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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
االجتماع السابع والثالثون المستأنف
فيينا 55 ،و 56متوز/يوليو 1056

تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لألوزون عن أعمال اجتماعه السابع والثالثين المستأنف
أوالا -

افتتاح االجتماع
ُ - 5عقد االجتماع السابع والثالثون ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول
مونرتيال بشأن ادلواد ادلستنفدة لألوزون يف مركز فيينا الدويل ،فيينا يومي  55و 56متوز/يوليو  .1056وشارك يف
رئاسة االجتماع السيد بول كراجنيك (النمسا) والسيد ليزيل مسيث (غرينادا).
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.1056

وافتتح السيد كراجنيك االجتماع يف متام الساعة  50:50من صباح يوم اجلمعة 55 ،متوز/يوليو

 - 3وبدعوة من األمينة التنفيذية ألمانة األوزون ،السيدة تينا بريمبيلي ،وقف ادلشاركون يف االجتماع دقيقة
صمت احرتاماً لذكرى أولئك الذين سقطوا ضحايا اذلجوم اإلرىايب الذي وقع يف نيس ،فرنسا ،يف اليوم السابق،
وكذلك إلحياء ذكرى عدد من أعضاء أسرة األوزون الذين فارقوا احلياة مؤخراً .ومن ىؤالء السيد يان فان دير
لون ،الرئيس ادلشارك األسبق لفريق تقييم اآلثار البيئية؛ والسيد يوىان شتايندل ،الذي عمل لفرتة طويلة كخبري
قانوين يف النمسا؛ والسيد بوري زلمد محزة ،وزير البيئة ومنسق وحدة األوزون الوطنية يف الصومال؛ والسيد
دوميبها كوسي أمونا ،منسق وحدة األوزون الوطنية يف توغو.
 - 4وألقت األمينة التنفيذية بعد ذلك بياناً افتتاحياً ،يتناول التحدي األول الذي يواجو الفريق العامل:
اختتام األعمال اليت كان قد بدأىا أثناء اجتماعو السابع والثالثني يف جنيف يف نيسان/أبريل  ،1056من أجل
تنفيذ مسار ديب ،الذي اتفقت عليو مجيع األطراف ،وبالتايل التوصل إىل اتفاق بشأن تعديل بروتوكول مونرتيال
فيما يتعلق مبركبات الكربون اذليدروفلورية ( )HFCsيف عام  ،1056من خالل إجياد احللول للتحديات اليت يثريىا
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ىذا التعديل .وقالت إن االجتماع احلايل مينح األطراف وقتاً كافياً للمناقشة والتفاوض وإجياد احللول ،والتوصل
إىل اتفاق وصياغة مشروع التعديل ،ولكن ذلك لن يتحقق إال إذا قامت األطراف باستثمار ىذا الوقت على
الوجو األمثل.
 - 5وأضافت أن الغرض من االجتماع ىو الرتكيز على التحديات ادلتبقية وإجياد احللول اليت تالئم اجلميع،
مع مراعاة ادلنظورات والشواغل اخلاصة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة  5من ادلادة  5من بروتوكول مونرتيال
(األطراف العاملة مبوجب ادلادة  .)5وقد أحرزت األطراف تقدماً جيداً فيما يتعلق ببعض تلك التحديات يف
االجتماع السابع والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية ويف االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف عام
 ،1055ومن ادلهم احلفاظ على ذلك الزخم حبيث تتقارب اآلراء بدالً من تفرقها.
 - 6وقد استعرض فريق االتصال يف اجتماعاتو السابقة مجيع التحديات وحقق تقدماً فيما يتعلق مبنح إعفاء
للبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية ،وبشأن عدد من ادلسائل ادلتصلة بالتمويل وادلرونة يف التنفيذ .وينبغي
أن يعترب إجياد حل لتحدي التمويل مسألةً ذات أولوية ،ويتطلب إصلاز ذلك التوصل إىل اتفاق بشأن مستوى
ادلساعدة اليت ستحتاج إليها األطراف العاملة مبوجب ادلادة  5لتعويض تكاليف إدارة مركبات الكربون
