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  االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا
  حلماية طبقة األوزون

  ريالن لألطراف يف بروتوكول مونتواالجتماع العشر
  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٦الدوحة 
  * من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع املستوى٦البند 

تقرير الرؤساء املشاركني لالجتماع التحضريي، والنظر 
 باعتمادها يف االجتماع الثامن اليت يوصىيف املقررات 

ؤمتر ية فيينا واالجتماع العشرين ململؤمتر األطراف يف اتفاق
  ألطراف يف بروتوكول مونتريالا

 املقترحة على بروتوكول مونتريال ومشاريع املقررات والتنقيحاتاملقترحات 
والتقارير اليت أعدها الرؤساء املشاركون ألفرقة االتصال املعنية حبملة اإلنتاج 

 واد املستنفدة لألوزونواالستخدامات الضرورية، وبتدمري املخزونات من امل
  ، وبتجديد موارد الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالوخمزوناا

تيسرياً ألعمال االجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف   - ١
  . فصوليف بروتوكول مونتريال، أعدت األمانة هذه الوثيقة اليت تتكون من ثالثة

 املقترحة على بروتوكول مونتريال اتيحوالتنقوحيتوي الفصل األول على املقترحات   - ٢
ومشاريع املقررات اليت قدمتها األطراف ونظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية التابع لألطراف يف 

توح العضوية قد أحرز ومل يكن الفريق العامل املف. بروتوكول مونتريال يف اجتماعه الثامن والعشرين
توافقا يف اآلراء بشأن هذه املقترحات ومشاريع املقررات، لكنه اتفق على أن يتوىل حبثها االجتماع 

وحيتوي الفصل األول أيضاً على مشروعي مقررين بديلني بشأن توسيع آلية سعر . العشرون لألطراف
وطنية مسامهاا يف الصندوق متعدد الصرف الثابت اليت تستخدمها األطراف لتسدد بالعمالت ال

وسيتيح أحدمها توسيع اآللية لتشمل التجديد القادم ملوارد . األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

                                                        
*  UNEP/Ozl.Conv.8/1-UNEP/Ozl.Pro.20/1.  
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وقد أعدت األمانة . الصندوق فيما سيتيح اآلخر توسيعها لتشمل كافة عمليات التجديد يف املستقبل
  . هذين املشروعني بطلب من األطراف

 الفصل الثاين على مشاريع املقررات اليت أعدا األمانة بشأن املسائل اإلدارية املتعلقة وحيتوي  - ٣
وقد دأبت األطراف يف االتفاقية والربوتوكول على اعتماد هذه . باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال

  .املقررات يف اجتماعاا السنوية
ة من الرؤساء املشاركني ألفرقة االتصال اليت وحيتوي الفصل الثالث على تقارير موجزة مقدم  - ٤

أنشأها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين واملعنية حبملة اإلنتاج 
، وبتجديد موارد الصندوق اخمزونا واملواد املستنفدة لألوزونواالستخدامات الضرورية، وبتدمري 

  .متعدد األطراف
 ىل أنّ التغيريات اليت أُدخلت على الصيغ السابقة ملشاريع املقررات أو علىوجتدر اإلشارة إ  - ٥

الواردة يف الفصلني األول والثاين من هذه الوثيقة ال تعدو أن تكون تصويبات التعديالت أو  التنقيحات
ت مثالً وباستثناء بعض التغيريات الشكلية البسيطة اليت أُدخل. ألخطاء أشار إليها مقدمو تلك املقترحات

على أرقام الفقرات واحلواشي، فإنّ املذكرات الواردة يف هذين الفصلني مل خيضع أي منها، منذ إعداده 
وكذلك التقارير . لالجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية، إىل حترير من قبل األمانة

ة االتصال فإنها معروضة أيضاً من دون املقدمة من الرؤساء املشاركني ألفرقالواردة يف الفصل الثالث 
  .حترير من قبل األمانة

وتتوقّع األمانة أن تعد هلذه الوثيقة إضافة أو إضافات تتضمن مقررات مقترحة إضافية قد   - ٦
  .تقدمها األطراف قبل اجتماعها العشرين

لفريق العامل املفتوح  املقترحة ومشاريع املقررات اليت نظر فيها ااتيحوالتنقاملقترحات   -أوالً 
  العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرون

مقدم من (مقترح بشأن تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة   -ألف 
  )األرجنتني

  املقترح  - ١
تقترح حكومة مجهورية األرجنتني على األطراف يف بروتوكول مونتريال أن تتخذ إجراءات   - ٧
 لدى البلدان )١(تلبية احلاجة إىل تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزةل

  :األعضاء وتوصي مبا يلي

                                                        
تعين املخزونات داخل األجهزة جمموع كمية املواد يف ما هو موجود من املعدات واملخزونات من املواد   )١(

 .مل تنطلق بعد إىل الغالف اجلويالكيميائية والرغاوى واملنتجات األخرى اليت 
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حتديد اإلجراءات والوسائل الكفيلة جبعل مجيع األطراف تدمر املخزونات من املواد   )أ(
، جيب ٥ من املادة ١لعاملة مبوجب الفقرة ويف البلدان ا. املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة
   والتقنية من الصندوق متعدد األطراف؛املاليةأن تكون هذه التدابري مدعومةً باملساعدات 

توسيع نطاق اإلجراءات املذكورة أعاله لتشمل تدمري الفوائض من املواد املستنفدة   )ب(
ية ومل تستخدم وقت إجازا، أو عند لألوزون اليت كانت يف األصل إلعفاءات االستخدامات الضرور

استريادها كمواد خام إلنتاج مواد مستنفدة لألوزون، أو ألسباب تعود إىل ما كان متوقَّعا بشأن 
  التخلص منها؛

  املوافقة على مقرر يف االجتماع العشرين لألطراف ينص على اعتماد التنقيحات   )ج(
  .أو التعديالت الضرورية على بروتوكول مونتريال

  األساس  - ٢
 كانت اجلهود العاملية اليت بذلت يف السنوات العشرين األخرية للحد من املواد املستنفدة   - ٨

. لألوزون واستعادة عافية طبقة األوزون تعد واحدة من أكرب النجاحات يف جمال التعاون البيئي الدويل
مال انبعاث كميات هائلة من املواد وعلى الرغم من التقدم اجلماعي املُحرز يف هذا الصدد، فإن احت

املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة يشكل ديداً كبرياً لطبقة األوزون االستراتوسفريي وميكن 
وهذه املخزونات موجودة يف . أن يؤدي إىل تراجع كبري يف التقدم احملرز يف استعادة عافية األوزون

اهلواء الثابتة والنقالة، ورغاوى العزل احلرارية وخمزونات  وأجهزة تكييف )٢(الغالب داخل الثالجات
  .املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة أو املستردة

وتعزى االنبعاثات احلالية من املواد املستنفدة لألوزون وبدائلها، إىل حد كبري ألمناط   - ٩
ات الكربون وفيما خيص مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركب. استخدامها يف السابق

اهليدروكلورية فلورية، تعود نسبة كبرية من انبعاثاا احلالية واملقبلة إىل ما هو خمزون منها داخل 
وال توجد ضوابط لتقييد انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون . األجهزة

اقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن اهليدروكلورية فلورية هذه، سواء يف إطار بروتوكول مونتريال أو اتف
تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا، على الرغم من أن بعض البلدان لديها سياسات وطنية فعالة 

  .هلذا الغرض

                                                        
فريق التكنولوجيا والتقييم /أنظر برنامج األمم املتحدة للبيئة، الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  )٢(

القضايا املتعلقة مبركبات الكربون اهليدرو : محاية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي: االقتصادي، التقرير اخلاص
وملا كان العمر  ("٥٨، يف صفحة )٢٠٠٥(، امللخص التقين الفلوراملشبعة ب كربون املركبات اهليدرووفلورية 

 يف املائة بشكل متواتر كل ٥ عاماً، فإن االستغناء عنها والتصرف فيها حيدث بنسبة ٢٠االفتراضي للمربدات منطياً 
 طن ٧٥٠٠ غرام للوحدة، أي جمموع ١٠٠ على  مليون مربد تقريباً من اليت حتتوي٧٥وهذا يعين التخلص من . عام

 )."من املربدات كل عام
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ومن شأن تدمري مجيع املخزونات املوجودة يف أجهزة التربيد وتكييف اهلواء العتيقة اعتباراً من   - ١٠
يساوي عامني املوعد املقدر لعودة نسبة الكلورين الفعلي يف الغالف ، أن يسرع مبا ٢٠٠٨عام 

. )٣(، األمر الذي يساعد يف تعزيز انتعاش طبقة األوزون١٩٨٠االستراتوسفريي إىل مستويات عام 
عرب مجيع [التدابري املتعلقة مبا بعد اية عمر املواد "ووفقاً لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، فإن 

تدابري متسقة وتساهم مسامهة كبرية يف حتقيق وفورات يف ناحييت األوزون واملناخ معاً، مع ] طاعاتالق
 باليني طن مبعادالت ثاين ٦ طن بداالت استنفاد األوزون وحنو ٣٠٠ ٠٠٠وفورات تراكمية تبلغ حنو 

  )٤(.٢٠٥٠ إىل ٢٠١١يف الفترة من ." أكسيد الكربون
بعث أغلبية هذه املخزونات املوجودة داخل األجهزة إىل الغالف وبدون هذه اإلجراءات، ستن  - ١١

، وحبلول هذا الوقت ميكن أن تساوي االنبعاثات من خمزونات مركبات الكربون ٢٠١٥اجلوي يف عام 
طنان مبعادالت ثاين باليني من األ ٧,٤ - ٦,٠الكلورية الفلورية املوجودة داخل األجهزة وحدها حنو 

وتوجد تكنولوجيات فعالة من حيث التكاليف ملنع معظم . ٢٠١٥ و٢٠٠٢أكسيد الكربون بني 
  )٥(.انبعاثات هذه املركبات اليت لوال تلك التكنولوجيات الستنفدت بالتسرب

                                                        
نظر امللحق بالتقرير املشترك بني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم أ )٣(

ا والتقييم يشار إليه فيما يلي مبلحق فريق التكنولوجي [١٠، الصفحة )٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(االقتصادي 
  ].االقتصادي

، تقرير فرقة العمل املعنية مبسائل مركبات ١٨/١٢ا والتقييم االقتصادي للمقرر ياستجابة فريق التكنولوج  )٤(
واملنافع العائدة من عمليات خفض ) ةكيز خاص على آلية التنمية النظيفمع تر(الكربون اهليدروكلورية فلورية 

، )٢٠٠٧أغسطس /آب(لتدرجيي السابق من هذه املواد وغريه من التدابري العملية، االنبعاثات واليت أحرزها التخلص ا
 :الوثيقة متاحة على املوقع الشبكي التايل. ١٢الصفحة 

pdf.2007Aug-HCFC-TaskForce-TEAP/Reports_TEAP/Reports/TEAP/Panels_Assessment/org.unep.ozone://http  
 وتشري اجلداول هنا فقط إىل مركبات الكربون .]يشار إليها فيما يلي باستجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[

خزونات داخل األجهزة من مركبات الكربون وتقدر امل. الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
الكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون 

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري . ٢٠٠٢ جيغا طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون يف عام ٢١البريوفلورية بنحو 
القضايا : محاية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي: التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، التقرير اخلاصفريق /املناخ

، )٢٠٠٥(املتعلقة مبركبات اهليدرو كربون الفلورية واملواد الكربونية الفلورية املشبعة، ملخص لصانعي السياسات 
 HCFC وCFCزونات داخل األجهزة من املركبات ت املخغل ب٢٠٠٢يف عام ) ("النص اإلجنليزييف  (٩الصفحة 

، على )احتماالت االحترار العاملي املباشر بالوزن( ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١ و٤ و١٦ حنو HFCو
 ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، على ٥ و٥ و٨ ستبلغ هذه املخزونات قرابة ٢٠١٥ويف عام . التوايل

فريق /يشار إليه فيما يلي مبلخص الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ") [ريو العمل املعتادالتوايل، يف سينا
  ملحق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، احلاشية ]. التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اخلاص بصانعي السياسات

 ").دمري على نطاق واسع للمخزونات داخل األجهزةمل يدرج يف سيناريو العمل املعتاد الت ("١٥ أعاله، الصفحة ٢
، سوف تتجاوز خمزونات املواد املستنفدة لألوزون داخل األجهزة مجيع املصادر ٢٠١٥بعد عام   )٥(

  واملخزونات األخرى جمتمعة من ناحية انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون سواء من حيث داالت استنفاد األوزون 
 .عامليأو قدرات االحترار ال
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ومن شأن اإلجراءات الضرورية ملنع انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات   - ١٢
ت داخل األجهزة أن تقلّل من انبعاثات مركبات الكربون الكربون اهليدروكلورية فلورية من املخزونا

وبالتايل فإن اإلجراءات املتخذة يف التصدي هلذه .  مما يزيد يف تعزيز محاية املناخ-اهليدروفلورية 
  .األوزونواملخزونات ستؤدي إىل مضاعفة الفوائد العائدة لفائدة محاية املناخ 

  خذه األطراف يف االجتماع العشرين لألطرافالعناصر الضرورية يف املقرر الذي تت  - ٣

متويل تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة يف األطراف العاملة   )أ(
  ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

إنّ متويل تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة يف البلدان   - ١٣
نامية من شأنه أن يستفيد من التمويل عن طريق الصندوق متعدد األطراف، وإذا اقتضى األمر، من ال

ويوضح تاريخ . التمويل من املصادر اإلضافية التكميلية املخصصة خلفض غازات االحتباس احلراري
اد املقررات الصادرة عن اجتماعات األطراف أن تعزيز تدمري املخزونات داخل األجهزة من املو

 كانت تعد ٥ من املادة ١املستنفدة لألوزون واملساعدة يف تدمريها يف بلدان األطراف العاملة بالفقرة 
منذ أمد طويل من الشواغل اليت تتطلب ختصيص املوارد الكبرية وذلك ليس فقط ضمن إطار 

راً  وميكن أن يبدأ التمويل من الصندوق متعدد األطراف فو)٦(.صالحيات بروتوكول مونتريال
تكاليف تدمري املواد املستنفدة لألوزون ) د: "(وميكن حتقيق ذلك بإضافة البند التايل. باملشاريع التجريبية

الزائدة عن احلاجة وغري املرغوب فيها وامللوثة املوجودة يف املعدات واملخزونات من املواد الكيميائية 
يف اية القائمة اإلرشادية للتكاليف " ف اجلويوالرغاوى وغريها من املواد اليت مل تطلق بعد يف الغال

  .)(UNEP/OzL.Pro.4/15املرفق الثامن لتقرير االجتماع الرابع ملؤمتر األطراف الوارد يف الوثيقة (اإلضافية 

توفري احلوافز جلميع األطراف من أجل تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة   )ب(
  داخل األجهزة

ميكن جعل تدمري كميات مناسبة من املواد املستنفدة لألوزون شرطاً إلعفاءات االستخدامات   - ١٤
 لالجتماع الرابع ملؤمتر األطراف بشأن ٤/٢٥احلرجة من خالل إجراء تعديل يف املقرر /الضرورية

  )٧(.االستخدامات الضرورية

                                                        
املقرر : وتشمل أمثلة املقررات اليت تتناول تدمري خمزونات املواد املستنفدة لألوزون داخل األجهزة ما يلي  )٦(
؛ واملقرر ١٧/١٧؛ واملقرر ٧/٣١؛ واملقرر ٤، الفقرة ٤/٢٤؛ واملقرر ٢، الفقرة ٤/١٢؛ واملقرر ٧، الفقرة ٤/١١

 .١، الفقرة ١٧/١٨
  :نظرأ  )٧(

Sarma, K. Madhava, Strengthening the Montreal Protocol: The Step-by-step Approach of the 
Montreal Protocol, in The Montreal Protocol: Celebrating 20 Years Of Environmental Progress 
(ed. Kaniaru, Donald) 203-13, at 209. (Cameron May 2007). 
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غري أنه، . ٥ من املادة ١لفقرة وميكن تطبيق هذا احلكم مباشرة على األطراف غري العاملة با  - ١٥
بالنسبة لألطراف غري العاملة ذا احلكم، ميكن تطبيقه بعد مخسة سنوات، ابتداء من السنة اليت يبدأ فيها 

