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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة 
  األوزون

  والعشرون السابعاالجتماع 
 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٧ -  ٤، ويبنري

 يفتقرير االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف 
  بروتوكول مونتريال 

 افتتاح االجتماع  -أوالً 

 بروتوكول يفعقد االجتماع السابع والعشرون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف   -  ١
يونيه / حزيران٧ إىل ٤ الفترة من يف نريويب، كينيا، يفنفدة لطبقة األوزون مونتريال بشأن املواد املست

يا  االجتماع السيدة مارسواشترك يف رئاسة. )اليونيب (، مبقر برنامج األمم املتحدة للبيئة٢٠٠٧
  ).الدامنرك(يكل سورنسن ، والسيد م)األرجنتني(اجى ليف

يونيه ورحب / حزيران٤ من يوم ١٠/١٠الساعة  يفافتتح السيد سورنسن االجتماع   -  ٢
  . كينيايف االجتماع يفباملشاركني 

 كينيا والسيد يف  واملوارد الطبيعيةوثا كيبوانا وزير البيئةن افتتاحي كل من السيد كيفوأدىل ببيا  -  ٣
  .نزاليز األمني التنفيذي ألمانة األوزونوغماركو 

وقال إن .  هذا االجتماعيف باملشاركني ، حكومة وشعباً،رحب السيد كيبوانا نيابة عن كينيا  -  ٤
 دعمها لربوتوكول مونتريال وإن االستهالك الوطين من املواد املستنفدة لألوزون قد تواصلكينيا 

 من الكامل ومن املتوقع أن يتم التخلص التدرجيي للبلد، مستويات خط األساس أقل من إىلاخنفض 
وفيما يتعلق مبستقبل بروتوكول مونتريال، قال . ٢٠١٠الكلورية فلورية حبلول عام الكربون مركبات 

 بأن العالقة بني استنفاد طبقة األوزون وتغري املناخ تشكل حتدياً إميااإن احلكومة الكينية انطالقاً من 
 دعم كينيا إىلوأشار كذلك .  املستقبليف تعزيز الربوتوكول ؤيديتطلب اهتماماً عاملياً متواصالً، ت

  . كينيايف مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة ملواصلة تعزيز
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مم املتحدة للبيئة، باملشاركني يف ونزاليز، نيابة عن املدير التنفيذي لربنامج األورحب السيد غ  -  ٥
 أن املناقشات بشأن مستقبل بروتوكول إىلوأشار . مقر برنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة األوزون

ملناقشات مماثلة جرت أثناء احلوار بشأن التحديات اليت تواجه  تكملة ي ه االجتماع الراهنيفمونتريال 
سوف و . الذي عقد يف يومي السبت واألحد السابقني هلذا االجتماع املستقبل،يفبروتوكول مونتريال 

 على نطوييوقال إن االجتماع الراهن . األيام التالية خالل ملناقشاتاذه  ملخصاً هلاحلواريقدم رئيسا 
 قال إنهوىف هذا الصدد، .  جدول أعماله تؤثر على مستقبل الربوتوكوليف لكونه يتضمن بنوداً ياتحتد
تقييم الإعداد  واملتمثل يف ٢٠٠٦عام  يف قاموا به الذيلعمل املمتاز ل مجيع أعضاء أفرقة التقييم ئهني
همة املقضايا لل تهم دراسيف توجيه األطراف يفالذي سوف يساعد ولذي يصدر كل أربع سنوات، ا
وأضاف .  طبقة الستراتسفرييفاً على اخنفاض مستويات املواد املستنفدة لألوزون  دليالً ساطعيعطيو

 يفقائالً إنه من املهم أال يغيب عن األذهان أن إصالح طبقة األوزون يتوقف على استمرار األطراف 
 . تنفيذ أحكام بروتوكول مونتريال

 ضرورة إىلماع بقدر من التفصيل، مشرياً على وجه اخلصوص مث تناول جدول أعمال االجت  -  ٦
 يف تقدمت ا تسعة أطراف إلدخال تنقيحات اليت ة املقترحات الستيفأن تنظر األطراف بإمعان 
 التام من مركبات الكربون اهليدروكلورية التدرجييلتخلص الزمين لدول اجلبروتوكول مونتريال تتصل ب

  حالتهاإىل طبقة األوزون إعادة تسريع إىل االتفاق عليها يأن يؤد وهي تنقيحات ميكن ،فلورية
 تعيينات إعفاءات االستخدامات يف أن ينظر الفريق العامل إىل احلاجة إىل أيضاً وأشار. األصلية

 جانب إىلوتوصيات فريق التقييم بشأا، املقدمة من األطراف األساسية واالستخدامات احلرجة 
 املستقبل، واالعتبارات قصرية األجل من جانب يف املختربية والتحليلية  االستخداماتإعفاءات

. الستخدامات التحليلية واملختربية لرابع كلوريد الكربونبشأن ا ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
 ن وضرورة أن تتصدى األطراف ملسألتني - بشأن بروميد الربوبيل   التقييمأفرقة عمل إىلوأخرياً أشار 

 للصندوق  طلب اللجنة التنفيذية: مها لتنفيذ بروتوكول مونتريالني بالصندوق املتعدد األطرافمتصلت
، واحلاجة اهليئة اختصاصاا فيما يتعلق باجتماعات تلك يف تغيري إجراء يف النظر املتعدد األطراف

قد مسألتان ، ومها ٢٠١١ - ٢٠٠٩إلجراء دراسة عن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة 
  . تنفيذ بروتوكول مونتريالاستمرارب فيما يتعلقحاسم يكون هلما تأثري 

 بشأن املواد املستنفدة لألوزون يف موعد  بيانااإبالغث األطراف على قال إنه حيوىف اخلتام،   -  ٧
 انعجامع من جلنة التنفيذ من إعداد تقرير تمكقرب وقت ممكن لت أيف أو ٢٠٠٧يوليه / متوز٣٠ أقصاه

 من دعم  حكومتههتملا قدملسيد كيبوانا ب عن امتنانه لوأعر. ينظر فيه االجتماع التاسع عشر لألطراف
  . مداوالميفىن للمشاركني النجاح ومت

  املسائل التنظيمية   - ثانياً 

  احلضور  -ألف 
 الروسي،  االحتاد،االحتاد األورويب : بروتوكول مونترياليفحضرت االجتماع األطراف التالية   -  ٨

ستونيا، إسرائيل، أفغانستان، أملانيا، إندونيسيا، إأذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، أستراليا، 
أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، مجهورية إيران اإلسالمية، إيطاليا، بابوا غينيا 

يكا، بنما، بنغالديش، بوتان، بوتسوانا، اجلديدة، باكستان، باالو، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلج
بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بولندا، بوليفيا، بريو، بيالروس، تايلند، تركيا، ترينيداد 
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وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، اجلزائر، جزر القمر، اجلمهورية التشيكية، مجهورية 
دومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية كوريا ترتانيا املتحدة، اجلمهورية ال

الشعبية الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، 
دومينيكا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسييب، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت 

، سانت لوسيا، سري النكا، سلوفينيا، السنغال، سوازيلند، السويد، سويسرا، سرياليون، كيتس ونيفس
، الصومال، الصني، طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غانا، غرينادا،  صربياسيشيل، شيلي،

ر،  بيساو، فرنسا، الفلبني، فنلندا، فيجي، فييت نام، قط-ستوائية، غينيا غواتيماال، غينيا، غينيا اإل
 قريغيزستان، الكامريون، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كولومبيا، الكويت،

، كينيا، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، اململكة املتحدة كرييبايت
يات ميكرونيزيا لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، وال

املوحدة، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات 
 .اليمن واملتحدة األمريكية، اليابان

كما حضر االجتماع مراقبون عن كيانات األمم املتحدة ومنظماا ووكاالا املتخصصة   -  ٩
ية، وأمانة الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال وأمانة اتفاقية مرفق البيئة العامل: التالية

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وشعبة التكنولوجيا والصناعة 
 للبيئة لغريب أفريقيا واالقتصاد التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة واملكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة
  .ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومكتب األمم املتحدة يف نريويب والبنك الدويل

 .ومت متثيل الكرسي الرسويل والسلطة الفلسطينية مبمثلني  - ١٠
  : واملنظمات احلكومية الدولية التاليةأمساؤهماألفراد التالية  أيضاً  االجتماعوحضر  - ١١

 Africa Centre for Rural Development, Albemarle Corporation, Alliance for Responsible 
Atmospheric Policy, Arcin Kenya, Bionic Centre for Environmental Policy, Bionic Networks, 
Boehringer Ingelheim GmbH, Business Council for Sustainable Energy, California Cut Flowers, 
Chemtura,  California Strawberry Commission, Carewell Society, Centre for Human 
Development, Centre for Science and Environment, Children’s Homes of Africa Network, 
Christian Union Organization, Community Based Organization, Community Livelihood 
Development Forum, Control Desert Africa, Disabled Peoples International, Dow Agroscience, 
LLC, DuPont International S.A., East Africa Youth Environment Forum, Ecological Agriculture 
Development Programme, Environmental Investigation Agency, Environmental Youth 
Programme and Capacity Building, Florida Fruit and Vegetable Association/Crop Protection 
Coalition, Florida Tomato Exchange/Crop Protection Coalition, General Garbage Collectors, the 
Green Belt Movement, Human Development Centre, ICF Consulting, Industrial Technology 
Research Institute, International Pharmaceutical Aerosol Consortium, Institute for Governance and 
Sustainable Development, Interlink Rural Information Services, Japan Fluorocarbon 
Manufacturers Association, Japan Industrial Conference for Ozone Layer and Climate Protection, 
Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association, Jomo Kenyatta University of 
Advanced Technology, Kenyatta University, Kenya Tenants Welfare Union, Kilifi Environment 
Forum Network, Kitui Environment Agency, Kivagala Women’s Group, Lake Basin Environment 
Trust, the Learning Link, Madiany Environment Network for Sustainable Livelihood, Maendeleo 
ya Wanawake, Makueni Environment Agency, Mebrom MV, Meru Environmental Agency, 
Narasha Cultural Group, Natural Resources Defence Council, Nordiko Quarantine Systems Pty. 
Ltd, Ol Moran Environmental Organization, Revolutionized Youth Organization, Rift Valley 
Environmental Organization, Samaritan Environmental Organization, Skadden Arps Slate 
Meagher and Flom LLP, Shelter Self Help Group, Taveta Environment Group, Touchdown 
Consulting, University of Nairobi, Thika Environmental Organization, Ufadhili Trust, Umoja 

Organization and the World Scout Bureau, Africa Regional Office.  
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  إقرار جدول األعمال  -باء 
 الوثيقة يفمت إقرار جدول األعمال التايل على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد   - ١٢

UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/1 التاليةيف الفقرة  على النحو املوصوف، بصورته املعدلة:  
 .افتتاح االجتماع -  ١
 :املسائل التنظيمية -  ٢

 ؛إقرار جدول األعمال  )أ(
 .ظيم العملتن  )ب(

  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٢٠٠٦ عام  الذي أجراه يف تقرير التقييمعرض -  ٣
فريق التقييم العلمي  كل من ٢٠٠٦ عام  اليت أجراها يفتقييماتلالتقرير اجلامع لو

 .وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 الصادر عن فريق ٢٠٠٧ناشئة عن التقرير املرحلي لعام  الاملسائلالنظر يف  -  ٤

 :التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
 ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨استعراض التعيينات إلعفاءات االستخدامات األساسية لعامي  )أ(
استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للتقدم  )ب(

كعوامل  هاماستخدوا املستنفدة لألوزون احملرز يف تقليل انبعاثات املواد
والعمليات واملنتجات البديلة تقليل من االنبعاثات تصنيع وتطبيق تقنيات ال

 ؛)١٧/٦املقرر (
التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثات رابع  )ج(

 ؛)١٨/١٠املقرر ( إلحداث ختفيضاتكلوريد الكربون والفرص املتاحة 
 بروميدن انبعاثات ـادي عـ االقتصتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم )د(

 ؛)١٨/١١املقرر ( إحداث ختفيضاتوفرص املتاحة ن والبدائل  -الربوبيل 
تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم التدابري الالزمة  )ه(

كربون  مركبات الللتصدي الستنفاد األوزون، مع التركيز على
 ؛)١٨/١٢املقرر (فلورية اهليدروكلورية 

إنتاج مركبات الكربون نولوجيا والتقييم االقتصادي عن تقرير فريق التك )و(
 يف دفعة  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الالزمة إلنتاجالكلورية الفلورية
  ؛)١٨/١٦املقرر ( واحدة كبرية

 القصرية جداً؛املواد املستنفدة لألوزون ذات األعمار   )ز(
 .أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديأي مسائل  )ح(

 : املتعلقة بربوميد امليثيلاملسائلالنظر يف  -  ٥
استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لعامي   )أ(

 ؛٢٠٠٩ و٢٠٠٨
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 قبل الشحن واالتصاالت مع مامعاجلات تقرير عن تعاريف احلجر الصحي و  )ب(
 بشأن املسائل املتعلقة باحلجر الصحي ات النباتلوقايةاالتفاقية الدولية 

 ؛)١٨/١٤املقرر (ما قبل الشحن معاجلات و
لتطبيقات املختربية والتحليلية اليت ا  يف جمال وضع إجراءات بديلة عنتقرير )ج(

 ؛)١٧/١٠املقرر ( حالياً تستخدم بروميد امليثيل
تقرير االجتماع ( بروميد امليثيل املتعددة السنوات الستخداماإلعفاءات  )د(

، UNEP/OzL.Pro.18/10( مونتريال الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول
 ؛)٩٤الفقرة 

باألطراف العاملة الضار  خيارات ملنع االجتار يف خمزونات بروميد امليثيل )ه(
ف يف بروتوكول مونتريال تقرير االجتماع الثامن عشر لألطرا (٥باملادة 

)UNEP/OzL.Pro.18/10( ٩٧، الفقرة.( 
للرقابة على متثال االلنظر يف حالة ل  واجتماع األطرافاستعراض تأجيل جلنة التنفيذ -  ٦

 أن اليت تقدم ما يثبت ٥األطراف العاملة مبوجب املادة من قبل رابع كلوريد الكربون 
املقرر (حتليلية وخمتربية  الكيميائية يف عمليات خدام تلك املادةعزى إىل استتا ااحنراف
١٧/١٣.(  

 .)١٥/٨املقرر (إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية مستقبل  -  ٧
توكول وجتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ براحلاجة إىل دراسة بشأن  -  ٨

 .٢٠١١-٢٠٠٩مونتريال للفترة 
جتتمع فيها تعديل عدد املرات اليت ل اختصاصااتغيري يذية النظر يف طلب اللجنة التنف -  ٩

 .إن اقتضى األمر ذلك
رصد نقل املواد املستنفدة لألوزون عرب احلدود  نظم علىجمموعة تعليقات األطراف  - ١٠

 ).١٨/١٨املقرر (
 التحديات اليت سيواجهها بشأن الرئيسية الناشئة عن احلوار املسائلعرض ملخص  - ١١

  ).١٨/٣٦املقرر (  يف املستقبلل مونتريالبروتوكو
ستقدم يف عام فترة السنوات األربع اليت لتقييم الر أفرقة لتقاريجماالت التركيز املقترحة   - ١٢

