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االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف بروتوكول 
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠٠٩ نوفمرب/ن الثاينتشري ٨ - ٤  مصر،،ببورت غال
 )١(من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي) أ (٦البند 

املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحترار العاملي البديلة 
التعديل املقترح على ): ٢٠/٨املقرر (للمواد املستنفدة لألوزون 

  بروتوكول مونتريال
  * املستوى من جدول األعمال املؤقت للجزء رفيع١٠البند 

اعتماد مقررات االجتماع احلادي والعشرين لألطراف 
 يف بروتوكول مونتريال

  مشروع املقررات والتعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال
  إضافة

  مذكرة من األمانة
يراد منها أن تكون بديلة  تتضمن املرفقات ذه املذكرة أربعة مقترحات ملشاريع مقررات 

ابة عن فاملرفق األول يورد مقترحاً من السويد ني: ٢١/٣للمقررات جيم ودال وباء وألف يف الوثيقة 
االحتاد األورويب ملشروع مقرر بشأن مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفضها؛ ويتضمن 

املواد خمزونات املرفق الثاين مقترحاً من السويد نيابة عن االحتاد األورويب ملشروع مقرر بشأن معاجلة 
فق الثالث مقترحاً من أستراليا ؛ ويتضمن املر)١٨/١٧املقرر (املستنفدة لألوزون املتعلقة باالمتثال 

واجلماعة األوروبية والواليات املتحدة األمريكية ملشروع مقرر عن استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة 
كعوامل تصنيع؛ ويتضمن املرفق الرابع مقترحاً من اجلماعة األوروبية ملشروع مقرر بشأن اإلعفاءات 

لقيت ا دون أي وجيري توزيع املقترحات بالصورة اليت ت. مللالستخدامات املختربية والتحليلية يف العا
  .حترير رمسي

                                                        
)١(  UNEP/OzL.PrO.21/1. 
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  املرفق األول
مقترح مقدم من السويد نيابة عن االحتاد األورويب ملشروع مقرر بشأن مصادر انبعاثات رابع 

  كلوريد الكربون وفرص خفضها

 وفرص خفض بواسطة االحتاد األورويب بشأن مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون
  انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون

١٢/١٠/٢٠٠٩  

  مذكرة تفسريية
من املقرر تدمريها رابع كلوريد الكربون اليت خمزونات يالحظ االحتاد األورويب أن كميات كبرية من 

وهو ما يتسق مع املمارسة العادية املتبعة يف إنتاج املواد الكيميائية أبلغت لألمانة يف سنة الحقة 
املواد املستنفدة لألوزون اليت مجعتها األمانة خمزونات ومعظم الكميات املدرجة يف قائمة . الصناعية

موجودة يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت لديها إنتاج من املواد الكيميائية الصناعية اليت تؤدي 
  .ري يف مرحلة الحقةإىل إنتاج أو إنتاج مشترك من رابع كلوريد الكربون املخزنة للتدم

ومن ناحية أخرى، فإن البيانات املدرجة يف التقرير اخلاص خبفض االنبعاثات وإزالة رابع كلوريد 
 حيدد بوضوح الفروق بني التركيزات يف ٥٥/٤٥الكربون اليت تنفذ مبقتضى مقرر اللجنة التنفيذية 

 طن سنوياً ٤٠ ٠٠٠اثات اليت تصل إىل وال تبلغ االنبع. الغالف اجلوي واالنبعاثات املبلغة من األطراف
  .من رابع كلوريد الكربون من جانب آليات تتبع االنبعاثات العادية

 ٢٠٠٦لب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف عام وهذه الشواغل ليست باجلديدة، وقد طُ
تطع أن يفرق بصورة ، إال أنه مل يس١٨/١٠تقدمي معلومات لألطراف عن هذه املسألة مبقتضى املقرر 

مالئمة بني التركيزات يف الغالف اجلوي واالنبعاثات املبلغة وذلك نتيجة للصعوبات يف احلصول على 
  .البيانات ذات الصلة

ر اللجنة التنفيذية هي جنوب شرق آسيا والصني يددت يف تقرومناطق االنبعاثات الرئيسية اليت ح
  .وأمريكا الشمالية وأوروبا

ألوروبية املعنية يف االحتاد األورويب مواصلة التحري عن اإلنتاج الكيميائي الصناعي وترغب الدول ا
الذي ميكن أن يؤدي إىل انبعاثات رابع كلوريد الكربون، وتدعو األطراف األخرى اليت لديها نفس 

 دف هذه املرافق الصناعية إىل إجراء دراسة داخلية لتوضيح مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون
  .حتديد مصدر الفروق املشار إليها

يب أن هذه املسألة تستحق بذل جهود هامة بسبب حجم االنبعاثات املتصلة ا وويعتقد االحتاد األور
وغري احملددة، وتنطوي على أمهية كبرية يف توضيح كيفية معاجلة األطراف إلنتاج رابع كلوريد الكربون 

  .املشترك هلذه املادة لدى إنتاج املواد الكيميائية األخرىالصناعي واإلنتاج الثانوي أو اإلنتاج 
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CRP CTC and PA] ١٢/١٠/٢٠٠٩ نقيحت[  
بعاثات املواد املستنفدة مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفض ان: nn/٢١املقرر [

  لألوزون

ا والصعوبات اليت  بشأن مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص خفضه١٧/١٠ املقرر إذ يتذكر
أعرب عنها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف التوفيق بني بيانات االنبعاثات املبلغة والتركيزات 

  يف الغالف اجلوي،
 الشواغل املتعلقة بالفروق الكبرية بني االنبعاثات املبلغة والتركيزات املالحظة يف الغالف وإذ يكرر

  عاثات من النشاط الصناعي تتعرض لنقص يف اإلبالغ ونقص يف التقدير،اجلوي واليت تشري إىل أن االنب
 بأن رابع كلوريد الكربون ميكن أن ينبعث من العمليات واملخزونات أو احلاويات يف شكل وإذ يسلم

طلق من نفس املصادر يف تيارات النفايات السائلة أو الصلبة وعن طريق املنتجات يخبار أو ميكن أن 
  ل ميكن اعتبارها انبعاثات،وهي كلها أشكا

 دال من بروتوكول مونتريال بشأن إنتاج ٢ االلتزامات بضمان تدابري الرقابة مبوجب املادة وإذ يدرك
  واستهالك رابع كلوريد الكربون،

