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 برنامج األمم المتحدة للبيئة

  
مفتوح العضوية لألطراف في الالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  ونوالثالث الثانياالجتماع 
 ٢٠١٢ متوز/يوليه ٢٧ - ٢٣ ،بانكوك

مشروع تقرير االجتماع الثاني والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية لألطراف في 
  بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  إضافة

دول من ج ٤من بروتوكول مونتريال (البند  ٢المسائل المتصلة باإلعفاءات من المادة   -أوًال 
  األعمال) (تابع)

جدول  من(أ)  ٤(البند  ٢٠١٤و ٢٠١٣التعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي   - ألف 
  األعمال) (تابع)

ا الصني واالحتاد الروسي، وتتضمَّن مشروع مقرر   -  ١ َعرض ممثل الصني ورقة اجتماع أخرى، أعد
فيما  الكلورية فلورية ة ذات الصلة مبرّكبات الكربونبشأن تعيينات الطرفني اخلاصة باالستخدامات الضروري

ا فريق التكنولوجيا  اليت أوصىيتعّلق بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقنَّنة. وتضمَّن مشروع املقرر الكميات 
  بالصني تتطّلب مزيداً من املناقشة. املخصصةوالتقييم االقتصادي لالحتاد الروسي، بيد أن الكمية 

ثل االحتاد الروسي، يف معرض إشارته إىل أن بلده يستورد منذ فرتة من الوقت مرّكبات وقال مم  -  ٢
ن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف سوف حتتاج، إذا اعُتمد إمن الصني،  بون الكلورية فلوريةالكر 

لكلورية فلوري ومركب الكربون ا مركب املوافق عليه من مشروع املقرر، إىل أن تنظر يف تعديل إنتاج الصني
االحتاد للسماح هلا بتلبية طلب  ١٢ -  يةفلور مركب الكربون الكلورية و  ١١ - الكربون الكلوري فلوري

  طّناً. ٢١٢لكمية قدرها الروسي 
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 ٣٨٦,٨٢َفني، كمية و معقّ قوسني واقتَـرَح أحد املمثِّلني أن يـَُعدَّل مشروع املقرر لكي يشمل، بني   -  ٣
ا م طّناً. ووافق الفريق  ٣٩٥,٨٢ن الفريق من أجل الصني إىل جانب الكمية املطلوبة وقدرها طّنًا املوصى 

  العامل على التعديل.
فق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر، على النحو املبنيَّ يف القسم [  ] من املرفق [  ] توا  -  ٤

  النظر فيه.لة ملواصبالتقرير احلايل، إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف 
فريق التقييم  إىلوقدَّم ممّثل الواليات املتحدة األمريكية ورقة اجتماع تتضّمن مشروع مقرر يطلب   -  ٥

على استنفاد طبقة األوزون وإحداث االحرتار العاملي، وهي املادة  RC-316cالعلمي أن يستعرض قدرة املادة 
ا جلنة اخليارات التقنية املعنية باملو  باعتبارها  ٢٠١٢اد الكيميائية أثناء عرض التقرير املرحلي لعام اليت حّدد

، وهي غري خاضعة حاليًا للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال، ويقوم االحتاد كلوري فلوري جديد  مرّكب كربون
الروسي بفحصها حالياً. وسوف يدعو مشروع املقرر األطراف إىل تقدمي املعلومات عن املادة وسوف يطلب 

  لفريق إجراء تقييم أّويل وإبالغ نتائجه إىل الفريق العامل يف اجتماعه الثالث والثالثني.إىل ا
ن املادة ُسجَِّلت بالفعل من قَبل وهي ُتستخَدم فعًال يف الصناعة إوقال ممثل االحتاد الروسي   -  ٦

ا مادة جديدة. وأ مانة قد كتبت مؤخراً األشار إىل أن الفضائية يف ذلك البلد، ومن مث ال ميكن وصفها بأ
املعلومات ذات  ه ميكن علىإىل أن أىر و أن تقيِّم قدرة املادة على استنفاد األوزون،  منها إىل حكومته تطلب

بروتوكول األمر خارج إطار ملادة، وقال إن أي طرف ميكنه أن يتحّرى هذا هلذه ا ةُصنعاملهات اجل منالصلة 
  ضروري النظر يف مشروع املقرر.مونرتيال. وهلذا يعَتِرب وفده من غري ال

ووافق الفريق العامل على أن يُناِقش الطرفان مشروع املقرر مع مقّدمي املشروع وأن يرفعا تقريرًا إىل   -  ٧
ما.   الفريق العامل بشأن نتائج مناقشا

  فيما بعد] تستكمل[  -  ٨
(البند  )٢٣/٥من المقرر  ٧إلى  ٥المسائل المتعلقة بالحجر ومعالجات ما قبل الشحن (الفقرات   - باء 

  (ج) من جدول األعمال) (تابع) ٤
مًا كبرياً، بيد أن الصيغة النهائية   -  ٩ ذََكر الرئيس املشارك لفريق االتصال بعد ذلك أن الفريق أحرز تقدُّ

ل ملشروع القرار تتوقف على نتائج االجتماع الثامن واألربعني املقبل للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثا
لربوتوكول مونرتيال. ونتيجة لذلك، يعتزم أعضاء فريق االتصال العمل فيما بني الدورتني حلسم املسائل 

  العالقة قبل انعقاد االجتماع الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.
بالتقرير احلايل، فق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر، على النحو املبنيَّ يف املرفق [    ] توا  -  ١٠

، على أن ملواصلة النظرحول النّص بأكمله، إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف  ةفو معقَّ أقواس مع وضع 
  يكون مفهوماً أن يواصل أعضاء فريق االتصال العمل لتسوية املسائل العالقة قبل ذلك االجتماع.

(المقرر  المستخَدمة في صيانة السفن ألوزونمعالجة بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة ل  -ثانياً 
  من جدول األعمال) (تابع) ٥) (البند ٢٣/١١
  فيما بعد] تستكمل[  -  ١١
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 تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات اإلضافية عن بدائل المواد  -ثالثاً 
  بع)من جدول األعمال) (تا ٦) (البند ٢٣/٩المستنفدة لألوزون (المقرر 

َعرضت ممثلة الواليات املتحدة، بعد إجراء مشاورات غري رمسية بني األطراف املهتمة باألمر، ورقة   -  ١٢
اجتماع، قامت بتقدميها باالقرتان مع كندا واملكسيك. وقالت إن مقّدمي مشروع القرار يرون أن التقرير 

صادي يتضّمن معلومات جيدة بيد أنه ينطوي املقدَّم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقت ٢٠١٢املرحلي لعام 
أيضاً على ثغرات، وخصوصاً فيما يتعّلق بالتكنولوجيات اجلديدة والبدائل اجلديدة، وهي الثغرات اليت يهدف 

  مشروع املقرر إىل سّدها.
ومضت لتصف مشروع املقرر، الذي يطلب إىل الفريق أن يُِعد مشروع تقرير لينظر فيه الفريق   -  ١٣

ائيًا لكي يقدَّم إىل االجتماع اخلامس  العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني، وأن يُِعّد تقريراً 
ائي، مدى   والعشرين لألطراف. وسوف حيدِّد التقرير ويصف أيضًا بالنسبة لكل قطاع ولكل استعمال 

 الكربون اهليدروكلورية فلوريةرّكبات كفاءة البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي مل
يتوقَّع أن تكون متوافرة يف فرتات حمّددة يف اليت اليت ُتستخَدم حاليًا و  يةفلور ربون الكلورية ومركبات الك

اء التدرجيي. ويدعو مشروع املقرر أيضًا إىل حتليل  املستقبل تبنيِّ سنوات التنفيذ الرئيسية من أجل اإل
زيادة استخدام البدائل ذات القدرة املرتفعة على  تاليفقتصادية للخيارات ويهدف إىل اجلدوى التقنية واال

إحداث االحرتار العاملي. وطلب أيضًا معلومات إضافية بشأن البدائل املناسبة من أجل االستخدام يف 
ى املعامل درجات حرارة مرتفعة، مبا يف ذلك كيف ميكن أن تؤثّر درجات احلرارة هذه على الكفاءة أو عل

