململكة

 الوالايت املتحدة شركة جنرال إلكرتيك لألجهزة ذكر فوس دي ريتشارد

 اهلند خبري مستقل ذكر ديفوات سوكومار

 بلجيكا (Daikin Europe) أورواب دايكن شركة ذكر ديريكسمارتن 

 الوالايت املتحدة (Trane) ترينشركة  ذكر دورمان دينيس

 لبنان خبري مستقل ذكر األسعد بسام

 املتحدة اململكة  ستشاراتشركة غلوكمان لال ذكر غلوكمان راي

 الوالايت املتحدة وكالة محاية البيئة ذكر ودوينغ ديف

 كرواتيا زغرب جامعة ذكر  مارينو غروزدك

 األردن اهلندسية للصناعات برتا شركة ذكر حامد مسري

 إندونيسيا PT AWH أنثى هريلني هريليانيكا

 هولندا Re/genT ذكر اينسن مارتن

                                                           
 (.سويسرا) ؛ وهيلني روشا(اهلنده )؛ وجيتيندرا ابمبوري(مصر) : عمر عبد العزيزهمال يزال ثالثة أعضاء يف انتظار أتكيد تعيين  (٢)
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 البلد االنتماء اجلنس نااملشاركئيسان الر 

 Ref-Tech) لالستشارات تك ريفشركة  ذكر كونيج  هولغر

Consultancy) 

 أملانيا

 أملانيا التطبيقية للعلوم كارلسروه  جامعة ذكر كوفيلد  مايكل

 املتحدةالوالايت  (Chemours Company) كيمورس  شركة أنثى كوابن  .إ ماري

 أملانيا التقنية براونشفايغ جامعة ذكر كولر  يورغن

 A/genT)جني يت لالستشارات -مؤسسة آي ذكر كويربز  المربت

Consultancy) 

 هولندا

 املتحدة اململكة التربيد تقنيةل كامربدجمعهد   ذكر لوتون ريتشارد

 الصني ن ايت سنص جامعة ذكر يل تينجكسون

 إيطاليا للسيارات كرايسلر  فياتشركة  ذكر مالفيسينو كارلواندراي

 اهلند آان جامعة ذكر الل موهان .د

 العربية اململكة لالستشارات ام اتش ام ذكر موسى ماهر
 السعودية

 النرويج الطاقة بحوثسينتيف ل معهد ذكر نيكسا بيرت

 جامايكا خبري مستقل ذكر  هوراسنيلسون، 

 الياابن الياابن يف اهلواء وتكييف التربيد صناعة رابطة ذكر  تيتسوجيأوكادا، 

 مصر خبري مستقل ذكر عالمة .م عالء

 س. الكسندر
 ابتشاي

 الدامنرك كونرتولز  جونسونكة ر ش ذكر

 الدامنرك يالدامنرك التكنولوجي املعهدخبري مستقل/ ذكر بيدرسن هنريك بري

 الوالايت املتحدة ميرسونإشركة  ذكر راجيندران راجان

 United) تكنولوجيز املتحدةكاريري   شركة ذكر روسينولو جورجيو

Technologies Carrier) 
 الوالايت املتحدة

 الدامنرك ستشاراتشركة فونسيلد لال ذكر فونسيلدأسبيورن 

 بريو هانيويلشركة  ذكر موات ايان صموئيل

 الياابن كاريري  توشيبا شركة ذكر ايماغوتشي هريويتشي

 التوزيع

 4٠: األعضاء جمموع

 (يف املائة6٥) ٢6: ٥ ابملادةالعاملة  غري األطراف(؛ يف املائة 3٥) ١4: ٥ ابملادةطراف العاملة األ

 (يف املائة 7) 3 اإلانث:(؛ يف املائة ٩3) 37 الذكور:

 ١7: )مبا يف ذلك االحتاد الروسي( أورواب ؛(املائةيف  ١٠) 4: أمريكا الالتينية والكارييب ؛(يف املائة٢) ١: أفريقيا
يف  ٢8) ١١: اهلادئ واحمليط آسيا ؛(يف املائة١8) 7: (أمريكا الشمالية )كندا والوالايت املتحدة ؛(يف املائة43)

 (املائة
__________ 


