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في  مفتوح العضوية لألطرافالالفريق العامل 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون
 المستأنف والثالثون الثامناالجتماع 

 1026 أكتوبر/تشرين األكؿ 8، كيغايل
 *من جدكؿ األعماؿ ادلؤقت 3البند 

 (77/1)المقرر  الهيدروفلورية الكربون مركبات بشأن دبي مسار

المطروحة لكي يناقشها الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في بروتوكول المسائل 
والمعلومات المقدمة لكي يطلع عليها  المستأنف مونتريال في اجتماعه الثامن والثالثين

 الفريق في هذا االجتماع
 مذكرة من األمانة

 معلومات أساسية - أوالً 
، ادلقرر 1025اعتمد االجتماع السابع كالعشركف لألطراؼ ادلنعقد يف ديب يف تشرين الثاين/نوفمرب  - 2

)ادلستنسخ يف ادلرفق األكؿ ذلذه ادلذكرة(. كيف “ بشأف مركبات الكربوف اذليدركفلورية مسار ديب”، ادلعنوف 17/2
 1026العمل إلجراء تعديل بشأف الكربوف اذليدركفلورم يف عاـ ”من ادلقرر، قرر اجتماع األطراؼ  2الفقرة 

دارة مركبات الكربوف دبعاجلة التحديات أكالن عن طريق إجياد حلوؿ بواسطة فريق االتصاؿ بشأف جدكل كسبل إ
كقاـ االجتماع السابع كالعشركف لألطراؼ بإنشاء فريق االتصاؿ نتيجةن التفاؽ مت التوصل إليو يف “. اذليدركفلورية

االجتماع السادس كالثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية بشأف كالية فريق االتصاؿ. كيسجل التقدـ 
، 17/2مداكالتو يف ىذا الوقت، كالتقدـ اإلضايف الذم يلـز ربقيقو يف ادلقرر الذم أحرزه فريق االتصاؿ يف 

 على التوايل. 3ك  1كالفقرتني 
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، عقدت سلسلة من اجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية 17/2من ادلقرر  4ككفقان للفقرة  - 1
ككاف أحدىا االجتماع االستثنائي من أجل ربقيق التقدـ يف مسار ديب،  1026كاالجتماعات األخرل يف عاـ 

 لألطراؼ. كاالجتماعات اليت عقدت حىت اآلف ىي على النحو التايل:
نيساف/أبريل  8إىل  4االجتماع السابع كالثالثوف للفريق العامل ادلفتوح العضوية، يف جنيف،  )أ(

 ؛1026
 26ك 25العضوية، يف فيينا، يومي االجتماع السابع كالثالثوف ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح  )ب(

 ؛ 1026سبوز/يوليو 
 28من  االجتماع الثامن كالثالثوف للفريق العامل ادلفتوح العضوية، ادلعقود يف فيينا، يف الفًتة )ج(

، الذم مت تعليقو ككاصل أعمالو على ىامش االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ 1026سبوز/يوليو  12إىل 
و حصران ىو أف يتيح لفريق االتصاؿ العمل على مسار ديب، كال يزاؿ االجتماع معلقان حاليان كمن ككاف اذلدؼ من

 ادلقرر استئنافو قبل انعقاد االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ مباشرة؛
 . 1026سبوز/يوليو  13ك  11االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ، فيينا،  )د(

 كخالؿ تلك االجتماعات، كاصل فريق االتصاؿ مداكالتو بشأف مسار ديب، كأحرز مزيدان من التقدـ.  - 3
 كيف اليـو األخري من االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ، قدـ الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ، أيضان  - 4

كعقب التقرير  (2)عن نتائج عمل فريق االتصاؿ. ريران العضوية، تقباسم الرئيسني ادلشاركني للفريق العامل ادلفتوح 
 ادلقدـ من الرئيس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ، قاـ االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ دبا يلي:

، الذم يطلب إىل فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم إعداد تقرير 3/2إ  .ازبذ القرار د )أ(
لكي ينظر فيو االجتماع الثامن كالعشركف لألطراؼ، جيرم فيو تقييمان للمنافع ادلناخية، كاآلثار ادلالية ادلًتتبة على 

كبات الكربوف اذليدركفلورية الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ، نتيجة للجداكؿ الزمنية للتخفيض التدرجيي الستخداـ مر 
(HFCs الواردة يف مقًتحات التعديل اليت ناقشتها األطراؼ يف االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل ادلفتوح )

 العضوية كيف االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ؛
الثاين تقرير االجتماع أقر احللوؿ اليت مت التوصل إليها للتحديات احملددة يف مسار ديب ) ادلرفق  )ب(

(، ادلستنسخ يف ادلرفق الثاين ذلذه ادلذكرة( كأساس UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7االستثنائي الثالث لألطراؼ )
للمناقشة يف االجتماع الثامن كالثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية كيف االجتماع الثامن كالعشرين 

 لألطراؼ؛

ادلقررين ادلقدمني من باكستاف ككرقة غرفة االجتماعات ادلقدمة من اذلند قرر أف نص مشركعي  )ج(
)ادلرفقات الثالث كالرابع كاخلامس لتقرير االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ 

(UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7 سينظر فيها )ادلستنسخة يف ادلرفقات الثالث كالرابع كاخلامس ذلذه ادلذكرة ،)
 فتوح العضوية يف اجتماعو الثامن كالثالثني ادلستأنف كاالجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ؛الفريق العامل ادل

قرر أف الوثيقة اليت كضعها فريق االتصاؿ كاليت تبني نطاقات خطوط األساس كتواريخ التجميد  )د(
طراؼ من أجل اطالع اليت تفضلها األطراؼ كاجملموعات ادلختلفة سًتفق بتقرير االجتماع االستثنائي الثالث لأل

 ، ادلستنسخ يف ادلرفق السادس ذلذه ادلذكرة(؛، ادلرفق السادسUNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7مجيع األطراؼ )

                                                           
 .UNEP/OzL.Pro.ExMOP.3/7 صيغة خطية من تقريره يف ادلرفق األكؿ للوثيقة ترد (2)
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استنادا إىل  (1)قرر أف تقـو األمانة بتحديث النص اجملمع دلقًتحات تعديل بركتوكوؿ مونًتياؿ )ق(
 (3)األخرية؛التطورات 

كقرر إبقاء االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية معلقان، على أف ُيستأنف  )ك(
بتقدمي تربعات إضافية إىل الصندكؽ االستئماين لربكتوكوؿ  مباشرة قبل االجتماع الثامن كالعشرين لألطراؼ، رىنان 

 مونًتياؿ.
دلقرر االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ، من ادلقرر استئناؼ االجتماع الثامن كالثالثني  ككفقان  - 5

مباشرة قبل انعقاد االجتماع الثامن كالعشرين  1026تشرين األكؿ/أكتوبر  8للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف 
 االجتماع الثامن يفريق العامل ادلفتوح العضوية عن نتائج اجتماع الفتقرير  يُقدَّـلألطراؼ. كمن ادلتوقع أف 

، كادلتعلق للجزء التحضريم يف االجتماع األخريمن جدكؿ األعماؿ ادلؤقت  6كالعشرين لألطراؼ يف إطار البند 
آخذة تلك النتائج يف دبسار ديب. كقد تتوصل األطراؼ إىل قرار بشأف سبل ادلضي قدمان، حسب االقتضاء، 

 االعتبار.
 حالة العمل على مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية في فريق االتصال -ثانياً 

خالؿ االجتماع السابع كالثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية، عمل فريق االتصاؿ ادلعين  - 6
اذليدركفلورية )فريق االتصاؿ ادلعين دبركبات الكربوف اذليدركفلورية( على إجياد جبدكل كسبل إدارة مركبات الكربوف 

احللوؿ للتحديات احملددة يف مسار ديب. كاتفق الفريق العامل ادلفتوح العضوية على احللوؿ اليت أقرىا بعد ذلك 
 االجتماع االستثنائي الثالث لألطراؼ.

ثاين ذلذه ادلذكرة( بثمانية ربديات رئيسية كتشمل صياغة كعناصر كتتعلق احللوؿ ادلتفق عليها )ادلرفق ال - 7
زلددة فضالن عن اإلشارة إىل كيفية إدراج ىذه العناصر يف ادلناقشة اجلارية بشأف مقًتحات التعديل، كأم 
ا تعديالت ديكن أف تعتمدىا أك مقررات تتخذىا األطراؼ باالقًتاف مع تعديل ما. كتتضمن كثيقة احللوؿ أيضان م

 يلي:
نص احللوؿ احملددة ادلتفق عليها بشأف مسائل التمويل كادلركنة يف التنفيذ )ادلرفق الثاين، التذييل  )أ(

األكؿ(، دبا يف ذلك التوجيهات احملددة إىل اللجنة التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ بشأف العناصر اليت جيوز 
جديدة بشأف ادلنهجيات كحساب التكاليف، كيوضع  إدراجها يف حساب التكاليف عند كضع مبادئ توجيهية

بنداف منها بني قوسني مربعني لإلشارة إىل أنو سيجرم تناكذلما يف ادلفاكضات كتسويتهما قبل اعتماد أم 
 تعديل؛

نص عن ادلركنة يف التنفيذ )ادلرفق الثاين، التذييل الثاين(، دبا يف ذلك ما يتعلق بادلبادئ كاألطر  )ب(
لتنقيح اإلجراءات، كادلعايري كادلبادئ التوجيهية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ، كادلبادئ ادلتعلقة بالتحويالت الزمنية 

 الثانية كالثالثة، كالتخفيضات اإلمجالية ادلستمرة كاألنشطة التمكينية؛
ا يف ذلك نص يتعلق باإلعفاء لدرجات احلرارة احمليطة العالية )ادلرفق الثاين، التذييل الثالث(، دب )ج(

