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فتوح العضوية لألطراف يف  املالفريق العامل  
بروتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة  

 لطبقة األوزون

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

 

لفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل  تقرير االجتماع احلادي واألربعني ل
 بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون 

 افتتاح االجتماع -أوالا 
العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل بشأن ُعقد االجتماع احلادي واألربعون للفريق العامل املفتوح  -١

. وشاركت  ٢٠١٩متوز/يوليه    ٥إىل    ١املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف مركز مؤمترات األمم املتحدة، ابنكوك، من  
 جولياان أرسينيغاس )كولومبيا(. - يف رائسة االجتماع السيد آالن ويلمارت )بلجيكا( والسيدة لورا

.  ٢٠١٩متوز/يوليه    ١من صباح يوم االثنني،    ١٠:٠٠يدة أرسينيغاس يف الساعة  وافتتحت االجتماع الس -٢
وألقى كلمات افتتاحية السيد أبيشني جوتيكاسثريا، انئب األمني الدائم، وزارة الصناعة، اتيلند؛ والسيدة ديشني  

والسيدة تينا بريمبيلي، األمينة  تسريينغ، مديرة املكتب اإلقليمي لربانمج األمم املتحدة للبيئة آلسيا واحمليط اهلادئ؛ 
 التنفيذية ألمانة األوزون.

ورحب السيد جوتيكاسثريا ابملشاركني يف اتيلند، قائاًل إن جناح االجتماع سيساعد على متهيد الطريق  -3
الختاذ قرارات مهمة من جانب االجتماع احلادي والثالثني لألطراف املعقود يف وقت الحق من هذا العام. وأشار  

ن مجيع األطراف قد أوفت ابلتزاماهتا مبوجب الربوتوكول حىت اآلن، وإن كانت التحدايت ال تزال قائمة، مع إىل أ
يف املائة، الذي   3٥بنسبة    (HCFC)فلورية  اقرتاب املوعد النهائي لتخفيض استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية  

طرفاً واليت صدقت على  73طراف البالغ عددها أصبح على بعد ستة أشهر فقط. وأعرب عن رغبته يف هتنئة األ
، مما أاتح دخوله حيز (HFC)تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية 

. وأضاف أن التخفيض التدرجيي الستخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية ٢٠١٩كانون الثاين/يناير    ١التنفيذ يف  
درجة   ٠.4مسألة ابلغة األمهية حلماية املناخ العاملي وضمان اخنفاض درجات احلرارة العاملية مبا يصل إىل يعترب 

الكفاءة يف مئوية، إضافًة إىل إمكانية حتقيق فوائد مناخية أكرب إذا مت اجلمع بني التخفيض التدرجيي وحتسني 
املقدم من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   . ويف اتيلند، على سبيل املثال، مّكن الدعماستخدام الطاقة
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القدرة على   مونرتايل ووكاالته املنفذة صناعة تكييف اهلواء من االستعاضة عن املواد املستنفدة لألوزون عالية
  وأاتح يف  ،منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العامليمبركبات الكربون اهليدروفلورية إحداث االحرتار العاملي 

يف املائة يف املتوسط. ويدعم برانمج كيغايل   ١٠إىل  8بنسبة  الكفاءة يف استخدام الطاقةنفس الوقت حتسني 
  3٠و ٢٠لكفاءة التربيد اخلطوات املتخذة لتعزيز أداء الطاقة يف معدات تكييف اهلواء بنسبة إضافية ترتاوح بني 

يتعني التصدي لتحدايت ترتاوح ما بني أنواع التكنولوجيا  يف املائة. ولكن على الرغم من هذه اخلطوات اإلجيابية، 
البديلة والتمويل إذا أريد حتقيق االمتثال الكامل لتعديل كيغايل مع احلفاظ على الزخم الذي حتقق يف التخلص 
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ووجه الشكر للمشاركني على اجتماعهم يف ابنكوك للتصدي 

 ذه التحدايت وإجياد حل هلا. هل

وأشادت السيدة تسريينغ ابإلجنازات اليت حققتها األطراف مبوجب بروتوكول مونرتايل، واليت شهدهتا   -4
بنفسها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. وأعربت عن رغبتها يف أن تنضم إىل السيد جوتيكاسثريا يف هتنئة األطراف 

كيغايل، مشريًة إىل أمهيته لتحقيق هدف اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ. وأشارت إىل أن  اليت صدقت على تعديل  
، حيث سيدعو القادة إىل  ٢٠١٩األمني العام لألمم املتحدة سيستضيف قمة العمل املناخي يف أيلول/سبتمرب 

آسيا واحمليط اهلادئ، ميثل  التصديق على تعديل كيغايل وتنفيذه كوسيلة لتعزيز العمل املتعلق ابملناخ. ويف منطقة
يف املائة من إمجايل استخدام الطاقة يف املباين.    37تكييف اهلواء قطاعاً مهماً، حيث يستأثر تربيد املساحات بنسبة  

ومع زايدة مستوايت الدخل يف املنطقة وارتفاع درجات احلرارة، من املتوقع أن حتقق أنواع تكنولوجيا التربيد ذات 
دام الطاقة وفورات هائلة يف تكاليف الطاقة واالستثمار يف البنية التحتية. وابإلضافة إىل توفري  الكفاءة يف استخ

خريطة طريق للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية، فإن تعديل كيغايل يقود االبتكار، وخيلق فرصاً  
عديد من البلدان بدراسة القطاع بصورة أكثر  اقتصادية جديدة وجيعل قطاع تكييف اهلواء أكثر استدامة. وتقوم ال

منهجية، وقد أدجمته يف صياغة مسامهاهتا احملددة وطنيًا مبوجب اتفاق ابريس، وهو اجتاه من املتوقع أن يتزايد. 
وحثت البلدان على التصديق على تعديل كيغايل يف أقرب وقت ممكن، فأعربت عن أملها يف أن الروح املنفتحة 

من تعزيز آليات الرصد واإلبالغ    داعمة اليت سادت دائماً يف إطار بروتوكول مونرتايل سُتمّكن األطرافوالتعاونية وال
والتحقق واإلنفاذ للربوتوكول، وذلك بفضل الدعم القوي من أفرقة التقييم، وعلى الرغم من التحدايت الناشئة مثل 

-اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري   االنبعااثت غري املتوقعة منالزايدات املبلغ عنها مؤخراً يف  
١١) . 

وشددت السيدة بريمبيلي يف مالحظاهتا على التقدم الذي أحرزته األطراف يف التغلب على التهديد  -٥
  الذي متثله املواد املستنفدة لألوزون على صحة اإلنسان واالقتصادات، وهو تقدم أظهرته تقارير التقييم الثالثة اليت

ستُناقش يف االجتماع. وبينما أكدت تلك التقارير أن العامل يسري على مسار واعد حنو استعادة طبقة األوزون،  
أكد على ضرورة استمرار   ١١-فإن االكتشاف األخري للزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 

-الضوء على مسألة مركب الكربون الكلوروفلوري  (١) (٢٠١8التيقظ. فقد سلط حبث أجراه مونتزكا وآخرون )
منطقتني يف شرق الصني كمصدر لنحو نصف    (٢) (٢٠١٩، وحددت النتائج اليت نشرها مؤخراً ريغيب وآخرون ) ١١

 
(١)    S. A. Montzka and others, “An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-

11”, Nature, vol. 557 (17 May 2018) . 
(٢)  M. Rigby and others, “Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations”, 

Nature, vol. 569 (23 May 2019). 
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االنبعااثت املعنية. وعلى الرغم من عدم اكتشاف مصدر االنبعااثت األخرى حىت اآلن، فمن الواضح أن إجراء 
 دالت االنبعااثت وتغرياهتا سيساعد يف اجلهود الرامية إىل حتديد موقع االنبعااثت.تقديرات أكثر دقة ملع

وعلى اجلانب اإلجيايب، فإن األطراف تدرك املشكلة وخطورهتا، وتعهدت على الفور ابختاذ إجراءات  -6
ت بروتوكول  قوية لتحديد االنبعااثت غري املتوقعة والتخلص منها، وتناقش العمليات ذات الصلة اخلاصة مبؤسسا

مونرتايل، مبا يف ذلك الصندوق املتعدد األطراف ومؤسسات اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون. وقد أظهرت 
حكومة الصني االلتزام وواصلت تعاوهنا واختذت خطوات حازمة ملعاجلة املسألة من خالل خطط التفتيش والرصد. 

لبلدان إىل معلومات قائمة على العلم وميكن اختاذ إجراءات تزال هناك حاجة إىل املزيد من العمل. وحتتاج ا وال
على أساسها لكي تتخذ خطوات فعالة، كما يلزمها أن تتوخى التيقظ ملنع األنشطة غري القانونية على املستوى  
الوطين. وعلى األطراف أن تقوم إبنفاذ القواعد اليت وضعتها بنفسها من أجل احلفاظ على النتائج اليت حتققت  

 اآلن، والستكمال االنتقال إىل املواد غري املستنفدة لطبقة األوزون واستعادة طبقة األوزون. وعلى مجيع حىت
األطراف مسؤولية احلفاظ على التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وضمان أن تستطيع مؤسسات 

كول على قدرة األطراف على التكيف مع الربوتوكول حل املشاكل اجلديدة غري املتوقعة. ويعتمد جناح الربوتو 
املعلومات اجلديدة والبت بشأن االستجاابت املتناسبة املالئمة. فالعلم ضروري هلذا اجلهد، ولكن تنقصه القياسات  
الالزمة لضمان االمتثال، ويلزم تعزيز القدرات بوسائل منها إنشاء عدد أكرب من احملطات املوزعة بطريقة أكثر  

هزة ابلشكل املناسب. وابإلضافة إىل ذلك، أعدت أمانة األوزون، جنباً إىل جنب مع أمانة الصندوق  اسرتاتيجية واجمل
 املتعدد األطراف، وثيقة تتضمن بعض املالحظات على جماالت السياسات اليت ميكن فيها تعزيز أحكام الربوتوكول.

التعديل حىت اآلن. ومن شأن طرفًا على  73ويف هذه األثناء، بدأ تنفيذ تعديل كيغايل، حيث صدق  -7
التصديق العاملي عليه أن حيقق القوة الكاملة لربوتوكول مونرتايل للتأثري على املسائل املهمة املتعلقة مبركبات الكربون 

 اهليدروفلورية.

 املسائل التنظيمية -اثنياا 

 احلضور -ألف
  ، وإثيوبيا ، االحتاد الروسي ورويب، و حضرت االجتماع األطراف التالية يف بروتوكول مونرتايل: االحتاد األ -8

  ،وألبانيا   ،وإكوادور  ، وأفغانستانوإسواتيين،    ،وإستونيا  ، وأسرتاليا  ، وإريرتاي  ، وأرمينيا  ، واألردن  ،واألرجنتني  ،وأذربيجان
  ، اإلسالمية(  -وإيران )مجهورية    ،وأوغندا  ،وأوزبكستان  ،وأوروغواي   ،وإندونيسيا  ،واإلمارات العربية املتحدة  ،وأملانيا

  ، وبلغاراي  ،وبلجيكا  ، وبروين دار السالم  ،والربتغال  ،وبرابدوس  ،والربازيل  ،والبحرين  ،وابكستان   ،وابراغواي   ، وإيطاليا
 ،واتيلند  ، وبيالروس  ،وبولندا  ، والبوسنة واهلرسك  ،وبوروندي  ، وبوركينا فاسو  ، وبوتسواان  ، وبواتن  ،وبنن  ،وبنغالديش

 ،واجلزائر  ،واجلبل األسود  ،وجامايكا   ،ليشيت  -وتيمور    ، وتونغا  ،وتونس  ،وتوفالو  ، وتوغو  ،وتشيكيا   ،وتشاد  ،وتركيا
  ، واجلمهورية العربية السورية ،واجلمهورية الدومينيكية مارشال، ومجهورية تنزانيا املتحدة،وجزر  ،وجزر سليمان
ودولة   ،وجيبويت ،وجورجيا ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ومجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ، ومجهورية كوراي

  ،وسلوفاكيا ،وسري النكا ،وسان تومي وبرينسييب ،وساموا ،وزمبابوي  ،وزامبيا ،ورومانيا ،ورواندا ،فلسطني
  ،وعمان ،والعراق ،والصني ،وصربيا ،وشيلي ،وسيشيل ،وسرياليون ،وسويسرا ، والسويد ،والسودان ،والسنغال

 ،وفيجي ،وفنلندا ، وفرنسا ، وفانواتوبيساو، -وغينيا  ،وغينيا ،وغواتيماال ،وغرينادا ، وغاان ، وغامبيا ،وغابون
  ،وكوستاريكا  ،وكوت ديفوار  ، وكواب ،وكندا ،وكمبوداي ، وكرواتيا ، وكازاخستان ، وقريغيزستان ، وقطر ، انم وفييت

  ، ومدغشقر ،وماليزاي ،ومايل ،وليسوتو ،وليبيا ، وليرباي ، ولبنان ،والتفيا ،وكينيا ، وكرييباس ،والكويت ،وكولومبيا



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5 

4 

واململكة املتحدة   ،واململكة العربية السعودية  ،وملديف  ،ومالوي   ،واملكسيكومقدونيا الشمالية،    ،واملغرب  ،ومصر
 ،املوحدة(  -  وميكرونيزاي )والايت  ،وميامنار  ،وموزامبيق  ،وموريشيوس   ،ومنغوليا  ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ،وهولندا  ،وهنغاراي  ،واهلند  ،وهاييت  ،ونيوزيلندا  ،ونيكاراغوا   ،ونيجرياي  ،والنيجر  ،ونيبال  ،والنمسا   ،والنرويج  ،وانميبيا
 . والياابن ،والوالايت املتحدة األمريكية

املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة التالية: أمانة  وحضر االجتماع أيضًا ممثلون عن كياانت األمم  -٩
الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، 

 .توكول مونرتايلومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل. وحضر أيضاً ممثلون عن أفرقة التقييم لربو 

ُمثلت اهليئات واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية ودوائر الصناعة التالية يف االجتماع بصفة  و  -١٠
شركة  و التحالف املعين ابلسياسات املسؤولة جتاه الغالف اجلوي،  و   ؛(ADC3R)  مراقبة: شركة آي دي سي ثري آر

  مؤسسة كالسب و  ؛ مركز العلم والبيئةو  ؛ احلمضيات لكاليفورنياجملس جودة و   ؛(Blue Star Ltd) بلو ستار احملدودة
(CLASP)شركة كليمااليفو  ؛  (Climalife)شركة دايكني  و  ؛شركة دايكنيو  ؛اجمللس املعين ابلطاقة والبيئة واملياهو  ؛

برانمج الوكالة األملانية  و  ؛والشراكة األوروبية من أجل الطاقة والبيئة ؛وكالة التحقيقات البيئيةو  ؛احملدودة للصناعات
شركة  و  ؛مؤسسة غوجارات احملدودة للمواد الكيميائية الفلوريةو  ؛ (GIZ Proklima) للتعاون الدويل من أجل املناخ

  ؛التكنولوجيا الصناعيةمعهد حبوث و  ؛للمواد الكيميائية اهلند جملس و  ؛ (ICF International) آي سي إف الدولية 
الرابطة الياابنية لصناعة التربيد  و  ؛التحالف الدويل لأليروسوالت الصيدالنيةو  ؛معهد احلوكمة والتنمية املستدامةو 

 ؛خمترب لورنس بريكلي الوطينو   ؛(Kulthorn Group)  جمموعة كولثورنو   ؛برانمج كيغايل لكفاءة التربيدو   ؛وتكييف اهلواء
 ؛جملس الدفاع عن املوارد الطبيعيةو  ؛(MEBROM) شركة ميربوم لربوميد امليثيل وبدائلهو  ؛ يةشركة لينوكس الدولو 
خمترب أوك ريدج  و  ؛شركة نوالن شريي وشركائه احملدودةو  ؛منظمة تطوير الطاقة اجلديدة والتكنولوجيا الصناعيةو 

  للصناعات اهلندسية؛  شركة بيرتاو   ؛بيجنيجامعة  و   ؛ مكتب أوكوريشرشه االستشاري لألحباث اإليكولوجيةو   ؛الوطين
رابطة  و   ؛شركة أسرتاليا ملواد التربيدو   ؛ املنظمة األسرتالية إلعادة استخالص مواد التربيدو   ؛ رابطة مصنعي غاز التربيدو 

للمسائل البيئية واملتعلقة  Shaffie Law and Policy LLC املكتب القانوين و  ؛مصنعي أجهزة التربيد وتكييف اهلواء
؛ وجامعة سن ايت سن؛ ومنظمة الطاقة املستدامة للجميع؛ ومعهد الطاقة  (Shecco) شيكوشركة و  ؛ لسياساتاب

 United Technologies)  واملوارد؛ ومؤسسة توشيبا كاريري؛ وشركة التكنولوجيا املتحدة للمناخ ونظم السيطرة واألمن

Climate, Controls and Security)دة؛ وشركة التكنولوجيا املتح (United Technologies Corporation)جامعة  و  ؛
 .مؤسسة فاغنر االستشارية الدوليةو  ؛جامعة جنوب كاليفورنياو   ؛ساو ابولو

 إقرار جدول األعمال -ابء

أقر الفريق العامل جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  -١١
UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1 : 

 افتتاح االجتماع. - ١
 املسائل التنظيمية: - ٢

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



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5 

5 

(  ١١-ربون الكلوروفلوري االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الك - 3
 (. 3٠/3)املقرر 

اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل  - 4
 . ٢٠٢3-٢٠٢١يف الفرتة 

وجماالت الرتكيز احملتملة   ٢٠١8التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام  - ٥
 : ٢٠٢٢لتقييم العام 

، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11)استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون  (أ) 
 (؛٢٢٥

واالسرتاتيجيات املقرتحة إلدارة اإلشعاع الشمسي  االسرتاتوسفريي العالقة بني األوزون  (ب)
(UNEP/OzL.Pro.30/11 ؛ ٢١4، الفقرة) 

 التقييم. املسائل األخرى الناشئة عن تقارير أفرقة  ( ج)
 ، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة مبا يلي:٢٠١٩تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لعام  - 6

 ٢٠٢٠الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  (أ)
 ؛٢٠٢١و

 (؛ 77و   73، الفقراتن  UNEP/OzL.Pro.30/11)خمزوانت بروميد امليثيل  (ب)
تطوير وتوفر العمليات املختربية والتحليلية اليت ميكن تنفيذها دون استخدام مواد خاضعة   ( ج)

 (؛ ١٢7و 83، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11)للرقابة مبوجب الربوتوكول 
 (؛ 86، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11والوثيقة  ٢٩/7عوامل املعاجلة )املقرر   (د)
 أي مسائل أخرى.  (ه)

من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة   ٥من املادة  ١ابلفقرة حصول األطراف العاملة  - 7
 (. 3٠/٥من حيث الطاقة يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية )املقرر  

الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق   - 8
،  UNEP/OzL.Pro.30/11)نخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي االنتقال إىل البدائل امل

 (. 8٩الفقرة 
 (. ١٩٩، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11)معايري السالمة  - ٩

استعراض اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله   - ١٠
 (. 3٠/١٥وجماالت اخلربة ألعضائه )املقرر  

اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل   عضوية - ١١
(UNEP/OzL.Pro.30/11 ١77، الفقرة .) 
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الطلب املقدم من أذربيجان لكي تُدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين  - ١٢
من  4و ٢تني للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقر 

 ايء من بروتوكول مونرتايل. ٢املادة 
خطر عدم امتثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض إنتاج واستهالك   - ١3

 .مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 مسائل أخرى.  - ١4
 اعتماد التقرير. - ١٥
 اختتام االجتماع. - ١6

من جدول األعمال، الذي يتناول مسائل أخرى،   ١4العامل على أن ينظر، يف إطار البند  ووافق الفريق   -١٢
يف مقرتح قدمه االحتاد األورويب بشأن ”إعالن روما“ لكي يقدم من أجل اعتماده من االجتماع احلادي والثالثني 

 . ٢٠١٩لألطراف، املقرر عقده يف روما يف تشرين الثاين/نوفمرب  

إنه يرغب يف مناقشة املواد القصرية العمر وخمزوانت املواد املستنفدة لألوزون ومركبات  وقال أحد املمثلني   -١3
 )ج( من جدول األعمال. ٥الكربون اهليدروفلورية يف إطار البند 

 تنظيم العمل -جيم

غري  أفرقة اتصال و  أفرقةأي إنشاء  ،وافق الفريق العامل على تنظيم العمل الذي اقرتحه الرئيس املشارك -١4
  ، وجتنب  ؛ االتصال ابلتوازي مع بعضها أو مع اجللسات العامة  أفرقةجتنب عقد اجتماعات  و   ؛ ية حسب الضرورةرمس

إىل   ١٠:٠٠من الساعة  يةلسات الصباحاجل وسُتعقدعقد اجتماعات متزامنة لألفرقة غري الرمسية.  ،قدر اإلمكان
 . ١8:٠٠إىل   ١٥:٠٠  الساعة وجلسات بعد الظهر من، ١3:٠٠الساعة 

( )املقرر 11-االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري -اثلثاا 
30/3) 

عرض الرئيس املشارك هذا البند، فأشار إىل أن مسألة الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون  -١٥
ألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية ويف االجتماع  قد نوقشت ابستفاضة يف االجتماع ا ١١-الكلوروفلوري 

. ومبوجب هذا املقرر، طُلب إىل فريق التقييم العلمي 3٠/3الثالثني لألطراف، حيث اعتمدت األطراف املقرر 
تقدمي تقرير موجز عن هذه املسألة، مبا يف ذلك منذجة الغالف اجلوي واالفرتاضات األساسية لينظر فيها االجتماع  

اين والثالثون لألطراف. وتضمن تقرير موجز أويل، أُعد هلذا االجتماع، موجزاً لوقائع ندوة دولية عن الزايدة غري الث
. وسينظر هذا ٢٠١٩، عقدت يف فيينا يف آذار/مارس ١١-املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 

جي واالقتصادي عن املصادر احملتملة النبعااثت مركب  االجتماع أيضًا يف تقرير أويل أعده فريق التقييم التكنولو 
واملواد اخلاضعة للرقابة ذات الصلة، ويف نفس الوقت سيُ َعّد تقرير هنائي لالجتماع  ١١-الكربون الكلوروفلوري 

اليت أنشأها    ١١-احلادي والثالثني لألطراف. حضر الندوة أعضاء فرقة العمل املعنية مبركب الكربون الكلوروفلوري 
لفريق. وكان معروضًا على االجتماع أيضًا تقرير أعدته األمانة عن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون  ا

 واإلضافة هلا(.  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3) ١١-الكلوروفلوري 
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وقدم السيد بول أ. نيومان، الرئيس املشارك للفريق، التقرير املوجز لفريق التقييم العلمي. وقدمت السيدة  -١6
تريينوين، الرئيستان املشاركتان لفرقة العمل التابعة للفريق، التقرير املوجز لفريق  -هيلني تويب والسيدة هيلني والرت 

-التقييم التكنولوجي واالقتصادي. وترد موجزات للعروض اليت قدمهما السيد نيومان والسيدة تويب والسيدة والرت
 هلذا التقرير، بدون حترير رمسي.الثالث من املرفق  ولاألتريينوين، على النحو الذي قدموه، يف الفرع 

، وهو مادة أولية ملركب  (CTC)وقدمت ممثلة الصني معلومات عن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون  -١7
يف الصني، مشريًة إىل أن بلدها ليست لديه قدرات لرصد املواد املستنفدة لألوزون متكنه  ١١-الكربون الكلوروفلوري

مي بياانت الرصد لألحباث العلمية ذات الصلة. وأضافت أن الطرف قدم، بناًء على الطلب الوارد يف املقرر من تقد
، وأبلغ أيضاً عن البياانت ذات الصلة بشأن ١١-، تقريراً إىل األمانة عن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري3/3٠

ت تلك البياانت إىل أنه ال يوجد يف الواقع سوق ملركب إنتاج رغاوي البويل يوريثان وعوامل نفخ الرغاوي، وأشار 
كعامل لنفخ الرغاوي يف الصني، وال توجد كميات كافية من رابع كلوريد الكربون كمادة   ١١-الكربون الكلوروفلوري

 أولية.

يُطبق نظام للحصص السنوية   ،٢٢-وفيما يتعلق إبنتاج واستهالك مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  -١8
على مجيع املؤسسات، ويتعني إاتحة بياانت اإلنتاج واالستهالك واالستخدامات للجمهور. وجتري السلطات 
البيئية عمليات رصد منتظمة، وتقدم تقارير ربع سنوية إىل السلطات املعنية. وحتتفظ وزارة اإليكولوجيا والبيئة يف  

الستهالك واالستخدام وتستفيد من مصادر خمتلفة للتحقق من البياانت. ولتلقي  الصني أيضاً بسجالت لإلنتاج وا
رصد    ٢٢-متويل من الصندوق املتعدد األطراف، كان على مجيع مصانع إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

، واستهالك  ٢٢-يجمموعة من البياانت يف املوقع، مبا يف ذلك اإلنتاج الفعلي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلور 
يف مؤسسات    ١١-املواد األولية ونسب اإلنتاج يف املرافق. ويتطلب التحول إىل إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري 

وقف اإلنتاج وتنظيف اآلالت واستبدال عامل التحفيز واملواد  ٢٢-تنتج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
. ومل خيلص التحقق الذي أجرته يف السنوات األخرية الوكاالت  األخرى، وهي عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويالً 

املنفذة للمشاريع يف إطار الصندوق املتعدد األطراف وخرباء آخرون إىل وجود أي دليل على أن املرافق اليت تنتج 
 .١١-ُتستخدم بصورة غري قانونية إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري  ٢٢-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

ودعت خرباء من فريق التقييم العلمي وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي واألطراف املهتمة األخرى  -١٩
يف الصني للحصول على فهم أفضل إلنتاج    ٢٢-إىل زايرة املؤسسات اليت تنتج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

ربت عن أملها يف أن تواصل اجملتمعات األكادميية  يف البلد، وأع   ٢٢-واستهالك مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
بشكل أفضل واختاذ إجراءات   ١١-والعلمية البحوث لفهم االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري 

 مناسبة يف الوقت املناسب. 

 ورد أعضاء الفريقني على األسئلة اليت طرحها املمثلون بشأن العروض. -٢٠

إىل   ويف سياق إشارتهأجاب السيد نيومان عن األسئلة املتعلقة ابلتقرير املوجز لفريق التقييم العلمي.  -٢١
يف املائة من الزايدات األخرية يف االنبعااثت قد نشأت يف شرق الصني    6٠إىل    4٠األحباث احلديثة اليت تفيد أبن  

لتحديد املصادر اإلقليمية األخرى بوضوح، على والباقي يف أماكن أخرى، قال إنه ال توجد حمطات رصد كافية 
الرغم من إمكانية استبعاد بعض املناطق. وأشارت التحديثات بشأن االنبعااثت من أورواب والوالايت املتحدة 

، رغم أنه مل جُيَر بعد التحليل الكامل للبياانت. وقد أظهر  مصدرين تعترباناألمريكية إىل أن هاتني املنطقتني ال 
فعلى  أن الزايدة يف االنبعااثت ترتكز يف نصف الكرة الشمايل. وابختصار،    األرضية  لتدرج بني نصفي الكرةتطبيق ا
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عدد قليل من املواقع ولحسب نصف الكرة األرضية،  أن هذه املسألة على نطاق عاملي،  توافر معارف بشمن  الرغم  
تلك احملطات  مواقعدراسة لإلشارة إىل أفضل  اءويلزم إجر املزيد من حمطات الرصد لسد الثغرات،  يلزماإلقليمية، 

على االنبعااثت يف   أدلة غري موثقة خذ العينات القارورية أن يقدم أل وميكنالرصد اإلقليمي الفعال.  اليت حتقق
كافية إلجراء قياسات دقيقة. وفيما يتعلق ابملصادر األخرى احملتملة ملركب    طق املنعزلة، ولكنه ال يقدم بياانتاملنا

إىل أن الزايدة بشرية املنشأ. فعلى  تشري، مبا يف ذلك املصادر الطبيعية، قال إن األدلة ١١-الكربون الكلوروفلوري 
ومل يُتعرف عليها إال بعد   احلُبييبسبيل املثال، مل يُعثر على هذه املادة يف السجالت التارخيية للجليد أو الثلج 

 استخدامها يف الغالف اجلوي على نطاق واسع. 

وفيما يتعلق بدقة عملية الرصد يف حتديد مصدر االنبعااثت، قال إنه أُجريت قياسات متعددة ألعمدة  -٢٢
، مما يشري إىل أن املصدر  ١١-ابإلضافة إىل مركب الكربون الكلوروفلوري  ،الغاز، تضمنت غازات الكلور األخرى 

، كما سُتدرج معلومات إضافية يف تقرير من املرجح جدًا أن يكون صناعياً. وستنشر قريبًا دراسة لتلك املنهجية
الصادر عن فريق التقييم العلمي. وفيما يتعلق ابنبعااثت مركب الكربون   ٢٠٢٠تشرين الثاين/نوفمرب 

، قال إن التقييم مل جيد زايدة يف االنبعااثت العاملية هلذه املادة أو أي زايدة عاملية ملحوظة يف ١٢-الكلوروفلوري 
. وأكد أن حتديد زايدة ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري كربون مقارنًة ابلزايدة يف انبعااثت مركب رابع كلوريد ال

انة قق من متاستعراض النظراء للتح مثل هذه يف االنبعااثت يتطلب سنوات جلمع البياانت وحتليلها، فضاًل عن
ة، فإهنا قد هتدد تعايف طبقة األوزون  املستوايت احلالي  داملنهجية املستخدمة. وإذا ظلت الزايدات يف االنبعااثت عن

 على األجل البعيد.

وقال السيد نيك كامبل، أحد أعضاء فريق العمل، إن الفريق حاول أن يكون منفتحًا بشأن املصادر  -٢3
عملية. وتعين املستوايت  ٢٠احملتملة لالنبعااثت وأنه قّيم اجلوانب التقنية واالقتصادية على حد سواء ألكثر من 

يف الغالف اجلوي، واليت أبلغ عنها فريق التقييم العلمي، أنه يستبعد أن تكون االنبعااثت املتزايدة انجتة فقط املوجودة  
. ١١-عن حمطات اإلنتاج الصغرى، اليت تنتج على األرجح بضع مئات األطنان من مركب الكربون الكلوروفلوري

لتايل خطري أيضاً، تكون مواقع املعاجلة اثبتة بوجه عام. ولذا، وألن املواد الكيميائية امل ُدرجة شديدة اخلطورة، ونقلها اب
يُرجح أن تكون االنبعااثت املتزايدة انجتة عن مزيج من بعض احملطات الصغرى وبعض احملطات األكرب اليت حتولت 

لق بضيق . وفيما يتع١١-إىل إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري ٢٢-من إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
جيري عادة يف حاوايت كبرية مثل الناقالت  رابع كلوريد الكربونسلسلة اإلمداد، قال إنه ابلنظر إىل أن نقل مركب 

أو عرابت السكك احلديدية، فقد يكون املنتجون على دراية جيدة بوجهة الشحنة، على الرغم من أن حتديد املراحل 
بة. وردًا على سؤال بشأن استخدام مركب الكربون الالحقة من سلسلة اإلمداد قد يكون أكثر صعو 

، قال إنه ال يعرف أي حمطات تنفذ هذه 3٢-كمادة أولية إلنتاج مركب الكربون اهليدروفلوري  ١٢-الكلوروفلوري
 العملية.

.  فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي بعض األسئلة املوجهة إىل  عنتريينوين -وأجابت السيدة والرت -٢4
  يبحثوقالت إنه ابلنظر إىل أن الورقة اليت أعدها رجييب وآخرون مل تكن متاحة عندما استكمل الفريق تقريره، مل 

اليت تفيد أبن معظم االنبعااثت تصدر من شرق  و  ، الورقة للنتيجة اليت خلصت إليها التقرير أي أسباب حمتملة 
يف البوليوالت السابقة املزج، قالت    املوجود  ١١-فلوري مركب الكربون الكلورو   بعمليات شحنالصني. وفيما يتعلق  

. وميكن الكشف عن املنتج بواسطة جهاز حممول  حتدث أم ال   إذا كانت عمليات الشحن هذهإنه سيصعب معرفة  
  أدلة تشري إىل وال توجدبياانت دولية يف هذا الشأن.  تتوفرطرق أخرى يف مكان االسترياد، ولكن ال بابليد أو 

. ١١-الكربون الكلوروفلوري رابع كلوريد الكربون أو مركب واسعة النطاق عرب احلدود ملركب  ات نقلعملي وجود



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5 

9 

دلياًل  ولكنها ال متثل سوى    -  مثالً إعالانت على اإلنرتنت  من    -  وميكن احلصول على األسعار من مصادر خمتلفة
إىل أن سعر مركب الكربون   تشري  تاحةاألسعار امل ولكنالفعلية.  مبيعاتهعلى دلياًل على توافر املنتج وليس 

من حتديد التخلص التدرجيي   وعلى الرغميف السوق أقل من سعر عوامل النفخ السائلة األخرى.    ١١-الكلوروفلوري 
ب واخنفاض إمداداته كعاملني دافعني حمتملني لزايدة استخدام مركب  ١4١-من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

 ، مل يُعثر على حاالت فعلية حلدوث ذلك.١١-الكربون الكلوروفلوري 

، قالت إن معدل االنبعااثت ١١-وفيما يتعلق ابملصادر البديلة النبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري  -٢٥
سيخضع للمزيد من يكون منخفضًا للغاية. وابلرغم من أن هذا اجلانب من القضية  قدمن مدافن النفاايت 

من االنبعااثت األساسية.   اً نبعااثت الصادرة من مدافن النفاايت سوى جزء، فمن احملتمل أال تشكل االالبحث
مزيد من ولكن يلزم وسيكون من املفيد إجراء مزيد من التحليل للمخزوانت حسب املنطقة أو قطاع السوق، 

دامها الرغاوي وإعادة استخ عمليات تفتيتالبياانت من األطراف بشأن هذه املسألة. ورداً على استفسار بشأن 
اليت  لآلجر اخلفيف كمصدر حمتمل لالنبعااثت، قالت إنه ابلرغم من صعوبة تقدير كمية الرغاوي يف املخزوانت و 

 أن تنتج املخزوانت انبعااثت على النطاق املرصود.  من املستبعدموجودة يف املباين أو مدافن النفاايت، يبدو  ال تزال  

. فأوضحت أن  فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي   أسئلة أخرى موجهة إىل  عن  تويبوأجابت السيدة   -٢6
أولية وأنه ال يوجد سبب جتاري هلذا االستخدام. وفيما   كمادةستخدم قط  مل ي ١٢-مركب الكربون الكلوروفلوري 

يتعلق مبسألة حتويل اإلنتاج من مادة إىل أخرى، اعترب فريق العمل أن من السهل نسبيًا التناوب بني إنتاج مركب  
 ويلزم.  ٢٢-، ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١٢-، ومركب الكربون الكلوروفلوري ١١-ون الكلوروفلوري الكرب

لتغيري   حاجة  إجراء تعديالت أخرى، ولكن الإغالق احملطة لبضعة أسابيع للتنظيف و  ويتعنيتغيري املادة األولية، 
  ١٠٠بنسبة    ١٢-حتقيق إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري لتحليل، ميكن  وعلى النحو املبني يف ااملعدات املادية.  

يف   ١٠٠بنسبة  ١١-من األصعب حتقيق إنتاج ملركب الكربون الكلوروفلوري  ولكنيف املائة بطريقة سهلة نسبياً، 
يف احملطات الصغرى  ممكن يف املائة  ١٠٠بنسبة  ١١-املائة، على الرغم من أن إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري 

  ُتصمم وُتشغل خصيصاً هلذا الغرض. اليت

أمانة   إىل  3٠/3املقرر  األطراف طلبت يف لمناقشة، أشارت الرئيسة املشاركة إىل أنطرح املسألة لوقبل  -٢7
األوزون أن تعمل، ابلتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف، من أجل تزويد األطراف بنبذة عامة تبنّي  

والصندوق املتعدد األطراف، اليت تستعرض مبوجبها األطراف وتضمن استمرار اإلجراءات يف إطار الربوتوكول 
، مبا يف ذلك فيما يتعلق ابلرصد واإلبالغ  يف إطار الصندوقاالمتثال اللتزامات الربوتوكول وألحكام االتفاقات 

مالحظات ، اليت تضمنت أيضًا UNEP/OzL.Pro/OEWG/41/3والتحقق. ووردت هذه النبذة العامة يف الوثيقة 
 لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف. منها موجزة قدمتها أمانة األوزون. وسُتعد نسخة حمدثة

طلب ، ٢٠١٩ في االجتماع الثالث والثمانني للجنة التنفيذية املعقود يف أاير/مايوف وعالوًة على ذلك،  -٢8
حتيل إىل أمانة األوزون، ويف تقدمي  إىل أمانة الصندوق أنالصادر عن ذلك االجتماع،  83/6٠األعضاء يف املقرر 

، اليت نوقشت يف ذلك االجتماع، واليت تقدم نظرة عامة على النظم UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38منفصل، الوثيقة 
السائدة للرصد واإلبالغ والتحقق ونظم الرتخيص واحلصص القابلة لإلنفاذ. وُنِشر حمتوى ذلك التقدمي على البوابة 

 تماع احلايل كوثيقة أساسية تعرض لكي تنظر فيها األطراف.اإللكرتونية لالج

  وصفت ممثلة الصني إىل أن حكومتها تعلق أمهية كبرية على آليات الرصد والتحقق، ويف سياق إشارهتا  -٢٩
وبينت خططها  ،التدابري اليت اختذهتا الصني منذ االجتماع الثالثني لألطراف ملعاجلة مواطن الضعف يف نظمها

 مساعدة على ضمان التشغيل الفعال للربوتوكول.اإلضافية لل
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بياانت عن إنتاج رغاوي    فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ، قدمت الصني إىل  3/ 3٠وعماًل ابملقرر   -3٠
، عقدت احلكومة يف بيجني حلقة دراسية  ٢٠١٩وريثان واالستخدام السوقي لعوامل النفخ. ويف آذار/مارس  ي  البويل

، والوكاالت املنفذة،  املتعدد األطراف  ن أجل االمتثال، ودعت ممثلي أمانيت األوزون والصندوقبشأن بناء القدرات م
واألطراف املعنية األخرى من خمتلف البلدان إىل مناقشة األسباب احملتملة لالنبعااثت غري املتوقعة من مركب  

 ياسات والواردات والصادرات. والقضااي األخرى ذات الصلة، من قبيل تنظيم الس ١١-الكربون الكلوروفلوري 

الشروع يف  وبدأت الصني إجراء حبوث يف جمال رصد املواد املستنفدة لألوزون يف الغالف اجلوي وتعتزم  -3١
، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  (CFCs) فلوريةو حمطات رصد، مبا يف ذلك ملركبات الكربون الكلور  إنشاء

  يف الشركاتالبلد جبد أكرب إلجراء عمليات التفتيش  وسيعمل. ٢٠٢١ومركبات الكربون اهليدروفلورية يف عام 
إلبالغ عن اإلنتاج على استخدام اخلط الساخن للشؤون البيئية من أجل ا لدايتوتشجع املقاطعات والب. املعنية

املعنية مبادرة لإلبالغ، تقدم مكافآهتا اخلاصة على ذلك  الصناعات  وأطلقت إحدى ، انونينيالقواالستهالك غري 
د املستنفدة االختبار املتعلقة ابملنتجات احملتوية على املوا  عمليات  تنفيذاإلبالغ. وابلنسبة لعدم كفاية قدرات البلد ل

 أجل تعزيز قدراهتا على إنفاذ القوانني.من لألوزون، قالت إن احلكومة ختطط إلنشاء ستة خمتربات إضافية،  

أُدرجت هذه املواد كمواد و أيضاً يف تعديل التشريعات اليت تنظم إدارة املواد املستنفدة لألوزون.    وبدأ البلد -3٢
إلجراءات جنائية.   واملعاجلة اليت جترى بصورة غري قانونية واالنبعااثت  وستخضع عمليات إلقاء النفاايت ضارة، 

. وتنشئ  ١١-ذلك، ُشددت الضوابط على املواد اخلام الالزمة إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري  وابإلضافة إىل
يف البلد لقياس اإلنتاج، والتخزين، والتحويل واملبيعات من خالل   لكلور امليثانشركة منتجة    ١6احلكومة نظاماً يف  

 لنظام ابلفعل يف مثاين شركات من هذه الشركات. رابع كلوريد الكربون. وأُدخل هذا اإدارة البياانت اخلاصة مبركب  

تزال ملتزمة ابلتعاون مع األطراف األخرى ملعاجلة االنبعااثت غري املتوقعة من   وأضافت أن حكومتها ال  -33
 لحفاظ على النتائج اليت حتققت حىت اآلن مبوجب بروتوكول مونرتايل.لو  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري 

لك، أُعرب عن تقدير كبري للمعلومات والواثئق املقدمة من أمانيت األوزون ويف املناقشة اليت تلت ذ -34
االقتصادي، وفريق التقييم العلمي، وحكومة الصني  فريق التقييم التكنولوجي و ، و املتعدد األطراف والصندوق

لني أيضاً على فهم القضية. وأثىن بعض املمثوقيل إن مجيع تلك املعلومات تساعد يف  واألطراف املسامهة األخرى،  
 .تتخذهاإلجراءات اليت لحكومة الصني لتعاوهنا و 

زيد من املعلومات ومزيد من التوضيح لعدد من القضااي،  أنه يلزم احلصول على مأشار عدة ممثلني إىل و  -3٥
أساساً جيداً إلجراء مناقشات إضافية بشأن سبل املضي قدماً، مبا يف ذلك   تشكلابلرغم من أن الواثئق املقدمة 

أن كيفية ضمان استدامة التخفيضات يف إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون والتخلص التدرجيي منها من بش
 الربوتوكول. يف إطار الرصد واإلبالغ والتحقق  عمليات خالل تعزيز

وأعرب عدد من املمثلني عن ابلغ القلق من حدوث هذه احلالة، اليت تقوض العمل الشاق والتفاين من  -36
جانب اجملتمع العاملي، وهتدد استعادة طبقة األوزون. وشدد البعض على ضرورة فهم املاضي أيضًا مع الرتكيز على 

وشدد ممثل لطرف من املاحنني الرئيسيني  املستقبل: أي فهم ما حدث وكيفيته وأسبابه، وما يرتتب عليه من آاثر.
حكومته أن تواصل مسامهاهتا يف الصندوق املتعدد للصندوق املتعدد األطراف على أنه سيكون من الصعب على 

-األطراف يف ضوء مسؤوليتها جتاه دافعي الضرائب، إىل أن يتم حتديد مصدر انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري
والتصدي ألسباهبا. وأعرب ممثل آخر عن شواغل مماثلة فيما يتعلق ابخلضوع للمساءلة جتاه دافعي الضرائب يف  ١١

 بلده.
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يف حني أن مصادر بعض االنبعااثت ُحددت فيما يبدو، ذّكر أحد املمثلني أنه وفقاً لتقرير فريق التقييم و  -37
التكنولوجي واالقتصادي ال ميكن استبعاد االنبعااثت من مناطق أخرى بسبب عدم اكتمال الرصد واملراقبة يف 

ف اجلوي، وأشار البعض إىل املخزوانت املتبقية  ودعا عدة ممثلني إىل الرصد الشامل النبعااثت الغال  أحناء العامل.
وأشار أحد املمثلني إىل أن الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة اخلاصة   من مركبات الكربون الكلوروفلورية.

واقرتح ممثلون   ابلبحوث وعمليات الرصد املنهجية ذات الصلة ابتفاقية فيينا ميكن أن يؤدي دورًا يف هذا الصدد.
ون إمكانية حبث قدرات الرصد والثغرات فيها، مبا يف ذلك الرصد األرضي والرصد ابلسواتل، يف االجتماع  آخر 

، وحبث النتائج اليت ُقدمت يف املؤمتر الثاين عشر  ٢٠٢٠احلادي عشر ملديري حبوث األوزون، املقرر عقده يف عام  
 . ٢٠٢٠لألطراف يف اتفاقية فيينا أيضاً يف عام 

 على أن مجيع األطراف ينبغي أن تُعامل على قدم املساواة، سواًء على صعيد الرصد وشدد عدة ممثلني -38
وجرت بعض املناقشات بشأن الرتكيز على األطراف  الشامل عاملياً وفيما يتعلق أبية التزامات تعاقدية يف املستقبل.

( فيما يتعلق بعمليات اإلبالغ ٥دة من بروتوكول مونرتايل )األطراف العاملة ابملا ٥من املادة  ١العاملة ابلفقرة 
واقرُتح أنه ينبغي أن تسري أية التزامات رصد إضافية على   والرصد والتحقق يف إطار الصندوق املتعدد األطراف.

والبلدان غري العاملة هبا على حد سواء، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، ما يتعلق  ٥البلدان العاملة ابملادة 
ابآلليات اجلديدة لضمان االمتثال املستمر الواردة يف وثيقة املعلومات األساسية اليت أعدهتا  ابالقرتاحات اخلاصة 

واقرتح أحد املمثلني أن ينظر فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف كيفية تنفيذ  أمانة الصندوق املتعدد األطراف.
سيما يف   تناسب مع املوارد املالية املتاحة، ال وأكدت ممثلة أخرى على ضرورة اختاذ التدابري اليت ت هذا النهج.

 . ٥األطراف العاملة ابملادة 
وأشار عدد من املمثلني إىل ضرورة التصدي لالجتار غري القانوين يف إطار االستجابة إىل االنبعااثت غري  -3٩

غ أمانة  وأعرب أحدهم عن رأي مفاده أن إبال واإلبالغ والتحقق بشكل أعم. املتوقعة وتعزيز عمليات الرصد 
ينبغي أن ميتد ليشمل أيضاً مجيع األنشطة غري القانونية، مبا   7/ ١4األوزون عن التجارة غري القانونية وفقاً للمقرر 

وطلب إىل  معرفتها حبدوث مسألة من هذا القبيل.  يف ذلك اإلنتاج، وحث مجيع األطراف على القيام بذلك حال
يف هذه املسألة قبل وضع الصيغة النهائية لتقريره الذي سيعرض على  فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي النظر 

. وأكد ممثل آخر على أمهية ضمان عدم وجود أية حواجز أو روادع فيما  االجتماع احلادي والثالثني لألطراف
قرتح ممثل  وا ابلغة األمهية للتصدي هلذه املسألة. يتعلق ابإلبالغ عن االجتار غري القانوين، إذ إن هذه املعلومات

اثلث استعراض إجراءات اإلبالغ، مبا يف ذلك ضمان أال يؤدي اإلبالغ عن االجتار غري القانوين تلقائياً إىل حالة  
القانوين وقالت ممثلة أخرى إن حكومتها شاركت معلوماهتا مع أمانة األوزون حول منعها االسترياد غري   عدم امتثال.

