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االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
 ٢٠٠٩ نوفمرب/ الثاينتشرين ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال

  قضايا للمناقشة من جانب اجتماع األطراف احلادي والعشرين ومعلومات مقدمه له
  مذكرة من األمانة

 إضافة

 مقدمة

الفصل األول من هذه املذكرة اإلضافية األعمال األخرى ذات الصلة باجتماع األطراف  يوجز  - ١
 ١٢ وقبل (UNEP/OzL.Pro.21/2) كرة األمانة القادم اليت استكملت منذ إعداد مذوالعشريناحلادي 

وقد أدرج يف هذه اإلضافة موجز لألعمال اإلضافية اليت اضطلع ا فريق . ٢٠٠٩ أكتوبر/تشرين األول
املواد املستنفدة لألوزون،  مصارف تصادي وأمانة األوزون بشأن تدمريالتكنولوجيا والتقييم االق

 الواليات املتحدة األمريكية املقدمة من الضروريةتخدامات ومواصلة الفريق النظر يف تعيينات االس
بدائل مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية :  والتقارير النهائية للفريق بشأن٢٠١١ لعام

 ألجهزة االستنشاق ية فلوريةلكلورمركبات الكربون اإنتاج محلة لالستخدامات مرتفعة احلرارة، و
 احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، وتعيينات  يفبروميد امليثيل  املقننة، واستخداماتاتباجلرع

كما توجز اإلضافة املعلومات عن خطة العمل املقترحة للجنة . بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة
وأخرياً تتضمن موجزاً خليار مقترح من حكومات . ٢٠١٠ اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل لعام

املكسيك والواليات املتحدة للنظر يف سياق التعديل املقترح على بروتوكول مونتريال املتعلق كندا و
  .الحترار العاملي ذات القدرات العالية على إحداث اببدائل املواد املستنفدة لألوزون
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ويتضمن الفصل الثاين معلومات إضافية عن املسائل اليت تود األمانة أن تعرضها على األطراف   - ٢
ا يف ذلك بعثات األمانة، والدراسات املتعلقة باألوزون واملسائل ذات الصلة بربوتوكول مونتريال مب

  .املتعلقة باملنتديات األخرى

  عرض عام لبنود جدول أعمال اجتماع األطراف احلادي والعشرين يف بروتوكول مونتريال  -أوالً 

 من جدول ٥البند ) (٢٠/٧املقرر ( لألوزون اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة  -ألف 
  )األعمال املؤقت للجزء التحضريي

  تقدمي التحليل النهائي لفرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ١
 استكمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريره النهائي عن القضايا ٢٠/٧وفقاً للمقرر   - ٣

اإلدارة السليمة ملصارف املواد املستنفدة لألوزون واليت ميكن االطالع عليها على املوقع ذات الصلة ب
  )١(.الشبكي ألمانة األوزون

 الذي وضعه الفريق العامل املفتوح العضوية للطلبويستجيب فريق العمل يف هذا التقرير   - ٤
 غضون ذلك خمططات  بتقييم خمتلف القضايا، وأن يدرج يفوالعشرينخالل اجتماعه التاسع 

  :وتتضمن القضايا ما يلي. وتفسريات دف إىل استنارة األطراف
وضع سالسل زمنية للمواد املستنفدة لألوزون اليت تدخل تيار النفايات حبسب   )أ(  
  اإلقليم؛

ملصارف من حيث العوامل املتعلقة عراض املنافع الناشئة عن إدارة امواصلة است  )ب(  
   ذلك من العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية؛باألوزون واملناخ وغري

  اليت تدخل يف تيار النفايات؛ للمصارف أمثلة دون إقليمية  )ج(  
  القضايا ذات الصلة باالستثمارات الالزمة إلدارة املصارف والتوقيت احملتمل هلا؛  )د(  
  ؛التحديات اللوجستية الناشئة عن اجلهود اليت تبذل إلدارة املصارف  )ه(  
  مصادر التمويل والعوامل اليت تؤثر يف توافره؛  )و(  
  .ضمان اختاذ القرارات بطريقة سليمة من الناحية البيئية  )ز(  

                                                        
)١(  http://www.unep.ch/ozone/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-

decisionXX-7-task-force-phase2-report.pdf أو  
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-decisionXX-7-

task-force-phase2-report.pdf. 

http://www.unep.ch/ozone/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009
http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-october-2009-decisionXX-7
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 بل فريق العمل أن تقريره النهائي ال يتعارض مع االستنتاجات الواردة يف تقريره األويل ووجد  - ٥
ال، يتضمن التقرير ويف ذلك ا. الشاملةاستنتاجاته يتيح فرصة لزيادة تنقيح أنه، على العكس من ذلك 

  :النهائي االستنتاجات النوعية التالية
إن عمليات مجع واسترجاع وتدمري غازات التربيد من مجيع األنواع تشكل الوسيلة   )أ(  

املباشرة واألكثر مردودية من الناحية التكاليفية للتخفيف من اآلثار املناخية النامجة عن إطالق 
  ؛املخزونات
 القادمة ١٥ - ١٠تعرض البلدان النامية فرصاً هامة بصورة خاصة خالل السنوات   )ب(  