البدائل ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار العاملي  لنسبةالتشغيلية األخرى، وكذلك إجراء تقدير 
واليت ميكن تالفيها أو القضاء عليها. وُتَشجَّع األطراف اليت يسمح وضعها بذلك على أن تقدِّم بيانات عن 

وتشجيع  فلوريةالكربون اهليدرو ب من مرّكبات اإلنتاج واالستهالك السنوي احلايل والتارخيي لكل مركّ 
السياسات والتدابري الرامية إىل جتنُّب اختيار بدائل ذات قدرة مرتفعة على إحداث االحرتار العاملي يف 

  التطبيقات اليت تتوافر هلا بدائل تقلِّل اآلثار على البيئة.
عَرب عنها يف يعكس ال هنإوأعرب ممثالن عن تأييدمها لالقرتاح، قائلني   -  ١٤

ُ
تساؤالت والشواغل امل

  مناقشة سابقة وطلبا إتاحة الفرصة ملزيد من املناقشة.
وأشار ممثل إىل أن اقرتاحًا مماثًال نوِقش من قبل أثناء االجتماع الثالث والعشرين لألطراف وقد   -  ١٥

ي إعداد تقرير لينظر يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد والذي، ٢٣/٩أسفر عن صدور املقرر 
فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثاين والثالثني وقال إنه سوف يؤيد إجراء حتديث لذلك 

الوالية اليت تؤيد االقرتاح ألن  ا الإ، وقالت ممثلة أخرى ٢٣/٩التقرير شريطة أن يراعي أحكام املقرر 
ضح أن البدائل ال تزال يف مرحلة اإلعداد وليست متوافرة أو فريق ، نظراً ألن تقرير الينطوي عليها غري عملية
  بعد من الناحية التجارية.

وما مت اإلعراب عنه من اهتمام بإجراء وبعد أن أخذ الفريق العامل يف االعتبار األسئلة الكثرية   -  ١٦
صال، وتشارك يف رئاسته على تشكيل فريق ات فقتاستنادًا إىل نتائج تقرير الفريق، وامزيدًا من املداوالت 

  السيدة آن غابريل (أسرتاليا) والسيد لزيل مسيث (غرينادا) ملناقشة املسألة مبزيد من التفصيل.
  فيما بعد] تستكمل[  -  ١٧
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وأي  الترشيح وعمليات التشغيل لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وهيئاته الفرعية  -رابعاً 
  من جدول األعمال) (تابع) ٩(البند  )٢٣/١٠مسائل إدارية أخرى (المقرر 

قدَّم ممثل الواليات املتحدة األمريكية الحقًا ورقة اجتماع، تتضمَّن مشروع مقرر بشأن   -  ١٨
االختصاصات ومدّونة قواعد السلوك واإلفصاح واملبادئ التوجيهية اخلاصة بتضارب املصاحل من أجل فريق 

  اصة باخليارات التقنية وهيئاته الفرعية املؤقتة.التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلانه اخل
  ووافق الفريق العامل على أن ينظر فريق االتصال املنشأ سابقاً يف إطار البند يف مشروع املقرر.  -  ١٩
  ].فيما بعد تستكمل[  -  ٢٠

  )من جدول األعمال ١٠التعديالت المقترح إدخالها على بروتوكول مونتريال (البند   -  خامساً 
تعديل بروتوكول مونرتيال ل الواليات املتحدة األمريكية اقرتاحاً و دم ممثلو كل من كندا واملكسيك ق  -  ٢١

ن هذا أ وأوضحوا. UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/6يف الوثيقة  يرد ية،اهليدروفلور الكربون شمل مركبات حبيث ي
للخفض ول الزمين املقرتح مت تبسيط اجلد ولكن، ٢٠١١يف عام  الذي قدموهلالقرتاح  جداً  مماثلاالقرتاح 
 ما دامتآلية التنمية النظيفة،  مبوجباملنبعثة من املشاريع املعتمدة  ة الثانويةاملواد املنتج وأن، التدرجيي

  خفض االنبعاثات، سوف تعفى من الضوابط املقرتحة. إيرادات تواصل إدرار
مركبات  ألنل مع هذا املوضوع، وأشاروا إىل أن بروتوكول مونرتيال هو احملفل املناسب للتعام  -  ٢٢

اجيري الكربون اهليدروفلورية  نتيجة غري مقصودة  وهذهكبدائل للمواد املستنفدة لألوزون،  كلياً  األخذ 
 سريعاً  تزايداً مركبات الكربون اهليدروفلورية ستهالك يتزايد اعالوة على ذلك، و للربوتوكول.  امللحوظلنجاح ل

 ويسوِّق أن يطوِّرأنه ينبغي بإشارات إىل السوق  عدم ورودذلك يف ظل  يواصلمن املرجح أن و للغاية، 
  مناسبة جلميع البلدان.عاملي تكون الحرتار االإحداث  قدرة منخفضة علىذات بدائل 
حلد من اآلثار من أجل ا اق األطراف سياساتنساتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون على أن وتنص   -  ٢٣

ربوتوكول ل قانوناً  جيوزأنه االتفاقية  وتوضِّحلمواد املستنفدة لألوزون، لالتدرجيي  فضخلالنامجة عن ا الضارة
لجنة التنفيذية للصندوق متعدد ال فإن حالعلى أي و . اهليدروفلوريةبات الكربون مركّ مونرتيال أن يشمل 

ركبات الكربون ملالتدرجيي  خفضلل ياملناخ األثرإجراءات للحد من  يف اختاذ بالفعلشرعت األطراف 
من  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة من  طرفاً  ١٢٨ن ع قام بالفعل عدد ال يقلفلورية، و كلورية اهليدرو 
  بات.ركّ التدرجيي لتلك امل فضخطط إدارة اخلمن  ١املرحلة  بالتحّصل على املوافقة على ٥املادة 
نوقشت خالهلا هذه القضية، تقدم   اليتعلى مدى السنوات الثالث  فقد ُأحرز، ذلكإضافة إىل و   -  ٢٤

التقرير ، كما هو موضح يف اهليدروفلورية بات الكربونة من حيث التكلفة ملركّ فعالكبري يف تطوير بدائل 
بالنهوض  املعينؤمتر املويف  املقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠١٢املرحلي لعام 

ذه وعي أكرب  هناك أيضاً و ل االجتماع احلايل. يقبالذي ُعقد  املناخو األوزون طبقة تكنولوجيات محاية ب
عتماد ا تكوينعن رغبتها يف جتنب  ةعديدبلدان  وقد أعربت. لشواغلا تثريه من املوفهم أفضل  القضية

كلورية اهليدرو  ركبات الكربونملالتدرجيي  فضعلى مركبات الكربون اهليدروفلورية يف جهودها الرامية إىل اخل
  ة.فلوري
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 /يونيهيف حزيراناملعقود ن يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة اجملتمعو زعماء العامل  وقد سلم  -  ٢٥
لمواد املستنفدة لالتدرجيي  فضمن الوثيقة اخلتامية للمؤمتر بأن اخل ٢٢٢أقروا يف الفقرة و هذه القضية.  بإحلاح

إحداث  القدرة املرتفعة علىذات اهليدروفلورية لكربون إىل زيادة سريعة يف استخدام مركبات ا يؤديلألوزون 
ستهالك ال التدرجيي للخفض معن تأييده واىل البيئة، وأعربتلك املركبات إإطالق يف االحرتار العاملي و 
الستهالك واإلنتاج لالتدرجيي  اخلفضصرحية إىل الشارة وهذه اإل. هاوإنتاج اهليدروفلورية مركبات الكربون

تشكيل حتالف املناخ  فإن وباملثلبالضبط.  الصيغةستخدم نفس يي ذلتعديل املقرتح، الملؤيدة لاعزز احلجج ت
 يبنياملناخ، املؤثرة على  األجل ةقصري العوامل الهدف إىل اختاذ إجراءات بشأن ي الذي النظيف، واهلواء
  واسع النطاق هلذا االجراء.الدويل ال التأييد
والتقييم  االتكنولوجيفريق التقييم العلمي و  وهي فريق - رتيالمؤسسات بروتوكول مونكما أن   -  ٢٦