، ودعت األطراف إىل تعزيز التعاون فيما بني الدوائر  ٢٠١7بون يف عام ملائيت كيلوغرام من رابع كلوريد الكر 
اجلمركية اخلاصة بكل منها. وأعرب أحد املمثلني عن احلاجة إىل بناء القدرات للتمكن من رصد مركب الكربون  

سهل  ي ٥املوجود يف اخلالئط، مالحظًا أبن احلدود يف عدد من األطراف العاملة ابملادة  ١١-الكلوروفلوري 
 اخرتاقها.

ويف مناقشة لبعض املسائل اإلضافية على الصعيد القطري، مثل اإلبالغ، واالمتثال، واإلنفاذ، ومسائل   -4٠
إصدار الرتاخيص، واالجتاهات، وعمليات الرصد يف الغالف اجلوي، والتخفيضات اإلمجالية املستمرة لالنبعااثت،  

القانونية واإلبالغ عنها، ذكر عدد من املمثلني أن الوقت قد   ومنع التجارة غري القانونية وغريها من األنشطة غري 
حان إلجراء استعراض للعمليات واآلليات املؤسسية يف إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك مدى  

 عملها بشكل فعال، وإن كان إبمكاهنا خدمة األطراف ابلقدر الكايف على مدى العقود املقبلة.
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وابإلضافة إىل النظر يف اقرتاحات ابملزيد من التحليل ومجع البياانت اليت أدىل هبا فريق التقييم التكنولوجي   -4١
واالقتصادي ويف االقرتاحات اليت قدمتها أمانة الصندوق املتعدد األطراف آلليات جديدة لضمان االمتثال املستمر، 

تضمن اقرتاحات إبجراءات قصرية    ١١-ب الكربون الكلوروفلوري ذّكر املشاركون أبن تقرير الندوة الدولية بشأن مرك
 األجل وإجراءات أخرى أطول أجاًل. واقرُتح أيضاً النظر يف هذه املقرتحات، مع إشراك الفريقني.

واتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رائسته السيدة آين غابرييل )أسرتاليا( والسيد  -4٢
والعلمية ذات الصلة ابالنبعااثت غري    التقنيةرييز )شيلي(، ملواصلة النظر فيما يلي: )أ( املسائل  ب-أوسفالدو ألفاريز

من أجل حتديد املعلومات اليت يلزم تعزيزها، و)ب( املسائل والعمليات  ١١-املتوقعة ملركب الكربون الكلوروفلوري 
ا يف ذلك عمليات الرصد واإلبالغ والتحقق واالمتثال، املؤسسية اجلارية يف إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتايل، مب

ومنح الرتاخيص والتجارة غري القانونية. وميكن أن ُتضاف املسائل اإلضافية اليت ينبغي التصدي هلا إىل والية الفريق  
 إن اقتضت احلاجة. 

ً عن املناقشات ا -43 ً شفواي ليت أجراها الفريق ويف وقت الحق قدم الرئيسان املشاركان لفريق االتصال تقريرا
املزيد من املداوالت اليت ستجري يف هذه املسألة خالل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف. ويرد من أجل إرشاد  

 .التقرير تقريرمها يف املرفق الثاين من هذا
 واتفق الفريق العامل على إرجاء مواصلة مناقشة املسألة حىت االجتماع احلادي والثالثني لألطراف. -44

اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل يف  -ابعاا ر 
 ٢0٢3-٢0٢1الفرتة  

ذّكر الرئيس املشارك عند عرضه هذا البند من جدول األعمال أبن الصندوق املتعدد األطراف عمل وفقاً   -4٥
التحضري ملقرر تتخذه األطراف بشأن جتديد موارد الصندوق  لدورات متويل مدهتا ثالث سنوات. وقال إنه يف إطار  

، ينبغي على الفريق العامل أن حيدد اختصاصات دراسة معنية بتقدير ٢٠٢3-٢٠٢١لفرتة جتديد املوارد املقبلة 
 من حتقيق االمتثال اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول خالل تلك ٥األموال الالزمة لتمكني األطراف العاملة ابملادة 

الفرتة. والحظ أن الدراسة تعدها عادًة فرقة عمل اتبعة لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ومنشأة هلذا الغرض، 
ودعا الفريق العامل إىل النظر يف اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 

واملستنسخة يف املرفق األول    ٢8/٥صات املبينة يف املقرر  ابعتبارها أساساً للنقاش، وهي االختصا  ٢٠٢٠- ٢٠١8
ملذكرة األمانة بشأن مسائل مطروحة لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي واألربعني  

 . (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)ومعلومات مقدمة لكي يطلع عليها الفريق يف ذلك االجتماع 
اليت تلت ذلك، أعرب العديد من املمثلني، من بينهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من األطراف، ويف املناقشة   -46

عن أتييدهم للطلب من فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي إعداد دراسة جتديد املوارد استناداً إىل اختصاصات  
 . ٥/ ٢8الدراسة الواردة يف املقرر 

 إدراجها يف االختصاصات. وتضمنت املواضيع اليت أشار  وذكر عدة ممثلني املوضوعات اليت يرغبون يف -47
إليها ممثل أو أكثر تقدير التكاليف املرتبطة بتنفيذ املرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات  

ع حلول يف املائة م 67.٥الكربون اهليدروكلورية فلورية وحتقيق ختفيض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بنسبة 
؛ ومواصلة األنشطة يف قطاع خدمات الصيانة ابستخدام املواد املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار ٢٠٢٥عام  

العاملي؛ واملرحلة األوىل من التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك وضع اخلطط الوطنية 
املرتبطة بنظم السالمة املرتبطة ابلتحويل من مركبات الكربون الرامية إىل تنفيذ التخفيض التدرجيي والتكاليف 
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اهليدروفلورية إىل اهليدروكربوانت وغريها من املواد القابلة لالشتعال؛ وتدابري الكفاءة يف استخدام الطاقة، مثل  
زون الوطنية تركيب نظم فعالة من حيث الطاقة يف التربيد وتكييف اهلواء عند حتويل املصانع؛ وتعزيز وحدات األو 

كي تتعامل مع أعباء العمل اإلضافية؛ والتعامل مع حتدايت االمتثال اليت أبرزها التقييم الرابعي السنوات لعام  
 الصادر عن فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي.  ٢٠١8

وأعرب العديد من املمثلني اآلخرين، من بينهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من األطراف، عن أتييدهم  -48
 دراج األرقام اإلرشادية يف دراسة جتديد املوارد للفرتتني التاليتني لتجديد املوارد، وفقاً للممارسات املتبعة سابقاً. إل

اللتزاماهتا األساسية    ٥وأضافوا أن االختصاصات ينبغي أن تركز على تقدير تكاليف امتثال األطراف العاملة ابملادة  
، مع مراعاة مجيع املقررات ذات الصلة اليت ٢٠٢3- ٢٠٢١فرتة جتديد املوارد مبوجب بروتوكول مونرتايل خالل 

اختذهتا اجتماعات األطراف واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف املتصلة ابالمتثال لتدابري الرقابة املنصوص  
ام لتمكني فريق التقييم وقال أحد املمثلني إن االختصاصات ينبغي أال تبلغ درجة اإللز  عليها يف الربوتوكول.

التكنولوجي واالقتصادي من أن يقرر كيفية تقدير التكاليف املرتبطة اباللتزامات للفرتات املقبلة لتجديد املوارد، مبا 
 يف ذلك تلك املتعلقة ابالمتثال لتعديل كيغايل.

ستني سانشيز  وبعد املناقشة، اتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال مشرتك يرتأسه السيد أوغ  -4٩
 )املكسيك( والسيد رالف بريسكورن )هولندا(، ملناقشة االختصاصات.

تقريراً عن أعمال الفريق، فقال إن الفريق استعرض    ويف وقت الحق، قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال -٥٠
نب وإلغاء  ابلكامل تقريباً نص املقرر السابق بشأن االختصاصات ومتكن من التوصل إىل اتفاق بشأن بعض اجلوا

 . ونشر فريق االتصال الصيغة الناجتة على بوابة االجتماع مع بقاء بعض األقسام بني أقواس  .بعض التكرار يف النص
واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع ألف من املرفق األول هلذا التقرير  -٥١

 .صلة النظر فيهالثالثني لألطراف ملواو إىل االجتماع احلادي 
وجماالت الرتكيز احملتملة لتقييم  ٢01٨التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام  -خامساا 

 ٢0٢٢عام  
عرض الرئيس املشارك هذا البند من جدول األعمال ولفت النظر إىل مذكرة األمانة بشأن مسائل مطروحة   -٥٢

ية يف اجتماعه احلادي واألربعني ومعلومات مقدمة لكي يطلع عليها لكي يناقشها الفريق العامل املفتوح العضو 
، واإلضافة امللحقة هبا، اليت أوجزت النقاط البارزة يف  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)الفريق يف ذلك االجتماع 

ئية وفريق التقييم اليت أعدها فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البي  ٢٠١8تقارير التقييم الرابعي السنوات لعام  
 التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية.

ومن مث استمع الفريق العامل إىل عروض عن النتائج واالستنتاجات الرئيسية من تقارير التقييم الرابعية   -٥3
  . ٢٠٢٢، وكذلك إىل اقرتاحات بشأن جماالت الرتكيز احملتملة للتقييم الرابعي السنوات لعام  ٢٠١8السنوات لعام  

ووصف السيد ديفيد فاهي، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، النتائج الرئيسية للفريق. وتلته السيدة جانيت  
ف. بورمنان والسيد انجيل دنكان بول، الرئيسان املشاركان لفريق تقييم اآلاثر البيئية، اللذان عرضا نتائج حتقيقات  

السيد فاهي والسيدة بورمنان والسيد بول، على النحو الذي أعده الفريق. وترد موجزات للعروض اليت قدمها 
 مقدموها، يف الفرع الثاين من املرفق الثالث هلذا التقرير، دون أن ختضع لتحرير رمسي. 
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وقدم بعد ذلك السيد آشلي وودكوك، الرئيس املشارك لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، حملة عامة   -٥4
أعده الفريق، مبا يف ذلك رسائله الرئيسية، وخلص بعد ذلك الرؤساء املشاركون للفريق وجلان  عن تقرير التقييم الذي  

جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة  -التقنية التابعة له نتائج التقرير على النحو التايل: السيد ابولو ألتو  اخليارات
جلنة اخليارات التقنية  -هالوانت؛ والسيدة مارات بيزانو جلنة اخليارات التقنية لل -واجلاسئة؛ والسيد آدم شااتواي 

جلنة   -جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية؛ والسيد فابيو بولوانرا  -لربوميد امليثيل؛ والسيد كييتشي أوهنيشي 
ج اليت توصل إليها  اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية. وأخرياً، خلص السيد وودكوك النتائ

الفريق بشأن أثر التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون على التنمية املستدامة. وترد ملخصات العروض،  
 .، دون أن ختضع لتحرير رمسيهلذا التقرير الثالثمن املرفق  الثاين ، يف الفرع اليت أعدها مقدمو العروض

وعقب تقدمي تلك العروض، رد أعضاء الفريق على األسئلة اليت طرحها املمثلون وأشاروا أيضًا إىل   -٥٥
قام أعضاء  استعدادهم للمشاركة يف مناقشات ثنائية مع فرادى األطراف حسب احلاجة. ويف العديد من الردود، 

بعضها البعض ابنتظام بشأن نتائج   اللجان واللجان التقنية تواصلت مع خمتلفأن  الفريق بطمأنة الفريق العامل
 عملها وتبادلت املعلومات والبياانت لدى إعداد تقييماهتا.

وقالت السيدة بيزانو، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، رداً على سؤال عن البحوث  -٥6
سعة ميكن االستناد إليها يف كل من البحوث املتعلقة ببدائل استخدام بروميد امليثيل كمادة تبخري، إن هناك خربة وا

والتطبيق املباشر للبدائل، وعرضت تناول هذه املسألة ابستفاضة يف مناقشات ثنائية. وشجعت األطراف على 
الرجوع إىل تقارير التقييم احلالية والسابقة، واليت تعد مصدرًا ثراًي للمعلومات. وتناول السيد إاين بورتر، الرئيس 

جنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، سؤااًل عن عفن الفحم يف نبااتت الفراولة، والذي بدا أنه يتزايد يف املشارك لل
مناطق وبلدان وظروف زراعية وأصناف حمددة. ومتثلت أكثر احللول الواعدة يف تطوير أنواع قادرة على املقاومة،  

بدو. ورداً على سؤال عن سبب الزايدات يف استخدامات نظراً ألن البدائل الكيميائية ال تعمل بشكل جيد فيما ي
احلجر وعمليات ما قبل الشحن يف بعض البلدان دون غريها، قال إنه من الصعب شرح هذه املشكلة ولكنها  
تتعلق ابتفاقات التجارة الثنائية بني البلدان، وأهنا ميكن أن تنطوي على زايدة التجارة يف سلعة معينة، أو نقل آفة  

على تلك السلعة يف بلد معني، أو على فرض بلد االسترياد لقواعد تنظيمية على جهة التصدير. ويف حني  تؤثر 
حاولت اللجنة جاهدة فهم األسباب العديدة وراء هذه الزايدات، فإن املسائل التجارية الثنائية تقع خارج نطاق  

إىل توجه ُمالحظ اشرتط فيه، مبوجب االتفاقات  من منظور التجارة الدولية. غري أنه أشار  عملها ويتعني مناقشتها  
التجارية الثنائية، على بلدان حتظر تشريعاهتا الوطنية استخدام بروميد امليثيل أن تستخدم تلك املادة الكيميائية يف  

 تطبيقات احلجر وعمليات ما قبل الشحن يف اخلارج. 

األمانة االنتباه إىل مذكرة معلومات  وردًا على سؤال عن تصنيف مزائج بروميد امليثيل، اسرتعى ممثل -٥7
أُعدت للنظر فيها يف االجتماع الثالثني لألطراف وحتدد رموزًا جديدة مقرتحة لتصنيف مركبات الكربون 

  38مقرتحًا من منظمة اجلمارك العاملية إبعادة تصنيف بروميد امليثيل من الفصل  املذكرة اهليدروفلورية. وتتضمن 
، بشأن املواد الكيميائية العضوية، اعتباراً  ٢٩املنتجات الكيميائية املتنوعة، إىل الفصل  من النظام املنسق، بشأن

. وإذا مت تنفيذ ذلك املقرتح فسيكون املكون الرئيسي املبلغ عنه هو بروميد امليثيل، ٢٠٢٢كانون الثاين/يناير    ١من  
 بصرف النظر عن املزيج.

يابة عن جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات وقال السيد بولوانرا، رداً على أسئلة ابلن -٥8
احلرارية، إن هناك العديد من القطاعات الفرعية للتربيد وتكييف اهلواء اليت تقدمت فيها التكنولوجيا، وأصبحت  

للتربيد املنزيل   االحرتار العاملي متاحة بسهولة، مبا يف ذلك القطاعات الفرعية  إحداث  على  القدرةالبدائل املنخفضة  
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والتجاري، ولكن ما زال هناك الكثري من العمل الذي يتعني القيام به يف القطاع الفرعي لتكييف اهلواء. وفيما  
يتعلق بربامج التدريب واكتشاف التسرب، فإن القواعد التنظيمية لالحتاد األورويب بشأن الغازات املفلورة متقدمة  

يف ( PFC)به اآلخرون. وفيما يتعلق ابستخدام مركبات الكربون البريفلورية  جدًا وميكن اعتبارها مثااًل حيتذي 
املعدات، قال إن فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ليس لديه أي معلومات عن هذه املسألة ولكنه ميكن أن  

اجليل األول  يبحثها. وأضاف السيد شااتواي أن مركبات الكربون البريفلورية اسُتخدمت يف البداية كبديل من
 للهالوانت ولكنها اسُتخدمت لفرتة قصرية نسبياً. 

وطُِلب إىل السيد بولوانرا تقدمي املزيد من املعلومات عن البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار  -٥٩
فئة خماليط    العاملي ملعدات تكييف اهلواء اليت تعمل بنقل احلرارة من اهلواء إىل اهلواء، فقال إن معظم البدائل هي من

R-290  3٢-)الربوابن( ومركب الكربون اهليدروفلوري (HFC-32)  ومزائج األوليفني اهليدروفلوري (HFO)  وأشار .
إىل أن اللجنة تدرك أن بعض الشركات اليت تنتج املواد الكيميائية تقوم بتطوير سوائل جديدة حتتوي على اليود،  

 . ٢٠١8التقييم لعام   تقريررها يف ولكنها رأت أهنا جديدة جداً ولذلك لن يتم ذك

احلرارة احمليطة العالية، أشار السيد بولوانرا    ورداً على سؤال عن البحوث اليت جترى يف ظل ظروف درجات -6٠
، بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة، والذي سيعرض يف إطار بند  ٥/ 3٠إىل أن تقرير فرقة العمل املعنية ابملقرر 

سيتناول هذه التساؤالت إىل حد كبري. ومع ذلك، اسرتعى االنتباه إىل التربيد التبخريي ابعتباره   7جدول األعمال  
يف تقرير التقييم وتتسم ابألمهية   العاملي ومغايرة، ذُكرتولوجيا فعالة منخفضة القدرة على إحداث االحرتار تكن

احلرارة احمليطة العالية. وجيري تسويق التكنولوجيا اليت تتسم ابلكفاءة يف استخدام  درجاتللمناطق القاحلة ذات 
 أن تنتشر بسرعة يف تلك املناطق. الطاقة واخلالية من مواد التربيد بسرعة، ومن املتوقع

ويف معرض رده على األسئلة ابلنيابة عن جلنة اخليارات التقنية للهالوانت، بدأ السيد شااتواي بتناول  -6١
. وقال إنه ال ُيستخدم إال كبديل (BTP-2) اثلث فلوريد الربوبني-3،3،3-بروميد-٢سؤال يتعلق ابملركب 

احملمولة على منت الطائرات املنتجة حديثاً من التصاميم احلالية، على الرغم يف أجهزة إطفاء احلريق    ١٢١١-للهالون
من أنه من املرجح جدًا أن يتم استخدامه أيضًا على الطائرات املصممة حديثاً. وعلى الرغم من أنه مل يُنظر يف  

مه، فإن البحوث يف استخدام هذه املادة يف ابسنة حمركات الطائرات، على النحو الذي قاله يف العرض الذي قد
هذا اجملال يقودها احتادان من احتادات شركات صناعة الطائرات، أحدمها يتناول النظر يف محاية ابسنة حمركات  

  الطائرات ضد احلرائق واآلخر يف احلماية من احلرائق يف مقصورة البضائع ابلطائرات. وقد يرغب املهتمون بصيانة
ع على مذكرة فنية بشأن أفضل املمارسات السرتاتيجيات ختفيض االنبعااثت وختزين اهلالوانت املتبقية يف االطال

 واليت ُنشرت على موقع األمانة على اإلنرتنت.  ٢٠١8اليت حدثتها اللجنة يف عام  

تريينوين على أسئلة ابلنيابة عن جلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة، فأبلغت -وردت السيدة والرت -6٢
ة آخذ يف االزدايد يف صناعة الرغاوي، على النحو الذي اهليدروفلوري ألوليفنيمل أبن توافر مركبات االفريق العا

. وأشارت إىل أن  HFO-1233zdيتضح من بدء اإلنتاج يف مصنعني مؤخراً، أحدمها مصنع كبري يستخدم مركب 
وترى أن هذه املشاريع ستوفر خيارات  اللجنة على علم ابملشاريع اإلرشادية اليت ميوهلا الصندوق املتعدد األطراف

للشركات الصغرية واملتوسطة وقطاعات السوق األخرى، مبجرد تسويقها، يف احلاالت اليت كان فيها االنتقال إىل  
 استخدام أنواع التكنولوجيا البديلة صعباً من الناحيتني التقنية واالقتصادية. 

ورد السيد بول ابلنيابة عن فريق تقييم اآلاثر البيئية على سؤالني عن التهديد احملتمل حلمض اخلليك  -63
تزال  حتلل مركبات األوليفني اهليدروفلورية يف الغالف اجلوي. وأشار إىل أنه ال  عن، والناتج (TFA)الثالثي الفلور 
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يف البيئة، املقيسة عموماً أو املتنبأ هبا ابلنانوغرامات أو  هناك فجوة كبرية بني تركيزات محض اخلليك الثالثي الفلور 
امليكروغرامات، والرتكيزات املعروف أهنا سامة للكائنات، واليت عادًة ما تكون يف نطاق امللليغرامات. ويف حني أن  

كون موضع  النتائج تشري إىل أن محض اخلليك الثالثي الفلور ال ميثل مشكلة، فإن املزيد من املعلومات عنه سي
ترحيب. وأضاف أن هناك القليل من البحوث املتاحة عن أتثريات هذا احلمض على النبااتت األرضية والكائنات  
احلية الدقيقة يف الرتبة، على سبيل املثال، نظراً ألنه يتوقع أن يرتاكم محض اخلليك الثالثي الفلور يف املياه ولذلك  

لكائنات املائية. عالوًة على ذلك، مل جتر سوى حبوث جديدة قليلة يف مالت البحوث حىت اآلن إىل الرتكيز على ا
السنوات األربع املاضية عن التأثري البيئي الكلي حلمض اخلليك الثالثي الفلور. أما ابلنسبة لآلاثر احملتملة للبدائل 

مل الربوابن واهليدروكربوانت األخرى للمواد املستنفدة لألوزون، فمن املمكن أن تكون األمونيا ملوثة للهواء، وقد يع
األخرى كمركبات عضوية متطايرة ميكن أن تسهم يف إنتاج األوزون، بيد أن هذه املركبات تُنتج من مصادر عديدة 

 خبالف البدائل، وستكون اإلطالقات اليت تُعزى إىل التربيد صغرية مقارنًة هبا. 

بولوانرا االنتباه إىل احتمال وجود تضارب بني وفيما يتعلق حبمض اخلليك الثالثي الفلور، اسرتعى السيد   -64
تقرير التقييم الصادر عن اللجنة وتقرير فريق تقييم اآلاثر البيئية. وميكن أن ينتج أي تضارب عن الثغرات احلالية 

ومات ، ولكنه سيضمن التواصل بني اهليئتني فيما يتعلق ابملسألة، حبيث تكون املعلاملوضوعيف املعلومات املتعلقة هبذا  
 املقدمة لألطراف متسقة.

ويف معرض تناوله لسؤال عن مدى توافر تقديرات عاملية حلاالت سرطان اجللد اليت مت جتنبها نتيجة لتنفيذ   -6٥
الربوتوكول، قال السيد بول إنه بينما نظرت العديد من الدراسات يف املاضي يف حاالت اإلصابة بسرطان اجللد 

وكول، فإهنا تفتقر إىل الدقة والتفاصيل اليت تقدمها تقديرات وكالة محاية البيئة  يف العامل يف ظل عدم وجود الربوت
تعترب أدوات مثالية لفهم اآلاثر اليت كان ميكن أن نشهدها يف ظل عدم وجود  واليتاألمريكية يف ذلك البلد، 

 الربوتوكول.

على عدد من األسئلة ابلنيابة عن وقال السيد بول نيومان، الرئيس املشارك لفريق التقييم العلمي، يف رده   -66
  ٢٠١8ذلك الفريق، إن السنوات األربع اإلضافية من البياانت املتاحة للتقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لعام 

عززت الثقة داخل األوساط العلمية يف أن األوزون املوجود يف االسرتاتوسفري العلوي آخذ يف االزدايد. وأضاف أن  
األوزون فوق منطقة القطب اجلنويب آخذة يف االزدايد أيضاً، ومن املتوقع سد الثقب الذي حدث يف  مستوايت

تقريباً. بيد أنه حدث اخنفاض يف عدد قياسات األوزون حول العامل خالل العقدين  ٢٠6٠طبقة األوزون يف عام 
ظل نظام املراقبة الساتلية قوايً.  املاضيني بسبب إغالق حمطات القياس املوجودة على سطح األرض. ومع ذلك، ي

ونصح األعضاء الذين لديهم أسئلة عن التفاعل بني طبقة األوزون واملناخ ابلرجوع إىل الفصل اخلاص هبذا املوضوع  
 يف تقرير التقييم.

وانتقل إىل سؤال عن رابع كلوريد الكربون، فبدأ ابإلشارة إىل أن الفجوة بني انبعااثت رابع كلوريد الكربون  -67
من القمة إىل القاعدة وانبعااثته من القاعدة إىل القمة املستمدة من الغالف اجلوي قد ضاقت إىل حد كبري. وأشار  

احملددة لالنبعااثت من القاعدة إىل القمة هي مصانع كلوريد امليثان ومصانع اإليثيلني البريكلوري،  املصادرإىل أن 
 انع أبنفسهم لريوا كيف كان رابع كلوريد الكربون ينبعث منها. على الرغم من أن أعضاء الفريق مل يزوروا املص

وتناولت السيدة تويب سؤاالً ذا صلة يتعلق مبا إذا كانت انبعااثت رابع كلوريد الكربون ترجع إىل انبعااثت  -68
م صغرية من عدد كبري من املرافق وليس إىل انبعااثت كبرية من مرافق فردية، فقالت إن هناك دراسة حديثة تقد

تفاصيل عن بعض التقديرات لالنبعااثت من القاعدة إىل القمة لرابع كلوريد الكربون الناجتة عن الصناعة من  
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املصانع اليت تنتج كلوريد امليثان. غري أن التقديرات مصنفة حسب املنطقة وليس حسب املصانع الفردية؛ وأضافت  
كلوريد الكربون من املصانع اليت تنتج كلوريد امليثان يرتاوح   أن الدراسة تشري إىل أن النطاق اإلقليمي النبعااثت رابع

 يف املائة للمتوسط العاملي، وذلك كنسبة من كلوريد امليثان املنتج. ٠,٥يف املائة، أو  ٠,٩يف املائة و   ٠.4بني 

القصري    ويف معرض رد السيد فاهي ابلنيابة عن فريق التقييم العلمي على سؤالني يتعلقان ابملواد ذات العمر -6٩
والقصري للغاية، واليت مل ختضع إىل حد كبري إىل الرقابة مبوجب الربوتوكول، وأتثريها على طبقة األوزون، اسرتعى  

جدول من التذييل ’’ألف‘‘ للتقييم يعرض مجيع املركبات االصطناعية اليت ميكن أن ينظر فيها الفريق  إىلاالنتباه 
مل تُعني أرقام للقدرات االستنفادية جلميع املركبات ذات العمر القصري،  العامل. وأشار إىل أن الفريق يدرك أنه 

هلذه املركبات  ية ستنفادالقدرات االأن جتدر اإلشارة إىل  ولكنه يفتقر إىل األدوات الالزمة لتحديدها. وأضاف أنه 
إىل   سينتقل ه مركب معني، والذي حيدد ما إذا كانعند تعتمد إىل حد كبري على خط العرض الذي ينبعث من 

لتقييم لحمتمل القصري هي جمال تركيز العمر  ذاتالفريق أن املواد  ويرى يف الرتوبوسفري.  يبقىسرتاتوسفري أو اال
 . ٢٠٢٢عام لالذي جيري كل أربع سنوات 

 عام  انبعااثتعن طريقة مقارنة    سؤال، على  العلمي  التقييم  جلنة  عضو،    مونتزكا  ستيفن، رد السيد  وأخرياً  -7٠
رابع كلوريد الكربون و  واهلالوانت فلورية اهليدروكلورية الكربون ومركبات فلوريةو الكلور  الكربون مركبات من ٢٠١6

  غازات   ابنبعااثت  الكربون  أكسيد   اثين عند التعبري عنها مبكافئ    طن  ا غيغ  ١.7  حوايلاليت بلغت    امليثيل  وكلوروفورم
تقديراته تشري إىل  إن قال، فوامليثان اهليدروفلورية الكربون مركبات مثل  ٢٠١6 عاميف  األخرى االحتباس احلراري 

  مركبات  من الكربون أكسيد اثين مكافئ و  طن يغا غ ١٠ حوايلقدره  امليثان من الكربون أكسيد  اثين مكافئ  أن
 الذي، العلمي التقييم جلنة تقريرابألمر إىل  املهتمني أحال لكنهواحد، و  طن يغاقدره غ اهليدروفلورية الكربون

 الكربون. أكسيد اثينمبكافئ   ٢٠١6  عام الدقيقة ل نبعااثتاال تضمني
 (٢٢5، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون ) -ألف

لثالثني لألطراف عرض الرئيس املشارك هذا البند الفرعي، وذّكر أن فريق التقييم العلمي خالل االجتماع ا -7١
، نتائج جديدة بشأن مصادر ٢٠١8أبرز، يف عرضه عن املسائل الرئيسية الناشئة عن تقييمه الرابعي السنوات لعام 

اهلامة لرابع كلوريد الكربون. وبناء على ذلك طلبت األطراف أن تُنظر يف هذه املسألة مرة أخرى يف  االنبعااثت
 ١٩الفقرات من  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)لومات األساسية يف مذكرة هلا وقدمت األمانة املع االجتماع احلايل.

 (.٢٢إىل  

وقال أحد املمثلني إنه يقدر عمل أفرقة التقييم يف تقدمي املزيد من املعلومات عن استمرار االنبعااثت املبلغ  -7٢
عنها من رابع كلوريد الكربون وحتليلها، فهو من املواد اليت تستنفد لألوزون وهو من غازات االحتباس احلراري الفعالة. 

وأنه ( CFC-11)د الكربون ترتبط مبناقشة اثلث كلوريد فلوريد امليثان وعلى الرغم من أن مسألة انبعااثت رابع كلوري
ينبغي النظر يف أوجه التآزر يف هذا الصدد، فإهنا تستحق النظر فيها بصورة مستقلة، ألن مصادر االنبعااثت ال 

شأن توسيع نطاق . وفيما يتعلق ابإلجراءات املمكنة، فمن (CFC-11)تقتصر على إنتاج اثلث كلوريد فلوريد امليثان  
رصد الغالف اجلوي يف تلك املناطق اليت تتسم املعلومات عنها ابلندرة أن يساعد على بناء معارف خاصة ابألمناط 

وتدعو احلاجة إىل اختاذ تدابري للتخفيف من مصادر االنبعااثت اليت مت  العاملية لالنبعااثت وحركة الغالف اجلوي.
قبل، وإصدار التوجيه الالزم من أفرقة التقييم ضروري لتوجيه البحوث بشأن هذه حتديدها أو سيتم حتديدها يف املست

 املسألة.
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وقال ممثل آخر، تكلم ابسم جمموعة من األطراف، إن التخفيض الواضح للتفاوت فيما بني التقديرات  -73
دت االنبعااثت النامجة وُحدِّ  املنطلقة من القمة أو املنطلقة من القاعدة النبعااثت رابع كلوريد الكربون أمر مشجع.

ومن دواعي القلق أن كمية كبرية من  عن اإلنتاج الصناعي ابعتبارها املصدر األكثر شيوعًا لزايدة هذه االنبعااثت.
 رابع كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي ترتبط ابستخدامات املواد األولية، بداًل من استيعاهبا يف النظام أثناء اإلنتاج.

لث أيضًا عن قلقه إزاء حتديد املصادر الصناعية غري اخلاضعة للرقابة وغري املنظمة اليت ينبعث منها وأعرب ممثل اث
ويلزم  رابع كلوريد الكربون كناتج عرضي أو كانبعااثت متسربة بوصفها املصدر الرئيسي احملتمل لزايدة االنبعااثت.

ناعية، ولتحديد املصادر اجلغرافية لالنبعااثت مبزيد من املزيد من البحث والتحليل لقياس االنبعااثت من املرافق الص
 الدقة.

وقدم ممثل سويسرا بعد ذلك ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مقرتحاً ملشروع مقرر يف هذا الشأن. وقال إن   -74
أسهمت يف فهم أفضل   اليتاملقرتح جاء بدافع النتائج اجلديدة عن انبعااثت رابع كلوريد الكربون ومصادرها، 

، كما جاء بدافع املعلومات رب بني هنجي تقديرات االنبعااثت انطالقًا من القمة أو انطالقًا من القاعدةللتضا
ائمة شاملة  وأضاف أنه يقدم لذلك ق. اجلديدة املتعلقة خبصائص مصادر االنبعااثت احملتملة لرابع كلوريد الكربون

 ملسألة.من اإلجراءات اليت ميكن اختاذها لتوجيه التقدم بشأن هذه ا

عرب عن عدد من اآلراء بشأن النطاق احملتمل والتوجه ألي إجراءات قد ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أُ  -7٥
تتخذ مستقباًل بشأن انبعااثت رابع كلوريد الكربون، ولتحديد االستجاابت املالئمة أو اجملدية يف إطار والية  

ح أوسع مما كانوا يتصورون، وقد يكون من املفيد الرتكيز بروتوكول مونرتايل. وقال بعض املمثلني إن النطاق املقرت 
 فريق التقييم التكنولوجيب عن رأي مفاده أن اإلجراءات اليت حيتمل أن يتخذها  عرِ على بعض األنشطة الرئيسية. وأُ 

املوضوع  واالقتصادي أو فريق التقييم العلمي ينبغي أن أتخذ يف االعتبار عبء العمل والوالايت لتلك اهليئات، وأن  
حملطات   لعدد حمدود من األطراف. وأشري إىل أن أتمني التمويل الالزم لتوسيع الشبكة العاملة حالياً  كبرياً   يثري قلقاً 

. وحتدث أحد املمثلني ابسم جمموعة من األطراف فأعرب عن تفضيله أن يتَّبع يف  صعباً   الرصد اجلوي سيكون أمراً 
ددة األوجه وأمهيتها لعدد من املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك انبعااثت مركب  هذه املسألة هنج يراعي طبيعتها املتع

اع هنج تبواالستخدام كمادة أولية ونظم الرصد اجلوية. وأعرب ممثل آخر عن أتييده ال  ١١-الكربون الكلوروفلوري 
ديد نطاق املوضوع،  من املناقشة بني األطراف املهتمة وأعضاء أفرقة التقييم إىل حت اخلطوات املتدرجة، بدءاً 

 واملعلومات املطلوبة ملعاجلته، واإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف إطار بروتوكول مونرتايل. 

اتفق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رائسته السيد ابتريك ماكينرين ويف أعقاب املناقشة،   -76
 ملواصلة النظر يف انبعااثت رابع كلوريد الكربون واملسائل املتعلقة هبا. لي مسيث )غرينادا(، س)أسرتاليا( والسيد لي

ويف وقت الحق، قال الرئيس املشارك لفريق االتصال إنه ابلنظر إىل ضيق الوقت املتاح، اتفق فريق  -77
توكول  االتصال على أن أي عمل إضايف بشأن هذه املسألة ينبغي أن جيري يف إطار الوالية والتزامات الرقابة لربو 

وأضاف أنه يلزم الوضوح بشأن حتديد   .مونرتايل وينبغي أن أيخذ يف االعتبار عبء العمل على أفرقة التقييم
  .الثغرات املعرفية اليت حتتاج إىل معاجلة وما هو العمل الذي ميكن لألطراف القيام به لسد هذه الثغرات

ردة يف الفرع ابء من املرفق األول هلذا التقرير واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الوا -78
 .الثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيهو إىل االجتماع احلادي 
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ســـــــــــــرتاتوسفريي واالســـــــــــرتاتيجيات املقــــــــــــرتحة إلدارة اإلشعــــــــــاع الشمسي  العالقة بني األوزون اال -ابء
(UNEP/OzL.Pro.30/11 ٢14، الفقرة ) 

ن بعض املناقشات العامة بشأن العالقة بني  أب البند الفرعيهذا  عرضذّكرت الرئيسة املشاركة عند  -7٩
سرتاتوسفريي واالسرتاتيجيات املقرتحة إلدارة اإلشعاع الشمسي قد جرت يف االجتماع الثالثني األوزون اال

ونوقشت املسألة يف   واصلة النظر يف هذه املسألة إىل االجتماع احلايل.على إرجاء م قد اتفقالذي كان لألطراف، 
ة  وقدمت األمانة معلومات أساسية يف مذكر  يف تقريري فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية. ٢٠١8عام 

 (. ٢6-٢3، الفقرات UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2)هلا 
األضرار احملتملة اليت تلحق بطبقة األوزون والناشئة عن تطبيقات اهلندسة  إن واحدة من املمثلني وقالت  -8٠

مثال على   ،سرتاتوسفريي هبدف التخفيف من االحرتار العامليما يؤدي إىل زايدة أنواع اهلباء اجلوي اال ،األرضية
وأوضحت هذه العالقات   ا.أوجه الرتابط املعقدة اليت تنطوي عليها اجلهود الرامية إىل حل التحدايت البيئية وغريه

احلاجة إىل مواصلة العناية الواجبة للتأكد من أن فوائد العمل يف أحد اجملاالت ال تفوقها اآلاثر السلبية يف جماالت  
وعلى الرغم من أن إدارة اإلشعاع الشمسي ال تزال يف مراحلها األوىل، فإن املسألة تستحق النظر فيها يف   أخرى.

بغية اكتساب املزيد من املعارف عن   ٢٠٢٢أربع سنوات عن فريق التقييم العلمي لعام  التقرير الذي يصدر كل
 آاثر اإلشعاع احملتملة. 

، إىل احلاجة إىل مزيد من األطرافوأشار عدد من املمثلني، من بينهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من  -8١
اليت الرابعية السنوات ن، وإىل أن التقارير دارة اإلشعاع الشمسي على طبقة األوزو إلاملعلومات عن اآلاثر احملتملة 

وقال عدة ممثلني إنه ابلنظر إىل املرحلة  لتقدمي هذه املعلومات.  تشكل السياق املناسبيقدمها فريق التقييم العلمي  
مونرتايل يف الوقت الراهن إىل  بروتوكولاملبكرة من إعداد مشاريع إدارة اإلشعاع الشمسي ينبغي أن يتوجه تركيز 

والحظ بعض   بناء املعارف، وإذكاء الوعي آباثر هذه األنشطة يف املستقبل.إىل ، و ما حيدث من تطوراتد رص
يف األعمال  يف منتدايت أخرى مثل مجعية األمم املتحدة للبيئة و املمثلني أن املسألة ينظر إليها من منظور عام 

حيث جيري تقييم املعلومات العلمية  بتغري املناخ، ةعنيامل ةالدولي ةاحلكومي للهيئةالتحضريية لتقرير التقييم السادس 
ذات الصلة يف إطار الفئات املتباينة إلدارة اإلشعاع الشمسي وتقنيات إزالة غازات االحتباس احلراري. وقال بعض  

فيما   نطاق والية الربوتوكول  ضمنهيئات بروتوكول مونرتايل حتتاج إىل ضمان مواصلة نظرها يف املسألة  املمثلني إن  
 سرتاتوسفريي.يتعلق حبماية طبقة األوزون اال

سيما فيما   )ج(، ال ٥على مواصلة النظر يف هذه املسألة يف إطار البند الفرعي  العاملواتفق الفريق  -8٢
 يتعلق بوضع اختصاصات التقرير الذي يعده فريق التقييم العلمي كل أربع سنوات. 

 تقارير أفرقة التقييم املسائل األخرى الناشئة عن  -جيم
البند الفرعي واقرتح أن تنظر املناقشة يف النتائج اليت توصلت إليها أفرقة التقييم، هذا  عرض الرئيس املشارك   -83

واملخزوانت من املواد   القصرية العمراملواد  أبن تناقش ويف االقرتاح املقدم خالل اعتماد جدول أعمال االجتماع 
يف إطار البند الفرعي، ووضع اختصاصات عمل أفرقة التقييم  كربون اهليدروفلورية املستنفدة لألوزون ومركبات ال

  لفرتة السنوات األربع املقبلة.
وسلط عدد من املمثلني الضوء على احلاجة امللحة إىل حتويل االهتمام إىل املخزوانت واملواد القصرية العمر،  -84

مي كل أربع سنوات أو عن طريق توفري املزيد من املعلومات يف سياق التقرير الذي يقدمه فريق التقييم العل سواءً 
وقال أحد املمثلني، متحداًث ابسم جمموعة من األطراف، إنه من  الفورية من خالل التقارير السنوية ألفرقة التقييم.
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ى حنو أكثر لفريق التقييم العلمي إمكانية إدارة خمزوانت املواد املستنفدة لألوزون عل ٢٠١8الواضح من تقرير عام 
فعالية، وأنه ينبغي تطبيق أفضل األساليب املتاحة لكفالة أن طرائق التدمري املعتمدة تؤدي إىل تسريب أدىن حد ممكن 

وفيما يتعلق ابملواد القصرية العمر، مثل اثين كلوريد امليثان، أوضح تقرير فريق التقييم العلمي أن أثرها  من هذه املواد.
ون جسيماً يف العقود املقبلة، ولكن االفتقار إىل املعلومات احلالية يؤدي إىل صعوبة التنبؤ على طبقة األوزون قد يك

وينبغي أن تتبادل األوساط األكادميية والبحثية املعلومات ذات  آباثرها أو وضع تقنيات للتخفيف من هذه اآلاثر.
ممثلة إن مسألة تدمري املخزوانت ال ينبغي أن  وقالت الصلة مع أفرقة التقييم ملساعدهتا يف اإلبالغ عن هذه املسألة.

السياسية للعمل على الصعيد الوطين، بدعم   بل ينبغي أن تشمل أيضاً اخلياراتتقتصر حصراً على اخليارات التقنية،  
 من املشاريع التوضيحية.

نسبيًا من إمجايل الكلور يف وقال أحد املمثلني إنه على الرغم من أن املواد القصرية العمر متثل نسبة قليلة  -8٥
واملعلومات املقدمة  طبقة االسرتاتوسفري، وال ختضع للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتايل، فإنه ينبغي عدم جتاهل أثرها.

للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، مبا يف ذلك حتليل العرض  ٢٠١8بشأن اثين كلوريد امليثان يف تقرير عام 
وينبغي أن يواصل اجملتمع العلمي رصد املواد القصرية العمر لتقليل  هذه املادة، تتيح معارف مفيدة.والطلب على 

ومن شأن التحديثات املنتظمة فيما يتعلق ابستخدامات املواد القصرية العمر  مستوايت عدم التيقن احمليطة أبثرها.
عد أفرقة التقييم على تزويد األطراف ابملزيد من املعلومات وكمياهتا وانبعااثهتا وابلبدائل املمكنة لتلك املواد، أن تسا

الشاملة املتعلقة هبذه املسألة. وأضاف أن حكومته قد ترغب يف تناول هذه املسألة ابملزيد من املناقشة يف االجتماع 
 املقبل لألطراف.

ز احملتملة لتقرير عام  التقييم العلمي، قالت ممثلة إن قائمة جماالت الرتكيفريق وفيما يتعلق ابختصاصات  -86
ثل نقطة انطالق جيدة ملناقشة األعمال اليت  مت احلايل الذي قدمه الرئيس املشارك للفريق يف االجتماع  ٢٠٢٢

 يةكربون الكلوروفلور المواصلة استعراض انبعااثت مركبات    تشكلوينبغي أن   ع هبا خالل فرتة التقييم املقبلة.سيضطلَ 
فيما النظر يف املنهجيات املمكنة لتعزيز قدرات رصد الغالف اجلوي م ذلك يدعأحد عناصر هذا العمل، وأن 

  ملواد املستنفدة لألوزون.يتعلق اب

ويف وقت الحق، عرض ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات تشمل مشروع مقرر مقرتح بشأن  -87
عن فريق التقييم العلمي وفريق تقييم  ٢٠٢٢اجملاالت احملتملة للرتكيز يف التقارير الرابعية السنوات الصادرة لعام 

استخدام النص املقرتح كاستعراض لإلجراءات املمكنة   ويقصد  .اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي 
 .للمزيد من املناقشات يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف اليت قد تشكل أساساً 

املقرر بصيغته احلالية مل خيضع لعمليات املناقشة املعتادة اليت جيريها الفريق العامل وقال ممثالن إن مشروع   -88
 .املفتوح العضوية، ومن املهم ضمان التبادل الكامل لآلراء بشأن املسائل املثارة أثناء اجتماع األطراف

رفق األول هلذا التقرير واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر بصيغته الواردة يف الفرع جيم من امل -8٩
 .الثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيهو إىل االجتماع احلادي 

 ٢019تقرير فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لعام  -سادساا 
من تقرير  ٢و ١االنتباه إىل اجمللدين  ووجهتقدمت الرئيسة املشاركة هذا البند من جدول األعمال،  -٩٠

 ، الذي يتضمن معلومات ذات صلة ابلبنود الفرعية اخلمسة. ٢٠١٩القتصادي لعام وا فريق التقييم التكنولوجي
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ويف أعقاب املقدمة اليت عرضتها الرئيسة املشاركة للفريق، السيدة بيال مارانيون، اليت سلطت الضوء على  -٩١
النتائج الواردة يف  استمرار التحدايت اإلدارية اليت يواجهها الفريق، أوجز أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية 

جلنة اخليارات التقنية  -تريينوين -على النحو التايل: السيدة هيلني والرت ٢٠١٩لتقرير الفريق لعام  ٢و ١اجمللدين 
  -   والسيد فابيو بولوانرا جلنة اخليارات التقنية للهالوانت؛  -السيد دانييل يب. فريدونيك   للرغاوى املرنة واجلاسئة؛ و

جلنة اخليارات التقنية الطبية    - والسيدة هيلني تويب   قنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية؛جلنة اخليارات الت
الثالث  الفرع  وترد يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل. -والسيد إاين بورتر، والسيدة مارات بيزانو  والكيميائية؛

 .مقدمو العروض، وبدون حترير رمسيذا التقرير موجزات العروض، حسبما أعدها  من املرفق الثالث هل
أعضاء الفريق على األسئلة املطروحة وأعربوا عن استعدادهم ملناقشة    أجابويف املناقشة اليت تلت ذلك،   -٩٢

 هذه املسائل مبزيد من التفصيل على الصعيد الثنائي مع املمثلني.