   يف خفض االنبعاثات إىل املستويات السائدة يف التركيزات األساسية،وإذ يرغب
اخلمسني للجنة و الصادر عن الدورة الثامنة UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50 بالتقرير وإذ يأخذ علماً

 الصادر عن ١٨/١٠التنفيذية بشأن خفض انبعاثات رابع كلوريد الكربون وإزالته يف ضوء املقرر 
االجتماع الثامن عشر لألطراف، وتقريرها الشفهي لالجتماع العشرين لألطراف اللذين خلصا إىل أن 

أي اليت تستند إىل معلومات من الصناعة (ملة املقدرة من النماذج اخلفض السريع لالنبعاثات الشا
يقل كثرياً عن االنبعاثات املشتقة من قياسات الغالف اجلوي للنطاق الزمين للبقاء يف ) ٧وبيانات املادة 

  الغالف اجلوي احملدد علمياً،
هن بأن االخنفاض يف  أن التقرير املقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تكوإذ يالحظ

وأبرز التقرير أن . االنبعاثات من االستخدامات اخلاضعة للرقابة قد يقابله مصدر جديد يزداد بسرعة
 مثل األمر حيتاج إىل مزيد من العمل حيث قدم مثاالً للحاجة إىل استكشاف املنتجات سريعة الزيادة

لنسبة لإلنتاج املشترك مع رابع كلوريد  وانعكاساته با٢٢ - ية فلوريةكلوراهليدرومركبات الكربون 
  ،٢٢ - ية فلوريةكلوراهليدروملركبات الكربون دى إنتاج املواد الوسيطة الكربون ل

أن يطلب من األطرف اليت لديها أي إنتاج لرابع كلوريد الكربون، وإنتاج ثانوي سواء متعمد   - ١
كربون ومصادر االنبعاثات من خالل أو عارض، أن تستعرض إنتاجها واستهالكها من رابع كلوريد ال

دراسة إنتاجها واستهالكها ذات الصلة واالنبعاثات املتصلة ا مبا يف ذلك االنبعاثات عن طريق 
املنتجات وتيارات النفايات ومن خالل إيالء اهتمام خاص لإلنتاج الثانوي من رابع كلوريد الكربون 

رة األخرى واالستخدام يف عمليات تصنيع املواد  الكلورفوروم وعمليات إنتاج املذيبات املكلويف
  الصيدالنية؛
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 تعين أي إطالق من العمليات واملخزونات واملنتجات ‘‘نبعاثاتاإل’’ألغراض التوضيح   - ٢
  وتيارات النفايات سواء يف شكل خبار أو شكل سائل؛

 أقصاه أن يطلب من األطراف تزويد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف موعد  - ٣
من خالل أمانة األوزون، باملعلومات ذات الصلة الناشئة عن االستعراض الذي ] ٢٠١٠سبتمرب /أيلول[

  :، والذي ينبغي أن يتضمن بصورة مالئمة١أجري وفقاً للفقرة 
عدد املرافق اليت تنتج رابع كلوريد الكربون وقدراا املركبة وتقدير لالنبعاثات   )أ

  ؛السنوية
 اليت تنتج رابع كلوريد الكربون أو منتجاته الفرعية مبا يف ذلك آتاملنش/عدد املرافق  )ب

 أعاله وقدراا املركبة وتدابري اإلدارة ١معلومات عن نوع عملية أو عمليات اإلنتاج احملددة يف الفقرة 
  ؛ذات الصلة برابع كلوريد الكربون وتقدير لالنبعاثات السنوية

ملعاجلة ) يف املوقع حملياً أو إقليمياً(الكربون املخصصة عدد مرافق تدمري رابع كلوريد   )ج
  ؛التخلص من هذه املادة

الكميات املتوافرة من رابع كلوريد الكربون املنتجة عن عمد أو بصورة عارضة   )د
سنوياً لتخزينها أو االحتفاظ ا يف املخازن الستخدامها يف املواد الوسيطة واستخدامات عوامل 

  ؛التصنيع
  ؛اجلة الراهنة للنفايات والكميات املنبعثة بصورة عارضة من رابع كلوريد الكربوناملع  )ه

أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن يتحرى، باالقتران مع التقييم الذي   - ٤
 ، البدائل الكيميائية للمواد املستنفدة لألوزون يف االستخدامات املعفاة مثل عوامل٢٠١١جيريه عام 

التصنيع واملواد الوسيطة، وأن يتحرى أيضاً البدائل مبا يف ذلك البدائل غري العينية للمنتجات اليت تعد من 
عوامل التصنيع واملواد الوسيطة، وتقدمي تقييم لإلمكانيات التقنية واالقتصادية خلفض هذه 

  االستخدامات واالنبعاثات والقضاء عليها؛

ا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي مواصلة معاجلة  فريق التكنولوجيإىلأن يطلب   - ٥
الفروق الكبرية بني االنبعاثات املبلغة وتلك الناشئة عن قياسات من التوفيق بني كن متالعناصر اليت 

  الغالف اجلوي؛

أن يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي تنسيق وإبالغ   - ٦
 ونتائج ٣ج ذات الصلة اليت يتوصالن إليها مع مراعاة املعلومات املتلقاة من األطراف وفقاً للفقرة النتائ

 واإلبالغ يف وقت مناسب لالجتماع احلادي والثالثني للفريق العامل املفتوح ٤الدراسة وفقاً للفقرة 
  .]٢٠١١العضوية للعرض على االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف 

  ١٢/١٠/٢٠٠٩انتهى 
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   الثايناملرفق
اقتراح من السويد بالنيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء السبعة والعشرين بشأن 

  مشروع مقرر عن معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال

  )١٨/١٧املقرر (معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال 

 االجتماع السادس والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية مسألة خمزونات املواد املستنفدة نوقشت يف
وقد تبني أن عدداً من األطراف قام بتخزين . لألوزون من أجل االستخدامات املعفاة يف سنوات مقبلة

وميثل هذا . كهانتاجها واستهالاملقررة هلا إلستويات املاملواد املستنفدة لألوزون ومن مث جتاوزت 
  :التجاوز

 ها أو تصديراً حمليهاإنتاج مواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها من أجل تدمري  )أ(
   يف سنة مقبلة؛هالتدمري