نظمة األتطوير لمعا  اليت تعمل معا ، واألطرافله املنفذة الوكاالتتعدد األطراف و املصندوق الاالقتصادي، و 
متنع و ، اهليدروفلورية مركبات الكربونملعاجلة مسألة فريد  على حنووضع مالئم مربوتوكول يف ال تضع -  وطنيةال

أداة فعالة  أنهربوتوكول ال وقد أثبتيف مكان آخر.  هاهذه اهليئات من الصفر أو تكرار  احلاجة إىل بدء
يواصل لمواد املستنفدة لألوزون على مدى السنوات اخلمس والعشرين املاضية، وميكن أن لالتدرجيي  خفضلل

  األوزون.بقة محاية طمحاية املناخ و  املتمثلني يف اهلدفنيلتحقيق  القيام بذلك
اهليدروفلورية مركبات الكربون مراقبة أن  ترى اليتوجهات نظر األطراف بالتعديل  مقدمو واعرتف  -  ٢٧
ن بروتوكول مونرتيال إ واقال ولكنكون أفضل مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ست
، اهليدروفلورية ركبات الكربونملالتدرجيي  فضخلليتم فيه اأكثر كفاءة  ما جيعله حمفالً اخلربة والتجربة من تلك مي

  لورية فلورية.كركبات الكربون اهليدرو التدرجيي مل فضخلا متكن الربوتوكول منكما  متاماً 
 مثمرة وتبادل صريح لوجهات النظر. ورداً  مناقشةيف  أن تشرعمجيع األطراف  طلبوا منيف اخلتام، و   -  ٢٨

أن ب اً عرتافا ، وذلكالتام وليس التخلص التدرجييالتدرجيي  فضقرتح اخليعديل أن الت أوضحواعلى سؤال، 
والرامية إىل املقرتحات الواردة يف التعديل من شأن موجودة حىت اآلن جلميع االستخدامات. و  ليستالبدائل 

 القدرةاملواد ذات من ل االنتقال أن تسهّ االحرتار العاملي  إحداث وفقًا للقدرة علىلة ة معدَّ يتدابري رقاباختاذ 
 االحرتار العاملي، مثل إحداثعلى املنخفضة  القدرةذات البدائل  عرباالحرتار العاملي  إحداثعلى عالية ال

تعديل اخلاص بجراء اإل استخداماملزيد من البدائل، ميكن  مع تطويريف املستقبل، و . األوليفينات اهليدروفلورية
  التدرجيي. فضاخل تعجيل أنه ينبغيعلى  األطراف تالربوتوكول إذا اتفق

يف الوثيقة  يردلربوتوكول، ل اً مقرتح ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة تعديالً  أيضاً قدم و   -  ٢٩
UNEP/OzL.Pro.WG.1/32/5 . اقرتاحه بالتفصيل، لفت االنتباه، من خالل استخدام  عرضمن بدالً و

إىل مجيع البلدان  هدفتإذا وقال إنه احلايل.  لتنميةاوذج يف من ةالكامن املفرط،ستهالك ال، إىل خماطر ايةالرمز 
 ةوتسع ةن مخسمموارد  إىلالعامل  فسيحتاج النمو ما يسمى الدول املتقدمةيف ستهالك المستوى ابلوغ 

بقاء بعض البلدان، مثل تلك اليت تقع  املرتتبة على ذلكعواقب ستهدد ال، و كواكب مثل كوكب األرض
تعلم كيفية استخدام املوارد بكفاءة والعيش ضمن احلدود ت أنالبلدان  ني علىفيتععلى جزر صغرية. 

  الطبيعية.
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، يف الواقع، من بروتوكول مونرتيال، وليس من انبثقت اهليدروفلوريةمركبات الكربون  أنوأشار إىل   -  ٣٠
هذه احلقيقة. األطراف ل تجاهت أن يةاملسؤول عدمنه سيكون من إ قائالً االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، 

، أو اهليدروفلورية ركبات الكربونمل للخفض التدرجييوضع إطار عاملي إما : اً واضح اً األطراف خيار تواجه و 
يف أطراف مثل الواليات املتحدة أو االحتاد األورويب، اليت تتخذ  املوضوعةاملرتتبة على األنظمة  العواقبقبول 

  .اهليدروفلورية مركبات الكربونبالفعل إجراءات للحد من استخدام 
يف اخلتام، لفت االنتباه إىل العدد املتزايد من األطراف اليت تدعو إىل اختاذ إجراءات بشأن و   -  ٣١

إنه ال ميكن حل  قائالمجيع األطراف على اعتماد تغيري يف العقلية،  اهليدروفلورية، وشجعمركبات الكربون 
  .بدايةبت هذه املشكلة يف السبعقلية اليت ال نفساعتماد باملشكلة 

م  مقدِّميها واوهنأ ،املقرتحاتبمن املمثلني  العديدورحب   -  ٣٢ هذه القضية.  إثارة علىعلى مثابر
على تغري  اهليدروفلورية وآثارها املتزايدة احلدَّةمركبات الكربون  اتاالنتباه إىل تزايد انبعاثولفت عديدون 

مؤمتر التنمية املستدامة بشأن اليت خلص إليها نتائج الالضوء على  أيضاً من املمثلني  وسلط العديداملناخ. 
ا، اهليدروفلورية مركبات الكربون ا إتطور جديد مهم  قائلني إ قالوا إنه لعمل. و إىل ضرورة ا حامسة شارةوإ

ا اتقرار البعد مناقشة هذه القضية على مدى السنوات الثالث املاضية، حان الوقت الختاذ    .بشأ
جتنب التسرع يف اختاذ تدابري جديدة، ال سيما يف ضوء من الضروري إن  واقال آخرينممثلني غري أن   -  ٣٣

مركبات الكربون من التدرجيي  للتخلصوبالنظر إىل أن املوعد النهائي األول  احلاليةاألزمة االقتصادية العاملية 
أقل من ستة أشهر.  سيحني بعد ٥من املادة  ١فلورية يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة  اهليدروكلورية
ا  أن تعطيحمدودية الدعم املايل املتاح، ينبغي ألطراف بروتوكول مونرتيال  وبالنظر إىل األولوية اللتزاما
  جديدة. التزامات جيادمن إ القائمة بدالً 

من  ١الفقرة احملتمل على األطراف العاملة مبوجب  األثرممثلني عن القلق إزاء  عدةوأعرب   -  ٣٤
جتماع ا. وأشار أحد املمثلني إىل أنه يف الالزما إىل مزيد من الوضوح بشأن الدعم املايل و ، ودع٥ املادة

األطراف الثالث والعشرين، وافقت األطراف غري العاملة مبوجب تلك الفقرة على جتديد موارد الصندوق 
، ينبغي مايلعدم وجود طموح  وبالنظر إىل ؛مطلوب هوا ملتقديرات للاألدىن  احلد عندتعدد األطراف امل

التدرجيي من  التخلصبنطاق بروتوكول مونرتيال، مثل  مباشراً  اليت تتصل اتصاالً جراءات لإلاألولوية  إعطاء
  .فلورية مركبات الكربون اهليدروكلورية

بدائل لالقتصادية لوا التقنيةعدم يقني بشأن اجلدوى  إنهعن القلق إزاء ما قالوا  عدة ممثلنيوأعرب   -  ٣٥
سيما  فلورية، وال مركبات الكربون اهليدروكلورية احملتوية علىغري و  ركبات الكربون اهليدروفلوريةملاحملتملة 

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم  أوضحكما و . ٥من املادة  ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
، مبا يف ذلك على وجه اهليدروكلورية فلورية كربونال مركباتع بدائل جلميال توجد  تزال ما فإنهاالقتصادي 
سمية أو أو المثل القابلية لالشتعال  عيوب من ةتاحاملبدائل ال ما تعاين اً كثري و . HCFC-22مادة  اخلصوص
ا ميكن أن جتعل مشكلة تغري املناخ أسوأ، وليس أفضل،  وهذاكفاءة الطاقة،   ضعف وأن تسهم يف يعين أ