 1إشارة زلددة إىل نص تعديل زلتمل كجزء من تدابري الرقابة اجلديدة على مركبات الكربوف اذليدركفلورية )ادلادة 
 (.7ياء، الفقرة 

                                                           
(1)UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.37/INF/1-UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.ExMOP/3/INF/1 . 
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.28/INF/1 ربت الرمز ستصدر (3)
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كخالؿ االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، كعلى ىامش االجتماع االستثنائي  - 8
التصاؿ ادلعين دبركبات الكربوف اذليدركفلورية القضايا ادلتعلقة بالتعديالت ادلقًتحة الثالث لألطراؼ، ناقش فريق ا

على الربكتوكوؿ فيما يتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية، دبا يف ذلك حساب خطوط األساس، كالسنة اليت 
ـ الذركة لإلنتاج ينبغي أف يبدأ فيها التجميد كخطوات التخفيض، دبا يف ذلك تقدير الكميات كتوقيت عا

( 5)األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة  5من ادلادة  2كاالستهالؾ، لكل من األطراؼ العاملة دبوجب الفقرة 
 (. 5كاألطراؼ غري العاملة دبوجبها )األطراؼ غري العاملة دبوجب ادلادة 

يتعلق خبطوط  كتسجل التفضيالت ادلختلفة اليت أعربت عنها األطراؼ أك رلموعات األطراؼ فيما - 9
يف جدكؿ )ادلرفق السادس ذلذه ادلذكرة( كذلك الطالع  5األساس كالتجميد لألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 

 األطراؼ. ككاف الرأم الذم توصل إليو فريق االتصاؿ كادلسجل يف اجلدكؿ على النحو التايل:
س ادلرجعي ىو متوسط ينبغي أف يكوف جزء مركبات الكربوف اذليدركفلورية يف خط األسا )أ(

 ؛االستهالؾ/اإلنتاج على مدل ثالث سنوات متوالية كيعرب عنو دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف
كينبغي أف يشمل خط األساس ادلرجعي نسبة مئوية من استهالؾ/إنتاج مركبات الكربوف  )ب(

 ؛الكربوف اذليدركفلورية اذليدرككلورية فلورية أك االستهالؾ/اإلنتاج الفعلي ذلا، مضافان إىل جزء مركبات
على اجلدكؿ الزمين  5كسيعتمد جدكؿ التخفيض التدرجيي لألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة  )ج(

 كينبغي حبثهما معان. 5لألطراؼ غري العاملة دبوجب ادلادة 
 كباإلضافة إىل ذلك، اقًتح فريق االتصاؿ أف يطلب إىل األمانة ربديث الوثيقة اليت ذبمع مقًتحات - 20

لكي تعكس آخر التطورات اليت حدثت أثناء ادلناقشات اليت جرت يف فيينا. كقرر االجتماع  التعديل األربعة
االستثنائي الثالث لألطراؼ أف تعد األمانة ىذا التحديث، الذم سيصدر بوصفو الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/INF/1-UNEP/OzL.Pro.28/INF/1. 
 االتصاؿ بعد يف ادلقًتحات التالية ادلقدمة من اذلند كباكستاف:كمل ينظر فريق  - 22

نص يُعرض لكي تنظر فيو األطراؼ من أجل إدراجو يف ادلقررات ”مشركع مقرر مقدـ من اذلند:  )أ(
الصادرة يف إطار مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدركفلورية دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد ادلستنفدة 

 )ادلرفق الثالث ذلذه ادلذكرة(؛“ ة األكزكفلطبق
نص يعرض لكي تنظر فيو األطراؼ من أجل اإلدراج يف ”مشركع مقرر مقدـ من باكستاف:  )ب(

ادلقررات ادلتعلقة بالتخفيض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد 
 الرابع ذلذه ادلذكرة(؛)ادلرفق “ ادلستنفدة لطبقة األكزكف

نص يعرض لكي تنظر فيو األطراؼ من أجل اإلدراج يف ”مشركع مقرر مقدـ من باكستاف:  )ج(
ادلقررات الصادرة يف إطار مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدركفلورية دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأف ادلواد 

 رة(.)ادلرفق اخلامس ذلذه ادلذك“ ادلستنفدة لطبقة األكزكف
ركبات الكربوف اذليدركفلورية عملو يف االجتماع الثامن كيتوقع أف يواصل فريق االتصاؿ ادلعين دب -21

 .ف للفريق العامل ادلفتوح العضويةكالثالثني ادلستأن
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 األول المرفق

 : مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية77/1المقرر 
بتاريخ بركتوكوؿ مونًتياؿ احلافل بالنجاح يف ربقيق نتائج تشاركية كقائمة على توافق اآلراء، كأف  إذ يسلم

مركبات الكربوف اذليدركفلورية ىي مواد يستعاض هبا عن ادلواد ادلستنفدة لألكزكف اليت جنحت األطراؼ يف 
 لفعل يف إلغاء استخدامها تدرجييان،بركتوكوؿ مونًتياؿ با

 1026العمل يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ إلجراء تعديل بشأف الكربوف اذليدركفلورم يف عاـ  - 2
دبعاجلة التحديات أكالن عن طريق إجياد حلوؿ بواسطة فريق االتصاؿ بشأف جدكل كسبل إدارة مركبات الكربوف 

 مونًتياؿ؛اذليدركفلورية يف اجتماعات بركتوكوؿ 
التسليم بالتقدـ احملرز يف االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ بشأف التحديات احملددة يف كالية  - 1

فريق االتصاؿ ادلتفق عليها يف االجتماع السادس كالثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية )ترد يف 
ة مركبات الكربوف اذليدركفلورية، دبا يف ذلك التوصل إىل فهم ادلرفق األكؿ ذلذا ادلقرر( ادلتعلقة جبدكل كسبل إدار 

مشًتؾ للمسائل ذات الصلة بادلركنة يف التنفيذ، كادلرحلة الثانية كالثالثة من التحويل، كاإلرشادات للجنة التنفيذية 
رة إعفاء البلداف للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، كاألنشطة التمكينية لبناء القدرات، كضرك 

 ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، كادلوافقة على ادلفاىيم الواردة يف ادلرفق الثاين ذلذا ادلقرر؛
سيما فيما يتعلق بالتحديات  التسليم بأنو ال تزاؿ ىناؾ حاجة إىل ربقيق ادلزيد من التقدـ، ال - 3

التحويل على سبيل ادلثاؿ، كنقل التكنولوجيا،  األخرل اليت ُحددت يف كالية فريق االتصاؿ، مثل تكاليف
 كحقوؽ ادللكية الفكرية؛

عقد سلسلة من اجتماعات الفريق العامل ادلفتوح العضوية كغريىا من االجتماعات يف عاـ  - 4
 ، دبا فيها اجتماع غري عادم لألطراؼ؛1026

من جدكؿ أعماؿ  7ك 6دين أعاله يف البن 4مواصلة النظر يف االجتماعات ادلذكورة يف الفقرة  - 5
، دبا يف ذلك التقارير الواردة يف الوثائق (UNEP/Ozl.Pro.27/1)االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ 

(UNEP/OzL.Pro.27/5ك ،UNEP/OzL.Pro.27/6ك ،UNEP/OzL.Pro.27/7ك ،UNEP/OzL.Pro.27/8). 
 77/1المرفق األول للمقرر 

 وطرق إدارة مركبات الكربون الهيدروفلوريةوالية فريق اتصال محتمل بشأن جدوى 
اتفق الفريق العامل ادلفتوح العضوية التابع لألطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ، يف اجتماعو اخلامس كالثالثني الذم 

يواصل العمل فيما بني الدكرات بطريقة غري ’’، على أف 1025نيساف/أبريل  14إىل  11ُعِقد يف بانكوؾ من 
كل كسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية، دبا يف ذلك مجلة أمور منها التحديات ذات رمسية لدراسة جد

الصلة الواردة يف ادلرفق الثاين ]لتقرير االجتماع اخلامس كالثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية[ بغرض إنشاء 
جتماع السادس كالثالثني للفريق فريق اتصاؿ بشأف جدكل كسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية يف اال

 (.218، الفقرة UNEP/OzL.Pro.WG.1/35/6) ‘‘العامل ادلفتوح العضوية
 حزيراف/يونيو يف فيينا على األساس ادلذكور أعاله. 23-21كُعِقد االجتماع غري الرمسي يف 
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تخلص التدرجيي من كسلمت األطراؼ يف مداخالهتا بالنجاح الذم أحرزه بركتوكوؿ مونًتياؿ كمؤسساتو يف ال
 ادلواد ادلستنفدة لألكزكف.

كاألطراؼ غري العاملة هبا على  5كتنطبق إدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية على األطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 
 حد سواء.