إنتاج مواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها من أجل استخدامها حملياً كمادة   )ب(
  ام يف سنة مقبلة؛االستخدذلك تصديرها من أجل لوسيطة أو 

 حملية أساسية احتياجاتإنتاج مواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها لتصديرها لتلبية   )ج(
  لبلدان نامية يف سنة مقبلة؛

مواد مستنفدة لألوزون مت استريادها يف ذلك العام ومت ختزينها من أجل استخدامها حملياً   )د(
  .كمادة وسيطة يف سنة مقبلة

هو الوحيد الذي يتسق مع الربوتوكول استناداً إىل املقرر ) د(حظت األمانة أنه يبدو أن التصور وقد ال
وقد قيل للفريق العامل أن اللجنة خلصت بشكل مؤقت إىل أنه إذا ما حدثت ). ١املرفق  (٧/٣٠

ر فيها حالة مرة أخرى فإنه ينبغي لألمانة أن تبلغ ا إىل جلنة التنفيذ لكي تنظ) ج (- )أ(التصورات 
  .حبالة باعتبارها حاالت عدم امتثال حمتملة

، عند نظرها يف هذه القضية بشكل كامل، أن حتيط علماً ١٨/١٧وقد قررت األطراف يف املقرر 
يعترب على أي ) د(باحلاالت األربع املطروحة آنفاً؛ وأن تشري إىل أن جلنة التنفيذ خلصت إىل أن التصور 

توكول مونتريال ومقررات اجتماعات األطراف؛ وأن تطلب إىل األمانة أن حال متفقاً مع أحكام برو
أو ) أ(حتتفظ بسجل موحد باحلاالت اليت فسرت فيها األطراف أن أوضاعها جاءت نتيجة التصورات 

، وأن تضمن هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ، بغرض العلم فقط، ويف تقرير األمانة عن )ج(أو ) ب(
 من الربوتوكول؛ وأن تسلم بأن التصورات اجلديدة اليت ال ٧مة من األطراف وفقاً للمادة البيانات املقد

 إلجراء عدم االمتثال الوارد يف الربوتوكول  ستقوم جلنة التنفيذ مبعاجلتها وفقا١ًتغطيها الفقرة 
النظر يف واملمارسات املرعية مبوجبه؛ وأن توافق على أن يعيد االجتماع الواحد والعشرون لألطراف 

  . من املقرر٣القضية يف ضوء املعلومات امعة وفقاً للفقرة 



UNEP/OzL.Pro.21/3/Add.2  

6 

ومن املتوقع أن ينظر ). ج (- )أ(وقد أعدت األمانة سجالً موحداً باحلاالت اليت تدخل يف التصورات 
  .يبت فيه، حسبما هو مناسبوالعشرون يف هذا األمر وادي االجتماع احل

  اإلجراء
  :يتعني تناول سؤالني: ستنفدة لألوزون من ناحية االمتثالمعاجلة خمزونات املواد امل

وليس يف (بالنظر إىل لغة املقرر، هل يفي التصدير بعد أكثر من سنة الحقة : األول  ) أ(
بالتفسري الوارد يف املقرر وما عرضته األطراف من أا جتاوزت يف ) السنة التالية

  اإلنتاج؟
ليت يقوم ا الصندوق املتعدد األطراف متس بالنظر إىل حقيقة أن التدقيقات ا: والثاين  ) ب(

، فهل عرض مثل هذه األمور ٥ من املادة ١فقط األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
على جلنة التنفيذ خيلق اختالالً يف التوازن يتعني بسببه إعادة النظر يف اعتماد تلك 

غري العاملة األطراف على املقرر يف حني ال يتم إعادة النظر يف استخدام األطراف 
  للمقرر؟٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

االلتزامات مراعاة ، مع ٥ و٢ املادتني مثة حاجة إىل ج متسق ملعاجلة: ورقة غرفة اجتماع حمتملة
وحنن على استعداد للمشاركة يف وضع عناصر ورقة . املقطوعة يف إطار الصندوق املتعدد األطراف

ج متسق وتوفري مسارات للتفسري الجتماع اختاذ كفالة غرفة االجتماعات وتوضيحها من أجل 
  .األطراف

  اقتراح
ميكن الجتماع األطراف، لكي يتابع هذه احلاالت احملتملة من عدم االمتثال، أن ينظر يف معاجلة القضايا 

  :على النحو التايل، استناداً إىل توليفة من اخليارات اليت ناقشتها األطراف
أن يوضح بأن الكميات املنتجة زيادة على حدود املراقبة يف سنة معينة ميكن ميكن الجتماع األطراف 

تسجيلها من خالل إطار حملي لإلبالغ والرصد، وأنه حيث يكون قد مت تصديرها من أجل احتياجات 
حملية أساسية، أو استخدامها كمادة وسيطة، أو تدمريها، يتم استقطاعها يف السنة التالية، شريطة أن 

ى الطرف املعين نظاماً حملياً معموالً به لكفالة استخدام الكميات املخصصة يف األغراض يكون لد
وأن وينبغي ألي إطار لإلبالغ من هذا القبيل أن يأخذ يف اعتباره التزامات اإلبالغ القائمة، . املستهدفة

  .ون بوصف ملثل هذه النظم احملليةيبلغ أمانة األوز
  .يف أي من هذه احلاالت أن تقيم وجود تلك النظم احمللية وفعاليتها] ألمانةا] [جلنة التنفيذ[ويتعني على 

]طلب من األمانة أن تقدم جمموعة من املعايري لتقييم ما إذا كانت تلك النظم مصممة وميكن أن ي
  ].لألطراف بالنظر فيه] ××[بطريقة تكفل رصد اإلنتاج الزائد من أجل قيام االجتماع 

كان األمانة أن ختلص إىل أن التدمري أو االستخدام كمادة وسيطة أو التصدير وشريطة أن يكون بإم
من سنته املستهدفة، ]] سنة واحدة] [ أشهر٣[خالل [، قد مت )ج(أو ) ب(أو ) أ(متشياً مع التصورات 
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، فإنه ال يتعني أن تنظر جلنة التنفيذ يف هذه ]مت بشكل عرضي] التخزين[وأا دللت على أن اإلنتاج [
  .احلاالت

يف سنوات الحقة، ينبغي أن ) ج(و) ب(و) أ(اليت لديها إنتاج زائد وفقاً للتصورات ] بالنسبة لألطراف[
تقوم األمانة مبواصلة حتليل هذه احلاالت وعرضها على جلنة التنفيذ بغية تقييم ما إن كان ينبغي عرض 