املنخفضة  النظمالعديد من البدائل إال يف  استخدامميكن  الو . ةر احلمضيامطمثل األأخرى ئية مشاكل بي
  .األكربالنظم  وال تناسب، املتنقلأو  السكينمثل تكييف اهلواء  احلمولة،
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 على ذلك، قال أحد املمثلني إن أجهزة تكييف اهلواء املنزلية واملتنقلة تشكل نسبة كبرية للغاية ورداً   -  ٣٦
من االستهالك احلايل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية وأن 
املشروعات الرئيسية للتحول إىل اهليدروكربونات أصبحت قيد التنفيذ بالفعل لدى بعض األطراف العاملة 

  .٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
بدائل للمواد املستنفدة لألوزون  الشركات طرحت جتارياً  وأشار أحد املمثلني إىل أن الكثري من  -  ٣٧

لتعديل بروتوكول  توجد حاجة حالياً  ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي ، لتبّني بذلك أنه ال
مونرتيال. وعندما تصبح البدائل اجلديدة متوافرة جلميع االستخدامات، ميكن عندئذ النظر يف تعديل 

أحد املمثلني بأنه لو كان هذا األسلوب قد استخدام يف عملية التخلص من مركبات  الربوتوكول. ورد
الكربون الكلورية فلورية، ملا كان بروتوكول مونرتيال قد ظهر إىل الوجود. فعندما ووفق عليه، مل تكن بدائل 

  مركبات الكربون الكلورية فلورية متوافرة يف مجيع القطاعات.
مثلني اآلخرين إىل الطائفة الواسعة من البدائل اليت قدمت خالل مؤمتر وأشار العديد من امل  -  ٣٨

على أن الوقت قد حان للتعديل.  التكنولوجيا قبل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية، باعتبارها دليالً 
عتبار فعملية التخلص املرجحة بالقدرة على إحداث االحرتار العاملي املقرتحة يف التعديل تأخذ بعني اال

ا ستعمل كحافز للتطويرات التجارية  حقيقة أن البدائل غري متوافرة حالياً  جلميع االستخدامات، وأ
مثلما كان بروتوكول مونرتيال حافزًا يف حالة مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون  - اجلديدة

االبتكار وتوفري اليقني لقطاع الصناعة وتنظيم اهليدروكلورية فلورية. ويتعني وضع قواعد جديدة لتحديد إطار 
  من حيث التكلفة. وفعاالً  املنافع البيئية. ويعترب التعديل اقرتاحاً عادالً 

وقال بعض املمثلني إنه ينبغي عدم إخضاع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لربوتوكول مونرتيال   -  ٣٩
ا ليست من املواد املستنفدة لألوزون، ا تقع خارج نطاقه. وقال آخرون إن الوثيقة  حيث أ ومن مث فإ

اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة مل حتدد أي معاهدة معينة ينبغي أن تتخذ اإلجراءات يف 
ا منرب رئي  يسإطارها. وينبغي النظر إىل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا على أ

سيما وأن املناقشات جتري اآلن بشأن   مع مبدأ املسؤولية املشرتكة واملتباينة، ال تعاجل فيه هذه املسألة متشياً 
فرتة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو. ونظرا ألن بروتوكول كيوتو يشمل غازات االحتباس احلراري، ينبغي 

ا. ألطراف املرفق األول معاجلة مركبات الكربون اهليدرو  كلورية فلورية يف إطار نفس الصك متشياً مع مسؤوليا
ميكن أن  ورأى أحد املمثلني أن التعديالت تعترب حماولة فعلية لدمج نظامي املناخ واألوزون وهي خطوة ال

  تتخذ، إذا ما أريد اختاذها، إالّ من اجتماع مشرتك لألطراف يف كليت املعاهدتني.
هوض بالتنسيق بني النظامني كطريق بديل للتقدم. وأشار آخرون إىل أن ودعا بعض املمثلني إىل الن  -  ٤٠

اتباع النهج املتكاملة، مثل توفري التمويل اإلضايف لبدائل املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرة املنخفضة على 
  وقد اعتمد بالفعل يف إطار بروتوكول مونرتيال. ممكناً  إحداث االحرتار العاملي، يعترب أمراً 

يتحكم إّال يف إنبعاثات مركبات الكربون  غري أن ممثلني آخرين أشاروا إىل أن بروتوكول كيوتو ال  -  ٤١
اهليدروفلورية، يف حني أن التعديالت تقرتح فرض الرقابة على إنتاجها واستهالكها، وأن األسلوبني مكمالن 

وعالوة على ذلك، فإن مسألة ما إذا   لبعضهما البعض بصورة كاملة وميثالن حماولة متسقة ملعاجلة املسألة.
كان ميكن تعديل الربوتوكول إلدراج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد نوقشت باستفاضة يف 
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يف تقرير االجتماع الثالث والعشرين لألطراف. هلا بوضوح املربر القانوين  مت حتديداالجتماعات السابقة، و 
  ية إىل التخفيف من تغري املناخ يف إطار بروتوكول مونرتيال.وهناك سوابق كثرية لإلجراءات الرام

التفاقية االطارية، برنامج عمل دوربان التابع لالختصاصات  وأضاف أحد املمثلني قوله بأنه وفقاً   -  ٤٢
لن تدخل أي معاهدة للمناخ حيز التنفيذ إّال بعد مثاين سنوات أخرى كأقرب وقت، ودفع بأن األطراف لن 

نتظار هذه الفرتة الطويلة الختاذ إجراء بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بالنظر إىل تستطيع اال
ويعد يتسم بالكفاءة والفعالية  بروتوكول مونرتيال نظاماً وضع الزيادة السريعة يف إنتاجها واستهالكها. وقد 

  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. مالئماً لفرض الرقابة على
إىل اختاذ إجراءات طوعية  ٥من املادة  ١ودعا بعض املمثلني األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   -  ٤٣

ا، من خالل عمليات تنظيمية  مركبات الكربون اهليدروفلوريةلتثبيط استخدام  من تعديل  بدالً خاصة 
 ٢٠١١الحتاد الذي اعتمد يف عام على ذلك، أشار ممثل االحتاد األورويب إىل التزام ا بروتوكول مونرتيال. ورداً 

 ٢٠٢٠يف املائة حبلول عام  ٨٠إىل ٧٠ منخبفض االنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون بنسبة ترتاوح 
لدول األعضاء. اليت تسري على مجيع ا ةفلوري ةكلوريليت حتكم مركبات الكربون اهليدرو عن القواعد ا فضالً 

 كربون اهليدروفلوريةاحمللية لتقييد استخدام مركبات ال يل لوائحهتعدن بلده يعكف على وقال ممثل سويسرا إ
  يف ضوء تزايد توافر البدائل.

لربوتوكول مونرتيال  ةفلوريقلقهم من أن إخضاع مركبات الكربون اهليدرو وأعرب بعض املمثلني عن   -  ٤٤
عوا بأن زيادة استخدام وزون. غري أن آخرين دفالكيميائية األخرى املستنفدة لأل للمواد قد يشكل سابقة

ة على فلوري ةكلوريللتخلص من مركبات الكربون اهليدرو هذه املركبات كان نتيجة مباشرة لربوتوكول مونرتيال و 
  .يعّد عمًال غري مسؤول معاجلتهحنو خاص، وأن عدم إقرار الربوتوكول بذلك و 

املناقشات الكاملة للتعديالت  واقرتح العديد من املمثلني إنشاء فريق اتصال يأخذ يف االعتبار  -  ٤٥
ا من مسائل. وأضاف البعض إىل ذلك القول بأنه ال املقرتحة ومجيع ما ميكن إجراء مناقشة  يتصل 

فريق لالتصال، وأن من غري العدل أن إطار مستفيضة للكثري من الشواغل اليت أثارها منتقدو املقرتح إّال يف 
عين تأييد مقرتحات ت الألن املوافقة على إنشاء فريق االتصال  ظراً يعرقل املنتفعني إنشاء فريق االتصال. ون

كان أي مربر ملعارضته وميكن استخدام صيغ خمتلفة لعناوين املناقشات إذا  يوجد  فالمعينة يف التعديالت، 
  .غري مرضية ‘‘فريق االتصال’’ تسمية
تقع خارج نطاق  ةفلوري ةكلورين إىل أن مركبات الكربون اهليدرو غري أن ممثلني آخرين اعرتضوا مشريي  -  ٤٦

رمسية اء فريق اتصال رمسي. وميكن إجراء مناقشات غري بروتوكول مونرتيال. ولذلك سيكون من اخلطأ إنش
  بني األطراف املهتمة إذا كانت ترغب يف ذلك.