.  يف تيارات نفايات غازات التدمري مرتفعةية فلوريةالكلورمركبات الكربون اليت ستظل فيها نسبة 
 يف تيارات ٢٢ - مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلوريةكذلك فإن النسبة احلالية السائدة يف 

  ؛٢٠٣٠ نفايات هذه ستحقق أيضاً عائداً مناخياً كبرياً خالل الفترة حىت عامال
 اية  يف فرصة إدارة اية غازات التربيدتنتهيوبالنسبة للبلدان املتقدمة، سوف   )ج(  

غري أن الكثري من بدائل .  بصورة عامة٢٠٢٥  اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون حبلول عامالعمر
 ومن مث فإن مركبات الكربون اهليدرو فلوريةتنفدة لألوزون، عند اية العمر، سوف تتضمن املواد املس

  أي بنية أساسية تقام إلدارة املواد املستنفدة لألوزون سوف توفر منافع بيئية؛
يتوقع أن يصل مستوى التدفق العاملي للمواد املستنفدة لألوزون على تيار النفايات   )د(  

ويتوقع . ٢٠٢٠  - ٢٠١٨ طن سنوياً خالل الفترة ٢٢٥ ٠٠٠ و٢٠٠ ٠٠٠اوح بني إىل ذروته مبا يتر
   يف املائة من هذه الكمية يف شكل غازات تربيد؛٩٠أن يكون أكثر من 

على الرغم من أن تقديرات قدرات تدمري املواد املستنفدة لألوزون مازالت تقديرات   )ه(  
 التدفق العاملي حىت يف حالة ادرات العاملية لتلبية هذقأن تظهر حاجة إىل املزيد من الأولية، ال يتوقع 

ومع ذلك، ستكون هناك حتديات لوجستية . زيادة مستوى النشاط يف إدارة املصارف زيادة كبرية
  كبرية يف تسليم املواد املستنفدة لألوزون املسترجعة ملرافق التدمري املالئمة؛

لألوزون يف نطاق أنشطة اية العمر ميكن إن قرارات إدراج بدائل املواد املستنفدة   )و(  
 طن سنوياً ٤٥٠ ٠٠٠ و٤٠٠ ٠٠٠أن تزيد من الطلب على قدرات التدمري إىل مستويات تتراوح بني 

 على الرغم من أنه قد جترى بعض عمليات العزل وإلغاء االختيار بالنسبة للبدائل اليت ٢٠٣٠ حبلول عام
  تعترب محيدة نسبياً؛

 إدارة غازات التربيد اليت جيري تنفيذها من خالل الصندوق تركز معظم خطط  )ز(  
ونظراً لتناقص . املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال على االسترجاع واإلصالح وإعادة التدمري

، سيتعني إسناد اهتمام نشط لتدمري املواد ٢٠١٥  الطلب على احتياجات اخلدمة خالل الفترة بعد
  غري أنه يتعني جتنب التدمري السابق لألوان الذي قد يشجع على إعادة التصنيع؛. الدورة هذه يفالناشئة 
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أخذ العديد من الربوتوكوالت واملنهجيات يف الظهور يف أوساط سوق الكربون   )ح(  
وأبرز هذه املنهجيات هي تلك اليت ينتجها معايري الكربون الطوعية، واحتياطي العمل . الطوعية

ذ نظرة حمافظة إزاء املواد اليت ستدرج لتجنب احلوافز العشوائية والتزام احلرص املناخي، وكالمها يتخ
  الواجب إزاء مراعاة بدائل املواد املستنفدة لألوزون؛

 إىل التحسينات اليت حتققت باالستنادميكن تربير االستغناء املبكر عن معدات التربيد   )ط(  
 إدارة املصارف ميكن أن حيقق عكس ما هو منشود فإن االستغناء املبكر عنكذلك . يف كفاءة الطاقة

  منه يف حالة عدم توفري تكنولوجيات البدائل أي منافع إضافية يف دورة حياة األداء املناخي؛
لقد مورست اإلدارة الشمولية لألجهزة املرتلية يف كل من أوروبا واليابان لعدة   )ي(  
 دوالراً أمريكياً للطن من ثاين ٥٠ ناخ أقل منوتظل التكاليف الشاملة للعملية من حيث امل. سنوات

أكسيد الكربون الذي جيري توفريه يف حني تظل كميات كبرية من مركبات الكربون الكلورية فلورية 
يف تيارات النفايات إال أن يف حالة عدم تشكيل هذه املركبات جزءاً من تيار النفايات سوف ترتفع 

  تكلفة طن التدمري ارتفاعاً كبرياً؛
ية فلورية يف البلدان النامية يف تيار نفايات غازات ستظل مركبات الكربون الكلور  )ك(  

غري أن التكاليف االستثمارية لالسترجاع والتدمري .  على األقل٢٠٢٠ أجهزة التربيد املرتلية حىت عام
ت إعادة آنشوقد تقلل م. األوتومايت جلميع املواد املستنفدة لألوزون قد ال حتتمل يف مجيع احلاالت

تدوير غازات التربيد شبه األوتوماتية اجلديدة من األعباء االستثمارية بعض الشيء إال أن من املتوقع أن 
يضطر الكثري من أقاليم البلدان النامية إىل التركيز بصورة حصرية على عمليات استخراج غازات التربيد 