 من ١نفاذ إعفاءات االستخدامات الضرورية أو احلرجة بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .٥ املادة

تنفدة لألوزون بعد انتهاء إعفاءات االستخدامات الضرورية بالنسبة تدمري الفائض من املواد املس  )ج(
  جلميع األطراف

  .٥ حاء، واملادة ٢ ألف إىل ٢ و٢ميكن حتقيق هذا األمر بتعديل املادتني   - ١٦

مشروع مقرر بشأن تطبيق أحكام بروتوكول مونتريال التجارية على مركبات الكربون   -باء 
  )م من أستراليامقد(اهليدروكلورية فلورية 

  إن االجتماع العشرين لألطراف يقرر،
 الذي يوضح تعريف الدول غري األطراف يف هذا الربوتوكول ١٥/٣ إىل املقرر إذ يشري

ألغراض حتديد التزامات األطراف يف تعديلي كوبنهاجن وبيجني على برتوكول مونتريال بشأن تدابري 
  لورية،الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية ف

 الصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف بشأن تسريع التخلص ١٩/٦ إىل املقرر وإذ يشري
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك حتديد التاريخ اجلديد للتجميد وهو 

  ،٥ بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة ٢٠١٣يناير /  كانون الثاين١
 بأن تسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على وإذ يسلم

 يقدم العمل بتدابري الرقابة على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٩/٦النحو احملدد يف املقرر 
 إىل عام ٢٠١٦ من الربوتوكول من عام ٥ من املادة ١بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

٢٠١٣،  
  : اليت تنص علي ما يلي١٥/٣من املقرر ) أ (١إلغاء الفقرة   -١

  الوارد يف الفقرة " يف هذا الربوتوكول" دوالً ليست أطرافاً"مصطلح "ال ينطبق "
 من ٥ من املادة ١ على تلك الدول اليت تعمل مبوجب الفقرة ٤ من املادة ٩

تدابري رقابة إنتاج  عندما تصبح ٢٠١٦يناير /الربوتوكول حىت أول كانون الثاين
واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية موضع تنفيذ، وفقاً لتعديلي 

 من ٥ من املادة ١كوبنهاجن وبيجني، بالنسبة للدول اليت تعمل مبوجب الفقرة 
  "الربوتوكول؛

  :واالستعاضة عنها بالفقرة التالية
 من ٩الوارد يف الفقرة " توكوليف هذا الربو" دوالً ليست أطرافاً"ال ينطبق مصطلح "

 من الربوتوكول ٥ من املادة ١ على تلك الدول اليت تعمل مبوجب الفقرة ٤املادة 
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 عندما تصبح تدابري رقابة إنتاج واستهالك ٢٠١٣يناير /حىت أول كانون الثاين
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية موضع تنفيذ، وفقاً لتعديلي كوبنهاجن 

  " من الربوتوكول؛٥ من املادة ١نسبة للدول اليت تعمل مبوجب الفقرة وبيجني، بال

مشروع مقرر بشأن اإلجراءات اليت تتخذها األطراف للحد من املخزونات واالنبعاثات من املواد   -جيم 
إدارة املخزونات املوجودة (املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها أو املخزونة يف املعدات واملنتجات 

  )مقدم من االحتاد األورويب) (ل األجهزةداخ
 خلُص إىل أنّ انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون من ٢٠٠٦ أن التقييم العلمي لعام إذ تالحظ

  )٨(،املخزونات داخل األجهزة أعلى من االنبعاثات من أي قطاع آخر
فريق احلكومي  أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي درس، باالشتراك مع الوإذ تالحظ

الدويل املعين بتغري املناخ، الروابط بني األوزون وتغري املناخ، وأن أحدث بيانات فريق التكنولوجيا 
 تشري إىل أن انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون من املعدات واملنتجات يبلغ )٩(والتقييم االقتصادي

، وهذه أيضاً هلا ٢٠١٥ - ٢٠٠٢لفترة  مليون طن بداالت استنفاد األوزون يف ا١,٦جمموعها حوايل 
 جيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، ٦,٧إمكانية كبرية على إحداث االحترار العاملي تبلغ حنو 

  ،وأنه ميكن اختاذ تدابري فعالة من حيث التكلفة حلماية طبقة األوزون والتخفيف من حدة تغري املناخ
إجراءات يف أقرب فرصة، ألن انبعاثات كبرية وميكن  منها للحاجة امللحة إىل اختاذ وإدراكاً

منعها من املواد املستنفدة لألوزون املعمرة واليت هي أيضاً من غازات االحتباس احلراري تطلق حالياً إىل 
  )١٠(،الغالف اجلوي، وألن نسبة العائد إىل التكلفة إلزالة هذه االنبعاثات تنخفض مبرور الزمن

 من اتفاقية فيينا اليت تنص على أنه جيب على ٢ات العامة الواردة يف املادة  إىل االلتزاموإذ تشري
اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية املناسبة والتعاون من أجل تنسيق "... األطراف، يف مجلة أمور، 

نشطـة، السياسات املناسبة ملراقبة أو حتديد أو خفض أو منع األنشطة البشرية إذا ما اتضح أن هلذه األ
أو من املرجح أن تكون هلا، آثار ضارة نامجة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل يف طبقة 

  ،"األوزون

                                                        
حدده التقييم العلمي هو عملية سابقة خاصة بالتخلص التدرجيي من كان اال الرئيسي اآلخر الذي   )٨(

االجتماع التاسع عشر فقد اختذت األطراف إجراءات بشأن تلك املواد يف . مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 .ننات داخل األجهزة من املواد املستنفدة لألوزوو، ولكنها مل تعاجل بعد اال املتعلق باملخزلألطراف

بالتقرير املشترك للفريق ) ٢٠٠٥(تشري التقديرات الواردة يف ملحق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   )٩(
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل أنّ خمزونات املواد املستنفدة لألوزون 

 مليون طن ٢,١، وستبلغ ٢٠٠٢ طن بداالت استنفاد األوزون يف عام  مليون٣,٧داخل األجهزة كانت تبلغ حوايل 
 .٢٠١٥ - ٢٠٠٢ مليون طن بداالت استنفاد األوزون يف الفترة ١,٦ انبعاثات قدرها وهو يشري إىل. ٢٠١٥يف عام 

، ٢٠١٥ وعام ٢٠٠٢لعام ) ٢٠٠٥(باستقراء اجتاهات تقديرات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   )١٠(
 طن بداالت استنفاد األوزون يف السنة ١٨٠ ٠٠٠در أن االنبعاثات من املخزونات داخل األجهزة تبلغ حالياً حوايل نق
 ستبلغ االنبعاثات من هذه املخزونات ٢٠١٥ويف عام ).  طن متري من معادل ثاين أكسيد الكربون يف السنة١ ٦٥٧(

 .٢٠٠٢حنو نصف املستوى الذي كانت عليه يف عام 
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 حيث األطراف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة عملياً ملنع ٤/٢٤ إىل أن املقرر وإذ تشري
 من ٥ري العاملة باملادة  يوصي بأن حتد األطراف غ٧/١٢انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة، وأن املقرر 

  ،انبعاثات اهلالونات إىل احلد األدىن وذلك، يف مجلة أمور، بالنظر يف وقف نظم اهلالونات غري احلرجة
 يف تدمري املخزونات غري املرغوب ٥ رغبة عدد من األطراف العاملة مبوجب املادة وإذ تالحظ

نع انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون من املخزونات فيها من املواد املستنفدة لألوزون، والفوائد البيئية مل
داخل األجهزة يف أقرب فرصة ممكنة؛ والتقييم اجلاري املتصل بذلك الذي تقوم به اللجنة التنفيذية 

  ،للصندوق متعدد األطراف
   أن عدداً من األطراف قدم مقترحات بشأن ما ميكن اختاذه من مقررات وإذ تالحظ

ت، وإذ يعترف باحلاجة إىل النظر بعناية يف اإلجراءات املتعلقة باملخزونات وما  أو تعديالتنقيحاتأو 
يترتب عليها من آثار على حتقيق التخلص التدرجيي الكامل من املواد املستنفدة لألوزون الذي يتيح 

  ،تعايف طبقة األوزون يف الوقت املناسب
 املواد املستنفدة لألوزون  أن أطرافاً عديدة اعتمدت تشريعات حتظر تنفيسوإذ تالحظ

وتقضي باختاذ تدابري ملكافحة التسرب والسترداد املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها، ولكن االنبعاثات 
  ،مستمرة ألن إنفاذ التشريعات ليس متساوياً ومل توضع أفضل املمارسات ومل تنفذ على نطاق واسع

املشروعة يف املواد املستنفدة لألوزون  ضرورة احلد من التجارة غري وإذ تضع يف اعتبارها
املستردة من املعدات واليت تشحن باعتبارها من مواد بكر مستنفدة لألوزون أو من خالئط حمتوية على 

  ،املواد املستنفدة لألوزون
  :تقرر األطراف ما يلي

 أن تزيد من حتسني تنفيذ التشريعات) ١ (٥على األطراف غري العاملة مبوجب املادة   - ١
الوطنية واإلقليمية وغريها من التدابري اليت حتول دون تنفيس أو تسرب أو انبعاث املواد املستنفدة 

  :لألوزون، وذلك عن طريق ضمان ما يلي
االسترداد املناسب للمواد املستنفدة لألوزون من املعدات اليت حتتوي على املواد   )أ(

 اية عمرها، حيثما كان ذلك ممكناً يف تطبيقات املستنفدة لألوزون، أثناء صيانتها واستخدامها ويف
  مثل التربيد وتكييف اهلواء ومضخات احلرارة واحلماية من احلرائق واملذيبات وعوامل التصنيع؛

استخدام أفضل املمارسات ومعايري األداء عند منع انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون   )ب(
زون، سواء عن طريق االسترداد أو إعادة التدوير أو االستصالح يف اية دورة عمر املواد املستنفدة لألو

  أو إعادة االستخدام كمواد وسيطة أو التدمري؛
تشجع األطراف على مكافحة االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون   - ٢

يط حمتوية على املواد املستردة من املعدات واليت تشحن باعتبارها مواد بكر مستنفدة لألوزون أو من خمال
  ؛١٩/١٢املستنفدة لألوزون، وإذا اقتضى األمر عن طريق تطبيق التدابري الواردة يف املقرر 
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تشجع األطراف على الشروع يف وضع استراتيجيات وطنية أو إقليميه إلدارة   - ٣
طاعات، وميكن أن تشمل االستراتيجيات فيما تشمل، لكل قطاع من الق. املخزونات داخل األجهزة

واألطراف مدعوة إىل تقدمي استراتيجياا وحتديثاا الالحقة . املسائل املدرجة يف املرفق ألف هلذا املقرر
وستدرج االستراتيجيات يف موقع أمانة األوزون على . إىل أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن

  اإلنترنت، الذي سيتم حتديثه بانتظام؛
جيا والتقييم االقتصادي تقدمي تقرير يف موعد ال يتجاوز أن تطلب إىل فريق التكنولو  - ٤

يوحد مجيع البيانات املتاحة عن خمزونات ] ٢٠٠٩أبريل / نيسان١] [االجتماع العشرين لألطراف[
املواد املستنفدة لألوزون داخل األجهزة ويلخص هذه املعلومات، وحيدد القطاعات اليت يكون فيها 

وزون جمدياً من الناحيتني التقنية واالقتصادية، والسيما يف األطراف العاملة استرداد املواد املستنفدة لأل
، واالعتبارات املرتبطة بذلك من حيث النسبة بني العائد والتكلفة، مع مراعاة اعتبارات النسبة ٥باملادة 

  بني العائد والتكلفة لكل من األوزون واملناخ؛
التعاون مع فريق التكنولوجيا والتقييم أن تطلب إىل أمانة األوزون أن تنظم، ب  - ٥

االجتماع التاسع والعشرين للفريق ] [االجتماع العشرين لألطراف[االقتصادي، حلقة عمل قبل انعقاد 
مباشرة، لكي تسهل على األطراف حتليل تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم ] العامل املفتوح العضوية

اله وغريه من املعلومات ذات الصلة، ولتبادل املمارسات اجليدة،  أع٤ إليه يف الفقرة  املشاراالقتصادي
ولتيسري املداوالت الالحقة حول اإلجراءات ادية اليت ميكن إدراجها يف االستراتيجيات املشار إليـها 

  ؛٣يف الفقرة 
األطراف وغريها من اهليئات ذات الصلة مدعوة إىل أن تقدم عن طريق اللجنة   - ٦
تائج اليت توصلت إليها واقتراحاا يف الوقت املناسب الذي يتيح للجنة التنفيذية أن تقدم التنفيذية الن

لتحديد خيارات التمويل ] االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية[تقريرها إىل 
الطوعية،  واآلليات القطاع العام والقطاع اخلاصالفعالة من حيث التكلفة، مبا يف ذلك من مصادر 

  ملشاريع البيان العملي للتدمري اخلاصة باسترداد املواد املستنفدة لألوزون يف القطاعات الرئيسية؛
ستنظر األطراف يف مسألة املخزونات مرة أخرى يف االجتماع احلادي والعشرين   - ٧

واد املستنفدة لألطراف، للبت يف وجود أي حاجة الختاذ القرارات الالزمة ملعاجلة مسألة انبعاثات امل
لألوزون من املخزونات داخل األجهزة والعتماد التدابري الفعالة من حيث التكلفة الالزمة حلماية طبقة 

  .األوزون واليت هلا أيضاً فوائد للمناخ العاملي

  ألف/٢٠املرفق ألف مبشروع املقرر 
 اإلقليمية اخلاصة باختاذ قائمة إرشادية بالعناصر اليت ينبغي إدراجها يف االستراتيجيات الوطنية أو

  إجراءات من جانب األطراف بشأن إدارة املخزونات داخل األجهزة
أفضل البيانات املتاحة عن املستويات احلالية للمخزونات داخل األجهزة واالنبعاثات واسترداد   )أ(

التركيب (املواد املستنفدة لألوزون يف املراحل الرئيسية من عمر املعدات واملنتجات 
  ؛)ستخدام والصيانة واية العمر واملعلومات األخرى ذات الصلةواال
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خطط العمل واجلداول الزمنية املقترحة للحد من االنبعاثات والتقليل منها إىل احلد األدىن   )ب(
واسترداد املواد املستنفدة لألوزون يف كل مرحلة من مراحل العمر الرئيسية، مبا يف ذلك النظر 

  يف حظر االستخدام؛
طريقة تنفيذ أفضل التكنولوجيات وأفضل املمارسات واملعايري ومؤشرات األداء املرتبطة ا   )ج(

  املتاحة؛
األنشطة اخلاصة باستحداث أو حتسني احلوافز واإلجراءات لضمان استرداد املواد املستنفدة   )د(

  لألوزون؛
وتدمري املواد املستنفدة لألوزون، عن استعادة ) مادياً ومالياً(حتديد الكيانات املسؤولة قانوناً   )ه(

  والكيانات املسؤولة عن اإلنفاذ؛
املنشآت احملتوية على املواد املستنفدة /األنشطة اخلاصة بالوقف املبكر لتشغيل املعدات  )و(

لألوزون، وتدمري املواد املستنفدة لألوزون اليت ال لزوم هلا، يف القطاعات غري احلرجة وغري 
ذات إمكانية احترار /د بدائل ال تشتمل على املواد املستنفدة لألوزون وحيثما توجالضرورية

  عاملي منخفضة؛
األنشطة املخططة املعنية بتدريب واعتماد الفنيني املسؤولني عن إدارة خمزونات املواد املستنفدة   )ز(

  لألوزون؛
  .العناصر األخرى ذات الصلة  )ح(

األطراف خلفض استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر مشروع مقرر بشأن التدابري اليت تتخذها   -دال 
الصحي ومعامالت ما قبل الشحن وما يتصل ذا االستخدام من انبعاثات، وذلك محايةً لطبقة 