ات املتحدة وكندا واملكسيك أن على هذه احلجج، أبرز مؤيدو التعديل املقرتح من الوالي ورداً   -  ٤٧
من قبل ومت الرد عليها بالتفصيل يف وثيقة إعالمية  تقد أثري  منتقدو االقرتاحأثارها  الكثري من احلجج اليت

حتديثها  الوثيقة اليت يعتزمونتماع الثالث والعشرين لألطراف. وقد تضمنت هذه االج انعقاد وزعت قبل
 ةكلورية لبدائل مركبات الكربون اهليدرو العلمية والتقنية االقتصادي معلومات عن اجلوانبوإعادة تعميمها 

االحرتار العاملي، وأكد املؤمتر التكنولوجي الذي عقد قبل إحداث على املنخفضة القدرة  ة ذاتفلوري
  االجتماع احلايل الدينامية غري العادية لالبتكارات التكنولوجية يف هذا اجملال.
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جاً الوا وميثل التخفيض  -  ٤٨ مركبات الكربون خلفض استخدام  درجياً ت رد يف التعديل املقرتح 
 القرتاحطراد بعد أن تصبح البدائل اجلديدة متوافرة. وعالوة على ذلك، كان من الواضح أن ااب ةفلورياهليدرو 

، وسوف ٥من املادة  ١يهدف إىل وضع عبء غري عادل على كاهل األطراف العاملة مبوجب الفقرة   ال
، لكنه ضروري حتقيقه يسهل  العملية ختلص أسرع وهو أمر  غري العاملة مبوجب تلك الفقرةالبلدان  تواجه

ا األطراف العاملة مبوجب الفقرة  رغم ذلك. وأقروا بشأن احلاجة إىل متويل  ٥من املادة  ١بالشواغل اليت أبد
إحداث على املنخفضة القدرة  ذاتوأشاروا إىل أن الدعم املايل اإلضايف متوافر بالفعل للبدائل  ،إضايف

إىل  ةفلوريذا أضيفت مركبات الكربون اهليدرو االحرتار العاملي من خالل الصندوق املتعدد األطراف. فإ
. وسيكون من املفيد التكليف منها التخلص لمساعدة يفالربوتوكول، سيتعني تقدمي التمويل اإلضايف ل
  ، لكن منتقدي االقرتاح منعوا اختاذ هذه اخلطوة.كون ضرورياً بإعداد دراسة لتقدير حجم التمويل الذي قد ي

يف بروتوكول مونرتيال بصورة  ةفلورية بإدراج مركبات الكربون اهليدرو تعتمد احلجج اخلاص وال  -  ٤٩
معاجلة يتمتع بوضع فريد يتيح له بل على أن الربوتوكول  حققه االتفاق من جناح حىت اليوم، أساسية على ما

النظر إىل خرباته يف التخلص من املواد اليت تقع بالضبط يف نفس القطاعات اليت كان يزداد فيها ب ،املسألة
مركبات وعالوة على ذلك وكما أشري من قبل فإن استخدام  مركبات الكربون اهليدروفلورية.استخدام 

عن ذلك  . وفضالً كان نتيجة مباشرة للعمل اجليد الذي نفذ يف إطار الربوتوكول  الكربون اهليدروفلورية
، كما هو عادة يف االعتبارفهي تؤخذ األهداف املناخية يف إطار الربوتوكول،  حبث مينعيوجد أي سبب   ال

  الكثري من مقررات اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف.احلال يف 
معاهدة واحدة. فهناك  يف إطارميكن معاجلة فئة معينة من املواد إّال  ال يوجد مربر للقول بأنه وال  -  ٥٠

مشكالت مشرتكة، مبا يف ذلك معاجلة استخدام  ملعاجلةبنجاح  العديد من األمثلة على معاهدات تعمل معاً 
ومعاجلة السفن  الناجم عناالتفاقية الدولية ملنع التلوث  ة يف إطارفلوري ةكلوريمركبات الكربون اهليدرو 

النباتات. ولن يؤدي إدراج مركبات الكربون  حلمايةلدولية االتفاقية ا استخدام بروميد امليثيل يف إطار
بل سوف يعززه ويساعد  ،يف بروتوكول مونرتيال إىل تقويض النظام املناخي على اإلطالق ةفلوري ةكلورييدرو اهل

، وسيرتافق ٢٠٢٠مليار طن من معادالت ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  ٩٦يف التخلص مما يقدر بنحو 
الكامن وراء االعرتاض على هذا من الصعب فهم السبب لذا فإن ايب بالغ األمهية على املناخ. إجيذلك بأثر 

  .األمر
طراف بشأن بعض املقرتحات، قال ويف اخلتام، وبعد االعرتاف بالشواغل احلقيقية اليت أثارها األ  -  ٥١

م يف ام يتطلعون إىل مو مقدمو االقرتاح إ   التصال.إطار فريق لصلة مناقشا
ممثل واليات ميكرونزيا املوحدة احلجج اليت أشارت إىل عدم إمكانية إدراج مركبات  دحضو   -  ٥٢
املسؤولية إىل أن األطراف يف الربوتوكول هي اليت تتحمل  يف بروتوكول مونرتيال مشرياً  ةفلوريون اهليدرو الكرب
أخالقية. حسب بل وضرورة مسؤولية قانونية ف يدة عن تفسري نطاق تطبيق الربوتوكول، وهي ليستوحال

وأعرب  ة،فلوريدرو بشأن اجلدوى التقنية واالقتصادية لبدائل مركبات الكربون اهلي واعرتف بالشواغل الوجيهة
  عن تطلعه إىل مناقشتها يف فريق االتصال.

غة الدقيقة التفاقية فيينا وبروتوكول نظمات غري احلكومية البيئية الصيواستذكر ممثل إحدى امل  -  ٥٣
، بل فراغاليف جيب أال تتم نرتيال اليت تبني بوضوح ضرورة أن عملية التخلص من املواد املستنفدة لألوزون مو 
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ا ترتبط مبا يف ذلك وعلى وجه اخلصوص اآلثار املناخية.  ،ميع التأثريات العلمية والبيئية ذات الصلةجب إ
ة فلوريعلى ختفيض مركبات الكربون اهليدرو خفاق يف العمل رتاض على إنشاء فريق االتصال واإلإن االعوقال 

االلتزامات مجيع األطراف اليت  إمنا ميثل إبطاال لدى التصديق على بروتوكول مونرتيال  اضطلعت 
  وتعديالته.

الضوء على القرائن اليت ُجتمع على حدوث تغرب ممثل منظمة غري حكومية بيئية أخرى  سلطو   -  ٥٤
الالزمة لتفادي انفالت  ة بني اخنفاضات انبعاثات غازات االحتباس احلراري، والثغرة احلاليخطري يف املناخ

 هو أفضل ةفلورياهليدرو  ركبات الكربونخفيض السريع ملإن التوقال . تغري املناخ وااللتزامات الوطنية القائمة
ائيا على استخدامها حب . ٢٠٢٠لول عام التدابري املتاحة حلماية املناخ يف املدى القصري، وينبغي القضاء 

وإذا . ةفلوريمركبات الكربون اهليدرو ودعا األطراف إىل تأييد التعديالت وسن تدابري حملية خلفض استخدام 
األطراف وفريق  اأن يعقد اجتماععندئذ يف بروتوكول مونرتيال، ينبغي  ةفلوريمل تدرج مركبات الكربون اهليدرو 

  .كل سنةكل سنتني بدال من  مرة  فتوح العضوية املالعمل 
لتخلص ا اء هذه املنظمة باع طويل يفعضألن مة غري حكومية للصناعة من الصني إوقال ممثل منظ  -  ٥٥

 ةكلوريلتخلص من مركبات الكربون اهليدرو ، وأن اجلهود مازالت تبذل لةفلوريمن مركبات الكربون الكلورية 
 طراف يف املوافقة على متويل التخلص منفشل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األ واشار إىل أن. ةفلوري