  ؛")١  املرحلة"أو ما يوصف بأنه (
 متويل أنشطة إدارة املصارف حتظى باهتمام كبري، ومازالت ومازالت احتماالت  )ل(  

ومازالت هناك شواغل من أن يؤدي االستخدام غري املقيد ألسواق . األفكار يف التطور يف هذا اال
  الثمار املستمدة من املصارف مع ترك ااالت األكثر حتدياً دون مساس؛الكربون الطوعية إىل نزع 

الشامل ملهمة التمويل مازال كبرياً ويشكل حتدياً وشيكاً كذلك فإن احلجم   )م(  
 تيارات نفايات املواد املستنفدة لألوزون يف الفئات منخفضة اجلهد ومتوسطة اجلهد قد أنسيما و وال

ويبدو أن الصلة بتوسيع برامج املناخ متثل خطوة حتمية يف حالة تلبية احتياجات . وصلت إىل الذروة
  رية؛من التمويل بدرجة كب

ستكون رغاوي العزل احلراري مصدراً ضئيالً للمواد املستنفدة لألوزون يف تيار   )ن(  
وتشري التكاليف احلالية لالسترجاع والتدمري إىل أن هذه . ٢٠٣٠ النفايات خالل الفترة حىت عام

لتدفقات وقد تكون ا.  فقط إىل معايري االستثمار يف املناخباالستناد يكون هلا مربراتاملشروعات لن 
وسائل )  مع غازات التربيد وعوامل النفخ يف غازات التربيد،مثل(التجميعية للمواد املستنفدة لألوزون 

  مالئمة لترشيد إدارة مصارف الرغاوي؛



UNEP/OzL.Pro.21/2/Add.1 

5 

من املستبعد إدراج اهلالونات يف استراتيجيات تدمري املواد املستنفدة لألوزون يف   )س(  
 ويضع.  احتياطي العمل من أجل املناخ يستبعدها من تغطيتهاملدى القريب، والواقع أن مشروع معيار

طويلة األجل بعناية لتجنب اإلطالقات غري  املصارف ن االهتمام على احلاجة إىل إدارةذلك املزيد م
  .الضرورية

  النظر يف العمل الذي بدأه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرينمواصلة   - ٢
ت يوماً واحداً بشأن إدارة ، يف سياق حلقة العمل اليت استغرقمن أمانة األوزونطلب   - ٦

مصارف املواد املستنفدة لألوزون واملناقشات ذات الصلة اليت دارت خالل االجتماع التاسع  وتدمري
للفريق العامل املفتوح العضوية، جتميع معلومات إضافية ذات صلة ببعض اجلوانب  والعشرين

 ،UNEP/OzL.Pro/Workshop.3/2(قريرها األصلي عن خيارات متويل تدمري املصارف لت النوعية

UNEP/OzL.Pro/Workshop.3/2/Add.1 وUNEP/OzL.Pro/Workshop.3/2/Corr.1( . وتتضمن
 املزيد من املعلومات UNEP/OzL.Pro.21/INF/6املعلومات اإلضافية اليت ميكن االطالع عليها يف الوثيقة 

لية املنتج عن ضمان مجع املصارف والتخلص منها، والفئات املقترحة من األطراف عن برامج مسؤو
خليارات التمويل جلمع املخزونات والتخلص اآلمن منها ومعلومات عن اجلهود األخرى اليت تبذهلا 
األمانة جلمع املعلومات عن املناقشات السابقة بشأن قانونية متويل التدمري يف إطار الصندوق املتعدد 

  .األطراف

املقرر (العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة للمواد املستنفدة لألوزون  القدرات املواد ذات  -باء 
  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي٦البند  ()٢٠/٨

  التعديل املقترح على بروتوكول مونتريال
 من اتفاقية فيينا، ٩   من املادة٢ فقرة ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس، وفقاً للوالياتقدمت   - ٧

. فلورية حتت رقابته الكربون اهليدرو مركبات  الربوتوكول لوضع إنتاج واستهالكتعديالً مقترحاً على
وتضمن مقترحهما الذي قدم ونوقش خالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية 

  .هليدرو كلورية فلوريةمركبات الكربون امكوناً يتعلق بتربيد 
ويف السابق، أدى تقدمي تعديل مقترح من أحد األطراف يتسق مع أحكام اتفاقية فيينا إىل   - ٨

وقد نظرت هذه املقترحات املختلفة . تقدمي أطراف أخرى يف وقت الحق مقترحات أخرى ذات صلة
  .بعد ذلك وجرى التفاوض بشأا جنباً إىل جنب مع املقترح األصلي

يف هذا السياق قدمت حكومات كندا واملكسيك والواليات املتحدة تعديالً مقترحاً على و  - ٩
ويهدف االقتراح  .UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.1وميكن االطالع على مقترحها يف الوثيقة . الربوتوكول
وهو اسم  (HFO مركباً من مركبات الكربون اهليدرو فلورية باإلضافة إىل نوعني من ٢٠ إىل إدراج

