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الفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة
لطبقة األوزون
االجتماع الثامن والثالثون المستأنف
كيغايل 8 ،تشرين األوؿ/أكتوبر 1026

تقرير االجتماع الثامن والثالثين المستأنف للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
أوالً  -افتتاح االجتماع
ُ - 2عقد االجتماع الثامن والثالثوف ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية يف فندؽ ومركز مؤدترات
راديسوف بلو يف كيغايل يف  8تشرين األوؿ/أكتوبر  .1026واشتؾ يف رااةة االجتماع السيد بوؿ كراجنيك
(النمسا) والسيد ليزيل مسيث (غرينادا).
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وافتتح السيد مسيث االجتماع يف الساعة  20/10يوـ السبت 8 ،تشرين األوؿ/أكتوبر .1026

 - 3وبناءً على دعوة من الرايس ادلشارؾ أدلت السيدة تينا بريميبيلي ،األمينة التنفيذية ألمانة األوزوف ،ببياف
افتتاحي .وقالت إنو بعد مرور عاـ على اعتماد مسار ديب مل يعد ىناؾ أي شك بشأف ما إذا كاف ينبغي خفض
مركبات الكربوف اذليدروفلورية تدرجيياً ،حيث اةتوعبت األطراؼ الػ  297يف الربوتوكوؿ ىذا األمر بالفعل .ومع
منو قطاع تكييف اذلواء يف البلداف النامية ونظراً ألف من ادلتوقع أف تستخدـ ادلزيد من الطاقة ألغراض التربيد
مقارنةً بالتدفبة حبلوؿ منتصف القرف فإف خفض كميات مركبات الكربوف اذليدروفلورية ىو أمر أةاةي للحد من
تغري ادلناخ ،حيث ميكن جتنب ما يصل إىل ْ 0,5ـ من االحتار العادلي حبلوؿ هناية القرف.

 - 4كذلك مل يكن نوع االتفاؽ الذي يتعني إبرامو زلل شك :فقد اتفق اجلميع على أنو ينبغي أف يكوف
اتفاقاً شامالً وعملياً ورلدياً ومرناً ،مع األخذ يف االعتبار احتياجات مجيع البلداف ،مبا يف ذلك الظروؼ اخلاصة
للبلداف النامية ،اليت تسعى إىل مسار إمنااي أكثر اخضراراً دوف التضحية بالنمو .وينبغي عدـ إغفاؿ أي بلد.
 - 5ولذلك كاف اذلدؼ من االجتماع احلايل يف كيغايل ،ومن اجتماع األطراؼ الذي ةيعقد يف غضوف
يومني بعد ذلك ،االتفاؽ على تفاصيل كيفية عقد اتفاؽ من ىذا القبيل ،وةيحكم على النجاح على أةاس
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مدى ةرعة البلداف ادلتقدمة يف خفض انبعاثات مركبات الكربوف اذليدروفلورية لديها ،ومدى ةرعتها يف تقدمي
ادلساعدة ادلالية والتقنية إىل البلداف النامية ،ومدى ةرعة األخرية يف تنفيذ جداوؿ اخلفض التدرجيي اخلاصة هبا.
 - 6عالوًة على ذلك فإف بروتوكوؿ مونتياؿ ىو األداة ادلناةبة دلعاجلة مركبات الكربوف اذليدروفلورية .لقد
أثبت الزمن واألطراؼ يف الربوتوكوؿ فعاليتو يف التخلص التدرجيي من ادلواد ادلستنفدة لألوزوف ،وقد فعلت ذلك
من خالؿ االعتاؼ بالظروؼ ادلختلفة لألطراؼ اليت تقع يف سلتلف األماكن ،وتقدمي ادلساعدة ادلالية والتقنية
عند احلاجة واالةتمرار يف العمل الطموح مع السماح بالتكيف من أجل مواصلة التحسينات يف التكنولوجيا من
خالؿ إجراءات التعديل يف الربوتوكوؿ .وكاف لدى األطراؼ الوقت من خالؿ القرارات اليت اختذهتا فأرةلت مرة
أخرى إشارات واضحة للسوؽ كانت ضرورية لتوجيو الصناعة ،وبالتايل أنعشت البحث والتطوير واالبتكار،
ومجيعها هتدؼ إىل تعايف طبقة األوزوف .لقد حاف الوقت للقياـ بنفس الشيء فيما يتعلق مبناخ العامل.
 - 7ولفاادة ادلواطنني واألجياؿ ادلقبلة يتعني على األطراؼ يف االجتماع احلايل التوصل إىل حل توفيقي
وبذؿ االىتماـ وادلرونة ،وباختصار أف تُظهر التميز الذي أظهرتو يف مناةبات عديدة ةابقة.