ويعين أن  هلم، قطاع اإلنتاج قد يتسبب يف مشكالت خطرية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف
كذلك . ٢٠١٣ /الثاين ينايركانون الثايناملقرر يف  تجميد هذه املركبات ب بالوفاءتستطيع أن تعد  الصناعة ال

ائل حمتملة ملركبات الكربون عترب بداليت ت، ةفلوريبات الكربون اهليدرو ديدة على مركإضافة قيود ج فإن
 راف يف بروتوكول مونرتيال أن تعطيوينبغي لألط .يف مشكالت إضافية ة، قد يتسببفلورياهليدروكلورية 

 لتخلص من مركبات الكربونمن ا بدالً  ٥من املادة  ١الفقرة  ى ملساعدة األطراف العاملة مبوجبأولوية أعل
  .ةكلوري  ةفلورياهليدرو 
واقرتح الرئيس املشارك وهو يقدم ملخصا ملا دار من مناقشات تشكيل فريق اتصال بشأن إجراء   -  ٥٦

 ذاتحوار عن اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها بروتوكول مونرتيال للتقليل من مواصلة إدخال البدائل 
لتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية ة بااالحرتار العاملي وذات الصلإحداث على املرتفعة القدرة 
مبا يف ذلك احلاجة إىل معلومات علمية بشأن  ،من املسائلطائفة كبرية . وميكن أن ينظر الفريق يف فلورية

ذات القدرة  ، واجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائلةفلوريمركبات الكربون اهليدرو االجتاهات يف استخدام 
، واملسائل القانونية املتعلقة باحتمال توسيع نطاق بروتوكول االحرتار العاملياملنخفضة على إحداث 

مركبات الكربون  بدائلكن اعتمادها للتقليل من إدخال مونرتيال، والسياسات واإلجراءات احملتملة اليت مي
  اعتبارات التكلفة.لية و واالعتبارات املا ،االحرتار العامليإحداث على املرتفعة القدرة  ذات اهليدروكلورية فلورية

وستتواصل مناقشات الفريق دون املساس مبا ستتمخض عنه املناقشات الدائرة يف إطار سائر   -  ٥٧
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مبا فيها االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ. وشددت املمثلة على أن 

ن األحكام احملددة للتعديالت املقرتحة وتيسري مناقشة اختصاصات الفريق املقرتحة ترمي إىل االبتعاد ع
ا األطراف باعتبارها مسائل تثري انشغاهلا. وردًا على أسئلة مطروحة،  املسائل العديدة ذات الصلة اليت أثار
أوضحت املمثلة أن النتيجة املثالية املتوخاة من املناقشات هي حتديد املسائل اليت ميكن املضي يف معاجلتها 
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ا يف مرحلة الحقة. ورأت أن األطراف ستستفيد من إجراء  يف إطار بروتوكول مونرتيال ليتم التفاوض بشأ
  تبادل كامل وجهات النظر فيما بينها.

 ٦واعرتض بعض املمثلني على االقرتاح قائلني إن من األنسب معاجلة هذه املسألة يف إطار البند   -  ٥٨
ريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد قدم معلومات عن البدائل من جدول أعمال االجتماع، وأن تقرير ف

ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، وأنه يف ضوء عدم توافر بدائل واضحة لالستخدامات 
  الرئيسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، فال جدوى من املضي يف مناقشة املسألة.

ناقشات إضافية مشلت مشاورات غري رمسية، أفادت الرئيسة املشاركة أنه مل يتسن وبعد إجراء م  -  ٥٩
التوصل إىل توافق يف الرأي بشأن إنشاء فريق اتصال، على الرغم مما بذلته مجيع األطراف من مساع حثيثة. 

  وتوجهت بالشكر إىل األطراف ملا أبدته من مرونة وللطابع البناء الذي أسبغته على املناقشات.
وأعرب عدد من املمثلني عن خيبة أملهم حيال نتيجة املناقشات، ال سيما وأن أغلبية واضحة من   -  ٦٠

األطراف قد أعربت عن تأييدها لالقرتاح. وقالوا إن اجلمود احلايل بشأن هذه املسألة ميثل فرصة ضائعة 
م يتطلعون إىل العمل مع ز  مالئهم لتقدمي االقرتاحات إىل لتحقيق منافع هامة على صعيد محاية املناخ، وأ

االجتماع الرابع والعشرين لألطراف. وأعرب أحد املمثلني عن دهشته إزاء رغبة بعض األطراف يف إلقاء 
مسؤولية التعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية على كاهل بروتوكول كيوتو، السيما وأن بروتوكول 

  .مونرتيال هو اجلهة اليت خلقت املشكلة أصالً 
م القلق بشأن املناخ ومحاية األوزون، فقد كرروا رأيهم   -  ٦١ بيد أن ممثلني آخرين، وإن أعربوا عن مشاطر

القائل بأن بروتوكول مونرتيال ليس احملفل املناسب لبحث مركبات الكربون اهليدروفلورية، وقالوا إن االتفاقية 
  اإلطارية بشأن تغري املناخ توفر احملفل املالئم لذلك.

وقال ممثل آخر إن الوقت سيحني قريبًا عندما ستضطر األطراف إىل النظر يف مواصلة العمل   -  ٦٢
باستخدام طرائق أخرى غري التوافق يف الرأي. وردًا على سؤال مطروح، أكد ممثل األمانة أن بروتوكول 

  سبب الكامن وراء جناحه.مونرتيال قد اختذ مجيع قراراته حىت اليوم بتوافق اآلراء وأشار إىل أن ذلك هو ال
وتوجه مجيع املتكلمني بالشكر إىل الرئيسة املشاركة على ما قامت به من عمل جاد وما بذلته من   -  ٦٣

جهود بناءة إلجياد سبيل للمضي قدماً. واتفق الفريق العامل على إحالة التعديالت املقرتحة اليت وضعت بني 
ا، لينظر فيها االجتماع الرابع والعشرون لألطراف.أقواس معقوفة تدّل على عدم التوصل إىل اتفا   ق بشأ

  (تابع)من جدول األعمال)  ١١(البند  مسائل أخرى  -سادساً 
  )عبتاتالفات بين بيانات الصادرة والواردات المبلغ عنها (خاال  -ألف 

  [تستكمل فيما بعد]  -  ٦٤
  تمول مرافق إنتاج مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  -باء 

  [تستكمل فيما بعد]  -  ٦٥
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  استخدامات المواد الوسيطة للمواد المستنفدة لألوزون  -جيم
يب ورقة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر بشأن استخدامات املواد و قدم ممثل االحتاد األور   -  ٦٦

حالياً الوسيطة. وأشار املمثل إىل أن كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف مواد وسيطة تتجاوز 
املليون طن ومن املتوقع هلا أن تزداد، كما أن هناك خطورة من إمكانية حتويل كميات كبرية من املواد 

  املستنفدة لألوزون إىل استخدامات مقيدة مبوجب بروتوكول مونرتيال.
أن استخدام رابع كلوريد الكربون يف  ٢٠١٢وأشار إىل أن الفريق وجد يف تقريره املرحلي لعام   -  ٦٧
لعامل تصنيع وأن  اً مواد وسيطة وليس استخدامككلوريد الفاينل ميكن أن يعترب استخدامًا  مونومر   نتاجإ

، أن هذا االستخدام سيعترب استخدامًا للمواد ٢٣/٧األطراف كانت قد قررت يف وقت سابق، يف املقرر 
  .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١الوسيطة، على أساس استثنائي، حىت 

 قدم املمثل عرضًا عامًا خمتصرًا لألحكام الرئيسية ملشروع املقرر، الذي سيذكِّر األطراف، ومن مثَ   -  ٦٨
من مجلة أمور أخرى، بأن اإلبالغ عن كميات املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة كمواد وسيطة هو أمر 

فق إنتاج جديدة تستخدم من بروتوكول مونرتيال، ويدعوها إىل االمتناع عن تشغيل مرا ٧ملزم مبوجب املادة 
فر بدائل، ويطلب إليها حتديد العمليات اليت تستخدم افيها املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة يف ظل تو 