جميباً على سؤال بشأن كيفية إدارة جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات   بولوانراورد السيد   -٩3
فقال إن اللجنة عينت يف السنتني املاضيتني ستة أعضاء، من بينهم أربع نساء  ،احلرارية لعبء العمل املطلوب منها

اللجنة إىل احلفاظ على عضويتها احلالية املتألفة وتسعى  وثالثة أعضاء من البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية.
ورداً على سؤال  فرداً، وهو عدد أكرب من أعضاء جلان اخليارات التقنية األخرى ويالئم إدارة عبء العمل. 4٢من 

آخر، قال إن زايدة احلدود القصوى لشحن مواد التربيد القابلة لالشتعال يف األجهزة التجارية ميكن أن تكون هلا 
غرام  ١٥٠ر هائلة جململ قطاع التربيد التجاري ألن العديد من األجهزة اليت ال ميكنها العمل بشحنة أقل من آاث

 ١٢٠٠قد تصل الشحنة الضرورية هلا إىل  A2Lغرام، أو يف حالة مواد التربيد  ٥٠٠ميكن أن تعمل بشحنة قوامها 
 غرام.

ملواد اخلاضعة للمراقبة الستخدامات األعالف يف  تويب على سؤال بشأن الزايدة يف إنتاج ا السيدةوردت  -٩4
يف املائة من الزايدة إىل زايدة استخدام مركب الكربون    ٥٠إنه جيوز أن تُعزى    قائلةً   ١٩٩٠بعام    مقارنةً   ٢٠١7عام  

 وللدائن صناعة اللدائن الفلورية.يف فلور، الذي يستخدم الُرابعي اليثيلني اإليف إنتاج  ٢٢-اهليدروكلوري فلوري 
الفلورية العديد من التطبيقات، وصناعة اللدائن الفلورية هي احملرك وراء تنامي استخدام الكربون اهليدروكلوري 

 .املواد الوسيطةيف  ٢٢-فلوري 
ورد السيد فريدونيك على سؤال عن وجود بياانت شاملة عن خمزوانت اهلالوانت لدى البلدان العاملة   -٩٥

، فقال إن هذه املعلومات غري متوفرة على املستوى القطري أو اإلقليمي، خبالف استثناء واحد مبني يف ٥ملادة اب
، وأضاف أن اللجنة أتمل يف التعامل مع هذا الوضع من خالل ٢٠١8تقرير جلنة اخليارات التقنية للهالوانت لعام  

 زايدة التعاون مع الوحدات الوطنية لألوزون. 
يدة مارانيون على سؤال يتصل ابالخنفاض الكبري لتمثيل املنطقة األفريقية يف الفريق ويف جلان  وأجابت الس -٩6

اخلرباء   ترشيحإىل  األطراف    ودعت،  هذا النقص يف التمثيلاخليارات التقنية، فقالت إهنا ال تستطيع حتديد أسباب  
أعضاء ذوي خربة يف  الفريق ب زمة طلوأضافت أنه يف املصفوفات احلالية والسابقة للخربات الال ذوي الصلة.

إنه يف ضوء القرار املرتقب من األطراف أبن يُطلب تشكيل فرقة    آخر، قائلةً   وتناولت سؤاالً  أفريقيا ومناطق أخرى.
، من  ٢٠٢3-٢٠٢١عمل من الفريق إلجراء الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف عن الفرتة  

 لجنة ضم املزيد من اخلرباء يف جمال االقتصاد أو يف جمال مشابه لالضطالع هبذا العمل.املتوقع أن تطلب ال
ورداً على التوضيح الذي قدمته إحدى املمثالت أبن بروميد امليثيل مل يستخدم يف الصني ملعاجلة النفاايت   -٩7

رير الفريق الصادر يف  من تق ١ من اجمللد ٢-٥- 4، على حنو ما ورد يف القسم األخرى البالستيكية والنفاايت 
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، تقدم السيد بورتر ابلشكر هلذه املمثلة على هذه املعلومات. ويف سياق الرد على الشاغل الذي ٢٠١٩ عام
أعرب عنه ممثل آخر أبن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل قد أسندت إحدى توصياهتا املقدمة من أحد األطراف 

احلرجة إىل املوافقة التنظيمية احملتملة يف املستقبل على بديل لربوميد  بشأن الرتشيحات ألغراض االستخدامات
امليثيل لدى هذا الطرف، قالت إن اللجنة تنوي ببساطة دعم اسرتاتيجية اإلدارة اليت قدمها الطرف املرشح هلا.  

،  ٢٠١٩ ادر يف عاممن تقرير الفريق الص ١ وردًا على سؤال آخر، قالت إنه مت استخدام البيان الوارد يف اجمللد
على    ٢٠١٩ والذي ورد فيه أن أحد األطراف حظر استخدام بروميد امليثيل كعامل تبخري ملكافحة اآلفات يف عام

ومل يُبلغ عن أي  ٢٠٠4 الرغم من أنه مل يُبلغ عن أي استخدامات خاضعة للرقابة لربوميد امليثيل منذ عام
لصحي وعمليات ما قبل الشحن، لتوضيح أن هناك فيما يبدو بعض استخدامات هلذه املادة الكيميائية يف احلجر ا

بروميد امليثيل اخلاضعة للرقابة واستخداماته غري اخلاضعة   االلتباس بني األطراف بشأن الفرق بني استخدامات
 للرقابة.

، ردًا على سؤال بشأن استخدام مركب األولفني اهليدروكلوري تريينوين-وقالت السيدة والرت -٩8
، إن هذه املادة الكيميائية متوفرة بكميات صغرية جدًا يف الياابن الستخدامها يف آالت التربيد 1224yd-فلوري 

 ابلطرد املركزي وكعامل لنفخ الرغاوي.

 ٢0٢1و ٢0٢0الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي  -ألف
ذّكر الرئيس املشارك للفريق العامل، لدى تقدميه هلذا البند الفرعي، املمثلني ابلتوصيات املؤقتة للجنة   -٩٩

امليثيل بشأن الرتشيحات اليت قدمتها األطراف لإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة،   لربوميداخليارات التقنية  
وتُلخص يف الوثيقة   ٢٠١٩الفريق لعام  من تقرير ٢ ت يف اجمللدواليت أُدرجت يف عرض الفريق وورد

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1  (.٢4إىل  ٢١)الفقرات من 

قتة للجنة بشأن  ؤ وقال ممثل أسرتاليا، معرابً عن شكره للجنة على عملها، إنه يشعر ابحلرية إزاء التوصية امل -١٠٠
شأن البدائل احملتملة لربوميد امليثيل، بعد سنوات عديدة من البحث والعمل اجلاد بف. ٢٠٢١لعام  أسرتالياترشيح 

خلصت أسرتاليا مؤخراً إىل أن تسجيل واستخدام أحد البدائل، وهو يوديد امليثيل، سيكون أفضل طريق للمضي  
قطاع الصناعة مع سلطات التسجيل لتوفري مجيع البياانت الالزمة لتسجيل يوديد امليثيل حبلول أواخر   يعملقدماً. و 

تجري  سسلطة التسجيل هيئة مستقلة    ولكن نظراً لكون،  بشكل جترييب  هذه املادة الكيميائية  وأنتجت،  ٢٠٢٠عام  
تقييماً صارماً ملخاطر املادة الكيميائية، مل يتسن للحكومة التنبؤ بنتيجة عملية التسجيل. وهلذا السبب، أوضحت  

ه، لن تصدر أسرتاليا سوى تصاريح  أنه يف حالة تسجيل يوديد امليثيل وإاتحت ٢٠٢١ أسرتاليا يف ترشيحها لعام 
، كجزء من الفرتة االنتقالية من بروميد امليثيل إىل يوديد ٢٠٢١لعام  ةاملطلوبو بروميد امليثيل  للكميات الالزمة من

، استناداً ٢٠٢١من ذلك، أوصت اللجنة أبال مُتنح أسرتاليا سوى نصف الكمية املطلوبة لعام    الرغمامليثيل. وعلى  
، وفقًا خلطة االنتقال  ٢٠٢١وسيصبح متاحًا لالستخدام يف عام  ٢٠٢٠امليثيل سُيسجل يف عام  إىل أن يوديد

أيضًا عن رغبته يف توضيح أن أسرتاليا تقدمت بطلب لإلعفاء ألغراض االستخدامات  املقرتحة يف البلد. وأعرب
فإن احلصول على إعفاء يف أواخر عام  ألن التبخري يف البلد بدأ يف أوائل العام امليالدي، ولذا    ٢٠٢١احلرجة لعام  

لن مينح املزارعني والعاملني يف قطاع الصناعة وقتاً كافيًا لضمان أن تكون   ٢٠٢١للتبخري يف أوائل عام  ٢٠٢٠
 الكميات الالزمة من بروميد امليثيل قد رُكبت وُشحنت. 

وقال إن من غري  وأعرب ممثل كندا عن شكره للجنة على عملها بشأن مجيع الرتشيحات املقدمة،  -١٠١
املناسب، رغم ذلك، أن حتكم اللجنة مسبقًا على نتيجة تسجيل أي مبيد لآلفات عند إعداد التوصيات. وفيما  
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يتعلق بنظر اللجنة يف ترشيح كندا، أعرب عن سروره البالغ العرتاف اللجنة أبنه ال توجد بدائل كيميائية لربوميد 
األمري إدوارد، وأنه ال توجد سوى حلول تقنية متاحة لتخفيض استخدام   لشتالت الفراولة على جزيرة  متاحةامليثيل  

بروميد امليثيل على اجلزيرة والتخلص التدرجيي منه يف النهاية. وال تزال كندا ملتزمة ابلعمل من أجل ختفيض استخدام 
تخدام ابتباع حلول  بروميد امليثيل والتخلص التدرجيي منه، وقد أعلنت بوضوح أهنا قادرة على ختفيض هذا االس

تقنية منها نظم اإلنتاج بدون تربة، ولكنها تواجه حتدايت كبرية يف جتارهبا لنظم اإلنتاج بدون تربة، اليت كانت  
. وعلى الرغم من ذلك، تضاءل األثر ٢٠١8 ولكنها كانت أكثر إجيابية يف عام ٢٠١7نتائجها كارثية يف العام 

إىل حد كبري إبنتاج نبااتت كان منوها أبطأ من منو النبااتت يف الرتبة   ٢٠١8 النهائي للنتائج اليت حتققت يف العام
  ٢٠١٩املبخرة. وأدى هذا االخنفاض يف منو النبااتت إىل عواقب اقتصادية سلبية للمزارعني. وتدهورت نتائج العام  

ئج إجيابية لتجربة نظام بسبب تضرر النبااتت نتيجة هلجمات الطيور. وأضاف أن حكومته ترى أنه يتعني حتقيق نتا
اإلنتاج بدون تربة ملدة ترتاوح بني سنتني وثالث سنوات، وستلزم سنتان إضافيتان أو ثالث سنوات إضافية لتحسني  
النظم. وفيما يتعلق ابلتوصيات املؤقتة للجنة، قال إنه يود أن توضح اللجنة األساس املنطقي لتقليص ترشيح كندا 

 الذي ستكون له عواقب حقيقية على املزارعني. يف املائة، األمر  4.6بنسبة 

وقالت ممثلة األرجنتني إن بلدها يؤيد التوصيات املؤقتة للجنة بشأن ترشيح األرجنتني على الرغم من أن   -١٠٢
مما يتطلب بذل ، أدى إىل زايدة يف تكلفة إنتاج بدائل لربوميد امليثيلقد يف سعر عملة البلد  األخري االخنفاض 

احلكومة لدعم قطاع اإلنتاج. وأضافت أن األرجنتني ملتزمة ابلتخلص التدرجيي السريع جانب جهود أكرب من 
 لربوميد امليثيل يف السنوات القادمة.

مجيع األطراف املعنية على عقد اجتماعات ثنائية مع اللجنة   ، شجع الرئيس املشاركاملناقشةوعقب هذه   -١٠3
 احلايل ملناقشة توصياهتا املؤقتة مبزيد من التفصيل. على هامش االجتماع

 ( 77و 73، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11خمزوانت بروميد امليثيل ) -ابء
املشاركة هذا البند الفرعي، فوجهت االنتباه إىل املعلومات الواردة يف الوثيقة  الرئيسةقدمت  -١٠4

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2  ( واإلض         افة امللحقة بتلك الوث            يقة  37إىل  34)الفق        رات من
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1  ويف اجمللد3٠إىل    ٢٥، الفقرات من )  من تقرير فريق التقييم التكنولوجي   ٢

 . ٢٠١٩واالقتصادي الصادر يف عام  

زوانت لكي ينظر فيها  وأعلن ممثل االحتاد األورويب أنه سيقدم ورقة غرفة اجتماعات بشأن مسألة املخ -١٠٥
الفريق العامل، على أن تتألف هذه الورقة من جزأين. وسيدعو اجلزء األول األطراف إىل تقدمي معلومات عن 
خمزوانهتا من بروميد امليثيل، وسيطلب اجلزء الثاين إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يوضح، من خالل  

 معفيًا أو تطبيقًا لربوميد امليثيل يف تطبيقات احلجر وتطبيقات ما قبل أمثلة حمددة، ما الذي يشكل استخداماً 
الشحن، وما الذي يشكل استخدامًا خاضعًا للرقابة للمادة الكيميائية. ووجه االنتباه إىل االستنتاج الوارد يف  

ي يفيد أبن القضاء  من املوجز التنفيذي لتقرير فريق التقييم العلمي الذي يصدر كل أربع سنوات والذ  48الصفحة  
على اإلنتاج املستقبلي لربوميد امليثيل يف تطبيقات احلجر الصحي وعمليات ما قبل الشحن اليت ال ختضع للرقابة  
مبوجب بروتوكول مونرتايل من شأنه أن يعّجل عودة الكلور االسرتاتوسفريي املكافئ الفعال يف خطوط العرض  

واحد تقريباً، فقال إنه من خالل التعامل مع االستخدامات املعفاة بفرتة عام  ١٩8٠الوسطى إىل مستوايت عام  
لربوميد امليثيل، سيتسىن لألطراف أن تعجل تعايف ثقب طبقة األوزون، وهو األمر الذي يصب يف مصلحة مجيع  

عة فهم كميات بروميد امليثيل اليت جيري استخدامها لألغراض اخلاض  فمن أجل حتسنياألطراف. وبناًء على ذلك،  
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للرقابة وغري اخلاضعة للرقابة، سيكون من املستحسن حتديد كمية خمزوانت بروميد امليثيل، اليت قدرت جلنة اخليارات  
طن، وحتديد الكيفية اليت ُوزعت هبا هذه املخزوانت، وضمان فهم مجيع  ١٥٠٠ التقنية لربوميد امليثيل كميتها ب    

 ميد امليثيل املعفاة وتلك اخلاضعة للرقابة. األطراف بشكل اتم للفرق بني استخدامات برو 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب ممثالن عن تقديرمها لالحتاد األورويب لتوجيهه عناية األطراف إىل مسألة  -١٠6
املخزوانت، وأضافا أن فريق التقييم العلمي أشار إىل أن انبعااثت بروميد امليثيل السنوية النامجة عن تطبيقات احلجر 

غيغا غرام، وهي كمية ضئيلة مقارنًة  ١٠إىل  8ما قبل الشحن اليت تنفذها األطراف بلغت ما جمموعه  وتطبيقات
غيغا غرام. واقرتح أحد املمثلني أن  ١١٠إىل  7٥ابنبعااثت بروميد امليثيل النامجة عن املصادر الطبيعية واليت تبلغ 

وتوكول مونرتايل ألهنا مّكنت البلدان من التجارة يف سلع تُعفى تطبيقات احلجر وتطبيقات ما قبل الشحن من بر 
ابإلضافة إىل منعها النتقال اآلفات الغازية، وتساءل عن ضرورة تناول مسألة املخزوانت، معرابً عن رغبته يف  ،مثينة

سيقدمه االحتاد التواصل مع االحتاد األورويب بشأن اقرتاحه. وأعرب املمثل اآلخر عن أمله يف أن يتيح االقرتاح الذي  
األورويب حاًل يتناسب مع املشكلة احملددة وأن ينظر يف املوارد اليت حيتاجها كل طرف لتلبية أي شروط انجتة عن 

 االقرتاح.

وأعرب ممثل اثلث عن أتييده القرتاح تناول مسألة املخزوانت، السيما ابلنظر إىل املعلومات املقدمة من   -١٠7
يف املائة من   4٠مليثيل، واليت تشري إىل أن بدائل بروميد امليثيل متاحة لنحو جلنة اخليارات التقنية لربوميد ا

 تطبيقات احلجر وتطبيقات ما قبل الشحن.  استخدامات

ويف وقت الحق، عرض ممثل االحتاد األورويب ورقة غرفة اجتماعات اشرتكت يف تقدميها النرويج، وتتضمن  -١٠8
 لة مناقشة املسألة يف إطار فريق اتصال. مشروع مقرر، وأعرب عن أمله يف أن تتسىن مواص

وتساءل أحد املمثلني عن الغرض من مشروع املقرر. وشدد على أن كل بلد حيدد ”احلجر“ يف سياقه   -١٠٩
الوطين، وينفذ إعفاءات احلجر وعمليات ما قبل الشحن حملياً، ويتفاوض على أساليب املعاجلة املطلوبة ثنائياً مع  

ربوميد امليثيل. وعلى أي وحدة أوزون وطنية  البلدان األخرى، وهذه عمليات ال دور فيها للجنة اخليارات التقنية ل
حتتاج إىل توضيح بشأن ما حتتاجه تطبيقات احلجر من مادة بروميد امليثيل أن تتصل مبنظماهتا الوطنية املعنية حبماية  

دة وأضاف أن الصندوق املتعدد األطراف وبرانمج األمم املتح  أبمانة االتفاقية الدولية حلماية النبااتت. النبااتت أو  
وضع قواعد البياانت لتحديد استخدامات بروميد امليثيل يف احلجر الصحي   من البلدان يفللبيئة ساعدا العديد 

وضمان أن الكميات املستوردة من املادة ال تستعمل إال ألغراض احلجر. وابلنسبة للمخزوانت، ال يُطالب ابإلبالغ  
أتخذ جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف االعتبار  عن املخزوانت إال البلدان اليت تطلب اإلعفاءات، وال

املعلومات املتعلقة ابملخزوانت عند التوصية ابإلعفاءات ألغراض االستخدامات احلرجة. وال يلزم اإلبالغ عن 
املخزوانت اليت وجدت قبل التخلص التدرجيي، وليس من الواضح ملاذا يتعني حتديدها. وعالوًة على ذلك، فهذه 

ملخزوانت متلكها جهات مصاحل خاصة، غري احلكومات، وال يبدو أن احلكومات تتمتع بسلطة حتديد اجلهات  ا
 اليت متتلك خمزوانت من بروميد امليثيل. وابلتايل، ال تبدو األحكام الواردة يف مشروع املقرر املقرتح قابلة للتطبيق.

لتقدمي املزيد من املعلومات عن املقصد الذي يتوخاه،  وتناول ممثل النرويج الكلمة ابعتباره مؤيداً للمقرتح و  -١١٠
فقال إن مؤيدي املقرتح يعتربون أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل هي اهليئة املناسبة لتزويد األطراف ابملعلومات 

دو املقرتح أيضاً  ذات الصلة عن خمزوانت بروميد امليثيل، والكيفية اليت تستخدم هبا على الصعيد العاملي. ويود مؤي
أن يزيدوا الوعي بشأن البدائل املستدامة املتاحة الستخدام بروميد امليثيل اليت أشارت إليها اللجنة وأن يشجعوا  

 على استعماهلا ألغراض احلجر وعمليات ما قبل الشحن. 
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مع أحد  وقال أحد املمثلني إنه كان يف البداية يشكك يف قيمة املقرتح ولكنه، بعد أن انقش املقرتح -١١١
مؤيديه، أدرك أن عددًا من األطراف سيهتم ابملعلومات اليت يهدف املقرتح إىل تقدميها. وهو لذلك يؤيده من 
حيث املبدأ، على الرغم من أنه يود أن يقرتح إدخال بعض التعديالت عليه. وأعرب عدد آخر من املمثلني أيضاً  

وع املقرر وملواصلة مناقشته، على الرغم من أن بعضهم اعرتف عن أتييدهم ملعرفة املزيد عن املقصد املتوخى من مشر 
 بوجاهة الشواغل اليت أثريت بشأنه.  

على مواصلة مناقشة املسألة يف فريق غري رمسي تشرتك يف تيسريه السيدة شونتيل  العاملووافق الفريق  -١١٢
 ولينغتون )برابدوس( والسيدة جيسيكا إسكايب )نيوزلندا(. 

امليسرة املشاركة للفريق غري الرمسي أبن الفريق انقش مشروع املقرر املقرتح، مبا  ويف وقت الحق، أبلغت  -١١3
واتفق الفريق على أن املسألة ال ينبغي أن حتال إىل االجتماع احلادي والثالثني  منه ونيته ونطاقه،يف ذلك اهلدف 

 .لألطراف، بل ينبغي أن تُدرج على جدول أعمال االجتماع

 .النظر يف هذا البند إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف إرجاء مواصلةلى واتفق الفريق العامل ع -١١4
تطوير وتوفر العمليات املختربية والتحليلية اليت ميكن تنفيذها دون استخدام مواد خاضعة للرقابة مبوجب   -جيم

 ( 1٢7و ٨3، الفقراتن UNEP/OzL.Pro.30/11الربوتوكول )
تقدميه هلذا البند الفرعي، إىل أن جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية ، لدى أشار الرئيس املشارك  -١١٥

، بشأن تطوير وتوافر اإلجراءات املختربية ٢6/٥قدمت يف االجتماع الثالثني لألطراف تقريراً، أُعد استجابًة للمقرر  
على مزيد من التفاصيل يف  والتحليلية اليت ميكن تنفيذها دون استخدام مواد خاضعة للرقابة. وميكن االطالع

  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1( و4١إىل  38)الفقرات من  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2 الوثيقتني
من التقرير املرحلي لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي    ١ من اجمللد  ١- ٥(؛ ويف الفرع  34إىل    3١)الفقرات من  

 . ٢٠١8ن تقرير الفريق الصادر يف أيلول/سبتمرب م 4 ؛ ويف اجمللد٢٠١٩الصادر يف أاير/مايو 

وقامت اللجنة يف تقريرها بتحليل البدائل املتاحة لإلجراءات املختربية والتحليلية اليت استخدمت مواد   -١١6
خاضعة للرقابة وال تزال تشكل جزءًا من اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية. ونظرت أيضًا يف  

لكربون اهليدروكلورية فلورية، إال أهنا مل تنظر يف استخدامات مركبات الكربون اهليدروفلورية. وقدرت  بدائل مركبات ا
طنًا من املواد املستنفدة لألوزون ألغراض االستخدامات املختربية والتحليلية   ١٥١يف التقرير أنه مت إنتاج  اللجنة

، أبلغت اللجنة ٢٠١٩لوجي واالقتصادي الصادر يف عام  . ويف التقرير املرحلي لفريق التقييم التكنو ٢٠١6يف عام  
أن هذا اإلنتاج زاد قلياًل. وأوصت اللجنة أبن حُتذف من اإلعفاء العاملي لالستخدامات احلرجة تسعة إجراءات 

 اثلث كلوريد اإليثان. -١،١،١خمتربية وحتليلية حمددة تستخدم بروميد امليثيل ورابع كلوريد الكربون و

، الذي أدرج االجتماع 8/ 3٠أيضاً إىل أن االجتماع الثالثني لألطراف اعتمد املقرر    املشارك  الرئيسوأشار   -١١7
مبوجبه مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف اإلعفاء العاملي لالستخدامات املختربية والتحليلية، ووافق على أنه  

 أكثر مشواًل يف االجتماع احلايل.  ينبغي النظر يف مسألة االستخدامات املختربية والتحليلية بطريقة
ويف املناقشة اليت تلت ذلك، ذّكر أحد املمثلني أبن عددًا من األطراف اقرتح االنتقال إىل هنج مبسط  -١١8

أثناء املناقشات اليت أجراها االجتماع الثالثون لألطراف بشأن اقرتاح حذف اإلجراءات من قائمة االستخدامات 
املمارسة احلالية املتمثلة يف حذف  ، تبدوضآلة كميات املواد املعنيةر بوجه خاص إىل ابلنظو  املختربية والتحليلية.

من حيث العمل اإلداري املطلوب  اإلجراءات من القائمة على أساس كل مادة كيميائية على حدة مرهقة، سواءً 
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لى الصعيد احمللي للتأكيد اجلهود املطلوبة من األطراف ع أو واالقتصادي واألطراف،  فريق التقييم التكنولوجي من 
يُعترب اجلهد العام  . والعلى أهنا مل تعد حباجة إىل املواد املستنفدة لألوزون الستخدامات خمتربية وحتليلية بعينها

على ذلك، قد يتسبب الطابع غري الشامل للقائمة يف إاثرة   عالوةً  املطلوب متناسبًا مع الفوائد البيئية املرتبطة به.
 اللبس.

ومن املقرر أن يستمر  ولذلك، ينبغي أن يتسم أي هنج مستقبلي ابلوضوح لتجنب التدابري البالغة التعقيد. -١١٩
يف اختاذ قرار بشأن النهج املناسب، ولكن قد  ال حاجة للتسرع، ولذلك ٢٠٢١اإلعفاء العاملي احلايل حىت عام 

ومن النُ ُهج  ويف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.يف املسألة يف االجتماع احلايل  النظريكون من املفيد البدء يف  
د  املمكنة علومات عن الكميات املنشر    أن تواصلإىل األمانة    ، وُيطَلبفرتة اإلعفاء العاملي إىل أجل غري مسمى  أن مُتدَّ

 وتنبهاإلنرتنت،    اإلمجالية للمواد املستنفدة لألوزون املستخدمة لألغراض املختربية والتحليلية على موقعها على شبكة
 إىل ميكن أن ُيطلبوعالوًة على ذلك،  .أي اجتاه تصاعدي كبري لكي تقوم األطراف ابستعراضه إىلاألطراف 
يف  ملواد املستنفدة لألوزون اليت حذفت من القائمة اليت اعتمدهتا األطرافاستعمال ا علىأال توافق األطراف 

استخدامها للمواد املستنفدة ختفيض  على مواصلة ها  أو حثتشجيعها   ستخدامات املختربية والتحليلية، كما ميكناال
وميكن أن يطلب  .تلك املوادلألوزون ألغراض خمتربية وحتليلية حمددة وتيسري اعتماد املعايري اليت ال تتطلب استخدام 

وزون لبعض اإلجراءات واالقتصادي تقدمي املعلومات بشأن بدائل املواد املستنفدة لأل فريق التقييم التكنولوجيإىل 
 بشكل دوري، وذلك أساساً من خالل تقاريره الرابعية السنوات.

إن  واحدة منهموقالت  .اتوأعرب عدد من املمثلني عن دعمهم الستكشاف سبل لتبسيط اإلجراء -١٢٠
يف بلدها لإلجراءات املختربية والتحليلية ال تتعدى بعض   املستخدمةكميات املواد املستنفدة لألوزون 

  فقال إن الكمية ،ووافقها الرأي ممثل آخر وأنه ينبغي توجيه املوارد إىل حيث تشتد احلاجة إليها. ،امليكروغرامات
لكمية اليت الستخدامات املختربية والتحليلية تتجاوز االيت تنتج لطنًا من املواد املستنفدة لألوزون  ١٥١البالغة 

ويف املاضي، أدت القيود اليت من شأهنا   جمتمعة. ةاحلرج اتمتثلها مجيع طلبات اإلعفاءات ألغراض االستخدام
تنظيم نقاء املواد املستخدمة لألغراض املختربية والتحليلية وحجم احلاوايت املستخدمة، إىل مساعدة األطراف على 

، إن تلك البلدان بصدد األطرافجمموعة من ابسم اثلث، متحداًث وقال ممثل  إدارة استخدامها بطريقة معقولة. 
نطوي على إمكانية التبسيط يتعلق ووجدت أن أحد اجملاالت اليت تاستكمال تقييم لتشريعاهتا احمللية، 

 وينبغي أن يراعي أي قرار يتخذ بشأن هذه املسألة ابالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون.
فريق التقييم ، اليت يتعني على  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6من الوثيقة    7والفقرة    ١٥/ 3٠من املقرر    4الفقرة  

واالقتصادي مبوجبهما أن يقدم استعراضًا لالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد اخلاضعة للرقابة   التكنولوجي
تأكد من كيفية سري عملية توفري املعلومات يف إطار إجراء وكان من املهم ال إذا توافرت معلومات جديدة مقنعة.

 مبسط.
يف الفرتة الفاصلة  مشاورات غري رمسية  أن جتري األطراف املهتمة    على  املفتوح العضوية  العاملواتفق الفريق   -١٢١

 ف.إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراوأن تقدم تقريراً عن أي تقدم حترزه يف هذا الصدد ، بني الدورات
 ( ٨6، الفقرة UNEP/OzL.Pro.30/11والوثيقة   7/ ٢9عوامل املعاجلة )املقرر  -دال

تقدميه هلذا البند الفرعي، إىل أن االجتماع الثالثني لألطراف قد نظر يف  أش          ار الرئيس املش          ارك، عند -١٢٢
عوامل املعاجلة للمواد املس       تنفدة لألوزون اليت قدمتها جلنة اخليارات التقنية  اس       تخدامالتوص       يات الثالث بش       أن 

مشل  ت تل  ك و  واالقتص               ادي. فريق التقييم التكنولوجيالص               ادر عن  ٢٠١8الطبي  ة والكيمي  ائي  ة يف تقرير ع  ام 
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ية من يف حتض        ري ديوالت البويل إيثر البريفلور  ١١3-التوص        يات حذف اس        تخدام مركب الكربون الكلوروفلوري 
 وحت  دي  ث اجل  دول نفس               ه حب  ذف اإلش               ارة إىل االحت  اد األورويب من التطبيق ؛١٠/١4اجل  دول ألف من املقرر 

املواد  ’’   كميات  وختفيض ؛ت‘‘ القلوايو إنتاج الكلور  من املتخلفالغاز    من خالل امتص         اصالكلور  عادة’’اس         ت
األقص  ى لالنبعااثت‘‘ الواردة يف اجلدول ابء االس  تهالك‘‘ ومس  توايت ’’احلد كميات  أو   الداخلة يف تركيب املنتج

وك ان ت  اس              تخ دام ات وانبع ااثت عوام ل املع اجل ة املبلغ عنه ا ح الي اً. أيخ ذ يف االعتب ار حبي ث  ١٠/١4من املقرر 
وُعرض على الفريق العامل تقرير فريق التقييم عن  األطراف قد أّجلت النظر يف هذه املس    ألة إىل االجتماع احلايل.

أش   كال التكنولوجيا البديلة اليت تس   تخدمها األطراف يف العمليات املدرجة يف  ص   ناعي ألي ش   كل منالتطبيق ال
. ويف ذل ك التقرير األح دث، مل يغري فريق التقييم ٢٩/7ال ذي أُع د عماًل ابملقرر   ١٠/١4اجل دول ألف من املقرر 

 4٢)الفقرات من  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2من املعلومات يف الوثيقتني  وميكن االطالع على مزيد توص     ياته.
من  ١من اجملل  د  ٢-٥(، ويف الفرع 4٠إىل  3٥)الفقرات من  UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1( و44إىل 

 .٢٠١٩التقرير املرحلي الصادر عن فريق التقييم يف أاير/مايو 
البريفلورية، ألنه يعتقد   إيثرعلى استعداد للنظر يف التوصية املتعلقة بديوالت البويل    إنه   وقال أحد املمثلني -١٢3

أن احلالة املتعلقة إبنتاج    غري  كعامل معاجلة.  ١١3-أن الشركة املعنية مل تُعد تستخدم مركب الكربون الكلوروفلوري 
ورأي أنه   من تقرير فريق التقييم. ٢-٥من الفرع  ١-٥الكلور والقلوايت أكثر تعقيداً، كما يتضح من اجلدول 

يتعني إجراء املزيد من البحوث قبل أن تتمكن البلدان من النطق بشأن هذه املسألة وبشأن التوصية املتعلقة ابجلدول 
 . ١٠/١4ابء من املقرر 

ج( من  )  6وأشار ممثل آخر إىل التشابه القائم بني املسألة قيد املناقشة واملناقشات الواردة يف إطار البند  -١٢4
جدول األعمال من حيث الكميات اآلخذة يف التضاؤل املستخدمة يف تطبيقات معينة واحلاجة إىل إجياد طريقة  

فريق التقييم ن لألطراف إىل و ، طلب االجتماع الثالث١٥/ 3٠ويف املقرر  بسيطة للتعامل مع املسائل ذات الصلة.
املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة يف موعد أقربه  الستخدامات  استعراضاتهواالقتصادي أن يوفر  التكنولوجي

وملا كان من غري املرجح أن حيدث  ، وكل أربع سنوات بعد ذلك، إذا توافرت معلومات جديدة مقنعة.٢٠٢١العام  
. وقبل اختاذ أي قرار، سيكون من  ١4/ ١٠ذلك، فلعله كان من املربر إجراء تنقيح للجدولني ألف وابء من املقرر  

التشاور مع األطراف اليت ال تزال تستخدم املواد املستنفدة لألوزون ألغراض عوامل املعاجلة وفهم آرائها بشأن    املهم
 التوصيات الصادرة عن فريق التقييم.

أو   44وأشار ممثل اثلث إىل أن قائمة طلبات عوامل املعاجلة احتوت يف وقت معني على ما يصل إىل  -١٢٥
يف ضمان   ١4/ ١٠ومتثلت إحدى أهداف املقرر  طلباً. ١١حتتوي حاليًا سوى على طلباً، بينما مل تعد  4٥

ن البلدان اليت ال تزال تستخدم عوامل  ألونظرًا  .ممكن  أدىن حدىل استخدام املواد بطريقة تقلل من االنبعااثت إ
ن الضروري فعاًل تغيري  قيمة، تساءل املمثل عما إذا كان م سلعاً املعاجلة قد أدارت انبعااثهتا بشكل جيد وصنعت 

 اجلدول ابء. ومع ذلك، فهو على استعداد للمشاركة يف مزيد من املناقشات بشأن هذا املوضوع.
أن جتري األطراف املهتمة مشاورات غري رمسية   اتفق الفريق العامل املفتوح العضوية علىبعد املناقشة، و  -١٢6

رتحات حمددة يف ذلك االجتماع ابلنسبة للمقرر احملتمل الثالثني لألطراف من أجل تقدمي مق احلادي و قبل االجتماع  
 بشأن عوامل املعاجلة.  ١4/ ١٠اختاذه بشأن اإلجراءات فيما يتعلق ابجلدولني ألف وابء من املقرر 
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 أي مسائل أخرى  -هاء
على الرغم من أنه مل تثر أي مسائل أخرى حتت هذا البند من جدول األعمال يف وقت اعتماد جدول  -١٢7

فريق على مسألة الرتشيحات للمناصب يف فريق التقييم ردًا على العرض الذي قدمه  ممثلنياألعمال، عّلق عدة 
 . ٢٠١٩واالقتصادي بشأن تقريره لعام   التقييم التكنولوجي

ابإلضافة    ،إهنا أحاطت علماً ابملتطلبات الواضحة للمرشحني اليت ذكرها الفريق  مثلنيواحدة من املوقالت   -١٢8
إىل العناصر احملددة يف مصفوفة اخلربة الالزمة، مثل إتقان اللغة اإلنكليزية واملهارات احلاسوبية واإلملام ابألدوات  

وقالت إهنا ستأخذ هذه العناصر يف  اء.اإللكرتونية، والقدرة على العمل داخل هيكل يعمل على أساس توافق اآلر 
 االعتبار عند النظر يف الرتشيحات اليت تقدمها األطراف.

الفقرة  ف عند اختيار املرشحني.  أن تستخدمها األطرافوشدد ممثل آخر على أن املصفوفة هي أداة ينبغي   -١٢٩
ء املشاركني والرجوع إىل  األطراف على اتباع اختصاصات الفريق والتشاور مع الرؤساحتث  3٠/١6من املقرر  8

وقال املمثل إنه يتطلع إىل تلقي أتكيدات أبن   مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل تقدمي ترشيحات للتعيني يف الفريق.
األطراف املقبلة على الرتشح قد اختذت تلك اخلطوات ابلفعل، وإنه على هذا األساس سيكون سعيدًا مبناقشة  

 الرتشيحات املستقبلية.
 النقاط اليت أاثرها املتكلمون السابقون.فأيد ، األطرافجمموعة من  ابسم ل اثلثممث وحتدث -١3٠
ترشيحني، كما ورد يف الوثيقة  ابلفعلوأشارت الرئيسة املشاركة إىل أن األمانة تلقت  -١3١

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1ترشيحها   وجددت الياابنخبري أقدم يف الفريق، برتشيح اجلزائر  : تقدمت
من تقرير فريق التقييم لعام   ١ للمجلد ١املرفق  وعرض  ارك يف جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية.مش لرئيس

واملرفق الثالث من الوثيقة  ٥وردت يف اجلدول الوضع الراهن لعضوية الفريق، يف حني  ٢٠١٩
UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1  اخليارات التقنية الذين تنتهي مدة قائمة أبعضاء الفريق وأعضاء جلان

وُنشرت اختصاصات الفريق على البوابة اإللكرتونية لالجتماع، وينبغي لألطراف  .٢٠١٩عضويتهم بنهاية عام 
أن تضع يف اعتبارها إجراءات ترشيح وتعيني أعضاء الفريق، مبا يف ذلك الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية  

رباء، الذين خيضع تعيينهم ملقرر يصدره اجتماع األطراف، واألعضاء اآلخرين من جلان واألعضاء من كبار اخل
 اخليارات التقنية، الذين مل يتطلب تعيينهم مثل ذلك املقرر. 

تنوي تعيني خرباء أو املهتمة ابلتعيينات أن تتشاور بشكل غري رمسي على هامش   اليتوينبغي لألطراف  -١3٢
ع أيضاً يف الوقت املناسب قبل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.  االجتماع هبدف إعداد الرتشيحات   وُتشجَّ

 على التشاور مع أعضاء فريق التقييم لضمان أن تفي الرتشيحات مبتطلبات الفريق.
من بروتوكول مونرتايل على تكنولوجيا فعالة من حيث   5من املادة    1حصول األطراف العاملة ابلفقرة   -سابعاا 

 (30/5طاعات التربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية )املقرر  الطاقة يف ق
إىل   3٠/٥يف معرض تقدميه هلذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل أن اجتماع األطراف طلب يف املقرر  -١33

 فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي إعداد تقرير عن تكلفة وتوافر أنواع التكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث
االحرتار العاملي واملعدات اليت حتافظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة أو تعززها. ولالستجابة هلذا الطلب، أنشأ 

. وُعرض املوجز التنفيذي للتقرير ٢٠١٩من تقرير الفريق لعام  4الفريق فرقة عمل، وصدر تقريرها بوصفه اجمللد 
 . UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1يف املرفق اخلامس للوثيقة 
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وقدمت السيدة هيلني روشا، الرئيسة املشاركة لفرقة العمل، عرضاً يوجز النتائج الرئيسية للتقرير، مبسامهات  -١34
من السيد بسام األسعد، املؤلف الرئيسي للفصل الثاين؛ والسيد عمر عبد العزيز، املؤلف الرئيسي للفصل الثالث؛  

صل الرابع. ويرد موجز للعرض، على النحو الذي ُقدم به، يف الفرع  والسيدة غابرييل دريفوس، املؤلفة الرئيسية للف
 الرابع من املرفق الثالث هلذا التقرير، بدون حترير رمسي.

 ورد أعضاء فرقة العمل بعد ذلك على أسئلة طرحها املمثلون عن العرض. -١3٥

ظروف درجات احلرارة وقال السيد األسعد، ردًا على األسئلة املتعلقة ابلتوافر، إن الضواغط املناسبة ل -١36
كمادة تربيد من    ٢٩٠-احمليطة العالية وذات قدرة التربيد اليت تبلغ طنني أو أكثر وتستخدم مركب اهليدروكربون

ألغراض الصيانة، قال إن   ٢٩٠-ال تتوفر إال بشكل حمدود. وفيما يتعلق بتوافر مركب اهليدروكربون 3الفئة ألف
ظراً ألن واليتها تتعلق أساساً بتوافر التكنولوجيا واملنتجات، ولكن ميكن تناول فرقة العمل مل تنظر يف هذا اجلانب، ن

هذه املسألة يف مرحلة الحقة. وفيما يتعلق بتوافق البدائل للبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، أظهرت  
ضة على إحداث االحرتار البحوث اليت أجريت يف إطار مشروع تعزيز استخدام مواد التربيد ذات القدرة املنخف

، واملشاريع األخرى توافر PRAHAالعاملي يف البلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية، واملعروف اختصاراً ب مشروع  
البدائل اجملدية، ولكنها جيب أن تقرتن بتحسني التصميم. وسُيقدم مزيد من املعلومات عن هذا املوضوع عندما  

وابلنسبة لقدرة الضواغط ذات السرعات املتغرية أو احملوالت على توفري الطاقة، أكد  تصبح نتائج البحوث متاحة.  
أنه على الرغم من أن وفورات الطاقة لن تكون كبرية يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية اليت تتسم بنطاق  

تتحقق يف حالة الضاغط الذي  صغري لتغري درجات احلرارة خالل النهار، إال أهنا ال تزال أكرب من الوفورات اليت
يعمل على أساس دورة التشغيل والتوقف، نتيجة املطابقة األقرب مع منحىن طلب محل التربيد اليومي الذي ميكن 

 حتقيقه ابستخدام احملوالت. 

يما  س وكان التربيد التبخريي مثاالً على تكنولوجيا التربيد املغايرة اليت جذبت االهتمام يف الفرتة األخرية، وال  -١37
يف البلدان اليت تعتدل فيها مستوايت الرطوبة النسبية. ولدى التربيد التبخريي القدرة على تقليل كمية الطاقة 

يف املائة. ويرد مزيد من املعلومات عنه يف الفصل الثاين عشر من تقرير تقييم   7٥املستهلكة على مدار العام بنحو  
. وجتدر اإلشارة إىل أن قدرة املعدات ٢٠١8واملضخات احلرارية لعام  جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء

ستعزز إذا مسحت التغيريات يف املعايري ابستخدام كميات أكرب من مواد التربيد يف الُنظم، وإذا أاتح حتسني جودة  
 مكوانت املعدات استخدام كميات أقل من شحنة مادة التربيد.

قدم أساساً حملة عن الوضع احلايل، فإن من املهم معرفة االجتاهات وأضاف أنه على الرغم من أن العرض   -١38
مع مرور الوقت، نظرًا ألن البحث والتطوير جلبا منتجات وتكنولوجيا جديدة إىل السوق، وللبقاء على علم  

 ابلفرص املتاحة لتيسري انتقال السوق إىل أنواع تكنولوجيا فعالة من حيث الطاقة مبجرد توافرها. 

إنتاج من أجل تصنيع معدات التربيد وتكييف اهلواء ى سؤال عن التكاليف الرأمسالية لتحويل خط  ورداً عل -١3٩
السيد عبد العزيز أن   ذات القدرة األقل على إحداث االحرتار العاملي وذات الفعالية األعلى من حيث الطاقة، أكد

التكاليف املعروضة هي التكاليف الرأمسالية اإلضافية للتحويل، ال إمجايل تكاليف خط تصنيع جديد. وأضاف أن 
مليون دوالر إلنشاء خطوط إنتاج جديدة للمباِدالت احلرارية ذات  ١.٥النطاق الذي يرتاوح بني مليون دوالر و 

فة أو إنتاج املباِدالت احلرارية داخليًا يف املصنع، يف حني أن خيار شراء القنوات الصغرية يشري إىل تكلفة إضا
املباِدالت احلرارية ذات القنوات الصغرية سيكون أقل تكلفة. وقال إن البلدان اليت تستهلك كميات قليلة تستورد 
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ضافة إىل رسوم الشحن من الصني، وابلتايل فإن تكلفة الشراء داخل البلد هي تكلفة الشراء ابإل املعدات عادةً 
 واالسترياد.

وتشمل جوانب امللكية الفكرية هلذا التحويل اعتبارات تتعلق ابلكفاءة يف استخدام الطاقة، مثل كيفية   -١4٠
بناء مباِدالت حرارية أكثر كفاءة وكيفية دمج مكوانت أكثر فعالية من حيث الطاقة يف النظم. ويتعني االعرتاف 

تطوير بدائل فعالة من حيث الطاقة. وال متثل تكلفة حتويل خط إنتاج لتصنيع معدات أبمهية اعتبارات السالمة عند  
منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، مبا يف ذلك تكاليف السالمة، عائقاً كبرياً عند حساهبا كتكاليف  

 لكل وحدة.

ً على سؤال عن العالقة بني السعر والكفاءة يف استخدام الطاقة، النتيجة  -١4١ وأكدت السيدة دريفوس، ردا
اليت تفيد أبنه ال يوجد إال ارتباط ضعيف بينهما، مما يعكس أن اسرتاتيجيات التسعري لدى الشركات تتضمن  

إدراج السمات  لعالمة التجارية أو مراعاة عوامل أخرى غري أداء الوحدة من حيث استخدام الطاقة، مثل مسعة ا
 .اإلضافية اليت يطلبها العمالء، مثل، القدرات الذكية

ويف معرض إشارة السيدة دريفوس إىل األسئلة املتعلقة بدور السوق يف تيسري توافر أنواع التكنولوجيا   -١4٢
لة عن هذه املسائل يف  املختلفة وسياساهتا الداعمة وكفاءهتا يف استخدام الطاقة، قالت إن هناك معلومات مفص

تقرير فرقة العمل. وتتوفر فرص خمتلفة العتماد سياسات من شأهنا أن تشجع أنواع التكنولوجيا اجلديدة عن طريق 
هتيئة بيئة مواتية يف السوق، وجتري بعض املبادرات اإلقليمية يف هذا الصدد. وتشمل فرص التعاون الدويل واإلقليمي 

كة، مما يسمح ابملزيد من قابلية املقارنة بني البلدان، وإبرام اتفاقات بشأن االعرتاف اختبار استخدام مقاييس مشرت 
املتبادل. ويف األسواق الصغرية، تسمح املقاييس واملعايري املوحدة ابإلشارة إىل زايدة الطلب، مما ميّكن األسواق من  

ت واملبادرات القائمة لتيسري التعاون وتبادل حتقيق وفورات احلجم عند الشراء من املّصنعني. وهناك عدد من املنتداي
أفضل املمارسات فيما يتعلق ابلكفاءة يف استخدام الطاقة، مبا يف ذلك مبادرات ’’متحدون من أجل الكفاءة‘‘، 
و’’منتدى الوزراء من أجل الطاقة النظيفة‘‘، و’’نشر املعدات واألجهزة فائقة الكفاءة‘‘. ومن األمثلة على قصص 

سياسات املوحدة للكفاءة والتربيد يف الياابن، واليت حققت انتقااًل سريعاً لسوق التكنولوجيا، واألدوات  النجاح ال
والُنهج املعتمدة يف اهلند، واليت أدت إىل زايدة كبرية يف متوسط كفاءة معدات تكييف اهلواء على مدار العقد 

هور وعن طريق سياسات اجتذاب السوق، مثل  مثالً، من خالل نظام عالمات خبمس جنوم يعرفه اجلم -املاضي 
 الشراء بكميات كبرية للمساعدة يف خفض سعر التكنولوجيا عالية الكفاءة.