 ).١٥/٥٣ واملقرر ٦املادة  (٢٠١٠
 .مناقشة أي تنقيحات مقترحة لربوتوكول مونتريال - ١٣
 مسائل أخرى - ١٤
 .اعتماد التقرير - ١٥
  .ام االجتماعاختت - ١٦

اتفق الفريق العامل على أن يدعو ممثل كندا، يف وقت مناسب خالل االجتماع، لتقدمي عرض   - ١٣
عن الترتيبات لالجتماع التاسع عشر لألطراف املقرر عقده يف مونتريال، وأن يدعو ممثل قطر لتقدمي 
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الفريق العامل على ق واتف. عرض عن الترتيبات لالجتماع العشرين لألطراف الذي سيعقد يف بلده
 مبناسبة الذكرى السنوية العشرين إضافة تعليق بشأن جمموعة املواد الصحفية اليت أعدا أمانة األوزون

 يف مسائل املواد املستنفدة لألوزون ٤على أن ينظر، حتت البند  أيضاً ، كما اتفقلربوتوكول مونتريال
لطريان املدين الدويل بشأن اهلالونات، وأن ينظر،  واالتصاالت مع منظمة اذات األعمار القصرية جداً

والتعاون بني أمانة  مسائل أخرى، يف مسألة إعادة تصنيف رومانيا، واملسائل املؤسسية ١٤حتت البند 
من جدول ذف أن حيعلى  أيضاً ومت اتفاق. األوزون وأمانات االتفاقات األخرى املتعددة األطراف

من هذا لعدم تقدمي أي مقترحات  نظراً لنظر يف أي تعديالت مقترحة بشأن ا١٤ املؤقت البند األعمال
وضع مشروع إعالن وإطار ى لع مع األطراف وفده سيعملأن وأخرياً أشار ممثل كندا إىل . القبيل

  .حمتمل للعمل يف املستقبل يف إطار الربوتوكول

  تنظيم العمل  -جيم 

واتفق الفريق على . مل اعتمده الفريق العاملعرض الرئيس املشارك اقتراحاً بشأن تنظيم الع  - ١٤
  .عملرورياً إلجناز أعماله من أفرقة إنشاء ما يعتربه ض

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠٠٦عرض تقرير التقييم الذي أجراه يف عام   - ثالثاً 
وفريق  كل من فريق التقييم العلمي ٢٠٠٦والتقرير اجلامع للتقييمات اليت أجراها يف عام 

  تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

   فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٢٠٠٦تقرير التقييم الذي أعده يف عام   -ألف 

، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقرير زقدم السيد المربت كوجيرب  - ١٥
 التابعة  اخليارات التقنية الستةللجان وقام الرؤساء املشاركون ،٢٠٠٦عام  يف الذي أجراه الفريقالتقييم 
وقال إن تقرير التقييم .  إليها على الفريق العامل املفتوح العضويةصلت بعرض النتائج اليت توللفريق

مما ( ٢٠٠٦ لكل تقارير التقييمات اليت أجرا جلان اخليارات التقنية يف عام يتضمن موجزات تنفيذية
وبعض الفصول املتعلقة مبسائل )  صفحة من املعلومات١٠٠٠يتيح لألطراف االطالع على أكثر من 

ذات صلة مثل املصارف واالنبعاثات واليت كانت موضوعاً لتقارير أعدا فرق عمل خالل فترة 
جلنة كل  ذلك حتدث بإسهاب عن إمكانيات إنشاء جلان فرعية يف عدبو. ٢٠٠٦ – ٢٠٠٣السنوات 

خيارات تقنية، وقال إن الفريقني القائمني منذ سنوات حتت رعاية جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد 
مها الرئيسان (امليثيل قد أطلق عليهما رمسياً اسم اللجنتني الفرعيتني وصار لكل منهما رئيسان مشاركان 

ن فرقة العمل املعنية باحلجر الصحي ، وأ)املشاركان للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل
ويف . ومعاجلات ما قبل الشحن أدجمت مع اللجنة الفرعية املعنية باحلجر الصحي واهلياكل والسلع

 هو تقرير ٢٠٠٧اخلتام، أشار إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد نشر تقريراً ثانياً يف عام 
ولوجيا والتقييم االقتصادي الذي سوف جيري حتديثه عند االقتضاء  فريق التكناملعنية بتطورفرقة العمل 

ل اجلغرايف ومسائل أخرى تغطي الفترة يويضم كمية كبرية من البيانات املتعلقة بالعضوية والتمث
٢٠٠٧ - ١٩٨٩.  
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  جلنة اخليارات التقنية الطبية  - ١

تقييم التقنية الطبية بتلخيص نتائج قامت السيدة هيلني توب الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات ال  - ١٦
العاملي من مركبات الكربون على الصعيد وذكرت أن التخلص . ٢٠٠٦يف عام  الذي أجرته اللجنة

لتوافر  نظراً ٢٠١٠الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة أمر قابل للتحقيق حبلول عام 
 هناك حتديات كبرية باقية أمام األطراف ت وإن كان،ق واسعالبدائل املمكنة تقنياً واقتصادياً على نطا

وقالت إن اقتصاديات إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية بعد عام . ٥العاملة مبقتضى املادة 
 ستجعل إنتاج هذه املركبات من أجل االستخدامات الصيدالنية ألغراض أجهزة االستنشاق ٢٠٠٩

 صعوبات يف حتقيق ٥وإذا واجهت األطراف العاملة مبقتضى املادة . يباجلرعات املقننة أمراً غري عمل
 فقد تكون هناك حاجة إىل خمزونات لتوفري مركبات الكربون الكلورية ٢٠١٠التحول حبلول عام 

أما . ٢٠٠٩فلورية ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لتلبية احتياجات املرضى بعد عام 
ول الصيدالنية غري أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، فإن هناك بدائل عملية صرويبالنسبة ملنتجات األ
وذكرت املتحدثة أن االستخدام العاملي ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف التعقيم . تقنياً واقتصادياً

 البدائل ومن املتوقع أن حتل. توافر البدائل اليت حتل مكاا بسهولةل ٢٠٠٦كان يف أدىن احلدود يف 
احملتوية على مركبات الكربون اهليدروفلورية مكان االستخدام الضئيل ملركبات الكربون اهليدروكلورية 

 .فلورية مبرور الوقت

  جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية  - ٢

اد الكيميائية تقييم قدم السيد ماساكي يامايب الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية باملو  - ١٧
 الذي أجرته اللجنة وسلط الضوء على اإلجنازات اليت حتققت يف سبعة قطاعات فرعية ٢٠٠٦عام 

 إىل أمهية التعاون األوثق بني اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد وأشار .٢٠٠٦ - ٢٠٠٣خالل الفترة 
يارات التقنية التابعة له فيما يتعلق باستخدام األطراف وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخل

عوامل التصنيع، فضالً عن مواصلة الدراسات بشأن االنبعاثات من املواد الوسيطة ورابع كلوريد 
 .الكربون باعتبار ذلك طريقاً للتقدم

 األطراف بأن تقرير اللجنة أيان رايورداً على سؤال من القاعة، ذكر رئيس اللجنة املشارك   - ١٨
 أوضح أن طلبات عوامل التصنيع املقدمة من تركيا والربازيل استوفت املعايري احملددة يف ٢٠٠٦لعام 

 .١٠/١٤املقرر 

  جلنة اخليارات التقنية املعنية بالرغاوي  - ٣

شفورد الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية بالرغاوي النقاط أتناول السيد بول   - ١٩
وأشار إىل أن استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية . ٢٠٠٦تقييم الرغاوي لعام البارزة يف تقرير 

.  يف املائة من جمموع استخدام عوامل النفخ ألول مرة١، إىل أقل من ٢٠٠٥قد اخنفض يف عام 
 - ٢٠٠١وعرضت شرحية مصورة تبني التغيريات اليت حدثت يف استهالك عوامل النفخ يف الفترة 

إىل أنه قد حدث حتول عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل اهليدرو وأشار . ٢٠٠٥
، وأنه تتوافر دالئل على أنه جيري إدخال مركبات ٥كربونات يف األطراف غري العاملة مبقتضى املادة 
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 وإن كان ذلك بدرجة أقل مما كان متوقعاً يف السابق نتيجة الستخدام -لورية فالكربون اهليدرو 
 يف بعض األحيان، ويرجع السبب يف ذلك جزئياً إىلرات أكثر كفاءة واستخدام بدائل مستحض

 .الشكوك اليت حتيط بالنهج التنظيمي الذي قد يتبع يف املستقبل إزاء تلك املواد الكيميائية

وأشار إىل أنه قد حدثت زيادة سريعة يف بعض البلدان النامية يف تصنيع الرغاوي العازلة   - ٢٠
اهليدروكلورو  أو ٢٢ -كربون  و فلورو باالعتماد أما على اهليدروكلور- يف الصني XPSا سيم وال

اهليدروكلورو فلورو وقد ظلت تساور قطاع الصناعة خماوف إزاء توافر . ب١٤٢ -فلورو كربون 
 غري العاملةاألطراف ب يف األجل الطويل يف بعض البلدان بعد وقف استخدامها يف ١٤١ - كربون 

 غري احللول القائمة على استخدام موادزالت هناك عقبات تواجه االنتقال إىل  وما. ٥مبقتضى املادة 
مستنفدة لطبقة األوزون نتيجة للشواغل املتعلقة بسالمة املنتجات وعمليات التصنيع ذات الصلة 

 .باهليدروكربونات

 مكون للمصارف العاملية ولكنها  أكرب يف الرغاويوظلت املواد املستنفدة لألوزون املوجودة  - ٢١
 عوامل النفخ من األجهزة يف اية عمرها يف العديد من استردادوقد فرض . املواد انبعاثاًأ بطأمن بني 
وعلى الرغم من أنه ال تصل إىل جماري .  إال أنه كان ميارس بدرجات متباينة من النجاح،املناطق

رغاوي حىت اآلن، أجرت اليابان دراسة مفصلة عن النفايات من البنايات سوى كميات ضئيلة من ال
وأشار إىل .  مما أدى إىل تطبيق إجراءات طوعية يف ذلك البلدلالسترداداإلمكانيات التقنية واالقتصادية 

أن هناك دوراً حمتمالً ملشاريع الكربون الطوعية يف إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون يف اية 
 مشاريع الكربون لكيفية اليت يتم ا التمييز بنيل من أحد املمثلني، أوضح اورداً على سؤا. عمرها

وأخرياً قال إن . يف إطار اآلليات املرنة لربوتوكول كيوتو حالياً الطوعية واملشاريع التنظيمية اليت تنفذ
ن كانت ، وإ٥هناك اهتمام مستمر مبشاريع إدارة مصارف الرغاوي يف البلدان العاملة مبقتضى املادة 

 .توجد حتديات لوجستية حمددة يف بعض احلاالت

 جلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات  - ٤

قدم السيد دان فريدنيك الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات، عرضاً عاماً   - ٢٢
فرنسا حىت اية عام وقد ظلت الصني ومجهورية كوريا و.  الذي أجرته اللجنة٢٠٠٦لتقييم عام 

ومل يستمر سوى . وتنتج فرنسا اهلالونات الستخدامها كخامات تغذية فحسب.  تنتج اهلالونات٢٠٠٥
وبالنسبة للهالون . خلدمة املعدات املوجودة أساساً  طرفاً يف استرياد اهلالونات املنتجة حديثاً وذلك٢٦

 خالل استخدامها كعوامل تصنيع يف ، خفض االحتاد الروسي بدرجة كبرية من خمزوناته من٢٤٠٢
 ٢٤٠٢وقد فهمت اللجنة أن هذه املمارسة قد توقفت مع تزايد أسعار اهلالون . صناعاته الكيميائية

ومع ذلك كان من رأي اللجنة أنه مازالت هناك إمدادات كافية . نتيجة الخنفاض كميات اإلمدادات
 طن ٥٠ ٠٠٠ري تقديرات اللجنة إىل أن هناك وتش.  يف االحتاد الروسي وأوكرانيا٢٤٠٢الون اهلمن 

.  يف املائة منها يوجد يف اليابان٣٥ يف العامل ولكنه يعتقد أن ما يقرب من ١٣٠١من اهلالون 
وأعربت اللجنة عن القلق .  يف العامل يوجد معظمها يف الصني١٢١١ طن من اهلالون ٩٠ ٠٠٠ وهناك

 ٥وحققت األطراف العاملة مبقتضى املادة . ة ملعاجلتهشارت إىل احلاجألعدم التوازن بني األقاليم و
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يف التزايد املخزونات من اهلالونات  فقد استمرت. جناحات وإخفاقات فيما يتعلق مبصارف اهلالونات
امللوثة أو غري املرغوب فيها ألسباب أخرى وخاصة يف أفريقيا والصني، وهي مسألة حتتاج إىل اهتمام 

يف استخدام  كبرياً ن املدين يف االعتماد على اهلالونات ومل حيقق تقدماًوأستمر قطاع الطريا. فوري
ويتعني . بدائل اهلالونات يف تصميمات أجسام الطائرات اجلديدة ويفتقر إىل استراتيجية لتنفيذ البدائل

 على مصنعي أجسام الطائرات إنتاج تصميمات تقنية لبدائل اهلالونات مما يتيح لسلطات الطريان املدين
 .املصادقة على النظم البديلة للهالونات للتنفيذ

  جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل  - ٥

 باحلجر الصحي واستخدامات ما قبل العمل املعينفريق قدم السيد جوناثان بانكس رئيس   - ٢٣
 ج العاملي ألغراض، بلغ اإلنتا٢٠٠٥ففي عام . وميد امليثيلربلالشحن معلومات عن االستهالك العاملي 

.  طناً متريا١٨ً ١٤٠االستخدامات العاملية لربوميد امليثيل اخلاضعة للرقابة مبقتضى الربوتوكول حنو 
الستخدامات اخلاضعة غراض ا أل٥واخنفض إنتاج بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبقتضى املادة 

 وقدر االستهالك ألغراض ٢٠٠٥رياً يف  طناً مت٥٣٨ يف املائة من خط األساس أو ٣٩للرقابة بنسبة 
وقدر استهالك . ٢٠٠٥ طن يف ١٤ ٠٠٠ ا يساوي الصحي واستخدامات ما قبل الشحن مباحلجر

  طناً يف٩ ٢٨٥ مبا يساويالستخدامات اخلاضعة للرقابة غراض ا أل٥األطراف العاملة مبقتضى املادة 
 ١١ ٤٦٨ مبا يساوي ٥لعاملة مبقتضى املادة يف األطراف غري اعنه وبلغ االستهالك املبلغ . ٢٠٠٥ عام
 .٢٠٠٥ يف عام طناً

وفيما يتعلق باحلجر الصحي واستخدامات ما قبل الشحن، يبدو أن الزيادة اليت حدثت يف   - ٢٤
. )ISPM 15املعيار(تدابري الصحة النباتية ل تعزى إىل املعيار الدويل ٢٠٠٥  عاماستخدام بروميد امليثيل يف

ألكثر من ومعتمدة هناك بدائل فعالة تقنياً ، نة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيلجلوحسب تقديرات 
 . ما قبل الشحن احلالية من حيث احلجمومعاجلات يف املائة من معامالت احلجر الصحي ٥٠