 كاتفقت األطراؼ على أنو ال اتفاؽ على شيء إىل حني االتفاؽ على كل شيء.
الن على التحديات ادلذكورة أدناه من خالؿ التوصل إىل حلوؿ يف فريق كاتفقت األطراؼ على أف تتغلب أك 

 اتصاؿ.
أمهية الوضع اخلاص بالبلداف النامية كاالعًتاؼ بو كادلبادئ دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ اليت أتاحت  -

 ألف التزاماهتا؛ 5كقتان إضافيان كافيان يف تنفيذ البلداف العاملة دبوجب ادلادة 
الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ باعتباره اآللية ادلالية، كاالتفاؽ على أف توفر األطراؼ غري  احملافظة على -

ألف موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف ادلًتتبة من إدارة مركبات الكربوف  5العاملة بادلادة 
كيف ىذا الصدد ألف إذا مت االتفاؽ على االلتزامات.  5اذليدركفلورية بالنسبة لألطراؼ العاملة بادلادة 

يقـو فريق االتصاؿ بوضع العناصر الرئيسية للدعم ادلايل من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لألطراؼ 
لجنة التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ، مع أخذ لألف كذلك لكي تسًتشد هبا ا 5العاملة بادلادة 

 الشواغل اليت تبديها البلداف يف االعتبار،
، دبا يف ذلك ادلسائل ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية الفكرية 16/9)أ( من ادلقرر  2لفقرة العناصر الواردة يف ا -

 يف جدكل كسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية،
 ادلركنة يف التنفيذ اليت سبكن البلداف من كضع اسًتاتيجياهتا كأكلوياهتا يف القطاعات كالتقانات، -
م للبدائل، دبا يف ذلك النظر يف توافر أك انعداـ البدائل يف مجيع عملية إعفاء كآلية لالستعراض الدكر  -

ألف كاالحتياجات اخلاصة بالبلداف ذات احلرارة احمليطة  5القطاعات يف البلداف العاملة دبوجب ادلادة 
 ،16/9)أ( من ادلقرر  2العالية، استنادان إىل مجيع العناصر ادلذكورة يف الفقرة 

 رجيي من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية،العالقة بالتخلص التد -
 غري األطراؼ،باخلاصة  األحكاـ التجارية -
اجلوانب القانونية كأكجو التآزر كادلسائل األخرل ادلتعلقة باتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري  -

 دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ. ادلناخ يف سياؽ إدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية
مث ستناقش األطراؼ يف فريق االتصاؿ سبل إدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية، دبا يف ذلك مقًتحات التعديل 

 اليت قدمتها األطراؼ.
 المرفق الثاني من تقرير االجتماع الخامس والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية

 التحديات المطلوب التصدي لها
 كفاءة استخداـ الطاقة -
 متطلبات التمويل -
 أماف البدائل -
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 التكنولوجياتوافر  -
 األداء كالتحديات يف درجات احلرارة العالية -
 ل الثانية كالثالثةيمرحلتا التحو  -
 بناء القدرات -
 غري األطراؼاخلاصة باألحكاـ التجارية  -
 ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ )اجلوانب القانونية كادلالية(أكجو التآزر مع اتفاقية األمم  -
 العالقة مع التخلص التدرجيي من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية -
 اآلثار اإليكولوجية )على اجملموعات احليوانية كالنباتية( -
 اآلثار على صحة اإلنساف -
 اآلثار االجتماعية -
 الوطنيةاآلثار على السياسات  -
 التحديات بالنسبة لقطاع اإلنتاج -
 البدائل اجلديدة انتشارمعدالت  -
 عدـ كجود بدائلمعاجلة اإلعفاءات كطرؽ  -
 نقل التكنولوجيا -
 ادلركنة يف التنفيذ -

 77/1المرفق الثاني للمقرر 
التحديات في اجتماع فريق ناقش مجددًا المسائل التي أ ثيرت ون وقشت بالتفصيل كجزء من ست  

 االتصال على نحو يتسق مع سجل المناقشة
 التمويل

 5اإلبقاء على الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ كآلية مالية، كادلوافقة على أف تقدـ األطراؼ غري العاملة دبوجب ادلادة 
موارد مالية إضافية لتعويض التكاليف النامجة عن إدارة الكربوف اذليدركفلورم بالنسبة لألطراؼ العاملة دبوجب 

 إذا مت االتفاؽ على االلتزامات. 5ادلادة 
 المرونة

ادلركنة من أجل كضع أكلويات دلركبات الكربوف اذليدركفلورية، كربديد  5ادلادة ستتاح لألطراؼ العاملة دبوجب 
/البدائل، ككضع كتنفيذ اسًتاتيجياهتا للوفاء بااللتزامات ادلتفق عليها بشأف التكنولوجياالقطاعات، كاختيار 

 كالظركؼ الوطنية كباتباع هنج قطرم.مركبات الكربوف اذليدركفلورية، كذلك على أساس احتياجاهتا احملددة 
تدرج اللجنة التنفيذية ادلبدأ الوارد يف الفقرة ادلذكورة أعاله يف ادلبادئ التوجيهية ذات الصلة، كيف عمليتها الزباذ 

 القرارات.
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 التحويل الثاني والتحويل الثالث
يف سياؽ التخلص التدرجيي من  ادلؤسسات اليت ربولت بالفعل إىل استخداـ مركبات الكربوف اذليدركفلورية

استخداـ مركبات الكربوف الكلورية فلورية ك/أك مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ستكوف مؤىلة للحصوؿ 
على التمويل من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف اإلضافية ادلتفق عليها بنفس طريقة ادلؤسسات 

 ادلؤىلة للتحويل األكؿ.
 لجنة التنفيذيةإرشادات ل

إذا مت  ،من ادلفهـو أنو ينبغي كضع ادلبادئ التوجيهية ك/أك ادلنهجيات بشأف ادلسائل التالية ادلتعلقة بتدابري الرقابة
 :على ذلك االتفاؽ
 ربديد التكاليف اإلضافية -
 حساب التكاليف اإلضافية -
 عتبات الفعالية من حيث الكلفة -
 كآثار ادلشاريع على ادلناخالكفاءة يف استخداـ الطاقة  -

 األنشطة التمكينية
سيدعم الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ األنشطة التمكينية يف أم مرحلة من مراحل االتفاؽ بشأف التقليل التدرجيي 

 من استخداـ مركبات الكربوف اذليدركفلورية.
 خدمات الصيانةع بناء القدرات كالتدريب على التعامل مع بدائل الكربوف اذليدركفلورم يف قطا  -

 كقطاعي التصنيع كاإلنتاج
 التعزيز ادلؤسسي -
 الًتخيص -ب  4ادلادة  -
 اإلبالغ -
 مشاريع البياف العملي -
 كضع االسًتاتيجيات الوطنية -

 إعفاء البلدان ذات درجات الحرارة المحيطة العالية
 .العاليةضركرة منح إعفاءات للبلداف ذات درجات احلرارة احمليطة 

 .من ادلفهـو أف التحديات ادلتبقية ستخضع للمزيد من النقاش
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 (1)الثاني المرفق

 في إطار مسار دبي تحديدها تم التي لتحدياتل حلولال
ادلفتوح  عقب ادلناقشات اليت دارت يف فريق االتصاؿ بشأف مركبات الكربوف اذليدركفلورية، اتفق الفريق العامل

يف اجتماعو السابع كالثالثني ادلستأنف على احللوؿ التالية للتحديات احملددة يف إطار مسار ديب بشأف  العضوية
 مركبات الكربوف اذليدركفلورية:

أمهية الوضع اخلاص بالبلداف النامية كاالعًتاؼ بو كادلبادئ دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ اليت أتاحت  :1التحدي 
 التزاماهتا 5البلداف العاملة دبوجب ادلادة تنفيذ لكقتان إضافيان كافيان 

أقر الفريق العامل بادلناقشات اليت جرت خالؿ اجتماعو السابع كالثالثني ادلعقود يف جنيف يف 
ىو ربد كاسع النطاؽ، كلذلك ديكن معاجلة  2، حيث خلص إىل أف التحدم 1026نيساف/أبريل 

 األخرل. الكثري من القضايا الناشئة يف إطاره ضمن التحديات
فيمكن معاجلتها أثناء مناقشة التعديالت  ،الوضع اخلاص للبلداف الناميةاليت ذلا صلة بأما ادلسائل ادلتبقية 

 ادلقًتحة. 
احملافظة على الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ باعتباره اآللية ادلالية، كاالتفاؽ على أف توفر األطراؼ غري  :7التحدي 

موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف ادلًتتبة على إدارة مُركبات الكربوف اذليدركفلورية بالنسبة  5العاملة بادلادة 
االلتزامات. كيف ىذا الصدد يقـو فريق االتصاؿ بوضع ألف، إذا مت االتفاؽ على  5لألطراؼ العاملة بادلادة 

، لكي تسًتشد هبا 5العناصر الرئيسية للدعم ادلايل من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لألطراؼ العاملة بادلادة 
 اللجنة التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ، مع أخذ الشواغل اليت تبديها األطراؼ يف االعتبار

األكؿ ذلذه الوثيقة. كفيما يتعلق حبل التحديات ادلندرجة يف ىذه  التذييلفق عليها يف كيرد نص احللوؿ ادلت
الفئة، ذبدر اإلشارة إىل أف الفريق العامل اتفق على أف تُتناكؿ البنود الواردة بني قوسني يف كثيقة احللوؿ 

ؿ. كذبدر اإلشارة أيضان أثناء التفاكض على التعديل، كأف رُبل قبل اعتماد تعديل على بركتوكوؿ مونًتيا
 إىل أف مسألة براءات االخًتاع اخلاصة بقطاع اإلنتاج تشمل كال من براءات التجهيز كالتطبيق.