وأضاف السيد نيهار شاه، أحد أعضاء فرقة العمل، أن العمل جيري على أنواع تكنولوجيا التحويل البيين   -١43
قتصادات. وأاتح العمل إجراء مقارنة للمعايري  من حيث تعلقها مبقاييس الكفاءة يف استخدام الطاقة ملختلف اال

 الدنيا ألداء الطاقة بني البلدان.

وقالت السيدة روشا، ردًا على سؤال عن اختبار األجهزة، إن هذا ليس جزءًا من والية فرقة العمل،  -١44
نطوي على حل وسط  وابلتايل مل يُدرج يف التقرير. غري أنه من املهم إدراك أن اختبار األجهزة واملنتجات األخرى ي

بني الظروف القابلة للتكرار وظروف احلياة الواقعية. ولكي تكون منهجية ما قابلة للتكرار، يتعني عليها أن تنتج 
بياانت قابلة للمقارنة ابستخدام إجراءات موحدة، وهو ما قد ال يعكس الواقع يف الظروف اجلغرافية املختلفة. 

ابإلبالغ عما إذا كانت   ٥أجل السماح للبلدان العاملة ابملادة  ويلزم حتسني خطوات تشخيص األعطال من
 املعدات ال تعمل بصورة صحيحة ولتحديد مستوايت استهالك الطاقة يف الظروف احمللية. 
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ويف ختام جلسة األسئلة واألجوبة، قال السيد آشلي وودكوك، الرئيس املشارك لفرقة العمل، إنه ال ينبغي  -١4٥
أن يكون يف وضع يستورد فيه معدات تكييف هواء غري فعالة ومكلفة.    ٥املة ابملادة  ألي طرف من األطراف الع

ولذلك، من الضروري دعم انتقال تلك البلدان إىل أنواع التكنولوجيا ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار 
اطق العامل لتعزيز احلركة  العاملي وذات الكفاءة العالية يف استخدام الطاقة، واستكشاف اإلمكاانت يف خمتلف من

 حنو احللول التكنولوجية احملّسنة. 

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، طلب العديد من املمثلني، مبن فيهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان،  -١46
إضافة عناصر إىل التقرير، مبا يف ذلك إشارة إىل ما تعتربه فرقة العمل تكنولوجيا ’’منخفضة القدرة على إحداث 

الحرتار العاملي‘‘، يف مقابل تكنولوجيا ’’متوسطة القدرة‘‘ أو ’’عالية القدرة‘‘ ألغراض التقرير؛ ومعلومات إضافية  ا
عن املعايري الدنيا ألداء الطاقة، مبا يف ذلك بشأن اإلنفاذ؛ وإدراج املعايري الدنيا ألداء الطاقة يف قوانني البناء؛ 

لتحقيق الكفاءة يف استخدام الطاقة ودعم التخلص التدرجيي من مركبات  وتصميم املعايري الدنيا ألداء الطاقة 
الكربون اهليدروفلورية؛ وما ينطوي عليه تطبيق املعايري الدنيا ألداء الطاقة وما هي القطاعات اليت ميكن فيها تطبيق 

دنيا ألداء الطاقة وأعلى  تلك املعايري على املدى املتوسط؛ ومعلومات، يف شكل جداول، عن العالقة بني املعايري ال
معدات متاحة من حيث الكفاءة يف استخدام الطاقة يف املناطق املختلفة؛ وتقدمي مزيد من املعلومات عن املفهوم  
الذي يفيد أبن التعاون الدويل واإلقليمي بشأن املعايري ميكن أن يساعد البلدان على االستفادة من وفورات احلجم، 

ار؛ ومعلومات إضافية، يف شكل جداول، عن أنواع التكنولوجيا املرخصة أو املسجلة  ودفع االبتكار وخفض األسع
برباءة اخرتاع واملتاحة لتعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة ومواد التربيد السائلة اجلديدة، وكيف يرتبط ذلك بتحويل 

هم كيفية انتشار أنواع التكنولوجيا  شركة تصنيع عن استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، للمساعدة يف ف
وما هي العوائق لذلك؛ وإشارة واضحة إىل أنواع الكفاءة يف استخدام الطاقة اليت تندرج يف سياق الربوتوكول وكيفية  
إرساء أساس ملشاريع مستقبلية ميوهلا الصندوق املتعدد األطراف؛ ومعلومات عن توافر التكنولوجيا على املستوى 

لومات عن الُنهج اجلديدة إزاء املشرتايت، بصرف النظر عن القطاع، ابلنسبة للبلدان اليت متثل فيها  اإلقليمي؛ ومع
املسافة والنقل عوامل تكلفة؛ ومعلومات عن التمويل الدويل والثنائي املتاح ملشاريع الكفاءة يف استخدام الطاقة؛  

والبلدان غري العاملة ابملادة    ٥لبلدان العاملة ابملادة  ومعلومات عن املنتجات اليت أدخلت أو اليت جيري إدخاهلا يف ا
، وال سيما نظم تكييف اهلواء املركزية اليت تستخدم مواد تربيد غري مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك  ٥

روفلورية؛  مقارنة للتكاليف مع النظم اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو مركبات الكربون اهليد
ومعلومات إضافية عن التكنولوجيا املغايرة، وخاصة البدائل لتكييف اهلواء؛ وزايدة الرتكيز على االرتباط بني الكفاءة 
يف استخدام الطاقة والسالمة، مبا يف ذلك أمثلة فعلية، وال سيما لتبديد الشواغل اليت لدى البلدان ذات درجات 

 عن كيفية حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة يف قطاع الصيانة.  احلرارة احمليطة العالية؛ ومعلومات 

وابإلضافة إىل ذلك، حتدث العديد من املمثلني من البلدان اليت تستهلك كميات قليلة والبلدان ذات  -١47
درجات احلرارة احمليطة العالية عن التحدايت اخلاصة اليت تواجهها تلك البلدان يف احلصول على أنواع التكنولوجيا  
البديلة واعتمادها. ففي حالة البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية اليت لديها استهالك كبري من معدات  
تكييف اهلواء، كثرياً ما يؤدي غياب القواعد التنظيمية القابلة للتطبيق على املصنعني إىل صعوبة إزالة التكنولوجيا  

على الوفاء ابلتزاماهتا مبوجب الربوتوكول وتعديل كيغايل. أما البلدان غري املرغوب فيها، مما يهدد قدرة تلك البلدان  
اليت تستهلك كميات قليلة، واليت اعتمد الكثري منها سياسة ختطي استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية لالنتقال  

صعوابت يف احلصول  مباشرًة إىل أنواع التكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، فإهنا تواجه
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على التكنولوجيا اجلديدة حىت عندما تكون متاحة ابلفعل، ألسباب تشمل صغر حجم أسواقها، وافتقارها للمعايري  
 والقدرات، والتكلفة الباهظة غري االعتيادية للحصول على معدات جديدة.

ية التدريب وبناء  وأكد عدد من املمثلني، مبن فيهم ممثل حتدث ابسم جمموعة من البلدان، على أمه -١48
القدرات. وقال ممثالن إن على اللجنة التنفيذية للصندوق أن أتخذ يف االعتبار بناء القدرات التقنية لكل من  
املعدات اجلديدة ومواد التربيد اجلديدة عند املوافقة على املشاريع. وأشار ممثل آخر، متحداًث ابسم جمموعة من  

تبار التسرب سيخلقان وظائف يف االقتصاد األخضر ويفيدان مجيع األطراف البلدان، إىل أن حتسني الصيانة واخ
 على املدى الطويل.

واتفق الفريق العامل على أن حيّدث فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقريره مبعلومات إضافية، مع   -١4٩
 دي والثالثون لألطراف.مراعاة ما ورد من تعليقات، وأن يقدم التقرير احملّدث لكي ينظر فيه االجتماع احلا

الروابط بني ُمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وُمركبات الكربون اهليدروفلورية يف سياق االنتقال  -اثمناا 
 (٨9، الفقرة  UNEP/OzL.Pro.30/11)إىل البدائل املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي  

املسألة عرضتها يف البداية اململكة العربية السعودية قبل   عرض الرئيس املشارك هذا البند، فأشار إىل أن -١٥٠
عامني، ونوقشت يف كل اجتماع من اجتماعات الفريق العامل اليت عقدت منذ ذلك احلني. وأكد االجتماع 
الثالثني لألطراف على أمهية هذه املسألة، ولكنه وافق على إرجاء املناقشة إىل االجتماع احلايل بسبب ضيق الوقت.  

على املناقشات اليت أجريت يف االجتماع األربعني للفريق  أن جتري املناقشات بناءً   ذلك الوقت، اقرتح أيضاً ويف
، وأوجز جمدداً يف الوثيقة (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/7)العامل، على النحو الذي أوجز يف تقرير ذلك االجتماع  

UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2  (. ٥3إىل  ٥٠)الفقرات من 

ألن بعض البلدان اليت تتسم   ووجه أحد املمثلني االهتمام إىل أن بند جدول األعمال اقرتح أصالً   -١٥١
بدرجات احلرارة احمليطة العالية وجدت صعوابت مع توقيت التخلص النهائي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

ات الكربون اهليدروفلورية، وال سيما يف ضوء احتياجاهتا إىل تكييف  فلورية ابالقرتان مع التخفيض التدرجيي ملركب
وهي ابختصار تواجه معضلة، ميكن أن حتتاج فيها إىل زايدة اعتمادها على مركبات الكربون اهليدروفلورية  اهلواء.

مركبات الكربون  ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي من أجل تلبية التزاماهتا ابلتخلص التدرجيي من
وتنظر بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العربية بوجه خاص إىل املشروع اإلرشادي التابع  اهليدروكلورية فلورية.

للمشروع الثاين لتعزيز استخدام مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف البلدان ذات 
واملتعلق ببدائل مواد التربيد للبلدان ذات درجة احلرارة احمليطة العالية،   (PRAHA II)درجة احلرارة احمليطة العالية 

وكذلك إىل التقرير املنتظر بشأن مشروعني إرشاديني لتصنيع مكيفات اهلواء يف اململكة العربية السعودية، التماساً  
 للحلول املمكنة.

الجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل لكي  ولذلك فهو يقرتح إرجاء املناقشة بشأن هذه املسألة إىل ا -١٥٢
تتمكن األطراف من تلقي التقارير املعلقة، وتقييم املعلومات الواردة فيها والنظر يف اسرتاتيجيات معاجلة هذه 
املشاكل لألجلني القصري والبعيد. وأضاف أن أتجيل املناقشة سيتيح الوقت الكايف أيضاً لفريق التقييم التكنولوجي  

قتصادي لتحديث تقريره بشأن كفاءة استخدام الطاقة، من أجل حتقيق هدف ختفيض مركبات الكربون واال
خطط إدارة مركبات  ٥من األطراف العاملة ابملادة  ١، ولكي تعد اجملموعة ٢٠٢٠اهليدروكلورية فلورية لعام 

ة التنفيذية، اللتان ستقومان بدورمها الكربون اهليدروفلورية يف إطار تعديل كيغايل، ولكي تستعرضها األمانة واللجن
 حنو حتقيق االمتثال. مبواصلة إطالع األطراف بشأن سبل املضي قدماً 
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وتناول عدد من املمثلني الكلمة دعمًا القرتاح أتجيل املناقشة، وكان منهم ممثالن أكدا على التزام  -١٥3
 حكومتيهما بتناول املسائل وابلتقيد ابلتزاماهتما مبوجب الربوتوكول.

والحظ ممثالن، وأيدمها يف ذلك ممثل اثلث، أن التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية   -١٥4
واالنتقال إىل بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يؤداين إىل نشوء خمزوانت من مركبات  

رتفع تكلفة تدمريها، وطلبا أن تؤخذ تكاليف التدمري ومركبات الكربون اهليدروفلورية ت  ،الكربون اهليدروكلورية فلورية
 . عند متويل املشاريعيف احلسبان 

واتفق الفريق العامل على أن يؤجل، إىل اجتماعه الثاين واألربعني، مواصلة النظر يف الصالت القائمة بني   -١٥٥
إىل البدائل ذات القدرة املنخفضة   مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية عند االنتقال

 على إحداث االحرتار العاملي.
 (199، الفقرة  UNEP/OzL.Pro.30/11)معايري السالمة   -اتسعاا 

من   ٥7إىل  ٥4عرض الرئيس املشارك هذا البند، فوجه االنتباه إىل املعلومات الواردة يف الفقرات من  -١٥6
، مشرياً إىل أن األطراف انقشت يف االجتماع الثالثني لألطراف مسألة معايري  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2الوثيقة  

على التقدم الذي   إحداث االحرتار العاملي، مركزةً   األمان ملواد التربيد القابلة لالشتعال ذات القدرة املنخفضة على
، ووافقت على أن تدرج هذه ٢٩/١١ابملقرر  جمدول لتلك املعايري، عمالً  أحرزته األمانة يف وضع عرض عام

من التقدم يف وضع العرض   املسألة على جدول أعمال االجتماع احلايل. ومنذ ذلك الوقت، حققت األمانة مزيداً 
مع مراعاة املعلومات الواردة من األطراف، وطورت أداة إلكرتونية تعمل عن طريق شبكة اإلنرتنت   العام اجملدول،

توفر املعلومات الواردة يف العرض اجملدول وميكن حتديثها بسهولة. وميكن االطالع على العرض العام اجملدول و 
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/3/Rev.1: واملعلومات املتعلقة ابألداة اإللكرتونية يف وثيقة املعلومات التالية

ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب العديد من املمثلني عن تقديرهم لألمانة على تطوير األداة اإللكرتونية،  -١٥7
وسهلة االستعمال، وكذلك عن تقديرهم جلميع األطراف اليت قدمت املعلومات املتعلقة  اليت قالوا إهنا مفيدة جداً 

ىل األمانة. وشجع عدة ممثلني األطراف على مواصلة تزويد األمانة ابملعلومات عن معايري األمان،  مبعايري األمان إ
. وحتدث أحد املمثلني ابسم جمموعة من  هاتزيد تطوير أن و  وطلبوا إىل األمانة أن تواصل حتديث األداة اإللكرتونية

، وأن توفر املعلومات عن راً على موقعها الشبكيفاقرتح أن جتعل الوصول إىل األداة اإللكرتونية أكثر يساألطراف،  
املعايري األخرى ذات الصلة، مثل تلك املتعلقة بكفاءة الطاقة للمباين أو املعدات، وبشروط االختبار املنسقة  

 للحكم على أداء التربيد ملكيفات اهلواء.

 للجنة 8٩-٢-6٠33٥عيار املوفيما يتعلق ببعض املعايري احملددة، قال اثنان من املمثلني إن استعراض  -١٥8
  ييسر التوسع، ألنه من أجل إدراج شروط جديدة ملواد التربيد التجارية ميثل تقدماً ( IEC)الكهرابئية التقنية الدولية 

يف استخدام مواد التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وشددا على أمهية كفالة تنقيح مجيع 
يف حتقيق أهداف  املعايري ذات الصلة إلاتحة زايدة التوافر واالستخدام ملواد التربيد تلك، ومن مث املضي قدماً 

مات موحدة بشأن املعايري اليت تنظم استخدام اثين أكسيد الكربون بروتوكول مونرتايل. وقال ممثل آخر إنه تلزم معلو 
 كمادة تربيد، وال سيما يف قطاع التربيد التجاري.

وقال ممثالن إنه على الرغم من أن األداة اإللكرتونية متثل مصدراً جيداً للمعلومات بشأن معايري األمان   -١٥٩
ينبغي أن تنظر األطراف بعناية فيما إذا  إال أنه ا الوطنية، الدولية وميكن لألطراف الرجوع إليها عند وضع معايريه

كانت معايري معينة تناسب أراضي كل منها وينبغي تطبيقها فيها. وعليها أيضًا أن تتوخى احلذر إزاء مطالبة  
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ولية، يلزم أطراف أخرى بتلبية معايري معينة. وقال ممثل آخر إنه ابإلضافة إىل املعلومات املتعلقة مبعايري األمان الد
، وذلك للحكومة وأصحاب  ٥التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بتلك املعايري لدى األطراف العاملة ابملادة 

املصلحة من قطاع الصناعة على حد سواء، كما يلزم إذكاء الوعي العام بشأن االستخدام اآلمن للمعدات ذات 
 الصلة.  

ء مواصلة النظر يف هذه املسألة إىل االجتماع احلادي والثالثني وبعد املناقشة، اتفق الفريق العامل على إرجا  -١6٠
 لألطراف.

استعراض اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت  -عاشراا 
 (30/15اخلربة ألعضائه )املقّرر  

ستعرض اختصاصات فريق التقييم عرض الرئيس املشارك هذا البند، فوجه االنتباه إىل الوثيقة اليت ت -١6١
،  (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/4)التكنولوجي واالقتصادي وتكوينه وتوازنه وعبء عمله وجماالت اخلربة ألعضائه 

. وترد املعلومات األساسية بشأن هذه املسألة يف الوثيقتني  3٠/١٥ابملقرر  عمالً  واليت أعدهتا األمانة
UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2  ( و6٠إىل  ٥8)الفقرات منUNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/6  . 

واملفيدة   املعلومات الشاملةويف املناقشة اليت تلت ذلك، توجه الكثري من املمثلني ابلشكر إىل األمانة على   -١6٢
اليت ُقدمت بشأن املسألة وأعربوا عن تقديرهم ملا قام به أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له من عمل  

 شاق، كان معظمه دون مقابل، وكذلك ملا أعدوه من تقارير قيمة تسرتشد هبا األطراف يف اختاذ القرارات. 

ح واختيار أعضاء الفريق واهليئات الفرعية التابعة له، اقرتح  ويف إطار التفكري يف كيفية تعزيز عملية ترشي -١63
على سبيل  –مع اختصاصات الفريق  أحد املمثلني حتسني العملية عن طريق ما يلي: )أ( كفالة أنه يتفق متاماً 

ليات  املثال، ابلطلب إىل األمانة أو إىل أي كيان آخر تقدمي املعلومات التفصيلية ابنتظام إىل األطراف بشأن عم
تعيني واختيار اخلرباء؛ )ب( توفري مزيد من الوضوح بشأن معايري ترشيح واختيار اخلرباء، بوسائل منها توفري  

عن اخلربات   عن اخلربات اليت يتمتع هبا األعضاء احلاليون وأساس اختيار كل عضو، فضالً   معلومات أكثر تفصيالً 
أن عمليات الرتشيح واالختيار تتم أبكرب قدر ممكن من  الالزمة يف ”مصفوفة اخلربات املطلوبة“ والتأكد من 

املوضوعية والشفافية؛ )ج( حتديد أسباب فرتات تعيني اخلرباء املختارين، وال سيما لفرتات العضوية اليت تقل عن  
 أربع سنوات ولتجديدات فرتات العضوية، لضمان التوازن بني االستمرارية وتداول العضوية بصورة معقولة. 

إنه    ثل آخر عن أتييده للدعوة إىل املزيد من الوضوح بشأن معايري اختيار اخلرباء، وأضاف قائالً وأعرب مم -١64
واألطراف غري العاملة هبا، فضالً   ٥من املهم أيضاً حتقيق مزيد من التوازن يف التمثيل بني األطراف العاملة ابملادة 

 تقنية التابعة له. عن التوازن بني اجلنسني يف الفريق ومجيع جلان اخليارات ال

وقال ممثل اثلث إن من املهم أن توضع آلية أو عملية، ابلتشاور مع جهات التنسيق الوطنية، حبيث   -١6٥
تتمكن األطراف من خالهلا معرفة مدى التقيد ابختصاصات الفريق. وأعرب عدة ممثلني عن أتييدهم لالقرتاح،  

ويف جلان اخليارات التقنية التابعة له على الرغم من مالحظني أن بعض املناطق غري ممثلة بشكل كاف يف الفريق 
أن حتقيق التمثيل اإلقليمي املتوازن هو هدف معلن يف اختصاصات الفريق، وحتقيقه سيكفل إيالء االعتبار الواجب  

 لالحتياجات الفريدة لكل منطقة يف عمل الفريق واهليئات الفرعية التابعة له. 

قرتاحات املختلفة اليت قدمها آخرون، وشددوا على أمهية ضمان قدر وأعرب عدة ممثلني عن أتييدهم لال  -١66
أكرب من الشفافية يف عملية االختيار، مبا يف ذلك اختيار اخلرباء املرشحني ورفضهم. وقال أحد املمثلني إنه لكفالة 
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ابلفعل لفرتة أربع  تداول عضوية اخلرباء بصورة معقولة ينبغي أن توضع قيود على إعادة تعيني اخلرباء الذين عملوا
 سنوات.

إن الفريق اعتاد أن يقدم ابنتظام قدراً كبريًا من املعلومات لألطراف بشأن  وقالت واحدة من املمثلني -١67
بعض املسائل املثارة، مبا يف ذلك ما يتعلق بتكوين هيئاته واخلربات اليت يتمتع هبا أعضاؤه وانتماءاهتم. وأكدت، 

ال كممثلني   ،ن املهم أيضاً التذكري أبن أعضاء الفريق يعملون بصفتهم الشخصيةوأيدها يف ذلك ممثل آخر، أن م 
 للبلدان أو الكياانت اليت ينتمون إليها. 

وقال عدة ممثلني آخرين إهنم على استعداد ملناقشة السبل الكفيلة بتحسني تنفيذ اختصاصات الفريق  -١68
لى أن املناقشة مل تكشف عن أي رغبة يف تنقيح  وتعزيز شفافية عملية ترشيح اخلرباء واختيارهم. وشددوا ع

االختصاصات نفسها. وأعرب اثنان منهما عن أتييدمها للمقرتحات الرامية إىل حتسني مصفوفة اخلربات املطلوبة 
ملنح األطراف فهمًا أفضل ملصفوفة اخلربات املطلوبة للفريق. ولكنهما مع ذلك رغبا يف التأكيد على أن ضمان  

عملية الرتشيح مسؤولية مشرتكة بني الفريق واألطراف. وبشكل خاص، تتوىل األطراف مسؤولية  سالمة وشفافية 
النظر على النحو الواجب يف مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل تقدمي الرتشيحات، وعليها أيضاً أن تتشاور مع الرؤساء  

ميكن لألطراف استخدام املصفوفة من أجل  املشاركني للفريق قبل ترشيح كبار اخلرباء. وبرتشيح اخلرباء املؤهلني، 
، وذلك يف الفريق واهليئات ٥حتقيق أهداف التوازن اإلقليمي وحتقيق قدر أكرب من التمثيل لألطراف العاملة ابملادة  

 الفرعية التابعة له. 

يف   –  يف جماالت املساواة بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف وقال عدد من املمثلني إن الفريق أحرز تقدماً  -١6٩
وينبغي أال يغفل عن حتقيق أي من هذين اهلدفني. ويف الوقت نفسه،   –الواقع يسود حالياً التكافؤ بني اجلنسني 

فإن ضمان توفر اخلربات واملهارات الصحيحة يف الفريق وهيئاته الفرعية ينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي لعملية 
عن املساواة بني اجلنسني يف   ٢٠١٩صدر يف حزيران/يونيه  إن تقريراً الرتشيح واالختيار. وقال أحد املمثلني 

ويتاح االطالع عليه على موقعها الشبكي، قد يكون مفيداً يف السعي إىل حتقيق    معاهدات األوزون، أعدته األمانة
 التوازن بني اجلنسني يف عضوية جلان اخليارات التقنية. 

أي مفاده أن املمارسة اليت تتطلب من الفريق وفيما يتعلق بتحدايت عبء العمل، أعرب ممثالن عن ر  -١7٠
وجلان اخليارات التقنية التابعة له إصدار تقارير مرحلية لكي ينظر فيها الفريق العامل وتقارير هنائية لكي ينظر فيها 

  اجتماع األطراف ينبغي أن تصبح االستثناء، ال القاعدة، فإنتاج العديد من التقارير املؤقتة جيعل من الصعب على
 الفريق وأجهزته الفرعية التعامل مع املسائل اإلدارية.

وبعد املناقشة، اتفق الفريق العامل على مواصلة املشاورات غري الرمسية بشأن هذه املسألة على هامش   -١7١
 االجتماع.

ويف وقت الحق، عرض ممثل اململكة العربية السعودية ورقة غرفة اجتماعات تتضمن مشروع مقرر، وقدم  -١7٢
  ،واململكة العربية السعودية ،والكويت ،وعمان ،والبحرين ،واإلمارات العربية املتحدة ،سم األرجنتنياملشروع اب

 واهلند.  ،ونيجرياي

واتفق الفريق العامل على مناقشة مشروع املقرر املقرتح يف إطار فريق غري رمسي تشرتك يف تيسريه السيدة  -١73
 الرا حيدر )لبنان( والسيد فيليب شيموين )كندا(. 
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ويف وقت الحق، أفاد امليسر املشارك للفريق غري الرمسي أن املناقشات أدت إىل إدخال تنقيحات على  -١74
على ذلك، اقرتح أن ينظر فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وأمانة األوزون فيما إذا كان    النص املقرتح. وعالوةً 

 .ينبغي حتديث استمارة ترشيح اخلرباء لكي تعكس الظروف الراهنة

واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح بصيغته الواردة يف الفرع دال من املرفق األول هلذا  -١7٥
 الثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيه.و التقرير إىل االجتماع احلادي 

،  UNEP/OzL.Pro.30/11) عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل -حادي عشر
 (177الفقرة 

خالل مناقشة عضوية اللجنة التنفيذية، تلقى االجتماع ،  فأشار إىل أنه  ،عرض الرئيس املشارك هذا البند -١76
الثالثون لألطراف اقرتاحًا قدمه ممثل أرمينيا ابسم األطراف من منطقة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى، بزايدة عدد 

ومن سبعة إىل مثانية أعضاء من   ٥ مثانية أعضاء من األطراف غري العاملة ابملادة أعضاء اللجنة من سبعة إىل
. ويشمل الرتتيب اجلديد مقعداً دائمًا ملمثل عن منطقة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى،  ٥األطراف العاملة ابملادة 

. ويف وقت  38/ ١6يف املقرر وذلك خالفاً للرتتيب القائم على أساس تناوب العضوية ألربع سنوات الذي اعتمد 
الحق، انقشت األطراف هذه املسألة يف اجتماعها الثالثني، وذلك يف جلسة عامة وبصورة غري رمسية على هامش  
االجتماع. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات، مبا يف ذلك موجز للمناقشات اليت أجريت يف اجللسات  

 . (67ىل إ 6١)الفقرات من   UNEP/OzL.Pro/WG.1/41/2العامة، يف الوثيقة 
وعرضت ممثلة البوسنة واهلرسك ورقة غرفة اجتماعات قدمتها أرمينيا والبوسنة واهلرسك ابسم منطقة أورواب  -١77

الشرقية وآسيا الوسطى وتضمنت اقرتاح مشروع مقرر بشأن هذه املسألة من أجل إحالته إىل االجتماع احلادي 
وعضو    ٥لى مقرتح إلضافة عضو إضايف واحد من األطراف غري العاملة ابملادة  والثالثني لألطراف. وحتتوي الورقة ع

مع إعطاء مقعد دائم ملنطقة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى بني األطراف ،  ٥إضايف واحد من البلدان العاملة ابملادة  
 املقعد الذي يشغل . وأوضحت أنه نُظر يف البداية يف طريقتني لتصحيح اختالل التوازن يف٥العاملة ابملادة 

ابلتناوب: ختصيص ذلك املقعد بشكل دائم للمنطقة، مما سيشكل إجحافاً حبق املناطق األخرى، أو توسيع نطاق 
 العضوية على النحو املقرتح. وأكدت أن مجيع املناطق تتمتع حبقوق متساوية يف املشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية.

شأن ما إذا كانت منطقة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى متثل واحدة ويف سياق الرد على االستفسارات ب -١78
من مناطق األمم املتحدة الرمسية اخلمس، أشارت إىل أن اجملموعة قُبلت بوصفها إحدى اجملموعات اإلقليمية 

ألطراف  اجلوانب املشرتكة اليت جتمعها اب  وأفادت األطراف يف آسيا الوسطى أناخلمس يف إطار بروتوكول مونرتايل.  
يف منطقة أورواب الشرقية أكثر بكثري من تلك اليت جتمعها ابألطراف يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. ويف االجتماع 

 يف جلنة التنفيذ، ممثلة عن منطقة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى. الثالثني لألطراف، رشحت تركيا عضواً 
لذين تناولوا الكلمة عن رغبتهم يف إجياد حل للمسألة ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أعرب مجيع املمثلني ا -١7٩

اليت أاثرهتا املنطقة. وود بعضهم إيالء االعتبار الواجب لالقرتاح، قائلني إنه من حق كل منطقة أن متثل متثياًل كافياً.  
كنهم أضافوا  وأعرب آخرون عن القلق من أن زايدة عدد األعضاء قد يزعزع التوازن الدقيق يف اللجنة التنفيذية، ول

ً ألنه يتيح   أنه قد توجد طرق أخرى لتمكني املنطقة من املشاركة بصورة أكمل. وهيكل العضوية احلايل مرن جدا
لألعضاء ضم ممثلي األطراف األخرى إىل وفودها. وأشارت واحدة من املمثلني إىل أن عدداً من األطراف أعرب 

قالت إهنا تشعر ابلقلق إزاء السابقة اليت  و ة التمثيل يف اللجنة، يف االجتماع الثالثني لألطراف عن الرغبة يف زايد
 سيمثلها اعتماد املقرتح.  
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وأجاب ممثل منطقة أورواب الشرقية وآسيا الوسطى أن مسعى املنطقة ليس املشاركة الكاملة، وإمنا املشاركة  -١8٠
األساسية للدول األعضاء يف األمم  على قدم املساواة مع املناطق األخرى، نظرًا ألن املساواة متثل أحد املبادئ 

 املتحدة.
واتفق الفريق العامل املفتوح العضوية على إنشاء فريق غري رمسي تشرتك يف تيسريه السيدة إليزابيث مونتزرت   -١8١

 )أملانيا( والسيدة لورا بريون )األرجنتني( ملواصلة املناقشات بشأن مشروع املقرر املقرتح. 
شارك للفريق غري الرمسي أبن الفريق انقش مشروع املقرر املقرتح وتبادل ويف وقت الحق، أفاد امليسر امل -١8٢

أعضاؤه اآلراء واخلربات فيما يتعلق ابلشواغل اليت أعرب عنها مقدمو االقرتاح. ونظر الفريق يف خيارات خمتلفة  
يف إطار اهليكل احلايل للجنة التنفيذية أو إبدخال تعديالت عليه، ولكن يلزم إجراء  ملعاجلة هذه الشواغل، سواءً 

 مزيد من املناقشات بشأن هذه اخليارات.
واتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح بصيغته الواردة يف الفرع هاء من املرفق األول هلذا  -١83

 طراف ملواصلة النظر فيه.الثالثني لألو التقرير إىل االجتماع احلادي 
الطلب املقدم من أذربيجان لكي ُتدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي  -اثين عشر

 ايء من بروتوكول مونرتايل ٢من املادة  4و ٢ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني 
طلبت حكومة أذربيجان أن   ٢٠١٩بند، فأشار إىل أنه يف آذار/مارس عرض الرئيس املشارك هذا ال -١84

تُدرج أمانة األوزون على جدول األعمال املؤقت لالجتماع احلايل الطلب الذي تقدم به الطرف لالنضمام إىل  
ء اي ٢من املادة  4و ٢االحتاد الروسي، وأوزبكستان، وبيالروس، وطاجيكستان، وكازاخستان يف تنفيذ الفقرتني 

من الربوتوكول، وهبذا اتباع جدول ختفيض تدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية متأخر قلياًل عن جدول األطراف 
. وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن هذه املسألة يف الوثيقة  ٢األخرى العاملة ابملادة 

UNEP/OzL.Pro/WG.1/41/2  (. 7٢إىل  6٩)الفقرات من 

بيجان ورقة غرفة اجتماعات تتضمن اقرتاحاً ملشروع مقرر بشأن هذه املسألة، إلحالته  وعرضت ممثلة أذر  -١8٥
إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف. وقالت إن حكومتها ملتزمة بتلبية التزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل،  

.  ٢٠٢٠وفلورية حبلول العام وإهنا تسري يف الطريق الصحيح حنو التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدر 
ولكن يف املاضي وجد البلد نفسه يف حالة عدم امتثال اللتزاماته يف بعض األحيان، وملا كان البلد بصدد التصديق  
على تعديل كيغايل، فهو ال يرغب يف حدوث األمر نفسه فيما يتعلق ابلتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

جان يف االجتماع الثامن والعشرين لألطراف، وابلتايل مل يتح هلا أن تكفل إدراجها على اهليدروفلورية. ومل متثَّل أذربي
 ايء من الربوتوكول.  ٢من املادة  4و ٢قائمة األطراف اليت ستنفذ الفقرات 

عن أتييدهم لالقرتاح. وقال    وحتدث عدد من املمثلني، منهم ممثل تكلم ابسم جمموعة من البلدان، فأعربوا -١86
بعضهم إهنم يفضلون ممارسة املرونة اليت يوفرها بروتوكول مونرتايل بداًل من املخاطرة حبدوث حالة عدم امتثال.  
وقالت ممثلة أخرى إهنا تقدر اجلهد االستباقي الذي تبذله حكومة أذربيجان يف حماولتها جتنب حالة عدم االمتثال،  

م من رغبتها يف مواصلة النظر يف املسألة، فهي متيل إىل حتبيذ االقرتاح. وقال أحد املمثلني وأضافت أهنا على الرغ
 إن حكومته تؤيد التطبيق نظراً للظروف اخلاصة ألذربيجان. 

وقال بعض املمثلني اآلخرين، منهم ممثل تكلم ابسم جمموعة من األطراف، إهنم حيتاجون إىل مزيد من  -١87
آلاثر املرتتبة عليه، وذلك ألسباب متنوعة منها أن األساس املنطقي لالقرتاح مل يكن  الوقت لدراسة االقرتاح وا
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واضحًا إىل أن أُعطي التفسري الشفوي له؛ ولشعورهم ابلقلق إزاء اآلاثر املرتتبة على إعادة فتح املناقشات بشأن  
ن اآلاثر البيئية املرتتبة على ، الذي صيغ بعناية بعد الكثري من املفاوضات وعمليات التسوية؛ وأل٢8/٢املقرر 

أتخري أذربيجان للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية غري معروفة حىت اآلن؛ والحتمال أن يشكل  
 ذلك سابقة لألطراف األخرى، أو قد يرد اقرتاح يدعو إىل تعديل جوانب أخرى من املقرر. 

املعنية مشاورات ثنائية بشأن هذه املسألة   عقد األطرافالفريق العامل املفتوح العضوية على أن تواتفق  -١88
 وتقدم تقريراً عن نتائج هذه املشاورات إىل اجللسات العامة. 

وقت الحق أبلغت ممثلة أذربيجان عن املشاورات الثنائية اليت أجرهتا مع أطراف خمتلفة، فقالت إن  ويف -١8٩
يف إاثرة قلق لدى بعض  تسببت املقرر  مشروع  من اإلسقاط مواقع بعض أن إىل ابلنظراملشاورات كانت مفيدة، 

األطراف. وقالت إهنا تعتزم تقدمي مقرتح منقح ملشروع مقرر لتحسني الصيغة اليت ستحال إىل االجتماع احلادي 
 والثالثني لألطراف.

واتفق الفريق العامل على إحالة الصيغة احلالية من مشروع املقرر على النحو الوارد يف الفرع واو من املرفق  -١٩٠
 قرير إىل االجتماع احلادي والثالثني لألطراف ملواصلة النظر فيه. األول هلذا الت

خطر عدم امتثال مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية للقيم املستهدفة لتخفيض إنتاج واستهالك مركبات الكربون  -اثلث عشر
 اهليدروكلورية فلورية

رسلت مجهورية كوراي الشعبية  أ  ٢٠١٩عرض الرئيس املشارك هذا البند، مذكرًا أبنه يف آذار/مارس  -١٩١
الدميقراطية رسالة ختطر فيها أمانة األوزون ابحتمال تعرض الطرف خلطر عدم االمتثال اللتزاماته مبوجب بروتوكول  

، بسبب عدم قدرته على الشروع يف خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون ٢٠١٩مونرتايل من عام 
املتعلقة هبا، نتيجة للقيود الناشئة عن اجلزاءات اليت فرضها جملس األمن. وطلبت  اهليدروكلورية فلورية واألنشطة

مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية أن يناقش االجتماع احلايل واالجتماع احلادي والثالثني لألطراف هذه املسألة،  
ظرت يف املسألة يف دورهتا الثانية  من بروتوكول مونرتايل. وكانت جلنة التنفيذ قد ن ٥من املادة  6وفقًا للفقرة 

 . ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٩والستني، اليت عقدت يف 

وعرضت ممثلة مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية ورقة غرفة اجتماعات تتضمن اقرتاحاً ملشروع مقرر بشأن  -١٩٢
، التزمت بتخفيض إنتاج ٥ادة هذه املسألة، فقالت إن مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، ابعتبارها طرفاً يعمل ابمل

وتلقت املساعدة من  ٢٠١٥يف املائة اعتبارًا من العام  ١٠واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بنسبة 
من خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،  ١الصندوق املتعدد األطراف للمرحلة 

ملتحدة للتنمية الصناعية بدور الوكالة املنفذة الرائدة. ولكن نتيجة للجزاءات اليت فرضها جملس مع قيام منظمة األمم ا
األمن، أرجأت اللجنة التنفيذية للصندوق النظر يف مقرتحات أخرى للمشاريع يف إطار خطة إدارة التخلص التدرجيي 

د أن يتمكن الطرف من االمتثال للقيمة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ونتيجة لذلك، من املستبع
، وقد وافقت جلنة التنسيق الوطنية ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير    ١يف املائة اعتباراً من    3٥املستهدفة للتخفيض والبالغة  

، ٢٢-للبيئة على زايدة يف إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وحتديداً مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
 حني استئناف املساعدة املالية والتقنية. ولذلك تطلب مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية إىل اللجنة التنفيذية أن إىل

متدها ابملساعدة املالية والتقنية الكافية لتلبية التزاماهتا مبوجب الربوتوكول، بغض النظر عن أي ظروف أو جزاءات 
اوز حدود اإلنتاج واالستهالك ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تفرضها اهليئات األخرى، وأن جتيز هلا جت

 املنصوص عليها مبوجب الربوتوكول إىل حني استئناف هذه املساعدة.
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وقال رئيس جلنة التنفيذ إن هذه املسألة أحالتها أمانة األوزون إىل اللجنة ابعتبارها مسألة احتمال عدم  -١٩3
دم االمتثال لربوتوكول مونرتايل. واستمعت اللجنة إىل عرض قدمته أمانة  من إجراء ع 4امتثال مبوجب الفقرة 

األوزون عن املسألة وتلقت أيضًا معلومات حمدثة من أمانة الصندوق ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.  
  ١.٢ ، وافقت اللجنة التنفيذية للصندوق على متويل قدره حوايل٢٠١٢وأكدت أمانة الصندوق أنه منذ عام 

مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة ملشاريع وأنشطة يف جمال التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة  
  ٠٠٠يف مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية، ولكن الوكاالت املنفذة املعنية مل تصرف حىت اآلن من هذا املبلغ سوى  

وعند تنفيذ املشاريع املعتمدة، اتبعت الوكاالت املشورة اليت التمستها    دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة.  33٥
 من جلنة جملس األمن لكي ال ختالف قرارات جملس األمن.

وبعد املشاورات اليت أجرهتا اللجنة، اتفقت على أن أي عمل تضطلع به فيما يتعلق جبمهورية كوراي   -١٩4
األمن املعمول هبا. والحظت اللجنة أيضًا أن الطرف، كما   الشعبية الدميقراطية ينبغي أن ميتثل لقرارات جملس

يتضح من البياانت اليت قدمها، اختذ قراراً بزايدة إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وميكنه ابملثل أن يقرر  
ة عدم امتثال  ختفيض إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وستواصل اللجنة مناقشة هذه املسألة يف حال

 مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية يف املستقبل اللتزاماهتا مبوجب الربوتوكول.

ويف أعقاب ذلك البيان، قال أحد املمثلني إن مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية تواجه صعوابت يف تلبية  -١٩٥
ف بتلك الصعوابت وتتوصل إىل حل التزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتايل، وأعرب عن األمل يف أن تعرتف األطرا

 مناسب.

وقال أحد املمثلني إن اللجنة التنفيذية والوكاالت املنفذة أخذت يف االعتبار القانون الدويل واألحكام   -١٩6
الدولية السارية، مبا يف ذلك أحكام قرارات جملس األمن امللزمة قانوانً. وهناك سلسلة من اجلزاءات اليت يفرضها 

، وتفرض قيوداً على أنواع املساعدة املالية والتقنية اليت ميكن ٢٠٠6للعام    ١7١8 ذلك القرار  جملس األمن، مبا يف
أن تقدم إىل مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية. ويف احلالة قيد النظر، ومن أجل ضمان االمتثال لتلك اجلزاءات، 

املشاريع املقرتحة قبل أن توافق عليها اللجنة  على ١7١8ينبغي أن توافق جلنة جملس األمن املنشأة عماًل ابلقرار 
 التنفيذية. ولذلك فإن حكومة بلده ال ميكنها أتييد مشروع املقرر الذي تقرتحه مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية.

 وأيد عدد من املمثلني اآلخرين ذلك املوقف وأعربوا عن اعرتاضهم على مشروع املقرر املقرتح.  -١٩7

ية كوراي الشعبية الدميقراطية إنه يف غياب املوافقة على املساعدة التقنية واملالية من  وقالت ممثلة مجهور  -١٩8
الصندوق املتعدد األطراف، لن متلك حكومتها أي خيار سوى زايدة إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية 

 فلورية لتلبية الطلب عليها.

دعمًا ملشروع املقرر املقرتح، اتفق الفريق العامل على إغالق  وابلنظر إىل عدم وجود توافق يف اآلراء  -١٩٩
 املناقشات بشأن هذا البند.

 مسائل أخرى -رابع عشر
 ”إعالن روما“ املقرر عرضه لكي يعتمده االجتماع احلادي والثالثون لألطراف

قدم ممثل إيطاليا معلومات مستكملة عن حالة األعمال التحضريية لالجتماع احلادي والثالثني لألطراف  -٢٠٠
يف روما. وحتدث إبجياز عن مناقشة حلقة احلوار الوزارية اليت جيري تنظيمها ملناقشة مسامهة بروتوكول مونرتايل يف  

  UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2ني يف الوثيقة سلسلة تربيد مستدامة لتخفيض فقدان األغذية، على النحو املب
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(، وأعرب أيضًا عن رغبة احلكومة اإليطالية يف تقدمي ومناقشة نص الوثيقة اخلتامية  7٥إىل  73)الفقرات من 
 املقرتحة، ”إعالن روما“. 

ونشر يف وقت الحق مشروع للوثيقة اخلتامية املقرتحة على موقع بوابة االجتماع لكي تطلع عليه األطراف  -٢٠١
 الل فرتة ما بني الدورتني، والستخدامه يف مشاورات األطراف على الصعيد الوطين.خ

واتفق الفريق العامل على مواصلة املشاورات الثنائية بشأن هذه املسألة خالل فرتة ما بني الدورتني، وعلى  -٢٠٢
 استئناف املناقشات بشأن مشروع اإلعالن يف االجتماع احلادي والثالثني لألطراف.

 اعتماد التقرير -رخامس عش
، على أساس مشروع التقرير الوارد يف  ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥اعتمدت األطراف هذا التقرير يوم اجلمعة،  -٢٠3

. وُكلفت أمانة األوزون بوضع UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/L1.Add.1و UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/L.1الوثيقتني 
 الصيغة النهائية للتقرير.