. مستواه ال يزال منخفضاً خلفض االنبعاثات وإن كان االستردادويتزايد نشر تكنولوجيا   - ٢٥
ألغراض طائفة كبرية من السلع، وكذلك ، قائمة بالنسبة لما قبل الشحنو احلجر الصحي خداماتواست

ويتوافر الكثري من البدائل املعتمدة لالستخدامات الرئيسية إال أنه . قبل إعادة الغرس) التربة(تعفري 
 ئل معتمدة، وجتريوال يتوافر للكثري من معاجلات احلجم املنخفض بدا. توجد حوافز كبرية لتطبيقها ال

 .بديلة لتبخري خشب التغليفواد مل دراسة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مبا  اخنفضتإذ أاوجرى خفض انبعاثات بروميد امليثيل بدرجة كبرية خالل العقد املاضي   - ٢٦
 ١٣ ٥٨٩ - ١١ ٧٧١وينشأ يف الوقت احلاضر ما يقدر بنحو . ٢٠٠٥  عام طن يف٢٧ ٦٠٠ يعادل

 وما يقدر بنحو ما قبل الشحن والسلع واهلياكل، واستخداماتطناً من االنبعاثات من احلجر الصحي 
 العازلة الستخدامات لألغشيةوسوف يؤدي التنفيذ الكامل .  من تعفري التربةطناً ١٩ ٩٠٧ - ٩ ٩٣٥

 . طن٤ ٠٠٠  مبا يقرب منالتربة إىل خفض انبعاثات بروميد امليثيل

 الرئيسية املشاركة للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل بيزانوة مارتا وواصلت السيد  - ٢٧
، وذكرت إن االخنفاض يف االستهالك العاملي اإلمجايل من بروميد امليثيل يعزى إىل حد تقدمي العرض



UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/9  

10 

 غري احلجر الصحي  يف أغراضكبري إىل االخنفاضات يف تعفري التربة وإن كانت االستخدامات
التخلص  حالياً وقد مت.  بدرجة كبريةيف أوروبا بعد احلصاد قد اخنفضتما ما قبل الشحن واجلات معو

وتقدر جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد .  يف املائة من بروميد امليثيل اخلاضع للرقابة يف العامل٦٥من 
 . طن١ ٢٠٠ عدا ما يقرب من فيما امليثيل أن البدائل تتوافر جلميع االستخدامات اخلاضعة للرقابة

 الكيميائية التبخري مواد هي ٥وكانت معظم البدائل يف األطراف غري العاملة مبقتضى املادة   - ٢٨
الطويل  بقدر من عدم اليقني فيما يتعلق مبالءمتها لالستخدام حماطةاليت، مثلها مثل بروميد امليثيل، 

ريل ووبالنسبة للهياكل، فإن فلوريد السولف. يميائيةويتعني زيادة االهتمام بالبدائل غري الك. األجل
 منها هي اجلامعة لعدة وسائلعاجلات املاإلدارة املتكاملة لآلفات والفوسفني، وحتسني واحلرارة و

 .رئيسيلسلع املعمرة، كان الفوسفني هو بديل وبالنسبة ل. اخليارات الرئيسية

، ٥د امليثيل يف البلدان العاملة مبقتضى املادة ولدى اإلشارة إىل التخلص التدرجيي من برومي  - ٢٩
 أطنان من بروميد امليثيل من خالل مشاريع ٥ ٢٠٧، التخلص من ٢٠٠٧نه قد مت حبلول عام قالت إ

 العاملة مبقتضى املادة لألطراف يف املائة من خط األساس ٣٣الصندوق املتعدد األطراف وهو ما ميثل 
ما مياثل ما مت يف معظم األطراف وهو  يف املائة سنوياً، ٢٥ حوايل  وطبقت بدائل مبعدل متوسط يبلغ.٥

 .٥غري العاملة مبقتضى املادة 

وعلى ذلك فقد يتعني على .  االستعاضة عن بروميد امليثيل ببديل عيين واحد عموماًوال ميكن  - ٣٠
مع الظروف احمللية  إزاء اإلنتاج وإدارة التصنيع أو طرق االستخدام والتكيف جهماملستخدمني تغيري 

 وجترب علىوكانت احلواجز التنظيمية وتكاليف البدائل الرئيسية عوامل حتد من تنفيذها . احملددة
بعض  اليت ثبت فيها أن البدائل التقنية فيها أكثر صعوبة ااالتوتشمل . استخدام بروميد امليثيل

.  النباتات الطفيلية يف بعض األحوال، وبعض مشاكل إعادة الغرس والقضاء علىاحملددة املشاتل حاالت
ومل حتدد جلنة اخليارات التقنية املعنية بروميد امليثيل، فيما يتعلق باستخدامات ما بعد احلصاد، أية بدائل 

وحلم  التمور الطازجة عالية الرطوبة، وكستناء السوق الطازجة وافرة وفعالة من الناحية التقنية ملعاجلةمت
لدى مهامجتها من قبل الفطر وعندما يتعني ( ومكونات املتاحف غري املتنقلة وظاخلرتير اململح احملف
 ).االستخدام املستمر

  جلنة اخليارات التقنية املعنية بالتربيد وأجهزة تكييف اهلواء واملضخات احلرارية  - ٦

يد وأجهزة اروال الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املعنية بالترباغ. بدأ السيد رادي س  - ٣١
 بالتربيد بأن أشار إىل أن خالئط مركبات الكربون املتعلقتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، العرض 

، كانت أكثر البدائل شيوعاً يف R-407C  املادة وأيضاR-410Aً  املادةاهليدروفلورية كلورية وأساساً
 اهلواء، وإن اهليدروكربونات  يف نظم تربيد٢٢ - كربون  ولورف ولورك اهليدروملادةاملدى القريب 

، وإن استخدام املضخات احلرارية املشحونة بثاين أكسيد ة املنخفضاتكانت خياراً لنظم الشحن
 استخدام واء يف السيارات إىلـوحتولت أجهزة تكييف اهل. تزايد بسرعةيالكربون لتسخني املياه 

مثل تلك الصادرة مؤخراً عن (ية وذكر أن الضغوط التنظيمية والبيئ. بشكل شامل R-134a املادة
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ع عملية االستعاضة عن ـتدف) )١(التوجيه اخلاص بقطاع تكييف اهلواء يف السيارات يف االحتاد األورويب
R-134aوحتت .  يف املستقبل يف تكييف هواء السيارات بالبدائل اليت تنخفض فيها دالة االحترار العاملي

حجم مصرف مركبات الكربون الكلورية فلورية يبلغ حنو ، ذكر أن "ما الذي تبقى للتنفيذ"موضوع 
وتشكل . ٥ يف املائة منها يف األطراف العاملة مبقتضى املادة ٧٠ طن، ميكن العثور على ٤٥٠ ٠٠٠

 ١ ٥٠٠ ٠٠٠ يقدر بأكثر من األكرب الذي املربدات مصرفمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
ة املربدات اليت تستخدم يف الوقت احلاضر، وهو رقم يتوقع أن  يف املائة من جمموع كمي٦٠طن متثل 

وميكن العثور على ثلثي هذا املصرف يف األطراف غري العاملة .  لعدة سنوات قادمةيواصل االزدياد
طريق "وحتت موضوع .  طن سنويا٢٠٠ً ٠٠٠وتقدر احتياجات اخلدمة احلالية بنحو . ٥مبقتضى املادة 

  أجهزةإىل أحداث ابتكارات أخرى يف جمالعلى األرجح لوائح املتغرية قد تدفع أشار إىل أن ال" التقدم
 االحترار العاملي ذوات دوالتكييف اهلواء ومعدات التربيد مبا يف ذلك تلك املتعلقة باستخدام املربدات 

ت،  وجيري إعداد حلول تقنية خلفض شحنات املربدات يف املعدا.يف مجيع القطاعات الفرعيةاملنخفضة 
  . اللهوبةوقد يتزايد استخدام النظم غري املباشرة مما يقلل من شحنات املربدات وييسر استخدام املربدات

  املناقشة  - ٧

بعد العرض الذي قدمه الفريق، قام أعضاء الفريق باإلجابة على عدد من األسئلة اليت طرحها   - ٣٢
  .فرادى األطراف

 من قلق بشأن عدم إجياد بديل الستخدام بروميد امليثيل ورداً على ما أعرب عنه بعض املمثلني  - ٣٣
 يف املناطق ذات الرطوبة املرتفعة وخاصة يف مشال أفريقيا ومنطقة النموريف أغراض التبخري ومعاجلة 

اخلليج، قال أحد الرئيسني املشاركني إن هذا هو الواقع بالفعل وهناك حاجة ملزيد من البحوث يف هذا 
  .اال

 على أسئلة بشأن اهلالونات مبا يف ذلك املسائل املتصلة بالتعامل مع املخزونات امللوثة يف ورداً  - ٣٤
ومع أن . ٢٠١٠ إن إنتاج اهلالونات ميكن أن يتوقف حبلول عام رئيس مشاركمصارف اهلالونات، قال 

اد اهلالونية بعض التطبيقات يف جمال الطريان مازالت تعتمد على اهلالونات، فيمكن هلا أن تستخدم املو
وأن مسألة معاجلة املخزونات اهلالونية امللوثة هي مسألة معقدة وتعتمد على مدى توفر . املعاد تدويرها

  .معدات التجهيز وقرا ونوع التلوث

 مل يدرج بعد يف اجلدول ألف حمددبرازيلي على سؤال عن حالة استخدام عامل تصنيع  ورداً  - ٣٥
ملواد الكيميائية قد ن جلنة اخليارات التقنية املعنية باإئيسني املشاركني ، قال أحد الر١٧/٧من املقرر 

إن عامل تصنيع، وك تستويف معايري اإلدراج يف القائمة قيد النظرأبلغت األطراف يف السابق بأن احلالة 
 . بشأن هذه املسألةتتخذ قراراًاألمر متروك لألطراف لكي 

                                                           
) ٢٠٠٦مايو / أيار٦( الصادر عن الربملان األورويب ومفوضية االحتاد األورويب EC/2006/400التوجيه   )١(

  .واملتعلق باالنبعاثات من مكيفات اهلواء يف السياسات
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بون الطوعية، أشار أحد الرئيسني املشاركني إىل أن هناك  على سؤال بشأن مشاريع الكرورداً  - ٣٦
 يف سوق الكربون الطوعية دف التخفيف من انبعاثات الكربون،  العاملةمن املشاريع عدداً كبرياً اآلن
 .يف القطاع التنظيميبنفس القدر من التشدد الذي ميارس ن باإلمكان تنفيذ هذه املشاريع إو

فريق تقييم اآلثار البيئية  الصادرة عن فريق التقييم العلمي و٢٠٠٦ييمات عام التقرير اجلامع لتق  - باء
 التكنولوجيا والتقييم االقتصاديوفريق 

سون التقرير اجلامع الصادر عن فريق  رافيشانكارا والسيد ستيفن اندر.د.  أ السيدعرض  - ٣٧
وحتدث السيد . لتقييم االقتصاديالتقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا وا

نيابة عن فريق التقييم  ٢٠٠٦ لتقييم عام ي، عضو اللجنة التوجيهية لفريق التقييم العلمرافيشانكارا
 لفريق تقييم ةشاركامل ةرئيسبامسه وباسم الربوفيسور جانيت بورمان الالعلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية 

، باسم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديل الرئيس املشاركن رسوندأوحتدث السيد  .اآلثار البيئية
 . فيما يتعلق بالتكنولوجيا اليت مت التوصل إليها االستنتاجات ذات الصلة بالسياساتفأكد الفريق،

شانكارا، الذي كان يتحدث نيابة عن فريق التقييم العلمي، إن بروتوكول رايف وقال السيد   - ٣٨
إلمجالية كميات االوقد تبدي ما حققه من جناح يف اخنفاض . ورة املتوخاة منهمونتريال يعمل بالص

 ىاألجزاء السفليف الفّعال لكلورين الستراتوسفري، لمواد املستنفدة لألوزون على النحو املقاس باملعادل ل
العناصر و.  عن الدالئل املبكرة على استعادة طبقة األوزوناالستراتوسفري فضالًيف  الغالف اجلوي ومن

 وفورماملسامهة الرئيسية يف االجتاهات املالحظة يف املواد املستنفدة لألوزون هي االخنفاضات يف كلور
 والزيادات يف مركبات الكربون اهليدروكلورية تقريباً امليثيل، وبروميد امليثيل، وثبات مستوى اهلالونات

 ،٢٠٧٥ و٢٠٦٠يب فيما بني عامي  ثقب األوزون فوق القطب اجلنوإصالحتم ويتوقع أن ي. فلورية
املواد وقد أسهم االخنفاض يف . ٢٠٥٠وطبقة األوزون يف القطب اجلنويب واخلسائر العاملية حنو عام 

غري أن العامل . تغري املناخ واملواد املستنفدة لألوزون يف حدوث تغيريات يف طبقة األوزوناملسببة ل
 يتمثل يف اخنفاض املواد املستنفدة ١٩٨٠مستواها عام قبل  الغالب يف استعادة طبقة األوزون إىل ما
اخليارات املتعلقة مبواصلة خفض املواد خمتلف وقد جرى تقييم . لألوزون نتيجة لربوتوكول مونتريال

 .املستنفدة لألوزون

ئية  إن النتائج الرئيسية اليت حتددت بشأن التأثريات البي، قالنيابة عن فريق تقييم اآلثار البيئيةو  - ٣٩
لزيادة األشعة فوق البنفسجية تضمن، فيما يتعلق بصحة اإلنسان، األضرار اليت تلحق بالعينني، 

 نولوحظ أن م . بسرطان اجللدبزيادة اإلصابات يرتبط الذيوسرطان اجللد، وكبح نظام املناعة، 
لفترة  خالل ااملتوقع أن تتضاعف اإلصابات بسرطان اجللد بني السكان من ذوي البشرة الشقراء

 بني األطفال وذلك على ازدياد مازالت يف وان اإلصابة بسرطان اجللد القتامي، ٢٠١٥ - ٢٠٠٠
الكثري من اآلثار على النبات  أيضاً وهلذه األشعة. األرجح نتيجة لتعرضهم املبكر لألشعة فوق البنفسجية

 دث تغيرياً يف دورةحتوة املعادن  املائية، وميكن أن تزيد من التوافر البيولوجي ومسياإليكولوجيةواألنظمة 
وكان هذا التفاعل بني .  بعض تلك اآلثار نتيجة لتفاعل عوامل تغري املناخوتتفاقم. الكربون واملغذيات

يف بعض أنواع  أيضاً األشعة فوق البنفسجية وعوامل تغري املناخ، مثل ارتفاع درجات احلرارة، واضحاً
سرعة يف فاقم بدرجة أكرب وتسبب أيضاً زيادة ت واليت تيننيسرطان اجللد، واألضرار اليت تلحق بالع

 . األخشاب والبالستيكتفكك
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إن هناك جدوى اقتصادية وتقنية لإلسراع بالتخلص من مركبات سون ندرأوقال السيد   - ٤٠
الكربون اهليدروكلورية فلورية وتشديد الضوابط املفروضة على بروميد امليثيل ومجع وتدمري املواد 