، دبا يف ذلك ادلسائل ادلتعلقة حبقوؽ ادللكية 16/9)أ( من ادلقرر  2العناصر الواردة يف الفقرة  :3التحدي 
 الفكرية يف سياؽ النظر يف إمكانية كسبل إدارة مركبات الكربوف اذليدركفلورية

يف  يشري الفريق العامل إىل أف مسألة توافر البدائل ىي مسألة قيد النظر يف إطار ربديات أخرل، السيما
سياؽ اإلعفاءات. بيد أف الفريق العامل اتفق على صيغة زلددة دلسائل السالمة كقابلية االشتعاؿ، من 

 أجل معاجلة العراقيل اليت ربوؿ دكف كضع معايري سالمة دكلية، على النحو التايل: 
ة لالشتعاؿ ذات القدرة تقر األطراؼ بأمهية التحديث السريع للمعايري الدكلية ادلتعلقة دبواد التربيد القابل’’

، كدعم تشجيع اإلجراءات IEC60335-2-40ادلنخفضة على إحداث االحًتار العادلي، دبا فيها ادلركب 
عن تصنيع البدائل ذات القدرة ادلنخفضة  اليت تسمح بطرح ىذه ادلواد يف األسواؽ بطريقة مأمونة، فضالن 

ل مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية كمركبات أك ادلعدكمة على إحداث االحًتار العادلي اليت ربل زل
 ‘‘.الكربوف اذليدركفلورية، كاستخدامها كصيانتها كتناكذلا

                                                           
 .Corr.1ك UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/7 انظر (2)
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 :3على اعتماد احلل التايل للتحدم  كاتفق الفريق العامل أيضان 
، 16/9)أ( من ادلقرر  2للمعايري ادلنصوص عليها يف الفقرة  إجراء استعراضات دكرية للبدائل كفقان ’’
 ‘‘. األطراؼ مناقشة ىذه ادلسألة خالؿ االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل ةواصلكم
ادلركنة يف التنفيذ اليت سبكن البلداف من كضع اسًتاتيجياهتا كأكلوياهتا خبصوص القطاعات  :4التحدي 

 كالتكنولوجيا،
الفريق العامل على أف االجتماع السابع كالعشرين لألطراؼ اتفق على  ارتألكفيما يتعلق هبذا التحدم، 

من مسار ديب، كأُعيد تأكيده خالؿ االجتماع السابع كالثالثني للفريق العامل  ىذا احلل بوصفو جزءان 
 ادلفتوح العضوية، على النحو ادلبني يف ادلرفق الرابع للتقرير عن االجتماع السابع كالثالثني، الذم يرد يف

 1يف إطار التحدم  الثاين. كذبرم معاجلة بعض جوانب مسألة ادلركنة أيضان  التذييلىذه الوثيقة باعتباره 
 األكؿ ذلذه الوثيقة.  التذييلادلتعلق دبسألة التمويل كادلركنة يف التنفيذ، كلذلك فقد أُدرجت يف 

عملية اإلعفاء كآلية االستعراض الدكرم للبدائل، دبا يف ذلك النظر يف توافر أك انعداـ البدائل يف  :5التحدي 
لبلداف ذات احلرارة احمليطة العالية، لكاالحتياجات اخلاصة  ،5مجيع القطاعات يف البلداف العاملة دبوجب ادلادة 

 16/9قرر )أ( من ادل 2استنادان إىل مجيع العناصر ادلذكورة يف الفقرة 
اتفق الفريق العامل على أف احلل فيما يتعلق بإعفاء البلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية ىو كما 
اتُّفق عليو خالؿ االجتماع السابع كالثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، على النحو ادلبني يف ادلرفق 

الثالث ذلذه الوثيقة. كينبغي يف ىذا السياؽ  التذييلالثالث للتقرير عن ذلك االجتماع، الذم يرد نصو يف 
على أف من ادلقرر أف يستعرض فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم تعريف درجات  التأكيد رلددان 

ينظر يف إمكانية  لبلداف ذات درجات احلرارة احمليطة العالية، كأفلكالقائمة ادلقابلة احلرارة احمليطة العالية 
ذات درجات  إضافة بلداف أخرل إىل القائمة، مع اإلشارة إىل أف البلداف اليت مت ربديدىا بوصفها بلدانان 

ألطراؼ ادلهتمة ا بوسعك  حرارة زليطة عالية ستبقى يف قائمة إعفاءات درجات احلرارة احمليطة العالية.
 ادلشاركة يف عملية االستعراض.

ى ػػػق الفريق العامل علػػػػػػة، اتفػػػات احلرارة احمليطة العاليػػػػداف ذات درجػػػاءات للبلػػػػػػػح إعفػػػػىل منة إػػػػػػػكباإلضاف
 يلي: ما

o  السماح بإعفاءات ألغراض االستخدامات الضركرية كاحلرجة يف أم تعديل خيص مركبات
 الكربوف اذليدركفلورية؛ 

o  آليات إعفاءات  ، دبا يف ذلك10--النظر يف كضع آليات ذلذه اإلعفاءات يف عاـ
 متعددة السنوات؛

o  توفري ادلعلومات كالتوجيهات لفريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يف سياؽ استعراضو
 الدكرم للقطاعات اليت قد تتطلب إعفاءات.
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 الكربوف اذليدرككلورية فلوريةت العالقة بالتخلص التدرجيي من مركبا :6التحدي 
 اتفق الفريق العامل على ما يلي:

بني اجلدكؿ ذم الصلة بالقطاعات خلفض مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية  عالقةتُقر األطراؼ بال’’
كمركبات الكربوف اذليدركفلورية، كبني تفضيل ذبنب االنتقاؿ من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية إىل 

كبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي، كىي مستعدة إلتاحة مر 
 .كرلدية اقتصاديان  ادلركنة عند عدـ توافر أية بدائل أخرل رلربة تقنيان 

بعض القطاعات، كالسيما قطاع تربيد العمليات  صفيما خي عالقاتككذلك تُقر األطراؼ هبذه ال
فضيل ذبنب االنتقاؿ من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية إىل مركبات الكربوف الصناعية، كت

اذليدركفلورية ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي، كىي مستعدة إلتاحة ادلركنة عند عدـ 
يدرككلورية فلورية ( عدـ توافر إمدادات مركبات الكربوف اذل2توافر أية بدائل أخرل يف احلالتني التاليتني: )

( إذا كاف ذلك 1من مصادر االستهالؾ ادلوجودة أك من ادلخزكنات أك ادلواد ادلستعادة/ادلعاد تدكيرىا؛ )
سيسمح يف كقت الحق باالنتقاؿ مباشرة من مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية إىل بدائل ذات قدرة 

 منخفضة أك معدكمة على إحداث االحًتار العادلي.
أك يف تنفيذ أية التزامات  5الشركع يف أية عملية ذبميد دلركبات الكربوف اذليدركفلورية دبوجب ادلادة  كقبل

رقابية أخرل، كيف ضوء اإلقرار الوارد أعاله، ستُتاح تدابري مركنة فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من 
ألخص منها القطاع الفرعي مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية الذم ديس بعض القطاعات، كعلى ا

 ‘‘.لتربيد العمليات الصناعية، كذلك لتجنب ازدكاجية التحويالت
 األحكاـ التجارية مع غري األطراؼ :7التحدي 

 اتفق الفريق العامل على ما يلي: 
تدخل األحكاـ التجارية مع غري األطراؼ حيز النفاذ جلميع البلداف بعد ُمضي مخس سنوات على ’’

 ‘‘. 5تاريخ التجميد لألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة 
اجلوانب القانونية كأكجو التآزر كادلسائل األخرل ادلتعلقة باتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري  :8التحدي 

 كفلورية دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿاؽ إدارة مركبات الكربوف اذليدر ادلناخ يف سي
إىل استنتاج خبصوص ىذا التحدم، كأف من األفضل  داتفق الفريق العامل على أنو مل يتم التوصل بع

مواصلة معاجلتو خالؿ ادلفاكضات بشأف التعديل ادلتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية، حيث سيزداد 
 للتعديل.  الواجب اتباعو دبوجب بركتوكوؿ مونًتياؿ كفقان  النهج كضوح

األطراؼ  مونًتياؿ حقوؽ ؿأف أحد األطراؼ صرح بضركرة أال يعدؿ بركتوكو كيالحظ الفريق العامل 
 كالتزاماهتا دبوجب االتفاقية اإلطارية. 
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 األول التذييل

 حلول فيينا للتحديات المتعلقة بمسائل التمويل ومرونة التنفيذ

  ادلسألة
المبادئ األساسية 

 واألطر الزمنية
اآللية ادلالية، كاالتفاؽ على أف توفر األطراؼ غري العاملة احملافظة على الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ باعتباره 

موارد مالية إضافية لتغطية التكاليف ادلًتتبة على االلتزامات ادلتفق عليها فيما يتعلق بإدارة مركبات  5بادلادة 
 .5الكربوف اذليدركفلورية بالنسبة لألطراؼ العاملة بادلادة 

ادلركنة من أجل كضع أكلويات دلركبات الكربوف اذليدركفلورية،  5 ستتاح لألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة
/البدائل، ككضع كتنفيذ اسًتاتيجياهتا للوفاء بااللتزامات ادلتفق عليها التكنولوجياكربديد القطاعات، كاختيار 

طنية كباتباع هنج بشأف مركبات الكربوف اذليدركفلورية، كذلك على أساس احتياجاهتا احملددة كظركفها الو 
قطرم. تدرج اللجنة التنفيذية ادلبدأ الوارد يف الفقرة ادلذكورة أعاله يف ادلبادئ التوجيهية ذات الصلة، كيف 

 عمليتها الزباذ القرارات.
، يف غضوف سنة كاحدة بعد اعتماد تعديل مركبات الكربوف  الطلب إىل اللجنة التنفيذية أف تقـو

اذليدركفلورية، بوضع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة بتمويل التخلص التدرجيي من استهالؾ مركبات الكربوف 
 اذليدركفلورية كإنتاجها، دبا يف ذلك عتبات فعالية التكلفة.