  ) وسويسرا واملكسيكة األوروبياجلماعةمقدم من (األوزون ولسالمة العاملني 
صحي ومعامالت ما قبل الشحن أن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر ال إذ تدرك

يشكل استخداماً كبرياً ملادة من املواد املستنفدة لألوزون اليت ما زالت ال ختضع للرقابة مبقتضى 
  بروتوكول مونتريال،

   التزام األطراف بالتخلص التدرجيي الكامل من بروميد امليثيل،وإذ تؤكد من جديد
ثل فقط مادة من املواد القوية املستنفدة لألوزون  أن بروميد امليثيل ال ميوإذ تأخذ يف االعتبار

بل ومادة خطرة تنطوي على تأثريات خطرية حمتملة على صحة البشر وال سيما على العاملني يف املوانئ 
  واملستودعات،

 اللذين حيثان األطراف على استخدام بدائل لربوميد امليثيل ١١/٣ و٧/٥ إىل املقررين وإذ تشري
اً، وعلى توخي تكنولوجيا استخالص املواد وإعادة تديروها إىل حني توافر كلما كان ذلك ممكن

  البدائل،
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 اليت بذهلا العديد من األطراف للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل يف دباجلهووإذ تعترف 
أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن، أو للحد من استعمال هذه املادة وما تفرزه من 

  ذلك من خالل اعتماد البدائل أو استخدام تكنولوجيات االسترجاع،انبعاثات، و
 للجهود املشتركة اليت تبذهلا أمانة األوزون واالتفاقية الدولية لوقاية وإذ تشعر باالمتنان

 من ١٥النباتات يف استعراض بدائل بروميد امليثيل ألغراض الصحة النباتية وخاصة يف إطار املعيار رقم 
   الدولية للصحة النباتية،معايري التدابري

 ضرورة تنفيذ اإلعفاءات اخلاصة باحلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن يف إطار وإذ تدرك
بروتوكول مونتريال بطرائق تتسق مع تعاريف احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن الواردة يف 

  مقررات بروتوكول مونتريال،
أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن ما  أن استخدام بروميد امليثيل يف وإذ تدرك

زال يتزايد يف العديد من أقاليم العامل، وأنه ال وجود الجتاه هبوطي واضح يف استهالك بروميد امليثيل 
على املستوى العاملي يف أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن، من شأنه أن يقلل من 

  ون،التأثريات املصاحبة على طبقة األوز
 تطلب من األطراف اإلبالغ عن الكمية السنوية من بروميد امليثيل ٧ إىل أن املادة وإذ تشري

  املستخدمة يف احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن،
 الذي حيث األطراف على تنفيذ إجراءات لرصد استخدامات ١١/١٣ إىل املقرر وإذ تشري

  مة يف احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن،بروميد امليثيل حبسب كل سلعة والكمية املستخد
 احلاجة إىل أن توفر األطراف معلومات أفضل لتحليل االجتاهات يف االستخدام وإذ تدرك

ألغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن وملواصلة حتديد احللول املمكنة خلفض كميات 
جر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن يف إطار بروميد امليثيل املعفاة على النطاق العاملي يف أغراض احل

  بروتوكول مونتريال،
  :تقرر األطراف

أن تطلب إىل أمانة األوزون أن تنشر على املوقع الشبكي لليونيب البيانات املبلغة من   - ١
عن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل ) ٣ (٧األطراف مبقتضى املادة 

  الشحن؛
أن تطلب من األطراف أن تبلغ البيانات عن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض   - ٢

 ٢٠٠٩أبريل /قبل نيسان) ٣ (٧احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن على النحو الذي تطلبه املادة 
 وأن تطلب من جلنة التنفيذ النظر يف اإلبالغ عن استخدام بروميد امليثيل. إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد

  يف أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن خالل أول اجتماع هلا بعد ذلك؛
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أن تطلب إىل أمانة األوزون مواصلة االتصال مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية   - ٣
 للتعجيل بعملية استعراض بدائل بروميد امليثيل مبقتضى ١٨/١٤ و١٧/١٥النباتات وفقاً للمقررين 

  تدابري الدولية للصحة النباتية؛ من ال١٥املعيار 
  :أن تطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم  - ٤
استعراضاً الستخدامات وكميات استهالك بروميد امليثيل مبقتضى إعفاءات احلجر   )أ(

  الصحي ومعامالت ما قبل الشحن وما يتصل ا من انبعاثات؛
ليت ترخص باستخدام بروميد امليثيل يف أغراض  ا١٩٩٩حتديثاً لقائمة قواعد عام   )ب(

  احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن؛
توسيع هذه القائمة لتشمل قواعد تتعلق بترويج أو حظر استخدام بروميد امليثيل،   )ج(

  والترويج أو الترخيص باستخدام تكنولوجيات االسترجاع املصممة للحد من االنبعاثات؛
افر التقين واالقتصادي للمواد والتكنولوجيات احلالية أو احملتملة، تقييماً حمدثاً للتو  )د(

  وتكنولوجيات االسترجاع واالحتواء وإعادة التدوير فيما يتعلق بربوميد امليثيل؛
   لالستخدامات يف أغراض احلجر الصحي ومعامالت ١٩٩٩حتديثاً لقائمة عام   )ه(

  سباب عدم إمكانية استخدام البدائل تقنياً أو اقتصادياً؛ما قبل الشحن اليت ال تتوافر هلا بدائل وتقييم أ
تقييماً شامالً يوجز املعلومات املشار إليها أعاله وأي بيانات أخرى متوافرة ذات   )و(

  صلة عن استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن؛

الجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح وتقدمي النتائج يف وقت يتيح النظر فيها من جانب ا
  .العضوية

أن تشجع األطراف اليت تستخدم بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي   - ٥
ومعامالت ما قبل الشحن على وضع وتنفيذ استراتيجيات لالستعاضة عن استخدام بروميد امليثيل أو 

ت ما قبل الشحن، وخفض االنبعاثات متشياً خفض هذا االستخدام يف أغراض احلجر الصحي ومعامال
مع توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اليت اعتمدا خالل الدورة الثالثة هليئة تدابري الصحة النباتية، 

 مع مراعاة املقررات اليت ٢٠١٠مارس /وتقدمي نسخة من هذه االستراتيجيات ألمانة األوزون قبل آذار
  يت طلبت من األطراف اختاذ إجراءات؛اختذت يف السابق وال

أن تطلب إىل أمانة األوزون أن تنظم، بالتعاون مع فريق التكنولوجيا والتقييم   - ٦
االقتصادي وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وغريمها من اهليئات ذات الصلة، على هامش 

 حلقة عمل دولية لبيان توافر البدائل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية،
 املشار إليه والتكنولوجيات املمكنة تقنياً واقتصادياً للحد من انبعاثات بروميد امليثيل باستخدام التقرير

   يف هذه احللقة؛ كمدخل٤يف الفقرة 
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  :أن تنظر خالل االجتماع احلادي والعشرين ملؤمتر األطراف فيما يلي  - ٧
 استخدامات احلجر الصحي ومعامالت ما قبل تتوافقنة لضمان أن التدابري املمك  )أ(

 ٧/٥الشحن املبلغ عنها مع تعاريف احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن الواردة يف املقررين 
  ؛١١/١٢و

اخليارات املمكنة للحد من استخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي   )ب(
خلصوص تطبيق البدائل، حيثما توافرت، والترويج لالسترجاع ومعامالت ما قبل الشحن وعلى وجه ا

  حيثما ال تتوافر البدائل، وجتميد مستويات االستخدام عند مستوى خط األساس السابق؛
وضع قائمة بتكنولوجيات االسترجاع املتفق عليها متاثل قائمة تكنولوجيات التدمري   )ج(

  املتفق عليها؛
 التقنية اجلدوى األطراف متويل مشروع جترييب لبيان تعدداملأن تطلب من الصندوق   - ٨

واالقتصادية لبدائل بروميد امليثيل ألغراض احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن وفقاً للطلبات 
  ".٢٠٠٨ تقرير جتديد املوارد لعام )١١(ملحق"املماثلة للتمويل الواردة يف 

مقدم من واليات ميكرونيزيا املوحدة (تنفدة لألوزون  يتعلّق بتدمري املواد املستنقيحمقترح بشأن   -هاء 
  )وموريشيوس

  الديباجة  - ١
إنّ التحرك اآلن من شأنه أن مينع حدوث انبعاثات كبرية للمواد املستنفدة لألوزون، مبا فيها   - ١٧

مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، اليت هي أيضاً غازات 
خمزونات املواد املستنفدة لألوزون املوجودة "احتباس حراري من شأا، خبالف ذلك، أن تنبعث من 

يف أجهزة التربيد وأجهزة تكييف اهلواء الثابتة " املخزونات"ويوجد معظم هذه ". داخل األجهزة
ومن شأن . ستردةوالنقالة، ورغاوى العزل احلرارية، وخمزونات املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة أو امل

تدمري مجيع املخزونات املوجودة يف أجهزة التربيد وتكييف اهلواء يف اية عمرها اعتباراً من عام 
 ١٩٨٠، أن يسرع عودة نسبة الكلورين الفعلي يف الغالف الستراتوسفريي إىل مستويات عام ٢٠٠٨

وبدون هذه اإلجراءات،  )١٢(.مبا يساوي عامني، األمر الذي يساعد يف تعزيز انتعاش طبقة األوزون
، وحبلول هذا الوقت ميكن أن تساوي ٢٠١٥ستنبعث أغلبية هذه املخزونات يف الغالف اجلوي يف عام 

 باليني ٧,٤ إىل ٦االنبعاثات من األجهزة احملتوية على مركبات الكربون الكلورية فلورية وحدها حنو 
                                                        

يرجى الرجوع إىل امللحق بتقرير فرقة املهام املعنية بتجديد املوارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم   )١١(
تتوافر أية طلبات معينة ملشاريع  وال. ٣- ١ لالطالع على أمثلة يف القسم ٢٠٠٥مايو /االقتصادي الصادر يف أيار

 الذي يتناول ١٩/١٠عامالت ما قبل الشحن يف املقرر بشأن استخدامات بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الصحي وم
 .٢٠٠٨اختصاصات تقرير جتديد املوارد لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املقرر صدوره يف 

نظر امللحق بالتقرير املشترك بني الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم أ   )١٢(
يشار إليه فيما يلي مبلحق فريق التكنولوجيا والتقييم  [x، الصفحة )٢٠٠٥نوفمرب /شرين الثاينت(االقتصادي 

 .]االقتصادي
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هذا يزيد كثرياً عن التخفيضات يف  و- ٢٠١٥ و٢٠٠٢طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون بني 
 والتقديرات املتحفظة للنسبة اليت ميكن )١٣(.االنبعاثات اليت سعى بروتوكول كيوتو لتحقيقها يف البداية

 يف املائة أو أكثر من نسبة التخفيض أثناء فترة االلتزام األوىل ٢٥استردادها بتكلفة منخفضة تساوي 
التدابري املتعلقة مبا بعد اية عمر "كنولوجيا والتقييم االقتصادي فإن ووفقاً لفريق الت. لربوتوكول كيوتو

تدابري متسقة وهي تساهم مسامهة كبرية يف حتقيق وفورات يف األوزون ] عرب مجيع القطاعات[املواد 
 باليني ٦ طن بداالت استنفاد األوزون وحنو ٣٠٠ ٠٠٠واملناخ معاً، مع وفورات تراكمية تبلغ حنو 

 وتوجد تكنولوجيا فعالة )١٤(.٢٠٥٠ إىل ٢٠١١يف الفترة من ." الت ثاين أكسيد الكربونطن مبعاد
" الستنفدت"من حيث التكاليف ملنع معظم انبعاثات هذه املركبات اليت لوال تلك التكنولوجيات 

  )١٥(.بالتسرب

                                                        
 .ملحق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، املرجع نفسه، املرفق  )١٣(
سائل مركبات ، تقرير فرقة العمل املعنية مب١٨/١٢ا والتقييم االقتصادي للمقرر ياستجابة فريق التكنولوج  )١٤(

واملنافع العائدة من عمليات خفض ) ةكيز خاص على آلية التنمية النظيفمع تر(الكربون اهليدروكلورية فلورية 
، )٢٠٠٧أغسطس /آب(االنبعاثات واليت أحرزها التخلص التدرجيي السابق من هذه املواد وغريه من التدابري العملية، 

  :شبكي التايلمتاحة على املوقع الالوثيقة . ١٢الصفحة 
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-HCFC-Aug2007.pdf  

 وتشري اجلداول هنا فقط إىل مركبات الكربون .]يشار إليها فيما يلي باستجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[
وتقدر املخزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية . دروكلورية فلوريةالكلورية فلورية ومركبات الكربون اهلي

داخل األجهزة، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون 
دويل املعين بتغري الفريق احلكومي ال. ٢٠٠٢ جيغا طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون يف عام ٢١البريوفلورية بنحو 

القضايا : محاية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي: فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، التقرير اخلاص/املناخ
، ملخص لصانعي السياسات ومركبات اهليدرو كربون املشبعة بالفلوراملتعلقة مبركبات اهليدرو كربون الفلورية 

 CFCت املخزونات داخل األجهزة من املركبات غل ب٢٠٠٢ويف عام ) ("إلجنليزييف النص ا (٩، الصفحة )٢٠٠٥(
احتماالت االحترار العاملي املباشر ( ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون ١ و٤ و١٦ حنو HFC وHCFCو

كسيد  ميغا طن من مكافئ ثاين أ٥ و٥ و٨ ستبلغ هذه املخزونات قرابة ٢٠١٥ويف عام . ، على التوايل)بالوزن
يشار إليه فيما يلي مبلخص الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري ") [الكربون، على التوايل، يف سيناريو العمل املعتاد

ملحق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ]. فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اخلاص بصانعي السياسات/املناخ
يدرج يف سيناريو العمل املعتاد التدمري على نطاق واسع للمخزونات داخل مل  ("١٥ أعاله، الصفحة ٢احلاشية 
 ").األجهزة

، تقرير فرقة العمل املعنية مبسائل مركبات ١٨/١٢ا والتقييم االقتصادي للمقرر ياستجابة فريق التكنولوج   )١٥(
فع العائدة من عمليات خفض واملنا) مع تركيز خاص على آلية التنمية النظيفة(الكربون اهليدروكلورية فلورية 

، )٢٠٠٧أغسطس /آب(االنبعاثات واليت أحرزها التخلص التدرجيي السابق من هذه املواد وغريه من التدابري العملية، 
  :لتايلالوثيقة متاحة على املوقع الشبكي ا. ١٢الصفحة 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-HCFC-Aug2007.pdf  
 وتشري اجلداول هنا فقط إىل مركبات الكربون .]يشار إليها فيما يلي باستجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[

وتقدر خمزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية، . الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
  روكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون البريوفلورية بنحو ومركبات الكربون اهليد

فريق /الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ. ٢٠٠٢ جيغا طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون يف عام ٢١
القضايا املتعلقة مبركبات : ملناخي العامليمحاية طبقة األوزون والنظام ا: التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، التقرير اخلاص

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-HCFC-Aug2007.pdf
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/TEAP-TaskForce-HCFC-Aug2007.pdf
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زة إىل يؤدي اختاذ اإلجراءات السريعة يف التصدي هلذه املخزونات املوجودة داخل األجه  - ١٨
وباإلضافة إىل ذلك فإن اإلجراءات الضرورية . مضاعفة الفوائد العائدة حلماية املناخ ومحاية األوزون

ملنع انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من هذه 
 مما يؤدي إىل تعزيز محاية -ة األجهزة ميكن أيضاً أن تقلل من انبعاثات مركبات الكربون اهليدروفلوري

  .املناخ
وترد أدناه املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف أجهزة التربيد وتكييف اهلواء   - ١٩

وإذا ما تصدت األطراف إىل هذه املخزونات، ميكن حبلول . )١٧(، مبينة باألطنان)١٦(يف البلدان املتقدمة
  ما يعادل ( طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية ١٩٤ ٠٣٨ التقليل من انبعاث ٢٠١٥عام 

 طناً من مركبات الكربون اهليدروكلورية ٤٥٤ ٨٨٧و) طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون جيغا ٢
 يف املائة ٩٠؛ وهذا يعادل بالتقريب )طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون جيغا ٠,٧٧ما يعادل (فلورية 

 يف املائة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ٥٠ورية فلورية ومن مركبات الكربون الكل
املوجودة يف أجهزة التربيد وأجهزة تكييف اهلواء الثابتة والنقالة اليت ميكن االستفادة منها يف البلدان 

 )١٨(.املتقدمة النمو

                                                                                                                                                                                   
 ٩، الصفحة )٢٠٠٥(، ملخص لصانعي السياسات ومركبات اهليدرو كربون املشبعة بالفلوراهليدرو كربون الفلورية 

 ميغا ١ و٤ و١٦ حنو HFC وHCFC وCFCت املخزونات من املركبات غل ب٢٠٠٢ويف عام ) ("لنص اإلجنليزييف ا(
 ستبلغ ٢٠١٥ويف عام . ، على التوايل)احتماالت االحترار العاملي املباشر بالوزن(يد الكربون طن من مكافئ ثاين أكس

")  ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، على التوايل، يف سيناريو العمل املعتاد٥ و٥ و٨هذه املخزونات قرابة 
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اخلاص /ناخيشار إليه فيما يلي مبلخص الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل[

مل يدرج التدمري  ("١٥ أعاله، الصفحة ٢ملحق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، احلاشية ]. بصانعي السياسات
 ").على نطاق واسع للمخزونات يف سيناريو العمل املعتاد

)١٦(   See Ecosphere, Review of the implementation of Regulation (EC) No 2037/2000 on substances that 
deplete the ozone layer (December 2007) (“Review of EC 2037/2000”) at 103, available at 

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/regulatory_options_report.pdf (providing specific ODS bank 
estimates across all sectors in the EU in 2007 and 2010).  