ومن النتائج األخرى املتصلة بالسياسات أنه ميكن االستعاضة عن رابع كلوريد . فدة لألوزوناملستن
 كخام تغذية أو عامل تصنيع ا يف بعض استخداما ومركبات الكربون الكلورية فلوريةالكربون

 آخر؛ وأن استخدام مركبات من نوعمبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أو عمليات تصنيع 
بون اهليدروكلورية فلورية يتزايد بسرعة؛ وأن قطاع الطريان املدين مل حيقق تقدماً يف اعتماد تقنيات الكر

 الطائرات اجلديدة؛ وأنه ميكن حتقيق التخلص على الصعيد العاملي من استخدام أجسامبديلة يف تصاميم 
 ه؛ وأن٢٠١٠لول عام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة حب

نه يتعني تسجيل عدة ثيل اخلاضعة للرقابة تقريباً، ولكلكل استخدامات مادة بروميد امليبدائل توجد 
بدائل كيميائية رئيسية وتوفري حوافز الستخدام البدائل غري الكيميائية واإلدارة املتكاملة لآلفات؛ وأن 

فض كثرياً من معدالت خيبة بربوميد امليثيل ميكن أن  الترتعفري احلاجزة يف لألغشيةاالستخدام الكامل 
دوال احترار عاملي منخفضة هلا كفاءة مقاربة من اجلرعات واالنبعاثات؛ وأن هناك عدة مربدات ذات 

 ،أ املستخدمة يف أجهزة تكييف هواء السيارات١٣٤ -حيث الطاقة لكفاءة مادة اهليدروكلورو كربون 
من  كبرياً  املفعول يف قطاعات وتطبيقات أخرى؛ وأن جزءاًوهناك احتمال أن يكون هلا نفس

 ميكن ،وجودة يف مصارفاململيون طن بداالت استنفاد األوزون من املواد املستنفدة لألوزون  ٣,٥ الـ
مجعه وتدمريه بتكلفة تربرها املنافع العائدة من خفض انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون وغازات 

 .االحتباس احلراري

وعقب تقدمي عروض تقرير التقييم، طلب عدد من املمثلني توضيحات بشأن بعض املسائل   - ٤١
 إىل تقدمي مقترحات بشأن تعيينات االستخدامات ٥مثل حاجة األطراف العاملة مبقتضى املادة 

، واالختالفات بني انبعاثات رابع ٢٠٠٧األساسية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 
 . التقييم السابقة للغالف اجلويوالنتائج اليت مت التوصل إليها يف عملياتلوريد الكربون احلالية ك

 الصادر عن فريق التكنولوجيا ٢٠٠٧ الناشئة عن التقرير املرحلي لعام املسائلالنظر يف   -رابعاً 
 والتقييم االقتصادي

 هان اخليارات التقنية التابعة لعرض تقارير الفريق وجل  -ألف

 التكنولوجيا والتقييم فريق الصادر عن ٢٠٠٧ر املرحلي لعام ربز التقريجيقدم السيد كو  - ٤٢
جلان اخليارات التقنية الست إىل تقدمي استنتاجام خلمس من ، ودعا الرؤساء املشاركني االقتصادي

ة بربوميد امليثيل سيقدم وأشار إىل أن تقرير جلنة اخليارات التقنية املعني. فتوح العضويةاملللفريق العامل 
وعقب تقدمي العروض بواسطة جلان .  من جدول األعمال املتعلق بقضايا بروميد امليثيل٥حتت البند 

 للقضايا العامة املتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم  موجزاًربز عرضاًجياخليارات التقنية، قدم السيد كو
  .االقتصادي

  الطبية التقنيةاجتماع جلنة اخليارات   - ١

قدم الربوفيسور أشلي وودكوك الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية التوصيات ذات   - ٤٣
وفيما . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨الصلة بالتقييم الذي أجرته اللجنة لتعيينات االستخدامات األساسية لعامي 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/9  

14 

لورية فلورية، ذكر يتعلق بأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على مركبات الكربون الك
 يقترب ٢٠١٠األطراف بأن موعد التخلص من إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 

 من اجلماعة األوروبية واالحتاد الروسي والواليات املتحدة، املطلوبةولدى التوصية بالتعيينات . بسرعة
أن : راف يف نظرها مبا يف ذلك ما يليوجه الربوفيسور وودكوك االنتباه إىل القضايا اليت قد ترغب األط

بعض التعيينات تتضمن كميات من مركبات الكربون الكلورية فلورية لعقاقري لن يتم حتضريها مرة 
، وأن بعض التعيينات تتضمن كميات من مركبات الكربون الكلورية فلورية ٢٠١٠أخرى بعد عام 

تقدمي خطط الستخدام  تعيينات يف املستقبلطلب يف اليملنتجات جتميعية ال تعترب أساسية، وأنه قد 
 إن األطراف قد ترغب يف اختاذ مقررات خلفض الكميات قالولذا . املخزونات أو التخلص منها

املعتمدة من مركبات الكربون الكلورية فلورية لالستخدامات األساسية أو عدم ختصيص هذه 
  .املركبات

لجنة على طلب مقدم من األطراف يف إطار وبعد ذلك قدمت السيدة توب موجزاً لرد ال  - ٤٤
 اليت تقوم بتصنيع ٥ بشأن الصعوبات اليت تواجه بعض األطراف العاملة مبقتضى املادة ١٨/١٦املقرر 

ونقلت توصية اللجنة بأن . أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من مركبات الكربون الكلورية فلورية
اليت تنتج أو تستورد أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة من  ٥تقوم األطراف العاملة مبقتضى املادة 

مركبات الكربون الكلورية فلورية، على وجه السرعة، بوضع وتنفيذ استراتيجيات انتقالية لضمان 
حصول املرضى على العالج القائم على االستنشاق مع اقتراب موعد التخلص من إنتاج مركبات 

وبعد أن خلصت التحديات الرئيسية يف جمال نقل التكنولوجيا . ٢٠١٠الكربون الكلورية فلورية يف عام 
 اليت تقوم بتصنيع أجهزة االستنشاق جبرعات مقننة من ٥اليت تواجه األطراف العاملة مبقتضى املادة 

مركبات الكربون الكلورية فلورية، مثل التمويل والقدرة واإلمداد الناجز باملعدات اجلديدة لتصنيع 
ت إىل العوامل اليت ال ينبغي أن تشكل عقبات وهي املوافقات التنظيمية واألسعار وتقبل البدائل، أشار

وأوضحت أنه قد يتعني االستمرار يف إنتاج أجهزة االستنشاق جبرعات مقننة . املرضى للمنتجات البديلة
لعاملة  لتوفري احتياجات املرضى يف األطراف ا٢٠٠٩من مركبات الكربون الكلورية فلورية بعد عام 

 لفترة حمدودة سواء من املنتجات احمللية أو املستوردة من أجهزة االستنشاق باجلرعات ٥مبقتضى املادة 
. املقننة مما يتطلب توفري إمدادات من مركبات الكربون الكلورية فلورية املخصصة لألغراض الصيدالنية

بية هذه االحتياجات ومها استمرار وأوجزت مزايا ومثالب خيارين حمتملني قد تنظر فيهما األطراف لتل
اإلنتاج السنوي ملركبات الكربون الكلورية فلورية املخصصة لألغراض الصيدالنية أو إنتاج دفعة كبرية 

وأبرزت اإلمكانيات العملية احملدودة الستمرار اإلنتاج . ٢٠٠٩واحدة ائية من هذه املركبات يف عام 
إمكانية ية لألغراض الصيدالنية، واملخاوف الشديدة بشأن السنوي ملركبات الكربون الكلورية فلور

 ، من ناحية أخرى، اإلمداد بكميات متناقصة من هذه املركبات ذا األسلوب، وأشارتالتعويل على
 دون إضرار بصحة املرضى، وأن  عملياً أمر ممكن٢٠٠٩  عام واحدة يف كبريةإىل أن اإلنتاج لدفعة

وتقدر اللجنة أنه قد تكون هناك . بون الكلورية فلورية تفضل ذلكاجلهات املصنعة ملركبات الكر
أن الصني افتراض  على ٢٠٠٩  عام طن يف٤٠٠٠ إنتاج دفعة واحدة أخرية تساوي حنوحاجة إىل 

وف حتقق التخلص  س٥ يف األطراف العاملة مبقتضى املادة العاملةواهلند والشركات املتعددة اجلنسيات 
 الدفعة ها يفإنتاجت املطلوب  للكميابتحديد أدق أوصت، ن صحة املرضى،لضماو. ٢٠١٠حبلول عام 
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قع واإلدارة ا ودراسة متأنية للمومرافق ختزين كافية وجيدةكما قالت إن هناك حاجة إىل . النهائية
 يف هذا العام قراراً بشأن إنتاج دفعة  األطرافألن تتخذ حاجة تكون هناكنه قد وقالت إ. والتوزيع
 كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية الالزمة للدفعة ريدعملية لتقي يتسىن إنشاء لكأخرية، 
وستشكّل تلك املعلومات . ٢٠٠٨ مطلع عام األطراف يف توفرها املعلومات اليت بناًء علىاألخرية 
 لقي طلباتيسمح بت مما ،اإلنتاجب ويأذن فيهن لألطراف يتخذه االجتماع العشرور القرأساساً بدورها 

 .٢٠٠٩ عام بدايةإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية يف 

 ملواد الكيميائيةعنية باملاجلنة اخليارات التقنية   - ٢

ملواد الكيميائية القسم اخلاص عنية باملا إيان راي الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية عرض  - ٤٥
وفحصت . ر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصاد٢٠٠٧باللجنة يف التقرير املرحلي لعام 

: يف أربع فئات هي وصنفتها ١٧/٧اللجنة تعيينات عوامل التصنيع الواردة يف اجلدول ألف من املقرر 
 ميكن أنالفعلي وفئة العناصر اليت  تعد قيد االستعمال فئة االستخدام املستمر وفئة العناصر اليت مل

وقامت اللجنة بتصنيف . وفئة العناصر اليت مل ميكن تقييمهاستنفدة لألوزون، يستعاض عنها مبواد غري م
 على هذا النسق، وقدمت الصني قائمة جديدة بعوامل ١٧/٨التعيينات يف اجلدول ألف مكرر يف املقرر 

 .التصنيع احملتملة

 يتعلقاسية استخدامات أسإعفاء وفيما يتعلق باملسائل األخرى، ذكرت اللجنة أن هناك حالة   - ٤٦
.  يف االحتاد الروسي للطريان اجلوي الفضائي يف برنامج حملي١١٣ - الكلورو فلورو كربوناستخدام ب

 ذات القدرةسوق ليحل مكان املذوبات اليت ن الذي كان ي -  بروميد الربوبيل ولوحظ أن استهالك
 انبعاثات غري احملتمل أن تكونه من وأخرياً ذكرت اللجنة أن. استنفاد األوزون يتزايد بسرعةعلى كرب األ

احملتسبة  الفجوة بني التقديرات يفسررابع كلوريد الكربون من مواقع دفن النفايات باحلجم الكبري الذي 
 . النبعاثات رابع كلوريد الكربونللقمة لقاعدةمن ا من القمة إىل القاعدة وتلك احملتسبة

 لرغاويجلنة اخليارات التقنية املعنية با  - ٣

شفورد قائالً ألرغاوي، علق السيد ي للجنة اخليارات التقنية املعنية بالدى تقدمي التقرير املرحل  - ٤٧
 احملددة غري أن بعض املسائل .٢٠٠٧  عامإنه مل تكن يف نية اللجنة يف األصل تقدمي هذا التقرير يف

. لة قصرية من البيانات على الرغاوي دفع إىل تقدمي سلسيةرالعمدورة الاملتعلقة بتطبيق تقنيات تقييم 
 املناخي، يف الدورة العمرية لألداءإىل  استناداً وأشار إىل ضرورة االستشهاد بالنتائج املتعلقة بالرغاوي

كما أن اختيار سيناريوهات متثيلية يكتسي .  احملددةالتطبيقاتتعتمد على سياقها بالنظر إىل أن النتائج 
 .أمهية

 االحترار على التحقق من دوال ، أعضاء فريق التقييم العلميوذكر أن العمل جار بدعم من  - ٤٨
ورداً على سؤال من ممثل الواليات .  حالياًة املستخدماتهليدرو كربونا لطائفة متنوعة من بدائلالعاملي 

موعة املواد ستمر امل يف إطار الدعمبه  يتم االضطالعاملتحدة األمريكية، أوضح أن ذلك العمل 
، وال يشتمل إال على حبث ٢٠٠٦ بشأن البدائل ضمن تقرير تقييم الرغاوي لعام قدمةاإلعالمية امل

 .املرحلةهذه  يف املؤلفات املوجودةيف  موسع
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 أخذ يف التزايدرف، لوحظ أن االهتمام مبشاريع الكربون الطوعية اوفيما يتعلق بإدارة املص  - ٤٩
يسي يتمثل يف ضمان توافر بروتوكوالت  وأن الشاغل الرئ٢٠٠٧بسرعة خالل اجلزء األول من عام 

وقد يساعد هذا النهج يف التصدي لتحديات إدارة . املشاريع املالئمة لتجنب سوء ختصيص الوفورات
رف يف قطاع املباين حيث قد يتسبب التفاعل بني اجلوانب التقنية واالقتصادية يف صعوبة التنظيم ااملص

 .يف املستقبل

 هلالوناتاملعنية باجلنة اخليارات التقنية   - ٤

 وقد عادت اجلهود املنصوص .٢٠٠٧ لعاماملرحلي للجنة التقرير يد فريدونيك موجزاً قدم الس  - ٥٠
وقد اجتمع األمني .  إىل مسارها نتيجة للمساعدات اليت قدمتها أمانة األوزون١٥/١١عليها يف املقرر 

، وحصل على ٢٠٠٧مارس /لدويل يف آذارالتنفيذي لألوزون مع األمني العام ملنظمة الطريان املدين ا
اليت تعادل ورقة معلومات ( ومنظمة الطريان املدين الدويل  بني اللجنةتأكيدات بأن ورقة العمل املشتركة

 السادسجتماع االسوف تعرض على ) أساسية وورقة قاعة اجتماعات يف بروتوكول مونتريال
 يف مونتريال االحتفال سيصادف عقدهالدويل الذي ملنظمة الطريان املدين  العامة للجمعيةوالثالثني 

 من اجلماعة األوروبية، قدم السيد واستجابة لطلب.  العشرين لربوتوكول مونتريالبالذكرى السنوية
 منذ إصدار تقرير التقييم لعام ١٥/١١التقدم احملرز بشأن املقرر معلومات مستكملة عن فريدونيك 
 الرئيسان املشاركان للجنة مشروع ورقة أمانة األوزون، وضع اليت بذلتها ونتيجة للجهود. ٢٠٠٧
املعين بالصالحية فريق ال اجتماع يفا املسائل نظمة الطريان املدين الدويل وعرضإىل موقدماه عمل 

وقد علم أن إدارة الطريان االحتادية يف الواليات املتحدة كانت . لطريان يف منظمة الطريان املدين الدويلل
ورقة عمل بشأن بدائل اهلالونات نيابة عن الفريق العامل الدويل املعين حبماية أنظمة  إعداد بصددأيضاً 