  .هذه احلاالت على اجتماع األطراف

  :احلجج
  الشفافية -
 ملي لألموراملنظور الع -

  يقرر اجتماع األطراف
أن يذكر مجيع األطراف باإلبالغ عن كل اإلنتاج من املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك  -١

  اإلنتاج الثانوي غري املرغوب فيه أو غري املقصود، للتمكني من حساب استهالكها؛
 فسرت فيها أن يشري إىل أنه قد طلب إىل األمانة أن حتتفظ بسجل موحد للحاالت اليت -٢

 :األطراف أن أوضاعها كانت نتيجة لواحد من التصورات التالية

 أو اً حمليهاإنتاج ملواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها من أجل تدمري  )أ(
  لتدمري يف سنة مقبلة؛ها لغرض اتصدير

 حملياً العام مت ختزينها من أجل استخدامهاذلك إنتاج ملواد مستنفدة لألوزون يف   )ب(
  االستخدام يف سنة مقبلة؛ذلك كمادة وسيطة أو تصديرها من أجل 

احتياجات إنتاج ملواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها لتصديرها لتلبية   )ج(
  حملية أساسية لبلدان نامية يف سنة مقبلة؛

تضمينه يف تقرير األمانة ضمن هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ، بغرض العلم فقط، عالوة على يوأن 
   من الربوتوكول؛٧عن البيانات املقدمة من األطراف وفقاً للمادة 

 طرفاً جتاوزت ١٢ تشمل ١٩٩٩ حالة منذ عام ٢٣أن حييط علماً بأن األمانة أبلغت عن  -٣
املستوى املسموح هلا بإنتاج أو استهالك مواد مستنفدة لألوزون معينة يف سنة حمددة وفسرت بأن 

  ؛١ يف الفقرة ةا أو استهالكها الزائدين ميثالن أحد التصورات املذكورإنتاجه
 من ٧أن يطلب إىل جلنة التنفيذ واألمانة، استعراض استمارات إبالغ البيانات يف إطار املادة  -٤

يف ] [يف االجتماع الثاين والعشرين لألطراف[بروتوكول مونتريال وإعادة تصميمها من أجل النظر فيها 
خزونات يف ضوء احلاجة لوضع إطار إبالغ حلصر امل] لثالثني للفريق العامل املفتوح العضويةاالجتماع ا

 احملدودة؛

، كفالة أن ٧يطلب إىل األمانة، لدى استعراض استمارات بيانات اإلبالغ يف إطار املادة أن  -٥
لكميات تكون استمارة اإلبالغ مالئمة لتقييم مجيع الكميات املخصصة حىت تتسىن متابعة تلك ا
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وذلك يف موعد ال يتجاوز اية السنة التالية إلنتاج ومطابقة املخزونات باالستخدامات املقصودة 
 خمزونات املواد املستنفدة لألوزون؛

أن يطلب إىل األمانة أن تواصل حتليل حاالت األطراف اليت تبلغ عن إنتاج زائد مبوجب املادة  -٦
 تعرض ذلك على جلنة التنفيذ ملواصلة النظر يف تلك وأنسنتني الحقتني  يف أكثر من مرتني يف ٧

 ؛٥ و٤احلاالت اليت ال تتمشى مع الفقرتني 

ستعرض على األطراف للنظر فيها  ٤أن يسلم بأن التصورات اجلديدة اليت ال تغطيها الفقرة  -٧
وتوكول وفقاً إلجراء عدم االمتثال الوارد يف الربهذه احلالة  ةمبعاجلستقوم جلنة التنفيذ إذا كانت 

 .واملعايري املرعية مبوجبه
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 املرفق الثالث

أستراليا واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية بشأن مشروع مقرر من مقترح مقدم 
 عوامل تصنيععن استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة ك

  مذكرة توضيحية
 بإزالة واحدة من العمليات ٢٠٠٨أوصى فريق التكنولوجيات والتقييم االقتصادي يف تقريره لعام 

 يف اجلدول الوارد يف ٦العملية (املدرجة يف قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع 
. ٢٠٠٧ألنّ اهلند هي البلد الوحيد الذي يتبعها وقد توقّف عن ذلك يف اية عام ) ١٩/١٥املقرر 

أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بإدراج وعلى ضوء حتليله للبيانات الواردة من الصني، 
لصنع الفلوريد متعدد :  وذلك١٩/١٥ثالثة استخدامات جديدة لعوامل تصنيع يف اجلدول باملقرر 

الفينيلن إيدين باستخدام رابع كلوريد الكربون؛ ولصنع أسيتات رابع فلور إيتيل البرتويل باستخدام 
ولذلك فإنّ هذا .  بروموفينول باستخدام رابع كلوريد الكربونرابع كلوريد الكربون؛ ولصنع رابع

  .١٠/١٤االقتراح يدعو إىل حتديث اجلدول ألف باملقرر 
 ألنه مل ١٠/١٥ومل يتمكّن فريق التكنولوجيا من التوصية بإدخال أي تغيري على اجلدول باء باملقرر 

  .توقّف فيها استخدام عوامل التصنيعيتلق أية معلومات من األطراف، وذلك باستثناء اليابان اليت 
، مل تعد األطراف من األعضاء اجلدد حباجة إىل إدراج ٢٠٠٤وبعد توسيع اجلماعة األوروبية يف عام 

 اصةاخلالكمية جمموع ولذلك ينبغي إدراج فرادى الكميات ضمن . أمسائها على انفراد يف اجلدول باء
  .لجماعة األوروبيةل

.  معلومات عن استخدام عوامل التصنيع لديهما١٠/١٤ط قدما مبوجب املقرر ومثة فيما يبدو طرفان فق
ولذلك ينبغي تذكري األطراف . وغياب اإلبالغ هذا يعيق عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  .بالتزاماا يف جمال اإلبالغ ولفت انتباه جلنة التنفيذ إىل حاالت عدم اإلبالغ
تخفيف من األعباء اإلدارية لألطراف ولألمانة وذلك بتحديد الشروط اليت ال وميكن يف الوقت نفسه ال