ثانياً  -المسائل التنظيمية
ألف  -الحضور

 - 8حضر االجتماع الثامن والثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية شلثلو األطراؼ التالية:
أفغانستاف ،أنغوال ،األرجنتني ،أةتاليا ،النمسا ،البحرين ،بنغالديش ،بيالروس ،بلجيكا ،بنن ،البوةنة واذلرةك،
بوتسوانا ،الربازيل ،بوركينا فاةو ،بوروندي ،كمبوديا ،الكامريوف ،كندا ،تشاد ،شيلي ،الصني ،كولومبيا ،جزر
القمر ،الكونغو ،جزر كوؾ ،كوةتاريكا ،كوت ديفوار ،كوبا ،تشيكيا ،مجهورية الكونغو الدميقراطية ،الدامنرؾ،
جيبويت ،دومينيكا ،اجلمهورية الدومينيكية ،إكوادور ،مصر ،السلفادور ،غينيا االةتوااية ،إريتيا ،إةتونيا ،إثيوبيا،
االحتاد األورويب ،فيجي ،فنلندا ،فرنسا ،غابوف ،غامبيا ،جورجيا ،أدلانيا ،غانا ،غرينادا ،غواتيماال ،غينيا ،غينيا
بيساو ،غيانا ،ىاييت ،الكرةي الرةويل ،ىندوراس ،ىنغاريا ،اذلند ،إندونيسيا ،إيراف (مجهورية-اإلةالمية)،
العراؽ ،أيرلندا ،إيطاليا ،الياباف ،األردف ،كازاخستاف ،كينيا ،الكويت ،قريغيزةتاف ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،لبناف ،ليسوتو ،ليربيا ،لكسمربغ ،مدغشقر ،مالوي ،ماليزيا ،ملديف ،مايل ،جزر مارشاؿ ،موريتانيا،
موريشيوس ،ادلكسيك ،ميكرونيزيا (واليات-ادلوحدة) ،منغوليا ،ادلغرب ،موزامبيق ،ميامنار ،ناميبيا ،نيباؿ،
ىولندا ،نيوزيلندا ،النيجر ،نيجرييا ،النرويج ،باكستاف ،باالو ،بنما ،باراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولندا ،الربتغاؿ،
قطر ،مجهورية كوريا ،مجهورية مولدوفا ،االحتاد الروةي ،رواندا ،ةانت لوةيا ،ةاموا ،ادلملكة العربية السعودية،
السنغاؿ ،ةيشيل ،ةرياليوف ،ةنغافورة ،ةلوفاكيا ،الصوماؿ ،جنوب أفريقيا ،جنوب السوداف ،إةبانيا ،ةري
النكا ،السوداف ،ةوازيلند ،السويد ،ةويسرا ،اجلمهورية العربية السورية ،طاجيكستاف ،تايلند ،تيمور-ليشيت،
توغو ،ترينيداد وتوباغو ،تونس ،تركيا ،تركمانستاف ،توفالو ،أوغندا ،أوكرانيا ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،ادلملكة
ادلتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،الواليات ادلتحدة األمريكية ،أوروغواي ،فنزويال (مجهورية-
البوليفارية) ،فييت ناـ ،زامبيا ،زمبابوي.
 - 9وحضر االجتماع كذلك شلثلو ىيبات األمم ادلتحدة ووكاالهتا ادلتخصصة التالية :أمانة األمم ادلتحدة
(نيويورؾ) ،وأمانة الصندوؽ ادلتعدد األطراؼ لتنفيذ بروتوكوؿ مونتياؿ ،وأمانة اتفاقية األمم ادلتحدة اإلطارية
بشأف تغري ادلناخ ،وبرنامج األمم ادلتحدة اإلمنااي ،وبرنامج األمم ادلتحدة للبيبة ،ومنظمة األمم ادلتحدة للتنمية