فيها املواد املستنفدة لألوزون كمواد وسيطة على أراضيها وإبالغ أمانة األوزون بذلك مع تقدمي معلومات 
م على يوستمتطلبات  تطبيقلوسيطة، ويطلب إليها النظر يف عن أي بدائل جديدة الستخدامات املواد ا

  حاويات املواد املستنفدة لألوزون.
شكر املمثلون االحتاد األوريب على تقدميه ملشروع املقرر، وأشار العديد منهم إىل أن هناك مقرتحاً و   -  ٦٩

م  مماثًال كان قد نُِظر فيه يف العام املاضي. وعرب املمثلون عن بعض التحفظات بشأن املقرتح لكنهم قالوا إ
على استعداد ملواصلة النقاش بشأن هذه املسألة. وقال أحد املمثلني إنه يتعني مناقشة مشروع املقرر نظراً 

تعمل جبد للتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون  ٥من املادة  ١ألن البلدان العاملة مبوجب الفقرة 
سيكون ضروريًا لتنفيذ مشروع زم اللوقت أو القدرة على بذل اجلهد اإلضايف االقليل من ال سوىوال متتلك 

  املقرر.
وأشار أحد املمثلني إىل ضرورة عدم االستمرار يف مناقشة املسألة نظرًا ألن استخدامات املواد   -  ٧٠

ملناسب النظر كول مونرتيال. ورداً على ذلك قال ممثل آخر إن من او الوسيطة ال ختضع للرقابة من جانب بروت
يف مشروع مقرر بشأن مسائل رصد املواد الوسيطة وومسها واإلبالغ عنها نظرًا ألنه كان قد طُِلب إىل 
الصندوق املتعدد األطراف أن ينظر يف متويل مشاريع لرصد انبعاثات رابع كلوريد الكربون املستخدم كمادة 

  وسيطة والتقليل منها إىل احلد األدىن.
ق العامل على أن تواصل األطراف اليت حتدثت، النقاش بشأن هذه املسألة وأن تبلغ فق الفريتوا  -  ٧١

ا.   الفريق العامل بنتائج مناقشا
  [تستكمل فيما بعد]  -  ٧٢
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العائدة على المناخ الفوائد  لتعظيمالصندوق المتعدد األطراف  أخرى غيرالتمويل من مصادر  حشد  - دال
  كبات الكربون الهيدروكلورية فلوريةلتخلص التدريجي المعجل من مر من ا
رى خأالتمويل من مصادر  حشدقرر بشأن مقدم ممثل سويسرا ورقة اجتماع حتتوي على مشروع   -  ٧٣
الصندوق املتعدد األطراف لتعظيم الفوائد العائدة على املناخ من التخلص التدرجيي املعجل من مركبات  غري

، الذي شجع األطراف على اختيار ١٩/٦وع املقرر إىل املقرر . وأشار مشر الكربون اهليدروكلورية فلورية
بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تقلل إىل احلد األدىن من اآلثار املناخية، ودعا اللجنة التنفيذية 

فة. للصندوق املتعدد األطراف إىل أن تعطي األولوية للمشاريع والربامج ذات الصلة اليت تتسم بفعالية الكل
ورغم أن اللجنة التنفيذية كانت قد أشارت يف اجتماعات سابقة إىل أن هذه اآلثار املناخية ميكن معاجلتها 

ت عن استعدادها بعر أ ٥من املادة  ١يف إطار الصندوق إال أن بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ق خلطط إدارة التخلص لبحث عن مصادر أخرى، من أجل السماح بتخصيص املوارد احملدودة للصندو ل

  التدرجيي. وأبدت البلدان املاحنة استعدادها لتقدمي متويل إضايف.
 وصل إىلتوكانت اللجنة التنفيذية قد نظرت يف وقت سابق يف مقرتح مماثل لكنها مل تستطع ال  -  ٧٤

متويل . ولذلك فإن مشروع املقرر هذا يسعى إىل تبسيط اإلجراءات من خالل إنشاء نافذة نتيجة بشأنه
لتوفري موارد تكمل التعهدات احلالية بالتربع للصندوق املتعدد األطراف. وسيتم اإلبقاء على هذه املوارد من 

دف إىل القضاء على البدائل ذات  االحرتار العاملي ملركبات  القدرة العالية على إحداثأجل مشاريع 
يفها اإلضافية تتجاوز عتبات فعالية الكلفة اليت الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت رُفضت على أساس أن تكال

ا نافذة  وافقت عليها اللجنة التنفيذية. ويقدم مشروع املقرر أفكارًا بشأن الكيفية اليت ميكن أن تعمل 
األهلية للخصول على التمويل، كما أنه مصمم لتجميع تعليقات واقرتاحات بشأن مسائل من قبيل 

  .عها واستخدامها، ومجاعتمادات خفض االنبعاثات
م يرون أن هناك ميزًة يف جوانب مشروع   -  ٧٥ ويف املناقشات اليت تلت ذلك قال عدد من املمثلني إ

. وسعى بعض املمثلني إىل احلصول على اتقشانملزيد من املضرورة إجراء ااملقرر املقرتح لكنهم أشاروا إىل أن 
  توضيح بشأن طبيعة ومصادر التمويل املقرتح.

سأل أحد املمثلني عما إذا كان تقدمي مشروع املقرر ال ميثل إقرارًا ضمنيًا بأن التمويل السابق من و   -  ٧٦
يشري  ال االقرتاحكان غري كاٍف. وقال ممثل سويسرا إن   ٥من املادة  ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

بطريقة تعظم الفوائد العائدة على هذه األموال  حلشدإىل نقص يف األموال بل إىل عدم وجود وسيلة مالئمة 
  املناخ.
وقال أحد املمثلني إن التمويل اخلاص بالتكاليف اإلضافية الزائدة خبالف تلك اليت يغطيها   -  ٧٧

الصندوق املتعدد األطراف هو مسألة حساسة ميكن أن تكون هلا آثار على جتديد موارد الصندوق وعلى 
دارة املستقبلية إلطط اخلالبيئة العاملية، وكذلك على إقرار ومتويل فرص التمويل يف املستقبل يف إطار مرفق 

التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقال أيضًا إنه مل يتم الوصل إىل قرار بشأن 
بدائل. مؤشر الصندوق املتعدد األطراف لألثر املناخي الذي اقُرتِح يف النص كوسيلة لتحديد األثر املناخي لل

وقالت ممثلة أخرى إن املبادئ التوجيهية لوضع خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
، عند إعدادها للخطط، مصادر متويل تتقصىاهليدروكلورية فلورية طلبت إىل الوكاالت املنفذة واألطراف أن 
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وع املقرر املقرتح. وقالت إن جتربة أخرى لتعظيم الفوائد اليت تعود على املناخ، ولذلك فإنه ال حاجة ملشر 
الطرف الذي تنتمي إليه تشري إىل أن تعبئة متويل إضايف هو يف الواقع أمر بالغ الصعوبة، وقالت إن بلدها 

راعية للمناخ عند املتكنولوجيات للدعم التعزيز  ىلإيفضل املمارسة احلالية للصندوق املتعدد األطراف الرامية 
  إنشاء املشاريع.

ا. تفقتوا  -  ٧٨   الفريق العامل على أن تناقش األطراف الراغبة هذه املسألة وأن تبلغه بنتائج مناقشا
  إعالن باليب أخر المستجدات فيما يتعلق  -هاء 

أشارت ممثلة اندونيسيا عند تقدميها هلذا البند إىل إعالن بايل بشأن االنتقال إىل بدائل للمواد   -  ٧٩
منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، والذي اعتمد يف االجتماع التاسع املستنفدة لألوزون ذات قدرة 

املشرتك ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وقد وقع 
والعشرين  طرفاً، وسيظل باب التوقيع مفتوحًا حىت االجتماع الرابع ٩٤على اإلعالن حىت اآلن ما جمموعه 

لألطراف يف تشرين الثاين/نوفمرب القادم. وقالت إن بروتوكول مونرتيال الذي يعد منوذجًا للتعاون الدويل 
الفعال يواجه حتديًا خطريًا على شكل بدائل للمواد املستنفدة لألوزون ذات القدرة العالية على إحداث 

لة ملواجهة هذا التحدي عن طريق العمل حنو االحرتار العاملي. وبعد أن قالت إن إعالن بايل يوفر وسي
االنتقال إىل بدائل للمواد املستنفدة لألوزون ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي، حثت مجيع 

  األطراف على توقيع اإلعالن قبل إغالق باب التوقيع.
يل، مشيدًا بإندونيسيا وتناول أحد املمثلني الكلمة للتعبري عن دعم حكومته الكامل إلعالن با  -  ٨٠

ا يف صياغة اإلعالن، وحث األطراف األخرى على توقيعه قبل االجتماع الرابع  على القيادة اليت أظهر
  والعشرين لألطراف. 