  .ضرورة يف إطارها إىل تقدمي تقارير اإلبالغ

  استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيعمشروع مقرر بشأن 

  إنّ اجتماع األطراف،

  ؛٢٠٠٨ إىل تقرير فريق التكنولوجيات والتقييم االقتصادي عن عام مع التقدير إذ يشري
 ٣٠، وحبلول  الذي طُلب فيه إىل مجيع األطراف أن تبلغ األمانة سنويا١٠/١٤ً إىل املقرر وإذ يشري

سبتمرب، باستخداماا للمواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع، ومبستويات االنبعاثات النامجة عن /أيلول
تخدامات، وبتكنولوجيات االحتواء اليت تأخذ ا للتقليص إىل أدىن حد من انبعاثات املواد تلك االس

  اخلاضعة للرقابة؛
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 إىل تقرير اللجنة التنفيذية عن استخدامات عوامل التصنيع يف األطراف العاملة مبوجب ا لفقرة وإذ يشري
خلص إىل أنّ توخي تكنولوجيا ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4( من بروتوكول مونتريال ٥ من املادة ١

 يف األطراف العاملة ال تعتمد على املواد املستنفدة لألوزون املستعملة كعوامل تصنيع أصبح سائداً
   من بروتوكول مونتريال؛٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

ل التصنيع  مبشاريع استعمال عوام٥ من املادة ١ إىل أنّ إبالغ األطراف العاملة مبوجب الفقرة وإذ يشري
اليت متت املوافقة عليها يف إطار الصندوق متعدد األطراف ال ينوب عن احلاجة إىل تقدمي املعلومات 

   إىل األمانة؛١٠/١٤املطلوبة مبوجب املقرر 

، وإىل أنّ قلة املعلومات هذه ١٠/١٤ مع القلق إىل أنّ طرفني فقط قدما معلومات وفق املقرر وإذ يشري
  ق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ملستوى التحليل املطلوب؛ حتول دون إجناز فري

 واملتمثل يف إبعاد  إىل أنّ املعلومات القليلة اليت تبلغ ا األطراف دد اإلجراء املتبع حالياًوإذ يشري أيضاً
  استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع من حساب االستهالك السنوي لألطراف؛

إىل مجيع األطراف اليت تستخدم املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع أن تعمد حبلول  يطلب  - ١
  ؛١٠/١٤سبتمرب من كل سنة إىل مد األمانة باملعلومات املطلوبة يف املقرر / أيلول٣٠

 أنّ التزام اإلبالغ السنوي ال ينطبق عندما يبلغ الطرف أمانة األوزون بأنه ال يستخدم يوضح  - ٢
وأنّ هذا اإلجراء ] وذلك إىل حني يشرع يف هذا االستخدام[ املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع املواد

  ؛١٠/١٤ينسحب على مجيع األطراف سواء أكانت مدرجة أو غري مدرجة يف القائمة باء باملقرر 

، ٢ مبوجب الفقرة  إىل أمانة األوزون أن تراسل كل سنة األطراف اليت مل تقدم تقريراًيطلب  - ٣
  ؛١٠/١٤وتطلب إليها تقدمي املعلومات مبوجب املقرر 

   إىل أمانة األوزون أن تلفت نظر جلنة التنفيذ إىل حاالت عدم اإلبالغ؛يطلب  - ٤

تعدد امل إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وإىل اللجنة التنفيذية للصندوق يطلب  - ٥
املقبلة يفيدان فيه بالتقدم احملرز يف التخلص التدرجيي األطراف أن يشتركا يف إعداد تقرير لالجتماعات 

  ؛ )٦الفقرة  (١٧/٦ باملقرر من استخدامات عوامل التصنيع، وذلك عمالً

   يف هذه املسألة خالل االجتماع احلادي والثالثني للفريق العامل مفتوح العضوية؛يعاود النظر  - ٦

  لنحو املبني يف املرفق ذا املقرر؛ وذلك على ا١٠/١٤ باملقرر اجلدول ألف يستكمل  - ٧

  .و املبني يف املرفق ذا املقرر وذلك على النح١٠/١٤ باملقرر اجلدول باء يستكمل  - ٨
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  املرفق
  استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيعقائمة   :اجلدول ألف

  املادة  عملية التصنيع  الرقم
  رابع كلوريد الكربون  لويات يف إنتاج الكلور والقNCl3القضاء على  ١
استرجاع الكلورين عن طريق امتصاص غاز العادم  ٢

  يف إنتاج الكلور والقلويات
  رابع كلوريد الكربون

  رابع كلوريد الكربون  إنتاج املطاط املكلور ٣
  رابع كلوريد الكربون االندوسلفانإنتاج  ٤
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج اإليبوبروفني  ٥
  رابع كلوريد الكربون )CSM(وليو ليفني الكلور املسلفن إنتاج ب  ٦
  رابع كلوريد الكربون  )PPTA(إنتاج أراميد بوليمر  ٧
 (CFC-11) ١١ - مركبات الكربون الكلورية فلوية  إنتاج صفائح األلياف االصطناعية ٨
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج الربافني املكلور ٩

سالئف املكونة من التمثيل الكيماوي الضوئي لل ١٠
البوليثريبول بريوكسيد كامل الفلورة للبوليثريات 

  كاملة الفلورة واملشتقات ثنائية الوظيفة
 (CFC-12) ١٢ - مركبات الكربون الكلورية فلوية

اختزال البوليبريوكسيد كامل الفلورة الوسيط يف  ١١
 (CFC-113) ١١٣ - ربون الكلورية فلويةمركبات الك  إنتاج ثنائيات اإلستر من البوليثريات كاملة الفلورة