وتشري اجلداول هنا فقط إىل . ٢٧ أعاله الصفحة ٤ا والتقييم االقتصادي، احلاشية ياستجابة فريق التكنولوج   )١٧(
بيد أنّ املخزونات من مركبات الكربون . ورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةمركبات الكربون الكلورية فل

الكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون 
الفريق احلكومي الدويل املعين . ٢٠٠٢ جيغا طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون يف عام ٢١البريوفلورية تقدر بنحو 

يف عام  ("٩أعاله، الصفحة  ٤فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ملخص لصانعي السياسات، احلاشية /بتغري املناخ
 ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد ١ و٤ و١٦ حنو HFC وHCFC وCFCت املخزونات من املركبات غل ب٢٠٠٢

  ستبلغ هذه املخزونات قرابة ٢٠١٥ويف عام . ، على التوايل)املي املباشر بالوزناحتماالت االحترار الع(الكربون 
ملحق فريق التكنولوجيا ").  ميغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، على التوايل، يف سيناريو العمل املعتاد٥ و٥ و٨

 واسع للمخزونات يف سيناريو العمل مل يدرج التدمري على نطاق ("١٥ أعاله، الصفحة ٢والتقييم االقتصادي، احلاشية 
 ").املعتاد

حسبت تقديرات معادالت ثاين أكسيد الكربون على أساس قدرات االحترار العاملي ملركبات الكربون   )١٨(
، وهي أكثر املواد املربدة الشائعة يف هذه ٢٢ -  ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٢ -الكلورية فلورية 

 .االستعماالت

http://ec.europa.eu/environment/ozone/pdf/regulatory_options_report.pdf
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القطاع   القطاع

  الفرعي
املخزونات من 

مركبات الكربون 
الكلورية فلورية 

ودة داخل املوج
  ٢٠٠٢ األجهزة

املخزونات من 
مركبات الكربون 
الكلورية فلورية 
املوجودة داخل 

 ٢٠١٥ األجهزة
سيناريو العمل (

  )املعتاد

املخزونات من 
مركبات الكربون 
اهليدروكلورية 
فلورية املوجودة 
داخل األجهزة 

١٩(٢٠٠٢(  

املخزونات من 
مركبات الكربون 

اهليدروكلورية فلورية 
اخل املوجودة د

 ٢٠١٥ األجهزة
 )سيناريو العمل املعتاد(

  صفر  صفر  ٣٥٦  ٣٨ ١٠٣  مرتيل  التربيد

  ٣٢ ٩٦١  ١٠٠ ٩٤٨  ٦٤  ٢ ٨٨٥  جتاري  

  ٥  ٢ ١١٣  ١  ٣٧٦  النقل  

  ٤٦ ٤١٢  ٧٩ ٥٩٥  ٩ ٩٣٨  ١٩ ٥١٨  صناعي  

  ٤٠٥ ١٤٨  ٧٥١ ١٢٦  ١٣ ٨٧١  ٤٩ ٩٢٣  ثابت  تكييف اهلواء

  ٣ ٥٦٥  ٩ ١٩٦  )٢٠(٥٠  ١٠٧ ٥١٣  نقال  

  ٤٨٨ ٠٩١  ٩٤٢ ٩٧٨  ٢٤ ٢٨٠  ٢١٨ ٣١٨    اموع

وقد متكن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي من حتديد تدابري جمدية تقنياً واقتصادياً فيما   - ٢٠
استراتيجيات التقليل الرئيسية اليت من احملتمل أن يكون هلا "خيص ما بعد اية عمر املواد وخلص إىل أن 

هي تلك ) ٢٠٠٨مثالً اعتباراً من عام (فدة لألوزون يف األجل املتوسط أثر على انبعاثات املواد املستن
املرتبطة بالتدابري اخلاصة مبا بعد اية عمر املواد املوجودة يف أجهزة التربيد وأجهزة تكييف اهلواء الثابتة 

 مسامهة تدابري متسقة وتساهم] يف مجيع القطاعات[وتدابري ما بعد اية عمر املواد  ")٢١(."والنقالة
 طن بدالة ٣٠٠ ٠٠٠كبرية يف حتقيق وفورات يف األوزون واملناخ معاً مع وفورات تراكمية تبلغ حنو 

 إىل ٢٠١١يف الفترة من ."  باليني طن مبعادالت ثاين أكسيد الكربون٦استنفاد األوزون وحنو 
٢٢(.٢٠٥٠(  

                                                        
، كانت مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تشكل أهم خمزونات مواد التربيد، وتقدر ٢٠٠٦يف عام    )١٩(

ويوجد ثلثا هذه الكمية  . يف املائة من جمموع حجم مواد التربيد املستخدمة٦٠طن، ومتثل  ١٥٠٠٠٠٠بأكثر من 
  .٥ باملادة املخزنة يف البلدان غري العاملة

 See UNEP, 2006 Report of the Refrigeration, Air Conditioning and Heat Pump Technical Options 
Committee 2006 Assessment, (2006) (“RTOC 2006 Assessment Report”) at 2, available at 
http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/rtoc_assessment_report06.pdf.. 

 طناً من مركبات الكربون ٦٠٠٠٠تقدر خمزونات املربدات باملواد املستنفدة لألوزون بـ . املرجع السابق   )٢٠(
لذي سيتبقى يف  يف املائة سنوياً، مما يعين أن العدد ا١٠، ومبعدل انبعاث بنسبة ٢٠٠٦يف عام /١٢ -الكلورية فلورية 
 . األجهزة احملتوية على املواد املستنفدة لألوزون سيكون قليالً للغايةمن ٢٠١٢اخلدمة بعد عام 

 .٩ أعاله، الصفحة ٢ظر ملحق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، احلاشية أن   )٢١(
 .١٢حة  أعاله، الصف٤استجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، احلاشية    )٢٢(

http://ozone.unep.org/teap/Reports/RTOC/rtoc_assessment_report06.pdf
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عية لتحسني استرداد أو طوا/استخدمت بلدان عديدة وجنحت يف تطبيق تدابري تنظيمية و  - ٢١
تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة عند اية فترة /وإعادة تدوير

ومن بني هذه البلدان استراليا واليابان والواليات املتحدة وكندا والعديد من الدول . صالحية املعدات
تدمري املواد /التالية جناحها يف استرداد وإعادة تدويروقد أثبتت التدابري . األعضاء يف االحتاد األورويب

  :املستنفدة لألوزون يف البلدان املتقدمة النمو
اشتراط ممارسات صيانة حتقق حد أقصى من إعادة التدوير أو التدمري للمواد   )أ(

ليا مثل استرا(أو توفري حسومات مقابل املواد املستنفدة لألوزون املستردة /املستنفدة لألوزون و
  ؛)والواليات املتحدة وأقاليم كندية معينة واليابان والدول األعضاء يف االحتاد األورويب

وضع شروط إلجازة معدات إعادة التدوير واالسترداد للفنيني والقائمني باالسترداد   )ب(
  ؛)مثال الواليات املتحدة، واليابان والدول األعضاء يف االحتاد األورويب(

سترياد املربدات وحصرها يف مستوردين وبائعي اجلملة والتقنيني تقييد بيع أو ا  )ج(
  ؛)مثال الواليات املتحدة واستراليا(اازين وحنو ذلك 

مثال (اشتراط قيام البائعني بإرجاع املواد املستنفدة لألوزون واملعدات املستعملة   )د(
  ؛)استراليا واليابان

ديدة اليت ميكن طرحها يف األسواق أو فرض تقييد كمية املواد املستنفدة لألوزون اجل  )ه(
مثال الواليات (رسوم ضريبية تصاعدية على املواد اجلديدة وذلك لتشجيع سلوك سوقي سليم 

  ؛)املتحدة
وضع شروط للتخلص املأمون لضمان إزالة املواد املربدة من األجهزة اليت تدخل   )و(

 يف املركبات وأجهزة التربيد املرتلية وأجهزة تربيد جمرى النفايات بشحنتها الكاملة مثالً مكيفات اهلواء
مثل الواليات املتحدة واليابان (أو جعل االنبعاثات الطوعية من أجهزة التربيد خمالفة /هواء الغرف و

  ؛)والدول األعضاء يف االحتاد األورويب واستراليا
عن إقامة مبادرات طوعية مع احلكومات حبيث تسمح للمشاركني باإلعالن   )ز(

  ؛)مثال الواليات املتحدة وكندا(ممارستهم الصديقة للبيئة 
وضع مبادرات طوعية بقيادة الصناعة لتشجيع عمليات االستعادة وإعادة   )ح(

والتدمري تقوم بفرض رسوم أو تشترط تراخيص أو تفرض على البائعني إعادة املواد املستنفدة /التدوير
فز للمواد املستنفدة لألوزون املستردة، واستخدام البنية لألوزون ومعداا املستعملة، وتوفري حوا

  أو/؛ و)مثال كندا واستراليا(األساسية للصناعة من أجل احلد من التكاليف 
توسيع نطاق التدابري الطوعية اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزون لكي تشمل غازات   )ط(

ستنفدة لألوزون أو اليت ميكن تدمريها بنفس االحتباس احلراري األخرى اليت تستخدم كبدائل للمواد امل
  ).مثال استراليا(املرافق اليت يتم فيها تدمري املواد املستنفدة لألوزون 
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وتقضي الئحة . وباإلضافة إىل اللوائح واملبادرات الطوعية، من املهم أيضاً وجود إنفاذ وامتثال  - ٢٢
 الكلورية فلورية بعد استردادها من املعدات  بتدمري مركبات الكربونEC 2037/2000االحتاد األورويب 

  )٢٣(.والرغاوى

 التدابري التالية لتعزيز قيام مجيع األطراف ٢٠٠٨ونقترح أن يعتمد مؤمتر األطراف يف عام   - ٢٣
  وبعض هذه التدابري ميكن أن تتخذ يف شكل مقررات جديدة . بتدمري املواد املستنفدة لألوزون

وجيري . وميكن اعتماد تدابري أخرى يف صورة تنقيحات أو تعديالت. أو تعديالت ملقررات سابقة
بيد أن مؤمتر األطراف ميكنه أن حيدد اخليار املناسب، بناء على . توضيح هذه اخليارات يف كل تدبري

ومل حتدد، يف هذه املرحلة، أي لغة قانونية حمددة لتعزيز قيام حوار كامل . مشورة فريق الصياغة القانوين
  .الجتماع املرتقب للفريق العامل املفتوح العضويةأثناء ا

متويل تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة يف البلدان األطراف   - ٢
  ٥العاملة باملادة 

تعدد األطراف يف متويل تدمري املخزونات املميكن االستفادة من التمويل عن طريق الصندوق   - ٢٤
د املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة يف البلدان النامية، وإذا اقتضى األمر من خالل من املوا

ويوضح . التمويل من املصادر اإلضافية التكميلية املخصصة إلجراء ختفيضات غازات االحتباس احلراري
اعدة يف تدمريها تاريخ املقررات الصادرة عن اجتماعات األطراف أنّ تعزيز تدمري هذه املخزونات واملس

 كانا منذ أمد طويل ال يعتربان فحسب من مشموالت بروتوكول ٥يف البلدان العاملة مبوجب املادة 
وميكن أن يبدأ  )٢٤(. مبثابة شاغل يستوجب توفري موارد كبريةك، بل كذل١٠مونتريال، وخباصة املادة 

   وميكن حتقيق ذلك بإضافة .التمويل من الصندوق متعدد األطراف فوراً باملشاريع التجريبية
تكاليف تدمري املواد املستنفدة لألوزون الفائضة واملواد املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها ) د"(

املرفق الثامن لتقرير االجتماع الرابع ملؤمتر (يف اية القائمة اإلرشادية للتكاليف اإلضافية " وامللوثة
  ).األطراف

طراف من أجل تدمري املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة توفري احلوافز جلميع األ  - ٣
  داخل األجهزة

ميكن جعل تدمري كميات مناسبة من املواد املستنفدة لألوزون شرطاً إلعفاءات االستخدامات   - ٢٥
 لالجتماع الرابع ملؤمتر األطراف بشأن ٤/٢٥احلرجة من خالل إجراء تغيري يف املقرر /الضرورية

 وباإلشارة إىل أن األطراف اليت هلا مواد مستنفدة لألوزون قابلة للتدمري )٢٥(.ستخدامات الضروريةاال
                                                        

 .٣٦ أعاله، الصفحة ٢نظر ملحق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، احلاشية أ   )٢٣(
، الفقرة ٦/١١املقرر : من األمثلة عن املقررات اليت تتناول تدمري خمزونات املواد املستنفدة لألوزون ما يلي   )٢٤(

، ١٧/١٨؛ واملقرر ١٧/١٧؛ واملقرر ٧/٣١ر ؛ واملقر١٤، الفقرة ٤/٢٤؛ واملقرر ١٢، الفقرة ٤/١٢؛ واملقرر ١٧
 .١الفقرة 

  : أنظر   )٢٥(
Sarma, K. Madhava, Strengthening the Montreal Protocol: The Step-by-step 
Approach of the Montreal Protocol, in THE MONTREAL PROTOCOL: CELEBRATING 20 
YEARS OF ENVIRONMENTAL PROGRESS (ed. Kaniaru, Donald) 203-13, at 209 
(Cameron May 2007). 
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اليت ) السنوات(معينة وأن السنة ) سنوات(قد ال حتتاج إىل إعفاءات استخدامات ضرورية، يف سنة 
اليت حتتاج فيها تلك ) واتالسن(تتوافر فيها املواد املستنفدة لألوزون القابلة للتدمري قد ختتلف عن السنة 

 مصحوباً مبقرر يقضي بإمكانية ٤/٢٥األطراف إىل إعفاءات، ينبغي أن يكون هذا التغيري يف املقرر 
ترحيل األرصدة املقيدة حلسابات األطراف للتدمري ألكثر من سنة والسماح بتبادهلا فيما بني جمموعات 

وتبقى دون تغيري .  يف األرصدة املسجلة للتدمرياملواد اخلاضعة للرقابة والترخيص لألطراف باالجتار
، مثل الفحص الذي يقوم به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٤/٢٥األجزاء األخرى من املقرر 