 اإلرشادات المقدمة إلى اللجنة التنفيذية بشأن التكاليف المتزايدة 
لدل كضع ادلبادئ التوجيهية اجلديدة بشأف ادلنهجيات كحسابات التكاليف، ستكوف فئات التكاليف   التصنيعاستهالك قطاع 

 التالية مؤىلة كتدرج يف حسابات التكاليف:
 ،التكاليف الرأمسالية ادلتزايدة 
  التكاليف التشغيلية ادلتزايدة 
 أنشطة ادلساعدة التقنية 
  البحث كالتطوير عند احلاجة من أجل تكييف كربسني البدائل ذات القدرة ادلنخفضة أك

 اذليدركفلوريةالكربوف دلركبات ادلعدكمة على إحداث االحًتار العادلي 
  لعائدات حقوؽ ادللكية، مىت كاف تكاليف براءات االخًتاع كالتصميمات، كالتكلفة ادلتزايدة

 من حيث التكلفة كفعاالن  ذلك ضركريان 
 تكلفة األخذ اآلمن بالبدائل القابلة لالشتعاؿ كذات اخلصائص السمية 

كسيجرم التفاكض يف سياؽ تعديل على التكاليف التشغيلة ادلشار إليها أعاله، دبا يف ذلك الفًتات 
 سنوات. 5ادلقًتح الذم حيدد فًتة تستمر احملتملة الستمرارىا، مع مالحظة 

لدل كضع ادلبادئ التوجيهية اجلديدة بشأف ادلنهجيات كحسابات التكاليف، ستكوف فئات التكاليف  قطاع اإلنتاج
 التالية مؤىلة كتدرج يف حسابات التكاليف:

  اإلنتاج زبفيضفقداف األرباح نتيجة إيقاؼ تشغيل/إغالؽ مرافق اإلنتاج فضالن عن 
 التعويضات ادلقدمة للعاملني ادلسرَّحني 
  مرافق اإلنتاج تفكيك         
 أنشطة ادلساعدة التقنية 
  البحث كالتطوير فيما يتصل بإنتاج البدائل ذات القدرة ادلنخفضة أك ادلعدكمة على إحداث

 البدائل، كذلك هبدؼ ربفيض تكلفة االحًتار العادلي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية
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  ادلسألة
 تكاليف براءات االخًتاع كالتصميمات أك التكلفة ادلتزايدة لعائدات حقوؽ ادللكية 
  تكاليف ربويل مرافق اإلنتاج لكي تنتج بدائل مركبات الكربوف اذليدركفلورية ذات القدرة

ادلنخفضة أك ادلعدكمة على إحداث االحًتار العادلي عندما يكوف ذلك رلديان من الناحية 
 فعاالن من حيث التكلفةالتقنية ك 

(، كىو منتج ثانوم من HFC-23) 13-كينبغي سبويل احلد من انبعاثات مركب الكربوف اذليدركفلورم
( عن طريق احلد من معدؿ انبعاثو يف HCFC-22) 11-عملية إنتاج مركب الكربوف اذليدرككلورم فلورم

مجع كربويل ادلواد الكيميائية اآلمنة األخرل، من العملية، بتدمريه من البقايا الغازية ادلطلقة، أك عن طريق 
احملددة يف التعديل  5الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ، من أجل تلبية التزامات البلداف العاملة دبوجب ادلادة 

 .ادلتعلق دبركبات الكربوف اذليدركفلورية
ابات التكاليف، ستكوف فئات التكاليف لدل كضع ادلبادئ التوجيهية اجلديدة بشأف ادلنهجيات كحس  الصيانة خدمات قطاع

 التالية مؤىلة كتدرج يف حسابات التكاليف:
 أنشطة توعية اجلمهور 
 كضع السياسات كتنفيذىا 
  برامج منح الرخص كتدريب التقنيني فيما يتعلق بادلناكلة اآلمنة كادلمارسات اجليدة كالسالمة

 للبدائل، دبا يف ذلك معدات التدريب
  اجلمارؾتدريب موظفي 
 منع التجارة غري القانونية يف مركبات الكربوف اذليدركفلورية 
  الصيانةأدكات 
 معدات اختبار مواد التربيد لقطاع التربيد كتكييف اذلواء 
 إعادة تدكير مركبات الكربوف اذليدركفلورية كاستعادهتا 
 *]التكاليف اإلضافية للواردات[ 
 خدمة/شحن أنظمة التربيد ادلتنقلة[* ]التكاليف ادلتزايدة دلواد التربيد من أجل 

* ىذه البنود الواردة بني قوسني مربعني أعاله سيجرم تناكذلا أثناء التفاكض بشأف التعديل، كما ستتم 
 .تسويتها قبل اعتماد تعديل على بركتوكوؿ مونًتياؿ

مويل ادلتبقية كنوصي فريق االتصاؿ بأف فريق التمويل أنتج حلوالن للتحديات كسيتناكؿ حل مسائل الت
الواردة بني أقواس مربعة كالتكاليف التشغيلية ادلتزايدة عند التفاكض بشأف التعديل. كعلى ىذا األساس، 

 ستنتقل األطراؼ إىل التفاكض على التعديل.
يف ادلائة فوؽ ادلبالغ ادلدرجة  Xإىل حد أقصاه  74/50زيادة التمويل ادلتاح دبوجب مقرر اللجنة التنفيذية 

لك ادلقرر بالنسبة لألطراؼ اليت يصل رلموع خط أساس استهالكها من مركبات الكربوف يف ذ
طنان مًتيان، عندما يلـز ذلك من أجل إدخاؿ بدائل دلركبات الكربوف  360اذليدرككلورية فلورية إىل 

دلركبات الكربوف  على إحداث االحًتار العادلي كبدائل ذات قدرة منخفضة كلورية فلوريةاذليدرك 
على إحداث االحًتار العادلي، مع االحتفاظ بكفاءة استخداـ الطاقة، كذلك القدرة معدكمة  اذليدركفلورية

 ./ادلستعملني النهائيني أيضان الصيانةيف قطاع 
التاريخ النهائي للقدرة 

 المؤهلة
 .التعديل يبت يف مسألةمن جانب اجتماع األطراؼ الذم  النهائييتقرر التاريخ 
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  ادلسألة
 كفاءة ك/أك تعزيز التكاليف مرتبطة باحملافظة على بشأف الطلب إىل اللجنة التنفيذية أف تضع توجيهات الطاقة كفاءة

ذات القدرة ادلنخفضة أك ادلعدكمة على إحداث االحًتار العادلي، عند  البديلة كادلعدات التكنولوجياطاقة 
فض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية، مع اإلحاطة علمان بالدكر الذم تقـو بو ادلؤسسات اخل

 االقتضاء. حسباستخداـ الطاقة،  كفاءةاألخرل اليت تعاجل  
 توجيو اللجنة التنفيذية إىل زيادة دعم التعزيز ادلؤسسي يف ضوء االلتزامات اجلديدة ادلتعلقة دبركبات التعزيز المؤسسي

 الكربوف اذليدركفلورية.
، دبا ادلستعملة أك غري ادلرغوب فيهاادلواد اخلاضعة للرقابة خزكنات دلالنظر يف سبويل اإلدارة الفعالة الكلفة  التخلص

 يف ذلك التدمري.
بناء القدرات الالزمة 

 لمعالجة مسألة السالمة
كبناء القدرات من أجل معاجلة مسائل  الطلب إىل اللجنة التنفيذية أف ربدد أكلويات ادلساعدة التقنية

 .السالمة ادلرتبطة بالبدائل ذات القدرة ادلنخفضة أك ادلعدكمة على إحداث االحًتار العادلي
 دلدفوعات([*ادعم للتكلفة اإلضافية السترياد ادلواد البديلة )ا تدعيم]ينبغي  تكلفة استيراد البدائل

إجياد حلوؿ  يتعنيىذا البند الوارد بني قوسني أعاله أثناء التفاكض بشأف التعديل، كما يتعني تناكؿ * 
 .قبل اعتماد تعديل على بركتوكوؿ مونًتياؿ بشأنو

للتحوؿ إىل  نتيجةن  اليت تنشأضاؼ إىل القائمة اإلرشادية جيوز لألطراؼ أف ربدد بنود تكاليف أخرل ت أنشطة أخرى
 بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحًتار العادلي.
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 الثاني التذييل

 بشأن التحديات المتعلقة بمسائل التمويل والمرونة في التنفيذ الحلول

 المبادئ األساسية واألطر الزمنية
 أف تنقح،على دلركبات الكربوف اذليدركفلورية،  التدرجيي التخفيضمواجهة  ، من أجلاألطراؼكافقت 

 اإلجراءات كادلعايري كادلبادئ التوجيهية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ. ،يف غضوف سنة كاحدة بعد اعتماد التعديل
تنقيح النظاـ الداخلي للجنة دلركبات الكربوف اذليدركفلورية سيتم التدرجيي  التخفيضكيف سياؽ معاجلة 

  .5ألطراؼ العاملة دبوجب ادلادة ا فيما خيصادلزيد من ادلركنة  إضفاءالتنفيذية بغية 
ذلذا  إىل اجتماع األطراؼ عن التقدـ احملرز كفقان  قدـ تقريران يرئيس اللجنة التنفيذية أف ى كيتعني عل
تغيري يف االسًتاتيجية  إىلمداكالت اللجنة التنفيذية  خبصوص احلاالت اليت أفضت فيها ادلقرر، دبا يف ذلك

 التكنولوجيا الوطنية ادلقدـ إىل اللجنة التنفيذية. خيارالوطنية أك 
 بشأن التحويل الثاني والتحويل الثالث مبادئ

 ركبات الكربوف اذليدركفلورية، بأهنادلالتدرجيي  التخفيضاألكىل، يف سياؽ تُعرَّؼ عمليات التحويل 
، على إحداث االحًتار العادلي أك معدكمة منخفضةإىل استخداـ بدائل ذات قدرة ربويل ادلؤسسات  عمليات

، من الصندكؽ ادلتعدد أك كليان  دعم مباشر أك غري مباشر، جزئيان  على كىي مؤسسات مل ربصل من قبل
مركبات الكربوف اذليدركفلورية باستخداـ مواردىا استخداـ إىل  ربولتاألطراؼ، دبا يف ذلك ادلؤسسات اليت 