 (CFC-113) ١١٣ - مركبات الكربون الكلورية فلوية  إعداد ثنائيات البوليثريات كاملة الفلورة عالية األداء ١٢
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج سيكالدمي ١٣
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج بوليربوبني املكلور ١٤
  وريد الكربونرابع كل   املكلورEVAإنتاج  ١٥
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج مشتقات ايزو سيانيت امليثيل ١٦
  رابع كلوريد الكربون   فينوكسي برتلدهايد- ٣إنتاج  ١٧
  رابع كلوريد الكربون   ميثلربيدين- ٥ - كلورو - ٢إنتاج  ١٨
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج امييداكلوبريد ١٩
   الكربونرابع كلوريد  إنتاج بيوبروفرتين ٢٠
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج أوكسديازون ٢١
  رابع كلوريد الكربون   ميثاالنيلني املكلور-إنتاج ن  ٢٢
  رابع كلوريد الكربون   ثنائي كلورو يرتوثيازول- ٣، ١إنتاج  ٢٣
  برومو كلورو امليثان  برومة بوليمر سيترين ٢٤
  رابع كلوريد الكربون  )محض( ثنائي كلورو فينوكسي استيك أسيد -  ٤، ٢ختليق  ٢٥
 رابع كلوريد الكربون  ختليق ثنائي بريوكسي ثنائي الكربونات ٢٦
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  املادة  عملية التصنيع  الرقم
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج سيانوكوباالمني املشع  ٢٧
  (CFC-113) ١١٣ - مركبات الكربون الكلورية فلوية  إنتاج ألياف البوليايتلن عالية املُعاملْ  ٢٨
  رابع كلوريد الكربون  يلتصنيع أحادى كلوريد الفين  ٢٩
  بروموكلورو امليثان  تصنيع سلتاميسيلني ٣٠
  رابع كلوريد الكربون )مبيد(إنتاج برالثرين  ٣١
  رابع كلوريد الكربون  )أصباغ( نيتروبرتلدهايد -إنتاج أ  ٣٢
 رابع كلوريد الكربون  ثيوفيناكربوكسلدهايد-٢ - مثيل - ٣إنتاج  ٣٣
 رابع كلوريد الكربون  سلدهايد  ثيوفينيكربوك-٢إنتاج  ٣٤
 رابع كلوريد الكربون   ثيوفني اإليثانول-٢إنتاج  ٣٥
 رابع كلوريد الكربون  )DNBC - 3,5( ثنائي نيتروبرتولكلوريد -٥، ٣إنتاج  ٣٦
 رابع كلوريد الكربون   كيتون- ٣ - برتأيزوثيازول -٢، ١إنتاج   ٣٧
 لكربونرابع كلوريد ا   نتروبرتالديهايد-إنتاج م   ٣٨
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج تايكلوبدين  ٣٩
 رابع كلوريد الكربون  نترو كحول البرتيل-إنتاج بارا  ٤٠
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج تولكلوفوس امليثيل  ٤١
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج الفلوريد متعدد الفينيلن إيدين  ٤٢
  كلوريد الكربونرابع   إنتاج أسيتات رابع فلور إيتيل البرتويل  ٤٣
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج رابع بروموفينول  ٤٤

  )مجيع األرقام باألطنان املترية يف السنة(حدود استخدامات عوامل التصنيع   :باءاجلدول 
  احلدود القصوى لالنبعاثات  التعويض أو االستهالك  الطرف

  ١٧  ١٠٨٣  اجلماعة األوروبية
  ١٨١  ٢٣٠٠  الواليات املتحدة األمريكية

 صفر  ١٣  كندا

 صفر  صفر  اليابان

  ١٧  ٨٠٠  االحتاد الروسي
 صفر  صفر  أستراليا

 صفر صفر  نيوزيلندا

 صفر صفر  النرويج

 صفر  صفر  آيسلندا

  ٠,٤  ٥  سويسرا
  ٢١٥,٤  ٤٢٠١  اموع
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  املرفق الرابع
الستخدامات االحتاد األورويب بشأن مشروع مقرر عن اإلعفاء الشامل لمن مقترح مقدم 

 املختربية والتحليلية

  مذكرة توضيحية

  الكيميائيةتقرير جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد   ) أ
، قدم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعنية ٢٠٠٩يف تقريره عن عام 

لمواد املستنفدة لألوزون اليت باملواد الكيميائية التابعة له قائمة باالستخدامات املختربية والتحليلية ل
  .توجد بدائل بشأا

ولكن التقرير مل يقدم معلومات كافية متكّن األطراف من استبعاد تلك االستخدامات من اإلعفاء 
فبالنسبة لبعض االستعماالت كانت . املعروفة) اإلعفاء(الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية 

ومل ترد إال يف حاالت نادرة . ملثال، مستندة إىل العمل العلمي ال غريالبدائل املقترحة، على سبيل ا
 يف مجيع األطراف أو أنها أصبحت  واقتصادياًمعلومات تضمن بشكل مناسب أنّ البدائل جمدية تقنياً

 ومن مث، ارتئي أن تواصل جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية. اآلن أساليب معيارية قائمة
  .العمل على هذه املسألة

توسيع نطاق اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية ليشمل األطراف العاملة   ) ب
  ٥مبوجب املادة 

، وكانت هذه ٥يف السابق مل تستفد من اإلعفاء سوى األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
ومبا أنّ . ام االحتياجات احمللية األساسية مشمولة بنظ٥االستخدامات يف األطراف العاملة مبوجب املادة 

  بالنسبة جلميع املواد، باستثناء بروميد امليثيل وثالثي كلورو٢٠٠٩هذا النظام ينتهي مفعوله بنهاية عام 
 ٥إيثان ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، فإنه ينبغي أن يخول لألطراف العاملة مبوجب املادة 

  .اء الشامل لالستخدامات املختربيةاالستفادة من اإلعف
 جداول زمنية خمتلفة، يقترح مشروع ٥ ألن يكون لألطراف العاملة وغري العامة مبوجب املادة وحتاشياً

 كانون ٣١ التمديد يف اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية إىل غاية املقرر أن يتم أوالً
 ، وثانيا٥ًايل بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة ، وهو التاريخ احل٢٠١٠ديسمرب /األول

  . بالنسبة جلميع األطراف٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١التمديد فيه إىل غاية 
وقد أحدث ذلك . والتمديد يف اإلعفاء كان يتم يف السابق قبيل التاريخ النهائي وفقط ملدة قصرية

ومبا أنّ التخلي عن هذا اإلعفاء بصيغته احلالية أمر . نيةمشاكل كبرية يف التخطيط لدى الشركات املع
وقد . غري حمتمل يف املستقبل املنظور، فإنه يقترح التمديد هذه املرة يف وقت مبكّر وملدة زمنية أطول

 ألنّ نظام االحتياجات احمللية األساسية يكون حينها قد انتهى ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١اُختري 
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يف حبث مقرر جديد إيثان، وتكون األطراف رمبا راغبة  سبة لربوميد امليثيل ولثالثي كلورو بالنأيضاً
  .بشأن التمديد

  االستخدامات اليت سبق حظرها  ) ج
 عن قلقها إزاء االستخدامات املختربية والتحليلية اليت ٥أعربت بعض األطراف العاملة مبوجب املادة 