) االحترار العاملي إحداث على القدرات منخفضةنوع أعطي لبعض مركبات الكربون اهليدرو فلورية ل
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تتوافر حالياً جلميع  وبعد أن أدركت هذه البلدان أن البدائل ال. يف مرفق جديد واو للربوتوكول
 الكيميائية ، يدعو اقتراحها إىل خفض وليس إزالة املواديةالكربون اهليدرو فلورمركبات استخدامات 

 من ١ تلك األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة(وعلى وجه اخلصوص بالنسبة للبلدان املتقدمة . املدرجة
وسوف يعقب هذا اخلفض األويل . ٢٠١٣  ، تقترح خفض اإلنتاج واالستهالك اعتباراً من)٥ املادة

 يف املائة من خط ١٥ سلسلة من خطوات اخلفض األخرى اليت تؤدي إىل مستوى خفض ائي بنسبة
، يدعو االقتراح إىل خفض ٥ من املادة ١وبالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة . ٢٠٣٣ األساس يف

 مع سلسلة من خطوات اخلفض املرحلية اليت تؤدي إىل مستوى اخلفض ٢٠١٦ اإلنتاج واالستهالك يف
بالنسبة لكل من البلدان وسيكون اخلفض . ٢٠٤٣  يف املائة من خط األساس يف١٥ النهائي بنسبة

املتقدمة والنامية بدءاً من خط األساس الذي يشتق بأخذ متوسط إنتاج واستهالك مركبات الكربون 
  .٢٠٠٦ - ٢٠٠٤اهليدرو كلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو فلورية للفترة 

عاملي ملركبات  االحترار الإمكانياتوعالوة على ذلك، يدعو املقترح إىل إدخال استخدام   - ١٠
، ) استنفاد األوزونإمكانياتمقابل املمارسة املعتادة للربوتوكول باستخدام (الكربون اهليدرو فلورية 

 والنامجة عن ٢٣ - ةلكربون اهليدرو فلوريركبات ا ملالثانويوفرض قيود صارمة على انبعاثات اإلنتاج 
 ؛)٢٢ - ة فلوريةالكربون اهليدرو كلوري مركباتمثل (إنتاج مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية 
، وفرض حظر على ة الكربون اهليدرو فلوري مركباتوفرض تراخيص على الواردات والصادرات من

 إىل البلدان غري األطراف يف هذا التعديل، ةالواردات والصادرات من مركبات الكربون اهليدرو فلوري
  . حبسب انبعاثات املنتج الفرعي٢٣ - يدرو فلوريةواإلبالغ عن إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهل

ولن يؤثر هذا التعديل يف األحكام اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   - ١١
فإن التزامات وهلذا . وبروتوكول كيوتو التابع هلا الذي ينظم مركبات الكربون اهليدرو فلورية

مات إضافية، وميكن لألطراف إتباع تلك كوسيلة لتحقيق بعض ونتريال سيشكل التزابروتوكول م
ويتوخى املقترح إجراء تعديل على .  مبوجب االتفاقيةةالكربون اهليدرو فلوريمركبات التزامام بشأن 

بروتوكول مونتريال وإصدار مقرر يتعلق به من جانب األطراف يف االتفاقية يؤكد النهج املقترح 
  .لربوتوكول مونتريال

قد يرغب االجتماع احلادي والعشرين لألطراف النظر يف هذا املقترح جبانب ذلك املقدم من   - ١٢
واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس خالل اجلزء التحضريي الحتمال اعتماده رمسياً مع أية 

  .تعديالت يراها مالئمة خالل اجلزء الرفيع املستوى
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 من جدول األعمال املؤقت للجزء ٧ البند(تخدامات الضرورية املسائل املتصلة بإعفاءات االس  -جيم 
  )التحضريي

  ٢٠١١ و٢٠١٠اقتراح بشأن تعيينات االستخدامات الضرورية لعامي   - ١
قدمت الواليات املتحدة، عقب االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية   - ١٣

وقد خفض التعيني املعدل . ٢٠١١ ية لإلبينفرين لعامتعيينات معدالً إلعفاءات االستخدامات الضرور
 طناً وقدمت معلومات إضافية تربر هذا ٥٢  إىل٦٧   من٢٠١١ املستوى املطلوب إلعفاءات عام

وميكن االطالع على استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي هلذه املسألة والتفسري . التعيني
 ٢٠٠٩ بالتعيني األصلي أو املعدل يف الضميمة للتقرير املرحلي لعامالذي قدمه بأنه ال يستطيع التوصية 

  .بشأن تعيينات االستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

   املقننةاتإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعمحلة   - ٢
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي تقرير  من فريق ٢٠/٤ طلب األطراف مبقتضى املقرر  - ١٤

لالجتماع احلادي والعشرين لألطراف يسبقه تقرير أويل للفريق العامل املفتوح العضوية خالل اجتماعه 
تقرير األويل للفريق  الوركز. نتاجملة اإلالتاسع والعشرين بشأن عدد من املسائل النوعية ذات الصلة حب

ويف هذا . ٢٠٠٨ لى التدابري الكبرية اليت اختذت منذ تقريره السابق يف عامالعامل املفتوح العضوية ع
ركبات  العاملة مب املقننةاتأجهزة االستنشاق باجلرعالصدد، الحظ الفريق أن الفرق يف األسعار بني 