اذليدروفلورية؛ والتوجيهات اليت يلزم أن يقدمها اجتماع األطراف إىل اللجنة التنفيذية للصندوق ادلتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونرتيال؛ وادلرونة اليت ينبغي منحها لألطراف العاملة مبوجب ادلادة  5يف اختيار أنواع
التكنولوجيا ادلناسبة ،وحتديد األولويات ،وتعريف القطاعات اليت ستنفذ فيها عمليات التحويل؛ واألنشطة
التمكينية اليت ستحتاج إىل الدعم من الصندوق ادلتعدد األطراف؛ وتكاليف التحويل ،ونقل التكنولوجيا،
وحقوق ادللكية الفكرية.
 - 7ومن شأن النجاح يف إجياد حل لتحديات التمويل أن ييسر الفصل يف التحديات ادلتبقية ،اليت تشمل
األحكام التجارية لغري األطراف ،وآليات اإلعفاء (اليت تتجاوز اإلعفاءات للبلدان ذات درجات احلرارة ادلرتفعة)
وسالمة البدائل وكفاءهتا من حيث استخدام الطاقة ،وبراءات االخرتاع ادلتعلقة باإلنتاج واالستخدام ،والعالقة
بني التخفيض التدرجيي دلركبات الكربون اذليدروفلورية والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروكلورية
فلورية ،واحلالة اخلاصة للبلدان النامية.
 - 8ولفتت االنتباه إىل ادلذكرة اإلعالمية اليت أعدهتا األمانة وأوجزت فيها وضع خطوط األساس للتخلص
التدرجيي من ادلواد ادلستنفدة لألوزون مبوجب بروتوكول مونرتيال على مر السنني .والحظت أن خطوط األساس
للمجموعات ادلختلفة من ادلواد ادلستنفدة لألوزون قد ُحدِّدت بطرق سلتلفة ،على أساس عوامل بيئية وتقنية
وسياساتية ومالية وعوامل أخرى .واعتُمد خط األساس ادلبدئي  -وكثرياً ما مت ذلك دون وجود بيانات موثوقة-
عن طريق التعديالت ،وجرى تنقيحو يف بعض احلاالت عن طريق عمليات معايرة .وعالوة على ذلك ،وعلى
الرغم من أن خطوط األساس لألطراف غري العاملة بادلادة  5قد حددت يف معظم احلاالت بناء على ادلستويات
التارخيية لالستهالك أو اإلنتاج ،فقد جرى حتديد خطوط األساس لألطراف العاملة مبوجب ادلادة  5يف معظم
احلاالت على أساس ادلستويات ادلستقبلية لالستهالك أو اإلنتاج .وأخرياً ،وبينما كانت خطوط األساس دلعظم
ادلواد تستند حصراً إىل استهالك أو إنتاج ادلواد حبد ذاهتا ،فقد كانت خطوط أساس مركبات الكربون
اذليدروكلورية فلورية ( )HCFCsألي طرف غري عامل مبوجب ادلادة  5تستند إىل مركبات الكربون اذليدروكلورية
فلورية ومركبات الكربون الكلورية فلورية على حد سواء .وبناء على ذلك ،فإن خطوط األساس بصفة عامة مل
حتدد وفقاً لصيغة واحدة بل لكي تناسب بعض ادلواد احملددة والظروف السائدة.
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 - 9واختتمت بإشارهتا إىل أن األطراف ال تزال تعمل مبوجب بروتوكول مونرتيال منذ ثالثني عاماً ،يالزمها
استعداد للتعاون عرب احلدود الوطنية ،ومطبقةً ادلبادئ واألساليب اليت بدأت
شعور بإحلاح ىذه ادلسألة ،و
ٌ
يف ذلك ٌ
تعتمدىا األطراف يف معاىدات أخرى .وقد حظيت األطراف بشرف العمل معاً لسنوات عديدة وميكنها أن
تبني صلاحاً فعلياً .ويف ادلرحلة الراىنة تتاح لألطراف فرصة اعتماد تعديل على بروتوكول مونرتيال للتخلص
ِّ
التدرجيي من مركبات الكربون اذليدروفلورية ،ومن شأن ىذا التعديل أن يتجنب انبعاثات تقديرية تصل إىل 505
غيغا-أطنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  ،1050واحرتاراً عادلياً يصل إىل  0,4درجة مئوية
حبلول هناية القرن .وقالت إن ىذه العملية تنتهي بتحقيق مكسب للبيئة وادلناخ ،كما ينبغي أن تؤدي إىل
مكاسب جلميع األطراف سواء تلك العاملة مبوجب ادلادة  5أو األطراف غري العاملة هبا.