 اختتام االجتماع -سادس عشر
تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أُعلن اختتام االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية    بعد -٢٠4

 . ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥من يوم اجلمعة املوافق  ١7:٥٥لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف الساعة 
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 املرفق األول 

 مشاريع املقررات
االجتماع احلادي والثالثني لألطراف مشاريع املقررات التالية ملواصلة النظر اتفق الفريق العامل على أن حييل إىل 

 بل ختضع بكاملها للمزيد من التفاوض. ،فيها على أساس أهنا ال تعترب نصاً متفقاً عليه
 إن االجتماع احلادي والثالثني لألطراف يقرر ما يلي: 

ملتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل يف الفرتة  اختصاصات الدراسة املتعلقة بتجديد موارد الصندوق ا -ألف
٢0٢1-٢0٢3 

 مشروع يقدمه فريق االتصال
إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن االختصاصات السابقة لدراسات جتديد موارد الصندوق   إذ يشري

 املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل، 
 إىل املقررات اليت اختذهتا األطراف بشأن التجديدات السابقة ملوارد الصندوق املتعدد األطراف،  وإذ يشري أيضاً 

واالقتصادي أن يعد تقريراً لتقدميه إىل االجتماع الثاين والثالثني   التكنولوجييطلب إىل فريق التقييم   -١
لألطراف، وأن يقدمه عن طريق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين واألربعني، لتمكني االجتماع 

األطراف للفرتة  الثاين والثالثني لألطراف من اعتماد مقرر بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد
 ؛ ٢٠٢3- ٢٠٢١

من هذا املقرر، مجلة أمور،   ١أن يضع الفريق يف اعتباره، عند إعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة  -٢
 من بينها ما يلي:  

مجيع تدابري الرقابة واملقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مونرتايل واللجنة  ( أ)
[ ]]، خصوصاً    ٢8/٢عدد األطراف ]،]مبا يف ذلك[ ]مع توجيه اهتمام خاص إىل[ املقرر  التنفيذية للصندوق املت

ما يتعلق منها ابالحتياجات اخلاصة للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض واملنخفض للغاية[، وكذلك للشركات  
اف واللجنة التنفيذية يف  الصغرية واملتوسطة احلجم،[ واملقررات اليت اختذها االجتماع احلادي والثالثون لألطر 

اجتماعها اخلامس والثمانني واالجتماعات السابقة له، مادامت تلك املقررات تستلزم مصروفات من الصندوق 
 ؛  ٢٠٢3-٢٠٢١املتعدد األطراف أثناء الفرتة 

( ]التكاليف احملتملة املتعلقة ابالحتياجات اخلاصة للبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض )أ مكرراً 
 نخفض للغاية؛[وامل

من بروتوكول  ٥من املادة  ١احلاجة إىل ختصيص املوارد لتمكني مجيع األطراف العاملة ابلفقرة  (ب)
ايء من الربوتوكول و/أو احملافظة    ٢ألف إىل    ٢( من حتقيق االمتثال للمواد من  ٥مونرتايل )األطراف العاملة ابملادة  

ر عن اجتماع األطراف وااللتزامات املمتدة اليت تعهدت هبا  الصاد 6/ ١٩على ذلك االمتثال، مع مراعاة املقرر 
اخلطط املعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية  رإطايف  ٥األطراف العاملة ابملادة 

 [؛ ٢8/٢فلورية ]واملقرر 
د والتحقق ]احلاجة إىل ختصيص املوارد لضمان تعزيز وحتسني التيقظ من خالل تعزيز نظم الرص ( ج)

 واإلبالغ، وكفالة استمرار االمتثال ]ومنع فقدان املكاسب اليت حتققت ابلفعل لألوزون واملناخ[؛[ 
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املقررات والقواعد واملبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعها اخلامس والثمانني  (د)
وغري االستثمارية للتمويل، ]مبا يف ذلك، على سبيل   واالجتماعات السابقة له لتحديد أهلية املشاريع االستثمارية 

املثال ال احلصر، التعزيز املؤسسي[ ]وخطط التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على  
 الصعيدين القطاعي والوطين[؛

 روفلورية؛[ ]احلاجة إىل ختصيص املوارد من أجل إعداد خطط التخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليد (ه)
]احلاجة إىل ختصيص املوارد للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة و/أو تعزيزها ابلنسبة ألنواع   ( و)

التكنولوجيا واملعدات ذات القدرة املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي أثناء التخفيض التدرجيي 
 ملركبات الكربون اهليدروفلورية؛[ 

ء استخدام بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية اليت تتسم ابلقدرة ]ختصيص املوارد من أجل بد ( ز)
املنخفضة أو املعدومة على إحداث االحرتار العاملي، واحلفاظ على كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع  

 اخلدمات/املستخدمني النهائيني؛[
يتضمنها التمويل املقدر    واالقتصادي أرقاماً إرشادية للموارد اليت  التكنولوجي]أن يقدم فريق التقييم   -3

الالزم للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واليت ميكن ربطها بتمكني األطراف العاملة 
من تشجيع استخدام البدائل املنخفضة القدرة أو العدمية القدرة على إحداث االحرتار العاملي ]، مع   ٥ابملادة 

 حرتار العاملي واستخدام الطاقة، ]واألمان،[ وغريها من العوامل ذات الصلة[؛[ مراعاة القدرة على إحداث اال
]أن على فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي أن يوفر األرقام للموارد اليت ستلزم للتخفيض  -4

 التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية وفقاً لتعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل؛[ 
من االضطالع ابألنشطة األولية املتعلقة   ٥إضافية لتمكني األطراف العاملة ابملادة    ]احلاجة إىل موارد -٥

 ايء؛[  ٢ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية املدرجة يف املرفق واو واخلاضعة للرقابة مبوجب املادة 
يع املعنيني من األشخاص  أن يقوم الفريق، لدى إعداد التقرير، إبجراء مشاورات واسعة النطاق مع مج -6

 واملؤسسات، واالطالع على سائر املعلومات األخرى ذات الصلة اليت تعترب مفيدة؛ 
أن يسعى الفريق جاهداً إىل إمتام التقرير يف وقت مناسب ميّكنه من توزيعه على مجيع األطراف قبل  -7

 شهرين من االجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية؛
هبدف املساعدة يف   ٢٠٢٩-٢٠٢7و  ٢٠٢6-٢٠٢4يقدم الفريق أرقامًا إرشادية للفرتتني  أن -8

 حتديد مستوى متويل مستقر وكاف، على أن يتم حتديث تلك األرقام يف الدراسات املقبلة لتجديد املوارد.[

 استمرار االنبعااثت املبلغ عنها من رابع كلوريد الكربون -ابء
 مشروع تقدمه سويسرا 

اليت طلب فيها اجتماع األطراف إىل    ٢7/7و  ٢3/8و  ٢١/8و  ١8/١٠و   ١6/١4إىل املقررات    يشري إذ  
أفرقة التقييم أن حتلل االنبعااثت العاملية ومصادر االنبعااثت احملددة لرابع كلوريد الكربون وفرتة بقائه يف الغالف  

ن تستعرض بياانهتا الوطنية وأن تقدم اجلوي وتقرتح حلواًل من أجل ختفيض االنبعااثت، وشجع األطراف على أ
 الدعم لبحوث الغالف اجلوي،



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5 

43 

أن املعلومات اليت قدمتها أفرقة التقييم واألطراف واألوساط العلمية أدت إىل التقدم يف إغالق   وإذ يدرك
الغالف اجلوي، سيما فيما يتعلق ابالختالف بني االنبعااثت املبلغ عنها والرتكيزات املالحظة يف    الثغرات املعرفية وال

 وكذلك فيما يتعلق بفهم املصادر احملددة لالنبعااثت،
م رصد إضافية لالنبعااثت يف املواقع الصناعية املنفردة ظُ ل من جهود مستمرة إلنشاء نُ بذَ مبا يُ  وإذ يسلم 

 ،وكذلك للرتكيزات اجلوية من رابع كلوريد الكربون
اجلهود لتحديد مجيع مصادر االنبعااثت ذات الصلة،  ، مع ذلك، أبنه يلزم بذل مزيد من وإذ يالحظ 

ولتنفيذ تدابري التخفيف لتلك املصادر من أجل تقليل االنبعااثت إىل املستوايت اليت تتوافق مع أحكام بروتوكول  
بة  مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، ومع االفرتاضات اليت يقوم عليها استخدام املواد اخلاضعة للرقا

 كمواد أولية أو عوامل تصنيع،
أن رابع كلوريد الكربون قد يؤثر على طبقة األوزون وكذلك على املناخ العاملي، وأن   وإذ يضع يف اعتباره

 انبعااثته اليت ال ختضع للضوابط قد تؤخر تعايف طبقة األوزون لعدة سنوات،
تقييم العلمي إنشاء فرقة عمل مشرتكة واالقتصادي وفريق ال التكنولوجيأن يطلب إىل فريق التقييم  - ١

 معنية ابنبعااثت رابع كلوريد الكربون، لكي تقوم مبا يلي: 
حتديث حالة املعارف املتعلقة مبسارات االنبعااثت احملتملة لرابع كلوريد الكربون وحتديد  ( أ)

 األولوايت إلجراء املزيد من البحوث، مبا يف ذلك ما يلي:  
العمليات الصناعية اليت قد تكون ذات صلة ابنبعااثت رابع حتديد خصائص مجيع  ‘١’ 

كلوريد الكربون، والنظر يف إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخداماته كمادة أولية أو  
عامل تصنيع وعمليات شحنه والعمليات اليت تؤدي إىل تسربه كناتج اثنوي كما  

 حيدث يف منشآت إنتاج كلوريد امليثان؛
حبسب املنطقة  لالنبعااثت لعوامل االنبعاث والكميات املطلقة التحديد الكمي ‘٢’ 

 ‘ أعاله؛ ١اجلغرافية، وذلك للعمليات احملددة يف الفقرة الفرعية ’ 
الصالت القائمة بني انبعااثت رابع كلوريد الكربون واثلث كلوريد فلوريد امليثان   ‘3’ 

 ؛ (١١-)مركب الكربون الكلوروفلوري 
 ااثت اليت مل حتدد بعد؛  استكشاف مصادر االنبع ‘4’ 
 تفسري االختالف املتبقي بني االنبعااثت املبلغ عنها والرتكيزات اجلوية املالحظة؛ ‘٥’ 

 التوصية ابتباع النُ ُهج وتوفري التوجيهات فيما يتعلق مبا يلي:   (ب)
إجراء عمليات رصد االنبعااثت يف املواقع الصناعية، مبا يف ذلك اختيار نظم الرصد  ‘١’ 

 رتات اليت يتعني أن ترصدها البلدان اليت لديها مثل هذه املواقع؛والبارام
توسيع نطاق الشبكة احلالية من حمطات الرصد اجلوي، وال سيما إىل املناطق اليت   ‘٢’ 

 تتسم بندرة بياانت الرصد؛
حتديد استخدامات املواد األولية عند اإلبالغ عن كميات االستهالك واإلنتاج لرابع  ‘3’ 

من بروتوكول مونرتايل، وكذلك حتديد استخدامات   7ربون مبوجب املادة  كلوريد الك
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عوامل التصنيع عند اإلبالغ عن تلك الكميات على النحو الذي طلبه اجتماع 
، واإلشارة إىل احلاالت اليت قد يؤدي فيها  ١٠/١4من مقرره    4األطراف يف الفقرة  

حتسني فهمنا ملصادر   تقدمي معلومات أكثر تفصياًل عن تلك االستخدامات إىل
 االنبعااثت ذات الصلة؛

اقرتاح تدابري التخفيف من أجل ختفيض االنبعااثت، مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال  )ج( 
احلصر، األخذ مبمارسات مثلى حمددة يف إدارة العمليات الصناعية ويف عمليات التجهيز التحسيين للمرافق 

 أبحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا؛
تقدمي تقرير عما حيققه من تقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول  )د(

 مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لألوزون يف اجتماعه الثاين واألربعني؛
أن يشجع األطراف على استعراض عملياهتا الصناعية احمللية، لكي تبلغ عن استخداماهتا  - ٢

وكذلك عن وجود خمزوانت رابع كلوريد الكربون لديها، ابإلضافة إىل    ،كعامل تصنيعلرابع كلوريد الكربون  
 من بروتوكول مونرتايل، وتقدمي هذه املعلومات إىل أمانة األوزون؛ 7املعلومات اليت تقدمها مبوجب املادة 

األوساط أن يشجع األطراف على تقاسم البياانت املتاحة عن رصد الغالف اجلوي مع  - 3
 العلمية؛

أن يدعو مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون إىل النظر يف توفري املوارد   - 4
املالية من الصندوق االستئماين للبحوث والرصد املنتظم التابع التفاقية فيينا من أجل توسيع نطاق الشبكة  

 تندر فيها هذه البياانت، وأن يدعو األطراف إىل العاملة حاليًا من حمطات الرصد اجلوي إىل املناطق اليت
 تقدمي تربعات إضافية إىل الصندوق االستئماين هلذا الغرض؛ 

أن يطلب إىل أمانة األوزون عقد حلقة عمل يف أعقاب االجتماع الثاين واألربعني للفريق  - ٥
ومديري حبوث األوزون هذا املقرر  من    ١العامل املفتوح العضوية مبشاركة فرقة العمل املشار إليها يف الفقرة  

التابعني التفاقية فيينا، من أجل مناقشة املسائل التقنية واملالية والسياساتية اليت تتصل ابملعلومات والتوصيات 
 اليت تقدمها فرقة العمل. 

تقييم العلمي  عن فريق ال ٢0٢٢اجملاالت احملتملة للرتكيز عليها يف التقارير الرابعية السنوات الصادرة لعام  -جيم
 وفريق تقييم اآلاثر البيئية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي

 مشروع يقدمه االحتاد األوروب 
العمل املمتاز والبالغ الفائدة الذي قام به أعضاء فريق التقييم العلمي وفريق  إذ يالحظ مع ابلغ التقدير

تقييم اآلاثر البيئية، وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وزمالئهم يف مجيع أحناء العامل يف إعداد تقارير التقييم  
املعلومات ذات الصلة يف شكل موجز  ، وال سيما اجلهود املبذولة لرتكيز كميات هائلة من  ٢٠١8اخلاصة هبم لعام  

 ، ومفهوم من أجل حتسني استخدام تلك املعلومات من مقرري السياسات
لفريق التقييم العلمي للجهود الكبرية اليت قدمها حىت اآلن من أجل تقدمي معلومات  وإذ يعرب عن امتنانه

زون، والقدرة على إحداث االحرتار شاملة، مل تتوفر قبل ذلك إال بصورة جزئية، وذلك عن قدرة استنفاد األو 
 العاملي، وفرتة البقاء يف الغالف اجلوي وغريها من البارامرتات ابلنسبة لعدد كبري من املواد الكيميائية ذات الصلة،
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]واملقررات األخرى ذات الصلة اليت تطلب املعلومات من فريق التقييم  ١٢/ ٢٩إىل املقرر  وإذ يشري
 فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلاثر البيئية[،التكنولوجي واالقتصادي، و 

أن يطلب إىل فريق التقييم العلمي، وفريق تقييم اآلاثر البيئية، وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي   -١
كانون    3١، وأن تقدمها إىل األمانة حبلول ٢٠١8تقاريرها اليت صدرت يف عام  ٢٠٢٢أن حتدِّث يف العام 

،  ٢٠٢3لينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع األطراف الذي يعقد يف العام   ٢٠٢٢األول/ديسمرب 
، مع مالحظة أنه ينبغي على األفرقة أن تواصل تبادل  ٢٠٢3نيسان/أبريل  3٠وأن تقدم تقريرا جتميعيًا حبلول 

لك أثناء عملية إعداد كل منها املعلومات املتعلقة ابلبدائل، مبا يف ذلك تلك اليت تتناول مجيع القطاعات، وذ
 لتقريره من أجل توفري املعلومات الشاملة لألطراف يف بروتوكول مونرتايل؛

أن يطلب إىل أفرقة التقييم أن توجه انتباه األطراف إىل أي تطور هام ترى أنه يستحق هذا االنتباه  -٢
 ؛ ١3/ 4وفقاً للمقرر 

ينبغي أن يتضمن تقييماً وتقديراً ألحدث املعلومات   ٢٠٢٢أن تقرير فريق تقييم اآلاثر البيئية للعام   -3
العلمية، إىل جانب التوقعات والسيناريوهات املستقبلية، وذلك عن التغريات يف طبقة األوزون، مبا يف ذلك تفاعلها  

 مع املناخ واألشعة فوق البنفسجية، فضال عن املواد اخلاضعة للرقابة ونواتج تفككها فيما يتعلق مبا يلي:
أتثرياهتا على احمليط احليوي وعلى سالمة النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك أثرها على العمليات  ( أ)

 الكيميائية األرضية احليوية والدورات العاملية؛
 آاثرها على صحة اإلنسان؛  (ب)
اآلاثر االجتماعية واالقتصادية، مثل خدمات النظم اإليكولوجية والزراعة واإلضرار ابملواد، مبا يف  ( ج)

 يف استخدامات التشييد والنقل واالستخدامات الفولطاضوئية واجلسيمات البالستيكية البحرية الدقيقة؛ ذلك 
 الصادر عن فريق التقييم العلمي ينبغي أن يشمل ما يلي: ٢٠٢٢وأن تقرير العام  -4

 تقييماً حلالة طبقة األوزون وتطورها املستقبلي؛ ( أ)
، مبا يف ذلك يف املنطقة القطبية اجلنوبية ولالستنفاد تقييمًا ألوزون االسرتاتوسفري العاملي والقطيب (ب)

 الشتوي/الربيعي ألوزون املنطقة القطبية اجلنوبية والتغريات املتوقعة يف تلك الظواهر؛
تقييمًا الجتاهات انبعااثت الغازات النزرة املهمة لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة  ( ج)

ومصريها يف الغالف اجلوي، وال سيما املواد اخلاضعة للرقابة ونواتج تفككها، وينبغي  األوزون، ووفرة تلك الغازات  
أن يشمل التقييم مقارنة بني تقديرات تلك االنبعااثت املنطلقة من القاعدة إىل القمة وتقديراهتا من القمة إىل  

 القاعدة؛
املواد، ولآلاثر اليت قد ترتتب تقييمًا لالتساق مع اإلنتاج واالستهالك املبلغ عنهما ابلنسبة لتلك  (د)

 على حالة طبقة األوزون، والغالف اجلوي وتغري املناخ؛
سرتاتوسفريي، وتغري املناخ، مبا يف ذلك السيناريوهات تقييمًا للتفاعالت بني تغيريات األوزون اال (ه)

 املستقبلية احملتملة بشأن األوزون واآلاثر املناخية؛ 
ن، ألي مسائل أخرى مبا يشمل املسائل اجلديدة ذات األمهية التحديد النوعي والكمي، حيثما أمك ( و)

 لطبقة ألوزون وألهداف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتايل؛
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املعلومات ذات الصلة عن أحباث إدارة اإلشعاع الشمسي، حيثما يكون ذلك مهماً لطبقة أوزون  ( ز)
 سرتاتوسفري؛اال

 ولوجي واالقتصادي ينبغي أن يشمل تقييماً وتقديراً للمواضيع التالية:أن تقرير فريق التقييم التكن -٥
التقدم التقين الذي حتقق يف قطاعات اإلنتاج واالستهالك يف االنتقال إىل البدائل اجملدية من  ( أ)

اخلاضعة للرقابة إىل  الناحيتني التقنية واالقتصادية واملراعية للمناخ واملستدامة واملمارسات اليت تلغي انبعااثت املواد 
 الغالف اجلوي أو تقلل منها؛ 

اخليارات اجملدية تقنيا واقتصاداي لتخفيض وإزالة املواد اخلاضعة للرقابة يف مجيع القطاعات املعنية،  (ب)
 مع مراعاة أوجه األداء العام، مبا يف ذلك كفاءة استخدام الطاقة؛ 

اد اخلاضعة للرقابة، وتشمل ما حيتفظ به  حالة الكميات املخزنة، مبا يف ذلك املخزوانت من املو  ( ج)
ألغراض االستخدامات الضرورية واحلرجة، واخليارات املتاحة من أجل القضاء عليها، وجتنب االنبعااثت إىل  

 الغالف اجلوي؛
من بروتوكول مونرتايل يف التخلص  ٥من املادة  ١التحدايت اليت تواجه األطراف العاملة ابلفقرة  (د)

من املواد اخلاضعة للرقابة واحلفاظ على ما أجنز ابلفعل من عمليات التخلص النهائي، فضال عن  التدرجيي مما تبقى  
التحدايت اليت تواجه مجيع األطراف فيما يتعلق ابستخدامات املواد األولية واإلنتاج الفرعي من أجل منع 

 االنبعااثت؛
وزون والتخفيض التدرجيي ملركبات أتثري التخلص التدرجيي من املواد اخلاضعة للرقابة املستنفدة لأل (ه)

 الكربون اهليدروفلورية على التنمية املستدامة.
]اختصاصات ومدونة قواعد السلوك واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلفصاح وتضارب املصاحل[ ]فيما يتعلق   -دال

يئات الفرعية املؤقتة  بعملية الرتشيح[ ]لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهل
 التابعة له[ ]وتنظيم فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة[ 

 مشروع يقدمه الفريق غري الرمسي
إىل الدور الذي يؤديه فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية   إذ يشري

املؤقتة التابعة له يف تقدمي التقييمات واملعلومات التقنية والعلمية املستقلة، اليت ساعدت األطراف يف التوصل إىل 
 قرارات مستنرية،

دت األطراف مبوجبه تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد ، الذي اعتم٢8/١إىل املقرر  إذ يشري
املستنفدة لطبقة األوزون فيما يتعلق ابلتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، وإذ يعرتف ابلتحدايت 

 املقبلة املتعلقة بتنفيذ تعديل كيغايل، من قبيل كفاءة الطاقة، واملنافع املناخية والسالمة، 
الذي حددت فيه األطراف االختصاصات، ومدونة قواعد السلوك،   8/ ٢4إىل املقرر  إذ يشري أيضاً و ]

واملبادئ التوجيهية املتعلقة ابإلفصاح وتضارب املصاحل لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية 
 املؤقتة واهليئات الفرعية التابعة له،[

، الذي دعت فيه األطراف إىل استعراض اختصاصات الفريق وتكوينه ١٥/ 3٠ ابملقرر  وإذ حييط علماً 
 وتوازنه وجماالت خربته وعبء عمله،
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ً أيضاً  الذي حيث األطراف على اتباع اختصاصات الفريق والتشاور مع   3٠/١6ابملقرر  وإذ حييط علما
 حات للتعيني يف الفريق،الرؤساء املشاركني والرجوع إىل مصفوفة اخلربات املطلوبة قبل تقدمي ترشي

التأكيد من جديد على أمهية اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، وعلى وجه   - ١]
 املتعلقة ابملبادئ التوجيهية للرتشيحات؛[  ٢4/8من مرفق املقرر  ٩-٢اخلصوص الفقرة 

موجز لإلجراءات املتخذة التزاماً ]أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي تقدمي   - مكرراً -١
 ‘ تعيني األعضاء والرؤساء املشاركني للفريق[٢‘ الرتشيح ]و ’ ١، مع اإلشارة بوجه خاص إىل ’ ٢4/8ابملقرر 

‘ اهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له، ابلتشاور الكامل مع جهة 4‘ تعيني أعضاء جلان اخليارات التقنية و ’ 3و’ 
‘ االستبدال، مبا يف ذلك القيود واملعوقات  6‘ إهناء التعيني؛ ’ ٥، وكذلك ’ ومبوافقتها  املعينالتنسيق الوطنية للطرف  

 اليت لوحظت يف االلتزام، إن وجدت، وذلك يف التقرير املرحلي السنوي، لكي تنظر فيه األطراف؛[
أن يطلب إىل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة  -٢

التابعة له ]كفالة وجود[ ]استخدام[ إجراءات واضحة وشفافة الختيار اخلرباء، عن طريق مجلة أمور منها، إعداد  
عن ]توفري[ ]نشر[ مصفوفة مفصلة ابخلربات الالزمة  املبادئ التوجيهية واملعايري املوضوعية لتعيني اخلرباء، فضال 

جلان اخليارات التقنية التابعة له وهيئاته الفرعية املؤقتة ]، مبا يف ذلك اإلشارة إىل اخلربات  و الفريق  ضمنواملتاحة 
غرايف مع أمساء األعضاء وانتماءاهتم، من أجل تيسري تقدمي األطراف للرتشيحات املناسبة، مع مراعاة التوازن اجل

واجلنساين، ابإلضافة إىل اخلربة الالزمة ملعاجلة القضااي اجلديدة املتعلقة بتعديل كيغايل، مثل كفاءة الطاقة، ومعايري  
 السالمة واملنافع املناخية[.  

]أن يطلب إىل األطراف، عند ترشيحها اخلرباء للفريق وللجان اخليارات التقنية أو اهليئات الفرعية  -3
خدم استمارة الرتشيح للفريق واملبادئ التوجيهية املرتبطة هبا من أجل تيسري تقدمي األطراف املؤقتة، أن تست

للرتشيحات ]املناسبة[ ]ذات الصلة[، مع مراعاة التوازن اجلغرايف واجلنساين، ابإلضافة إىل اخلربة الالزمة ملعاجلة  
 يري السالمة واملنافع املناخية؛[ القضااي اجلديدة املتعلقة بتعديل كيغايل، مثل كفاءة الطاقة، ومعا 

]أن يطلب إىل أمانة األوزون أن تتيح استمارات الرتشيح للفريق على املوقع الشبكي وأن تتيح  -4
االستمارات اليت تقدمها األطراف املرشحة ألعضاء الفريق على بواابت االجتماع من أجل تيسري استعراض 

 األطراف للرتشيحات املقرتحة ومناقشتها؛[ 
طلب إىل الطرف املعين التأكد من إجراء املشاورات مع الرؤساء املشاركني للفريق واألطراف  ]أن ي -٥

 املعنية قبل تقدمي الرتشيحات.[
استعراض اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتايل وتكوينها   -هاء 

 وتوازهنا، والتمثيل العادل لألطراف فيها 
 أرمينيا والبوسنة واهلرسك ابسم منطقة أورواب الشرقية ووسط آسيا  قدمته  مشروع

من اختصاصات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول    ١أنه، وفقاً للفقرة    إذ يالحظ 
، فقد أنشئت اللجنة  ١١/ ١٩و  38/ ١6و  ٩/١6مونرتايل، بصيغتها اليت عدلتها اجتماعات األطراف يف املقررات  

حمددة ومبادئ توجيهية وترتيبات   التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف من أجل وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية
 مبا يف ذلك إنفاق املوارد بغرض حتقيق أهداف الصندوق املتعدد األطراف يف إطار اآللية املالية،  ،إدارية
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ابحلق املتساوي جلميع اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة من الدول األعضاء يف املشاركة يف  وإذ يسلم 
ددة، ومبادئ توجيهية، وترتيبات إدارية، ويف وضع معايري األهلية للمشاريع  وضع ورصد تنفيذ سياسات تشغيلية حم

 واملبادئ التوجيهية لتنفيذ األنشطة اليت يدعمها الصندوق املتعدد األطراف،
لضمان التمثيل  ١6/38الفرص اليت يتيحها االجتماع السادس عشر لألطراف مبوجب املقرر وإذ يقدر 

التنفيذية لألطراف من منطقة أورواب الشرقية ووسط آسيا، مما يسمح لألطراف من تلك اجلغرايف العادل يف اللجنة 
 املنطقة ابملشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية مرة كل أربع سنوات على أساس مبدأ تناوب املقاعد، 

لألطراف ال يوفر، مع ذلك، التمثيل العادل الفعلي    ١6/38أبن الرتتيب املنصوص عليه يف املقرر  وإذ يقر  
 من منطقة أورواب الشرقية ووسط آسيا،

من اختصاصات اللجنة التنفيذية، ابلصيغة اليت عدهلا االجتماع التاسع لألطراف يف  ٢أن يعدل الفقرة 
 ليكون نصها كما يلي: ١6/ ٩املقرر 

  ، وتوكولمن الرب   ٥من املادة    ١تتألف اللجنة من مثانية أطراف من جمموعة األطراف العاملة ابلفقرة   - ٢”
ومثانية أطراف من جمموعة األطراف غري العاملة هبا. وختتار كل جمموعة أعضاءها يف اللجنة التنفيذية. وختصص  

على النحو التايل: مقعدان لألطراف من املنطقة   ٥من املادة  ١مثانية مقاعد جملموعة األطراف العاملة ابلفقرة 
يط اهلادئ، ومقعدان لألطراف من منطقة أمريكا الالتينية والبحر  األفريقية، ومقعدان لألطراف من منطقة آسيا واحمل

الكارييب، ومقعد واحد ُيشغل ابلتناوب من املناطق املذكورة سابقاً، ومقعد واحد لألطراف من منطقة أورواب الشرقية  
 ووسط آسيا. ويتعني أن يقر اجتماع األطراف اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية.“

دم من أذربيجان لكي ُتدرج ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي  الطلب املق -واو
 بروتوكول مونرتايلمن  ء اي ٢من املادة  4و ٢ملركبات الكربون اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني  

 أذربيجانقدمته    مشروع
تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتايل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون دخل حيز النفاذ يف   أن إذ يالحظ 

 ، ٢٠١٩كانون الثاين/يناير    ١
ايء يف املادة   ٢من املادة  4و  ٢، اليت تنص على أن الفقرتني ٢8/٢من املقرر  ١إىل الفقرة  وإذ يشري

 بيالروس وطاجيكستان وكازاخستان؛و زبكستان األوىل من التعديل تنطبقان على االحتاد الروسي وأو 
أن يدرج أذربيجان ضمن األطراف اليت ينطبق عليها اجلدول الزمين للتخفيض التدرجيي ملركبات الكربون 

 .ايء من بروتوكول مونرتايل  ٢من املادة  4و ٢اهليدروفلورية، على النحو املبني يف الفقرتني 
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 املرفق الثاين 
تقرير فريق االتصال عن االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون 

 (11-الكلوروفلوري
 ٢٠١٩متوز/يوليه  ٥قُدم شفواي إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجللسة العامة املعقودة يف 

اجتمع فريق االتصال أربع مرات، وكلفته األطراف بوالية موسعة إىل حد ما وهي مواصلة النظر يف ما   -١
، وذلك  ١١-ري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري يلي: )أ( املسائل التقنية والعلمية املتعلقة ابالنبعااثت غ

هبدف حتديد املعلومات اليت يلزم تعزيزها؛ و )ب( املسائل والعمليات املؤسسية اجلارية يف إطار اتفاقية فيينا  
قد  وبروتوكول مونرتايل، مبا يف ذلك الرصد واإلبالغ والتحقق واالمتثال ومنح الرتاخيص والتجارة غري القانونية. و 

 اتفقت األطراف، عند إنشاء فريق االتصال، على أنه من املمكن إضافة مسائل إضافية إىل واليته إذا لزم األمر. 
وخالل االجتماع األول لفريق االتصال طلبت األطراف مزيداً من املعلومات والتوضيحات من فريق التقييم  -٢

ح العضوية، فضال عن الورقتني اللتني أعدمها مونتزكا  العلمي بشأن التقارير اليت قدمها إىل الفريق العامل املفتو 
. وأاتحت الردود مزيداً (٢) (Rigby and others (2019)وريغيب وآخرون )  (١) (Montzka and others (2018)وآخرون )

لالنبعااثت غري  ادر املتبقية صمن الفهم للمسائل العلمية اليت جرى حبثها، وكذلك لبعض التحدايت يف حتديد امل
املتوقعة، كما أاثرت مناقشة بشأن الرصد اجلوي لالنبعااثت. ويف االجتماع الثاين لفريق االتصال، متكنت األطراف 

التابعة   ١١-من البحث مبزيد من التعمق يف النهج الذي اتبعته فرقة العمل املعنية مبركب الكربون الكلوروفلوري 
دي واملسائل الواردة يف تقريرها املقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية. وقدمت  لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصا

 فرقة العمل حملة عامة عن املسائل اليت سينظر فيها يف تقريرها النهائي، وهي: 
يف نظم اخلالاي املغلقة لرغاوي البوليوريثان  ١١-االستخدام احملتمل ملركب الكربون الكلوروفلوري  )أ( 

 ت؛والبوليوال
ورابع كلوريد الكربون والالزمة   ١١-الكميات احملتملة إلنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري  )ب(

 الستخدامات اإلمداد؛
بة( ومن   ١١-معدالت انبعاث مركب الكربون الكلوروفلوري  )ج(  من الكميات املخزنة )الرغاوي املركَّ

اثت ولكن للتوصل إىل حتديد كمي وفهم أفضل هلذه  مدافن القمامة، ال بوصفها املصدر احملتمل الزدايد االنبعا
 االنبعااثت األساسية؛ 

، حسب مكاهنا اجلغرايف وقطاعها  ١١-الكميات املخزنة من مركب الكربون الكلوروفلوري  )د(
السوقي، من أجل التوصل إىل فهم أفضل ملستوايت االنبعااثت األساسية من املخزوانت األمر الذي سيساعد يف 

 جم االنبعااثت غري املتوقعة؛ حتسني فهم ح
 القواعد التنظيمية اليت متنع استخدام اثين كلوريد امليثان يف الرغاوي املرنة؛ )ه ( 

 
(١) S. A. Montzka and others, “An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-

11”, Nature, vol. 557 (17 May 2018) . 
(٢) M. Rigby and others, “Increase in CFC-11 emissions from eastern China based on atmospheric observations”, 

Nature, vol. 569 (23 May 2019) . 
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إجراءات اإلنفاذ و/أو املالحقات القضائية املنفذة مؤخرًا فيما يتعلق إبنتاج مركب الكربون  )و( 
 تبطة هبا لتحديد النطاق احملتمل هلذه املشكلة؛ورابع كلوريد الكربون و/أو االستخدامات املر  ١١-الكلوروفلوري 
 . Rigby and others (2019)تقييم اآلاثر املرتتبة على املنشورات العلمية اجلديدة، مثل  )ز( 

وحددت فرقة العمل أيضا املواضيع التالية اليت ستستفيد من توفري األطراف ملعلومات إضافية، من أجل  -3
 إعداد تقريرها النهائي:

كميات إنتاج رابع كلوريد الكربون واملنتجات اليت استخدم فيها رابع كلوريد الكربون، من حيث  ( أ)
 الكمية، مبا يف ذلك كميات ومواقع التصدير؛ 

 ؛  ٢٢-طاقات املصانع اليت تنتج رابع كلوريد الكربون ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  (ب)
 يك للمعامل اليت تنتج املواد املستنفدة لألوزون؛ التحقق من عمليات إيقاف التشغيل والتفك ( ج)
املوجودة يف املخزوانت عند وقف اإلنتاج ومصري هذه  ١١-كميات مركب الكربون الكلوروفلوري  (د)

 املخزوانت بعد ذلك؛ 
 أو رابع كلوريد الكربون؛   ١١-أي دالئل تتاح عن شحنات غري قانونية ملركب الكربون الكلوروفلوري  (ه)
ومركب الكربون  ١١-ات اإلنتاج والكميات املنتجة من معامل مركب الكربون الكلوروفلوري طاق ( و)

ورابع كلوريد الكربون لدى األطراف اليت ال يُعرف فيها إال القليل عن اإلنتاج التارخيي للمواد  ١٢-الكلوروفلوري 
 املستنفدة لألوزون؛ 

تعلقة إبعادة تدوير املعدات والرغاوي امل ١١-مصادر انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري  ( ز)
 وتدمريها؛

معدالت االنبعاث من عوامل نفخ الرغاوي اليت قد تستخدم ألي غرض )أي لتحديد قدرة عزهلا   ( ح)
 أو قابلية التعرض هلا من منظور الصحة العامة(؛ 

 املمارسات احملددة عند هناية العمر االفرتاضي، خاصة ابلنسبة للرغاوي؛   (ط)
 القواعد التنظيمية اليت تؤثر على استخدام اثين كلوريد امليثان.  (ي )

متوز/يوليه    3١وتُدعى األطراف إىل تقدمي أي معلومات قد تتوفر لديها بشأن هذه املسائل إىل أمانة األوزون حبلول  
الجتماع ، لكي يتاح الوقت لفرقة العمل الستعراضها ولكي تضع فرقة العمل تقريرها الذي سيقدم إىل ا٢٠١٩

 احلادي والثالثني لألطراف.
وتناول االجتماعان الثالث والرابع لفريق االتصال اجلزء الثاين من واليته. وبدأ الفريق ابلنظر يف املسائل اليت  -4

ُحددت خالل مناقشة هذا البند من جدول األعمال يف جلسة عامة. وتبادلت األطراف اآلراء على حنو مثمر 
عدد من املسائل الرئيسية، واستمعت إىل املعلومات واإليضاحات اليت قدمتها األمانة  وغين للغاية وذلك بشأن 

 عن عدد منها. ومشلت املسائل اليت نظر فيها الفريق ما يلي:

 بشكل عام جداً، ضرورة فهم املاضي: ماذا حدث؟ وكيف وملاذا؟ وما هي اآلاثر املرتتبة على ذلك: ( أ)
املهم عدم التهاون وكفالة أن نظم منح الرتاخيص ونظم اإلنفاذ أشارت األطراف إىل أن من   ‘١’

 الوطنية هي نظم شاملة وفعالة. 
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وكان هناك شعور خبيبة األمل للحالة اليت وقعت، وظهر استعداد للنظر يف اإلجراءات  ‘٢’
واملقرتحات بشأن اخلطوات املقبلة فيما يتعلق ابحلالة احملددة وفيما يتعلق ابلنظر يف التغيريات 

 ملؤسسية.ا
إجراءات الرصد والرقابة اجلوية، اليت اقرُتحت يف تقرير الندوة الدولية عن الزايدة غري املتوقعة يف   (ب)

 :  ٢٠١٩اليت ُعقدت يف فيينا يف آذار/مارس   ١١-انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 
يلزم  ظهر اهتمام واسع ببحث الرصد اإلضايف للكشف عن االنبعااثت اإلقليمية، ولكن ‘١’

 أن يكون ذلك يف سياق اخلطة االسرتاتيجية وحتديد األولوايت.
 ولوحظ، مع ذلك، أن الرصد ليس بديال عن تنفيذ االلتزامات على الصعيد الوطين. ‘٢’

 الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشطة املتعلقة ابلبحوث والرصد املنتظم: ( ج)
 يف املقام األول إىل بناء قدرات األطراف أشري إىل أن الصندوق االستئماين، لكونه موجهاً  ‘١’

(، ال ميثل ابلضرورة اآللية  ٥)األطراف العاملة ابملادة  ٥من املادة  ١العاملة ابلفقرة 
 الصحيحة لبناء القدرة على الرصد. 

 الدور الذي يقوم به مديرو حبوث األوزون وصلة ذلك الدور بفريق التقييم العلمي: (د)
ابلتماس املشورة من مديري حبوث األوزون وفريق التقييم العلمي بشأن مواقع  وأبدي اهتمام   ‘١’

 الرصد اإلضافية اليت حيتمل أن تكون مفيدة.
 احلاجة إىل املساواة يف املعاملة بني مجيع األطراف فيما يتعلق اباللتزامات: (ه)

والتزمات   7ملادة أقرت األطراف أبن مجيع األطراف يتعني عليها تلبية االلتزامات يف إطار ا ‘١’
الرتخيص، ولكن توجد التزامات مالية إضافية يف إطار الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ 
بروتوكول مونرتايل، األمر الذي يعين وجود شفافية يف التحقق من بياانت الربامج القطرية 

 .  ٥اليت أبلغت عنها األطراف العاملة ابملادة 
 منها بشكل أعم:  تعزيز الرصد واإلبالغ والتحقق ( و)

مجيع األطراف تقبل مفهوم الشفافية يف نظمها إلصدار الرتاخيص، مع وجود فرصة للتعلم  ‘١’
 من نظم البلدان األخرى.

يلزم أن تكون مجيع التدابري املتخذة متناسبة مع املوارد املالية املتاحة، ال سيما يف األطراف العاملة   ( ز)
 . ٥ابملادة 

، وما يتصل بذلك من املسائل املتعلقة ابملوافقة  ١4/7واإلبالغ مبوجب املقرر االجتار غري القانوين  ( ح)
 غري الرمسية املسبقة عن علم، ونظم الرتخيص واالمتثال واإلنفاذ على الصعيد احمللي:

تتسم نظم الرتخيص أبمهية أساسية يف ضمان االمتثال العام لاللتزامات، وهي مهمة أيضاً   ‘١’
ذلك الدور وستستمر يف أدائه يف املستقبل، وال سيما فيما يتعلق  للتأكد من أهنا تؤدي 

 ابملواد اجلديدة.
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وأبدي اهتمام ابختاذ املزيد من اإلجراءات للتصدي للتجارة غري القانونية وإلبالغ أمانة   ‘٢’
 األوزون حباالت التجارة غري القانونية.

 لبوليوالت:يف اخلالئط وا ١١-رصد واختبار مركب الكربون الكلوروفلوري  (ط)
وجه بعض األطراف االنتباه إىل نظم الرقابة املختلفة املستخدمة لديهم للبوليوالت؛ وأُقر   ‘١’

أبن االختالفات بني نظم الرقابة قد تكون مربكة إال أنه قد يكون هناك جمال لتحسني فهم  
 تلك االختالفات. 

 سائل:دور آلية االمتثال لربوتوكول مونرتايل يف التعامل مع مثل هذه امل -٥
اعرتف أبن آلية االمتثال القائمة عملت بشكل جيد حىت اآلن، ولكنها غري مناسبة ملعاجلة   ‘١’

 .١١-األوضاع اخلاصة احلالية ملركب الكربون الكلوروفلوري 
قال رئيس جلنة التنفيذ إن اللجنة قد طلبت إىل األمانة أن تعد ورقة مناقشة بشأن آلية   ‘٢’

 إىل أن الورقة جيب أن تقع ضمن نطاق والية اللجنة. االمتثال الجتماعها القادم، مشرياً 
وحث فريق االتصال األطراف على أن تنظر يف هذه املسائل يف فرتة ما بني الدورات وأن حتضر إىل االجتماع  
احلادي والثالثني لألطراف وهي مستعدة الختاذ قرار بشأن طريق املضي قدما يف هذه املسائل. واعترب الفريق أن 

إبقاء املسألة على جدول أعمال االجتماع احلادي والثالثني لألطراف، وطلب إدراج هذا التقرير يف تقرير   من املهم
 االجتماع احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية. 
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 (1) الثالث املرفق 

موجزات العروض املقدمة من أعضاء فريق تقييم اآلاثر البيئية، وفريق التقييم العلمي، وفريق التقييم 
 واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له  التكنولوجي

واالقتصادي  التكنولوجيقدمة من فريق التقييم العلمي وفرقة العمل التابعة لفريق التقييم املعروض ال -أوالا 
( 11-بشأن االنبعااثت غري املتوقعة من اثلث كلوريد فلوريد امليثان )مركب الكربون الكلوروفلوري

 من جدول األعمال(  3)البند  
 موجز العرض املقدم من فريق التقييم العلمي  -ألف

ن لفريق و املشارك  الرؤساءالدكتور بول أ. نيومان والدكتور ديفيد و. فاهي والربوفيسور بونفيلز سفاري )قدم   -١
-لفريق التقييم العلمي بشأن زايدة انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري   املؤقتالتقييم العلمي( عرضاً عن ’’التقرير  

األطراف يف  اعتمدت، ١١-ركب الكربون الكلوروفلوري األخرية املتعلقة مب  املالحظاتلنتائج واستجابة . ‘‘ ١١
خالل  ‘‘ ١١-توقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري املنبعااثت غري اال: 3٠/3بروتوكول مونرتايل ’’املقرر 

إىل   رمسياً  املقرر  ذايف هلب طُ و . ٢٠١8نوفمرب تشرين الثاين/االجتماع الثالثني لألطراف يف بروتوكول مونرتايل يف 
-تقدمي تقرير موجز عن ’’... الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري  فريق التقييم العلمي

 احلادي واألربعني للفريق العامل املفتوح العضوية.لالجتماع يلزم تقدمي تقرير موجز أويل و ؛ ‘‘ ...١١
 : هي عناصر 6على  عرض فريق التقييم العلمي واشتمل -٢

 ؛١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  عنساسيات بعض األ )أ( 
 ؛ والشبكة العاملية ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  مالحظات )ب(

 [؟ ٢٠١8املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية/برانمج األمم املتحدة للبيئة ] يتضمنه تقريرما الذي  )ج( 
يف فيينا يف  ١١-ون الكلوروفلوري ركب الكرباملتعلقة مبندوة اليف  نتائج املناقشة اليت أجريتما  )د(

 مارس؟آذار/
 ؛ ظهر االنبعااثت اإلقليميةتُ اليت [ ٢٠١٩]  اليت أجراها ريغيب وآخرونديدة اجل الدراسة )ه ( 
 .١١-مركب الكربون الكلوروفلوري بشأن خطط البحث واإلبالغ  )و( 

  ١١-أساسيات اثلث كلوريد فلوريد امليثان أو مركب الكربون الكلوروفلوري  أُوِضحت يف القسم األول، و  -3
(CFCl3) ،مادة من فلورة يُنتج  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري أشري إىل أن . وعلى وجه اخلصوصCCl4 

(CCl4 + HF → CCl3F + HCl) .أيضًا يف   ه اسُتخدميف نفخ الرغاوي وكمادة تربيد، ولكن اً أساس  واسُتخدم
-عمر مركب الكربون الكلوروفلوري بلغ  مذيب. ويوكاجلرعات املقننة  ذات  طبيقات أخرى مثل أجهزة االستنشاق  ت

ستنفد امل  من العوامل القويةسرتاتوسفري، وهو  بسبب التحلل الضوئي يف اال  عاماً تقريباً   ٥٢يف الغالف اجلوي    ١١
يف   القدرة على إحداث االحرتار العاملي) احلراري االحتباس غازات من و  طن( ١.٠)قدرة استنفادية تبلغ لألوزون 

  ١١-مت التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك مركب الكربون الكلوروفلوري قد . و تقريباً(  ٥ ١6٠سنة =  ١٠٠

 
  مل خيضع هذا املرفق لتحرير رمسي.  (١)
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،  HFC-245faب، ومركب ١4١-عمومًا مبركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  واستعيض عنه، ٢٠١٠يف عام 
 أخرى.  ومركبات

 السليمةالقياسات  إىلاملواد املستنفدة لألوزون  ة منواإلقليمي ةنبعااثت العاملياالحتديد  وتستند عملية -4
در مستوايت واجتاهات مركب  قّ (. وت ُ AGAGEو  NOAA) أرضيتانن اشبكت اليت جتريهاالدقيقة والطويلة األجل و 

حجم  وُيستمد . ني الشبكهاتني يف الغالف اجلوي من متوسطات مالحظات  ١١-الكربون الكلوروفلوري 
  يف لألوزون املستنفدة املواد وعمر، العاملية لوفرةا السالسل الزمنية ملتوسط ابستخدام واجتاهات االنبعااثت العاملية 

اإلقليمية،   االنبعااثت واجتاهات  حجم أما عملية استمداد. لكرة األرضيةبني نصفي ا واالحندار، اجلوي  الغالف
لرايح من املصدر  عن اة للشبكة إىل جانب معلومات األرصاد اجلوية الزمني السالسل قياسات ابستخدام فتجرى 

 (.العودة)املصادر( إىل مواقع القياس )مسارات 
اسة االخنفاض، ولكن مبعدل أبطأ بكثري مما كان  املق  ١١-مستوايت مركب الكربون الكلوروفلوري   وتواصل -٥

. اتإىل جنب مع خرائط ملواقع احملط  نباً ج،  العامل  أحناء  مجيع  من  الشهرية  ملالحظاتات امتوسط  ترضعُ متوقعاً. و 
 .NOAA  أساسياً لشبكةموقعاً    ١٢، وAGAGE  اتبعة لشبكة  حمطات  ٥من    ات املالحظات العامليةمتوسطوُتستمد  

لتقرير املوجز التنفيذي ل الواردة يف ١١-ركب الكربون الكلوروفلورياملتعلقة مبأعيد أتكيد النتائج الرئيسية و  -6
للفريق العامل املفتوح العضوية. وعلى األخص، حدثت  ‘‘ ٢٠١8: ’’التقييم العلمي الستنفاد األوزون املعنون

نبعااثت العاملية  االزادت و . ١١-لكربون الكلوروفلوري مركب ا ية مننبعااثت العاملاالزايدة غري متوقعة يف إمجايل 
، مما أدى إىل  ٢٠١٢قياسات شبكتني مستقلتني بعد عام املستمدة من  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريمن 

اخنفاض   ت سرعةكانو الغالف اجلوي املبلغ عنها يف التقييمات السابقة.  ه يفإبطاء االخنفاض املطرد يف تركيزات
  ٢٠٠٢من عام سرعة االخنفاض فقط ثلثي قدرها  ٢٠١6عام إىل  ٢٠١4 عام املي خالل الفرتة منالرتكيز الع

،  ٢٠١٢من شرق آسيا زادت منذ عام    ١١-. ويف حني أن انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري ٢٠١٢  عام  إىل
مل يتم حتديد البلد أو البلدان . و اً بشكل جيدمسامهة هذه املنطقة يف زايدة االنبعااثت العاملية ليس معروفحجم  فإن  

 اليت زادت فيها االنبعااثت. 
عن ’’الندوة الدولية بشأن الزايدة غري املتوقعة يف انبعااثت مركب   مقتضباشتمل العرض على موجز و  -7

يف مكتب   ٢٠١٩مارس آذار/ ٢7إىل  ٢٥. وعقدت الندوة من ‘‘ ألوزوناملستنفد ل ١١-الكربون الكلوروفلوري 
اجتماعاً علمياً وتقنياً مغلقاً لتبادل األفكار واملعلومات اجلديدة. االجتماع  كان هذا  و األمم املتحدة يف فيينا، النمسا.  