عام السابق وأنه قد الكربون الكلورية فلورية وتلك اليت ال تستخدم هذه املركبات قد تقلص خالل ال
 املقننة إىل اتباجلرعع املصممة لتحويل مصنعي أجهزة االستنشاق يراوتنفيذ املش اعتماد ق تقدم يفحتق

 من ١  املستحضرات اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف األطراف اخلاضعة للفقرة
 مركبات الكربون الكلورية فلورية املتبقى لألغراض الصيدالنية  أن إنتاجكما الحظ الفريق. ٥ املادة

، مبا سوف تؤثر على إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية ٢٠٠٩سيتوقف بنهاية عام 
  .ية ألجهزة االستنشاق العاملة بتلك املركباتللصناعات املتبق

 والفقرات )٢(.شبكي ألمانة األوزونوميكن االطالع على التقرير النهائي للفريق على املوقع ال  - ١٥
  :نتاج محلة اإلالتالية عبارة عن مقتطفات دون حترير من امللخص التنفيذي للتقرير النهائي بشأن

سبق وأن أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له 
 اتخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرع لالستاملنسقةبإنتاج الدفعة الواحدة النهائية 

 واحد للكربون منتج سوى ٢٠٠٩ املقننة عندما كان من املفهوم أنه لن يكون هناك بعد عام
الكلورو فلورو يف إسبانيا هو الذي سيورد معظم مركبات هذه املادة الالزمة ألطراف 

                                                        
)٢(  http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-mtoc-report-

2009_final-report-on-decision-xx4.pdf. 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-mtoc-report
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نتيجة (ه مع تغري الظروف غري أن. ، وإن الصني سوف تزود نفسها ذه املركبات٥ املادة
للحظر الذي فرضته اجلماعة األوروبية مؤخراً على إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية 

، والشكوك احلالية احمليطة بإمدادات هذه املادة، )٢٠١٠ يناير/اعتبارا من أول كانون الثاين
رية لالستخدامات يتعذر التنبؤ مبا إذا كان سيتم توريد مركبات الكربون الكلورية فلو

ولذا من غري املؤكد ما إذا كان .  وما بعده٢٠١٠ األطراف لعامالضرورية اليت وافق عليها 
وسيواصل فريق التكنولوجيا . إنتاج الدفعة الواحدة األخرية املنسقة سيظل سارياً أو موصي به

طورات املتعلقة بإنتاج والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له يتابعان الت
وإمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية من الرتبة الصيدالنية إال أما عاجزان عن تزويد 

 ما مل توضح األطراف الوضع بالنسبة إلنتاج ٢٠/٤ األطراف باستجابة مفصلة للمقرر
  .الكربون الكلورو فلورو

تملة يف املستقبل ملعظم مركبات الكربون وحيدد هذا التقرير اخليارات املتعلقة باإلمدادات احمل
 اتالكلورية فلورية من الرتبة الصيدالنية لتلبية الطلب على تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرع

فإذا وافقت األطراف، سيتعني . ٢٠٠٩املقننة وتقدير االحتياجات من هذه املادة بعد عام 
ية من الرتبة الصيدالنية  طن من مركبات الكربون الكلورية فلور٢ ٣٠٠إنتاج حنو 

 أو توريدها ٢٠١٠ املقننة يف عام اتلالستخدامات الضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرع
من املخزونات اليت سيتعني بدون ذلك تدمريها باإلضافة إىل طلب آخر تقديري بنحـو 

  .حىت موعد اإلزالة)  طن٦ ٠٠٠أي ما جمموعه ( طن ٣ ٧٠٠
 هذا التقرير توفري مركبات الكربون الكلورية فلورية من الرتبة تتضمن اخليارات الواردة يف

وقد ترغب األطراف يف النظر . الصيدالنية من مصدر مرفق إنتاج واحد أو عدة مرافق إنتاج
عدة مرافق أو يف حتديد جدول زمين ثابت إلنتاج الكربون الكلورو فلورو من مرفق واحد 

ذلك فإن املخزونات املتبقية اليت سيتم بدون ذلك ك. لتجنب اإلنتاج املفتوح هلذه املادة
ويف . تدمريها تعترب مصدراً حمتمالً ملركبات الكربون الكلورية فلورية من الرتبة الصيدالنية

 الكربون الكلورية فلورية،  مركباتحالة عدم تسوية األطراف للشكوك احلالية احمليطة بإنتاج
 العاملة مبركبات  املقننةاتستنشاق باجلرعقد تكون احملصلة هي توقف إنتاج أجهزة اال

ومع هذه الشكوى قد . ٢٠٠٩  يف الكثري من البلدان يف اية عامية فلوريةالكربون الكلور
 يف أن تنظر يف مصدر إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية لإلعفاءات فترغب األطرا

 املقننة، وأن تتابع بنشاط تااملمنوحة لالستخدامات الضرورية ألجهزة االستنشاق باجلرع
  .فرص توريد املخزونات اليت سيكون مصريها إىل التدمري بدون ذلك

وأكد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له بأنه نظراً 
 فلورية للشكوك واملخاطر املرتبطة باإلمدادات الطويلة األجل من مركبات الكربون الكلورية