 اخلاصة. 
تدرجيي ادلؤسسات اليت ربولت بالفعل إىل استخداـ مركبات الكربوف اذليدركفلورية يف سياؽ التخلص ال

فلورية ك/أك مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ستكوف مؤىلة للحصوؿ ية استخداـ مركبات الكربوف الكلور  من
كما ىو احلاؿ طريقة  البنفس  ،ادلتفق عليها ادلتزايدةعلى سبويل من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف 

 .ىلاألك  لتحويلفيما خيص ادلؤسسات ادلؤىلة يف عمليات ا
مركبات كربوف استخداـ مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية إىل استخداـ ن ع تادلؤسسات اليت ربول

ركبات الكربوف ادلتعلق دبتعديل ال، بعد اعتماد ذات قدرة عالية على إحداث االحًتار العادلي ىيدركفلورية
اليت سبق أف الكربوف اذليدرككلورية فلورية  من مركباتاذليدركفلورية يف إطار خطط إدارة التخلص التدرجيي 

فيما خيص كافقت عليها اللجنة التنفيذية ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ 
على إحداث االحًتار العادلي أك معدكمة منخفضة إىل استخداـ بدائل ذات قدرة ؿ الالحقة التحو  عمليات
كما ىو احلاؿ فيما خيص ادلؤسسات ادلؤىلة يف عمليات ادلتفق عليها بنفس الطريقة،   ادلتزايدةالتكاليف  لتغطية

 األكىل. التحويل
إىل استخداـ مركبات عن استخداـ مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية ادلؤسسات اليت ربولت 

قبل تاريخ  مواردىا اخلاصةباستخداـ ذات القدرة العالية على إحداث االحًتار العادلي  الكربوف اذليدركفلورية
ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندكؽ ذبميد تطبيق اخلفض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية 

كما ىو احلاؿ فيما خيص ادلؤسسات طريقة  الادلتفق عليها بنفس  ادلتزايدةادلتعدد األطراؼ لتغطية التكاليف 
 .لتحويل األكىلادلؤىلة يف عمليات ا
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مركبات كربوف مركبات الكربوف اذليدركفلورية إىل استخداـ ن ع تتحوؿعلى أف ادلؤسسات اليت  االتفاؽ
وفر عدـ ت على إحداث االحًتار العادلي بدعم من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ عندأقل قدرة ىيدركفلورية ذات 

ل يالتحو  فيما خيص عمليات ستكوف مؤىلة للحصوؿ على سبويل من الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ ،بدائل أخرل
االحًتار  عددية القدرة على إحداثعلى إحداث االحًتار العادلي أك  إىل بدائل ذات قدرة منخفضةالالحقة 

 ركبات الكربوف اذليدركفلورية.دلالتدرجيي  للتخفيضاخلطوة النهائية  الضركرة، إلجنازالعادلي، عند 
 المستدامة اإلجمالي التخفيضعمليات 

الوطين للتمويل على أساس نقطة بداية االستهالؾ اإلمجايل  ادلؤىل ادلتبقياالستهالؾ  حُيدَّد حجم
 فيما خيص يف ادلستقبلتعدد السنوات ادلتفاؽ مناذج االيف  مولة من ادلشاريع ادلعتمدة سابقان ادل الكميةمنو  مطركحان 
 .(35/57اذليدركفلورية )دبا يتسق مع ادلقرر ركبات الكربوف دلالتدرجيي  التخفيضخطط 

 األنشطة التمكينية
التدرجيي  التخفيضسيدعم الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ األنشطة التمكينية يف أم اتفاؽ بشأف 

 ستخداـ مركبات الكربوف اذليدركفلورية.ال
كقطاعي  الصيانةيف قطاع  ةالكربوف اذليدركفلوريمركبات بدائل مناكلة بناء القدرات كالتدريب على 

 التصنيع كاإلنتاج
 التعزيز ادلؤسسي

 ب 4ادلادة  دبوجب خيصاالًت إصدار 
 اإلبالغ

 مشاريع البياف العملي
 كضع االسًتاتيجيات الوطنية

 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/2 

17 

 ثالثال التذييل

 إعفاء درجات الحرارة المحيطة العالية
 نص التعديل

 ياء: 1من ادلادة  7الفقرة  لتصبح الفقرة التالية تضاؼ
من ىذه ادلادة على ادلستويات احملسوبة لإلنتاج كاالستهالؾ إال يف  4إىل  2تنطبق الفقرات من ’’

 ‘‘إىل معايري تقررىا األطراؼ. استنادان احلدكد اليت ينطبق ضمنها إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية 
 درجات الحرارة المحيطة العالية

تتاح إعفاءات جديدة لألطراؼ اليت تسود فيها ظركؼ درجات حرارة زليطة عالية مع عدـ كجود  - أكالن 
 بدائل مناسبة لالستخداـ يف القطاع الفرعي احملدد.

إعفاءات االستخدامات الضركرية كاالستخدامات  يتعني أف يكوف اإلعفاء مميزان كمنفصالن عن - ثانيان 
 احلرجة يف إطار بركتوكوؿ مونًتياؿ.

عند بداية ذبميد استخداـ مركبات الكربوف اذليدركفلورية أك  يبدأ نفاذ اإلعفاء كيصبح متاحان  - ثالثان 
 سنوات. 4التزامات الرقابة األكلية األخرل كجيب أف تكوف مدتو األكلية 

توسط ادلبلغ ي( 2: )األطراؼ اليت [ يفXعفاء على القطاعات الفرعية الواردة يف ادلرفق ]يسرم اإل - رابعان 
 شهرم لدرجاتمتوسط أقصى سنوات متتالية مع  20ما ال يقل عن شهرين يف السنة خالؿ فيها 

إخطار  من خالؿاستخداـ ىذا اإلعفاء عن  ( أبلغت رمسيان 1) )2)درجة مئوية؛ 35 عن يزيداحلرارة 
 ات الكربوف اذليدركفلورية أك غريمركباستخداـ قبل ذبميد  كاحدان  يتجاكز عامان  الاألمانة يف موعد 

 ، ككل أربع سنوات بعد ذلك إذا رغبت يف سبديد اإلعفاء.ةاألكلي الرقابة اتمن التزامذلك 

بشكل منفصل عن بيانات اإلنتاج  درجات حرارة زليطة عاليةيبلغ كل طرؼ يعمل يف إطار إعفاء  - خامسان 
 كالعالية. كاالستهالؾ للقطاعات الفرعية اليت ينطبق عليها إعفاء درجات احلرارة احمليطة

اإلنتاج كاالستهالؾ اخلاصة بإعفاءات  دلخصصاتبأم عملية نقل  7تُبلَّغ األمانة دبوجب ادلادة  - سادسان 
 .درجات احلرارة احمليطة العالية

يف  التابعة لو، اليت تشمل خرباء خارجيني اذليئة الفرعيةك فريق التكنولوجيا كالتقييم االقتصادم يُقيِّم  - سابعان 
الستخداـ لمدل مالءمة بدائل مركبات الكربوف اذليدركفلورية  ،درجات احلرارة احمليطة العالية رلاؿ

وصي يأف  و، كديكناألطراؼعليها  كافقتإىل ادلعايري اليت  استنادان  عند عدـ توفر بدائل مالئمة
احلصر،  ال، على سبيل ادلثاؿ كيشمل ذلك، أك إزالتها منو [X] بإضافة قطاعات فرعية للمرفق

إبالغ ىذه ادلعلومات إىل اجتماع مع ، (1)16/9)أ( من ادلقرر  2ادلعايري ادلذكورة يف الفقرة 
 األطراؼ.

                                                           
متوسط درجات احلرارة ادلقيس مكانيان كادلشتق من درجات احلرارة العليا خالؿ اليـو باستخداـ معلومات أرشيف مركز  (2)

 .http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmxالبيانات البيئية: 
 .16/9)أ( من ادلقرر  (2)تدرج ادلعايري من الفقرة  (1)

http://browse.ceda.ac.uk/browse/badc/cru/data/cru_cy/cru_cy_3.22/data/tmx
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ات الكربوف مركبالستخداـ سنوات من تاريخ بدء أم ذبميد  4 كيبدأ قبل رل التقييم دكريان جيُ  -ثامنان 
 ككل أربع سنوات بعد ذلك. ة األخرلاألكلي الرقابة اتمن التزام اذليدركفلورية أك غري ذلك

تقرير فريق التكنولوجيا كالتقييم  َتسلُّم اليت تليسنة التستعرض األطراؼ، يف موعد ال يتجاكز  -تاسعان 
 سبديد ىذا اإلعفاء لقطاعات فرعية زلددة لفًتةاحلاجة إىل بدائل، ال مالءمة عناالقتصادم 

األطراؼ عملية معجلة من كتطور بعد ذلك.  بصورة دكريةك سنوات،  4تصل إىل  إضافية )فًتات(
يف االعتبار  مع األخذبدائل رلدية،  عند عدـ توفرأجل ضماف ذبديد اإلعفاء يف الوقت ادلناسب 

 كاذليئة الفرعية التابعة لو. ا كالتقييم االقتصادمتوصية فريق التكنولوجي
كميات ادلواد الواردة يف ادلرفق كاك اخلاضعة إلعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية غري مؤىلة  -عاشران 

للحصوؿ على سبويل يف إطار الصندكؽ ادلتعدد األطراؼ طادلا كانت معفاة فيما خيص ذلك 
 الطرؼ.