-مجيع جوانب مركب الكربون الكلوروفلوري  عنعرضًا  37، وتضمنت بلداً  ٢٢مشاركًا من  7١حضر الندوة و 
١١ . 

، من  ١١- من اخلرباء لتبادل املعلومات بشأن مركب الكربون الكلوروفلوري مجعت الندوة جمتمعًا دولياً و  -8
 حديثةنتائج جديدة و  ترض. وعُ اآلاثر ، واالنبعااثت، وأخرياً املالحظاتاإلنتاج، واملنتجات، و إىل ، املواد األولية

 التكنولوجيييم أعضاء فريق التق وعرضاملالحظات والدراسات امليدانية والنماذج.  تستند إىلغري منشورة 
خلصت  و . ١١-واالقتصادي تقييمًا تقنيًا للمصادر اجلديدة احملتملة النبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 

إىل أنه   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري من نبعااثت اجلديدة االاستمرار  ألثراجلوي الغالف ذج ادراسات من
األثر   أيضاً أن  أُوضح . و يةعال ايتستو مبمرت هذه االنبعااثت كبرية على طبقة األوزون إذا است  آاثركون هناك تس

الندوة   استحدثتاالنبعااثت اجلديدة بسرعة خالل السنوات القليلة املقبلة. كما   احنسرتإذا  سيكون ضئياًل جداً  
كب  ر املسائل املتعلقة مبلبحوث وتوصيات لتحسني رصد املواد املستنفدة لألوزون وفهم ل االجتاهاتجمموعة من 
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 ملشروع ’’عمليات النشرة اإلخباريةعدد متوز/يوليو من شر موجز للندوة يف . ونُ ١١-الكربون الكلوروفلوري 
 .(SPARC)االسرتاتوسفري والرتوبوسفري ودورها يف املناخ‘‘ 

  ريغيب وآخرون يف جملةمؤخراً  اليت نشرها  الدراسة العرض عن شرائح عدداً قلياًل من تضمن العرض أيضاً و  -٩
ىل  استنادًا إمن شرق الصني  ١١-زايدة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري بعنوان ’’ال، ( Natureنيتشر )

اجلوي عالية الرتدد من كل من  مالحظات الغالفاستخدمت هذه الدراسة و  .‘‘ اجلوي  مالحظات الغالف
يف الغالف   ةالكيميائي انتقال املوادة ومناذج ، الياابن، إىل جانب البياانت العامليهاتريوما، كوراي اجلنوبية، و غوسان
س( غيغا غرام/سنة    ١±  )   3.٠±    7.٠  أعلى مبقدار  أن االنبعااثت من الرب الرئيسي الشرقي للصني  وأظهرتاجلوي  

هذه الزايدة يف االنبعااثت يف   وجدت. و ٢٠١٢-٢٠٠8الفرتة عما كانت يف  ٢٠١7-٢٠١4يف  يف الفرتة
 . مامشال شرق الصني وحوهلواقعتني ال هييبشاندونغ و  مقاطعيت

يف  تقدميه املقرر  املستقبليف  ١١-مسار تقرير مركب الكربون الكلوروفلوري  عنتم العرض مبناقشة واختُ  -١٠
 عن مقتضب. أواًل، مت االنتهاء من إعداد موجز ٢٠٢٠مؤمتر األطراف العامل كاجتماع لألطراف لعام اجتماع 

جمتمع العلوم التعليق  إىللب وطُ  (٢٠١٩مايو أاير/ ) ١١-احملتوايت املقرتحة لتقرير مركب الكربون الكلوروفلوري 
خمطط تقرير فريق التقييم العلمي  أُكِملالتعليقات، على  وبناءعامل وخبري تقين(.  ١٠٠)أكثر من عليه 

وجترى اآلن  .  العاملية لألرصاد اجلويةنشره املنظمة  ستو   الستعراض النظراءالتقرير    وسيخضع(.  ٢٠١٩)حزيران/يونيو  
 .التقرير يمؤلفمناقشة لتحديد 

ااثت غري املتوقعة  االنبع  عنواالقتصادي    التكنولوجيفرقة العمل التابعة لفريق التقييم    املقدم من موجز العرض   -ابء
 ( 11-)مركب الكربون الكلوروفلوري  من اثلث كلوريد فلوريد امليثان

واالقتصادي   التكنولوجيالعمل التابعة لفريق التقييم  ة، الرئيسة املشاركة لفرققدمت السيدة هيلني تويب -١١
، مشريًة إىل  3٠/3، عرضها استجابة للمقرر  ١١-الكلوروفلوري توقعة من مركب الكربون  املنبعااثت غري  الاب  ةاملعني

السيدة   وأشارتاملشاركة يف هذا االجتماع.  مل يتمكن منالعمل  ة أن السيد خوسيه بونس الرئيس املشارك لفرق
إىل   فيه لبي طُ ذال ١١-بشأن االنبعااثت غري املتوقعة من مركب الكربون الكلوروفلوري  3٠/3املقرر إىل توب 

واالقتصادي تزويد األطراف مبعلومات عن املصادر احملتملة النبعااثت مركب الكربون   التكنولوجيق التقييم فري
اإلنتاج واالستخدام احملتملة، وكذلك من  عمليات واملواد ذات الصلة اخلاضعة للرقابة من  ١١-الكلوروفلوري 

. وأشارت  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريمن  توقعة املنبعااثت غري اال تكون قد أدت إىل، واليت قد املخزوانت
أحد   الفريق، وأناللذين جيريهما  نيتقييمالطلب أيضًا إىل األطراف تقدمي معلومات للمساعدة يف  املقررإىل أن 

 التكنولوجيمن فريق التقييم    خرباءمعلومات. وأوضحت أنه مت تشكيل فرقة عمل تضم  يتضمن    األطراف قدم تقريراً 
عرضت استعراضاً . و املقرر، لتلبية متطلبات  نيخارجي  خرباء، وكذلك  التابعة له  جلان اخليارات التقنيةواالقتصادي و 

 ويزيلوجود مصادر حمتملة لالنبعااثت،    ةإمكاني، على املستوى العاملي،  يتناول ابلتحليللتقرير األويل الذي  عاماً ل
علومات امللتقرير النهائي، وحيدد أيضاً ملواصلة النظر فيها يف ااملصادر احملتملة املتبقية  حيدداحملتملة، و غري املصادر 

لتوضيح االفرتاضات. وأشارت إىل أنه سيتم االنتهاء من التقرير النهائي حبلول  ة مرغوباليت قد تكون ضافية اإل
مركب  . وأوضحت السيدة توب أن  لألطراف  سبتمرب يف الوقت املناسب لالجتماع احلادي والثالثنيأيلول/منتصف  

وكمادة دافعة  نفخ الرغاوي يف رغاوي اخلالاي املفتوحة واملغلقة، لستخدم كعامل يُ  ١١-الكربون الكلوروفلوري 
وحدات التربيد ابلطرد املركزي، ويف االستخدامات األصغر، مثل أجهزة االستنشاق  يف مادة تربيد ك، و للرذاذات

كما  ئل قد حلت حمل هذه االستخدامات السابقة.  املخصصة لعالج الربو ونفخ التبغ. وأشارت إىل أن البدا
يف األطراف غري  ١١-مت التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك مركب الكربون الكلوروفلوري أشارت إىل أنه 
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، مع بعض االستثناءات احملدودة، ٢٠١٠يف عام    ٥، ويف األطراف العاملة ابملادة  ١٩٩6يف عام    ٥العاملة ابملادة  
  يف ١١-من مركب الكربون الكلوروفلوري ه ال يزال هناك خمزوانً األساسية. وأوضحت أن املنزليةت الحتياجا لمثالً 

  يف ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  منها يُطلق واليتحدات التربيد ابلطرد املركزي، و و  املغلقة اخلالاي  رغاوي 
ودراسة مونتزكا  علمية  اللفية اً بشأن اخلعرضقّدم   لميتقييم العالفريق   أن وأضافت .  الوقت مرور  مع الغالف اجلوي 

.  ١١-الزايدة العاملية غري املتوقعة يف انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري  قدمت معلومات عناليت وآخرون 
  تشر وفر معلومات إضافية، نُ ت يت، والاليت أعدها يف الفرتة األخرية ريغيب وآخرون ةالعلمي ةوأشارت إىل أن املقال

التقرير األويل. وأوضحت السيدة توب أن فرقة العمل نظرت يف اجلدوى التقنية واالقتصادية  إعداد  ء من  بعد االنتها
ركب الكربون مل. وقالت إن طرق التصنيع الرئيسية ١١-نتاج مركب الكربون الكلوروفلوري إل حمتمالً  عشرين طريقاً ل

مركب    منكميات    ه مت النظر يف إنتاج. وأوضحت أنأوليةتستخدم رابع كلوريد الكربون كمادة    ١١-الكلوروفلوري 
طن سنواًي إىل إنتاج كبري   ١٠ ٠٠٠من إنتاج صغري احلجم يقل عن ترتاوح سنواًي  ١١-الكربون الكلوروفلوري 

-أن طرق إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري   ترى العمل  طن سنوايً. وأوضحت أن فرقة    ٥٠ ٠٠٠احلجم يزيد عن  
،  املصغرةاملصانع يف  املنتج ١١-هي رابع كلوريد الكربون إىل مركب الكربون الكلوروفلوري  األكثر احتماالً  ١١

منخفض اجلودة  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  من أجل تصنيعابستخدام احلد األدىن من املعدات، 
املنتج على  ١١/١٢-الرغاوي و/أو رابع كلوريد الكربون إىل مركب الكربون الكلوروفلوري الستخدامه يف نفخ 

. ٢٢-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  إنتاج السائلة، مثل مصنع  احلالة لإلنتاج يفنطاق واسع يف مصنع قائم 
  غري احملتملايً، فمن طن سنو  ٥٠ ٠٠٠ يزيد عن ١١-وأضافت أنه إذا كان إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري 

  املصغرة، على الرغم من أن بعض املصانع عن هذا اإلنتاج املسؤول فقط  املصغرةأن يكون عدداً كبرياً من املصانع 
، أوضحت السيدة توب ١٢-ركب الكربون الكلوروفلوري مب العالقة  خيص  فيما  و ميكن أن تساهم أيضاً يف اإلنتاج.  

ابستخدام طرق  ١٢-ومركب الكربون الكلوروفلوري  ١١-ون الكلوروفلوري إنتاج مزيج من مركب الكرب ميكنأنه 
قدره  وميكن حتقيق إنتاجتشغيل، كل منهما عن طريق تغيري إعدادات الالتحكم يف نسبة   ويتمالتقليدية  التصنيع

ائة من  يف امل  ١٠٠يتسم حتقيق إنتاج نسبته  بسهولة نسبية، و   ١٢-مركب الكربون الكلوروفلوري يف املائة من    ١٠٠
اليت تعمل بشكل   املصانع  حتقيقه يف  ستحيلبصعوبة أكرب وإن مل يكن من امل ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري 

  ٩٠أكثر من  نسبته    ه ميكن حتقيق إنتاجبشكل مريح. وأضافت أن  ألي من املادتني  3٠:7٠  وتتحقق نسبجيد،  
. وقالت إن  التصنيع عمليةيف حالة إجراء بعض التعديالت على  ١١-يف املائة من مركب الكربون الكلوروفلوري 

وأضافت أنه من املمكن إنتاج ما  يف املائة. ٠.٥ امعدهل ، إذ يبلغاالنبعااثت الناجتة عن اإلنتاج منخفضة عموماً 
واملدارة هلذا الغرض املصممة املصغرة يف املصانع  ١١-وروفلوري يف املائة من مركب الكربون الكل ١٠٠يقرب من 

وفقًا حلساابت  أنه  وأشارت إىل يف املائة.  ١٠تصل إىل أن ، و أعلىاالنبعااثت  ومن املرجح أن تكونبعناية، 
-وفلوري شرتك من مركب الكربون الكلور املنتاج  كمية صغرية من اإلأن يتم بيع    األرجح، من  التهويةالتدمري و   تكاليف

-مركب الكربون الكلوروفلوري مزيج من  فيما يتعلق ابخليار احملتمل إلنتاج  و دودة.  احملستخدامات  غراض االأل  ١٢
القائمة، ذكرت    ٢٢-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري إنتاج  يف مصانع    ١٢-مركب الكربون الكلوروفلوري و   ١١

نع مركب  ايف مص  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري طاقة إنتاجية سنوية فائضة إلنتاج هناك السيدة توب أن 
نتاج صغري احلجم من مركب  لإلروسيا وفنزويال  و   املكسيكو   متاحة يف األرجنتني  ٢٢-الكربون اهليدروكلوري فلوري 

  متوسط نتاج إلطن، واالحتاد األورويب والوالايت املتحدة ل ١٠ ٠٠٠ن عقل الذي ي ١١-الكربون الكلوروفلوري 
نتاج إلطن، والصني ل  ٥٠ ٠٠٠و ١٠ ٠٠٠بني الذي يرتاوح ما  ١١-لكربون الكلوروفلوري احلجم من مركب ا

طن. وأشارت ابلنسبة لرابع كلوريد  ٥٠ ٠٠٠الذي يزيد عن  ١١-كبري احلجم من مركب الكربون الكلوروفلوري 
مليثان ثنائي الكلور معظم اإلنتاج يتم يف مصانع كلوريد امليثان كجزء ال ميكن جتنبه من إنتاج ا إىل أن الكربون
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ثيلني البريكلوري/رابع كلوريد الكربون، وفقاً  ياإلإنتاج أيضاً يف مصانع نتج كلوروفورم، وأن رابع كلوريد الكربون يُ الو 
. وذكرت أن احلد األقصى العاملي لرابع كلوريد الكربون احملتمل من إنتاج كلوريد امليثان أي من املادتنيللطلب على  

عدداً هناك  . وأشارت إىل أن  القائمةاحمللية    ات، بعد الوفاء ابلتزامات اإلمداد٢٠١6يف عام    طن  3٠٥ ٠٠٠بلغ  
طلوبة إلنتاج صغري  املكميات لإنتاج رابع كلوريد الكربون اب تتيحقد  فائضة لديها طاقة سنوية اليت من املناطق 

  طاقةويب والوالايت املتحدة لديها أكرب ، وأن الصني واالحتاد األور ١١-من مركب الكربون الكلوروفلوري احلجم 
رابع كلوريد الكربون. وأضافت أن الصني وحدها لديها   إمكانية لتوفر أكربلديها إلنتاج كلوريد امليثان، وابلتايل 

إلنتاج مركب الكربون   ةطلوباملكرب من رابع كلوريد الكربون األكميات القدرة سنوية فائضة ميكن أن توفر 
ثيلني البريكلوري/رابع كلوريد ياإلنتاج على نطاق واسع. وقالت إن هناك مخسة مصانع إل ١١-الكلوروفلوري 

من الكربون تعمل يف االحتاد األورويب والوالايت املتحدة، وأن الطاقة العاملية الفائضة إلنتاج رابع كلوريد الكربون 
يف االحتاد    أساساً موجودة  وهي  ايً،  طن سنو   ١٠٠ ٠٠٠  إىل  ٥٠ ٠٠٠بني  ما  هذه العملية تقدر مبا يرتاوح    خالل

تفيد األخرى،    تأو أنشطة الوكاال  يةاجلمركاهليئات  أدلة، من    ى أي لقتأو ت  جتداألورويب. وذكرت أن فرقة العمل مل  
بعد   رابع كلوريد الكربونأو    ١١-جتارة دولية غري مشروعة بكميات كبرية من مركب الكربون الكلوروفلوري   بوجود

الستخدامه  ١١-تسويق مركب الكربون الكلوروفلوري ب تفيدوجود مؤشرات ب أفادت. بيد أهنا التخلص التدرجيي
إن االستخدام الرئيسي قائلة  . وواصلت السيدة توب  ٢٠١8و  ٢٠١6يف الرغاوي يف السنوات األخرية بني عامي  

، حيث عمل تبعااثانيُطلق سائل مضغوط يف الرذاذات، وهو استخدام كملركبات الكربون الكلوروفلورية كان  
ه ال  . وأوضحت أن١٢-بشكل جيد للغاية مع مركب الكربون الكلوروفلوري  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري 

 املواد خالئط ، وأن املاديةبسبب خواصه  ةدافع كمادةمبفرده   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  ميكن استخدام
ممكنة تقنياً. وأضافت أنه من غري احملتمل أن يتم إنتاج  ١١-ومركب الكربون الكلوروفلوري  ةاهليدروكربوني ةفعاالد

أرخص بكثري من مركبات    ةاهليدروكربوني  املواد الدافعةألن    للرذاذات  ١١-أو استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري 
استخدام مركب الكربون   ية، املرجح، ألسباب تقنية واقتصادذكرت أنه من غري و الكربون الكلوروفلورية. 

مذيب، أو  أو كيف تصنيع ألواح األلياف االصطناعية،  معاجلة حديثاً كعامل منشأ يف مصنع  ١١-الكلوروفلوري 
إن عددًا صغريًا من  قائلة التربيد وتكييف اهلواء، واصلت قطاع فيما يتعلق بو التبغ أو معاجلة اليورانيوم.  نفخل

ال تزال تعمل ومن املتوقع أن تصل   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري احملتوية على وحدات التربيد ابلطرد املركزي 
مركب الكربون    من  نتاجاستخدام اإللكن من غري املرجح  و مخس سنوات قادمة،  ة عمرها يف غضون سنة إىل  إىل هناي

مركب  حملتوية على اللحفاظ على هذا العدد الصغري جدًا من وحدات التربيد ابلطرد املركزي  ١١-الكلوروفلوري 
مركب  احملتوية على  وحدات التربيد ابلطرد املركزي    خمزوانتتقديرات  وفقاً ل. وذكرت أنه  ١١-الكربون الكلوروفلوري 

هي سبب الزايدة املفاجئة يف  تكون هذه الوحدات ، من غري املرجح أن وانبعااثته ١١-الكربون الكلوروفلوري 
ذكرت أنه قد يكون هناك طلب صغري على مركب  و . ١١-لكلوروفلوري مركب الكربون امن نبعااثت العاملية اال

قبل عام   ُصنعتعدد حمدود من أجهزة تكييف اهلواء املتنقلة يف بعض املركبات اليت ل ١٢-الكربون الكلوروفلوري 
ولكن من غري احملتمل أن يكون هناك استئناف كبري الستخدام مركب   ٥يف األطراف العاملة ابملادة  ٢٠٠٢

والعاملة    ٥ابملادة    األطراف غري العاملةيف    لتربيد وتكييف اهلواءالقطاعني الفرديني ليف    ١٢-بون الكلوروفلوري الكر 
 هلذا الغرض.  ١٢-حاجة إىل إنتاج جديد كبري من مركب الكربون الكلوروفلوري ، مما يعين أنه ال توجد  ٥ ابملادة

للجنة اخليارات التقنية    ة املشارك  ةالعمل والرئيس  لفرقة ة  ، الرئيسة املشاركتريينوين-هيلني والرتقدمت السيدة  و  -١٢
يف الرغاوي، مشرية   ١١-، معلومات أساسية عن استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري واجلاسئةللرغاوي املرنة 

)مثل  املفتوحةذات اخلالاي ريثان املرنة يو يف رغاوي البول أساساً خدم استُ  ١١-إىل أن مركب الكربون الكلوروفلوري 
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ريثان العازلة  يو يف رغاوي البول اسُتخدم أساساً واالستخدامات األخرى( حىت منتصف الستينات، مث  الغطاءات
 ١١-ذروة استخدام مركب الكربون الكلوروفلوري ووصلت ، يف جمال البناءألجهزة و ذات اخلالاي املغلقة ل اجلاسئة

منخفض التكلفة وسهل االستخدام   ١١-ركب الكربون الكلوروفلوري ن م قائلة إيف أواخر الثمانينات. وعلقت أيضاً  
 املغلقة.ذات اخلالاي ريثان يو يف رغاوي البول

لنشاط التسويقي والتقين ملركب الكربون بشأن ااملؤشرات احلديثة  بعد ذلك  تريينوين  -وصفت السيدة والرتو  -١3
وردت إىل جلنة اخليارات التقنية للرغاوي ثال،  يف الرغاوي بعد التخلص التدرجيي. وعلى سبيل امل  ١١-الكلوروفلوري 

عروض بيع على  ورأت  من خالل التوزيع،    ١١-بيع مركب الكربون الكلوروفلوريل نسخة من عرض    املرنة واجلاسئة
تفيد تفاصيل بعد ذلك قدمت و الصناعة. مع من خالل مناقشات  اكتسبت املزيد من املعرفةمواقع اإلنرتنت، و 

أحد  يف  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري من  اً طن  ١٥.٥ كان قدره  اتالطلباحملددة يف كمية لن احلد األدىن لأب
كانون  يف   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوريمن دوالر أمريكي للطن  ٢ ٢٠٠وعرض للبيع بسعر  تعالاناإل

منتجات  بشأن  اع  براءات االخرت احلصول على  طلبات  من  عدد    أنه مت تقدمي . وذكرت بعد ذلك  ٢٠١8يناير  الثاين/
 الرغاوي يف السنوات األخرية.

التحول من مركب الكربون بعد ذلك العوامل اليت ميكن أن تدفع إىل تريينوين -السيدة والرت ووصفت -١4
والنظم  رغاوي البوليوريثان  إنتاج  يف    ١١-ب مرة أخرى إىل مركب الكربون الكلوروفلوري ١4١-اهليدروكلوري فلوري 

أحد تغيريات تقنية تقريباً. وأشارت إىل أن    وال تتطلبهنا منخفضة التكلفة  أب  جدوى التحولوكذلك    سابقة اخللط 
-ركب الكربون اهليدروكلوري فلوري مل يسعر السوقالأقل من  ١١-الكلوروفلوري ركب الكربون األسعار املعلنة مل

ب يف قطاع رغاوي الرش ويف  ١4١-ب وأن التخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١4١
حتدايت تقنية واقتصادية قد تشجع على استخدام مركب الكربون  أدى إىل الشركات الصغرية واملتوسطة قد 

تريينوين مزيداً من التفاصيل -السيدة والرت  وقدمتتأكد.  ي، على الرغم من االستخدام الفعلي مل  ١١-وفلوري الكلور 
ب بسبب التخلص ١4١-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري املتاحة من مدادات اإلن هناك نقصًا يف تفيد أب

العرض بني ختالل االزاد بسبب ب ١4١-التدرجيي من اإلنتاج وأن سعر مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
ابلبدائل مبا يف ذلك قابلية اشتعال   املتعلقةوالطلب القائم على التخصيص. كما وصفت بعض التحدايت 

 األولفيناتهليدروكربوانت واالستثمارات املرتبطة ابلتحويل وارتفاع تكلفة مركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات ا
الصندوق املتعدد األطراف على سنة واحدة  يف إطار  لشركات املمولةاملقدم إىل امويل تالاهليدروفلورية اليت يقتصر 

استناداً نه إإىل بعد ذلك تريينوين -السيدة والرت وقالت ب. ١4١-لتحويالت مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
أن إنتاج  إىل  قد خلصتة العمل فرقفإن فرقة العمل، مبا يف ذلك أعمال النمذجة اليت أجنزهتا، لتقييم احلايل الىل إ

يف  زايدة لقد يكون مصدراً حمتماًل ل ١١-ابستخدام مركب الكربون الكلوروفلوري اخلالاي املغلقة منتجات رغاوي 
التقنية واالقتصادية. وانقشت مبزيد من التفصيل أنه إذا كانت الزايدة يف    تنيممكن من الناحي  نظراً ألنهاالنبعااثت،  

-مركب الكربون الكلوروفلوري  جديد من إنتاج ترجع إىل امللحوظة ١١-كربون الكلوروفلوري انبعااثت مركب ال
سيكون أكرب   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري من مستخدم يف رغاوي اخلالاي املغلقة، فإن اإلنتاج الفعلي  ١١

-مركب الكربون الكلوروفلوري   املطلقة مناالنبعااثت غري  أن  بكثري من الزايدة يف االنبعااثت املكتشفة حىت اآلن و 
املخزن يف   ١١-الرغاوي اليت أوضحت أهنا وسيلة لوصف مركب الكربون الكلوروفلوري خمزوانتسترتاكم يف   ١١

ببطء مع مرور الوقت. كما ذكرت أنه على الرغم من منها    ستنطلقالرغاوي مث الرغاوي يف مدافن النفاايت، واليت  
من الناحية ممكن  ١١-الكربون الكلوروفلوري منخفض التكلفة مبركب امليثان ثنائي الكلور االستعاضة عن أن 
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يف رغاوي اخلالاي املفتوحة. ومع ذلك، ستنظر فرقة   بسيط على القيام بذلك ي حافز اقتصاده يوجد ، إال أنةتقنيال
 على استخدام امليثان ثنائي الكلور يف الرغاوي املرنة.املفروضة لقيود التنظيمية العمل يف ا

تريينوين بعد ذلك انبعااثت هناية العمر الناجتة عن الرغاوي مشرية إىل وجود فرق  -انقشت السيدة والرتو  -١٥
غاوي )مبا يف ذلك  الر  خمزوانتمن  ١١-عدالت انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري التقديرات املتوقعة ملبني 

يف املائة(، مبا    4- 3الغالف اجلوي )  املستمدة منيف املائة( ومعدالت االنبعااثت    ١.٥أقل من  مدافن النفاايت( )
يف الرغاوي منذ عقود، وميكن تفسري   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  ُيستخدم فيها مل  يف ذلك يف املناطق اليت 

أفضل املمارسات.   ليست منأثناء ممارسات التفكيك والتخلص اليت ة املناولسائر خبهذا االختالف جزء من 
هذه بني  للتفريق معدالت االنبعااثت من خمزوانت الرغاوي  دراسةفرقة العمل  ذلك، ستواصلوعلى الرغم من 

 ، من أجل حتديد هذهاألخرى  ن املصادر احملتملة اجلديدةع واالنبعااثت األخرى الناجتةاالنبعااثت األساسية 
زايدة   ه من غري املرجح أن أتيت تريينوين خلصت إىل أن-السيدة والرتفإن ، بشكل أفضل املصادر احملتملة األخرى 

فرقة   ختلصوحدها، ومل العمر من املناولة التقليدية للرغاوي يف هناية  ١١-انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري 
 . عمرهاهناية اليت وصلت إىل لرغاوي أي دليل على حدوث تغيري كبري يف عمليات اإىل العمل 

لهيئة  لتريينوين مناقشة االنبعااثت ومنذجة املخزوانت بدءاً من مناقشة التقرير اخلاص  -واصلت السيدة والرتو  -١6
واالقتصادي بشأن محاية طبقة األوزون والنظام املناخي    التكنولوجياحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ/فريق التقييم  

الزايدة املفاجئة يف انبعااثت مركب   أن تشتمل قبل ٢٠٠٥شر يف عام نُ  ٢٠٠٥مشرية إىل أن تقرير عام  العاملي،
  ميكن أنبدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت املتعلقة باملعلومات العلمية والتقنية  على ١١-الكربون الكلوروفلوري 

أحجام املخزوانت واحلد األقصى   أن  قدرالتقرير  العاملي. وذكرت كذلك أن ينظام املناخالعلى  تؤثر أيضاً 
أن   وأضافت، ٢٠١٥-٢٠٠٢الفرتة  يفالعمل كاملعتاد وسيناريوهات التخفيف حالة لالنبعااثت املمكنة يف 

ير، ال ميكن تقر الفرقة العمل خلص إىل أن االنبعااثت املرتبطة ابملخزوانت، كما مت حساهبا يف  الذي أجرته  تحليل  ال
  الغالف اجلوي يف السنوات األخرية.  املستمدة من  ١١-انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري يف  تفسر الزايدة  أن  

لالنبعااثت   اً جديد اً فرقة العمل منوذج بعد ذلك الطريقة اليت وضعت هباتريينوين -السيدة والرت ووصفت -١7
)على سبيل املثال، االنبعااثت الناجتة   متغريات حمددة أثر ييملتق ‘‘ لحساسية ’’من القاعدة إىل القمةلوحتليالت 

رغاوي أو وحدات التربيد ابلطرد املركزي أو الأو تركيبه يف  ١١-عن اإلنتاج احملتمل ملركب الكربون الكلوروفلوري 
واليت   ‘‘ إىل القمة( على االنبعااثت املقدرة ’’من القاعدة  عمرهاعند انتهاء  من املواد  أو التخلص    القائمةاملخزوانت  

بناًء على و (.  القاعدة‘‘ إىل    القمةمن  ’’ متت مقارنتها ابالنبعااثت العاملية املستمدة من الغالف اجلوي )االنبعااثت  
اإلنتاج السابق واالستخدام التارخيي واملخزوانت  ه من غري املرجح أن يفسر  أنإىل  فرقة العمل    خلصتهذا التحليل،  

 . ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري من  نبعااثت العامليةيف االزايدة ة الالناجت
آخر استخدمته فرقة العمل الستكشاف االنبعااثت من خمزوانت   تريينوين هنجاً -السيدة والرت وأوضحت -١8

احمللية يف مناطق خمتلفة من   ١١-انبعااثت مركب الكربون الكلوروفلوري   لدراسة  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري 
ذكرت السيدة و على وجه التحديد االنبعااثت من أورواب الغربية. و ( القاعدة‘‘ إىل  القمةمن ت ’’ انبعااثالعامل )

رغاوي يف املباين  اليف املوجودة يف املخزوانت حمتوية  ١١-تريينوين أن غالبية مركب الكربون الكلوروفلوري -والرت
منخفضة للغاية من هذه  ادالت انبعااثهتمعوتكون دمر يف النهاية طمر أو تُ تُ الرغاوي  النفاايت وأن ومدافن

ن االنبعااثت من املخزوانت يف أورواب الغربية )املستمدة من قياسات إتريينوين -قالت السيدة والرت و  العمليات.
االخنفاض بشكل  تواصل لعدة عقود،  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  اليت مل ُيستهلك فيها اجلوي(، الغالف 

خرى، وهو أمر غري مرجح، ميكن اعتبار معدالت األناطق املخزوانت بشكل خمتلف للغاية يف امل تُعاجلعام وما مل 
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املخزوانت العاملية.  من نبعااثت االلتقدير معدالت  هاخمزوانت أورواب الغربية منوذجية واستقراءمن نبعااثت اال
  هه هذتيف االنبعااثت الذي أظهر  الكليوخلصت مرة أخرى إىل أنه بناًء على هذا النهج اإلضايف، فإن االخنفاض 

انبعااثت  يف زايدة غري املتوقعة اليوضح مرة أخرى أن  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  ة مناملخزوانت اإلقليمي
 .١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  ة منملخزوانت العامليابال ميكن تفسريها   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري 

وي املستمدة من الغالف احتلياًل النبعااثت عوامل نفخ الرغبعد ذلك وين تريين-انقشت السيدة والرتو  -١٩
الغالف  امللحوظة يف ب ١4١-نبعااثت العاملية من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري االاجلوي، مشريًة إىل أن 

اجلوي قد بدأت يف االخنفاض يف السنوات األخرية، كما هو متوقع مع جتميد اإلنتاج وخفضه تدرجيياً وأن جمموع  
اخلالاي  ن ذاتالغليان لرغاوي البوليوريثاعالية درجات  ةالفلوروكربونيالنفخ االنبعااثت العاملية املستمدة من عوامل 

  ،HFC-245faمركب  و ب،  ١4١-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري و ،  ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري )املغلقة  
استخدام رغاوي يف زايدة ال، ابلتوازي مع ٢٠٠4تدرجييًا منذ عام ( آخذة يف االخنفاض HFC-365mfcومركب 

قد زادت بينما   ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري من نبعااثت العاملية املستمدة االالبوليوريثان. وأشارت إىل أن 
  غري أنه يتسقليس قاطعاً؛ األمر ب قائلة إن هذا ١4١-اخنفضت انبعااثت مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

يف   ١١-ركب الكربون الكلوروفلوري مب ب ١4١-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  االستعاضة عن مع بعض 
 .ذات اخلالاي املغلقةرغاوي البوليوريثان 

حتليل فرقة العمل لسيناريوهات افرتاضية إضافية خارج نطاق  عد ذلك ب تريينوين -وصفت السيدة والرتو  -٢٠
الغالف اجلوي. وذكرت أن بعض االفرتاضات  املستمدة منحتليل احلساسية يف حماولة لتكرار االنبعااثت املتزايدة 

خمزوانت مركب  من نبعااثت االزايدة أو خفض معدالت املستمدة )مع زايدة االنبعااثت  تتواءماملتطرفة ال  النظرية
يف السنة من مركب الكربون   طن كيلو   3٥يف املائة أو استخدام  ٥٠بنسبة  ١١-الكربون الكلوروفلوري 

 النظريةأن بعض االفرتاضات  وأشارت بعد ذلك إىل لشحن وحدات التربيد ابلطرد املركزي(.  ١١-الكلوروفلوري 
)الزايدات يف معدالت انبعااثت صعب أن تتحقق من ال ، ولكناملستمدةمع زايدة االنبعااثت  تتواءماملتطرفة 

ختلفة دون أي سبب معروف  املزمنية الفرتات ال، واليت تتغري يف ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  مناملخزوانت 
يف    8معدالت أكرب بكثري من    إىليف املائة    ٢من أقل من  ستزيد  معدالت انبعااثت خمزوانت الرغاوي العاملية  وأن  

-مركب الكربون الكلوروفلوري  من غري املرجح استخداميبدو و ؛ ٢٠١٢بعد عام يف السنة يف املائة  ٢4املائة إىل 
دوالر/كيلوغرام(؛ واإلطالق   ٠.7رغاوي اخلالاي املفتوحة ألن امليثان ثنائي الكلور أرخص بكثري )يف اجلديد  ١١

إىل  بعد ذلك  خلصت  و .  (املنتج حديثاً   ١١-سنة من مركب الكربون الكلوروفلوري كيلو طن/   ٥٠-٢٥املباشر من  
معقولة وهي   ال تزالو  املستمدةمع زايدة االنبعااثت  تتواءماملتطرفة  النظريةأن فئة واحدة فقط من االفرتاضات 

 لقة.يف رغاوي اخلالاي املغ ١١-طن سنوايً من مركب الكربون الكلوروفلوري  كيلو  7٠-3٥ استخدام

عدد من السيناريوهات  ًا لتقييم أجرتتريينوين ابإلشارة إىل أن فرقة العمل -وأخرياً، اختتمت السيدة والرت -٢١
السيناريو   وظل أو اقتصادايً  اً واستبعدت معظمها ألهنا ال تفسر االنبعااثت غري املتوقعة أو أهنا غري ممكنة تقني

ذات يف رغاوي البوليوريثان  املنتج حديثاً  ١١-الكلوروفلوري  املعقول الوحيد املتبقي هو استخدام مركب الكربون
رابع كلوريد سيتطلب أيضاً إنتاج    ١١-إىل أن إنتاج مركب الكربون الكلوروفلوري بعد ذلك  أشارت  و   .املغلقةاخلالاي  

 وأن فرقة العمل ستواصل حتسني حتليلها للتقرير النهائي. الكربون
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 من جدول األعمال(  5)البند    ٢01٨أربع سنوات لربوتوكول مونرتايل لعام  التقييم الذي جيرى كل   -اثنياا 
 ٢01٨ التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لعام  عنالبيئية  اآلاثر موجز العرض املقدم من فريق تقييم  -ألف

قييم  فريق تقييم اآلاثر البيئية، الت، لنيجل بولالسيد جانيت بورمنان و السيدة الرئيسان املشاركان،  عرض -٢٢
واألشعة فوق   يسرتاتوسفري آلاثر البيئية وتفاعالت استنفاد األوزون االل  ٢٠١8الذي جيرى كل أربع سنوات لعام 

البنفسجية وتغري املناخ. وأبرز التقييم املسامهات اهلامة لربوتوكول مونرتايل يف استدامة كوكب األرض من خالل  
 مع العديد من أهداف التنمية املستدامة. املواءمة

عاملًا من   43جانيت بورمنان التقييم، مشرية مع التقدير إىل مسامهات السيدة قدمت الرئيسة املشاركة و  -٢3
  أجرى لهالذي و فريق تقييم اآلاثر البيئية، ل ٢٠١8يف التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لعام  اً خمتلف بلداً  ١8
 .استعراض النظراء عاملاً  73
 املواد املستنفدة لألوزون، ما يسمى ’’عامل  على  ةناجحبدون السيطرة ال  لوحظ أن دراسات النمذجة لعاملو  -٢4

آاثر كارثية على صحة اإلنسان والبيئة.  وقوع أن تنفيذ بروتوكول مونرتايل وتعديالته حال دون  تبني، مت جتنبه‘‘ 
اإلصابة بسرطان اجللد يف ’’العامل   لنماذجتقديرات    أجريتوعلى الرغم من أن التحليالت الكمية ال تزال اندرة، فقد  

مليون حالة من حاالت   ٢٥٠أنه مت جتنب أكثر من  وأوضحت يف الوالايت املتحدة األمريكية،  ‘‘ الذي مت جتنبه
 من حاالت إعتام عدسة العني.  أخرى  مليون حالة 4٥نع أكثر من سرطان اجللد وم

سرتاتوسفريي لتغريات يف األوزون االنتيجة ااإلنسان والبيئة  يتعرض هلا  اليت    التأثرياتُأشري إىل أن تقييمات  و  -٢٥
.  ةمادي نظم بيولوجية وليس نظممعظمها على  تنطوي واألشعة فوق البنفسجية واملناخ معقدة، ألهنا مرتابطة و 

هذه التفاعالت الديناميكية عواقب على البيئة واألمن الغذائي واملائي ورفاهية اإلنسان واستدامة  ويرتتب على 
 النظم اإليكولوجية.

يف اجللد دال نتاج فيتامني  إللصحة اإلنسان، مثالً  مطلوب ةفوق البنفسجي شعةوالتعرض املعتدل لأل -٢6
وايت العالية من األشعة فوق البنفسجية ضارة، خاصة على بشرة  املست غري أنوتقليل اإلصابة ببعض األمراض. 

سرطان اجللد، يف حني أن إعتام عدسة العني  ملخاطر البشرة الفاحتة أكثر عرضة  والسكان ذو و اإلنسان والعينني. 
  سائلاملال يزال هناك نقص يف التحليل الكمي هلذه  غري أنهأكثر انتشارًا بني العديد من اجملموعات السكانية. 

فريقيا أالوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا ونيوزيلندا وجنوب    هاالتقديرات اليت أجرهتا بعض البلدان، مبا في  خبالف
وبعض بلدان نصف الكرة الشمايل. ولوحظ أيضاً أن احلاالت املرتفعة احلالية واملتوقعة لسرطان اجللد وإعتام عدسة 

 يتعني إجراءاآلاثر األخرى لألشعة فوق البنفسجية اليت  وتشتمل  ى النظم الصحية.  العني تشكل عبئاً مالياً كبرياً عل
فعالية العديد من اللقاحات   اخنفاضإعادة تنشيط االلتهاابت الفريوسية الكامنة و   بشأهنا على  دراسات أكثر مشوالً 

 األشعة فوق البنفسجية.  بسبب
عتبار أن اآلاثر املرتتبة على التعرض للشمس يف املاضي، مثل ارتفاع معدل االضع يف يو من املهم أن و  -٢7

أو    بني التعرض ومظاهر املرضالزمين  الفارق  ويرجع ذلك إىل  اإلصابة بسرطان اجللد، ستظل واضحة لعدة عقود.  
 .ظهوره

بعض النتائج الرئيسية بشأن اآلاثر البيئية. وأكد من بعد ذلك انجيل بول السيد الرئيس املشارك  وعرض -٢8
العامل من اآلاثر الضارة لكل   حولجديد أن بروتوكول مونرتايل حيمي إنتاج احملاصيل والنظم اإليكولوجية الطبيعية 

م على أن النظ يف الوقت احلايلهناك أدلة قوية وأشار إىل أن األشعة فوق البنفسجية وتغري املناخ. ارتفاع من 
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. ولذلك، فإن التقييمات الواقعية االحتباس احلراري انبعااثت غازات نتيجة بسبب تغري املناخ  تتحولاإليكولوجية 
يف األشعة فوق البنفسجية، جيب   ذلكسرتاتوسفريي واستعادته، والتغريات املرتبطة باستنفاد األوزون اال لتأثريات

 الكائنات والنظم اإليكولوجية.  ةاستجابطرائق  تغيرياالعتبار دور تغري املناخ يف  بعنيأن أتخذ 
املفيدة لكميات معتدلة من األشعة    التأثرياتالتوازن بني    ةتعكس العديد من استجاابت النظم اإليكولوجيو  -٢٩

وبقاء الطفيليات ومسببات األمراض يف املياه   توسلوك احليواان  تفوق البنفسجية )مثل التغريات يف كيمياء النباات
عالية من األشعة فوق البنفسجية. وعلى وجه اخلصوص، فإن األشعة  المستوايت لالضارة ل التأثرياتالسطحية( و 

  بنحولعديد من الكائنات املائية، ويقدر أهنا تقلل اإلنتاجية األولية حمليطات العامل  تضر اب فوق البنفسجية الشمسية  
يد الكربون وامليثان وأكاسيد النيرتوز يف الغالف يف املائة. وتساهم األشعة فوق البنفسجية يف إطالق اثين أكس  ٢٠

لتفاعل بني تغري املناخ إحدى نقاط ااملواد العضوية يف النظم اإليكولوجية املائية والربية:  تكسرياجلوي عن طريق 
واد امللواثت، مثل امل تكسرييف  تغيري األشعة فوق البنفسجية عامل كما أن سرتاتوسفريي.  والتغريات يف األوزون اال

 .ت النفط البالستيكية وتسراب
أن استخدام بدائل للمواد املستنفدة لألوزون ال يشكل  إىل فريق تقييم اآلاثر البيئيةل احلايل تقييمويشري ال -3٠

حتللها يف الناشئة عن  نتجات  املعلى البيئة. ويشمل ذلك االنبعااثت املباشرة للبدائل أثناء االستخدام و   كبرياً   خطراً 
 (. (TFA)الغالف اجلوي )مثل محض اخلليك الثالثي الفلور 

يُعرتف بشكل متزايد جبودة اهلواء الذي نتنفسه كعامل رئيسي يؤثر على صحة اإلنسان يف مجيع أحناء  و  -3١
والتحوالت الكيميائية  على أساس الطقس، ولكن أيضاً فقط  االنبعااثت على أساسجودة اهلواء  ددال حتُ العامل. و 

 الضوئية الناجتة عن األشعة فوق البنفسجية. 
واملنتجات التجارية األخرى  يةواخلشب يةالبالستيكاملواد أكسدة إىل األشعة فوق البنفسجية  وتؤدي  -3٢

  تتفاقمعلى البوليمرات يف الوحدات الكهروضوئية. و  القائمةك املكوانت املستخدمة يف اهلواء الطلق، مبا يف ذل
 وملواثت اهلواء، مما يقلل عمر هذه املواد. املتطرفةهذه اآلاثر ابرتفاع درجات احلرارة والرطوبة واألحداث املناخية 

. وسلط الضوء على انجيل بول االنتباه إىل التحدايت احلالية واملستقبليةالسيد الرئيس املشارك  واسرتعى -33
أن حتديد النطاق الكامل للتأثريات احملتملة لألشعة فوق البنفسجية والتغريات يف استنفاد األوزون واملناخ على 

التقييمات املستقبلية للعديد من التأثريات التفاعلية اعتماد ستمر ي. وسصحة اإلنسان والبيئة ال يزال ميثل حتدايً 
، ولكن ي سرتاتوسفري األشعة فوق البنفسجية واألوزون االيف لتغري لاملباشرة  ثرياتة بشأن التأديداجلث و بحالعلى 

 أيضاً على التغيريات األخرى مبا يف ذلك جودة هواء الرتوبوسفري.
 . ٢٠٢٢ عامجاالت الرتكيز احملتملة لتقييم مبجانيت بورمنان العرض السيد اختتمت الرئيسة املشاركة و  -34

العاملية  فريق التقييم العلمي املعنون ’’التقييم العلمي الستنفاد األوزون للمنظمة املقدم من عرض الموجز  -ابء
 ‘‘٢01٨برانمج األمم املتحدة للبيئة لعام /لألرصاد اجلوية

قدم الدكتور ديفيد و. فاهي، والدكتور بول أ. نيومان، والربوفيسور بونفيلز سفاري، والربوفيسور جون ابيل   -3٥
ن لفريق التقييم العلمي( عرضاً بعنوان ’’التقييم العلمي الستنفاد األوزون للمنظمة العاملية لألرصاد  و اركاملشالرؤساء  )

فريق التقييم العلمي تقييمات   أن يقدمبروتوكول مونرتايل  ويقتضي  .  ‘‘ ٢٠١8اجلوية/برانمج األمم املتحدة للبيئة لعام  
سرتاتوسفري، واملواد املستنفدة لألوزون االو بقة األوزون، عن حالة طاملتاحة كل أربع سنوات ألحدث املعلومات 
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مع بعض   ٢٠١8 عام وفلورية. وتضمن العرض حتديثًا أساسيًا عن االنتهاء من تقييمالكلور مثل مركبات الكربون 
 . ٢٠٢٢النقاط العلمية البارزة إىل جانب االختصاصات املقرتحة لتقرير التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات لعام  

 فصول:  6. ويتكون التقييم من ٢٠١8عام بدأ العرض مبعلومات عن هيكل تقييم و  -36
 .املواد املستنفدة لألوزون -١
 .مركبات الكربون اهليدروفلورية -٢
 .سرتاتوسفريي العاملي: املاضي واحلاضر واملستقبلاألوزون اال -3
 .األوزون االسرتاتوسفريي القطيب: املاضي واحلاضر واملستقبل -4
 .سرتاتوسفريي واملناخاالتغريات األوزون  -٥
 . السياسات ملقرري السيناريوهات واملعلومات  -6

جملد الفصل الرئيسي   ُقدم، و ٢٠١8نوفمرب تشرين الثاين/ ٥املوجز التنفيذي إىل أمانة األوزون يف  وأحيل -37
عن طبقة    سؤااًل وإجابةً   ’عشروناملعنونة  ،  الرتويجوثيقة    االنتهاء من إعداد. ومن املتوقع  ٢٠١٩فرباير  شباط/  4يف  

النقاط وُعرضت . ٢٠١٩نوفمرب تشرين الثاين/األطراف يف  الجتماع قبل االجتماع احلادي والثالثني ،‘ األوزون
 البارزة التالية للتقييم إىل جانب رقم واحد أو أكثر من املوجز التنفيذي لتوضيح النتائج.