  .وموافقة مؤمتر األطراف بالنسبة إلعفاءات االستخدامات الضرورية

احلاجة لدى مجيع األطراف إىل إعفاءات فرض تدمري املواد املستنفدة لألوزون الفائضة مبجرد انتفاء   - ٤
  االستخدامات الضرورية

  .٥ واملادة حاء ٢ إىل ألف ٢ واملادة ٢وميكن حتقيق هذا بتغيري املادة   - ٢٦

تعديل مقترح لربوتوكول مونتريال من أجل خفض حصة بروميد امليثيل اليت تنتجها البلدان املتقدمة   -واو 
 من املادة ١ألساسية وتصدرها إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة بغرض سد االحتياجات احمللية ا

  )مقدم من كينيا وموريشيوس (٥

  موجز  - ١
حدد بروتوكول مونتريال الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح لألطراف غري العاملة   - ٢٧

 طناً ١٠ ٠٧٦ة يف مستوى  بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسي٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
 يف املائة من متوسط اإلنتاج السنوي الذي أبلغت عنه هذه األطراف ٨٠مترياً يف السنة، وهو ما يعادل 

 .١٩٩٨ إىل ١٩٩٥خالل الفترة من 
 يف االخنفاض ٥ من املادة ١استمر استهالك بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٢٨

 .٢٠٠٦ طناً مترياً يف عام ٧ ٠٢٢اسي قدره ليصل إىل مستوى قي
نقترح خفض الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية   - ٢٩

 يف املائة من الكمية القصوى ٤٠أي ما يعادل ( طناً مترياً يف السنة ٥ ٠٣٨ إىل ١٠ ٠٧٦األساسية من 
  ، وذلك من أجل ضمان )لسد االحتياجات احمللية األساسيةمن بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها 

 .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١أال يكون العرض أكرب بكثري من الطلب على هذه املادة اعتباراً من 
إنّ استعراض الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية،   - ٣٠

 سوف يتيح لألطراف تعديل مستوى هذه الكمية يف حدود كافية لسد ،٢٠١٠يف موعد ال يتجاوز 
 .٢٠١٥ إىل غاية ٥ من املادة ١احتياجات األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

سيتيح مقترحنا تفادي احتماالت اإلفراط يف إنتاج بروميد امليثيل الذي من شأنه، إذا ترك على   - ٣١
حة يف البلدان النامية وأن يقوض املشاريع املمولة من الصندوق متعدد حاله، أن يؤخر اعتماد البدائل املتا

، وأن يزيد من إتالف طبقة ٥ من املادة ١األطراف إلجياد بدائل يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 .األوزون
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استخدام إجراء التنقيح املنصوص عليه يف الربوتوكول خلفض الكمية القصوى من بروميد   - ٣٢
ل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية هو أمر يتسق مع مقترحات فريق االتصال امليثي

 . للنظر يف االتجار الضار بربوميد امليثيل٢٠٠٧الذي اجتمع يف عام 
التنقيح املقترح على حجم الكمية املسموح ا لسد االحتياجات احمللية ال يؤثّر على   - ٣٣

 .امليثيل املسموح ا يف تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحناستخدامات بروميد 

  اهلدف  - ٢
خفض الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجـات احمللية   - ٣٤

  .٢٠١٥ إىل ٢٠١٠األساسية لكي ال يكون العرض أكرب بكثري من الطلب خالل الفترة من 

  السياق  - ٣

  رات من بروميد امليثيل لسد االحتياجات احمللية األساسية الصاد  )أ(
ما فتئت كمية بروميد امليثيل املستخدمة ملكافحة اآلفات يف اخنفاض كلّ سنة، حيث شهدت   - ٣٥

حسب ( تطوير وتسجيل ٥ من املادة ١كلّ البلدان العاملة والبلدان غري العاملة مبوجب الفقرة 
  .ه املادة املستنفدة لألوزونواستخدام بدائل هلذ) االقتضاء

 تقدماً كبرياً يف التخلي عن ٥ من املادة ١أحرزت األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٣٦
، أفادت جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل التابعة ٢٠٠٧ويف عام . استخدامات بروميد امليثيل

 قلّصت استهالكها من ٥ من املادة ١وجب الفقرة  يف املائة من األطراف العاملة مب٨٠لليونيب بأنّ 
. ٢٠٠٥هذه املادة إىل أقل من نصف املستويات األساسية الوطنية اليت كانت سائدة لديها يف عام 

 اليت كانت ٥ من املادة ١إضافة إىل ذلك، متكّن أكثر من نصف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .ها مخسة وتسعون طرفاً، من التخلّي ائياً عن هذا االستهالكتستهلك بروميد امليثيل يف السابق، وعدد

 لربوميد امليثيل يف االستخدامات ٥ من املادة ١ما استهلكته األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٣٧
 طن يف عام ١٨ ١٠٠ من بروتوكول مونتريال بلغ مستوى ٧اخلاضعة للرقابـة مبقتضى املـادة 

 طناً يف عام ١١ ٨٣١؛ و٢٠٠٢ طناً يف عام ١٢ ٦٩٧؛ و٢٠٠١م  طناً يف عا١٧ ٦٦٩؛ و١٩٩٨
 ٢٠٠٦ طناً يف عام ٧ ٠٢٢؛ و٢٠٠٥ طناً يف عام ٩ ٤٩٧؛ و٢٠٠٤ طناً يف عام ١٠ ٥١٢؛ و٢٠٠٣

  .٥ من املادة ١ يف املائة من مستوى األساس املنصوص عليه يف الفقرة ٤٥أي ما يعادل نسبة 
 أمانة األوزون ٥ من املادة ١طراف العاملة مبوجب الفقرة وفيما يتعلّق باإلنتاج، أبلغت األ  - ٣٨

، ٥ من املادة ١وفيما خيص األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . ٢٠٠٦ طناً يف عام ٩٦٩بإنتاج قدره 
ال حيق سوى لفرنسا وإسرائيل والواليات املتحدة إنتاج بروميد امليثيل لسد االحتياجات احمللية األساسية 

 )٢٦(،١٩٩٨ إىل ١٩٩٥ الفترة من طراف املنتجة الوحيدة اليت زودت أمانة األوزون ببيانات عنألنها األ

                                                        
 . حاء من بروتوكول مونتريال٢ مكرراً ثانياً من املادة ٥ مكرراً و٥عمالً بالفقرتني   )٢٦(
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 مما أتاح الحقاً حساب الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح هلذه األطراف بإنتاجها لسد
  )٢٧(.االحتياجات احمللية األساسية

ح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية أما الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسمو  - ٣٩
 طن حمسوبة بداالت استنفاد ٦٠٤٥,٥ يف مستوى سنوي قدره ٢٠١٤-٢٠٠٥فقد حددت للفترة 

 يف املائة من متوسط اإلنتاج السنوي الذي أبلغت عنه ٨٠ طناً أو ١٠ ٠٧٦األوزون، أي ما يعادل 
 وتزيد الكمية القصوى من )٢٨(.١٩٩٨ إىل ١٩٩٥ن فرنسا وإسرائيل والواليات املتحدة يف الفترة م

 األطراف ٢٠٠٦ يف املائة عن الكمية اليت استهلكتها يف عام ٤٣بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها بنسبة 
  .٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

 ٢٠٠٥م  أدناه الكمية القصوى املسموح بإنتاجها والبالغة اعتباراً من عا١ويوضح الشكل   - ٤٠
وهذا هو السقف املعمول .  يف املائة من إنتاج بروميد امليثيل لسد االحتياجات احمللية األساسية٨٠نسبة 

، ٢٠٠١ يتجه منذ عام ٥بيد أنّ استهالك بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبوجب املادة . به حالياً
ومن املنتظر أن يستمر ). أنظر اخلط املتواصل (، إىل األسفل٧وحبسب البيانات املبلَّغ عنها عمالً باملادة 

نظراً النتشار بدائل بروميد امليثيل على نطاق أوسع ) أنظر اخلط املتقطّع(السري يف هذا االجتاه مستقبالً 
ولذلك نقترح أن يتم تنقيح الكمية القصوى من . ٥ من املادة ١يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 يف املائة ٤٠ يف املائة إىل ٨٠بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية من بروميد امليثيل املسموح 
  .، وذلك ملراعاة هذا االجتاه حنو األسفل يف استهالك هذه املادة٢٠١٠يناير / كانون الثاين١اعتباراً من 

                                                        
، أمانة األوزون، ٢٠٠٤ - ١٩٨٦إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون مبقتضى بروتوكول مونتريال   )٢٧(

 .٣٢؛ الصفحة ٢٠٠٥نوفمرب /اليونيب، تشرين الثاين
 . حاء من بروتوكول مونتريال٢ مكرراً ثانياً من املادة ٥ مكرراً و٥عمالً بالفقرتني   )٢٨(

 أطنان مترية

 صفر
٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

١٦٠٠٠

١٨٠٠٠

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

السنة

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١األساسية اعتباراً من  يف املائة من االحتياجات احمللية ٨٠

٢٠١٠ كانون الثاين ١ يف املائة من االحتياجات احمللية األساسية اعتباراً من ٤٠

القائم

املقترح

ثيل
 املي

ميد
برو

ان 
أطن
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سب ما أبلغت به هذه  حب٥ من املادة ١استهالك بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة  :١الشكل 
ويظهر الشكل أيضاً مستوى الكمية ). اخلط املتقطّع(وحبسب االسقاطات يف املستقبل ) اخلط املتواصل(األطراف 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية اعتباراً من 
  ). يف املائة٤٠ (٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ الذي نقترحه هلذه الكمية اعتباراً من واملستوى)  يف املائة٨٠(

 اخلاضعة للرقابة، ومبا )٢٩(وعلى ضوء البدائل التقنية املتاحة جلميع استخدامات بروميد امليثيل  - ٤١
ملستهلكة يف ، أقلّ من كمية بروميد امليثيل ا٢٠٠٧أنه من املرجح أن يكون الطلب، اعتباراً من سنة 

 نظراً للنجاح الذي أحرزته كلّ من املشاريع املمولة من الصندوق متعدد األطراف وسائر ٢٠٠٦عام 
التدابري املتخذة على املستوى الوطين، فإنّ مقترحنا جبعل الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح 

  ف يكون كافيا لتلبية الطلب اعتبارا من  يف املائة سو٤٠بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية يف حدود 
  .٢٠١٠يناير / كانون الثاين١

 إىل استعراض ٢٠١٠ومع ذلك، نقترح أيضاً أن تعمد األطراف يف موعد ال يتجاوز سنة   - ٤٢
الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية لضمان عدم اإلفراط يف 

، وأن تراعي يف ذلك نسبة التخفيض من هذه املادة يف األطراف العاملة ٢٠١٢ام هذه الكمية بعد ع
  .٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

٤٣ -   نا نقترح أن تظلّ الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسدومن مثّ، فإن
مث تصبح . ٢٠٠٩ديسمرب /ل كانون األو٣١ يف املائة إىل غاية ٨٠االحتياجات احمللية يف حدود نسبة 

 حىت إجراء أي تنقيحات ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ يف املائة اعتباراً من ٤٠هذه الكمية يف حدود 
  .أخرى من قبل األطراف

ومقترحنا من شأنه أن مينع اإلفراط يف إنتاج بروميد امليثيل ألغراض االحتياجات احمللية   - ٤٤
م مواجهته، من شأنه أن يشجع زيادة استهالك بروميد امليثيل يف وهذا اإلفراط، إذا مل تت. األساسية

، وأن يؤخر اعتماد البدائل املتاحة مبا يقوض عمل ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
املشاريع اليت ميوهلا الصندوق متعدد األطراف يف جمال األخذ ببدائل بروميد امليثيل، وأن يلحق املزيد من 

  .ضرار بطبقة األوزوناأل

  االتجار الضار  )ب(
 انشغاهلا إزاء اإلمدادات ٢٠٠٤ اختذته يف عام )٣٠(يف بداية املطاف، أبرزت األطراف يف مقرر  - ٤٥

واستجابة . املفرطة من بروميد امليثيل اليت تصل البلدان النامية، واليت اعتربا األطراف مبثابة اتجار ضار
أي :"...بأنه" االتجار الضار "٢٠٠٦ التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف عام هلذا املقرر، عرف فريق

اجتار يؤثر سلباً على تنفيذ تدابري الرقابة من جانب أي طرف، أو يسمح بالتراجع عن تنفيذ بدائل مت 
  ".التوصل إليها لربوميد امليثيل، أو خيالف السياسة العامة احمللية للطرف املستورد أو املصدر

                                                        
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/3 من الوثيقة ٦، الصفحة )٢٠٠٦(التقرير اجلامع   )٢٩(
 لألطراف، ئي األول الصادر عن االجتماع االستثنا١/٤من مقرر االجتماع االستثنائي األول ) أ (٩الفقرة   )٣٠(

 .٢٠٠٤مارس / آذار٢٦-٢٤
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وأفاد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حينها أيضاً بأنّ مصدر االجتّار الضار رمبا يكون   - ٤٦
 ١وأوصى الفريق بأن تبذل األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . املخزونات العاملية أو اإلنتاج العاملي

ديرها إالّ ألغراض  جهوداً خاصة لإلبالغ عن مجيع املخزونات ولضمان عدم تص٥من املادة 
  .االستخدامات احلرجة أو استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن

وفيما يتعلق باإلنتاج، الحظ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنّ األطراف غري العاملة   - ٤٧
  ة تصل إىل  أن تنتج سنوياً نسب٢٠١٥ يسمح هلا الربوتوكول إىل غاية ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

، وذلك من ١٩٩٨ إىل ١٩٩٥ يف املائة من متوسط إنتاجها خالل السنوات األربع املمتدة من ٨٠
وشدد الفريق . ٥ من املادة ١أجل سد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  .على ضرورة تنظيم هذه الكمية بعناية لتفادي االتجار الضار
ساس هذه االستنتاجات الواردة يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وعلى أ  - ٤٨

، مشروع مقرر بشأن االجتار الضار بربوميد امليثيل نظرت ٢٠٠٧، يف عام )٣١(اقترحت عشرة أطراف
يونيه وخالل االجتماع التاسع /فيه األطراف خالل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية يف حزيران

  .سبتمرب/ ملؤمتر األطراف يف أيلولعشر
ويف االجتماع التاسع عشر ملؤمتر األطراف، ساد االتفاق بصورة عامة على اعتبار االتجار   - ٤٩

بيد أنّ فريق االتصال الذي . ٥ من املادة ١الضار مسألةً هامة تؤثّر يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
واقترح هذا الفريق أن يقدم .  مل يتمكّن من إحراز توافق يف اآلراءأُنشئ ملواصلة النظر يف مشروع املقرر

 على خفض إنتاج بروميد امليثيل ألغراض سد أنصار املشروع مقترحاً لتنقيح الربوتوكول ينص
االحتياجات احمللية األساسية، بشرط أن يقدم هذا املقترح قبل ستة أشهر على األقلّ من االجتماع الذي 

  .سينظر فيه
ويؤكّد أنصار التنقيح أنّ الفقرة .  أدناه٤وبناًء على ذلك، يرد النص القانوين املقترح يف اجلزء   - ٥٠

ومن مث، فإنّ هذا التعديل ال يؤثّر يف .  حاء هي اليت تغيرت دون غريها من الفقرات٢ من املادة ٥
  حلجر الصحي ومعاجلات استخدامات بروميد امليثيل املسموح ا ألغراض االستخدامات احلرجة وا

  . من نفس املادة٦ما قبل الشحن، اليت يرد وصفها يف الفقرة 

  النص القانوين للتنقيح املقترح  - ٤
   حاء٢املادة 

  : وذلك كاآليت مكررا٥ًتضاف فقرة جديدة بعد الفقرة   - ٥١
ديسمرب /األول كانون ١ اليت تبدأ يف اًيضمن كلّ طرف، لفترة االثين عشر شهر    مكرراً ثانيا٥ً