وقد عمل الرئيسان املشاركان للجنة مع إدارة الطريان االحتادية يف الواليات . الطائرات من احلرائق
تطلب املشروع احلايل  وي. ورقة مشتركة تقدم إىل مجعية منظمة الطريان املدين الدويلعلى إعداداملتحدة 

 إلزامياً) فيها (هيصبح في) أو مواعيد(لورقة العمل من منظمة الطريان املدين الدويل حتديد موعد 
 ٢٠٠٩مارس /وحبلول آذار. وأجهزة اإلطفاء اليدوية واملراحيضاستخدام بدائل اهلالونات يف احملركات 
ة األوزون والفريق العامل املعين بالتكنولوجيا بالتنسيق مع أمان سوف حتدد منظمة الطريان املدين الدويل

 املدى الذي سيطبق فيه ذلك على التصميمات اجلديدة، والطائرات قيد والتقييم االقتصادي واللجنة
 سوف تشجع الورقة منظمة الطريان املدين الدويل على ،وعالوة على ذلك. اإلنتاج، والطائرات العاملة

والفريق العامل املعين بالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة مواصلة العمل مع أمانة األوزون 
 .لالستعاضة عن اهلالونات يف الطريان املدين

    مؤسسةوفيما يتعلق بتخزين اهلالونات، يعمل مصرف هالونات جنوب أفريقيا مع  - ٥١
GTZ Proklima أفريقيا إىل موقع  لبلدان شرق وجنوب التابعةنقل اآللة اإلقليمية إلعادة التدويرى لع 

ويتوقع أن يؤدي ذلك إىل . يتفق عليه بصورة متبادلة والبدء يف إعادة تدوير اهلالونات اليت سبق جتميعها
وفيما يتعلق مبسألة االختالل اإلقليمي يف .  ختزين اهلالونات بدرجة كبرية املنطقة علىحتسني قدرات

  الالزم٢٤٠٢تواجهها يف احلصول على اهلالون  اهلالونات، تواصل اهلند اإلبالغ عن الصعوبات اليت
وأخرياً فيما يتعلق مبسألة تراكم اهلالونات غري املطلوبة، . لدعم املعدات األساسية يف الوقت احلاضر
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مل يعد من بعد أن  يف الصني ١٢١١ كميات كبرية من اهلالون تراكميواصل أعضاء اللجنة اإلبالغ عن 
 .املمكن استعماهلا

 يارات التقنية املعنية بالتربيد وأجهزة تكييف اهلواء ومضخات احلرارةجلنة اخل  - ٥

 يف نظم تكييف اهلواء يف  الفريونغازال أنه استجابة للتوجيه اخلاص باروذكر السيد اغ  - ٥٢
لمربدات منخفضة دالة االحترار لر سريع يالسيارات الصادر مؤخراً عن االحتاد األورويب، حدث تطو

 عن خالئط ٢٠٠٧يناير / أعلن يف كانون الثاينكمانظم تكييف اهلواء يف السيارات، العاملي وخاصة ل
 أجهزة التربيد الثابتةوميكن أيضاً استخدام هذه اخلالئط يف . عديدة منخفضة دالة االحترار العاملي

ن ع ٢٠٠٧مارس / اية آذاروقد أعلنت جهتان رئيسيتان للتصنيع الكيميائي يف. وأجهزة تكييف اهلواء
.  لإلسراع بتطوير جيل جديد من املربدات منخفضة دالة االحترار العامليشامل مشترك تطويراتفاق 

 ال يف القطاع الفرعي لتكييف اهلواء يف السيارات هلذه املبادرات تأثري كبري يكونومن احملتمل أن 
 .ربيد وتكييف اهلواء بأسرهتفحسب ويف قطاع ال

  تكنولوجيا والتقييم االقتصادي المسائل عامة تتعلق بفريق  - ٦

ال قو. لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي باملسائل اإلدارية لفريق االعرضكوجيربز اختتم السيد   - ٥٣
  يفحتقيق وفورات بغية األعمال من قد اضطلعوا بعدد كبريفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له ال إن

إن  يف املستقبل مبزيد من األعمال االضطالع وسيواصلوننه فريق وجلاال باجتماعات املتصلةالتكاليف 
طلب فريق التكنولوجيا عدم وجود جهات راعية يف املاضي كان هو السبب يف وقال إن . أمكن

وأشار . ٥ املادة مبقتضى من اخلرباء من األطراف غري العاملة ٢٦والتقييم االقتصادي التمويل لسفر 
قرر األطراف مل وفقاً املصلحة يتضمن بيانات إفصاح عن ٢٠٠٧لعام رحلي أيضاً إىل أن تقرير الفريق امل

  .اليونيب وحده على شبكة الويب موقع علىيف املستقبل هذه البيانات قترح نشر ذي الصلة، وأنه ي

  املناقشات  - ٧

 كعامل تصنيع ٢٤٠٢ ن املعلومات عن استخدام اهلالون على طلب للحصول على مزيد مرداً  - ٥٤
 يف جلنة اخليارات التقنية س أحد الرئيسني املشاركني إىل أن األعضاء الروأشارحتاد الروسي، يف اال

للدراسات العلمية فإن  وفقاً وأضاف آخر بأنه.  اللجنة إىل املشكلةوا نبهن الذياملعنية باهلالونات هم
 أية ت له إذا كان التخصص إالّ البحوث جارية للتأكد ممامذوباً عايل  استخدم بوصفه٢٤٠٢اهلالون 

 .استخدامات أخرى

العروض بشأن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية وتعليقاً على   - ٥٥
املستخدمة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف اجلماعة األوروبية، قالت ممثلة اجلماعة األوروبية 

 هذه ت تعيينااخنفاض إىل تأشار، و هذا اال حتقق يفقد كبرياً  بأن تقدماًاالعترافنه ينبغي أ
 وشددت على أنه جترى معاجلة ارتفاع . يف املائة عن العام السابق٤١ بنسبة ٢٠٠٨  عاماملركبات يف

 التصنيع أو من جهات سواء مع ٥ املخصصة للتصدير إىل األطراف العاملة مبقتضى املادة  املئويةنسبةال
 .فض طلبها على هذه الوارداتخالل تشجيع تلك البلدان على خ

-فلورو كربون و للكلوروفيما يتعلق بإعفاءات االستخدامات األساسية يف االحتاد الروسي   - ٥٦
جلنة  ها، أشار أحد املمثلني إىل أن املعلومات اليت قدمتجمال الطريان اجلوي الفضائي للتطبيقات يف ١١٣
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 تكن كافية واقترح تقدمي املزيد من التفاصيل خالل االجتماع ملواد الكيميائية ملاخليارات التقنية املعنية با
 .القادم لألطراف

اليت تبذهلا جلنة اخليارات التقنية املعنية جهود اجلارية لل األساس املنطقي على سؤال عن ورداً  - ٥٧
ملشاركني ني ا اهليدروكربونية، قال أحد الرئيسعوامل النفخل االحترار العاملي دواللرغاوي للتحقق من با
 بإجراء تقييم لبدائل املواد املستنفدة ، لدى إعداد تقاريرها اخلاصة بالتقييم، اللجنة تقوم عادةنإ

 لآلثار البيئية لدى القيام ذا العمل، أجرت تقييماًو. لألوزون مبا يف ذلك عوامل النفخ اهليدروكربونية
وقال إن العمل يف هذا اال كان .  العملهذا االحترار العاملي جمرد جانب دوال وكانتهلذه البدائل 

 على استعراض الدراسات املتوافرة، ومل يتضمن إصدار تكليف بإجراء دراسات جديدة أو أية قاصراً
 .أنشطة أخرى تتطلب مصروفات كبرية

 اليت اختريت ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٣وخالل املناقشات، قالت ممثلة األرجنتني إن الفترة الزمنية   - ٥٨
تقرير جلنة اخليارات التقنية الطبية ال يعكس االستهالك الفعلي ملركبات الكربون الكلورية للتحليل يف 

فلورية ألغراض أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف بلدها نتيجة لوجود احنراف كبري يف نتائج عام 
ننة املعتمدة وعالوة على ذلك فإن أجهزة االستنشاق باجلرعات املق.  نتيجة لألزمة االقتصادية٢٠٠٣

 .على مركبات الكربون اهليدروفلورية ال تنتج حملياً

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨الستخدامات األساسية لعامي استعراض التعيينات إلعفاءات ا  - باء

اجلدول الوارد يف مذكرة األمانة بشأن بشأن عدم وضوح  االحتاد الروسي مالحظة أبدى ممثل  - ٥٩
ل اليت سيناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين واملعلومات املسائ

 بشأن  جديدين، وشدد على أن بلده قد بعث بطلبني)UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/2(ه ياملعروضة عل
  طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية٢١٢إعفاءات االستخدامات األساسية؛ أحدمها بشأن 

 ١١٣ -  كربون لورو واآلخر بشأن الكلوروفزمة إلنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةالال
 الفريق  املتحدث وشكر.٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يألغراض استخدامات الطريان الفضائي اجلوي يف عام

 فريق يس املشارك للفريق العامل إىل أنورداً على ذلك، أشار الرئ. لنظره يف التعيينات بصورة موضوعية
 طناً ألغراض ١٤٠لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد أوصى بالتعيينني كليهما، مبا يف ذلك ا

  .٢٠٠٩ طناً لعام ١٣٠ و٢٠٠٨استخدامات الطريان الفضائي اجلوي يف عام 

مساه تقدماً هائالً يف ختفيض الكمية اإلمجالية لإلعفاءات أشدد ممثل الواليات املتحدة على ما   - ٦٠
ملركبات الكربون ض بإجياز مشروع مقرر بشأن إعفاءات االستخدامات األساسية املطلوبة، وعر
  .ألغراض تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الكلورية فلورية

اقترح الرئيس املشارك ووافق الفريق العامل على أن تقوم األطراف اليت قدمت تعيينات   - ٦١
كنولوجيا والتقييم االقتصادي بعقد اجتماع غري رمسي بغية أقرها فريق التإعفاءات استخدامات أساسية 

  .التقدم مبشروع مقرر منقح لينظر فيه الفريق العامل

لفريق العامل بأنه قد جرت مشاورات ودية ومثمرة بني بلغ ممثل االحتاد الروسي ا أوفيما بعد  - ٦٢
ووافق الفريق .  إعداد مشروع مقررالطرف الذي ميثله واالحتاد األورويب والواليات املتحدة مما أدى إىل
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إىل ) القسم ياء(ذا التقرير هلالعامل على تقدمي مشروع املقرر املنقح على النحو الوارد يف املرفق األول 
  . فيهنظراجتماع األطراف التاسع عشر لي

وبعد ذلك أبلغ الرئيس املشارك الفريق العامل بأن االحتاد الروسي أعد مشروع مقرر   - ٦٣
ماع التاسع عشر لألطراف يتم مبوجبه متديد توصية الفريق إلعفاء الستخدامات أساسية ملادة لالجت

. ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ يف قطاع الطريان الفضائي اجلوي لديه وذلك لعامي ١١٣الكلوروفلورو كربون 
إىل ) القسم حاء(، بصيغته الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير واتفق الفريق على إحالة مشروع املقرر
  .اجتماع األطراف التاسع عشر لينظر فيه

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للتقدم احملرز يف تقليل انبعاثات استعراض  - جيم
لتقليل من االنبعاثات اتقنيات مل تصنيع، وتطبيق كعواواستخدامها املواد املستنفدة لألوزون 
  )١٧/٦املقرر ( والعمليات واملنتجات البديلة

لصندوق املتعدد األطراف عرضاً عاماً لتقرير اللجنة ا  موظفيةكبريقدمت السيدة ماريا نوالن   - ٦٤
التنفيذية عن التقدم احملرز يف تقليل انبعاثات املواد اخلاضعة للرقابة من استخدامات عوامل التصنيع 

UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/4)١٧/٦باملقرر  عمالً ، مت إعداده)، املرفق.  

 حتليل يفشكر ممثل الواليات املتحدة أمانة الصندوق املتعدد األطراف لعملها الدؤوب و  - ٦٥
مشاريع استخدام عوامل التصنيع وتقدمي توصيات إىل اللجنة التنفيذية وإىل أعضاء جلنة اخليارات التقنية 

ذين قاموا باستعراض قوائم استخدامات عوامل التصنيع الواردة يف اجلدول املعنية باملواد الكيميائية ال
 ويف جدول منفصل قدمته ١٧/٨الوارد يف املقرر ) مكرر( واجلدول ألف ١٠/١٤يف املقرر مكرر ألف 
  .الصني

 كانت ١٠/١٤فقت على املقرر واوواصل حديثه فأبدى مالحظة مفادها أن األطراف عندما   - ٦٦
 من ال تسبب سوى قدر ضئيل ا وأ، استخدامات عوامل التصنيع تدار بطريقة جيدةقد اعترفت بأن

 ولذلك وافقت على وضع حد أعلى لالنبعاثات من هذه ٥االنبعاثات يف البلدان غري العاملة باملادة 
. ٥ادة  وأن تضع إطاراً للتصدي هلا يف البلدان العاملة بامل٥االستخدامات يف البلدان غري العاملة باملادة 

 األطراف يف التصدي لالنبعاثات من حدوث تقدم ملحوظ ١٠/١٤ الوارد يف املقرر  اإلطاريسروقد 
 البلدان تقل كثرياً عن احلد األعلى ه، ومن اجلدير بالذكر أن االنبعاثات احلالية يف هذ٥العاملة باملادة 

لف الستخدامه باالقتران  تنقيحات للجدول أ قد أعد مشروع مقرر يتضمنهوقال إن وفد. املوضوع
رات التقنية املعنية باملواد ا، وذلك على أساس املعلومات اليت قدمتها جلنة اخلي١٠/١٤مع املقرر 
 طلباً من اجلدول ١٧حذف مشروع مقرر بشأن  أيضاً وأشار إىل أن الصني قد أعدت. الكيميائية

ع األطراف األخرى على تنقيح  وأعرب عن استعداده للعمل م،١٧/٨الوارد يف املقرر  مكرر - ألف
  .اجلدول ألف

بإعداد مشروع مقرر دف حتديث  أيضاً أشار ممثل االحتاد األورويب إىل أن وفده قد قام  - ٦٧
الواردة يف اجلدول ألف، وأعرب عن استعداده للعمل مع األطراف األخرى بشأن هذه املعلومات 

 ١٠/١٤ميتثل للمعايري املنصوص عليها يف املقرر جلدول ألف ينبغي أن ن حتديث اعلى أوشدد . املسألة
وقال إن مشروع املقرر الذي أعده وفده يستند إىل توصيات فريق .  الصلةواملقررات األخرى ذات

 ه، مما يعين أن٢٠٠٧أبريل / املرحلي الصادر يف نيسانهالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي الواردة يف تقرير
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اليت حدد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أا ال تستويف معايري لن تدرج يف القائمة الطلبات 
  .بذ السماح بالنظر يف القائمة اإلضافية اليت قدمتها الصنيحت منظمتهإىل أن  أيضاً وأشار. عوامل التصنيع

د  آخر بتقارير جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية والصندوق املتعددورحب وف  - ٦٨
 وطلب من أمانة األوزون أن تتابع مع األطراف املعنية مسألة عدم ،األطراف بشأن عوامل التصنيع

  .عطل أعمال جلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائيةيورود تقارير من بعض البلدان، األمر الذي 