الصناعية ،والبنك الدويل.
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ومثِّلت أيضاً ادلنظمات احلكومية الدولية وادلنظمات غري احلكومية وادلؤةسات الصناعية واألوةاط
ُ - 20
األكادميية التالية ،إضافةً إىل ىيبات أخرى :شركة أغرامكاو ( )AGRAMKOWيف أمريكا الالتينية ،ومعهد
التدفبة والتربيد ،وحتالف ةياةات الغالؼ اجلوي ادلسؤولة ،وشركة أةاىي غالس ( ،)oh ss lG hh sAومركز
حلوؿ ادلناخ والطاقة ،ومركز كفاءة اةتخداـ الطاقة واالةتدامة ،ومركز العلوـ والبيبة ،وشركة كيمورز
( ،)ssuoAehhومنظمة ادلعونة ادلسيحية ،والشبكة الدولية للعمل ادلناخي ،وخدمات التربيد التجاري ،ورللس
الطاقة والبيبة وادلياه ،وشركة دايكني أوروبا ( ،)Daikin Europe, N.V.وشركة دايكني للصناعات احملدودة ( Daikin
 ،)Industries, Ltd.وشركة إددلاف اذلندية ( ،)dEuGo a asE fdm edEومعهد الطاقة وادلوارد ،ووكالة البحوث
البيبية ،ومؤةسة ادلناخ األوروبية ( ،)dehAau a sGso du CAeaE dsaAوفوتوكيم ( ،)CAdAosuoوغيز بروكليما
(  ،)l i hAPGsoومعهد النمو األخضر العادلي ،واجمللس العادلي لالتصاالت االةتاتيجية ،وتلفزيوف أفريقيا
اخلضراء ،ومنظمة السالـ األخضر الدولية ،وشركة غوجارات للمواد الكيميااية الفلورية احملدودة ،وشركة ىيت
( ،)HdoG loEHوشركة ىنيويل ( ،)Honeywell, Incوشركة ىنيويل الياباف ( ،)Honeywell Japan, Incومعهد
حبوث التكنولوجيا الصناعية ،وشركة انغرةوؿ ( ،) aauhhAGG e aEومعهد احلوكمة والتنمية ادلستدامة ،وادلعهد
الدويل للتربيد ،وشركة جيفز لالةتشارات ( ،)JEFS Consults Limitedوجونسوف كونتولز ( Johnson
 ،)Controlsوشركة ( ،)res H GA AG ouhوسلترب لورنس ( ،)Lawrence Berkeley National Laboratoryوجامعة
الدوؿ العربية ،ولينوكس الدولية ،وميربوـ ( ،)Mebromوشركة مدييت إكسربيس ( Mediator Express Company
 ،)Ltd.ومكسيكيم ( ،)dutsosuo U esosduEوميديا قروب ( ،)dsEu lhAeaورللس الدفاع عن ادلوارد
الطبيعية ،وشركة إف جي إؼ ( ،)dlC sAeaheGd edEوشركة بالفريدج احملدودة ،وحتالف عموـ أفريقيا للعدالة
ادلناخية ،ورابطة مصنعي غازات التربيد ،ومربدات أةتاليا ( ،)Refrigerants Australiaورللس التنمية الرواندي،
وصندوؽ البيبة وتغري ادلناخ يف رواندا ،ومبادرة رواندا اخلضراء ،وأمانة اجلبهة الوطنية الرواندية ،وشيكو
( ،)esuooAوشركة إس آر إؼ ( ،)SRF Limitedوالتكنولوجيات ادلتحدة للمناخ والضوابط واألمن ،ومشروع
العامل ادلنسي (.)World Avoided Project