ثانيا  -المسائل التنظيمية
ألف – الحضور
 - 50حضر االجتماع السابع والثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية شلثلو األطراف التالية:
االحتاد األورويب ،واالحتاد الروسي ،وإثيوبيا ،وأذربيجان ،واألرجنتني ،واألردن ،وأرمينيا ،وإريرتيا ،وإسبانيا،
وأسرتاليا ،وإستونيا ،وأفغانستان ،وإكوادور ،وألبانيا ،وأدلانيا ،واإلمارات العربية ادلتحدة ،وإندونيسيا ،وأوروغواي،
وأوغندا ،وأوكرانيا ،وإيران (مجهورية  -اإلسالمية) ،وأيرلندا ،وإيطاليا ،وباراغواي ،وباكستان ،وباالو ،والبحرين،
والربازيل ،والربتغال ،وبروين دار السالم ،وبلجيكا ،وبلغاريا ،وبليز ،وبنغالديش ،وبنما ،وبنن ،وبوتسوانا ،وبوركينا
فاسو ،وبوروندي ،والبوسنة واذلرسك ،وبولندا ،وبريو ،وبيالروس ،وتايلند ،وتركمانستان ،وتركيا ،وتشاد،
وتشيكيا ،وتوغو ،وتونس ،وتيمور-ليشيت ،واجلبل األسود ،وجزر البهاما ،وجزر القمر ،وجزر مارشال ،ومجهورية
تنزانيا ادلتحدة ،واجلمهورية الدومينيكية ،واجلمهورية العربية السورية ،ومجهورية كوريا ،ومجهورية كوريا الشعبية
الدميقراطية ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،وجنوب أفريقيا ،وجورجيا ،وجيبويت ،والدامنرك ،ورواندا ،وزمبابوي ،وساموا ،وسانت فنسنت وجزر
غرينادين ،وسري النكا ،والسلفادور ،وسلوفاكيا ،وسنغافورة ،والسنغال ،وسوازيلند ،والسودان ،والسويد،
وسويسرا ،وشيلي ،وصربيا ،والصومال ،والصني ،وعمان ،وغانا ،وغرينادا ،وغواتيماال ،وغيانا ،وغينيا ،وفرنسا،
والفلبني ،وفنزويال (مجهورية – البوليفارية) ،وفنلندا ،وفيجي ،وفييت نام ،وقربص ،وقطر ،وقريغيزستان ،وكابو
فريدي ،وكازاخستان ،والكامريون ،والكرسي الرسويل ،وكرواتيا ،وكمبوديا ،وكندا ،وكوبا ،وكوت ديفوار،
وكوستاريكا ،وكولومبيا ،والكويت ،وكرييباس ،وكينيا ،والتفيا ،ولبنان ،وليبيا ،وليتوانيا ،وليسوتو ،ومالطة ،ومايل،
وماليزيا ،ومصر ،وادلغرب ،وادلكسيك ،ومالوي ،وملديف ،وادلملكة العربية السعودية ،وادلملكة ادلتحدة لربيطانيا
العظمى وأيرلندا الشمالية ،ومنغوليا ،وموريتانيا ،وموريشيوس ،وموزامبيق ،وميامنار ،وميكرونيزيا (واليات -
ادلوحدة) ،والنرويج ،والنمسا ،ونيبال ،والنيجر ،ونيجرييا ،ونيكاراغوا ،ونيوزيلندا ،وىاييت ،واذلند ،وىندوراس،
وىنغاريا ،وىولندا ،والواليات ادلتحدة األمريكية ،واليابان ،واليونان.
 - 55وحضر االجتماع أيضاً شلثلو ىيئات األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة التالية :ادلنظمة البحرية الدولية،
وأمانة الصندوق ادلتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال ،وأمانة اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأن تغري
ادلناخ ،واألمانة العامة لألمم ادلتحدة ،وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنائي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،ومنظمة
األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية ،والبنك الدويل.
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 وكذلك كان حاضراً أو شلثالً يف االجتماع ادلنظمات احلكومية وغري احلكومية واذليئات أو األفراد من- 51
:األوساط الصناعية واألكادميية الوارد ذكرىا فيما يلي
ADC3R, Air-conditioning Heating and Refrigeration Institute, Alliance for Responsible Atmospheric
Policy, Arkema, American Society of Heating Refrigerating and Air‑Conditioning Engineers

, Bitzer SE, California Citrus Quality Council, Center for Climate and Energy Solutions,
Centre for Science and Environment ) (مركز العلم والبيئةthe Chemours Company, China Association of
(ASHRAE)