 بعدها، أنّ املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اً ويف كلّ فترة اثين عشر شهر٢٠١٠
اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء لسد االحتياجات احمللية األساسية لألطراف 

 يف املائة من املتوسط السنوي أربعني، ال يتجاوز ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
 ١٩٩٨ إىل ١٩٩٥اجه من املادة لسد االحتياجات احمللية األساسية للفترة إلنت

                                                        
أنغوال وأوغندا وبوتسوانا وبوركينا فاسو ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وسرياليون : هذه األطراف هي  )٣١(

 .وكينيا ومالوي ونيجرييا
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، استعراض ٢٠١٠ويتوىل اجتماع لألطراف، ويف موعد ال يتجاوز . بأكملها
 املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء لسد

  .)٣٢(٥ من املادة ١وجب الفقرة االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مب

  . مكرراً ثالثا٥ً مكرراً ثانياً احلالية حتمل الرقم ٥وقد أصبحت الفقرة   - ٥٢

  االستنتاجات  - ٥
لتعديل الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها " آيل"ال يوجد حالياً أي إجراء   - ٥٣

  .جل مراعاة اخنفاض الطلب يف البلدان الناميةلسد االحتياجات احمللية األساسية وذلك من أ
بتعديل الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية   - ٥٤
، وباستعراض األطراف هلذه الكمية يف موعد ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ يف املائة اعتباراً من ٤٠إىل 

 من ١ إنتاج بروميد امليثيل يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ، ستضمن األطراف٢٠١٠أقصاه 
  .٥ من املادة ١ بكميات تكفي لسد تلك االحتياجات يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٥املادة 

مشاريع مقررات بديلة بشأن استخدام آلية ( مشروع مقرر بشأن توسيع آلية سعر الصرف الثابت   -زاي 
مقدم من األمانة استجابة ) (ت يف سياق جتديد موارد الصندوق متعدد األطرافسعر الصرف الثاب

  )لطلب األطراف يف االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية

  توسيع آلية سعر الصرف الثابت لتشمل جتديد موارد الصندوق متعدد األطراف يف الفترة   - ١
٢٠١١-٢٠٠٩  

  نة لتمديد أجل آلية سعر الصرف الثابت لتشمل الفترة يوجه أمني اخلزا  - ١
  ؛٢٠١١-٢٠٠٩

قيام األطراف اليت ختتار الدفع بعمالا احمللية، حبساب مسامهاا على أساس متوسط   - ٢
  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفترة الستة أشهر اليت تبدأ يف 

 أدناه، ستواصل األطراف اليت ال ختتار الدفع بعمالا احمللية عمالً ٤ بالفقرة رهناً  - ٣
  بآلية سعر الصرف الثابت، الدفع بدوالرات الواليات املتحدة؛

ال جيوز ألي طرف تغيري العملة اليت خيتارها لتسديد مسامهاته خالل فترة الثالث   - ٤
  ؛٢٠١١ - ٢٠٠٩سنوات 

آللية على األطراف اليت ال تتجاوز تقلبات معدل التضخم تقتصر أهلية استخدام ا  - ٥
 يف املائة وفق األرقام الصادرة عن صندوق النقد الدويل وذلك بالنسبة لفترة الثالث سنوات ١٠لديها 

  السابقة؛

                                                        
النص ألغراض التوضيح، ترد التغيريات املدخلة على النص القانوين مسطّرةً وهي لن تكون كذلك يف   )٣٢(

 .النهائي
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حيث األطراف على أن تسدد مسامهاا للصندوق متعدد األطراف بالكامل ويف   - ٦
  ؛١١/٦ن املقرر  م٧أقرب وقت ممكن وفقاً للفقرة 

يوافق، يف حال تقرير استخدام آلية سعر الصرف الثابت لفترة جتديد املوارد   - ٧
، على أن تقوم األطراف اليت ختتار الدفع بعمالا احمللية حبساب مسامهاا على أساس ٢٠١٤-٢٠١٢

يناير /انون الثاين ك١متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفترة الستة أشهر اليت تبدأ يف 
٢٠١١.  

  التوسيع الدائم آللية سعر الصرف الثابت   - ٢
يوجه أمني اخلزانة لكي يستخدم آلية سعر الصرف الثابت يف مجيع عمليات جتديد   - ١

  موارد الصندوق متعدد األطراف؛
ط قيام األطراف اليت ختتار الدفع بعمالا احمللية، حبساب مسامهاا على أساس متوس  - ٢

يناير من السنة / كانون الثاين١سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفترة الستة أشهر اليت تبدأ يف 
 أدناه، ستواصل األطراف اليت ال ختتار الدفع بعمالا ٣ بالفقرة ورهناً. السابقة لبداية كل جتديد الحق

  يات املتحدة؛احمللية عمالً بآلية سعر الصرف الثابت، الدفع بدوالرات الوال
ال جيوز ألي طرف يف غضون أحد عمليات جتديد املوارد أن يغير العملة اليت   - ٣

  اختارها لتسديد مسامهاته يف ذلك التجديد؛
   املوارد على األطراف اليت دتقتصر أهلية استخدام اآللية يف أحد عمليات جتدي  - ٤

األرقام الصادرة عن صندوق النقد الدويل  يف املائة وفق ١٠ال تتجاوز تقلبات معدل التضخم لديها 
  وذلك بالنسبة لفترة التجديد السابقة؛

حيث األطراف على أن تسدد مسامهاا للصندوق متعدد األطراف بالكامل ويف   - ٥
  .١١/٦ من املقرر ٧أقرب وقت ممكن وفقاً للفقرة 

  مشاريع مقررات بشأن املسائل اإلدارية  - ثانياً

حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول : ألف ألف/٢٠ألف ألف و /٨ن مشروعا املقرري  -ألف 
  للربوتوكول] لندن، وكوبنهاجن، ومونتريال وبيجني[مونتريال وتعديالت 

يشري مع الرضى إىل العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية   - ١
  د املستنفدة لطبقة األوزون؛طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن املوا

طرفاً [...] ، كان قد صدق ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٥يشري إىل أنه، حىت   - ٢
طرفاً على تعديل كوبنهاجن لربوتوكول [...]على تعديل لندن لربوتوكول مونتريال، وصدق 

 على طرفاً .][..طرفاً على تعديل مونتريال لربوتوكول مونتريال، وصدق  [...]مونتريال، وصدق 
  تعديل بيجني لربوتوكول مونتريال؛
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حيث مجيع الدول اليت مل تصدق بعد على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال   - ٣
وتعديالته، أو تقبلهما أو تنضم إليهما على أن تفعل ذلك، وأن تراعي ضرورة مشولية املشاركة لضمان 

  .محاية طبقة األوزون

  عضوية جلنة التنفيذ: باءباء /٢٠مشروع املقرر   -باء 
يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت ا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال   - ١

  ؛٢٠٠٨لربوتوكول مونتريال يف عام 
يؤكد استمرار االحتاد الروسي واألردن واملكسيك وموريشيوس ونيوزيلندا كأعضاء   - ٢

أعضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتباراً من ... و ... و ... و ... و ... يف اللجنة ملدة عام آخر، واختيار 
  ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١

نائباً للرئيس ومقرراً للجنة التنفيذ ملدة عام ... للعمل رئيساً و... حييط علماً باختيار   - ٣
 .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١واحد اعتباراً من 

للجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول عضوية ا: جيم جيم/٢٠مشروع املقرر   -جيم 
  مونتريال

يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت ا اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف   - ١
  ؛٢٠٠٨لتنفيذ بروتوكول مونتريال مبساعدة أمانة الصندوق يف عام 

أعضاء يف اللجنة التنفيذية ميثلون . ..و ... و ... و ... و... و... و... يقر اختيار   - ٢
  ... و ... و... و...  من الربوتوكول، واختيار ٥ من املادة ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

 كانون ١أعضاء ميثلون األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة ملدة عام، اعتباراً من ... و ... و... و 
  ؛٢٠٠٩يناير /الثاين

  نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتباراً من ... رئيساً و.. .يالحظ اختيار   - ٣
  .٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١

الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية من األطراف يف : دال دال/٢٠مشروع املقرر   -دال 
  بروتوكول مونتريال

 العامل املفتوح العضوية من األطراف يف رئيسني مشاركني للفريق... و ... يقر اختيار السيد 
  .٢٠٠٩بروتوكول مونتريال لعام 

 من ٧البيانات واملعلومات اليت قدمتها األطراف مبوجب املادة : هاء هاء/٢٠مشروع املقرر   -هاء 
 بروتوكول مونتريال

طرفاً اليت ينبغي أن تكون قد [...] طرفاً من أصل [...] يالحظ مع التقدير أن   - ١
 من تلك األطراف أبلغت بياناا يف [...]  قد فعلت ذلك وأن ٢٠٠٧ بيانات عام أبلغت

  ؛١٥/١٥ باملقرر  عمال٢٠٠٨ًيونيه / حزيران٣٠
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تدرج [ : ٢٠٠٧يالحظ، مع ذلك، أن األطراف التالية مل تبلغ حىت اآلن عن بيانات   - ٢
  ؛]أمساؤها فيما بعد

اله عن البيانات جيعلها، إىل حني تلقي يالحظ أنّ عدم إبالغ األطراف املذكورة أع  - ٣
  األمانة هلذه البيانات، يف حالة عدم امتثال اللتزامات اإلبالغ عن بياناا مبوجب بروتوكول مونتريال؛

حيثّ تلك األطراف، حسب االقتضاء، على العمل عن كثب مع الوكاالت املنفذة   - ٤
لوبة، ويطلب إىل جلنة التنفيذ أن تعمد اجتماعها من أجل مد األمانة على جناح السرعة بالبيانات املط

  القادم إىل استعراض وضع تلك األطراف؛
يالحظ أن عدم اإلبالغ عن البيانات يف الوقت املناسب من جانب األطراف يعوق   - ٥

فعالية الرصد والتقييم من جانب جلنة التنفيذ ومؤمتر األطراف المتثال األطراف اللتزاماا مبوجب 
  ل مونتريال؛بروتوكو

 يونيه كل سنة ييسر كثرياً/ حزيران٣٠يالحظ كذلك أن اإلبالغ يف موعد غايته   - ٦
عمل اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال يف جمال مساعدة األطراف 

 اليت يفرضها  من الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
  الربوتوكول؛
يشجع األطراف على مواصلة اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج حال توافر   - ٧

يونيه من كل عام على النحو املتفق عليه / حزيران٣٠األرقام، ويفضل أن يكون ذلك يف موعد غايته 
  .١٥/١٥يف املقرر 

   والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونتريالاالجتماع احلادي: واو واو/٢٠مشروع املقرر   -واو 
ويتم اإلعالن يف أقرب [..] يعقد االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف 

  . لالجتماعحمددوقت ممكن عن موعد 

 االجتماع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا: باء باء/٨مشروع املقرر   -زاي 

 إىل جنب مع االجتماع الثالث ر األطراف يف اتفاقية فيينا جنباًيعقد االجتماع التاسع ملؤمت
  .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال

التقارير واملقترحات ذات الصلة اليت أعدها الرؤساء املشاركون ألفرقة االتصال اليت أنشأها   - ثالثاً
ملعنية حبملة اإلنتاج، وتدمري الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثامن والعشرين وا

  املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون، وجتديد موارد الصندوق متعدد األطراف 

  موجز أعده الرؤساء املشاركون لفريق االتصال املعين حبملة اإلنتاج واالستخدامات الضرورية  -ألف 
 أن تساعد يف حل املشاكل الناشئة بدأ الفريق، كخطوة أوىل، بتحديد العناصر اهلامة اليت ميكن  - ٥٥

خالل التخلّص النهائي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية 
فلورية، وكان من رأي أعضاء الفريق أن هناك نقصاً كبرياً يف البيانات واملعلومات اليت تتيح أن حتدد 
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وبعد تبادل شامل لوجهات النظر بشأن . ة إنتاج ائيةبوضوح ما إذا كانت هناك حاجة حقيقية حلمل
استخدمت القائمة (املشاكل القصرية والطويلة األجل، حدد الفريق املواضيع يف املسائل اهلامة التالية 

  ):كجدول أعمال الجتماعات فريق االتصال
  :عناصر محلة اإلنتاج  )أ(

  سبل حتديد احلاجة إىل محلة إنتاج؛  ‘١’
  ميات اليت يتعني إنتاجها من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛تقدير الك  ‘٢’
  استراتيجيات لتجنب اإلفراط يف اإلنتاج، واإلنتاج غري الكايف؛  ‘٣’
  .خيارات السياسات  ‘٤’

  .توجيه للجنة التنفيذ بشأن عدم االمتثال احملتمل من جانب بنغالديش  )ب(
  :عملية االستخدامات الضرورية  )ج(

   النظام احلايل؛مدى كفاية  ‘١’
توجيه بشأن تطبيقات االستخدامات الضرورية لألطراف العاملة مبوجب   ‘٢’

  ؛٥ من املادة ١الفقرة 
  النطاق الزمين؛  ‘٣’
  .استثارة الوعي  ‘٤’

  محلة اإلنتاج  - ١
كان من رأي الفريق، بالنظر إىل نقص البيانات واملعلومات، أن يطلب من فريق التكنولوجيا   - ٥٦

االقتصادي وضع تقدير للكميات الالزمة من مركبات الكربون الكلورية فلورية، مبا يتفق مع والتقييم 
 ١ وتطبيقات االستخدامات الضرورية احملتملة املقدمة من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٤/٢٥املقرر 

وكاالت التنفيذ يف وينبغي للفريق خالل القيام ذه العملية التنسيق مع األطراف املعنية و. ٥من املادة 
وأشار الفريق إىل ضرورة التقليل إىل أدىن حد من الكميات من مركبات . الصندوق املتعدد األطراف

  .الكربون الكلورية فلورية من الرتبة غري الصيدالنية وتدمريها
وأبديت وجهات نظر خمتلفة من جانب الفريق بشأن كيفية إدارة وتنظيم محلة إنتاج تراعي   - ٥٧

 املواد املنتجة واملخزنة واملشاكل اللوجستية لإلمداد والتقليل إىل أدىن حد من الكميات اليت يتعني ملكية
  .تدمريها

  عدم امتثال بنغالديشاحتمال توجيه للجنة التنفيذ بشأن   - ٢
كانت بنغالديش قد طلبت توجيهاً بشأن عدم امتثاهلا احملتمل لقواعد التخلص التدرجيي من   - ٥٨

كربون الكلورية فلورية، والناشئ عن الصعوبات املتصلة بتصنيع أجهزة االستنشاق مركبات ال
وأشار ممثل بنغالديش إىل أن هذه . باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية
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 غري وقدم بعد ذلك ورقة. املسألة قد أبلغت للجنة التنفيذ الحتمال اختاذها مقرراً بشأن عدم االمتثال
وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، . رمسية للفريق يوضح فيها حالً حمتمالً ميكن أن تنظر فيه األطراف

أشار الفريق على بنغالديش بالتوقيع على وجه السرعة على اتفاقات مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 عليها اللجنة التنفيذية دون مزيد من وبرنامج األمم املتحدة للبيئة حىت ميكن تنفيذ املشاريع اليت وافقت

كما . وأوضحت بنغالديش للفريق أا ستوقع العقود املرتقبة يف غضون الشهرين القادمني. التأخري
وسوف تستعرض جلنة التنفيذ .  من الربوتوكول٧طُلب من الطرف تقدمي بيانات لألمانة وفقاً للمادة 

، وتوصي باإلجراء املالئم الذي ١٨/١٦ مراعاة املقرر املعلومات املبلغة خالل اجتماعها القادم مع
  .سيتخذ

  عملية االستخدامات الضرورية  - ٣
جرى التسليم بأن عملية االستخدامات الضرورية مفرطة يف التفاصيل وتطلب جهداً كبرياً   - ٥٩