ملواد املستنفدة لألوزون ابروتوكول مونرتايل إىل اخنفاض وفرة  يف إطارأدت اإلجراءات املتخذة  -١
 .ي سرتاتوسفري اخلاضعة للرقابة يف الغالف اجلوي وبدء استعادة األوزون اال

  ٢١٠٠ عام  يف املستقبل يف العاملي الحرتارا من املتوقع أن يؤدي تعديل كيغايل إىل خفض متوسط  -٢
درجة مئوية إىل أقل من    ٠.٥و  ٠.3بني  ما  ن خط أساس يرتاوح  مركبات الكربون اهليدروفلورية م  الناتج عن

 درجة مئوية.  ٠.١
 .١١-حدثت زايدة غري متوقعة يف إمجايل االنبعااثت العاملية من مركب الكربون الكلوروفلوري  -3
 من قبل.  يكن معروفاً بعضها مل و مصادر انبعااثت رابع كلوريد الكربون اهلامة،  ُحددت -4
على استمرار االمتثال  ي سرتاتوسفري ربوتوكول مونرتايل يف محاية األوزون االلاملستمر نجاح اليعتمد  -٥

 للربوتوكول.
:  ٢٠٢٢ شاملة لتقرير عامالوضوعات  اقرُتحت العديد من املالنهج املتبع يف التقييمات السابقة،  وبناًء على   -38

تغريات يف ثقب األوزون يف القطب اجلنويب؛  والسرتاتوسفريي؛  توزيع واجتاهات املواد املستنفدة لألوزون واألوزون اال
سرتاتوسفريي وتغري املناخ؛  لروابط بني األوزون االاملتعلقة ابتحديثات والتغريات يف تواريخ استعادة األوزون؛ وال

  ستمرار ا. وكانت جماالت الرتكيز األكثر حتديدًا املقرتحة هي تفسري اتيارات السياساملتعلقة خبوالتحديثات 
استمرار مالحظات تفسري و النبعااثت العاملية واإلقليمية؛ يف ا ١١-مركب الكربون الكلوروفلوري  مالحظات

تفسري  و النبعااثت العاملية واإلقليمية؛ يف امركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
نبعااثت العاملية واإلقليمية الناشئة عن األنشطة البشرية؛  اال الستمدادملواد قصرية العمر استمرار مالحظات ا

وغريها    البسيطةاالجتاهات يف مركبات الكربون الكلوروفلورية  و تركيزات بروميد امليثيل وانبعااثته؛    وتقلباتاجتاهات  و 
 رابع كلوريد الكربون.اخلاصة بيزانية املديدة عن اجلعلومات املمن املواد فائقة األثر؛ و 
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دارة اإلشعاع الشمسي على األوزون  إلاحملتمل  األثراملوضوع األخري املقرتح هو سيناريوهات وكان  -3٩
وُقدم  مثل زايدة إطالق الصواريخ وأسطول النقل األسرع من الصوت.  األخرى  املصادر  أثر    ي وكذلكسرتاتوسفري اال

دارة اإلشعاع إلأن التنفيذ املتعمد طويل األجل  وهي ؛ ٢٠١8 عام يف تقييم املتاحةالنتائج  يستند إىلمنظور 
لتخفيف االحرتار العاملي عن طريق عكس ضوء الشمس    يةسرتاتوسفري الشمسي الذي يزيد بشكل كبري الرذاذات اال

نتائج   تبنيثقب األوزون يف أنتاركتيكا. وعالوة على ذلك،  سد ورمبا يؤخر  ي سرتاتوسفري غري طبقة األوزون االيُ س
يف بعض  وحىت اجتاهها  تغريات األوزون  لتجابة لسيناريوهات إدارة اإلشعاع الشمسي أن احلجم املقدر  حساب االس

 إىل حد كبري. يناملناطق غري مؤكد
واالقتصادي بشأن التقييم الذي جيرى كل أربع سنوات   التكنولوجيفريق التقييم  املقدم من لعرض اموجز  -جيم

 ٢01٨عام ل
تقرير التقييم  عرض واالقتصادي،  التكنولوجيرئيس املشارك لفريق التقييم بدأ السيد آشلي وودكوك، ال -4٠

. وذكر أن فريق التقييم ٢٠١8- ٢٠١٥لفرتة الذي أعده الفريق عن ا ٢٠١8سنوات لعام  الذي جيرى كل أربع
رئيساً  رباء، واثين عشر  من كبار اخل، ومخسة  نيعضواً: ثالثة رؤساء مشارك  ٢٠واالقتصادي يتكون من    التكنولوجي

: جماالت الرتكيز احملتملة لتقرير ٢7/6إبجياز املقرر بعد ذلك استعرض و مشاركًا للجان اخليارات التقنية اخلمس. 
 التكنولوجيفريق التقييم  إىلاألطراف املقدم من طلب الو  ٢٠١8كل أربع سنوات لعام   الذي جيرى  التقييم

تقريراً  4١،  ٢٠١4منذ تقرير التقييم لعام أعد،  واالقتصادي  التكنولوجيواالقتصادي. وأشار إىل أن فريق التقييم 
املرحلية السنوية والتقارير   هالصادرة عن األطراف يف الربوتوكول إىل جانب تقارير  املقرراتخاصاً استجابًة ملختلف 

الرسائل بعد ذلك  وعرضاالستخدام احلرج لربوميد امليثيل. الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض  عننصف السنوية 
زال  ال يأن بروتوكول مونرتايل    الرسائلهذه    ومن.  ٢٠١8لعام    واالقتصادي   التكنولوجيتقييم فريق التقييم  لالرئيسية  

فيذ لتن يةواملنظمات جبد الشركاتتدابري الرقابة حوافز للتكنولوجيا اجلديدة، وعملت  وقد استحدثت. فعاالً 
ألطراف اتكنولوجيا جديدة، وقام الصندوق املتعدد األطراف بتمويل التكاليف اإلضافية املتفق عليها النتقال 

النامجة عن  من خالل هذه اجلهود، جتنب العامل العواقب االقتصادية والبيئية والصحية اجلسيمة و . ٥ العاملة ابملادة
إضافية    مراحل رئيسية. وخيلق تعديل كيغايل حتدايت جديدة و عامليواالحرتار اللزايدات يف األشعة فوق البنفسجية  ا

تطورات حدوث  لألطراف لتحقيق التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية اخلاضعة للرقابة. وأشار إىل  
 راحلالوصول إىل املاألطراف يف بروتوكول مونرتايل من أجل عمل استمرار  نتيجة، ٢٠١4منذ عام كبرية تقنية  

لعام   ان تقييمهعالتقييم  لفرق رسالة رئيسية  هناكاملواد املستنفدة لألوزون، ولكن واستهالك إنتاج بشأن الرئيسية 
لربوتوكول على اليقظة املستمرة من جانب األطراف املستدام لنجاح ’’يعتمد الاليوم:  أمهيةذات ال تزال  ٢٠١4

األوزون واملناخ مبوجب االتفاق.  اليت حتققت بشأن  فوائد  ال  إضاعة هتدد  التزاماهتا ومنع أي إجراءات مستقبلية  لتلبية  
ويعتمد النجاح أيضًا على مواصلة الدروس املستفادة من التعاون والقيادة واالبتكار واالستثمار املشرتك يف بيئتنا  

 ‘‘اليت كانت الوعد الذي قطعناه لألجيال القادمة مبوجب الربوتوكول.و العاملية 
  أشار فيه إىل ، حتديثاً  واجلاسئةاخليارات التقنية للرغاوي املرنة  قدم السيد ابولو ألتو، الرئيس املشارك للجنة  و  -4١

الطاقة وأن  يف استخدام كفاءة المعايري تعزيز يف قطاع البناء لدعم  ال يزال يتزايدأن الطلب على العزل احلراري 
مما يؤدي   الرغاوي تتطور فيما يتعلق ابستخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية اخلاضعة للرقابة يف  ال تزالاللوائح 

يف العديد ، وال سيما التحول إىل بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي يف العديد من املناطقإىل 
حتسينات كبرية يف تطوير  حدوثإىل بعد ذلك أشار و يف السنتني األخريتني.  ٥من األطراف غري العاملة ابملادة 

الرغاوي   نظمجناح تسويق الرغاوي و   تؤدي إىلاليت    والرتكيباتخ املشرتك واملعدات  وتوافر املواد املضافة وعوامل النف
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بعد ذلك أنه من املتوقع أن يرتفع  ذكرعلى عوامل نفخ منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي. و  احملتوية
إىل أكثر من ستهالك االليصل  ٢٠٢٠يف املائة سنواًي حىت عام  4عوامل النفخ بنحو من االستهالك العاملي 

 . منها  يف املائة ٥٠اهليدروكربوانت أكثر من  ُتشكل ، طن ٥٠٠ ٠٠٠
الكثري من عوامل  استعادةسيكون من الصعب  ، ٢٠٢٠حبلول عام ، نهبعد ذلك قائالً إعلق السيد ألتو و  -4٢

ت ذات دورات احلياة ابلنسبة للمنتجا  مدافن النفاايت وال سيمايف الرغاوي من  املوجودة  نفخ املستنفدة لألوزون  ال
فوائد مناخية انجتة عن  بعود ياحملدودة )مثل األجهزة(، وأن اخنفاض القدرة على إحداث االحرتار العاملي الذي 

 أكثر صعوبة.  لالستعادة ، مما جيعل التربير االقتصادي ٢٠٢٠خالل الفرتة حىت عام  التقلص سيواصل االستعادة

تواجه التحدي املشرتك املتمثل يف التخلص التدرجيي من   ٥أن األطراف العاملة ابملادة بعد ذلك ذكر و  -43
مركبات الكربون اهليدروفلورية عالية  من نفخ العوامل لالتدرجيي  والتخفيضمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

هليدروكلورية فلورية بشكل عام، ترتاوح  مركبات الكربون اتكلفة  على إحداث االحرتار العاملي، مشرياً إىل أن  القدرة  
. القدرة على إحداث االحرتار العاملييف املائة من تكلفة مركبات الكربون اهليدروفلورية عالية  3٠إىل  ٢٠ما بني 

أغلى من رغاوي   (HFO/HCFO) القائمة على األوليفينات اهليدروفلورية أو اهليدروكلورية فلورية رغاوي الوال تزال 
 كربون اهليدروفلورية بسبب التكلفة اإلمجالية لعامل النفخ واملواد املضافة املطلوبة.مركبات ال

رغاوي الرش اليت تسعى إىل احلفاظ  شركات إنتاج قائاًل إن الشركات الصغرية واملتوسطة و بعد ذلك علق و  -44
لفة )مثل اهليدروكربوانت ألن البدائل األقل تكنظراً خيارات حمدودة  أمامها احلالية قد يكون التصنيع على تكلفة 

أو املياه( قد ال تكون مناسبة من منظور السالمة أو الفعالية وقد تكون هناك حاجة إىل خربة تقنية إضافية  
قل املواد األلتدابري ختفيف السالمة الستخدام الرأمسايل  قل تكلفة يف حني أن االستثمار األيارات اخلالستخدم 

 على االستثمار.  ياً كاف  اً وفر عائديقابلة لالشتعال قد ال التكلفة 
الذي جيري قدم السيد آدم تشااتواي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانت، تقرير التقييم و  -4٥

اهلالوانت ومركبات الكربون  تمبخزوانجلنة اخليارات التقنية للهالوانت، بدءًا كل أربع سنوات الذي أعدته 
، يقدر منوذج جلنة اخليارات التقنية ١3٠١اهليدروفلورية عالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي: ابلنسبة للهالون  

.  مرتايً  اً طن  37 7٥٠قدره  كان  ٢٠١8يف هناية عام  ١3٠١اهلالون  ة من خزوانت العاملياملللهالوانت أن حجم 
  عامي اتريخ نفاد يرتاوح ما بنيإىل ذلك  يؤدي ، فقد تُنتجعد تمل  هاولكنُتستهلك زال تال  نظرًا ألن اهلالوانتو 

. ويف تقرير التقييم السابق الذي جيرى كل أربع سنوات  8/ ٢٩، كما هو مقدر مبوجب املقرر ٢٠٥4و ٢٠3٢
ية للهالوانت بشكل جيد على منوذج جلنة اخليارات التقن  القائمة  ١3٠١انبعااثت اهلالون    توافقت(،  ٢٠١4لعام )

لغالف لأن االنبعااثت القائمة على أحدث قياسات  غريمع االنبعااثت القائمة على قياسات الغالف اجلوي. 
أعلى من تلك القائمة على منوذج جلنة اخليارات التقنية للهالوانت احلايل. وأوضح السيد تشااتواي  تبدو اجلوي 

سيؤدي إىل خمزوانت أصغر   ذلكحلماية من احلرائق، فإن اخلاصة ابوانت خز املأنه إذا كانت هذه االنبعااثت من 
 نفاد أقرب.يف املائة، وابلتايل اتريخ  ٢٥ نحوب

يف الغالف اجلوي أعلى  ١٢١١، فإن االنبعااثت القائمة على قياسات اهلالون ١٢١١ابلنسبة للهالون و  -46
بكثري  أقل  أن يؤدي إىل خمزوانت    ذلك  من شأنو لوانت.  بكثري من تلك املقدرة يف منوذج جلنة اخليارات التقنية للها

  ه . وأشار السيد تشااتواي إىل أنطن مرتي  ٢4 ٠٠٠البالغة  منوذج جلنة اخليارات التقنية للهالوانت تقديراتمن 
سبب  ال يوجد . ونتيجة لذلك، ١٢١١ُيسمح يف بعض البلدان إبعادة استخدام كميات كبرية من اهلالون  ال

االنبعااثت أعلى من تلك املقدرة يف منوذج جلنة   وهو ما ميكن أن يفسر السبب يف أن االنبعااثت،  اقتصادي ملنع
 اخليارات التقنية للهالوانت.
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  ةأن غالبية املخزوانت العامليإىل جلنة اخليارات التقنية للهالوانت  تشري تقديرات، ٢4٠٢ابلنسبة للهالون و  -47
 متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. كانت  يف البلدان اليتال تزال  ٢4٠٢من اهلالون   مرتايً  اً طن 6 7٥٠ة بنحو املقدر 

جلنة اخليارات التقنية   تشري تقديرات،  ٢٠١8عند النظر إىل خمزوانت مركبات الكربون اهليدروفلورية يف عام  و  -48
  3 4٠٠حنو    بلغترائق  تطبيقات احلماية من احلمن    HFC-227eaمركب  أن االنبعااثت السنوية من  إىل  للهالوانت  

من  العاملية املخزوانت فإن، يف املائة ٢.٥ يبلغ العاملي السنوي  االنبعاث عدلم أن متوسط وابفرتاضطن مرتي. 
جلنة   وترى . ٢٠١8يف هناية عام طن مرتي  ١3٠ ٠٠٠ كان قدره  من احلرائق للحماية  HFC-227eaمركب 

من    احلمايةت مركبات الكربون اهليدروفلورية األخرى املستخدمة يف  اخليارات التقنية للهالوانت أن انبعااثت وخمزوان
احلماية من احلرائق جمال  مركبات الكربون اهليدروفلورية يف    استعادةالسيد تشااتواي أن    وذكراحلرائق أصغر بكثري.  

ه يتم   هذا إىل أن. ويشري القائمةيف املائة من متطلبات اخلدمة ملعدات احلماية من احلرائق  7٥يليب ما يصل إىل 
تخزين  برامج راسخة ل اليت لديها ذلك حيدث أساسًا يف األطراف  مركبات الكربون اهليدروفلورية، ويبدو أن ختزين 

 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف مهده.  ال يزال ختزين. ويف املقابل،  تهلالوانا
احلاجة إىل برامج التوعية  تلبيةاألطراف قد ترغب يف النظر يف  إىل أنبعد ذلك أشار السيد تشااتواي و  -4٩

االنتقال املوّسع من اهلالوانت، واستخداماهتا  ، نتيجة  لذاكرة املؤسسية يف هذا القطاعلالواضح    انالفقد  بناءإلعادة  
 املهمة املستمرة.

أي تقدم إحراز اإلبالغ عن أشار إىل أنه مل يتم ف، ٢٠١4السيد تشااتواي البدائل منذ تقييم عام  وتناول -٥٠
األمر قد يستغرق عدة فإن ث، و وأنه على الرغم من استمرار البح الغمر الكامل لنظمالبدائل احملتملة  بشأن كبري

 كبري على قطاع احلماية من احلرائق.  أثر تصنيع جمدسنوات قبل أن يكون لعامل 
إىل هناية   ١3٠١اهلالون  تستخدمت السفن التجارية اليت كان وصولأوضح السيد تشااتواي أنه مع و  -٥١

لتطبيقات أخرى،   االستخدامستعادة وإعادة  الل  اً متاح  ١3٠١اهلالون  هذا    عمرها، يتم تفكيكها ويصبح جزءاً من
تشري التقديرات إىل أن هذه الكمية املعروضة احملدودة ستظل متاحة غري معروف. و  بيد أن حجم هذه الكمية

  على عاماً  4٠ أو  عاماً  3٠ هو  السفينة  مرع فرتاض أن متوسط اب،  ٢٠33 عام  إىل  ٢٠٢3 عام  خالل الفرتة من 
، فقد يؤثر  ١3٠١اهلالون  إلمداداتابلنظر إىل أن الشحن التجاري يعترب أحد املصادر الرئيسية املتبقية و التوايل. 

 نفاد املذكور سابقاً. الذلك أيضاً على اتريخ 

اثلث  -3،3،3-برومو-٢احلرائق  مادة إطفاءوانتقل السيد تشااتواي إىل الطريان التجاري، فأوضح أن  -٥٢
 لتحل حملالطريان املدين يف الستخدام ة لمؤهلأصبحت وق اآلن و سّ ، تُ BTP 2واملعروفة ابسم فلوريد الربوبني، 

تطبيقات فيما يتعلق ب. وأشار ه املادةهذ االنتقال إىلجيري حاليًا احملمولة و احلرائق  طفاايتيف  ١٢١١اهلالون 
صناعة  فإن ث، و عاماً من البح ٢٠على الرغم من أكثر من إىل أنه ، ١3٠١هلالون اليت تستخدم االطريان املدين 

. ولذلك، من احملتمل أن يستمر البحوث جاريةزال ت الأي بدائل مقبولة، ولكن  إجيادالطريان املدين فشلت يف 
-٢٠3٢، أي بعد الوقت الذي يكون فيه العامل املعاد تدويره متاحًا بسهولة )  ١3٠١لون االعتماد على اهلا

اهلالون متاحاً للطريان املدين ميكن أن يكون أيضاً    الذي لن يكون بعده(. وأوضح كذلك أن اإلطار الزمين  ٢٠٥4
اهلالون متاحاً للمستخدمني اآلخرين )مثل منشآت النفط والغاز واملنشآت    الذي لن يكون بعدهاإلطار الزمين  نفس  

خمزوانت خمصصة طويلة األجل، واليت قد حتتاج إىل  ليس لديهاالنووية واملنشآت/االحتياطيات العسكرية( اليت 
 .املستمرةلدعم استخداماهتا  الضروري لإلعفاءات ألغراض االستخدام  (ترشيحاتترشيح ) تقدمي
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مارات بيزانو، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، نيابة عن رئيسها  السيدة ت قدمو  -٥3
تلك اهليئة. وأشارت يف البداية إىل  الذي أعدته ٢٠١8إاين بورتر، موجزًا لتقرير التقييم لعام السيد املشارك 

يف املائة من   ٩٩ قارير تفيد ابلتخلص التدرجيي منالت االستخدامات اخلاضعة للرقابة لربوميد امليثيل، وذكرت أن
من  فقط  اً طن ١4١، ومل تتم املوافقة إال على طن من بروميد امليثيل 64 ٠٠٠الذروة العاملية لالستهالك البالغة 

تقريباً  لإىل وجود بدائل تقنية ذلك يشري و . ٢٠١8يف عام  ‘‘ االستخدام احلرجأغراض ’’ من أجل  بروميد امليثيل
السيدة بيزانو أن  ذكرتربوميد امليثيل. ويف معرض متابعة عرضها، لاملتبقية اخلاضعة للرقابة االستخدامات  مجيع

قد أبلغت عن  يف املاضي  اليت كانت من بني أكرب مستخدمي بروميد امليثيل    ٥ملادة  العديد من األطراف العاملة اب
لإلعفاءات ألغراض االستخدام   ترشيحات  تُطلبومل    ٢٠١٥التخلص التدرجيي الكامل حبلول املوعد النهائي لعام  

ترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج منذ  ٥أربعة من األطراف العاملة ابملادة إال طلب ومل ت. احلرج
 ةاخلاضع اتخط األساس لالستخداميف يف املائة(  ٩7.٥)كل الكمية احملددة واسُتعيض تقريبًا عن   ٢٠١4عام 

كمية أكرب من بروميد امليثيل   احتمال وجودمن  أنه ال يزال هناك قلق  أعربت عن    غري أهنا .  ٥ املادة  مبوجب للرقابة  
 .غري مبلغ عنه يف الوقت احلايل ألغراض اخلاضعة للرقابةلاملستخدم 

  يمعفوهو استخدام احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، يف عند تناول استخدام بروميد امليثيل و  -٥4
للمواد  خاضع للتنظيمأكرب استخدام غري  احلايلإن هذا هو يف الوقت  ة املشارك ة الرئيس ت مبوجب الربوتوكول، قال

طن/عام. وذكرت أن الزايدات يف  ١٠ ٠٠٠املستنفدة لألوزون مبوجب بروتوكول مونرتايل ويصل إىل أكثر من 
االخنفاضات  احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن من قبل بعض البلدان تعوض يف م بروميد امليثيل استخدا

احلجر الصحي ومعاجلات  يف  طفيف يف استخدام بروميد امليثيل  كلي  كبرية يف بلدان أخرى، مما أدى إىل اخنفاض  ال
  ٥ استهالك األطراف العاملة ابملادة  بةت نس، كان٢٠١7ما قبل الشحن على مدار العشرين عاماً املاضية. ويف عام  

يف  يف املائة من االستهالك العاملي  6٩ تشكلاحلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن يف بروميد امليثيل من 
يف  اجتاه عام تصاعدي  وكان هناك، منه يف املائة 3١ يشكل ٥األطراف غري العاملة ابملادة حني كان استهالك 

أشارت  و العقد املاضي.    خالل  ٥ألطراف غري العاملة ابملادة  هبوطي يف او   ٥عاملة ابملادة  ألطراف اليف استهالك  اال
  3٠بني  عن كمية نسبتها ما لالستعاضةربوميد امليثيل قد حددت فرصة لإىل أن جلنة اخليارات التقنية بعد ذلك 

أن   أشارت إىل و  اً تاحة فور يف املائة من استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن ابلبدائل امل 4٠و
،  واالستعاضة عنها  األطراف قد ترغب يف النظر يف ختفيض استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن

 . العامليةوال سيما تلك املستخدمة يف معاجلة ما قبل الشحن واليت هتدف يف معظمها إىل السيطرة على اآلفات 
طن من بروميد امليثيل  8 ٥٠٠قالت إن ما يزيد عن فالسيدة بيزانو إىل انبعااثت بروميد امليثيل،  وأشارت -٥٥

تكنولوجيا  البلدان عظم وال تطبق محن، تنبعث سنواًي من استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الش
، واختذت  ٢٠١4فض االنبعااثت تقريباً. ومع ذلك، حققت العديد من األطراف تقدمًا تقنياً كبريًا منذ عام خل

االنبعااثت ويف بعض احلاالت التخلص التدرجيي من   اخنفاضات يف قرارات صارمة يف جمال السياسات أدت إىل 
سالمة العمال   إزاءيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، بسبب املخاوف بروميد امليثيل يف بعض تطب

مجيع  الرقابة علىاألوزون. ويف ختام عرضها، قالت الرئيسة املشاركة إن استنفاد وجودة اهلواء احمللي ابإلضافة إىل 
(  تلنبااتزراعة اسابق ل الرتبة ال االنبعااثت ابستخدام تكنولوجيا االستعادة والتدمري أو األفالم العازلة )ألي تبخري 

على املدى  اً كبري   اً كسبمن هذا سيوفر إيف املائة من هذه االنبعااثت و  7٠سيؤدي إىل القضاء على أكثر من 
 سرتاتوسفري. املواد املستنفدة لألوزون يف اال للحد منالقريب 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5 

68 

مت التخلص   ه بية والكيميائية، إىل أنأشار السيد كيشي أوهنيشي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية الطو  -٥6
اجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكربون الكلوروفلورية بنجاح يف مجيع ذات أجهزة االستنشاق التدرجيي من 

عن ق العالج ائأحناء العامل، وأن هناك جمموعة من طرق العالج البديلة املتاحة. وأضاف أنه ميكن تعزيز اختيار طر 
. وذكر يةالكربون تها، مبا يف ذلك بصمةالبيئعلى منتجات االستنشاق  عن أثرات املتاحة للجمهور املعلومطريق 

مركبات الكربون الكلوروفلورية ومركبات الكربون  من  واملذيبات    للمواد الدافعة بدائل جمدية تقنياً واقتصادايً  هناك  أن  
ركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  مل ستخدامات صغرية اهناك اهليدروكلورية فلورية متوفرة ملنتجات الرذاذات، وأن 

ميكن حتقيق التخلص   ه . وأشار إىل أنةموجودة يف عدد قليل من البلدان ملنتجات معينة من الرذاذات الطبيال تزال  
التعقيم للوفاء جبدول بروتوكول مونرتايل بسهولة.  جمال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف من التدرجيي التام 

إمجايل إنتاج املواد املستنفدة لألوزون  فإنفيما يتعلق ابالستخدامات الكيميائية للمواد املستنفدة لألوزون، و 
. استنفاديطن  ٢ ٢٠٠انبعااثت تقدر بنحو  وتطلقمليون طن،  ١.٢حوايل يبلغ  األوليةالستخدامات املواد 

ورابع كلوريد   ٢٢-مركب الكربون اهليدروكلوري فلوريمن  هو    األوليةأن أكرب إنتاج الستخدامات املواد  وأشار إىل  
يف املائة من إمجايل اإلنتاج. وذكر أن  7٥ب، اليت متثل ١4٢-الكربون ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

ملواد املستنفدة من ا  للمذيباتواص الفريدة  اخلعمليات طويلة األمد مبنية على    تتمثل يفاستخدامات عوامل املعاجلة  
تحول إىل بدائل. وأشار إىل وجود جمموعة من التدابري للحد من االستهالك  اللألوزون، مما جيعل من الصعب 

اإليثان  و  ١١3-نه مت التخلص التدرجيي من مركب الكربون الكلوروفلوريإواالنبعااثت. وقال السيد أوهنيشي 
واألطراف غري العاملة ابملادة   ٥يف كل من األطراف العاملة ابملادة  ابملذيباتلتنظيف ل ١،١،١-الثالثي الكلور

اليت ستستمر حىت نفاد املخزوانت.   ئية تطبيقات الفضااليف  ١١3-، ابستثناء مركب الكربون الكلوروفلوري ٥
كربون اهليدروكلوري ب ومركب ال١4١-وأضاف أنه مت التخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 

، ابستثناء التطبيقات ٥لتنظيف ابملذيبات يف األطراف غري العاملة ابملادة  املستخدمة يف ا  كبريإىل حد    ٢٢٥-فلوري 
نخفض استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  ي، ٥الفضائية والعسكرية، ويف األطراف العاملة ابملادة 

 مالحظاتبني انبعااثت رابع كلوريد الكربون احملسوبة من  الفرقأوهنيشي أن  تنظيف ابملذيبات. والحظ السيدلل
الغالف اجلوي وتلك املقدرة من النشاط الصناعي ميكن تفسريه بشكل أفضل من خالل التقديرات املنقحة ملصادر  

ن األطراف قد ترغب يف أ  وأشار إىلرابع كلوريد الكربون.  األعمار اجلزئية لاالنبعااثت اليت مل يتم حصرها من قبل و 
 اتتقدير دقة املصادر احملتملة النبعااثت رابع كلوريد الكربون لزايدة فهم تلك االنبعااثت و  دراسةالنظر يف 

للرقابة، ذكر أوالً   تنيغري خاضع ماداتنكلور، ومها ال اإليثان ثنائيكلور و الثنائي مليثان االنبعااثت. وفيما يتعلق اب
احلايل.  يف الوقت سرتاتوسفري ر يساهم بنسبة مئوية صغرية يف إمجايل حتميل الكلور يف االأن امليثان ثنائي الكلو 

امليثان ثنائي الكلور من وأضاف أنه ابلنظر إىل اجتاهات السوق املتوقعة، من غري املرجح أن يزيد اإلنتاج العاملي 
يتضاعف    ميكن أنقصري، و ذات عمر  كلور مادة  ال   ثنائييثان  اإلوتركيزاته يف الغالف اجلوي زايدة كبرية. وأوضح أن  

. وأشار السيد أوهنيشي إىل  ٢٠3٠حبلول عام    ، بناًء على االستهالك املتوقع،  الغالف اجلوي   ها األساسي يف تركيز 
 إذ بلغأن اإلنتاج العاملي املبلغ عنه جلميع املواد املستنفدة لألوزون لالستخدامات املختربية والتحليلية صغري نسبياً 

 مادة مذيبةستخدم كرابع كلوريد الكربون املوأوضح أن هناك إجراءات بديلة متاحة ل .٢٠١6طناً يف عام  ١٥١
وأن هناك بدائل مفضلة لربوميد امليثيل  بروموسوكسيناميد-تدخل فيها مادة نيف تفاعالت املعاجلة ابلربوم اليت 

العديد من املعايري ال تزال تتطلب استخدام كميات   يثيل. وأشار إىل أن الذي ُيستخدم كعامل للمزج ابملاملستخدم  
لتيسري االستعاضة  أن األطراف قد ترغب يف النظر يف تدابري إضافية    وأشار إىل صغرية من املواد املستنفدة لألوزون.  

  طن من املواد 3٠٠ ٠٠٠أكثر من ه مت تدمري املعايري. وذكر السيد أوهنيشي أن يف املواد املستنفدة لألوزون  عن
البالغ  رابع كلوريد الكربون. وأشار إىل أن معدل التدمري العاملي  من  ، ومعظمها  ١٩٩6املستنفدة لألوزون منذ عام  
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قد لمواد املستنفدة لألوزون )ابستثناء رابع كلوريد الكربون( احملتمل أن تكون متاحة للتدمري ليف املائة  3حوايل 
 . ٢٠١6يف عام  حتقق

، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية،  فابيو بولوانرابدأ السيد  و  -٥7
منذ تقرير تقييم جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء وقال إنه مواد التربيد.  عنعرضه آبخر املستجدات 

  ٥سالمة،  بشأن الوتصنيف    قياسي على تعيني    ةمادة تربيد جديد  3٥  حصلت،  ٢٠١4واملضخات احلرارية لعام  
لكل استخدام   ةواحد  ة‘‘ كون هناك مادة تربيد ’’مثاليتمنها عبارة عن مادة تربيد أحادية املركب. وأشار إىل أنه لن  

عدات املالتربيد و مادة  توافر وتكلفة  و الستخدام املستهدف؛  لمة  ئالمدى املما يلي:  تشمل  االختيار    أن ابرمرتاتو 
تعديل  ويوجه البيئية.  واملسائلالكفاءة يف استخدام الطاقة؛ والسالمة وسهولة االستخدام و ؛ والصيانةا املرتبطة هب

القدرة على إحداث ومتوسطة استخدام مواد التربيد منخفضة  كيغايل، ابإلضافة إىل اللوائح اإلقليمية والوطنية،
مسية أعلى. وللحفاظ على ها ذات بعضقد تكون اليت االحرتار العاملي، واليت غالبًا ما تكون قابلة لالشتعال و 

 جديدة وستكون هناك حاجة إىل زايدة مستوى التدريب. تكنولوجياتطوير  جيري مستوايت السالمة احلالية، 

في  فالتقدم احملدد يف خمتلف القطاعات الفرعية الستخدام مواد التربيد.  بعد ذلك  استعرض السيد بولوانرا  و  -٥8
  ي أ مبثابة خيار -١34( أو مركب الكربون اهليدروفلوري مهيمناً أ )6٠٠-ركب اهليدروكربوناألجهزة املنزلية، يظل م

أ. ومل تنضج أي من  6٠٠-ستخدم مركب اهليدروكربوني منزيل برادأكثر من مليار وهناك ديد. اجلنتاج إلالتربيد ل
يف  أما افسة من حيث التكلفة. لطاقة ومنحيقق الكفاءة يف استخدام االتربيد اجلديدة األخرى لتصبح بدياًل  مواد

خالئط مركبات الكربون اهليدروفلورية/األوليفيات اهليدروفلورية منخفضة  استخدام فيتزايد التربيد التجاري، جمال 
 )اثين أكسيد الكربون( R-744مادة التربيد واخليارات غري اهلالوكربونية مثل  القدرة على إحداث االحرتار العاملي

البحث والتطوير   وال يزال)األمونيا(.    R-717مادة التربيد  أ و 6٠٠-ومركب اهليدروكربون  ٢٩٠-نمركب اهليدروكربو و 
دخل معايري وقواعد السالمة اجلديدة حيز التنفيذ يف السنوات القليلة املقبلة. ويف تُ ستحسني أداء النظم. و جارايً ل

كثر من  أل)األمونيا( على نطاق واسع  R-717 مادة التربيد ستخدمتُ التربيد الصناعي واملضخات احلرارية،  نظم
نظم ذات شحنة  يف مصانع التربيد الصناعية الكبرية. وتتيح التطورات التكنولوجية احلالية استخدام  عاماً  ١٥٠

  إىل جانب مادة التربيد R-717 مادة التربيد تستخدم تعاقبية  نظم، ابإلضافة إىل R-717 منخفضة من مادة التربيد
R-744  االستعاضة عن مادة التربيد النقل، مت يف جمال تربيد ال، مما يفتح فرصاً جديدة. ويف أكسيد الكربون()اثين

R-404A  خبليط من مادة التربيدابلكامل R-452A  يف معدات منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي
اآلن يف تطبيقات احلاوايت   R-513Aو  R-744  ماديت التربيد  الشاحنات واملقطورات اجلديدة يف أورواب. ومت إدخال

يف الشاحنات واملقطورات. ويف أجهزة تكييف اهلواء  ميدانياً  R-744مادة التربيد متعددة الوسائط. وجيري اختبار 
يف األطراف   ٢٢-التخلص التدرجيي من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري   اكُتملالغرف( واملضخات احلرارية،  )

  بشكل مستمر تربيد جديدة  مواد. وجيري إدخال ٥ويتقدم يف األطراف العاملة ابملادة  ٥ غري العاملة ابملادة 
)الربوابن( ومركب الكربون  ٢٩٠-مركب اهليدروكربونلالستخدام يف أجهزة تكييف اهلواء واملضخات احلرارية )

النظم أمثل  حتقيقىل أن مركبات األولفينات اهليدروفلورية(. وأشار إواخلالئط القائمة على  3٢-اهليدروفلوري 
مقيدة للعديد من مواد التربيد القابلة ال تزال معايري السالمة  كما أنلتصميم.  يف اواملكوانت ميكن أن ميثل حتدايً 

جيري   يف أنواع معينة من املنتجات ولكنالقدرة على إحداث االحرتار العاملي  لالشتعال املنخفضة واملتوسطة
إىل مواد التربيد منخفضة القدرة على  على املستوى الداخليحدث بعض االنتقال و د. جلميع مواد التربي تنقيحها

تسخني املياه والفضاء،  احلرارية املستخدمة للمضخات لابلنسبة و نتشر بعد. تمل  ا لكنه و إحداث االحرتار العاملي، 
منخفض القدرة على إحداث االحرتار العاملي ومركب   ٢٩٠-مركب اهليدروكربونفإن املعدات اليت تستخدم 
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ضخات املتسويق  وبدأالقدرة على إحداث االحرتار العاملي متوفرة جتارايً.  متوسط  3٢-الكربون اهليدروفلوري 
تركيب وحدات  جيري يف الياابن. ويف أورواب،  R-744 مادة التربيد تسخني املياه القائمة علىاحلرارية املستخدمة ل

التخلص تقريبًا مل ، اكتُ املباين وحدات تربيدلابلنسبة و ملنازل متعددة األسر والفنادق. يف ام جتاري ذات حج
اإلنتاج يف األطراف العاملة ابملادة   وأصبح  املباين تربيدلوحدات اجلديدة  الالتدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يف  

منخفضة القدرة على  واد التربيد البديلة  املتعلقة مبث  و البحتقريباً  واكُتملت  .  حمدوداً   الصغرية   املباين  وحدات تربيدل   ٥
، سيظل يف املركباتواء اهلابلنسبة لتكييف و وأسفرت عن العديد من البدائل املقبولة.  إحداث االحرتار العاملي

 استخدام الال يز أ مقبواًل على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل؛ ومع ذلك، -١34مركب الكربون اهليدروفلوري 
النظر يف  من املتوقع و يف الوالايت املتحدة وأورواب والياابن بدعم من اللوائح.  يتزايد خاصة HFO-1234yf مركب 

، املتوفرة حاليًا لعدد قليل جدًا من طرازات السيارات، كخيار للسيارات الكهرابئية، عند  R-744 مادة التربيد
 ة. ية احلرار ضخاملوظيفة داء استخدامها يف نفس الوقت أل

، مشرياً إىل أهنا ال تستخدم يف املقام األول تكنولوجيا  املغايرةوانقش السيد بولوانرا أيضاً حالة التكنولوجيا   -٥٩
على   التكنولوجياهذه  تصنيف    ه ميكنأو التربيد. وذكر أن  اهلواء  تكييفمعدات  لبخار إلنتاج  ل  ضغط امليكانيكيال

. وهي مقسمة إىل  وقيد البحث والتطوير‘‘ أو ’’انشئة  ‘‘ أو ’’متاحة جتارايً  ‘‘ على نطاق واسع جتارايً  أهنا ’’متاحة
التكنولوجيا   حتققمن املتوقع أن و كهروميكانيكية.  (3، ) جاسئةحالة يف  (٢حرارية، ) (١ثالث جمموعات: ) 

إىل الطاقة املتجددة مصادر م النفاايت و الفريدة على استخدا اقدرهت وتؤدي وفورات يف تكاليف التشغيل.  املغايرة
اعتبارات تتعلق مبعاجلة ظروف درجات احلرارة احمليطة  عرضلكفاءة يف استخدام الطاقة. كما اب اتطبيقه أن يتسم

 أنه ميكن استخداماليت أجريت يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية تكشف  البحوثالعالية. وأشار إىل أن 
هناك وعي أكرب  و بفعالية. القدرة على إحداث االحرتار العاملي واد التربيد املنخفضة واملتوسطة من م جمديةبدائل 

املعدات  يف صيانةتنفيذ وحىت التصميم و ال عندظروف درجات احلرارة احمليطة العالية  ُتصادف يف ابلتحدايت اليت 
وفيما يتعلق ابلكفاءة يف استخدام الطاقة    اليت تستخدم مادة تربيد منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي.

ق وأدوات وحوافز متاحة  ائالسياسات لديهم طر  الصناعة ومقرري التربيد، ذكر أن  نظمواستدامتها املطبقة على 
 .ةستداماالالكفاءة يف استخدام الطاقة و  يف جمايللتحفيز ودعم التحسينات 

التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون   أثرمعلومات عن بعد ذلك قدم السيد آشلي وودكوك و  -6٠
املقرر  من )أ(  8الفقرة  يفواالقتصادي  التكنولوجيفريق التقييم  إىل وأشار إىل أنه طُلبعلى التنمية املستدامة. 

وزون على  التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لأل أثر، يف ’’ ٢٠١8يف تقرير التقييم لعام أن ينظر ، ٢7/6
  ١٥خطة عمل عاملية مدهتا  ٢٠١٥سبتمرب أيلول/وأشار إىل أن األمم املتحدة اعتمدت يف  .‘‘ التنمية املستدامة

  للمقرر واالقتصادي  التكنولوجي التنمية املستدامة. وتضمنت استجابة فريق التقييم  بشأن هدفًا  ١7 تشملعامًا 
مبا يف ذلك    -حتديد عوامل النجاح الرئيسية  و املستنفدة لألوزون؛    لتخلص التدرجيي من املواداتاريخ  اً خمتصراً لوصف

،  ٥ التخلص التدرجيي اآلمن، ومساعدة األطراف العاملة ابملادة  وتريةالصناعة، والتقييم التقين لتحديد  مع  شراكة  ال
مسامهات   ايلمن أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة اليت قدم فيها بروتوكول مونرت  ١١وما إىل ذلك؛ وحتديد 

، أشار إىل أن بروتوكول  وإجيازاً عن املواد املستنفدة لألوزون.  بعيداً  اتالقطاععمليات حتويل كبرية من خالل 
مها استنفاد األوزون وتغري املناخ.  نيمزدوج نملنع وقوع كارثة عاملية، من هتديدي للغاية مونرتايل كان آلية فعالة 

ملواد املستنفدة لألوزون اليت هلا بدائل جمدية تقنياً واقتصادايً مبوجب بروتوكول  على ا  شبه الكامل   وأضاف أن القضاء
من بدائل املواد املستنفدة التدرجيي التخلص  مونرتايل قد أسهم مسامهة كبرية وفعالة يف التنمية املستدامة. وعند
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وآمنة ومستدامة،   ة بيئال آاثر علىليس هلا ببدائل  واالستعاضة عنها لألوزون مثل مركبات الكربون اهليدروفلورية 
 سيكون بروتوكول مونرتايل قد قدم إسهامه الكامل يف التنمية املستدامة.

 من جدول األعمال( 6)البند    ٢019لعام واالقتصادي    التكنولوجيتقرير فريق التقييم   -اثلثاا 
املرحلي تقرير  ال  عرضواالقتصادي،    التكنولوجي، الرئيسة املشاركة لفريق التقييم  بيال مارانيون  بدأت السيدة -6١

واالقتصادي    التكنولوجيمن تقرير فريق التقييم    الثاينو   األولجمللدين  يتعلق اب. وذكرت أن العرض  ٢٠١٩لعام    للفريق
 املقرراتنية وكذلك حتديثات لبعض  مبا يف ذلك التقارير املرحلية للجان اخليارات التق  ٢٠١٩مايو  أاير/الصادر يف  

وأشارت إىل أن  . ٢٠١٩مايو أاير/ يف واالقتصادي  التكنولوجياحلالية لفريق التقييم  وعرضت العضوية الدائمة. 
 التكنولوجين لفريق التقييم  و املشارك  الرؤساءعضواً، مبن فيهم    ١٩واالقتصادي يضم حالياً    التكنولوجيريق التقييم  ف

يف فريق التقييم  يعملون  خبرياً  ١٥٠أكثر من  أضافت أن هناكاخليارات التقنية وكبار اخلرباء. و  جلان واالقتصادي/
فريق التقييم التكنولوجي   وترد أمساء أعضاءالتكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية اخلمس التابعة له. 

  خدمة، يف مرفقات التقرير، وتشمل املعلومات مدة  ٢٠١٩مايو  أاير/  3١واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية، يف  
فريق التقييم التكنولوجي يف كل عضو، واخلربات اليت جتمعها جلان اخليارات التقنية ومصفوفة للخربات الالزمة 

جلنة من جلان  املسائل التنظيمية احملددة املتعلقة بكل  ناقش أيضاً واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له. وتُ 
فريق املتعلقة بسائل األخرى املبشأن  السابعوفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يف الفصل  اخليارات التقنية

التقييم التكنولوجي واالقتصادي ويف املرفقات ذات الصلة. وفيما يتعلق ابملسائل التنظيمية للفريق، ذكرت السيدة 
تركز على التخلص التابعة له لتكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية فريق التقييم اتقييمات مارانيون أن 

ركبات الكربون اهليدروفلورية ملالتدرجيي    فيضالتدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون مبوجب بروتوكول مونرتايل والتخ
مبوجب هذه الوالايت، مبا   مبوجب تعديل كيغايل. ويواصل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي استعراض أعماله

أو نقص الدعم لبعض اخلرباء، الطبيعي    التناقصيف ذلك جمموعة اخلرباء احلالية، واخلسارة احملتملة للخربة من خالل  
واحلاجة إىل خربة حمددة وشاملة داخل جلان اخليارات التقنية وفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي نفسه. ويعمل  

لوجي واالقتصادي على حتديد اخلربة املناسبة وإجياد املرشحني املؤهلني املهتمني واملتاحني للعمل فريق التقييم التكنو 
  من جانبرحب ابلتواصل املبكر يإىل هذه االحتياجات من خالل مصفوفة و  الفريقشري ييف هذه الوظائف. و 

 نب أي تعطيل كبري لعمله. منظم، وجتبشكل نتقال عملية االدارة إلترشيحات، تقدمي يف  تنظراألطراف اليت 
ذكرت السيدة مارانيون أن الفريق يواجه حتدايت مستمرة فيما يتعلق بتعيني اخلربات الالزمة واالحتفاظ و  -6٢

تطور ابستمرار لتلبية  تفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له أشارت إىل أن هبا. و 
من حيث منظمة  جلان اخليارات التقنية التابعة له    تكونقبلية لألطراف، وال سيما حبيث  االحتياجات احلالية واملست

التحدي يتمثل يف حتديد املرشحني الذين لديهم اتريخ   ال يزالاملستقبل. و يف  اخلربة لدعم اجلهود  ومن حيث  احلجم  
 الكبريةجي واالقتصادي تلبية املطالب  وخربة كافية وكذلك اخلربة التقنية والوقت، لكي يواصل فريق التقييم التكنولو 

فريق التابعة لعمل فرق المن خالل و لدعم مداوالت األطراف، دون فقدان االستمرارية.  حتقيق نتائجاملتمثلة يف 
  التواصلاخلرباء خرباهتم ومعرفتهم وقدرهتم على  يقدمالتقييم التكنولوجي واالقتصادي و/أو جلان اخليارات التقنية، 

اعتبارات مهمة لعضوية فريق التقييم التكنولوجي  وهي وقدرهتم على املسامهة يف الوقت املناسب؛ والكتابة، 
تقاعد   الطبيعي بسببالتناقص حتدايت نتيجة اخليارات التقنية  وتواجه جلانواالقتصادي/جلنة اخليارات التقنية. 