Fluorine and Silicone Material Industry, China Household Electrical Appliances Association, China

) (رابطة ادلعونة ادلسيحيةClimate
) (الشبكة الدولية للعمل ادلناخيClimalife, Climate Advisers, Climate and
) (التحالف ادلعين بادلناخ واذلواء النقيEnvironment and Water Council on Energy,

National Petroleum and Chemical Planning Institute, Christian Aid
Action Network International
Clean Air Coalition

CYDSA Corporativo S.A. de C.V., Daikin Europe N.V., Daikin Industries Ltd., Daikin U.S.
Corporation, Danfoss A/S (Denmark), Dongyang Chemical Co. Ltd., Embraco Europe S.r.l., Emergent
Ventures India, Environmental Investigation Agency, European Air-conditioning and Refrigeration

) (اجمللس األورويب للصناعة الكيميائيةEuropean
Partnership for Energy and the Environment, GIZ GmbH )(الوكالة األدلانية للتعاون الدويل, GIZ Proklima,
Association, European Chemical Industry Council

Gluckman Consulting, Gujarat Fluorochemicals Limited, HEAT International, Honeywell, Hudson
Technologies, ICF International, IN Consult (Pvt.) Ltd., India Habitat Centre, Ingersoll Rand Inc.,
Institute for Governance and Sustainable Development
Institute of Refrigeration

)(ادلعهد الدويل للتربيد

)(معهد احلوكمة والتنمية ادلستدامة

International

International Pharmaceutical Aerosol Consortium,

Institute of Energy and Environment, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan
Refrigeration and Air-Conditioning Industry Association, Jiangsu Blue Star Co., Ltd., Johnson Controls,
Kulthorn Group, Lawrence Berkeley National Laboratory, League of Arab States

)(جامعة الدول العربية,

Lennox International Inc., Mahle Behr Troy Inc., Mebrom, Matthias Meier Technical Consulting,

(رللس
) الدفاع عن ادلوارد الطبيعيةNolan Sherry and Associates Ltd., Northwest Horticultural Council , Oak Ridge
Mexichem (UK) Limited, Mitsubishi Electric Europe B.V., Natural Resources Defense Council

National Laboratory, Oeko-Recherche GmbH, Pyc Edition, Quimobásicos S.A. de C.V., Refrigeration
and Air‑Conditioning Manufacturers Association of India, Refrigerants Australia, Shecco, Sinochem
Lantian Co., SRF Limited, Ltd., Sun Yat Sen University School of Engineering, Tata Motors Limited,

TERRE Policy Centre, TICA Air‑conditioning, Transfrig, Trans-Mond Environment Ltd., United
Technologies Corporation, Victorian Strawberry Industry Certification Authority, Westfalen France
S.a.r.l, Xi'an Jiaotong University, Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co. Ltd, Zhejiang Yonghe
Refrigerant Co. Ltd, مستقلون

ومستشارون.

 إقرار جدول األعمال- باء
 أقر الفريق العامل جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال ادلؤقت الوارد يف الوثيقة- 53
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.افتتاح االجتماع
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.ادلسائل التنظيمية

-1

(أ) إقرار جدول األعمال؛
.(ب) تنظيم العمل
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مواصلة ادلناقشة يف إطار البند  4من جدول أعمال االجتماع السابع والثالثني للفريق العامل
()1
مفتوح العضوية ”مسار ديب بشأن مركبات الكربون اذليدروفلورية“ (ادلقرر )5/17؛
(أ)

التغلب على التحديات بإجياد احللول بشأن جدوى إدارة مركبات الكربون
اذليدروفلورية؛

(ب)

طرق إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية ،مبا يف ذلك مقرتحات التعديالت ادلقدمة
()3
من األطراف؛

(ج)

العمل يف إطار بروتوكول مونرتيال ضلو إجراء تعديل بشأن مركب الكربون اذليدروفلوري
يف عام  1056مبوجب ادلقرر  :5/17عملية للمضي قدماً.

-4

اعتماد تقرير االجتماع.

-5

اختتام االجتماع.