ية جداً ناقشة هذه املسألة التقوافق الفريق العامل على أن تقوم األطراف املعنية الراغبة يف منو  - ٦٩
  .بعقد اجتماع غري رمسي بغية إعداد مشروع مقرر لينظر فيه الفريق العامل

وأبلغ ممثل أحد تلك األطراف بعد ذلك الفريق العامل بأم قد اتفقوا على توصية الفريق   - ٧٠
 النحو املنقح مبقتضى العامل حبذف الكثري من االستخدامات الواردة يف اجلدولني ألف وألف مكرر على

لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأا مل تعد ا مبا يف ذلك تلك اليت أبلغ فريق ١٧/٧ و١٧/٦املقررين 
قيد التشغيل وتلك اليت قال عنها إنه مل يكن يف وضع ميكنه من تقييمها وتلك اليت أوصى حبذفها فضالً 

وعلى ذلك أعدت األطراف مشروع . ١٩٩٩يوليه / متوز١عن تلك اليت وضعت قيد التشغيل بعد 
 .الفريق العاملفيها نظر يمقرر يتضمن اتفاقها ل

 بصيغتهوعقب ذلك التقرير، وافق الفريق العامل على تقدمي مشروع املقرر بشأن املسألة   - ٧١
  . فيهنظريإىل االجتماع التاسع عشر لألطراف ل) القسم طاء(ذا التقرير هل األول يف املرفق ةالوارد

التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثات رابع كلوريد الكربون والفرص   -ال د
   )١٨/١٠املقرر (ختفيضات  إلحداثاملتاحة 

، إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم  الفرعيأشارت الرئيسة املشاركة، لدى عرضها هلذا البند  - ٧٢
رابع ، بتقدمي تقرير يف السنة املاضية استعرض فيه انبعاثات ١٦/٤ استجابة للمقرر ،االقتصادي قد قام

وأردفت قائلة .  لتخفيض هذه االنبعاثاتاملمكنة واألساليب ،كلوريد الكربون من بعض االستخدامات
فصيالً، ولكن الفريق إن األطراف، بعد استعراضها لذلك التقرير، طلبت من الفريق إعداد دراسة أكثر ت

مل يتمكن حىت اآلن من إكمال هذه الدراسة نسبة لضيق الوقت وصعوبات احلصول على البيانات ذات 
 أن أخر املعلومات املتوفرة لدى الفريق بشأن هذه املسألة والواردة يف تقريره بيد أا الحظت. الصلة

  .دة على انبعاثات رابع كلوريد الكربون، تشري إىل أنه ال توجد سوى دالئل حمدو٢٠٠٧املرحلي لعام 

وافق الفريق العامل على انتظار التقرير النهائي من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وعلى   - ٧٣
  .بعد تلقي التقريرأن تناقش هذه املسألة مرة أخرى 

 املتاحة  ن والبدائل-تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن انبعاثات بروميد الربوبيل   -هاء 
 ) ١٨/١١املقرر  (إحداث ختفيضاتوفرص 

 من ١٨/١١أشار الرئيس املشارك، لدى عرضه هلذا البند الفرعي، إىل أنه قد طُلب يف املقرر   - ٧٤
ن على استنفاد  -بروميد الربوبيل بشأن قدرة  حالياً فريق التقييم العلمي استكمال املعلومات املوجودة

، كما طُلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مواصلة تقييمه لالنبعاثات العاملية، مع األوزون
االهتمام بصفة خاصة باحلصول على بيانات أكثر اكتماالً بشأن إنتاج، واستخدامات وانبعاثات، ومسية 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/9 

21 

 عرضاًوواصل حديثه فأعطى . ستخداماته يف خمتلف فئات ا ن- بروميد الربوبيل وتوفر، وتنظيم بدائل 
 .التقييم االقتصادي يف هذا الصددعاماً موجزاً للنتائج اليت خلص إليها فريق التكنولوجيا و

قال االحتاد األورويب فالدول األعضاء يف حتدث ممثل أملانيا باسم وىف املناقشة اليت تلت ذلك،   - ٧٥
ألوزون مماثلة لقدرة مواد أخرى يشملها الربوتوكول  ن على استنفاد ا- ن قدرة بروميد الربوبيل إ

 ما إذا كان ينبغي إضافته إىل املواد اخلاضعة للرقابة اليت  أن تقرربالفعل ولذلك يتعني على األطراف
 جرياً ، فهو يقترحتطلب إدخال تعديل على الربوتوكولومبا أن هذه اخلطوة ت. يشملها الربوتوكول

 على  إدخال تعديل آخر  حني النظر يفملاضي، إرجاء هذه املسألة إىل على املمارسة املتبعة يف ا
وإىل أن حيني ذلك الوقت، على اجتماع األطراف أن يوصى بقصر استخدام بروميد . لربوتوكولا

  .توجد فيها بدائل له قات اليت ال ن على التطبي-الربوبيل 

 يف تمشروع مقرر مقترح، اشتركاالحتاد األورويب عضاء يف الدول األباسم عرض ممثل أملانيا   - ٧٦
تقدميه اجلماعة األوروبية وأيسلندا والنرويج، بشأن التعديل احملتمل إدخاله مستقبالً يف الربوتوكول 

  . مت تعميمه يف شكل ورقة غرفة اجتماع، ن- بروميد الربوبيل بشأن 

إن أبدى بعضهم مالحظات بشأن احلاجة إىل أعرب عدد من املمثلني عن تأييدهم للمقترح، و  - ٧٧
ن الطرف الذي ميثله يؤيد اقتراح تقييد أو إوقال أحد املمثلني .  عليهإدخال بعض التغيريات التحريرية

 يف املستقبل، شريطة أن تؤخذ يف االعتبار الظروف السائدة يف  ن- بروميد الربوبيل حظر استخدام 
وقال ممثل آخر إنه سيلزم تعديل .  يؤيد مفهوم االستخدام املؤقت، ولكنه ال٥لدان العاملة باملادة الب

املقرر املقترح ليتضمن اإلحاطة علماً بأن هناك دراسة جارية بشأن هذه املسألة ومن املتوقع أن تنشر 
  . قبل اجتماع األطراف القادم

اً ملناقشة اآلثار طلب عدد من املمثلني إرجاء النظر يف مشروع املقرر املقترح إلعطائهم وقت  - ٧٨
ولكي يتسىن فهم املسألة على حنو أفضل، طلب أحد . احملتملة مع حكومام وصناعام الوطنية

املتحدثني أن يقوم فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتقدمي معلومات مستكملة عن البدائل 
لى حنو ما هو مطلوب يف املقرر  ع ن- بروميد الربوبيل التكنولوجية واالقتصادية املتاحة ملختلف فئات 

  .األصلي، ويفضل أن يتم ذلك قبل االجتماع التاسع عشر لألطراف

 املسألة يف االجتماع التاسع عشر لألطراف،  هذهوافق الفريق العامل على مواصلة مناقشة  - ٧٩
فق الفريق ووا.  يف الفترة السابقة لالجتماع بني األطرافعلى أساس أن تستمر املناقشات غري الرمسية

العامل أيضاً على تقدمي مشروع املقرر املتعلق ذه املسألة بصيغته الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير 
 .إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف لينظر فيه) القسم كاف(

د فانتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم التدابري الالزمة للتصدي الست  -واو 
 )١٨/١٢املقرر ( مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ،األوزون

أشار الرئيس املشارك، لدى عرضه هلذا البند، إىل أن مؤمتر األطراف طلب، مبوجب املقرر   - ٨٠
العمل من أجل تقييم التدابري ، من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يضطلع مبزيد من ١٨/١٢

الواردة يف تقرير حلقة العمل للخرباء اليت متت برعاية أمانة األوزون وتناولت التقرير اخلاص الذي أعده 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/9  

22 

 بتغري املناخ وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن استنفاد األوزون الفريق احلكومي الدويل املعين
 من فريق التقييم العلمي أن ينظر يف اآلثار املترتبة على املقرر نفسه،، يف ، كما طُلب)٢(وتغري املناخ

النتائج اليت توصلوا إليها فيما يتعلق باستعادة طبقة األوزون، مع التركيز على مركبات الكربون 
وفيما بعد قام فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بإنشاء فرقة عمل لتناول . اهليدروكلورية فلورية

وبناء على . بصدد إعداد تقرير لينظر فيه االجتماع التاسع عشر لألطراف حالياً املسألة، وهيهذه 
عمال فرقة العمل أل  عرضاً قدم السيد أغاروال والسيد أشفورد والسيد كوجيربز،طلب الرئيس املشارك

  .والنتائج اليت خلصت إليها حىت اآلن

  مثلجيري تقدميه هو تقرير مرحلي، وأنه يف سياق أن ما بالتشديداروال العرض غأبدأ السيد   - ٨١
.  ومل يكتملجارهذا املقرر املعقد، ينبغي معاملة العمل الذي قام به الفريق حىت اآلن على أنه عمل 

 اهليئات الذي مت من خالل أمانة األوزون مع  واالتصال،ة العملقوصف بإجياز عضوية فربعد ذلك و
كما قدم رؤوس موضوعات التقرير على .  من املقرر٣بني يف الفقرة على النحو املذات الصلة األخرى 

خطوط أساس ولوحظ أن معظم العمل الذي مت حىت اآلن قد تركز على حتديد . النحو املتصور اآلن
وقد أدجمت التدابري .  آلية التنمية النظيفةأثر وعلى حتليل ٢٠٥٠ عام إىل لالستهالك واالنبعاثات ةسنوي

فتوح العضوية يف مخسة مواضيع، وسيكون امللفريق العامل ا اليت نظمهاددا حلقة العمل العملية اليت ح
 .التركيز الرئيسي للعرض على التخلص املبكر من املواد املستنفدة لألوزون

  هو بأن ذكر أن املصدر الرئيسي لبيانات االستهالك كانالعرضشفورد وواصل السيد أ  - ٨٢
 التكنولوجيا والتقييم فريقألوزون واملناخ الذي اشترك يف إعداده التقرير اخلاص بشأن طبقة ا
 االستهالك واملصارف  عنتضمن بياناتدويل املعين بتغري املناخ والذي االقتصادي والفريق احلكومي ال

 بشأنافتراضات كما عرضت . ٢٠١٥م عال باإلضافة إىل توقعات ٢٠٠٢ عام يفواالنبعاثات 
اليت  البيانية الرسوم سلسلة من وعرضت. تقدير االنبعاثاتلنهج مشفوعة ب ٢٠١٥ بعد عاماالستهالك 

 من  سواء وتوقعات االنبعاثات لنفس الفترة٢٠٥٠ -  ٢٠٠٢لفترة خالل ا االجتاهات يف املصارف تبني
 .تلك املتعلقة باملناخ مبا يف ذلك حتليل املصادر القطاعية وأ املتعلقة باألوزون البارامتراتحيث 

مل ة العقنظرت فيه فرلتخلص بق لاسزمين شفورد بعد ذلك مكونات جدول ناقش السيد أو  - ٨٣
 ١٥ و١٠  مدما بالتخلصنيتعجيل فضالً عن ٢٠١٢ عام يف اًجتميددول ويتضمن ذلك اجل. حىت اآلن

 ، وأا ال متثل، بأي شكلتتناىف فيما بينهاال أن هذه املكونات وجرى التأكيد على . سنة على التوايل
ختفيضات مقارنة لالنبعاثات بالنسبة لقطاع ونوقشت  بعد ذلك وعرضت. من األشكال، اقتراحاً حمدداً

 مادة اهليدروكلورو فلورو ولوحظ بوجه خاص أن املنافع املناخية الناشئة عن التخلص املبكر من. التربيد
 .البديلةتعتمد على األداء املناخي للنظم  ٢٢ -  كربون

                                                           
 من تقرير اجتماع ١اجلزء للحصول على مزيد من املعلومات عن التقرير اخلاص، أنظر الفصل السابع من   )٢(

 .)UNEP/OzL.Pro.18/10(األطراف الثامن عشر 
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ادة اهليدرو نبعاثات خط األساس ملال اآلثار املترتبة بالنسبةوال هذا التحليل، وقد روعيت، ط  - ٨٤
وشكل ذلك أساس املناقشات بشأن تأثريات آلية التنمية النظيفة على الطلب . ٢٣ - فلورو كربون

كوجيربز أوالً بعض الشرائح وقدم السيد المبريت . ٢٢ -مادة اهليدروكلورو فلورو كربون على 
تضمنة معلومات أساسية عن آلية التنمية النظيفة وأكد أن هناك بالفعل منهجية معتمدة رة املاملصو

 العاملة إال أنه للمرافقوجرى توضيح املعاجلة احلالية . ٢٣ - اهليدرو فلورو كربون ملشاريع خفض 
 . اجلديدة مازالت موضع تفاوضباملرافقلوحظ أن املنهجية اخلاصة 

تعليقات بشأن ب ديلوأُ. ٢٣ -مادة اهليدرو فلورو كربون ة خفض وجرى التأكيد على أمهي  - ٨٥
لقدرة التنافسية النسبية للبدائل احلالية واستحداث بدائل با فيما يتعلق احملتملة آللية التنمية النظيفة اآلثار
 .جديدة

 عملفرقة الضطلع ا املعتزم أن ت األعمال األخرى بإجيازويف اخلتام، حدد السيد كوجيربز   - ٨٦
 العمل بشأن التدابري العملية األخرى وأشار إىل أن التقرير سيوضع يف صيغته  مواصلةتضمنتواليت 

 .يوليه/ منتصف متوزيف موعد أقصاهالنهائية ويوزع 

وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، كانت هناك إشادة عامة باألعمال اليت اضطلع ا فريق   - ٨٧
، وطرح عدد من األسئلة واملسائل فيما يتعلق بالعرض. يف هذا الشأنالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
 .توىل السيد أشفورد الرد عليها

طرح بعض املمثلني أسئلة بشأن العمل املتبقي الذي يتعني إجنازه، مبا يف ذلك احلاجة إىل إجراء   - ٨٨
الصدد كان من رأي ويف هذا . مشاورات وقدرة فرقة العمل على االنتهاء من أعماهلا بصورة ناجزة

 على أكربالبعض أنه من األفضل لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن حيصر نطاق عمله بدرجة 
وسأل أحد املمثلني عن مدى انطباق ج . واليته املتمثلة يف النظر بصفة خاصة يف استنفاد األوزون

 .ىل أخرف وهل وجد تأييداً يف حمايألداء املناخلالدورة العمرية 

ورداً على االستفسارات بشأن املشاورات الضرورية واإلطار الزمين إلكمال العمل، قال   - ٨٩
أن هناك موارد كافية إلمتام ، وأنه يعتقد السيد أشفورد إن املشاورات املتبقية هي ذات طابع غري رمسي

وفيما يتعلق .  كبرية فرقة عملمن العمل األساسي قد أجنزته بالفعل كبرياً العمل يف وقته، ألن جزءاً
التفاقية ا/فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديبنهج الدورة العمرية ألداء املناخ، قال إن التقرير اخلاص ل

 هو مثال حلالة استخدم فيها هذا النهج بتوسع، ولكنه أقر مبثالبه وقال إن العمل اتالدولية لوقاية النبات
  . كامالًعتمد عليه اعتماداًلن ي حالياً اجلاري