 . يف اآلراء التوافقحتقيق عملية لاألعضاء مما يثري قلقاً متزايداً 
زاد عبء عمل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي فقد عبء العمل.  وهو وهناك حتد مستمر آخر  -63

  وأشار ألخرية.  العمل( زايدة كبرية يف السنوات ا  فرقوجلان اخليارات التقنية واهليئات الفرعية املؤقتة التابعة له )مثل  
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املاضية. وتواجه  األربع  سنوات  التقريراً إىل األطراف خالل فرتة    4١إىل تقدمي  فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي  
تقريرين )للفريق العامل املفتوح العضوية، مث  يطلب أحد املقررات حتدايت عندما على وجه اخلصوص العمل  فرق

فرقة العمل، وهو أمر غري  عاتق أي على الواقع عبء العمل األساس ذلك يف ف ضاعِ جتماع األطراف(. ويُ ال
 األطراف  إىل طلبت  و فيها أيضاً تقدمي تقارير دائمة أخرى إىل األطراف.    يتعنييف السنوات اليت    وال سيما مستدام،  

نولوجي فريق التقييم التكالواقع على عاتق ، عند اختاذ القرارات، يف عبء العمل السنوي اإلمجايل أن تنظر
أكدت جمدداً أن كما  لعمل املطلوب.  جناز افريق إلالواالقتصادي، واملواعيد النهائية للتسليم، والدعم الذي حيتاجه  

لتحدايت اليت تواجه  للتصدي لع األطراف  مواصلة االخنراط مفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي يرحب بفرصة  
 ان اخليارات التقنية التابعة له. عمل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجل 

أن فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي إىل السيدة مارانيون  أشارت اخلربة الالزمة،  إلقاء نظرة علىقبل و  -64
. وذكرت أنه ابإلضافة إىل توفري اخلربة التقنية املطلوبة، اتيقدم املعلومات التقنية واالقتصادية ذات الصلة ابلسياس

العمل   فرقاألعضاء احملتملني لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية و  جيلبفرتض أن يُ 
عمال فريق التقييم  ألمسامهات تقدمي ضمن جناحهم الكامل يف مبا يمهارات وقدرات معينة تتجاوز خرباهتم التقنية 

نظراً ليزية كوتتضمن هذه املهارات: إجادة اللغة اإلنالتكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له. 
 ،العمل  فرقواثئق، وأساساً عمل فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية و الجتماعات و ألن اال
 تعد جزءاً لتحرير التقارير وتقدمي التعليقات اليت ةلكرتونيابلوسائل اإلالكفاءة يف العمل و ليزية؛ كابللغة اإلنتكون 

االلتزام   مبعىنفر  اتو والفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي لواثئقه وتقاريره؛    االستعراض اليت جيريهامهماً من عملية  
شامل ويف الوقت املناسب    إلجراء استعراض(  األخرى   أو االلتزامات الشخصية  األعمالعن    ابلوقت الالزم )بعيداً 

تقييم التكنولوجي واالقتصادي، والسفر للمشاركة يف اجتماعات فريق التقييم ملشاريع واثئق وتقارير فريق ال
  نفسهبري خلذات الصلة ابحسبما تكون العمل  فرق التكنولوجي واالقتصادي و/أو جلان اخليارات التقنية و/أو 

  تكراراً  وأكثرمن ذلك أطول وممكن أن يكون  ًا مدته أسبوع واحد كحد أدىنمعظم االجتماعات التزامتتطلب )
اآلراء داخل فريق يف توافق التوصل إىل (؛ والقدرة على العمل من أجل الفرقأو عضوية هذه  يف ضوء أعضاء

 العمل، حسب االقتضاء.  فرق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلان اخليارات التقنية و 
اخليارات التقنية تقييم اخلربة احلالية ن لفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلنة  و املشارك  الرؤساءيواصل  و  -6٥

التقرير هذا  من    السابعوضح يف الفصل  امل  . وعلى النحوعلى حتسني التوازن بني اجلنسني والتوازن اجلغرايف  ونعمليو 
-https://ozone.unep.org/science/assessment/teap/teap-expertiseواحملدد يف مصفوفة اخلربة الالزمة )متاح على 

required) ، جلنة  يبحث فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي وجلنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة و
عن  حالياً  التقنية للهالوانت  ربوميد امليثيل وجلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية وجلنة اخليارات  اخليارات التقنية ل

ال تبحث جلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية عن خرباء إضافيني يف هذا و خرباء؛ 
لجنة  لن  ااملشارك   ئيسان . ويعمل الر املعينني يف الفرتة األخرية  ألعضاءإذا تعمل على تنظيم األعمال املتعلقة ابالوقت،  

لجنة من أجل إدارة الهيكل ووظيفة  استعراضة للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية على اخليارات التقني
من   ١-١-٢البند نص يواسعة من قطاعات التربيد وتكييف اهلواء. و الموعة اجملعبء العمل املتزايد عرب 

ييم التكنولوجي اختصاصات فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي ’’جيب أن يكون حجم عضوية فريق التق
  تتوفر يفخربة حمددة ال اخلرباء يف جماالت كبار   من 4-٢و...  عضواً، مبا يف ذلك ٢٢-١8 حنو واالقتصادي 

 للجنة اخليارات التقنية، مع مراعاة التوازن بني اجلنسني والتوازن  ني فريق أو الرؤساء املشاركلالرؤساء املشاركون ل
لسد أي ثغرات يف اخلربة  اً مهم اً م يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي دور دور اخلبري األقدويعترب  ‘‘ اجلغرايف.
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كما هو مبني يف املصفوفة،  و الوقت األعضاء اآلخرون يف فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي.  ذلك  يف    ال ميتلكها
سنوات  الاألطراف لفرتة  جتديد موارد الصندوق املتعدد عن خربة حمددة لدعم العمل املقبل على تقرير  تُلتمس

تعزيز خربته يف جماالت  بفريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي  اهتمامالثالث القادمة. ويرتبط هبذا األمر 
فرقة العمل التابعة له اليت ستعمل  تلك اخلربات يف  والتقييم االقتصادي والنمذجة االقتصادية البيئية أو    اتاالقتصاد

لجنة اخليارات التقنية  ة لاملشارك ة تريينوين، الرئيس- السيدة والرتوأشارت تجديد املوارد. ب املتعلقتقرير إعداد العلى 
-HCFO املركب  نفخ الرغاوي تنتج اآلنجديدة لمنشآت تصنيع عوامل هناك أن إىل للرغاوي الصلبة واجلاسئة 

1224yd املركب  يف الياابن وكميات كبرية من HCFO-1233zd(E)  .أن إمجايل   وأشارت بعد ذلك إىليف الصني
املعدل امللحوظ يف قليل من  بيف املائة سنوايً( مبعدل أقل    3.٢)  ال يزال يتزايداإلنتاج العاملي من الرغاوي البوليمرية  

مليون طن حبلول عام   ٢٩.8إىل  ٢٠١8مليون طن يف عام  ٢٥.4 مما يقدر بنحويف املائة(،  4.٠العام املاضي )
التقرير املرحلي للجنة لعام    ،ك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالوانتي دان فريدونالسيد  وقدم    . ٢٠٢3
التواصل أمانة األوزون    إىل بشأن توافر اهلالوانت وبدائلها يف املستقبل، طلب    3٠/7  . وأشار إىل أن املقرر ٢٠١٩

ل املعلومات بني اخلرباء التقنيني املعنيني فيما يتعلق بتوافر تباد يسريأمانة املنظمة البحرية الدولية من أجل تمع 
،  التابعة له  فريق التقييم التكنولوجي واالقتصادي، من خالل جلنة اخليارات التقنية للهالوانتإىل    اهلالوانت؛ وطلب

ن أجل تقييم كميات القيام مبا يلي: مواصلة التواصل مع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل م
لدعم الطريان املدين وحتديد البدائل ذات الصلة املتاحة ابلفعل أو قيد  يف املستقبل متاحة اليت ستكون اهلالوانت 

،  تهلالوانمن احتديد االحتياجات احملددة و ؛ ناهلالوانت من تكسري السف استعادةتعزيز وسائل لحتديد و التطوير؛ 
؛ وتقدمي تقرير إىل األطراف قبل ت، وفرص إعادة تدوير اهلالوانلالستعادة ةابلالق تواملصادر األخرى للهالوان

يف  عقده فتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونرتايل، واملقرر حاليًا املاالجتماع الثاين واألربعني للفريق العامل 
 يف مونرتايل، كندا. ٢٠٢٠يوليو متوز/

داخليًا ملواصلة العمل مع  مالً اع اً اخليارات التقنية للهالوانت فريق، أنشأت جلنة 3٠/7 استجابة للمقررو  -66
، اجتمعت جلنة اخليارات  ٢٠١٩فرباير شباط/كل من املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل. ويف 

قد يف مقر ، الذي ع٢٠١٩لعام جنة اللالتقنية للهالوانت مع موظفي املنظمة البحرية الدولية خالل اجتماع 
لسفن الرتا. وتشري املشاورات مع موظفي املنظمة البحرية الدولية إىل أن عمر  كاملنظمة البحرية الدولية يف لندن، إن

الذي أعدته استجابة  يف تقاريرها  والواردةعامًا  4٠إىل  3٠تقديرات اللجنة البالغة  ميكن أن يكون أقل من
املتاحة من تكسري السفن قد   ١3٠١ك، فقد تكون كمية اهلالون إذا كان األمر كذلو . ٢٩/8و ٢6/7 ينلمقرر ل

جلنة اخليارات التقنية للهالوانت العمل مع املنظمة البحرية الدولية لتحسني   ستواصلاستنفدت ابلفعل تقريباً. و 
وإعادة    لالستعادةاملتوقع أن تكون متاحة  والكميات    ١3٠١العمر املتوقع للسفن اليت حتتوي على اهلالون  تقديرات  

 ستخدام يف املستقبل.اال
 منظمة الطريان املدين الدويل أعادت، ٢٠١٩الطريان املدين يف عام املبذولة يف جمال هود جلفيما يتعلق ابو  -67

واصل عمله لتقدير ي، وس٢٩/8فريقها العامل غري الرمسي الذي مت تشكيله يف األصل استجابًة للمقرر إنشاء 
السيد فريدونيك أن قدرة جلنة اخليارات التقنية  وذكر. بشكل أفضل الطريان املدين الناجتة عن تانبعااثت اهلالوان

املتعلقة  لتغيريات يف إجراءات منظمة الطريان املدين الدويلستتقيد اب 7/ 3٠للهالوانت على االستجابة للمقرر 
املاضي، كانت جلنة   في فاليت تعقد كل ثالث سنوات.  العمومية  لى جدول أعمال اجلمعيةاملوضوعات ع إبدراج

الذي سُتعقد فيه يناير من العام  كانون الثاين/يف    اخليارات التقنية للهالوانت تنسق مع منظمة الطريان املدين الدويل
 املتعلقة  السالمة، مثالً  مسائلاآلن تنسيق  غري أنه يتعنيعلى جدول األعمال. املوضوع  إلدراجاجلمعية العمومية 
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قبل سنة كاملة من  ، مع منظمة الطريان املدين الدويللتناوهلا يف اجلمعية العمومية واحلماية من احلرائقهلالوانت اب
، فقد كان يتعني إجراء ٢٠١٩سُتعقد يف عام  جلمعية العمومية القادمة . وابلنظر إىل أن اانعقاد اجلمعية العمومية

املسائل األخرى املتعلقة   ه لن تُتناولهذا يعين أنو .  3٠/٩أي قبل صدور املقرر  ،  ٢٠١8سبتمرب  أيلول/يف    التنسيق
ال يتعني يف هذه األثناء أن ذكر السيد فريدونيك أنه و . ٢٠٢٢ لعام  مرة أخرى حىت اجلمعية العمومية تهلالواناب

تفكري قد ترغب األطراف الفردية يف الوابلتايل  ،  نفقد ثالث سنوات من العمل على إدارة املسائل املتعلقة ابهلالوانت
على   هاالطريان املدين واهليئات التنظيمية للطريان املدين حلثاملستخدمة يف مبصنعي هياكل الطائرات  التواصليف 

، وتشجيع األنشطة الرامية  اتلمحركل  والغطاءات اخلارجيةالبضائع    مستودعات يف    ١3٠١بدائل اهلالون    استخدام
 إىل احلد من انبعااثت هذه التطبيقات.

  اتمركبو  تهلالوانبشأن ا ٢٠١٩يف عام مستمرة ث و البح أن نه على الرغم من أبد فريدونيك السي وأفاد  -68
ركبات الكربون اهليدروفلورية يف مل بدائل عالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي الو  ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوري

كبري على قطاع    ألي عامل جمد أثرقد يستغرق األمر عدة سنوات قبل أن يكون فاحلماية من احلرائق، قطاع 
لطريان املدين حيث ال توجد حالياً بدائل اخلاصة اببدائل البشكل خاص على ذلك ينطبق و احلماية من احلرائق. 

، ومن احملتمل أن متر سنوات عديدة قبل اتلمحركل والغطاءات اخلارجيةالبضائع  مستودعاتيف األفق لكل من 
 اهليئات التنظيمية للطريان املدين. العتمادها من ةبديل عواملأن يتم اقرتاح أي 

االجتماع العاملي الثاين للشبكات األقاليمية واملوازية ملوظفي األوزون  خالل ،٢٠١٩فرباير شباط/يف و  -6٩
انمج األمم املتحدة للبيئة، أطلع اثنان من الرؤساء املشاركني  األوزون التابع لرب عمل برانمج  الذي ينظمهالوطنيني 

على اهلالوانت و بشأن اجلارية  املسائلللجنة اخليارات التقنية للهالوانت مثاين من الشبكات اإلقليمية التسع على 
لقدرة على إحداث مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية عالية ا لتناولالتحضريات 

مع كل شبكة   التواصلجلنة اخليارات التقنية للهالوانت مواصلة  تعتزم  االحرتار العاملي يف قطاع احلماية من احلرائق. و 
والتحضري  هلالوانت  املسائل احلالية املتعلقة ابمن الشبكات لتحسني الوعي والتعزيز املؤسسي )بناء القدرات( بشأن  

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية يف قطاع احلماية  شأن ب لتناول املسائل املقبلة
ً ببيان تقرير التقييم الذي يعقد كل أربع سنوات  جلنة الذي أعدته من احلرائق. ويرتبط هذا النشاط ارتباطًا مباشرا

احلاجة إىل برامج   تناولترغب يف النظر يف األطراف قد يفيد أبن والذي  ٢٠١8لعام اخليارات التقنية للهالوانت 
 .لذاكرة املؤسسيةلالواضح  انالفقد الستعادةتوعية 

  خماطرمن أن تقييم  اعرب عن قلقهتالسيد فريدونيك أن جلنة اخليارات التقنية للهالوانت  ذكروأخرياً،  -7٠
الفعلية، يتطلب خربة حمددة يف جمال   الصيانة يف  أي استخدام مواد التربيد القابلة لالشتعال، يف املمارسة العملية، 

 احلماية من احلرائق قد تكون غري موجودة حالياً يف بعض التقييمات.

اء واملضخات احلرارية،  تربيد وتكييف اهلو لل قدم السيد فابيو بولوانرا، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية  و  -7١
نظام   عنم أواًل معلومات دالتربيد التجاري. وقجمال واد التربيد القابلة لالشتعال يف اخلاصة مبعايري املحتديثًا عن 

واملنظمة الدولية لتوحيد    (ASHRAEاخلاص ابجلمعية األمريكية ملهندسي التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء )  تصنيفال
  ة اللج تيسرشري إىل خصائص القابلية لالشتعال والسمية. و والذي يواد التربيد ملتخدم املس (ISOاملقاييس )

الكهرابئية واإللكرتونية   لكل التكنولوجيا  التوافقونشر املعايري الدولية وتقييم  وضع( IECالكهروكيميائية الدولية )
)سالمة أجهزة التربيد لالستخدام  61C، وافقت اللجنة الفرعية ٢٠١٩مايو أاير/والتكنولوجيا ذات الصلة. ويف 

  لتنقيح املعيار   ‘‘ الكهروكيميائية الدولية على نشر ’’املسودة النهائية للمعايري الدولية  ة للجنالتابعة  املنزيل والتجاري(  
IEC 60335-2-89  ن املعيار املنقح وأفاد أب  .‘‘ 8٩-٢اجلزء  -سالمة ال - ’’األجهزة الكهرابئية املنزلية وما شاهبها
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شحنة التربيد يف أجهزة  حداً أقصى لاإلصدار السابق  وقد وضع(. ٢٠١٩شر )حزيران/يونيو نُ اآلن و أصبح هنائياً 
املعيار   يرفع. و A3أو  A2أو  A2Lالشتعال، أي ا، بغض النظر عن نوع قابلية اً غرام ١٥٠ قدرهالتربيد التجاري 

للنوع رام غ ٥٠٠ حىت ما يقرب مناملنقح حدود شحن مواد التربيد القابلة لالشتعال يف أجهزة التربيد التجاري 
A3   واد التربيد من النوعني  رام ملغ  ١ ٢٠٠حىت  وA2  وA2L  .شحن تزيد كميات  استخدام    جيوزذا القرار،  ووفقاً هل

إىل أن االمتثال   بولوانراأشار السيد  و ".  ةاحمليطيف املنطقة  الرتكيز    ، شريطة أن جيتاز اجلهاز ’’اختباراً غرام  ١٥٠عن  
بعض  يف( أو غري املعدلةالنسخة الوطنية املعتمدة )املعدلة غري أن الكهروكيميائية الدولية طوعي،  ةملعيار اللج

ة لالشتعال ومعايري  عن مواد التربيد القابلإضافية . وأشار إىل سياق إضايف ومعلومات قد تكون إلزامية البلدان
واالقتصادي بشأن ’’معايري السالمة ملواد التربيد   التكنولوجي: تقرير فريق التقييم  من املصادر التاليةالسالمة املتاحة  

’’معلومات املعنونة  ( ووثيقة أمانة األوزون،  ٢8/4)املقرر    ‘‘ القابلة لالشتعال منخفضة القدرة على االحرتار العاملي
)املقرر   ‘‘ لتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلراريةا معداتنظم و لعايري السالمة مل اجملدولعام ال االستعراضعن 

٢٩/١١ .) 
  7/ ٢٩، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية، إىل املقرر أشارت السيدة هيلني تويبو  -7٢

واالقتصادي أن يقدم يف هذا االجتماع تقريراً عن  التكنولوجييم فريق التقي إىلطلب يي ذبشأن عوامل املعاجلة ال
استخدام املواد املستنفدة عن  ابلفعل  قد توقفت  اليت  و التطبيق الصناعي ألي تكنولوجيا بديلة تستخدمها األطراف  

ى حتديث  حث األطراف أيضاً عل  املقرر أن    وأضافت لألوزون كعوامل معاجلة يف العمليات املدرجة يف اجلدول ألف.  
.  ٢٠١7هناية عام  حبلولاستخدام املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل معاجلة وتقدميها إىل أمانة األوزون  عن امعلوماهت

استخدامات عوامل املعاجلة اخلاصة   عنذكرت أن الصني واالحتاد األورويب والوالايت املتحدة قدمت معلومات و 
أبن إعداد االستجابة. وذّكرت األطراف  عندخرى األعلومات املب ناإىل ج امت النظر فيهو  مقرراستجابًة لل اهب

للمواد املستنفدة لألوزون،   اإلذابة الفريدةعمليات طويلة األمد مبنية على خواص  متثل    عوامل املعاجلة  استخدامات
. األجل للمصانعخالل عمليات التطوير طويلة  دث  حيميكن أن    هو ماتحول إىل بدائل، و المما جيعل من الصعب  

  توقفت البديلة اليت  التكنولوجيا و  ٢٩/7تطبيقات لعوامل املعاجلة مدرجة يف اجلدول ألف من املقرر  ٥وقدمت 
ً من التفاصيل يف اجمللد هناك استخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل معاجلة وأشارت إىل أن  عنابلفعل  مزيدا

أن جلنة اخليارات التقنية الطبية والكيميائية قدمت توصيات يف عام    إىلأشارت أيضاً من التقرير املرحلي، و  األول
  عرضت . و املعاجلة هذهامل  و عمن استخدامات    نيتعلق ابستخدامت  لف‘‘ إلجراء تغيريات على اجلدول ’’أ  ٢٠١8

ال توجد   ، حيث٢٩/7تاحة عن عوامل املعاجلة الستة املتبقية املدرجة يف اجلدول ألف من املقرر املعلومات امل
فيما يتعلق ابلتحديثات التقنية الواردة يف التقرير املرحلي، ذكرت السيدة و . عنها أو ال تتوفر معلوماتهلا بدائل 

  ١ 34٠ ٠٠٠األولية كان قدره  الستخدامات املواد    ٢٠١7توب أن إمجايل إنتاج املواد املستنفدة لألوزون يف عام  
. وأشارت إىل أن كمية اإلنتاج هذه كانت األكرب ابألطنان  ادي استنفطن  ٢ ٥٠٠ نحو نبعااثت تقدر بابطن، 

يف املائة من    47نسبة    ٢٢-، حيث شكل مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ١٩٩٠املرتية هلذا الغرض منذ عام  
يف املائة.   ١١نسبة  ب١4٢-يف املائة ومركب الكربون اهليدروكلوري فلوري  ١٩اجملموع، ورابع كلوريد الكربون 

آخذة يف االزدايد منذ أن بدأ   األولية حظت أن كمية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املنتجة للمواد وال
ذكرت أن رابع كلوريد الكربون املنتج و البوليمرات الفلورية.    زايدةإىل    أساساً ذلك    يرجع، و ١٩٩٠يف عام    تسجيلها

  أو ، طن 33 ٥٠٠ مبقدار زاد مث، ٢٠٠٩ عام نذم وسط يف املتيف السنة طن  6 7٠٠مبعدل  ينمولمواد األولية ل
 مركبات األوليفينات اهليدروفلوريةبسبب زايدة الطلب على  ٢٠١7عام إىل  ٢٠١6يف املائة، من عام  ١٥

الوطنية للمالحة اجلوية   اإلدارةوأفادت أبن القدرة على إحداث االحرتار العاملي.  ةنخفضاإليثيلني البريكلوري مو 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5 

76 

ركب الكربون  ملكبديل مقبول   ئيةتطبيقات الفضايف ال HCFO-1233zd (E) مركب وافقت على  ( انسا)  والفضاء
كسجني والتطبيقات نظم الدفع ابألتنظيف ابملذيبات وأخذ عينات التحقق من لل ٢٢٥-اهليدروكلوري فلوري 

غري املستنفدة لألوزون حمل مركب   ذيباتمن املتوقع أن حتل امل املرتبطة هبا يف مرافق اختبار الدفع. وذكرت أنه 
. وأشارت إىل أن بروميد  ٢٠١٩لطالء احملاقن/اإلبرة يف الياابن حبلول هناية عام    ٢٢٥-الكربون اهليدروكلوري فلوري 

الزراعية  تصنيع املواد الكيميائية  خدم كمذيب للتنظيف ويفستَ خاضعة للرقابة، يُ غري مادة  وهون، -الربوبيل
كان ن  -اإلنتاج العاملي من بروميد الربوبيلتشري إىل أن السوق األخرية  حبوث تقديراتن أب. وأفادت والصيدالنية

لجنة اخليارات التقنية  لتقديرات السابقة الن عبثالثة أضعاف  يزيد، وهو ٢٠١٥طن يف عام  7٥ ٠٠٠قدره 
املاضية هو   اخلمس عشرةب يف زايدة اإلنتاج يف السنوات أن السبإىل السيدة توب  وأشارتالطبية والكيميائية. 

فيما يتعلق ابالستخدامات املختربية والتحليلية،  و املكلورة األخرى.  ة للمذيباتبديلمادة كله  التسويق املكثف 
 بنيأن إمجايل اإلنتاج العاملي املبلغ عنه للمواد املستنفدة لألوزون ارتفع بشكل طفيف إىل السيدة توب  أشارت

، وزايدة طفيفة  ٥طناً، مع استمرار االخنفاض يف األطراف غري العاملة ابملادة  ١6٢إىل  ٢٠١7و  ٢٠١6 عامي
بشأن أحد ن مشروعًا جديدًا وأفادت أب. ٢٠١7حىت عام الثالث سنوات اليف  ٥يف األطراف العاملة ابملادة 

للمواد املستنفدة لألوزون  بديلنيك  عي الكلوراإليثيلني راب أو مركب اهلكسان احللقي يف الصني يستخدماملعايري 
طنًا من   6٥ قدرهللصني  ات الضروريةستخداملال ن األطراف مسحت إبعفاء أفادت أبالختبار النفط يف املاء. و 
استخدامه يف اختبار النفط يف املاء، وأن   من أجل، إلنتاج رابع كلوريد الكربون ٢٠١8رابع كلوريد الكربون لعام 

استعيض ، الذي  HJ 637-2018. وأضافت أن املعيار اجلديد  أبكملها  الكمية املصرح هبا   خدمت واست  الصني أنتجت 
 . ٢٠١٩يناير كانون الثاين/  ١، بدأ يف  كمادة مستخلصةاإليثيلني   كلورورابع  برابع كلوريد الكربون  مبوجبه عن

الرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية لربوميد  عرضواالقتصادي،  التكنولوجينيابة عن فريق التقييم و  -73
الجتاهات والنتائج اخلاصة واستعراضًا عامًا لامليثيل، السيد إاين بورتر والسيدة مارات بيزانو، التقرير املرحلي 

.  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠لالستخدام يف عامي    ٢٠١٩لرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج املقدمة يف عام  اب
ترشيحات فقط  6نه مت تقدمي أبالسيد بورتر  أفادلتقرير املرحلي، الواردة يف االرئيسية  املسائلتلخيص  وعند

يف التخلص التدرجيي من استخدامات احملرز وأن التقدم  ٢٠١8لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج يف عام 
 ية األسطوانيةعقد اجلذر الليا وديدان الفراولة يف كندا وأسرتا ابلنسبة لشتالتحرجة حمددة كان أكثر صعوبة 

(Nacobbus )التبخري مواد مستقبل بعض بدائل  إزاءلطماطم يف األرجنتني. وذكر أيضًا أن هناك قلقًا ابلنسبة ل
ً الرئيسية لربوميد امليثيل واستدامتها يف املستقبل،  ما لذلك تسهل انبعاثها يف البيئة مع  املتطايرةألن طبيعتها نظرا

ستخدم فلوريد السلفوريل يُ أشار إىل أن كمثال على ذلك، و سلبية حمتملة على صحة اإلنسان والبيئة.  من آاثر
السلطات التنظيمية يف بعض كما جتري (.  4 78٠على نطاق واسع، لكنه ذو قدرة عالية على االحرتار العاملي )

 غري مؤكد. اومستقبلهأخرى ومواد الكلوروبكرين يد الربوبني و ثنائي كلور -3،١دراسات بشأن البلدان 
أوضح السيد بورتر أن استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن لربوميد امليثيل شديدة و  -74

بروميد امليثيل   كميات كبرية منيف بعض البلدان اليت تستخدم    املنفذة  وأن السياسات  ي اجلو   يف الغالفاالنبعاث  
وتشري  ة للحد من االنبعااثت. يفعالباالستعادة  ه ميكن استخدام نظماالنبعااثت، أثبتت أن إزاءلقلق انتيجة 

يف املائة من االنبعااثت   7٠ ما يقرب منأن هناك جماالً لتجنب إىل  ربوميد امليثيلتقديرات جلنة اخليارات التقنية ل
طن( إذا مت   8 ٥٠٠بل الشحن )حوايل السنوية احلالية املستمدة من استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما ق

وسعت نطاق    ربوميد امليثيلجلنة اخليارات التقنية لاالستعادة/التدمري ابلكامل. وأوضح كذلك أن    تكنولوجياتنفيذ  
بروميد   لالستعاضة عنيف وضع معايري ابلغة األمهية مع االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت وأن هذه اهليئة  ا تعاوهن
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  ( ISPM 15)  بشأن تدابري الصحة النباتية  ١٥الدويل    املعيارفات احلجر الصحي. وعلى سبيل املثال، فإن  امليثيل آل
أو  لربوميد امليثيل ةإضافي كمادة معاجلةمؤخرًا فلوريد السلفوريل   أدرجمعاجلة مواد التعبئة اخلشبية  يتناولالذي 

 (. اليت تعمل ابملوجات الدقيقةفران األاحلرارة )مبا يف ذلك 
شدد السيد بورتر على أن األطراف تواجه صعوابت يف اإلبالغ بشكل صحيح عن استخدام بروميد  و  -7٥

التمييز بني فئات االستخدام )اخلاضعة للرقابة  يف ، وكذلك املعفاةامليثيل يف االستخدامات اخلاضعة للرقابة و 
مل يبلغ  الذي  فا طر حد األيثيل على علم أب(. وعلى سبيل املثال، أصبحت جلنة اخليارات التقنية لربوميد املاملعفاةو 

استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما  من ومل يبلغ عن أي  ٢٠٠4عن استخدامات خاضعة للرقابة منذ عام 
. وعالوة على  ٢٠١٩قبل الشحن، وأعلن عن حظر على بروميد امليثيل لالستخدامات اخلاضعة للرقابة يف عام 

املواد نفاايت الورق و  ‘ ملعاجلة’احلجر الصحييف  ستخدام بروميد امليثيلالل ذلك، من احملتمل أن تتوفر بدائ
ألمراض )مثل احلشرات لناقالت احملتملة الاملستوردة املعدة إلعادة التدوير والسيطرة على اآلفات و  يةالبالستيك

احلجر الصحي ومعاجلات ما   اتن استخداميعترب ماالستخدام هذا والقوارض(. ومل يكن من الواضح ما إذا كان 
 املواد املعادو/أو ما إذا كان يتم استخدام  7قبل الشحن أو ما إذا كان قد مت اإلبالغ عنه مبوجب املادة 

قد ترغب يف حتسني اإلبالغ عن القطاعات اليت تستخدم بروميد امليثيل أن األطراف    وأشري إىل.  هتااستعاد/هاتدوير 
 بروتوكول مونرتايل   تعاريفلنظام احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن لضمان استخدام بروميد امليثيل مبوجب  

 فقط.

 وغرامكيل  ١٠٠كمية قدرها  ستخدام  ابأمانة األوزون    أخطرت  العرض، أوضح السيد بورتر أن إسرائيل  وبعد -76
كان  و . ٩/7 لطوارئ، على النحو املسموح به مبوجب املقرربروميد املثيل يف أحد استخدامات اطن( من  ٠.١)

يف مكتبة بطريركية الروم األرثوذكس يف   (Anobium punctatum)للسيطرة على غزو خنفساء األاثث الشائعة   ذلك
أنه  املخطوطات )اليت ال ميكن نقلها( و سيتلف  عدم استخدام الفوسفني ألنه مشورة تفيد بالقدس. وقدم الطرف 

أشارت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل و سجل يف إسرائيل. يُ ال ميكن استخدام فلوريد السلفوريل ألنه مل 
مثل النيرتوجني واثين أكسيد الكربون، واليت   ،غازات مشلت البحوث ذات الصلة اليت أجريت يف إسرائيل واليت 

يكون  من املمكن أن  لكنها أشارت إىل أنه  و يف ظل ظروف مماثلة،  بفعالية  ستخدامها للسيطرة على اآلفات  ميكن ا
، أشار إىل أن خرباء جلنة اخليارات  املسألةالغازات اخلاملة يف املكتبة. وعند إغالق هذه  استخدامصعب من ال

 ذا لزم األمر.التقنية لربوميد امليثيل على استعداد لتقدمي مزيد من املساعدة إ
لرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج لنتائج التقييم املؤقت  السيد بورتر بعد ذلك وعرض -77

 أطراف 3و ٢٠٢١ ترشيحات لعام  . وقدم أحد األطراف٢٠١٩طنًا يف عام  ١١١.44١لكمية قدرها املقدمة 
الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج ال يزال كمية  . وأوضح أن إمجايل  ٢٠٢٠لعام  ترشيحات    أخرى 

 ة لربوميد امليثيلالدقيق الكميةعلى حتديد  ةيرتاجع على الرغم من أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل غري قادر 
بلغت نتيجة توصية التقييم  و ون غري معروف. مستوى املخز  نظراً ألناملستخدم يف االستخدامات اخلاضعة للرقابة 

، وأن إمجايل  مل يكن كامالً بروميد امليثيل  خمزوانتاإلبالغ عن ن أفاد أبطناً. و  74.4٢7املؤقت جلميع البلدان 
جلنة اخليارات    جتر. ومل  املخزوانتعن مجيع  احملتفظ هبا مل يكن معروفاً ألن األطراف غري مطالبة ابإلبالغ    املخزوانت

بناء على   الضروري تقنية لربوميد امليثيل أي تعديالت على الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام ال
 .املخزوانت

النتائج املستخلصة من الرتشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج، أوضحت   عرض تفاصيلعند  و  -78
قد مت ختفيضها إىل   ٢٠٢١لعام  اً طن  ٢8.٩8 ملا قدرهسرتاليا اخلاصة أبأن التوصية املؤقتة بعد ذلك السيدة بيزانو 
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يوديد امليثيل )يف انتظار  استخدام  كانت قائمة علىوفقًا خلطة االنتقال اليت قدمها الطرف، واليت   اً طن ١4.4٩
طلب الرتشيح  صة إعادة تقدمي  ستظل أمام الطرف فر ،  وإذا حالت الظروف دون استخدام يوديد امليثيلالتسجيل(.  

  رب أنه كان هناك تقدم جيد أيضًا مع. واعتُ ٢٠٢٠ عام أو يف جولة ادي والثالثني لألطرافاالجتماع احلقبل 
 .)الكلوروبكرين( TF80 مركب 

بنسبة   ٢٠٢٠عام لشتالت الفراولة الكندية يف  أطنان  ٥.٢6١ قدره مت ختفيض التوصية املؤقتة برتشيحو  -7٩
يف املائة( من إنتاج   ١٠بدون تربة لنسبة ) اعتماد الزراعة إىلالتخفيض  واستند. أطنان  ٥.٠١7يف املائة إىل  4.6
G2 بروميد امليثيل.متت زراعتها ابستخدام فقط لألصناف اليت أظهرت أداًء مكافئاً لتلك اليت  للشتالت 

الرتشيحات طلبات كميات بروميد امليثيل املطلوبة يف   السيدة بيزانو بعد ذلك االجتاهات يف وأوضحت -8٠
، واليت اخنفضت عموماً. وأشارت إىل أن  ٢٠١٥منذ عام  ٥من مخسة من األطراف العاملة ابملادة املقدمة 

جلنة اخليارات التقنية  بيد أن املكسيك والصني مل تعدا تطلبان ترشيحات لإلعفاءات ألغراض االستخدام احلرج، 
يثيل مل تتمكن من معرفة ما إذا كان هذان الطرفان قد أجنزا التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل أم أهنما لربوميد امل

 . ٢٠١٥ليس هناك ما يُلزم األطراف ابإلبالغ عن املخزوانت اجملمعة عام نظراً ألنه يستخدمان املخزوانت، 
ثمار الفراولة وإنتاج الطماطم ل - من األرجنتني وُخفضت الكميات املطلوبة يف طليب الرتشيح املقدمني -8١

  ٢م/مغ ١٥إىل  ٢6على التوايل على أساس تعديل معدل اجلرعة من  اً طن ١٢.7٩و  أطنان 7.83 إىلاحملمية، 
 للوفاء ابالفرتاضات القياسية للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل.

البالغ   من جنوب أفريقيااملقدم  الرتشيح طلب  مت ختفيض هيف ختام عرضها، أوضحت السيدة بيزانو أنو  -8٢
ً مبعدل جرعةلسماح بلطن  ٠.3 مبقدارطن للمطاحن  ١.٥ للمطاحن  3م/مغ ٢٠ قدره تبخري واحد فقط سنواي

اعتماد فلوريد السلفوريل. ويف حالة التبخري املنزيل، و   لتطبيق اإلدارة املتكاملة لآلفاتالثالثة املرشحة، إلاتحة الوقت  
 . اً طن 34.٠  ليصبح اً طن 4٠.٠ البالغيف املائة يف الرتشيح  ١٥قدره ختفيض تتمثل يف  كانت التوصية املؤقتة 

منخفضة واملعدات    التكنولوجياتقرير فرقة العمل املعنية ابلكفاءة يف استخدام الطاقة عن تكلفة وتوافر   -رابعاا 
 7)البند    اليت حتافظ على الكفاءة يف استخدام الطاقة أو تعززها  القدرة على إحداث االحرتار العاملي

 من جدول األعمال(
ان املشاركان لفرقة العمل املعنية ابلكفاءة يف قدمت السيدة هيلني روشا والسيد آشلي وودكوك، الرئيس -83

وعمر عبد العزيز، والسيد بسام األسعد    الدكتور  وهمل  و لفص الرئيسيني لؤلفنيامل  تهما، برفق(EETF)استخدام الطاقة  
فتوح  املللفريق العامل    أُعد لالجتماع احلادي واألربعني الذي    فرقة العملوالدكتور غابرييل دريفوس، نتائج من تقرير  

 إىل ، واليت طلبت 3٠/٥ من املقرر 3بدأت السيدة هيلني روشا يف توضيح الوالية الواردة يف الفقرة و العضوية. 
أن يعد تقريراً عن تكلفة وتوفر البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث ’’ واالقتصادي    التكنولوجيييم  فريق التق

ن كفاءة استخدام الطاقة، حبيث يغطي مجلة أمور   االحرتار العاملي ألنواع التكنولوجيا واملعدات اليت حتفظ أو حتسِّ
ت احلرارية، وال سيما قطاعات تكييف اهلواء للمنازل  منها، القطاعات املختلفة للتربيد وتكييف اهلواء واملضخا

. وقدمت ‘‘ احلرارة احمليطة العالية اتوالتربيد التجاري، مع مراعاة املناطق اجلغرافية، مبا يف ذلك البلدان ذات درج
طراف فرقة العمل من األأعضاء  يف املائة من    6٠أن    أشارت إىلفرقة العمل و لالسيدة روشا قائمة األعضاء العشرين  

لتوفر والتكاليف  املسائل املتعلقة اب تناولمت وأضافت أنه من اإلانث. منهم يف املائة  3٠و ٥املادة العاملة مبوجب 
دورًا مهمًا يف  تؤدي األسواق  نظرًا ألن ابإلضافة إىل ذلك، مت تضمني فصل عن األسواق و . ةمنفصلل و يف فص

 .الذي أعده فصلعد ذلك البني قدم كل من املؤلفني الرئيسيو . التكنولوجياتوفر 
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يف خمتلف املناطق واملناطق املناخية املواد من حيث وجودها توفر مدى  بتحديدبدأ السيد بسام األسعد و  -84
جهزة التربيد ذات ألمنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي  متوسطة و مواد التربيد  يف العامل، وخلص إىل أن  

الكفاءة يف استخدام الطاقة متاحة على نطاق واسع بينما تتوفر املنتجات اليت تستخدم مواد التربيد هذه بدرجات 
الذي بناء هذه املنتجات من بعض املصادر. وأشار إىل أن البحث والتطوير الالزمة لكوانت املمتفاوتة. وتتوفر 

القدرة على إحداث االحرتار العاملي،  منخفضة    تكنولوجياالطاقة يركز على  زايدة الكفاءة يف استخدام  يهدف إىل  
ركبات الكربون اهليدروفلورية عالية القدرة على إحداث جارية مب زال تالتطوير ال عمليات على الرغم من أن بعض 

من حيث   ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوري اتمركبلزايدة كفاءة  ةر جديديتطو عمليات وجد تاالحرتار العاملي. وال 
التخلص ري مت التخلص التدرجيي من هذه املواد ابلفعل يف العديد من البلدان وجياستخدام الطاقة نظرًا ألنه 

تكييف اهلواء، مثل   أجهزة توفر املكوانت الالزمة إلنتاج  ونوقشت أيضًا مسألة التدرجيي منها يف البلدان املتبقية. 
ابلنسبة ملنتجات التربيد التجارية، يتم حتديد الكفاءة  و . املصغرةالقنوات ات ذكثفات املالضواغط متغرية السرعة و 

 زايدة الكفاءة يف معظم اخليارات التقنية لجيري اآلن استخدام يف استخدام الطاقة عن طريق تصميم املعدات و 
درجات احلرارة  أثر بقول إن السيد األسعد  اختتمال تعتمد على مادة التربيد املستخدمة. و هي الطاقة و  استخدام

ن العديد من مشاريع البحث واالختبار  إالطاقة موثق جيدًا و  استخدام الكفاءة يفاحمليطة العالية على اخنفاض 
توفر   اجملدية اليتبدائل ال ا تشري إىل أن. وأوضح أهن(PRAHAI & II)جترى يف درجات احلرارة احمليطة العالية 

متاحة وميكن استخدامها للتطبيقات   يةتربيد األساسواد المل  الكفاءة يف استخدام الطاقةمقارنة من حيث  مستوايت  
 ميم. التص احتسني مواصلة املختلفة ولكن هناك حاجة إىل  

قدم السيد عمر عبد العزيز عرضًا عن التكاليف الرأمسالية والتشغيلية املرتبطة ابلتحويل إىل تكنولوجيا  و  -8٥
  ية والتشغيل يةرأمسالالتكاليف الحرتار العاملي. وأشار إىل أن فرقة العمل حددت منخفضة القدرة على إحداث اال

تربيد منخفضة  مواد ال االنتقال املتزامن حنو  ملراعاةاإلضافية الالزمة لتحويل خطوط تصنيع أجهزة تكييف اهلواء 
جدواًل حيتوي على  ذلك  وعرض بعد الطاقة.  استخدامالكفاءة يف  وعالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي 

  ةهواء الغرف منخفضأجهزة تكييف  التكاليف الرأمسالية املرتبطة بتحويل خطوط تصنيع    نطاق معلومات مفصلة عن  
التحويل  وخلص إىل أن تكاليفعلى يف استخدام الطاقة. األكفاءة ذات الالقدرة على إحداث االحرتار العاملي 

ت بادالعلى املتعديالت حاجة إىل إجراء عدم وجود  يف حالةيكي ألف دوالر أمر  ٥3٥و 3٠٠بني ما ترتاوح 
. وأشار إىل أنه ميكن استخدام هناك حاجة إىل ذلكمليون دوالر أمريكي إذا كانت  ٢إىل  ١.3وما بني  يةرار احل

لتربيد وحتسني  مادة ا  ةتقليل شحنزايدة  ل  القنوات املصغرةألانبيب ذات القطر الصغري و اب  اليت تعملاملبادالت احلرارية  
واجملال احملتمل لتحسني توفر الالسيد عبد العزيز مدى  خلص، يةتكاليف التشغيلأما ابلنسبة للكفاءة النظام. 

أن استخدام ضاغط متغري السرعة ميكن أن حيسن   أوضحعلى تكلفة املنتج. و  الكفاءة يف استخدام الطاقة واألثر
من  و يف املائة يف تكلفة الوحدة.  ٢٠ نسبتها لكنه سيؤدي إىل زايدة و يف املائة  3٠كفاءة النظام بنسبة تصل إىل 

حتسني كفاءة النظام بنسبة تصل إىل   املصغرة إىل املبادالت احلرارية ذات القنوات  ميكن أن تؤدي انحية أخرى، 
معروفة بشكل    املصغرةعلى تكلفة الوحدة. وأشار إىل أن املبادالت احلرارية ذات القنوات    أثرائة دون أي  يف امل  ١٥

أخرياً، انقش السيد عبد العزيز مفهوم حتليل  و يف املائة.  4٠شحنة مادة التربيد بنسبة تصل إىل ها لتقليلبخاص 
بعد    وعرضلطاقة.  املتعلقة ابسياسات  مقرري التمع  مثاالً يستخدمه جم  اقتبستكلفة دورة احلياة لوضع السياسات و 

الدنيا األداء  تحديد معايريدراسة حالة أجرهتا وزارة الطاقة ابلوالايت املتحدة أثناء عملية وضع القواعد لذلك 
رة لتربيد التجاري القائم بذاته. وتوضح دراسة احلالة هذه العالقة بني التكلفة األولية واألداء وتكلفة دو الكفاءة 

 دورة احلياة ليست ابلضرورة املعدات األكثر كفاءة.لأقل تكلفة ذات  أن املعدات احلياة. وتبنّي 
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ووصفت السيدة غابرييل دريفوس دور األسواق والسياسات يف حتديد مدى توفر معدات التربيد وتكييف  -86
االحرتار العاملي. وتضمنت  التربيد منخفضة القدرة على إحداث  موادو  ذات الكفاءة يف استخدام الطاقةاهلواء 

الشركات املصنعة للسياسات اليت تعزز   وتستجيبالسوق،  تنميةالنتائج الرئيسية أن السياسات ختلق بيئة مواتية ل
الضوء على أن    سلطتاالستثمار يف البحث والتطوير. و   عن طريقمواد التربيد    تغيريالكفاءة يف استخدام الطاقة و 

ت منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي وكفاءة أعلى يف استخدام الطاقة يقلل معدا  املتزامن إىلاالنتقال  
الفوائد إىل   وتنتقل، رأمسايلاللبحث والتطوير ودورات االستثمار يف جمال االتكاليف اليت يتحملها املصنعون 

ضعف   يف حالة الحظ العكس أيضاً  املستهلكني، وميكن متكينها بشكل أكرب من خالل آليات حتويل السوق. ويُ 
مركبات الكربون  غري فعالة و هبيمنة تكنولوجيا    اليت ترتبط لكفاءة يف استخدام الطاقة  املتعلقة ابسياسات  ال  انعدامأو  

  موحدة السوق يف بعض املناطق. وأشارت إىل أنه إذا تبنت احلكومات معايري ومقاييس على اهليدروكلورية فلورية 
األسواق واملناخ، فإن الطلب على املنتجات اليت تليب تلك املعايري  فيها تتشابه  يف احلاالت اليت أو قابلة للمقارنة 

 سريتفع، مما يزيد احلجم والتوفر.
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