ن كما أشري إىل أ. ومستهلكة للوقت وعلى ذلك أبدى الفريق بعض االستعجال يف معاجلة املشكلة
 قد ال تكون على دراية كاملة بعملية التطبيق الالزمة ٥املادة من  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وساد توافق يف اآلراء على ضرورة توسيع نطاق . للتمكن من تقييم املعلومات اليت تقدمها األطراف
العاملة مبوجب  لكي يشمل األطراف ٤/٢٥االستخدامات الضرورية احلايل الذي يعتمد على املقرر 

  .٥ من املادة ١الفقرة 
كما أشري إىل أنه قد تنهض حاجة إىل استعراض الكتيب اإلرشادي املعين باالستخدامات   - ٦٠

وقدم أحد األطراف أمثلة . ٥ من املادة ١الضرورية لتلبية متطلبات األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ستخدامات الضرورية واليت تتضمن تقدمي على املعلومات اجلديدة اليت ستدرج يف تطبيقات اال

استراتيجية التخلص التدرجيي مع بيانات إشارية عن عملية التخلص وأحجام مركبات الكربون 
الكلورية فلورية ومعلومات عن املخزونات وأنواع هذه املركبات، ومعلومات عن أسعار أجهزة 

 الكلورية فلورية والبدائل املتوافرة وأوضاع االستنشاق باجلرعات املقننة املعتمدة على مركبات الكربون
وينبغي تقدمي التعيينات لالستخدامات الضرورية لكي تقوم . التصنيع احمللية باملقارنة باملنتجات املستوردة

جلنة اخليارات التقنية الطبية بتقييمها وقال الفريق إن على جلنة اخليارات التقنية الطبية أن تأخذ يف 
لضيق املتاح للتعيينات لالستخدامات الضرورية الوشيكة اليت يكون موعدها النهائي هو االعتبار الوقت ا

، وأن تراعي الظروف اليت ال ميكن التنبؤ ا لدى النظر يف استراتيجيات ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١
 تقنياً قصري التخلص التدرجيي، وأشارت إىل أنه يتعني على جلنة اخليارات التقنية الطبية أن تقدم دعماً

 أنه ميكن تقدمي ٥ من املادة ١وأوضحت األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . األجل هلذه التعيينات
الدعم التقين لألطراف اليت تعمل ذه الفقرة لتمكينها من إعداد تطبيقات لتعيينات االستخدامات 

  .الضرورية
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  السري قدماًَ  - ٤
ة األوزون باستعراض مجيع املقررات ذات الصلة بشأن وافق الفريق على أن تقوم أمان  - ٦١

االستخدامات الضرورية لتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل تعيينات االستخدامات الضرورية اليت تقدمها 
وسوف يوضع تقرير الرئيسني املشاركني على املوقع . ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وسيعمل الرئيسان . ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥ف بتعليقاا قبل الشبكي لألمانة لكي تديل األطرا
املشاركان بعد ذلك يف إعداد مشروع مقرر عن تطبيقات االستخدامات الضرورية لألطراف العاملة 

 للنظر من جانب االجتماع الثاين عشر لألطراف يف الدوحة يف تشرين ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
  .٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

لخص ومقترح الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين بالتدمري واملخزونات من املواد املستنفدة م  -باء 
  لألوزون

  مقدمة
ساد توافق عام يف اآلراء بأن مجيع األطراف تعتقد بأن مسألة تدمري خمزونات املواد املستنفدة   - ٦٢

 تشكيل فريق اتصال خالل وجرى. لألوزون مسألة مهمة وتقتضي االهتمام واختاذ إجراء فوري
االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد 

  .املستنفدة لطبقة األوزون ملواصلة مناقشة املسألة وإحراز تقدم بشأا
 مقترحات الرئيسني وتدعى األطراف إىل تقدمي تعليقاا على هذا التقرير املوجز خاصة على  - ٦٣

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥املشاركني الواردة فيه إىل أمانة األوزون يف موعد ال يتجاوز 

  افتتاح وتنظيم أعمال فريق االتصال  - ١
والسيد مارين ) املكسيك(افتتح فريق االتصال الرئيسان املشاركان، السيد اغستني سانشيز   - ٦٤

ني، وبعد االتفاق على ترك االجتماع مفتوحاً للمراقبني، استمع اللذان رحبا باملشارك) كندا(سريواس 
فريق االتصال إىل عرض أويل من اجلماعة األوروبية عن اقتراحها اجلديد بشأن إدارة املخزونات وهو 
االقتراح الذي وزع كورقة قاعة اجتماعات خالل االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح 

ام الفريق أيضاً للنظر اقتراح مشترك من واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس وكان أم. العضوية
، واقتراح من UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/3/Add.1وهو االقتراح الوارد يف وثيقة ما قبل الدورة 

  .األرجنتني عمم خالل االجتماع يف ورقة قاعة اجتماعات قدمت أثناء اجللسة العامة
تنظيم املناقشات على أساس القضايا الرئيسية اليت يبدو أا أساس مجيع ووافق الفريق على   - ٦٥

وتداول الفريق ألكثر من . املقترحات واليت نشأت عن البيانات اليت ألقيت يف اجللسة العامة عن املسألة
ست ساعات بشأن هذه القضايا الرئيسية اليت يعتقد أا ميكن أن تسهم يف التوصل إىل مقرر ممكن 

  .املسألةبشأن 
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  مناقشة القضايا الرئيسية  - ٢
مثل املواد اليت يتعني (نطاق العمل : نظر الفريق، على وجه اخلصوص، مخس قضايا رئيسية هي  - ٦٦

وخيارات ) معاجلتها، والقطاعات اليت جيري تغطيتها، وتعاريف املواد واملخزونات غري املرغوب فيها
قضية التدمري صلة مع االتفاقات القانونية الدولية األخرى متويل اإلجراءات، والصالت اليت قد تكون ل

مثل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية بازل، واملنافع البيئية اليت من املأمول حتقيقها وخيارات 
  .السياسات يف األجلني القصري والطويل الالزمة ملعاجلة القضية

  نطاق العمل  - ٣
  :ق، أُعرب عن وجهات نظر متنوعة مشلت ما يليفيما يتعلق بالنطا  - ٦٧

رأى بعض األعضاء عدم إدراج سوى املواد املستنفدة : املواد اليت ستجري معاجلتها  )أ(
وأيد معظم أعضاء الفريق التركيز على مركبات الكربون الكلورية . لألوزون اليت مل يعد جيري إنتاجها

وقد رؤي أن ذلك النهج سينطوي على . الل فترة وجيزةفلورية واهلالونات اليت ينبغي التخلص منها خ
فائدة ضمان عدم استحداث حوافز سلبية إلنتاج كميات أكرب من املواد املتوافرة على أمل ضمان 

وبعد االنتهاء من ذلك أعربت بعض الوفود عن اعتقادها بأنه يتعني أن يهدف أي . التمويل لتدمريها
وإن كان يتعني حتديد ( املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة برنامج إىل املساعدة يف التخلص من

 خاصة مع HCFCSمبا يف ذلك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ) تعريف أوفر هلذا املصطلح
متاثل مرافق تدمري املواد املستنفدة لألوزون وإن املربدات املعتمدة على رغاوي مركبات الكربون 

   سوف تصل قريباً إىل اية عمرها الفعال؛اهليدروكلورية فلورية
أيد معظم أعضاء الفريق معاجلة املصادر : القطاعات أو املصادر اليت يتعني معاجلتها  )ب(

األكثر سهولة أوالً، ويف هذا السياق، أشري إىل أن خمزونات املواد املستنفدة لألوزون امللوثة واليت جرى 
كما أشري إىل أن مواد . وتشكل خماطر التسرب يف بعض البلدانجتميعها بالفعل تعترب متاحة بسهولة، 

التربيد واهلالونات قد تكون أكثر سهولة يف الوصول إليها يف نظم االستخدام القدمية ومن مث فإن 
وأشري كذلك إىل املخزونات الناشئة عن . معاجلتها أكثر فعالية من ناحية التكاليف من الرغاوي

وطرح اقتراح يقضي بالنظر يف إعادة استعمال هذه . متاحة بسهولة أيضاًعمليات املصادرة بوصفها 
املخزونات قبل تدمريها إذا كان ذلك سيقضي على احلاجة إىل إنتاج جديد لتلبية االستخدامات 

درة لبلد آخر لتمويل املزيد ية النظر يف بيع هذه املواد املصوأشري أيضاً إىل إمكان. الضرورية أو احلرجة
وفيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون املخزنة يف املعدات املستعملة، .  االمتثال واملصادرةمن جهود

أشري إىل أنه قد يكون من الصعب الوصول إىل هذه املواد، وأن حتديد مواقع هذه املخزونات واملعدات 
  قد يتطلب إجراء مسوحات ودعم وبناء القدرات؛

أشري إىل أن إصدار مقرر بشأن : البيئية اليت ستتحققوفيما يتعلق بالنطاق واملنافع   )ج(
ويف هذا السياق، أشري إىل أنه إذا كانت . املنافع اليت ستتحقق سوف يؤثر يف نطاق اإلجراءات املتوخاة

األطراف ترغب يف إدراج املنافع املناخية، فإن ذلك لن يتطلب أخذ تدمري اهلالونات يف االعتبار حيث 
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ال ينطوي على أي منافع منها  ا التدمري ال ينطوي إالّ على منافع مناخية حمدودة أوأن من املعتقد أن هذ
  على اإلطالق؛

جرى استكشاف هذا املفهوم ومعانيه : مفهوم املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة  )د(
امللوثة يف حني واقترح البعض التركيز على املواد املستنفدة لألوزون . املختلفة بالنسبة للوفود املختلفة

. رأى آخرون ضرورة أن يتضمن هذا املصطلح املواد املستنفدة لألوزون يف نظم االستخدام املتقادمة
وأعرب كذلك عن الفكرة القائلة بأن بعض املواد املستنفدة لألوزون اليت قد تكون غري مطلوبة يف أحد 

العمل سوف يتأثر باملقرر الذي وأشري إىل أن نطاق . البلدان، قد ال تكون كذلك يف بلدان أخرى
  .يصدره الفريق عن تعريف املصطلح

ونوقش املفهوم الشامل لنطاق العمل الذي يلزم ملعاجلة القضية وبدا أن هناك اتفاقاً عاماً على   - ٦٨
أنه يتعني معاجلة القضية بطريقة شاملة تتضمن السياسات والقواعد واحلوافز، وتغطي االسترجاع 

  . والنقلواجلمع والتخزين
وبعد أن أشار معظم أعضاء الفريق إىل جناح وكفاءة وخربات الصندوق املتعدد األطراف   - ٦٩

وصلته املباشرة بربوتوكول مونتريال، أعربوا عن وجهة نظر ترى أن ميثل الصندوق اآللية الرئيسية اليت 
 يف جهودها ٥ من املادة ١تستخدم يف توفري الدعم التقين والسياسايت لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

. للتعامل مع املخزونات املوجودة داخل األجهزة وتدمري املواد املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها
ونظراً ألنه يتعني معاجلة الكثري من هذه املخزونات يف املستقبل القريب، أشار هؤالء األعضاء إىل أن 

عمل املعنية بتجديد املوارد قد ال يكون كافياً ملعاجلة التمويل املنصوص عليه حالياً يف تقرير فرقة ال
  .القضايا بطريقة مرضية

ويف حني مل يستبعد أعضاء آخرون يف الفريق الدور الذي ميكن أن يضطلع به الصندوق   - ٧٠
املتعدد األطراف يف معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل األجهزة، أشاروا إىل أن 

 طائفة من املؤسسات األخرى اليت ميكن أن تسهم يف ذلك اجلهد وخاصة بالنظر إىل أن التدمري قد هناك
ورأى هؤالء األعضاء أنه يتعني عند هذه النقطة من . ينطوي أيضاً على منافع مناخية مشتركة

 النظر يف وأشار البعض إىل أنه يتعني إذا مت. املناقشات، إبقاء مجيع تلك اخليارات على األقل للنظر
مصادر أخرى للتمويل ترك ذلك للبلدان املاحنة لكي جتد هذا التمويل التكميلي وتوجيهه من خالل 

  .الصندوق املتعدد األطراف
واقترح آخرون أن تبدأ اجلهود األولية باستخدام الصندوق املتعدد األطراف يف نفس الوقت   - ٧١

رى لذلك مبا يف ذلك تلك اليت قد جيري وضعها الذي جتري فيه بصورة متوازية دراسة الطرائق األخ
كما أشري إىل احلاجة إىل ضمان .  لتحديد ما إذا كانت تسهم يف خطوات أخرى قد تتخذ٢٠١٢بعد 

  .الطابع اإلضايف للتمويل من حيث صلته باألنشطة اليت قد ال تنفذ بدون ذلك
ن املنافع الرئيسية اليت ينبغي نظرها وفيما يتعلق باملنافع البيئية، سلم معظم أعضاء الفريق بأ  - ٧٢

وأشري إىل أن بوسع األطراف االستفادة . تتعلق باملنافع اليت تعدد على طبقة األوزون واملنافع املناخية
وميكن أن . بدرجة كبرية من حتليل مردودية التكاليف لعملية القيام بأنشطة التجميع والتدمري املختلفة

مصادر أخرى للتمويل فضالً عن املساعدة يف حتديد املستوى املالئم يساعد هذا التحليل يف اجتذاب 
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ويف ذلك السياق، أعرب بعض األعضاء عن الرغبة يف . الذي توضع عنده أية حوافز للجمع والتدمري
نظر ما إذا كان توفري احلوافز للجمع والتدمري على مستوى ميكن أن يثبط إعادة التوزيع ألغراض 

  .وانب إجيابية أم سلبيةاخلدمة سينطوي على ج
وفيما يتعلق خبيارات السياسات للتعامل مع قضية التدمري واملخزونات املوجودة داخل   - ٧٣

األجهزة، اقترح بعض أعضاء الفريق تعديل الربوتوكول جلعل التدمري إلزامياً، كما أن باإلمكان تعديل 
غري أن العديد من األعضاء اآلخرين . وزونقائمة التكاليف اإلضافية إلدراج تدمري املواد املستنفدة لأل

وأشار . أشاروا إىل عدم وجود معلومات كافية يف هذه املرحلة للنظر يف إجراء تعديل أو ج إلزامي
الكثري من هؤالء األعضاء إىل النهج التدرجيي الذي ميكن أن يبدأ مبشاريع جتريبية يف جمموعة من البلدان 

ويف حني أهتم بعض األعضاء . ية متثل البلدان الصغرية والكبرية االستهالكاملتنوعة من الناحية اجلغراف
مبتابعة الفكرة الواردة يف املقترحات من واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس واألرجنتني فيما 
يتعلق باستخدام قروض للتدمري ميكن تسويقها للتمكني من اإلنتاج اجلديد، أشار آخرون إىل أنه رغم 

ه الفكرة مثرية لالهتمام وتستحق االستكشاف، ال ينبغي اعتبارها بديالً للعملية احلالية املتعلقة أن هذ
. وينبغي استكشاف هذه الفكرة بقدر كبري من التفصيل قبل املوافقة عليها. باالستخدامات الضرورية

ض األنشطة األكثر ويف هذا السياق، بدا أن هناك اتفاقاً بشأن الرغبة يف اختاذ إجراء مباشر عن بع
سهولة اليت ميكن االضطالع ا يف هذه املرحلة وعن وضع إطار للتمكني من إعداد املزيد من املعلومات 

 .وخيارات السياسات اليت ميكن أن تستنري ا املقررات املتعلقة ذه املسألة يف املستقبل

الترتيبات واملؤسسات البيئية وأعترف أعضاء الفريق بأن قضية التدمري تلمس عمل عدداً من   - ٧٤
ويشمل هذا السياق، على وجه اخلصوص، اتفاقية بازل وكذلك اتفاقية استكهومل . املتعددة األطراف

وأشري إىل القضايا النوعية . واتفاقية روتردام واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وآلية التنمية النظيفة
نفايات مبا يتفق واتفاقية بازل كما لوحظ أن املناقشات السابقة املتعلقة بقدرة بعض البلدان على نقل ال

واألخرية مع أمانة اتفاقية بازل أظهرت استعداد تلك املؤسسة العمل مع األطراف يف بروتوكول 
  .مونتريال بشأن هذه القضية