ودعا الرئيس املشارك األطراف املهتمة إىل مواصلة النقاش حول إعالن بايل بصورة غري رمسية   -  ٨١
  دونيسيا.وطلب أي توضيحات ضرورية من وفد ان

  الثانويةعن طريق التحكم في انبعاث النواتج  ٢٢-اإلنتاج النظيف للكربون الهيدروكلوري فلوري   - واو 
قدم ممثل املكسيك ورقة اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن اإلنتاج النظيف للكربون اهليدروكلوري   -  ٨٢

ركينا فاسو، وكندا، وجزر القمر، ومصر، ، قدمته بو الثانويةعن طريق التحكم يف انبعاث النواتج  ٢٢-فلوري 
واملكسيك، والسنغال، والواليات املتحدة األمريكية. وقال إن مشروع املقرر قد أُعد استجابة ألن مرافق أو 

- كمنتج فرعي للكربون اهليدروكلوري فلوري  ٢٣- ياهليدروفلور مركب الكربون خطوط إنتاج معينة تطلق 
االنبعاثات يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ وهلذا اقرتح مشروع املقرر أنه  ومل حتصل على أرصدة للحد من ٢٢

ينبغي للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف حبث مقرتحات خاصة مبشاريع إيضاحية فعالة التكلفة 
تصادي فريق التكنولوجيا والتقييم االق إىلدف إىل القضاء على االنبعاثات من هذا املنتج الفرعي، وطلب 

  إجراء دراسة عن تكاليف ومنافع مثل هذه املشاريع.
وقال عدد من املمثلني إن مشروع املقرر يتطلب مزيدًا من البحث. وقال أحد املمثلني، متحدثاً   -  ٨٣
هذه املسألة. إطار  ثها يفوينبغي حب الوسيطة واداستخدامات املجمموعة من البلدان، إن املسألة ترتبط ب سمبا

يف املستقبل القريب بسبب  ٢٢- آخر إنه بينما سينخفض إنتاج الكربون اهليدروكلوري فلوري وقال ممثل 
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التخلص التدرجيي من إنتاج واستهالك الكربون اهليدروكلوري فلوري، فمن احملتمل أن يستمر اإلنتاج لبعض 
ملعاجلة اآلثار ، وأن املسؤولية تقع على بروتوكول مونرتيال كمواد وسيطةالوقت من أجل االستخدامات  

تكاليف تدابري  السلبية ملقرراته. وعالوة على ذلك، سيكون من املفيد البدء يف مجع بيانات عن فعالية
  .٢٢-  أثناء إنتاج الكربون اهليدروكلوري فلوري ٢٣  - ياهليدروفلور الكربون  مركب التحكم يف انبعاثات

 ٢٣- مركب الكربون اهليدروفلوري انبعاثات وقال أحد املمثلني، وأيده ممثل آخر، إن التحكم يف   -  ٨٤
يدخل ضمن اختصاص اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وبذلك فإنه ال يدخل ضمن والية 

الجتماع األطراف الذي  ١٩/٦بروتوكول مونرتيال؛ كما أن اإلنتاج النظيف مل يكن أحد عناصر املقرر 
مركبات الكربون اهليدروكلوري فلوري. وقال أحد مقدمي مشروع املقرر  منيتناول التخلص التدرجيي املعجل 

إنه يتسق مع العمل الذي جيري يف إطار اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف من أجل وضع مشاريع 
طوعي أن اإلعداد ال أىللتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، مع مراعاة الفوائد بالنسبة للمناخ، ور 

ملشاريع تلقي الضوء على فعالية تكلفة مثل هذا العمل من شأنه تسهيل عمل بروتوكول مونرتيال. وقال ممثل 
ا أن تفيد ١٩/٦آخر إنه متشيًا مع املقرر  ، فإن مشروع املقرر املقرتح سيساعد على مجع معلومات من شأ

يارات التمويل اليت تبحثها اللجنة يف إعداد مشاريع ذات آثار بيئية منخفضة، وتوضيح آثار خمتلف خ
  التنفيذية.

فق الفريق العامل على أنه ينبغي لألطراف املهتمة مناقشة املسألة بصورة غري رمسية وتقدمي تقرير توا  -  ٨٥
ا.   إىل الفريق العامل عن نتائج مناقشا

  [تستكمل فيما بعد]  -  ٨٦
  مة الذي ُعقد مؤخراً على تنفيذ بروتوكول مونتريالج مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستداائآثار نت  - زاي 

قدمت ممثلة سانت لوسيا ورقة اجتماع مقدمة من سانت لوسيا وترينيداد وتوباغو بشأن آثار مؤمتر   -  ٨٧
من الوثيقة  ١٧٨األمم املتحدة للتنمية املستدامة بالنسبة لتنفيذ بروتوكول مونرتيال. وأشارت إىل أن الفقرة 

ر األمم املتحدة للتنمية املستدامة اعرتفت باحلالة اخلاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية نظراً اخلتامية ملؤمت
ا،  ألوجه ضعفها الفريدة واخلاصة، مبا يف ذلك صغر حجمها، وبعدها، وقلة مواردها وضآلة قاعدة صادرا

طرفًا من  ٣٩أن أشارت إىل أن اخلارجية. وبعد  ةوتعرضها للتحديات البيئية العاملية وللصدمات االقتصادي
ا األمم املتحدة بوصفها من الدول اجلزرية الصغرية  ١٩٧وع مجم طرفًا يف بروتوكول مونرتيال اعرتفت 

النامية، أوضحت أن مشروع املقرر سيطلب إىل األطراف االعرتاف بأوجه ضعفها ووضعها يف االعتبار عند 
ا مبوج ب الربوتوكول، وحبث جهودها الختيار بدائل فعالة من حيث مطالبة هذه الدول بالوفاء بالتزاما

  التكلفة ومالئمة لألوزون واملناخ يف املدى البعيد واالنتقال إىل هذه البدائل.
وأعرب كثري من املمثلني، من بينهم ممثلون لدول جزرية صغرية نامية أخرى، عن دعمهم ملشروع   -  ٨٨

مواصلة حبثها حىت يتسىن هلم دعوا إىل املسألة و رًا لتشعب نظ احلذرطلب توخي املقرر. إال أن البعض 
ما يأمالن يف توسيع نطاق  التوصل إىل فهم أفضل هلدف وآثار فقرة املنطوق املقرتحة. وقال ممثالن إ

  االقرتاح حىت يتسىن إدراج بلدان أخرى وأوجه ضعفها يف مواجهة تغري املناخ.
من الوثيقة اخلتامية  ١٧٨مناقشة االقرتاح، نظرًا ألن الفقرة رض على اوقال أحد املمثلني إنه يع  -  ٨٩

  ملؤمتر التنمية املستدامة ال تتضمن أي إشارة للمواد املستنفدة لألوزون.
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م فيما يتعلق بإنشاء فريق اتصال ملواصلة املناقشة. واقرتح أحدهم   -  ٩٠ وأعرب عدة ممثلني عن حتفظا
الفرتة الفاصلة ة أثناء االجتماع احلايل، فإنه ميكن مناقشة هذه املسألة يف أنه نظراً لضيق الوقت املتاح للمناقش

  فق الفريق العامل على أن جتري األطراف املهتمة مشاورات غري رمسية.ت. وانيبني الدورت
  [تستكمل فيما بعد]  -  ٩١

  من جدول األعمال) ١٢اعتماد التقرير (البند   -  سابعاً 
  [تستكمل فيما بعد]  -  ٩٢

  من جدول األعمال) ١٣اختتام االجتماع (البند   - ثامناً 
  [تستكمل فيما بعد]  -  ٩٣

___________  