 فيما يتعلق مبواصلة تزويد أجهزة فإن األولوية القصوى، ٢٠٠٩ رفيعة النوعية بعد عام
ويل يف أسرع وقت ممكن وضمان ح املقننة تكمن يف استكمال التاتاالستنشاق باجلرع

  .ية فلوريةكلورالالكربون  مركبات اخلالية منالتطبيق السريع للبدائل 
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  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي٨البند (يد امليثيل املسائل ذات الصلة بربوم  -دال 

  عرض من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - ١
يتوقع أن يستمع االجتماع احلادي والعشرين لألطراف إىل عرض يقدمه فريق التكنولوجيا   - ١٦

ضمن هذا العرض أجزاء تتعلق وسوف يت. والتقييم االقتصادي بشأن املسائل ذات الصلة بربوميد امليثيل
باستعراضه النهائي لتعيينات االستخدامات احلرجة، وتقريره النهائي عن املسائل ذات الصلة باحلجر 

 مبا يف ذلك خطة العمل املقترحة للجنة ١٦/٤   ما قبل الشحن، ومتطلبات املقررومعاجلات يالزراع
ريات مقترحة على االفتراضات اليت يستخدمها ، وأي تغي٢٠١٠ اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لعام

  .الفريق لتقييم التعيينات لإلعفاءات لالستخدامات احلرجة وتقدمي التوصيات بشأا
وميكن االطالع على . يتضمن أحدث تقرير للفريق أي مقترحات لتغيري تلك االفتراضات وال  - ١٧

لتقرير الذي ميكن االطالع عليه،  من ا٧٣ - ٧١ على الصفحات ٢٠١٠ خطة العمل املقترحة لعام
 العمل عقد اجتماعني للجنة اخليارات ة وتتوقع خط)٣(.بدوره، على املوقع الشبكي ألمانة األوزون

، وهو أمر ضروري للتمكني من كل من استعراض تعيينات ٢٠١٠ التقنية لربوميد امليثيل خالل عام
 الذي جيري ٢٠١٠  لعمله بشأن تقييم عاماإلعفاءات لالستخدامات احلرجة، ووضع الصيغة النهائية

 دوالر أمريكي وتطلب ١٤ ٠٠٠وتقدر خطة العمل تكاليف االجتماعني مببلغ . كل أربع سنوات
ويف . ٥   من املادة١   دوالر أمريكي لتمويل اخلرباء من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة٢٤ ٠٠٠

 كانت تغطي ٥  من املادة١ املة مبوجب الفقرةحني أن تكاليف االجتماعات واخلرباء من األطراف الع
بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، فإن األطراف مل متول سوى عادة من بند ميزانية األمانة املعين 

 حلضور اجتماعات جلنة ٥ من املادة ١  مشاركة اخلرباء من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة
  . وعلى أساس استثنائي٢٠٠٦و ٢٠٠٥ يف عامي اخليارات التقنية لربوميد امليثيل

  ٢٠١١و ٢٠١٠ النظر يف تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي  - ٢
قدمت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل خالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل   - ١٨

  إلعفاءات٢٠٠٩   تلقتها يفاملفتوح العضوية توصياا األولية بشأن التعيينات اجلديدة اليت
وعقب جلسة من األسئلة والردود بشأن التعيينات . ٢٠١١ و٢٠١٠ الستخدامات احلرجة يف عاميا

اجتمعت اللجنة باألطراف املقدمة للتعيينات على أساس ثنائي لتبادل وجهات النظر واحلصول على 
زيد من املعلومات اليت مكنتها وحصلت اللجنة من خالل عملية تكرارية على امل. مزيد من املعلومات

من إجراء جولة ثانية من عمليات التقييم من خالل الربيد اإللكتروين بشأن بعض التعيينات اليت بقيت 
  .بشأا أسئلة سواء من الفريق أو من األطراف املعنية

                                                        
)٣(  http://www.unep.ch/ozone/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_September_2009_MBTOC_CUN-

report.pdf.  

http://www.unep.ch/ozone/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_September_2009_MBTOC_CUN


UNEP/OzL.Pro.21/2/Add.1  

10 

 بواسطة من احلاالت، إىل إجراء تغيريات طفيفة يف التعيينات قليل وقد أدت العملية، يف عدد  - ١٩
وميكن االطالع على .  وترد التوصيات النهائية حبسب البلد يف اجلدول.األطراف ويف توصيات الفريق

 من ٥٩ - ٢٤مزيد من املعلومات املفصلة عن استخدام التعيينات النوعية والتوصيات على الصفحات 
  )٤(.التقرير النهائي

  جدول
 ٢٠١١ و٢٠١٠ يمجة حبسب األطراف يف عا لتعيينات اإلعفاءات لالستخدامات احلر٢٠٠٩جدول 

  )ريةان املتنطاألب(

 ٢٠١٠ لعامي ٢٠٠٩ يف الطلبات املقدمة
 ٢٠١١و

 البلد التوصية النهائية

٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٠ 
 ٢٨,٧١٠ - ٣٥,٤٥ - أستراليا