 بدائل االستخدامات احملظورة قد ال تكون متاحة يف بعض فقد ارتئي أنّ. سبق حظرها مبوجب اإلعفاء
ومع ذلك، مثة بدائل ثابتة وأساليب معيارية خالية من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لتلك . األطراف

ولذلك يرجى من جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية يف مشروع القرار أن . االستخدامات
 فيما يتعلق ٥ من وضع األطراف العاملة مبوجب املادة ا بشأن البدائل وأن حتقق أيضاًتواصل عمله

ويقترح مشروع املقرر رفع احلظر احلايل عن هذه االستخدامات . باالستخدامات اليت سبق حظرها
  . اليت ترى أنّ لديها مربرات حملية لذلك٥لفترة حمددة بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 

  ات العمل اإلقليميةحلق  ) د
أوصت جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية يف تقريرها بعقد حلقة عمل يف منطقة اخلليج 

وقد يكون ذلك . وغرب آسيا حول االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لطبقة األوزون
ليت أعربت عنها بعض األطراف فيما يتعلق ، والسيما يف ضوء الشواغل ا ملناطق أخرى أيضاًمفيداً

ولذلك، يشجع مشروع املقرر الشبكات اإلقليمية . حلالية على تلك االستخداماتابعمليات احلظر 
  .على تنظيم مثل هذه احللقات

  مسائل أخرى  )ه
ت قة على اإلعفاء مبعثرة يف مقررابملا كانت املعلومات عن عمليات احلظر احلالية وعن القواعد املنط

ويرجى من أمانة . شىت، ارتئي أنه من املفيد تلخيص القواعد يف الفقرة االفتتاحية ملشروع املقرر
  . املوقع الشبكي املعين مبعلومات حديثةتزوداألوزون يف هذا الصدد أن 

  مشروع مقرر بشأن إعفاءات االستخدامات املختربية العاملية

  ،إن األطراف يف اجتماعها احلادي والعشرين
 ١٧/١٠ التقارير اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبوجب املقرر إذ تالحظ

  حليلية للمواد املستنفدة لألوزون، بشأن االستخدامات املختربية والت١٩/١٨واملقرر 
 أن الفريق قد حدد يف تقريره عدداً من اإلجراءات اخلاصة بالبدائل املتاحة وإذ تالحظ

  : هلاد املستنفدة لألوزون، فيما يلي ملخصالستخدام املوا
التحاليل اليت تستخدم فيها املادة املستنفدة لألوزون كمذيب عند إجراء قياسات   )أ(

  :باستخدام مناظري حتليل الطيف
  ؛يف املاء أو التربة) الزيت والدهن(للهيدروكربونات   ‘١’
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  ؛)السيلوكثان ثنائي امليثيل املتعدد(للسمثيكون   ‘٢’
عند تسجيل أطياف الرنني املغناطيسي النووي ودون احلمراء، مبا يف ذلك   ‘٣’

  ؛دليل اهليدروكسيل
التحاليل اليت تستخدم فيها املادة املستنفدة لألوزون كمذيب عند التحليل بالطرق   )ب(

  :الكهروكيميائية لـ
  ؛السيانوكوباالمني  ‘١’
  ؛دليل الربوم  ‘٢’

  :ية اختيارية يف املادة املستنفدة لألوزون لـالتحاليل اليت  تنطوي على ذوبان  )ج(
  ؛الكاسكروسيدات  ‘١’
  ؛مستخلصات الغدة الدرقية  ‘٢’
  ؛البوليمرات  ‘٣’

التحاليل اليت تستخدم فيها املادة املستنفدة لألوزون لتركيز املادة املراد حتليلها مسبقاً   )د(
  :عند

  ؛االستشراب السائلي للعقاقري ومبيدات اآلفات  ‘١’
  ؛ستشراب الغازي للمواد الكيميائية العضوية مثل االستريويداتاال  ‘٢’
  ؛االستشراب االمتزازي للمواد الكيميائية العضوية  ‘٣’

  :لتحديد) التحاليل اليودية(معايرة اليود بالثيوسلفات   )ه(
  ؛اليود  ‘١’
  ؛النحاس  ‘٢’
  ؛الزرنيخ  ‘٣’
  ؛الكربيت  ‘٤’

  ؛)املعايرات(قياسات دليل اليود والربوم   )و(
  :حتاليل متنوعة هي  )ز(

  ؛تصلب اجللود  ‘١’
  ؛نقطة تكون اهلالم  ‘٢’
  ؛الوزن النوعي لألمسنت  ‘٣’
  ؛رطوشة القناع الغازيختراق خا  ‘٤’
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  :استخدام املادة املستنفدة لألوزون كمذيب يف تفاعالت املواد الكيميائية العضوية  )ح(
  ؛نيتروجنياملثيلة ثنائية الفلور احملتوية على ذريت أوكسجني و  ‘١’

  :استخدام عام كمادة مذيبة يف املختربات لـ  )ط(
  ؛غسل أنابيب الرنني املغنطيسي النووي  ‘١’
  ؛إزالة الدهون من األواين الزجاجية  ‘٢’
  ؛مادة مذيبة يف تفاعالت املواد الكيميائية العضوية  ‘٣’

 اليت أزالت بالفعل ١٩/١٨ و١٨/١٥ و١١/١٥ و٧/١١ إىل املقررات وإذ تشري  
  :ستخدامات التالية البيان من اإلعفاءات العاملية اخلاصة باالستخدامات املختربية والتحليليةاال

معدات التربيد وتكييف اهلواء املستخدمة يف املختربات ال سيما املعدات املختربية   )أ(
  املربدة مثل الطاردات املركزية الفائقة السرعة؛

ة تركيب املكونات أو األجزاء تنظيف أو إعادة تشغيل أو إصالح أو إعاد  )ب(
  اإللكترونية؛

  حفظ املنشورات واحملفوظات؛  )ج(
  تعقيم املواد يف املخترب؛  )د(
  اختبار الزيت والشحم وهيدروكربونات النفط الكلية يف املاء؛  )ه(
  اختبار القطران يف مواد رصف الطرق؛  )و(
  أخذ بصمات األصابع يف الطب الشرعي؛  )ز(
  :ت املختربية والتحليلية اخلاصة بربوميد امليثيل، ما عدامجيع االستخداما  )ح(