لورو  من أن يؤدي إدراج تدمري اهليدروف التخوفوقال أيضاً إن الفريق سيتناول يف عمله  - ٩٠
 العاملة لألطرافيف آلية التنمية النظيفة إىل حوافز مضادة بالنسبة  اجلديدة املرافقيف  ٢٣ - كربون 
وميكن أيضاً أن يكون له أثر ، ٢٢ - زيادة إنتاجها من اهليدروكلورو فلورو كربون تؤدي إىل  ٥باملادة 

 من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت يتم االتفاق عليه يف اية املعجلعلى تنفيذ التخلص 
 .املطاف

ف إىل وجود اختالف بني البيانات اليت عرضها فريق التكنولوجيا اطرحد األأشارت ممثلة ألو  - ٩١
فيما يتعلق بعدد مؤسسات إنتاج كما هو احلال مثالً لدها والتقييم االقتصادي واحلالة الفعلية يف ب
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أنه جيب  أيضاً وقالت إا ترى. اهليدروكلورو فلورو كربون اليت هلا مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة
ورد . نمية النظيفةأن يضع تقرير فرقة العمل يف االعتبار سياسات األطراف بشأن استخدام أموال آلية الت

ن احلالة فيما يتعلق مبشاريع آلية التنمية النظيفة املعتمدة معقدة وأنه سوف جيرى شفورد قائالً إالسيد أ
  . على الصعيد الثنائي مع الطرف املعينمشاورات

وىف اخلتام، اتفق الفريق العامل على تزويد األطراف بنسخ من املعلومات املقدمة يف هذا   - ٩٢
ش، وحث فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي على وضع تقريره االجتماع للمساعدة يف مواصلة النقا

، على أن يتم  االجتماع هذايف صيغته النهائية بأسرع ما ميكن مع مراعاة التعليقات اليت مت اإلدالء ا يف
توجيهات من اهليئة الفرعية املعنية باملشورة الذلك يف وقت يسمح باالستجابة لطلب احلصول على 

  .لتكنولوجية التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغري املناخالعلمية وا

الالزمة مركبات الكربون الكلورية فلورية من نتاج إنولوجيا والتقييم االقتصادي عن تقرير فريق التك  -زاي 
 )١٨/١٦املقرر (دفعة كبرية واحدة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة إلنتاج 

 طلب من فريق التكنولوجيا ١٨/١٦أن املقرر إىل  الرئيس املشارك أشارلدى تقدمي هذا البند،   - ٩٣
 من مركبات الكربون الكلورية فلورية إنتاج كميات حمدودةوالتقييم االقتصادي تقييم مدى احلاجة إىل 

 والتوصية  حتقيق ذلك وتوقيته،وإمكانيةيف دفعة واحدة لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 
 التقرير الذي يرد يف التقرير املرحلي لفريق  ذلكوقد خلص.  وتقدمي تقرير عن ذلكباملقادير

 ممكن ٢٠٠٩عام يف واحدة كبرية دفعة  إىل أن اإلنتاج يف ٢٠٠٧تصادي لعام التكنولوجيا والتقييم االق
لكميات  ٢٠٠٨  عام يف دقيقاً سيتطلب حتديداًمن الناحية التقنية دون أضرار بصحة املرضى إالّ أنه

  . األطرافهاقدميت تإىل املعلومات الالالزمة استناداً مركبات الكربون الكلورية فلورية 

وأعرب العديد من املمثلني عن تأييدهم لالستنتاجات الواردة يف تقرير الفريق مع حتذير واحد   - ٩٤
 يف حالة متديد إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية بأنه قد تنشأ عن ذلك دورة من عدم االمتثال

وقال ممثل آخر إن بعض البلدان سوف حتتاج إىل مساعدات مالية وتقنية إلعداد . ٢٠٠٩بعد عام 
 لكميات مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت قد  دقيقاًاستراتيجياا بشأن التحول لكي جتري تقييماً

 احمللية بسبب عدد من االعتبارات هوقال أحد املمثلني إن. ٢٠٠٩عام  بعد  هناك حاجة هلاتكون
 على التخلص من ٢٠٠٨ قدرته على املوافقة يف اية عام حتد من عقبات كبرية  توجد يف بلدهوالتقنية،

وبناء على ذلك، . ٢٠٠٩إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات الطابع الصيدالين حبلول عام 
 فريق  وقال إنه يف الوقت الذي يشكر فيه٢٠٠٩ه إعفاء استخدام أساسي لعام فقد طلب بلد

واحدة كبرية دفعة إنتاج  بشأن أن فكرته ويرى فيهالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي ملا قام به من عمل 
  . هذا اإلطار مثل إىل أن بلده ال يستطيع أن يعمل ضمنيود أن يشريتعترب فكرة مثرية لالهتمام، 

 إىل أن بلدها لن يتمكن من تقدمي املعلومات اليت طلبها فريق ممثلة ألحد األطرافوأشارت   - ٩٥
 وخاصة ٢٠٠٩واحدة يف كبرية دفعة قتصادي لتقدير الكميات الالزمة إلنتاج التكنولوجيا والتقييم اال

  .بشأن إستراتيجيته للتحول، قبل االجتماع التاسع عشر لألطراف
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 النظر يف أسلوب إنتاج دفعات على التزام جانب احلذر الشديد لدى وحث بعض املمثلني  - ٩٦
  عاموخاصة أنه سيكون من الصعوبة مبكان حتديد الكمية املثلى الالزمة إلنتاج الدفعة الواحدة يفكبرية 
  . هذا اإلنتاجرييتعني وضع ترتيبات دولية معقدة لتيسأنه سوف ، و٢٠٠٩

 ملركبات الكربون الكلوريه فلورية منفرد أكرب مستخدم ن بلده سيكونإ ممثل اهلند وقال  - ٩٧
، وأشار إىل أنه رغم اجلهود اليت بذهلا ٢٠٠٨  عاملتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف

الطرف للتخلص التدرجيي من استخدام هذه املركبات، سلمت جلنة اخليارات التقنية الطبية وفريق 
 طن من مركبات ٣٠٠ لـي حباجته إلعفاءات لالستخدامات األساسية التكنولوجيا والتقييم االقتصاد

غري أنه أشار إىل أن اهلند سوف حتتاج إىل مساعدات مالية . ٢٠١٠الكربون الكلورية فلورية يف عام 
إعفاءات وف تضطر إىل التماس  هذه املساعدات سإذا مل حتصل علىمن الصندوق املتعدد األطراف و

 عمالً كما أشار إىل أن اهلند قد طلبت،. ركبات الكربون الكلورية فلورية طن من م٦٠٠ألكثر من 
، وأنه سيجرى املصانع متويل عملية إعداد مشروع لتحويل ،ن اللجنة التنفيذية الصادر ع٥١/٣٤باملقرر 

  . بالتشاور مع وزارة الصحة ودوائر الصناعةاملصانعإعداد خطة عمل بشأن حتويل 

إىل عدم  نظراً نية مشاورات فيما بني الدوراتمل على أن جتري األطراف املعواتفق الفريق العا  - ٩٨
كانت هناك توافر توافق يف اآلراء بشأن املسألة، وذلك بغرض تقدمي مشروع مقرر بشأن املسألة، إذا 

  . يف ذلك، خالل االجتماع التاسع عشر لألطرافةرغب

  ة جداًاملواد املستنفدة لألوزون ذات األعمار القصري  -حاء 

ذات األعمار القصرية جداً سبق أن جنة ل مشروع مقرر بشأن تقييم املواد املهأملانيا ممثل عرض  - ٩٩
 .واجلماعة األوروبية وأيسلندا والنرويج) االحتاد األورويبالدول األعضاء يف نيابة عن ( أملانيا قدمته

ذات  أن املواد املهلجنة للنتائج اليت مت التوصل إليها ومفادهاابة قدم استجوقال إن هذا املشروع ي
توقع أن يأنه  أكثر أمهية من ناحية استنفاد األوزون مما كان يعتقد يف السابق، واألعمار القصرية جداً

  .األطراف هذه املواد حتت املراقبةتبقي لذا كان من الضروري أن . تزداد أمهيتها

مت  ملشروع القرار إالّ أنه الرئيسيثلني الذين حتدثوا عن تأييدهم لالجتاه وأعرب مجيع املم  - ١٠٠
سيما من حيث صلته   والبعض العبارات املستخدمة يف صياغته وطابعه املعممب عن القلق إزاء اعراإل

يت هلا  عن موافقته على أمهية مراقبة املواد اجلديدة الاملمثلنيد وأعرب أح.  الكيميائية مثار القلقباملواد
قصرية يف الغالف اجلوي واليت قد تدمر طبقة األوزون، إالّ أنه أبدى قلق الطرف الذي ميثله من أعمار 

 اهليئة هكن هذمي أقصر من أن احملدد يف مشروع املقرر لتقدمي التقارير من فريق التقييم العلمي التوقيتأن 
كما لوحظ أن بعض . ن هذه املوادمن وضع تقييم موضوعي وحسن اإلعداد من الناحية العلمية بشأ
 تطلب من إجراءات عمله املعيارية أو الفقرات تطلب من الفريق االضطالع بعمل يشكل بالفعل جزءاً

  .بالفعلقد طلبتها األطراف كانت إجراءات 

 األخرى املعنية ووافق الفريق العامل على أن جيتمع مؤيدو مشروع املقرر مع األطراف  - ١٠١
ووافق الفريق العامل أيضاً على تقدمي مشروع .  لذلكمىت ما كانوا جاهزين لألطراف اً تقريرواقدموي

إىل اجتماع األطراف التاسع عشر ) القسم نون( يف املرفق األول هلذا التقرير بصيغته الواردةالقرار، 
  .لينظر فيه
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   مسائل أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديأي  -طاء 

 من التقرير املرحلي لفريق ١١ إىل الفصل االنتباه الرئيس املشارك لفتلدى تقدمي هذا البند،   - ١٠٢
 لسفر خرباء من األطراف متويالًطلب فيه الفريق الذي  ٢٠٠٧ا والتقييم االقتصادي لعام التكنولوجي

وناقش التغيريات يف طريقة عمل جلنة اخليارات التقنية  يف السنة القادمة، ٥العاملة مبقتضى املادة غري 
  .ربوميد امليثيلاملعنية ب

دت ربوميد امليثيل قد أعاعنية بملاوأعربت بعض األطراف عن القلق ألن جلنة اخليارات التقنية   - ١٠٣
ف على  أنه أقل شفافية ويف وقت قصري للغاية بعد موافقة األطرايرونشكل تنظيم طريقة تسيري أعماهلا ب

أجرا اللجنة تقع  وأشار آخرون إىل أن التغيريات اليت .هذا التغيريفيها قترح ال يخطة عمل للجنة 
  . إىل آخرحنياألخرى اليت دأب الفريق على إدخاهلا من تسق مع التغيريات ضمن واليتها وت

عمل وأمهية  أعضاء الفريق وجلانه بالنظر إىل حجم الوأيد بعض املمثلني طلب متويل سفر  - ١٠٤
اب بإىل أس استناداً رض آخرونتعا يف حني ،ضمان اخلربات العلمية للربوتوكول وكفاءة عمل الفريق

 تقابله اقتطاعات يف أماكن أخرى ينبغي أنتارخيية أو أعربوا عن اعتقادهم بأن توفري التمويل لألفرقة 
  .لميزانيةل امليزانية لضمان النمو الصفري من

 خرباء ٥ن املمثلني إن مثة حاجة إىل أن تقترح األطراف العاملة مبقتضى املادة وقال العديد م  - ١٠٥
 يف  نسبياً وأشار أحدهم إىل أن هناك نقصاً.يف جلان اخليارات التقنية نطاقاً لتحقيق التمثيل األوسع

  .التمثيل من األطراف من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

وضح الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  على املسائل اليت أثريت، أورداً  - ١٠٦
 الطفيف يف إجراءات اللجنة قد أجرى استجابة لقيود امليزانية واجلدول الزمين يأن التعديل التشغيل

.  يف وقت مبكر أكثر من العادة يف السنة٢٠٠٧املضغوط الناجم عن عقد اجتماع األطراف يف عام 
أوثق ، جرى تنظيم وحتديد أنشطة اللجنتني الفرعيتني بصورة حينهد تقريرها يف ولتمكني اللجنة من إعدا

للنقاش وتقاسم االستنتاجات مع  عقدت يف وقت واحد ويف نفس املرفق مما وفر فرصاًامبيد أن جلسا 
تقييم ويف اخلتام قال إن فريق التكنولوجيا وال.  تقرير أقليةغري موافق يف أن يقدماالحتفاظ حبق أي خبري 

ربوميد امليثيل املعنية باالقتصادي يرحب باملوافقة على توفري التمويل خلطة عمل جلنة اخليارات التقنية 
  .وسفر أعضائها لتمكينها من االمتثال لرغبات األطراف

   املتعلقة بربوميد امليثيلاملسائلالنظر يف   - خامساً 
 من الرؤساء املشاركني األربعة للجنة بدأ الفريق العامل نظره للبند بعروض قدمها ثالثة  - ١٠٧

 والسيدة ميشيل رتالسيد حممد بصري والسيد ايان بور :وهمربوميد امليثيل عنية بملااخليارات التقنية 
 .ماركوت

 ربة تعيينات االستخدامات احلرجةوقدم السيد بصري الرئيس املشارك للجنة الفرعية املعنية بالت  - ١٠٨
 عضواً يتمتعون ٤٢وبعد أن أشار إىل أن اللجنة تضم . ٢٠٠٩ -  ٢٠٠٨ لفترةلربوميد امليثيل يف ا

 اللجنة الفرعية املعنية بالتربة واللجنة ومها(دى اللجنتني الفرعيتني للجنة بإححمددة ذات صلة خبربات 
 أن الكميات املتعلقة بتعيينات االستخدامات دبّي) الفرعية املعنية باحلجر الصحي واهلياكل والسلع

 طناً ٦ ٣٧٧ إىل ٢٠٠٥  عام طناً مترياً كانت قد طلبت يف١٦ ٠٥٠ة آخذة يف التناقص من احلرج
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ومل تعد نيوزيلندا أو سويسرا تقدمان تعيينات كما حدثت ختفيضات كبرية يف . ٢٠٠٩مترياً لعام 
 كانت الكميات إذْأخرى أطراف  وعدةالكميات املطلوبة للدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية 

وعينت الواليات املتحدة األمريكية ما يقرب من .  طنا٢٥٠ًلوبة لالستخدامات احلرجة تقل عن املط
  . طن١٠٠٠ طن وإسرائيل واليابان أقل من ٥٠٠٠

ة املعنية بالتربة عرضاً عاماً لتعيينات وقدم السيد بورتر الرئيس املشارك للجنة الفرعي  - ١٠٩
 يف ٧٠اليت اخنفضت من ستخدام يف التربة قبل الزراعة،  املطلوبة لال٤٣ستخدامات احلرجة البالغة اال

 تعييناً لعام ٢٩كما قدمت مخسة أطراف  ٢٠٠٨وقدم طرفان أربعة عشر تعييناً لعام . اجلولة السابقة
ال توجد أطراف مل وكانت إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي طلب تعيينات للعامني غري أنه . ٢٠٠٩