 ١٩,٣٦٨ ٣,٥٢٩ ١٩,٣٦٨ ٤,٧٤ كندا
 - ٢٩٠,٩١٤ - ٣٨٢,١٤ إسرائيل
 ٢٣٩,٧٤٦ - ٢٤٩,٤٢ - اليابان

 ٢ ٠٥٥,٢٠٠ ٢,٠١٨ ٢ ٣٨٨,١٢٨ - الواليات املتحدة
 ٢ ٣٤٣,٠٢٤ ٢٩٦,٤٦١ ٢ ٦٩٢,٣٦٦ ٣٨٦,٨٨ اموع

  تطبيقات بروميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن  - ٣
، إعداد تقرير مؤقت ٢٠/٦ طلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفقاً للمقرر  - ٢٠

خالل اجتماعه التاسع والعشرين، وتقرير ائي يقدم لالجتماع يقدم للفريق العامل املفتوح العضوية 
ما قبل الشحن لربوميد  الزراعي ومعاجلات ن استخدامات احلجراحلادي والعشرين لألطراف بشأ

وميكن . (UNEP/OzL.Pro.21/2)وقد أدرج موجز التقرير األويل للفريق يف مذكرة األمانة . امليثيل
  .UNEP /OzL.Pro.21/7 للتقرير النهائي للفريق يف الوثيقة االطالع على امللخص التنفيذي

                                                        
)٤(  http://www.unep.ch/ozone/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_September_2009_MBTOC_CUN-

report.pdf. 

http://www.unep.ch/ozone/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/Teap_September_2009_MBTOC_CUN
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 من جدول ٩البند  (املسائل األخرى الناشئة عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - هاء
  )األعمال املؤقت للجزء التحضريي

دى األطراف بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء ل  - ١
  )١٩/٨املقرر ( اليت تسودها ظروف خاصة ٥  من املادة١ العاملة مبوجب الفقرة

أعرب الفريق، خالل املناقشات املؤدية إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف لدى اختاذ املقرر   - ٢١
فتوح مبا يف ذلك االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل امل( وخالل االجتماعات الالحقة ١٩/٨

، عن اهتمامه بزيارة جنوب أفريقيا للحصول على فهم أفضل للمسائل اليت تواجهها يف إزالة )العضوية
وعقب االجتماع التاسع .  غري املكشوفةمركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية املستخدمة يف املناجم

 تستخدم على اإلطالق والعشرين، متكن الفريق من التحقق من أن هذه املناجم يف جنوب أفريقيا مل
غري أن الفريق وجلنة اخليارات التقنية للتربيد التابعة له الحظا أن . مركبات الكربون الكلورية فلورية

العديد من التطورات قد حدثت فيما يتعلق ذه املناجم، وأن من املقرر اآلن وصف نتائجها يف وقت 
ح العضوية بعد إجراء االستعراض املالئم هلذا اجلزء مناسب قبل االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتو

وعلى ذلك ونظراً ألن تقريرها إىل الفريق العامل املفتوح العضوية خالل االجتماع التاسع . من الوثيقة
والعشرين كان يعترب لوال ذلك كامالً يف ااالت املتعلقة بالتربيد التجاري وأجهزة تكييف اهلواء 

الفريق وجلنته املعنية باخليارات التقنية للتربيد املزيد من املعلومات عن هذه املسألة األحادية، سوف يقدم 
  .إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

  اقتراح بشأن العمل اآلخر احملتمل بشأن انبعاثات رابع كلوريد الكربون  - ٢
الكربون مث مؤخراً نظرت األطراف خالل السنوات العديدة املاضية مسألة رابع كلوريد   - ٢٢

وخالل . لالنبعاثات ذات الصلة" واملفصل"التقديرات العديدة اليت نشأت عما يعرف بالتحليل الشامل 
االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، وافقت األطراف على أن تقدم لالجتماع 

 الفهم بأن مزيداً من العمل سوف احلادي والعشرين لألطراف مشروع مقرر بشأن املسألة على أساس
 ،UNEP/OzL.Pro.21/3وعقب صدور الوثيقة . يتم خالل فترة ما بني الدورات حملاولة تنقيح املقترح

وميكن االطالع على مشروع . قدمت السويد نيابة عن االحتاد األورويب املشروع املقترح املستكمل
ويتوقع أن . UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.2الوثيقة املقترح هذا الذي صمم ليحل حمل النسخة القدمية يف 

  .يواصل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف النظر يف مسألة انبعاثات رابع كلوريد الكربون
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  ) من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي١١البند (مسائل االمتثال وإبالغ البيانات   -واو 

املقرر (تنفدة لألوزون ذات الصلة باالمتثال مقترح بشأن معاجلة املخزونات من املواد املس
١٨/١٧(  
نظرت األطراف خالل االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية يف مقترح   - ٢٣

قدمه االحتاد األورويب بشأن معاجلة احلاالت اليت يكون فيها لدى األطراف خمزونات من املواد املستنفدة 
ويف هذا الصدد، وافق الفريق العامل على أن يقدم . عفاة يف السنوات املقبلة امللالستخداماتلألوزون 

لالجتماع احلادي والعشرين لألطراف مشروع مقرر بشأن املسألة على أساس الفهم بأن املزيد من 
وعقب صدور الوثيقة . العمل سوف يتم خالل ما بني الدورات حملاولة تنقيح املقترح