  مقترحات الرئيسني املشاركني  - ٤

  اقتراح بشأن النطاق  )أ(
ساس بضرورة اختاذ إجراء سريع على حنو عاجل ومع مراعاة أوالً، نظراً لالتفاق العام واإلح  - ٧٥

اإلدراك بأنه سيكون من العسري معاجلة كل جانب من جوانب هذه القضية على الفور؛ وثانياً، أنه لن 
يكون هناك سوى فترة زمنية حمدودة ملعاجلة مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات وثالثاً 

ده األطراف إىل مفهوم تنفيذ اجلوانب األسهل أوالً، أشري إىل أن األطراف قد توافق التركيز الذي تسن
على التركيز يف األجل القصري على خمزونات مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات سهلة 

املواد التجميع واليت تكون إما ملوثة أو نتيجة ألعمال املصادرة مع اإلدراك بضرورة مراعاة إعادة توزيع 
إذا كان بالوسع إعادة توزيعها بطريقة تنفي ) على العكس من التدمري(املستنفدة لألوزون املصادرة 

  .احلاجة إىل إنتاج جديد لالستخدامات الضرورية أو احلرجة أساساً
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وينبغي أن حيدد مقرر مقترح اخلطوات اليت ينبغي اختاذها يف جماالت السياسات والقواعد   - ٧٦
ن يتضمن اإلدراك بأن التدمري يشمل إجراءات تتعلق باالسترجاع واجلمع وإدارة املخزونات واحلوافز وأ

  .والنقل) مبا يف ذلك التخزين(املوجودة داخل األجهزة 

  اقتراح بشأن طرائق التمويل واملنافع البيئية وخيارات السياسات  )ب(
 أوىل، بأن يقدم الدعم ينبغي النظر يف توجيه طلب للصندوق املتعدد األطراف كخطوة  - ٧٧

 بشأن مجع واحتواء وإدارة ٥ من املادة ١لألنشطة اليت تنفذ يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
التدمري وإعادة (املخزونات املوجودة داخل األجهزة فضالً عن عمليات النقل والتخلص التدرجيي 

كربون الكلورية فلورية واهلالونات ذات الصلة باملخزونات املتوافرة بالفعل من مركبات ال) التوزيع
وهلذه الغاية، ينبغي أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يدرج يف . امللوثة أو املصادرة

تقريره التكميلي عن جتديد املوارد حتليالً للتكاليف اليت قد تنطوي على عملية مجع هذه املخزونات 
وبغية دعم . فق التدمري أو إعادة توزيعها حسب مقتضى احلال وتدمريهااملتوافرة بالفعل ونقلها إىل مرا

هذا اجلهد يتعني على هذه األطراف أن تزود فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي باملعلومات عن 
  .كمية املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون امللوثة أو املصادرة اجلاهزة واليت تنتظر التدمري

] أمانة الصندوق] [أمانة األوزون] [فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[ي أن يبدأ وينبغ  - ٧٨
عمليات البحث واملناقشات مع مصادر التمويل احملتملة األخرى اليت قد تكون مستعدة لتوفري التمويل 

ملناقشات، ولتيسري هذه ا. التكميلي للمنافع املناخية املشتركة اليت يتوقع أن تتحقق بفضل هذا اجلهد
الشروع يف إجراء ] أمانة الصندوق/اللجنة التنفيذية] [فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[يطلب من 

دراسة عن التكاليف واملنافع املتصلة بتجميع خمتلف فئات املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة وختزينها 
دات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة داخل وإدارة خمزوناا ونقلها وتدمريها، مبا يف ذلك املرب

املعدات املتقادمة واملخزونات من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة حالياً يف الرغاوي، وذلك مبراعاة 
جوانب املنافع ومنها املنافع املناخية واملتعلقة باألوزون النامجة عن وقف إطالق هذه املواد يف الغالف 

  .اجلوي
نبغي أن تنظر هذه الدراسة أيضاً يف حجم احلوافز اليت قد تكون ضرورية للتشجيع على وي  - ٧٩

االسترجاع الواسع للمواد املستنفدة لألوزون وتدمريها، وأن تنظر أيضاً يف مزايا وعيوب توجيه هذه 
تنطوي عليه ونظراً ملا . احلوافز حنو عدم تشجيع إعادة توزيع املواد امعة املستنفدة لألوزون للخدمة

هذه القضية من إحلاح، فإن من املستصوب االنتهاء من هذه الدراسة، إن أمكن، يف وقت يسمح بأن 
  .ينظرها االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

  اقتراح بشأن التآزر مع االتفاقيات األخرى  )ج(
ية اليت قد تكون مرتبطة وعلى ذلك، وبغية تيسري توفري الفهم املتزايد للقضايا القانونية واإلدار  - ٨٠

بنقل املواد املستنفدة لألوزون من بلد املنشأ إىل بلد التدمري، ينبغي أن يطلب من أمانة األوزون االتصال 
ويف هذا . بأمانة اتفاقية بازل إلعداد ورقة للنظر من جانب االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل
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الجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية الصدد، ينبغي دعوة أمانة بازل إىل حضور ا
  .للرد على أية استفسارات توجهها األطراف حسب مقتضى احلال

ملخص الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين بتجديد املوارد، والقائمة املتفق عليها باملسائل اليت   -جيم 
ليت طُلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم د الصندوق متعدد األطراف وارتتعلق بتجديد موا

  االقتصادي أن يستعرضها

  حملة عن امللخص املقدم من الرئيسني املشاركني  - ١
قدم الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين بتجديد املوارد تقريرمها عن عمل الفريق الذي،   - ٨١

 بشأن طائفة عريضة من القضايا  ساعة عمل يف مناقشات١٠٠٠حسب إشارما، استغرق أكثر من 
وكان فريق االتصال قد كُلف بإعداد قائمة بالقضايا اليت سينظرها فريق التكنولوجيا . اهلامة واملعقدة

والتقييم االقتصادي ويبلورها يف تقرير يستكمل تقريره عن جتديد املوارد ملساعدة األطراف يف 
 أدناه القائمة ٢ويتضمن القسم . عشرين لألطرافمفاوضاا بشأن جتديد املوارد خالل االجتماع ال

الكاملة للقضايا اليت اقترحت واليت وافق عليها بعد ذلك الفريق العامل املفتوح العضوية لكي ينظرها 
  .فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

لصرف وقد طُلب من فريق االتصال، باإلضافة إىل ذلك، النظر يف قضية مسألة آلية سعر ا  - ٨٢
وفيما يتعلق ذه املسألة ناقش فريق االتصال القضايا احمليطة باستمرار استخدام آلية سعر . الثابت

. الصرف الثابت مبا يف ذلك ما إذا كان هذا االستمرار يصبح دائماً أو ملدى ثالث سنوات أخرى
الجتماع العشرين وطلب من أمانة األوزون إعداد مشروع مقرر يتضمن كال اخليارين لكي ينظر فيه ا

  .لألطراف
وتقع القضايا اليت جرى حتديدها للنظر من جانب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف   - ٨٣

وقد طلب . فئتني رئيسيتني مها القضايا العامة والقضايا املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
وأعرب عدد من األطراف . لتضخم على مجيع األنشطةيف إطار الفئة العامة إعداد دراسة عن تأثريات ا

عن القلق إزاء تأثريات اخنفاض قيمة العمالت الوطنية مقابل دوالر الواليات املتحدة على تكاليف 
كما طلب من فريق التكنولوجيا والتقييم . وتنفيذ األنشطة اليت يدعمها الصندوق املتعدد األطراف

ا ذات الصلة بالتدمري، وطلب من األطراف العاملة مبوجب الفقرة االقتصادي النظر يف عدد من القضاي
، باملعلومات عن كميات املخزونات من ٢٠٠٨أغسطس / آب١٥ تزويد الفريق قبل ٥ من املادة ١

وطُلب من الفريق كذلك . املواد املستنفدة لألوزون امللوثة أو املصادرة اليت جهزا واليت تنتظر التدمري
  .كاليف اإلشارية للتدمري بصورة منفصلة عن تقديرات األرقام اإلمجالية لتجديد املواردبيان تقديرات الت

وفيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت سينظرها فريق   - ٨٤
موضوعاً التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، فإن مسألة خفض إنتاج هذه املركبات لتحقيق التجميد كان 

وأعرب بعض األطراف عن شواغلهم بأنه بالنظر الحتمال متكن . ملداوالت موسعة يف فريق االتصال
، وهو األمر الذي سيتطلب متويالً من ٢٠١١قطاع اإلنتاج من حتقيق خفض فعلي حبلول عام 

 عدم الصندوق املتعدد األطراف حىت ال تتعرض الصناعة لعوامل تثبيط يف حتقيق هذا اخلفض، يتعني



UNEP/OzL.Conv.8/3-UNEP/OzL.Pro.20/3 

36 

وعالوة على ذلك أعرب بعض األطراف عن . تقويض هذا االحتمال يف عملية جتديد املوارد القادمة
رأي مفاده أنه ال توجد أية التزامات باالمتثال فيما يتعلق بقطاع إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية 

لعمل املعنية بتجديد  حسبما يتبني يف تقرير فرقة ا٢٠١١ – ٢٠٠٩فلورية يف فترة الثالث سنوات 
  .٢٠٠٨مايو /املوارد التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف أيار

وتتعلق القضايا األخرى ذات الصلة، مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت سينظرها   - ٨٥
ألطراف مبا يف ذلك فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بقضايا ذات صلة بالصندوق املتعدد ا

انعكاسات خمتلف مواعيد القطع اخلاصة باستحقاق مشاريع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
، ومردودية التكاليف يف )ومن مث االنتقاالت للمرحلة الثانية(للتمويل يف عمليات جتديد املوارد القادمة 

عتادة واملواد البديلة والتكاليف واملنافع مقابل سيناريو األمور امل(قطاع االستهالك، واملنافع املناخية 
، وحتليل املخاطر بشأن تنامي مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف )التكاليف وخيارات التمويل

املستقبل، وإعادة النظر يف األرقام فيما يتعلق مبشاريع البيانات العملية وغري ذلك من القضايا، اليت من 
  .تملة لقواعد التصدير، والقواعد املتعددة اجلنسيات على مستوى التمويلبينها التأثريات احمل

وعقب هذا العرض، قال الرئيس املشارك للفريق العامل املفتوح العضوية إنه على الرغم من أن   - ٨٦
مداوالت فريق االتصال بشأن جتديد املوارد قد استفادت من التفسريات الكاملة واملشاركة الواسعة، 

ناقشات األكثر تركيزاً واملتعمقة ميكن أن تشري، خالل االجتماع العشرين لألطراف، من استمرار فإن امل
 ٥ من املادة ١ ممثالً من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ١٢املفاوضات بني جمموعة صغرية تتألف من 

  . ممثالً من األطراف غري العاملة بذلك، ومن خالل ضمان التمثيل اجلغرايف١٢و

العناصر الرئيسية اليت اعتمدها الفريق العامل املفتوح العضوية لكي يقوم فريق التكنولوجيا والتقييم   - ٢
  االقتصادي ببلورا يف تقرير تكميلي لتقريره عن جتديد املوارد

  عام  )أ(
. دراسة عن معدالت التضخم املختلفة على مجيع األنشطة مع افتراض عدة نسب هلذه املعدالت §

 .يق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يوضح مربرات استخدام هذه النسبوينبغي لفر

 التعزيز املؤسسي  )ب(

سيناريوهات التعزيز املؤسسي اليت تنظر يف االحتياجات احملتمل مواجهتها خالل فترة الثالث  §
 .٤سنوات القادمة لتنفيذ مجيع جوانب برنامج العمل مع إيالء اهتمام لبلدان اموعة 

 التدمري  )ج(

إجراء حتليل للتكاليف اليت قد تنشأ خالل عملية مجع املخزونات املتوافرة من مركبات الكربون  §
الكلورية فلورية واهلالونات امللوثة أو املصادرة، ونقلها إىل مرافق التدمري أو إلعادة توزيعها 

 ٥املادة  من ١ويطلب من األطراف العاملة مبوجب الفقرة . حسب مقتضى احلال وتدمريها
 باملعلومات عن كمية املخزونات من املواد ٢٠٠٨أغسطس / آب١٥تزويد الفريق قبل 

 .املستنفدة لألوزون امللوثة أو املصادرة اجلاهزة لديها واليت تنتظر التدمري
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 القضية العامة املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )د(

قتصادي أن يأخذ يف االعتبار النتائج اليت توصلت إليها ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم اال §
اللجنة التنفيذية بشأن القضايا ذات الصلة مبا يف ذلك قضايا قطاع اإلنتاج من أجل حتقيق 

 .التجميد

 القضايا ذات الصلة بالصندوق املتعدد األطراف  )ه(

 فضالً ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ و٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠تقدير تأثريات مواعيد القطع يف  §
 على عملية جتديد املوارد هذه ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ و٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١عن 

والعمليتني التاليتني لتجديد املوارد مبا يف ذلك سيناريوهات لتمويل خمتلف مكونات عمليات 
يف التشغيلية اإلضافية االنتقال يف املرحلة الثانية وهي التكاليف الرأمسالية اإلضافية والتكال

 .١٩/٦واملساعدة التقنية مع مراعاة املقرر 

 قطاعات اخلدمة ومردودية التكاليف  )و(

 .توضيح كيفية وضع عوامل مردودية التكاليف وما هي التأثريات اليت أخذت يف االعتبار §

يف يف مدى تأثري احتمال حتويل املعدات لدى اية عمرها الفعال على أرقام مردودية التكال §
قطاع االستهالك والتأثري الناشئ عن ذلك على احتياجات التمويل وخماطر عدم االمتثال 

 .وإمكانية تطبيق هذه الطريقة على إدارة املشاريع

 املنافع املناخية  )ز(
 :السعي قدر املستطاع من أجل

 .تقدمي سيناريو األمور حسب املعتاد استناداً إىل اعتبارات مردودية التكاليف §

مي عرض عام للمواد البديلة احملددة حبسب القطاعات وحيثما ميكن حسب القطاعات تقد §
 .الفرعية

تقدمي التكاليف واملنافع، ما أمكن، مقابل التكاليف للتكنولوجيا الصديقة للمناخ مع ذكر  §
وميكن بيان املنافع البيئية باستخدام املؤشرات مبا يف . االفتراضات األساسية اليت تنطوي عليها

طن يعادهلا من /دوالر(لك خفض إمكانيات االحترار العاملي واستخدام املواد البديلة للطاقة ذ
 .)ثاين أكسيد الكربون

تقدمي معلومات، استناداً إىل العمل الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية، عن اخلطط الوطنية والدولية  §
ركبات الكربون اهليدروكلورية لتمويل خفض االنبعاثات من بدائل م) أو آليات السوق/املرنة و(

 .فلورية

 خط األساس لتكاليف التشغيل  )ح(

حتليل للمخاطر ال يشمل التكاليف بشأن استخالص النمو يف مركبات الكربون اهليدروكلورية  §
 يف املائة لعامي ٩ استناداً إىل معدل النمو السنوي البالغ ١فلورية يف املستقبل يف بلدان اموعة 
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رفق بالتقرير التكميلي ملساعدة األطراف يف توقع املخاطر اليت قد تنشأ عن ، ي٢٠١٢ و٢٠١١
معدالت النمو اليت استخدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف االفتراضات الواردة يف 

 .تقريره احلايل

 . يف التحليل٢٠٠٧إضافة املوعد املرجعي لعام  §

 حيةيضااإلاملشاريع   - ٣

رقام اليت حددها مع مراعاة خمتلف أشكال تطبيق للتكنولوجيات نتيجة لتباين إعادة النظر يف األ §
املناخ فيما بني البلدان ووضع التعديالت املقابلة بالنسبة ألنشطة االمتثال املتبقية ملركبات 

 .الكربون اهليدروكلورية فلورية

 مسائل أخرى  - ٤

لصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق النظر يف قواعد التصدير والقواعد املتعددة اجلنسيات ل §
 .بتأثرياا على مستوى التمويل

_____________  