جيم  -تنظيم العمل
 - 54قرر الفريق العامل أن جيري اجلزء األكرب من مناقشاتو أثناء ىذا االجتماع يف فريق االتصال ادلعين
جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية ،الذي يشرتك يف رئاستو السيد باتريك مكينريين (أسرتاليا)
والسيد زيا ينغسيان (الصني) ،والذي أنشئ يف االجتماع السادس والثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح
العضوية وواصل عملو يف االجتماع السابع والعشرين لألطراف واالجتماع السابع والثالثني للفريق العامل
ادلفتوح العضوية .وستجرى أيضاً ادلناقشات غري الرمسية حسب احلاجة .ومت اإلقرار بأنو وفقاً للمقرر 5/17
سرتكز ادلناقشات على جدوى وطرق إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية ،واتُفق على مواصلة ادلناقشات عند
ادلرحلة اليت ُعلِّقت هبا يف االجتماع السابع والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية .واتُفق أيضاً على توفري
الرتمجة الشفوية باللغات الرمسية الست لألمم ادلتحدة يف جلستني عامتني واجتماع واحد لفريق االتصال كل
يوم ،على أن جتري اجللسات اإلضافية األخرى باللغة اإلنكليزية فقط .واتفق أيضاً على أن توفري خدمات
الرتمجة الشفوية لفريق االتصال لن يُنظر إليو كسابقة جيب اتباعها لالجتماعات ادلقبلة.

ثالثا  -مواصلة المناقشة في إطار البند  4من جدول أعمال االجتماع السابع والثالثين للفريق العامل
المفتوح العضوية
 - 55وفقاً للرتتيبات ادلتفق عليها بشأن تنظيم العمل خالل االجتماع احلايل (انظر الفرع ثانياً  -جيم أعاله)
قرر الفريق العامل ادلفتوح العضوية أن جتري ادلناقشات بشأن البند  3من جدول األعمال يف فريق االتصال
ادلعين جبدوى وسبل إدارة مركبات الكربون اذليدروفلورية.
( )1ادلرجع نفسو ،الفقرة .57
( )3الوثائقUNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/3/Add.1-UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/3/Add.1– :
UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/3/Add.1–UNEP/Ozl.Pro.28/5/Add.1,
UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/3–UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/3–UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/3–UNEP/Ozl.Pro.28/5,
UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/4–UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/4–UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/4–UNEP/Ozl.Pro.28/6,
UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/5–UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/5–UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/5–UNEP/Ozl.Pro.28/7,

.UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/6–UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/6–UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/6–UNEP/Ozl.Pro.28/8
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 - 56ويف اجللسة العامة اخلتامية اليت عقدت صباح يوم األحد 57 ،متوز/يوليو  ،1056أفاد الرئيس ادلشارك
لفريق االتصال أن الفريق توصل إىل اتفاق بشأن حلول التحديات ادلبينة يف مسار ديب ،مبا يف ذلك االتفاق
على مناقشة بعض احللول ادلطروحة لبعض التحديات أثناء التفاوض على مقرتحات التعديل ادلتعلق مبركبات
الكربون اذليدروفلورية ،وأن ادلناقشات هبذا الشأن ستختتم قبل اعتماد مثل ىذا التعديل .وأورد الرئيس ادلشارك
يف تقريره تفاصيل احللول اليت اتفق عليها فريق االتصال.
 - 57واعتمد الفريق العامل ادلفتوح العضوية بعد ذلك احللول اليت اتفق عليها فريق االتصال على النحو ادلبني
يف تقرير الرئيس ادلشارك ،وخلص الرئيس ادلشارك للفريق العامل إىل أن الفريق العامل ،وبعد أن توصل إىل
رلموعة من احللول ادلتفق عليها ،ميكنو أن ينتقل يف اجتماعو الثامن والثالثني إىل مناقشة مقرتحات لتعديل
بروتوكول مونرتيال فيما يتعلق مبركبات الكربون اذليدروفلورية .ويرد موجز لتقرير الرئيس ادلشارك لفريق االتصال
إىل جانب احللول اليت اتفق عليها فريق االتصال يف الوثيقة اليت أعدت لالجتماع الثامن والثالثني للفريق العامل
ادلفتوح العضوية (.)UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/7 and Corr.1

رابع ا  -اعتماد تقرير االجتماع
 - 58اعتمد الفريق العامل ىذا التقرير صباح يوم األحد  57متوز/يوليو  ،1056استناداً إىل مشروع التقرير
الوارد يف الوثيقة ( .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/L.1وُكلِّفت أمانة األوزون بوضع التقرير يف صيغتو
النهائية بعد اختتام االجتماع.

خامس ا  -اختتام االجتماع
 - 59أُعلن اختتام االجتماع السابع والثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول
مونرتيال يف الساعة  3:55من صباح يوم األحد 57 ،متوز/يوليو .1056
_____________
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