، النظر يف حالة 1016ك 1015 إىل عامييتعني على جلنة التنفيذ كاجتماع األطراؼ أف يؤجال،  -أحد عشر
االمتثاؿ الستخدامات مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية من جانب أم طرؼ يعمل يف إطار 

يف احلاالت اليت يتجاكز فيها الطرؼ مستويات االستهالؾ  درجات حرارة زليطة عاليةإعفاء 
أك  (HCFC-22) 11 - فلورماج ادلسموح هبا بسبب استهالكو دلركب الكربوف اذليدرككلورم كاإلنت

[، شريطة أف تطبق األطراؼ ادلعنية جدكؿ Xإنتاجو لو للقطاعات الفرعية ادلدرجة يف ادلرفق ]
التخلص التدرجيي من استهالؾ كإنتاج مركبات الكربوف اذليدرككلورية فلورية للقطاعات األخرل، 

 األمانة. عن طريقكأف يطلب الطرؼ ادلعين رمسيان التأجيل 
يف  ادلشار إليو متثاؿسبديد تأجيل االيف  1016ينبغي أف تنظر األطراؼ يف موعد ال يتجاكز عاـ  -ثاين عشر

زيد من التأجيالت بعد ذلك، عند ادللفًتة إضافية مدهتا سنتاف، كديكن النظر يف  أحد عشرالفقرة 
 االقتضاء، للبلداف العاملة دبوجب إعفاء درجات احلرارة احمليطة العالية. 

 [: قائمة بالمعدات المعفاة في ظروف درجات الحرارة المحيطة العاليةXالمرفق ]
 لالستخداـ التجارم كالسكينادلتعددة ادلنفصلة ذات الوحدات جهزة تكييف اذلواء أ •
 (لالستخداـ السكين كالتجارم) ادلنفصلة الوحدات ادلزكدة بأنابيب مكيفات اذلواء •
 نابيب )القائمة بذاهتا(ذات األمكيفات اذلواء ادلعبأة التجارية كحدات  •

 درجات الحرارة المحيطة العاليةء قائمة البلدان العاملة بموجب إعفا
كبوركينا  ،كبنن ،كالبحرين ،كباكستاف ،اإلسالمية( -)مجهورية  كإيراف ،كاإلمارات العربية ادلتحدة ،كإريًتيا ،األردف
 ،كاجلمهورية العربية السورية ،كمجهورية أفريقيا الوسطى ،كاجلزائر ،كتونس ،كتوغو ،كتشاد ،كتركمانستاف ،فاسو

ككوت  ،كقطر ،بيساك -كغينيا  ،كغينيا ،كغانا ،كغامبيا ،كعماف ،كالعراؽ ،كالسوداف ،نغاؿكالس ،كجيبويت
 .كالنيجر كنيجرييا، كادلملكة العربية السعودية، كموريتانيا، كمصر ،كمايل ،كليبيا ،كالكويت ،ديفوار
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 الثالث المرفق
في إطار مسار  الصادرةعرض لكي تنظر فيه األطراف من أجل اإلدراج في المقررات نص ي  

دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
 لطبقة األوزون

 الهندمقّدم من 

 إف اجتماع األطراؼ،
 أف بركتوكوؿ مونًتياؿ ىو عملية تقودىا كتوجهها األطراؼ،  إذ يدرؾ كيذكر

إىل أف السمة ادلميزة للربكتوكوؿ ىي أف مقررات اجتماع األطراؼ تستند إىل البيانات  كإذ يشري
 كادلعلومات العلمية، من جهة، كإىل التنفيذ بعد عملية إلجياد احللوؿ عن طريق توافق يف اآلراء من جهة أخرل، 

العملية كادلبادئ اليت  أف جناح الربكتوكوؿ قد أكجد اىتمامان بني ادلؤسسات األخرل دبحاكاة كإذ يالحظ
  كضعت يف إطار الربكتوكوؿ،

على العمل ادلمتاز كالنواتج الرفيعة ادلستول للجنة  كبريان   أف األطراؼ تعتمد اعتمادان  أيضان كإذ يالحظ 
 التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بركتوكوؿ مونًتياؿ، 

توكوؿ فيما خيص مركبات الكربوف اذليدركفلورية أف النقاش حوؿ مقًتحات تعديل الربك  كإذ يالحظ كذلك
(HFCs)  عليها، على أف يُفهم بوضوح أف  التعرؼسيتواصل بعد إجياد حلوؿ جلميع التحديات اليت جرل

 اإلبالغ عن االنبعاثات سيستمر دبوجب اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية بشأف تغري ادلناخ، 
كالطلبات إىل  التعليماتؿ للتحديات، كجهت األطراؼ عددان من أنو أثناء عملية إجياد احللو  كإذ يالحظ

اللجنة التنفيذية للصندكؽ ادلتعدد األطراؼ من أجل صياغة مبادئ توجيهية تتناكؿ مواضيع زلددة، كترد قائمة 
 اسًتشادية هبذه ادلواضيع يف مرفق ىذا ادلقرر،

ع ىذه ادلبادئ التوجيهية يف غضوف سنة أف األطراؼ قد طلبت إىل اللجنة التنفيذية أف تض كإذ يالحظ
 كاحدة من اعتماد أم تعديل بشأف مركبات الكربوف اذليدركفلورية،

عن أنشطة اللجنة التنفيذية إىل اجتماع األطراؼ،  سنويان  أف رئيس اللجنة التنفيذية يقدـ تقريران  كإذ يذكر
إىل اجتماع األطراؼ عن التقدـ احملرز  كيشري إىل أف األطراؼ قد اقًتحت أف يقدـ رئيس اللجنة التنفيذية تقريران 

، دبا يف ذلك بشأف احلاالت اليت أسفرت فيها مداكالت اللجنة التنفيذية عن تغيري يف 17/2للمقرر  كفقان 
 يجيات الوطنية أك يف خيارات التكنولوجيا الوطنية ادلقدمة إىل اللجنة التنفيذية، االسًتات

أنو سيكوف من ادلهم أف تأخذ اللجنة التنفيذية التوجيهات الواردة من األطراؼ يف احلسباف  كإذ يالحظ
 عند كضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية،

 ما يلي: يقرر
التوجيهية اليت كضعتها اللجنة التنفيذية على األطراؼ التماسان آلرائها أف يعرض مشركع ادلبادئ  -2

 كمسامهاهتا؛
كلكن أال يتم ذلك إال بعد إدراج  ،أف تضع اللجنة التنفيذية ادلبادئ التوجيهية يف صيغتها النهائية -1

 آراء األطراؼ كمسامهاهتا.
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 التذييل
اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف قائمة إرشادية بالمواضيع التي و جهت بشأنها إلى 

 تعليمات وطلبات تتعلق بوضع المبادئ التوجيهية

 الطلبات ادلوجهة إىل اللجنة التنفيذية/التعليمات ادلسألة
 .أف تضع اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية كتدمج فيها مبدأ ادلركنة ادلبادئ األساسية كاألطر الزمنية

التنفيذية، يف غضوف سنة كاحدة بعد اعتماد تعديل أف تقـو اللجنة 
بشأف مركبات الكربوف اذليدركفلورية، بوضع ادلبادئ التوجيهية ادلتعلقة 
بتمويل التخلص التدرجيي من استهالؾ مركبات الكربوف اذليدركفلورية 

 .كإنتاجها، دبا يف ذلك عتبات فعالية التكلفة
اإلرشادات ادلقدمة إىل اللجنة التنفيذية 

 بشأف التكاليف ادلتزايدة 
أف تضع اللجنة التنفيذية مبادئ توجيهية جديدة بشأف ادلنهجيات 
كحسابات التكاليف الستهالؾ قطاع التصنيع، كقطاع الصناعة، 

 .كقطاع الصيانة

ادلرتبطة باحملافظة على أف تضع اللجنة التنفيذية توجيهات التكاليف  فعالية الطاقة
فعالية استخداـ الطاقة أك ربسني تلك الفعالية بالنسبة للبدائل من 
التكنولوجيا كادلعدات ذات القدرة ادلنخفضة أك ادلعدكمة على إحداث 
االحًتار العادلي، عند التخفيض التدرجيي دلركبات الكربوف 

ادلؤسسات اذليدركفلورية، مع اإلحاطة علمان بالدكر الذم تقـو بو 
 .األخرل اليت تعاجل فعالية استخداـ الطاقة، عند االقتضاء

أف تزيد اللجنة التنفيذية دعم التعزيز ادلؤسسي يف ضوء االلتزامات  التعزيز ادلؤسسي
 .اجلديدة ادلتعلقة دبركبات الكربوف اذليدركفلورية

 بناء القدرات الالزمة دلعاجلة
 مسألة السالمة

التنفيذية أكلويات ادلساعدة التقنية كبناء القدرات من أف ربدد اللجنة 
أجل معاجلة مسائل السالمة ادلرتبطة بالبدائل ذات القدرة ادلنخفضة 

 .أك ادلعدكمة على إحداث االحًتار العادلي
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 الرابعالمرفق 

نص ي عرض لكي تنظر فيه األطراف من أجل اإلدراج في المقررات المتعلقة بالتخفيض 
لمركبات الكربون الهيدروفلورية بموجب بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة التدريجي 

 لطبقة األوزون

 باكستانمقدم من 

تقدـ كرقة غرفة االجتماعات ىذه لكي تناقشها األطراؼ يف بركتوكوؿ مونًتياؿ يف  :توضيحية مالحظة]
ح اليت يتفق عليها يف أية كينبغي أف تدرج عناصر ادلقًَت االجتماع الثامن كالثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية، 

 [(HFCsمقًتحات تعتمد بشأف التخفيض التدرجيي دلركبات الكربوف اذليدركفلورية )
 ،األطراؼ اجتماع إف

أف باكستاف تؤيد التخفيض التدرجيي على الصعيد العادلي إلنتاج كاستهالؾ مركبات  إذ يالحظ
 (،HFCsالكربوف اذليدركفلورية )
بأف بعض ادلواد اليت ربل زلل ادلواد ادلستنفدة لألكزكف تتسم بقدرة عالية على إحداث كإذ يسلم 