  :استخدامه كمرجع أو معيار لـ  ‘١’
  معايرة املعدات اليت تستخدم بروميد امليثيل؛  -
  رصد مستويات انبعاثات بروميد امليثيل؛  -
حتديد مستويات ما يتبقى من بروميد امليثيل يف البضائع والنباتات   -

  والسلع؛
  لسمية يف املخترب؛دراسات ا  -‘٢’
  مقارنة فعالية بروميد امليثيل وبدائله داخل املخترب؛  ‘٣’
استخدامه كعامل يف املخترب يتدمر يف التفاعل كما هو احلال يف املواد   ‘٤’

  ؛الوسيطة
  ؛اختبار املادة العضوية يف الفحم  )ط(
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 املرفق الثاين بتقرير  إىل شروط إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية الواردة يفوإذ تشري
  :االجتماع السادس لألطراف، تقرر

متديد انطباق اإلعفاءات العاملية اخلاصة باالستخدامات املختربية والتحليلية لتشمل   - ١  
 كانون ٣١ إىل ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١خالل الفترة من ) ١ (٥أيضاً البلدان العاملة مبوجب املادة 

 فيما خيص مجيع املواد املستنفدة لألوزون ما عدا تلك الواردة يف املرفق ، وذلك٢٠١٠ديسمرب /األول
  يم، اموعة األوىل واملرفق هاء؛باء، اموعة الثالثة واملرفق ج

 ٣١متديد اإلعفاءات العاملية اخلاصة باالستخدامات املختربية والتحليلية إىل ما بعد   - ٢  
  : لـ٢٠١٤ديسمرب /ألول كانون ا٣١ وحىت ٢٠١٠ديسمرب/كانون األول

فيما خيص مجيع املواد املستنفدة لألوزون ما ) ١ (٥األطراف العاملة مبوجب املادة   )أ(  
  عدا تلك الواردة يف املرفق باء، اموعة الثالثة واملرفق جيم، اموعة األوىل واملرفق هاء؛

د املستنفدة لألوزون فيما خيص مجيع املوا) ١ (٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة   )ب(  
   يف املرفق جيم، اموعة األوىل؛ما عدا تلك الواردة

 إىل األطراف أن حتث منظماا الوطنية اليت تضع املعايري على حتديد أن تطلب  - ٣  
واستعراض تلك املعايري اليت ختول استخدام املواد املستنفدة لألوزون يف اإلجراءات املختربية والتحليلية، 

  ف اعتماد نواتج وعمليات خمتربية وحتليلية خالية من املواد املذكورة، ما أمكن؛وذلك د
 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الكيميائية أن تطلب  - ٥  

 وتزويد الفريق العامل املفتوح العضوية ١٩/١٨التابعة له إكمال التقرير كما هو مطلوب مبوجب املقرر 
  :يف اجتماعه الثالثني مبا يلي

قائمة باالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون، وال سيما تلك   )أ
  ا بدائل؛االستخدامات اليت ال توجد هل

حتديد املعايري الدولية والوطنية اليت تقضي باستخدام املواد املستنفدة لألوزون مع   )ب
ستخدام املواد املستنفدة ية البديلة املناظرة اليت ال ختول ااإلشارة إىل األساليب القياس

  لألوزون؛
وكذلك ضمان أن  [٥النظر يف توفر هذه البدائل من الناحية التقنية مبوجب املادة   )ج

  ؛)]مثل حدود الدقة أو الكشف(أفضل تظهر األساليب البديلة خصائص إحصائية مشاة أو 
يا والتقييم االقتصادي أن يقيم توفر بدائل لتلك  إىل فريق التكنولوجأن تطلب  - ٦  

) ١ (٥االستخدامات اليت حظرت بالفعل مبوجب اإلعفاءات العاملية عند األطراف العاملة مبوجب املادة 
وجيب . ٥وأن ينظر يف اجلوانب التقنية واالقتصادية، وذلك مع مواصلة عمله كما هو مبني يف الفقرة 

 والتقييم االقتصادي حبلول االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية أن يقدم فريق التكنولوجيا
فيما ) ١ (٥نتائجه وتوصياته بشأن ما إذا كانت اإلعفاءات مطلوبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 

  ؛ن االستخدامات اليت حظرت بالفعلخيص أي استخدام م
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االجتماع الثاين والعشرين [حىت ) ١ (٥ لألطراف العاملة مبوجب املادة أن تسمح  - ٧  
بأن حتيد عن احلظر احلايل على االستخدامات املختربية ] ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١] [لألطراف

  ؛]هو اخليار الوحيد] [مربر[األمر والتحليلية يف حاالت فردية عندما يعترب الطرف املعين أن هذا 
ئمة االستخدامات املختربية والتحليلية اليت  إىل أمانة األوزون استكمال قاأن تطلب  - ٨  

وأن تكتب  [١٠/١٩وافقت األطراف على ضرورة حذفها مبوجب اإلعفاءات العاملية مبقتضى املقرر 
وحتليلية ملواد مستنفدة لألوزون مشجعةً إياها على خمتربية إىل األطراف اليت تبلغ عن استخدامات 

  ؛] لألوزون، عندما تسمح معايريها الوطنية بذلكاالنتقال إىل استخدام بدائل غري مستنفدة
 إىل األطراف مواصلة البحث حملياً يف إمكانية استبدال املواد املستنفدة أن تطلب  - ٩  

لألوزون يف تلك االستخدامات املختربية والتحليلية الواردة يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم 
أبريل / نيسان٣٠] [٢٠١٠اير فرب/ شباط٢٨[علومات حبلول االقتصادي وتزويد أمانة األوزون ذه امل

  ؛]٢٠١٠
 املكاتب اإلقليمية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة وكذلك األطراف أن تشجع  - ١٠  

الراغبة يف أقاليم هذه املكاتب على تنظيم حلقة عمل بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية اخلاصة 
قبل االجتماع الثاين والعشرين [صيات جلنة اخليارات التقنية الكيميائية باإلقليم املعين حسب تو

وجيب أن تزيد حلقات العمل الوعي بإمكانية استبدال املواد ]. إذا أمكن] [٢٠١٠يف عام ] [لألطراف
املستنفدة لألوزون ببدائل وأن تبلغ املشاركني بالقواعد والبدائل احلالية وأن تقدم املساعدة فيما خيص 

  .ع املعلومات لضمان االمتثالمج
_____________  