باء  -إقرار جدول األعمال
 - 22واعتمد الفريق العامل جدوؿ األعماؿ التايل على أةاس جدوؿ األعماؿ ادلؤقت الوارد يف الوثيقة
:UNEP/OzL.Pro.WG.1/resumed.38/1
 - 2افتتاح االجتماع.
 - 1ادلساال التنظيمية:
(أ)

إقرار جدوؿ األعماؿ؛

(ب) تنظيم العمل.
 - 3مسار ديب بشأف مركبات الكربوف اذليدروفلورية (ادلقرر .)2/17
 - 4اعتماد تقرير االجتماع.
 - 5اختتاـ االجتماع.
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جيم  -تنظيم العمل
 - 21قرر الفريق العامل أف جيري اجلزء األكرب من مناقشاتو ،كما ىو احلاؿ يف االجتماعات السابقة اليت
ناقش فيها مقتحات لتعديل بروتوكوؿ مونتياؿ فيما يتعلق مبركبات الكربوف اذليدروفلورية ،خالؿ االجتماع
احلايل يف فريق االتصاؿ ادلعين جبدوى وةبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية الذي يشارؾ يف رااةتو السيد
باتريك ماكنريين (أةتاليا) والسيد زيا ينغسياف (الصني) ،والذي أُنشئ يف االجتماع السابع والعشرين لألطراؼ
واةتمر يف العمل يف االجتماعني السابع والثالثني والثامن والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية .وةتُجرى
أيضاً مناقشات غري رمسية حسب االقتضاء .واتفق على أف تركز ادلناقشات ،وفقاً للمقرر  ،2/17على جدوى
وةبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية ،وأف تستأنف ادلناقشات من النقطة اليت ُعلِّقت عندىا يف االجتماع
الثامن والثالثني للفريق العامل ادلفتوح العضوية .واتفق أيضاً على توفري التمجة الشفوية باللغات الرمسية الست
لألمم ادلتحدة جللستني مدة كل واحدةٍ منهما  3ةاعات (مبا يف ذلك اجللسات العامة وجلسات فريق
االتصاؿ) وأف ُجترى أي مناقشة إضافية باللغة االنكليزية فقط.

ثالثاً  -مسار دبي بشأن مركبات الكربون الهيدروفلورية (المقرر )1/72

 - 23وفقاً للتتيبات ادلتفق عليها بشأف تنظيم العمل أثناء االجتماع احلايل (انظر الفرع الثاين ،جيم ،أعاله)،
قرر الفريق العامل ادلفتوح العضوية أف جترى ادلناقشات بشأف البند  3من جدوؿ األعماؿ يف فريق االتصاؿ ادلعين
جبدوى وةبل إدارة مركبات الكربوف اذليدروفلورية.

 - 24ويف اجللسة العامة اخلتامية لالجتماع ،مساء يوـ  8تشرين األوؿ/أكتوبر ،أبلغ الرايس ادلشارؾ لفريق
االتصاؿ عن أف فريق االتصاؿ أحرز تقدماً جيداً بشأف رلموعة من ادلساال لكنو مل يتوصل إىل اتفاؽ هنااي
بشأف أي جانب من جوانب ادلقتحات الرامية لتعديل بروتوكوؿ مونتياؿ فيما يتعلق مبركبات الكربوف
اذليدروفلورية .وأفاد أيضاً بأف أعضاء فريق االتصاؿ توصلوا إىل اتفاؽ بشأف تشكيل فريق صياغة قانوين لوضع
نص يتعلق بادلساال اليت مت التوصل إىل اتفاؽ مؤقت يف فريق االتصاؿ بشأهنا .ويف ىذا السياؽ جرى االتفاؽ
على أف يظل فريق االتصاؿ احملفل الذي ُجترى فيو ادلفاوضات بشأف مقتحات التعديل؛ وأال ُجترى ىذه
ادلفاوضات يف فريق الصياغة القانوين؛ وأف يقتصر دور فريق الصياغة القانوين على تقدمي تعبري خطي عن
االتفاقات اليت يتوصل إليها فريق االتصاؿ؛ وأف خيضع ناتج عمل فريق الصياغة القانوين للموافقة والتنقيح من
جانب فريق االتصاؿ .وأعيد التأكيد أيضاً يف ةياؽ إنشاء فريق الصياغة القانوين على عدـ اعتبار أي عنصر
من عناصر التعديل احملتمل للربوتوكوؿ متفقاً عليو إال بعد االتفاؽ على كافة العناصر.
 - 25وعقب تقدمي تقرير الرايس ادلشارؾ لفريق االتصاؿ قرر الفريق العامل ادلفتوح العضوية أف يواصل فريق
االتصاؿ عملو أثناء االجتماع الثامن والعشرين لألطراؼ ،الذي ةيبدأ يف  20تشرين األوؿ/أكتوبر .1026

رابعاً  -اعتماد تقرير االجتماع

 - 26اتفق على أف تعد األمانة تقرير االجتماع على أف تعمل بالتشاور مع الرايسني ادلشاركني.

خامساً  -اختتام االجتماع

 - 27أُعلن اختتاـ االجتماع الثامن والثالثني ادلستأنف للفريق العامل ادلفتوح العضوية لألطراؼ يف بروتوكوؿ
مونتياؿ يف دتاـ الساعة  10/00يوـ السبت 8 ،تشرين األوؿ/أكتوبر .1026
_____________
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