 تؤدم إىل احًتار البيئة،بوجو خاص االحًتار العادلي، كأف بعض مركبات الكربوف اذليدركفلورية 
لورية يف االنبعاثات بأنو على الرغم من كوف نسبة مسامهة مركبات الكربوف اذليدركف كإذ يدرؾ أيضان 

يف ادلائة كال تشكل هتديدان فوريان، كعلى الرغم  0,1أقل من  يف الوقت احلايلادلؤدية إىل االحتباس احلرارم تبلغ 
عن تلك الناذبة أضعاؼ  تزيد عدةمن أف بعض القطاعات األخرل مثل الطرياف كالنقل البحرم تسبب انبعاثات 

يف العقد السابق منو استخداـ مركبات الكربوف اذليدركفلورية  إال أفكفلورية، مركبات الكربوف اذليدر عن انبعاثات 
 قد يؤثر على ادلناخ العادلي،العقد الذم يليو ك  1050عاـ ل

بأف غالبية البلداف النامية ليس ذلا دكر يف زيادة االنبعاثات اليت تسهم يف االحًتار  كإذ يدرؾ كذلك
 ،نبعاثاتيف تلك االادلسامهة  كال يفالعادلي 

لقدرات   بتحمل البلداف مسؤكليات مشًتكة كلكن متفاكتة كفقان  يبادلبدأ ادلقبوؿ الذم يقض كإذ يسلم
 ،كل منها

بأف بعض التشريعات كااللتزامات ادلفركضة على البلداف النامية قد تكوف غري مالئمة،  كإذ يسلم
 تكاليف اقتصادية كاجتماعية ال مربر ذلا،لتلك البلداف كتسبب 

أف القسم األكرب من االنبعاثات العادلية يف ادلاضي كاحلاضر لغازات االحتباس احلرارم  كإذ يالحظ
ينشأ يف البلداف ادلتقدمة النمو، كأف معدؿ االنبعاثات لكل فرد يف البلداف النامية ال يزاؿ منخفضان نسبيان، كأف 

 أف يزداد لتلبية احتياجاهتا االجتماعية كاإلمنائية،نصيب االنبعاثات العادلية الناشئة يف البلداف النامية ينبغي 
بأف أداء أنواع التكنولوجيا اليت تشكل بدائل دلركبات الكربوف اذليدركفلورية يف البلداف ذات  كإذ يسلم

درجات احلرارة احمليطة العالية ضعيف نسبيان، كيؤدم إىل ارتفاع احتياجاهتا من الطاقة، كأنو يف بعض احلاالت ال 
 ،البدائل اجملرَّبة ذات ادلزايا كالكفاءة االقتصادية تتاح
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بات كبعض القطاعات كالتطبيقات بأف احللوؿ اجملدية ذباريان دلكيفات اذلواء يف ادلركَ  كإذ يسلم أيضان 
ادلرتبطة دبواد التربيد البديلة من شأهنا أف  إعادة شحن نظاـ التربيداألخرل غري متاحة بدكرىا، كأف تكاليف 

 ،5تسبب أعباءن مالية يف العديد من االقتصادات ادلنخفضة الدخل يف البلداف العاملة دبوجب ادلادة 
بعدـ كضع أك اعتماد اللوائح كادلعايري كالسياسات كاإلجراءات يف البلداف العاملة  كإذ يسلم كذلك

 ياؽ قابلية بدائل مركبات الكربوف اذليدركفلورية لالشتعاؿ كخواصها السمية،، كال سيما يف س5دبوجب ادلادة 
 يقرر ما يلي:

يف ادلائة  50أف حيدد ىدؼ التخفيض التدرجيي إلنتاج كاستهالؾ مركبات الكربوف اذليدركفلورية بنسبة 
راض التخفيض التدرجيي، ، أف جيرم استع5عليو، كبالنسبة للبلداف العاملة دبوجب ادلادة  ادلتفقساس األمن خط 

 .بعد بلوغ ىذا اذلدؼ، فيما يتعلق بتوافر التكنولوجيا البديلة اجملدية ماليان كاجملرَّبة تقنيان 
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 الخامسالمرفق 

 مسار إطار في الصادرة المقررات في اإلدراج أجل من األطراف فيه تنظر لكي يعرض نص
 المستنفدة المواد بشأن مونتريال بروتوكول بموجب الهيدروفلورية الكربون مركبات بشأن دبي

 األوزون لطبقة

 باكستانمقدم من 

 يف مونًتياؿ بركتوكوؿ يف األطراؼ تناقشها لكي ىذه االجتماعات غرفة كرقة تقدـ: توضيحية مالحظة]
 عليها يتفق اليت ادلقًتَح عناصر تدرج أف كينبغي العضوية، ادلفتوح العامل للفريق كالثالثني الثامن االجتماع

 [.االجتماع أثناء اعتمادىا جيرم بادلوضوع صلة ذات مقًتحات أية يف
 ،األطراؼ اجتماع إف
 ادلناخ تغري بشأف اإلطارية ادلتحدة األمم اتفاقية دبوجب احملددة كالتزاماهتا األطراؼ حقوؽ بأف يسلمإذ 

 مونًتياؿ، بركتوكوؿ بواسطة تعديلها ينبغي ال
 اتفاقية كالية نطاؽ ضمن ادلبدأ حيث من تقع فلورية اذليدرككلورية الكربوف مركبات أف يالحظ كإذ

 ادلناخ، تغري بشأف اإلطارية ادلتحدة األمم
 ادلفتوح العامل للفريق ادلستأنف كالثالثني السابع لالجتماع اخلتامية الوثيقة أف إىل أيضان  يشري كإذ

 دبوجب اذليدركفلورية الكربوف مركبات انبعاثات عن اإلبالغ بأف تفيد مونًتياؿ، بركتوكوؿ يف لألطراؼ العضوية
  سيستمر، ادلناخ تغري بشأف اإلطارية ادلتحدة األمم اتفاقية

 دبسائل ادلتعلقة للتحديات فيينا حلوؿ إطار يف التكلفة عناصر من معينة فئات أف إىل كذلك يشري كإذ
 تعديل اعتماد قبل تسويتها ستتم كما التعديل، بشأف التفاكض أثناء تناكذلا سيتم التنفيذ يف كادلركنة التمويل

  األكزكف، لطبقة ادلستنفدة ادلواد بشأف مونًتياؿ لربكتوكوؿ
 ادلشار القائمة إىل ستضاؼ اليت األخرل التكاليف بنود ربدد أف ذلا جيوز األطراؼ أف يالحظ كإذ

 العادلي، االحًتار إحداث على منخفضة قدرة ذات بدائل إىل للتحوؿ كنتيجة تنجم اليت إليها
 يقرر ما يلي:

 اعتماد قبل كتسويتها األطراؼ، جانب من تناكذلا ينبغي بالتخفيف ادلرتبطة اإلضافية التكاليف أف
 .األكزكف لطبقة ادلستنفدة ادلواد بشأف مونًتياؿ بركتوكوؿ على تعديل
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 السادسالمرفق 

 وتواريخ التجميد، والخطوات األولى للتخفيضمقترحات األطراف بشأن خطوط األساس، 
 5خط األساس المرجعي وتاريخ التجميد للبلدان العاملة بموجب المادة 

النطاق المقترح )جزء  الجهات المؤيدة -أوالً 
مركبات الكربون 

الهيدروفلورية في خط 
 األساس المرجعي(

 تاريخ التجميد -ثانياً 

 1018 1016-1014 رللس التعاكف لدكؿ اخلليج العربية 

 1016-1015 1015-1029 الصني، كباكستاف

 1032 1030-1018 اذلند

 اجملموعة األفريقية
بلداف جزر احمليط اذلادئ، كأمريكا الالتينية 
ادلتقاربة التفكري،* كاالرباد األكركيب كبلداف 

ZNAACSUUJ  ،الياباف، كالواليات ادلتحدة(
 كسويسرا، ككندا، كأسًتاليا، كالنركيج، كنيوزلندا(.

1027-1029  1012 

 (2)ماليزيا، كإندكنيسيا، كالربازيل، كاألرجنتني،
كالبلداف الناطقة باإلنكليزية يف البحر الكارييب 

 ككوبا

1012-1013  1015 

 1019  1017-1014 إيراف

 5وتاريخ التجميد وخطوة التخفيض األولى للبلدان العاملة بموجب المادة خط األساس المرجعي 
يف ادلائة من خط  ZNAACSUUJ 1022-1023  90االرباد األكركيب كبلداف 

 1029األساس يف عاـ 
يف ادلائة من خط  200 (2)1023-1009 بيالركس كاالرباد الركسي

 1010األساس يف عاـ 
كغواتيماال، كفنزكيال، كشيلي، ككولومبيا، كىندكراس، ككوستاريكا، كادلكسيك، كاجلمهورية الدكمينيكية، نيكاراغوا، كالسلفادكر،  *

 .كىاييت، كبنما، كبريك، كباراغوام )كأساس(
 .رىنان بتأكيد ذلك من احلكومة (2)

  ينبغي أف يكوف جزء مركبات الكربوف اذليدركفلورية يف خط األساس ادلرجعي ىو متوسط
 االستهالؾ/اإلنتاج على مدل ثالث سنوات متوالية كيعرب عنو دبكافئ ثاين أكسيد الكربوف

  كينبغي أف يشمل خط األساس ادلرجعي نسبة مئوية من استهالؾ/إنتاج مركبات الكربوف
، مضافان إىل جزء مركبات من تلك ادلركباتاذليدرككلورية فلورية أك االستهالؾ/اإلنتاج الفعلي 

 يدركفلوريةالكربوف اذل
_____________ 