UNEP/OzL.Pro.21/3 ويرد . السويد نيابة عن االحتاد األورويب مشروع مقترح مستكمل، قدمت
مشروع املقترح اجلديد الذي وضع ليحل مكان النسخة القدمية يف الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.2 . ويتوقع أن يواصل االجتماع احلادي والعشرين نظر مسألة املخزونات
  .المن املواد املستنفدة لألوزون فيما يتعلق باالمتث

  مسائل تود األمانة أن تعرضها على األطراف  -ثانياً 

  مهام األمانة  -ألف 
 يف عدد من االجتماعات من (UNEP/OzL.Pro.21/2)شاركت األمانة منذ استكمال مذكرا   - ٢٤

بينها اجتماعات شبكة موظفي األوزون من أمريكا الالتينية والبحر الكارييب وجنوب آسيا وجنوب 
وخالل كل اجتماع من هذه االجتماعات قدم ممثلو األمانة . يط اهلادئ وأفريقياشرق آسيا واحمل

 على إحداث االحترار املرتفعة القدرات ذاتعروضاً، وبدأوا مشاورات غري رمسية عن مسألة البدائل 
وعالوة .  كنقطة بدايةUNEP/OzL.Pro.20/INF/3العاملي للمواد املستنفدة لألوزون مع استخدام الوثيقة 

 مكتب التقييم يف مرفق البيئة العاملية، وحضر هو أمانة األوزون اجتماعاً استضافعلى ذلك، حضر موظف
يف تشرين كوك قة بتغري املناخ اليت جرت يف باناألمني التنفيذي األسبوع الثاين من املفاوضات املتعل

  .٢٠٠٩أكتوبر /األول

  دراسات جديدة تتعلق بطبقة األوزون  -باء 
االن جديدان يتعلقان حبماية طبقة األوزون منذ االنتهاء من الوثيقة نشر مق  - ٢٥

UNEP/OzL.Pro.21/2:  
ثاين أكسيد "، A. R. Ravishankara ،John S. Daniel ،Robert W. Portmann  )أ(  

العلم، جملة " املادة الغالبة املستنفدة لألوزون املنبعثة يف القرن احلادي والعشرين: (N2O)النيتروجني 
  ؛١٢٥ - ١٢٣، الصفحات ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢  يف٣٢٦ عددال
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 ،Mario Molina ،Durwood Zaelke ،K. Madhava Sarma ،Stephen O. Andersen  )ب(  
Veerabhadran Ramanathan ،Donald Kaniaru ،" احلد من املخاطر املفاجئة لتغري املناخ باستخدام

ية األخرى الستكمال التخفيضات يف انبعاثات ثاين أكسيد بروتوكول مونتريال واإلجراءات التنظيم
  .٦ - ١، الصفحات ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٣١  ،نسخة مسبقة PNAS" الكربون

وميكن االطالع على الوصالت إىل هذين املقالني على املوقع الشبكي ألمانة األوزون حتت   - ٢٦
  .قالني ضمن عملية التقييم احلاليةوسوف يستعرض فريق التقييم العلمي هذين امل". املطبوعات"عنوان 

  مسائل بروتوكول مونتريال اليت نوقشت يف املنتديات األخرى  -جيم 
وكان من . كوكات املتعلقة بتغري املناخ يف بانكما أشري أعاله، حضر األمني التنفيذي املفاوض  - ٢٧

رويب بشأن معاجلة مركبات بني املسائل الكثرية اليت نوقشت يف ذلك االجتماع مقترح قدمه االحتاد األو
وقد استنسخ ذلك املقترح . بروتوكول مونتريال وبروتوكول كيوتوفلورية يف إطار  الكربون اهليدرو

نوفمرب املقرر عقدها يف / املناخ يف تشرين الثاينرين تغ بشأفاوضاتاملالذي سيتواصل النظر فيه خالل 
  :برشلونه، إسبانيا على النحو التايل

فلورية ومتابعة اهلدف النهائي  نبعاثات مركبات الكربون اهليدروبغية املسامهة يف احلد من ا
 األطراف على اعتماد تدابري مالئمة مبوجب بروتوكول مونتريال خلفض تلالتفاقية، وافق

فلورية بالتدريج، وأحكام بشأن اإلبالغ الكايف  إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدرو
تستبعد هذه التدابري مركبات الكربون اهليدرو فلورية  الو. من التخفيضات احملققة] لالتفاقية[

وسوف تؤخذ املوارد املالية الالزمة . من نطاق االتفاقية أو أي صكوك تتعلق ا أو تؤثر فيها
لتنفيذ هذه التدابري مبا يف ذلك املوارد املتاحة من خالل الصندوق املتعدد األطراف أو أي 

  ].االتفاقية[مة، يف االعتبار يف إطار صكوك أخرى ترى األطراف أا مالئ
كما نوقشت املسائل املتعلقة بربوتوكول مونتريال يف االجتماع الذي عقد يف طشقند يف   - ٢٨
 الذي جرى فيه عرض ومناقشة تقييم عمل مرفق البيئة العاملية بشأن املشروعات ٢٠٠٩أغسطس /آب

  .ذات الصلة باألوزون
_______________  