 التربة قبل بلدان اليت قدمت يف السنوات السابقة تعيينات لالستخدام يفأما ال.  تعييناتتقدم من قبل
 فهي بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطة ونيوزيلندا والربتغال تعييناتقدم الزراعة، ومل تعد ت

  .واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  عام طناً مترياً يف٨ ٠٦٦ات التربة فد اخنفضت من وأشار إىل أن الكميات املعينة الستخدام  - ١١٠
وقد تباطأ التقدم يف . ٢٠٠٩ طناً مترياً يف ٥ ٨٤٣ و٢٠٠٨  عام طناً مترياً يف٦ ٤٩٤ إىل ٢٠٠٧

جنان والقرع، ذالتخلص التدرجيي أو ثبت على حالته بالنسبة للطماطم والفراولة والفاكهة والفلفل والبا
  .للقطاعات األخرى اجتاهات هبوطيةوأظهرت االستخدامات األخرى 

وقد اعتمدت اللجنة، مثلما كان احلال يف اجلوالت السابقة، على طائفة من املعلومات يف   - ١١١
يم التعيينات مبا يف ذلك البيانات عن جتارب البحوث، ودراسات زيادة احلجم التجارية يف البلدان يتق

خرى اليت تتماثل فيها اآلفات واملناخ وغري ذلك من الطالبة للتعيينات ويف القطاعات يف البلدان األ
مثل التقرير اخلاص (العوامل، واملعلومات من التعيينات يف السنوات السابقة، ودراسات التدقيق الدولية 

 تتدقيق أداء الغال" املعنون ٢٠٠٦مايو /الصادر عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف أيار
، واجلداول الزمنية للتطبيق بالنسبة )" امليثيل يف عمليات التعفري قبل الزراعةباستخدام بدائل بروميد

ماثلة يف البلدان األخرى، واملعلومات االقتصادية بشأن استخدام لبدائل يف القطاعات واألوضاع املل
  .البدائل

لنفاذية  العازلة منخفضة ااألغشيةدة ملعدالت اجلرعات، واستخدام ملوحوقد ظلت املعايري ا  - ١١٢
. ٢٠٠٦كلوربيكرين دون تغيري عن جولة التعيينات لعام /بروميد امليثيل مستحضراتوالنظر يف 

 العازلة منخفضة النفاذية ما مل يكن الطرف قد وثق األغشيةوكانت التوصيات تعتمد على استخدام 
ليفورنيا ومشاتل  متنع الستخدام مثل مجيع استخدامات ما قبل الزراعة يف كا اليتتنظيميةالواجز احل

وقد قبلت يف جولة التعيينات احلالية زيادة معدالت اجلرعات من بروميد . الفراولة يف أستراليا وكندا
  .الترخيصامليثيل يف أربعة تعيينات ذكر فيما يتعلق ا أا متطلبات إلزامية الستيفاء متطلبات 

، وافق الفريق على ٢٠٠٨تخدام يف عام وفيما يتعلق بالكمية اإلضافية اليت طلب تعيينها لالس  - ١١٣
، ٢٠٠٩وبالنسبة لعام .  طناً متريا١٩٧ً طناً مترياً وعدم التوصية بكمية تبلغ ٩٩٧التوصية بكمية تبلغ 

. طناً ٢ ٩٧٨ طناً مترياً ومل يستطع تقييم تعيينات تبلغ ٦٧٨وافق الفريق على التوصية بكمية تبلغ 
، عدم كفاية املربرات التقنية، " التقييمميكنمل "تعيينات يف فئة وتتضمن األسباب الرئيسية لتصنيف ال
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 االستخدام غري املالئمة واحلاجة، يف بعض التعيينات إىل ومستحضراتوقضايا التسجيل، ومعدالت 
لبدائل مؤيدة ستخدام ا نتيجة الاملبلغ عنها ت خسائر الغالومل تكن . احملاصيل للتمكني من التقييمجتزئة

تسقة مع الدراسات الدولية، وتعني إجراء املزيد من التحليل من جانب الطرف طالب بدليل أو م
  .التعيينات

، ٢٠٠٧ففي عام .  أثناء عملية تقييم تعيينات االستخدامات احلرجةاملسائل عدد من برزوقد   - ١١٤
 التربة قبل  أيودين امليثيل، يف هومنحت تراخيص يف الواليات املتحدة وأستراليا الستخدام بديل رئيسي

 ملعظم االستخدامات اً، ومالئم"واحد لواحد" يعترب معادالً متاماً لربوميد امليثيل الزراعة وهو البديل الذي
 العازلة منخفضة النفاذية خلفض االنبعاثات من االستخدامات الباقية األغشيةوأثبتت . احلرجة املتبقية

غري . التطبيق يف مناطق استخدام بروميد امليثيل الرئيسيةلربوميد امليثيل فعاليتها الشديدة مع التوسع يف 
لبدائل يت تتطلبها الاعازلة لربوميد امليثيل باملقارنة باملناطق العازلة الكبرية مناطق  عدم احلاجة إىلأن 

 االقتصادي الكامل كذلك فإن التربير. بروميد امليثيل على استخدام جيرب)  مثالً متراً يف إسرائيل٢٥٠(
  . بالنسبة للكثري من التعييناتمفتقداًمازال ) امليزانيات اجلزئيةأي (

 لالستخدام يف التربة  الرئيسيةوكانت البدائل الكيميائية. ويتزايد تطبيق البدائل غري الكيميائية  - ١١٥
غري أن استعراضات التسجيل .  والكلوروبكرين وميثام الصوديوم وتركيبااD-1,3قبل الزراعة هي 

 املتعلقة تسري يف اجتاه زيادة تشديد اللوائح التنظيمية) يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة(احلالية 
باستخدام مواد التعفري هذه، وجرى حث األطراف على النظر يف ممارسات تتجنب احلاجة إىل التعفري 

  .ركازات والنباتات املقاومةالمثل التطعيم واستخدام 

 قبلايري اخلاصة بتعيينات االستخدامات احلرجة، وتعديل الدليل وسيجري استعراض املع  - ١١٦
  .اجتماع األطراف التاسع عشر

استخدامات  يف املائة من اخلفض يف ٩٥ أن تر، يف العرض الذي قدمه، إىلروأشار السيد بو  - ١١٧
التخلص التدرجيي  إمنا يعزى إىل ٥ البلدان غري العاملة مبقتضى املادة يفاخلاضعة للرقابة بروميد امليثيل 

 إىل ما ١٩٩٥ طناً يف عام ٥٢ ٦٠٠ن حنو  شهدت اخنفاضاً ممن استخدامات التربة قبل الزراعة اليت
غري أنه قال إن ذلك يأيت . ٢٠٠٨  عامالستخدامات احلرجة يفعملية إعفاء ا طن يف ٨٠٠٠يقرب من 

امات التربة قبل الشحن  طن على األقل صنفت على أا للحجر الصحي واستخد١ ٣٠٠باإلضافة إىل 
  .بعض األطراف حتتفظ مبخزونات كبريةأن يف الواليات املتحدة و

 قطاعني رئيسيني الستخدام التربة قبل يفوبعد ذلك أوضح التقدم احملرز يف التخلص التدرجيي   - ١١٨
ملكة املتحدة فبالنسبة حملاصيل فاكهة الفراولة، ختلصت أستراليا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وامل. الزراعة

يف كل من الواليات املتحدة عملية االنتقال  بعد تكتململ ونيوزيلندا من بروميد امليثيل يف حني 
وبالنسبة حملصول الطماطم، ختلصت بلجيكا واليونان وإيطاليا وأستراليا وأسبانيا من بروميد . وإسرائيل
  . بعدكتملية مل  الواليات املتحداالنتقال يفأن  امليثيل إال

 على النحو ٢٠٠٦ بتقدمي عرض عام للمخزونات احملتفظ ا يف اية عام واختتم كلمته  - ١١٩
 وقد بلغت املخزونات اإلمجالية من بروميد امليثيل لدى .)‘٢’) ب (١الفقرة  (٩/٦املطلوب يف املقرر 
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 طن ١,٥٧ولدى كندا . وال يوجد حمزونات لدى أستراليا وإسرائيل.  طناً متريا٨ً ٢٩٨األطراف 
 طناً مترياً ٦٨,٥٥ طناً مترياً واجلماعة األوروبية ١٩,٣٤ أطنان مترية واليابان ٤متري ونيوزيلندا 

 طناً مترياً من خمزونات ٥٧٩ و٢٠٠٥  عام طناً مترياً من خمزونات ما قبل٧ ٦٧١والواليات املتحدة 
 تعيينات االستخدامات  املخزونات واملوجودات لدى تقييم يف اللجنةتنظرومل . ٢٠٠٥  عامما بعد
  .احلرجة

حي واهلياكل وقدمت السيدة ماركوت، الرئيسة املشاركة للجنة الفرعية املعنية باحلجر الص  - ١٢٠
 لتعيينات االستخدامات احلرجة لتطبيقات ما املؤقتةعضوية اللجنة الفرعية، والنتائج والسلع تقريراً عن 

. بدائل بروميد امليثيل، والتطورات التنظيمية والتقنيةبعد احلصاد مع إبراز التقدم احملرز يف توفري 
 السابقة من األرجنتني  باحلجر الصحية املعنيالعمل ةقالفرعية رحبت بأعضاء فروأشارت إىل أن اللجنة 

  .ز وهولندا ونيوزيلندا والفلبنييلوب

اً  تعيين١٦ األطراف تالستخدامات احلرجة، قدم لتعيينات ا٢٠٠٧عام وخالل جولة   - ١٢١
 ٧ت هناك ، كان٢٠٠٧ومن بني التعيينات اليت قدمت يف . الستخدام بروميد امليثيل يف اهلياكل والسلع

، أوصت اللجنة ٢٠٠٨ومن بني التعيينات لعام .  طنا١١,٥٣٥ً ملا جمموعه ٢٠٠٨ بعام تعيينات تتعلق
ملطلوبة مبا يبلغ جمموعه  بأقل من الكمية الكاملة ا منهاالفرعية خبمسة تعيينات، مع التوصية يف اثنني

ومل تستطع جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل أن تقيم أحد التعيينات لعام .  طن٣,٩٥٢
، كانت تسعة ٢٠٠٧ومن بني التعيينات املقدمة يف .  ومل توص باملوافقة على أحد التعيينات٢٠٠٨

، أوصت اللجنة الفرعية ٢٠٠٩نات لعام ومن بني التعيي.  طن٥٢٩,٧٢١ مبا يبلغ جمموعه ٢٠٠٩لعام 
 ٤٧٦,٠١٧ ليكون اموع الكمية الكاملة املطلوبة منها بأقل منأربعة أوصت يف بثمانية تعيينات، 

 ٢٠٠٧ن التعيينات املقدمة يف إ وقالت املتحدثة.  ومل تستطع اللجنة الفرعية أن تقيم أحد التعيينات.اًطن
، مثالً، كان هناك ٢٠٠٦ففي جولة عام . طبيق البدائل يف القطاعتظهر النجاح الكبري الذي أحرز يف ت

  . تعييناً يف السلع١٦ تعييناً هيكلياً للقطاع، و٢٨

 لتعيينات االستخدامات احلرجة، ذكرت اللجنة الفرعية أا مل املؤقتةولدى مناقشة النتائج   - ١٢٢
 وقد عدلت اللجنة الكميات. ها لبدائل تطبيقتبنيتستطع أن تقيم التعيينات اليت مل تبلغ عن حبوث أو 

 النباتات وأوصت بأقل من لوقاية األوروبية نظمةاملإىل معايري  استناداً ملعدالت اجلرعات املوحدةوفقاً 
 واعتمادها استخدام البدائل رغم توفرهااخنفاض يف معدالت فيها  ظهر يف احلاالت اليتالكميات املعينة 

  .الطرف الطالب للتعيينات ويف الصناعات املماثلة يف األماكن األخرى يف إقليم على الصعيد التجاري

 بدائل جلميع استخدامات بروميد اعتمادوأبلغت اللجنة الفرعية عن حتقيق تقدم مطرد يف   - ١٢٣
 تسجيل بعض البدائل مؤخراً إلغاءغري أن تأثريات . يف احلجر الصحي واهلياكل والسلع تقريباً امليثيل

 أو ءبطوأشارت بعض القطاعات إىل . معروفة والطحن غري  قطاع احلبوبفات يفعلى مكافحة اآل
عدم حدوث أي ختلص مما ينطوي على إمكانية استخدام بروميد امليثيل ملدة مخس إىل مثاين سنوات 

  تطبيقريتأخيف وقد استمر انعدام املوافقة التنظيمية على البدائل الفعالة تقنياً يف بعض األقاليم . أخرى
  .البدائل
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 للجنة ملا قامت به من الشكر مجيع األطراف عن توخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أعرب  - ١٢٤
 بشأن ما يرون أنه معلومات خاطئة يف الشرائح املصورة اليت توضيحاتوقدم ممثالن . عمل شاق

  .استخدمت خالل العرض فيما يتعلق ببلديهما

ا أحد املمثلني إزاء الركود الواضح يف خفض إعفاءات ورداً على الشواغل اليت أعرب عنه  - ١٢٥
االستخدامات احلرجة، قال رئيس مشارك آخر إنه مازالت هناك دواع للتفاؤل، وإن اللجنة تشعر 

على الرغم من أنه مازالت هناك بعض و. ا حتقق من جناح كبري حىت اآلنباالرتياح عموماً مل
 تواجهه عقبات يف كانت هلا، فإن اعتماد البدائل عمليةفر بدائل تواتخدامات القليلة للغاية اليت مل تاالس

وأعرب عن األمل يف .  التسجيل واملسائل اللوجستية ومشاكل االستثمارلعدمكثري من احلاالت نتيجة 
  .أن يستمر االجتاه اإلجيايب احلايليف  هذه العقبات باطراد وتذليل

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨لربوميد امليثيل لعامي حلرجة الستخدامات ااستعراض تعيينات إعفاءات ا  - ألف

تعيينات إعفاءات لدى تقدمي هذا البند الفرعي، أشار الرئيس املشارك إىل أنه قد متت تغطية   - ١٢٦
ملقدم من جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد  يف العرض ا٢٠٠٩ و٢٠٠٨االستخدامات احلرجة لعامي 

ات نظر اللجنة يف التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم نه ميكن اإلطالع على وجهأ، وامليثيل
 األمانة عن القضايا املطروحة للمناقشة بواسطة مذكرة وبصورة موجزة يف ٢٠٠٧االقتصادي لعام 

ووافق الفريق العامل على أن يتبع األطراف املمارسة اليت . (UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/2)الفريق العامل 
اعات السابقة، وان يثريوا فقط األسئلة بشأن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم اعتمدت يف االجتم
 من مناقشة التعيينات املختلفة اليت ميكن أن تتناوهلا األطراف مع اللجنة من خالل االقتصادي بدالً

  .ثنائيةمناقشات 

لفريق التكنولوجيا وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، أعرب الكثري من املمثلني عن امتنام   - ١٢٧
 إىل التقدم الذي حققوه هم االنتباه بعض املتحدثني ولفت. والتقييم االقتصادي على ما قام به من عمل

. يف القضاء على استخدام بروميد امليثيل، وخفض املخزونات من هذه املادةغريهم من األطراف و
 ال توجد لذلك من االستخدامات، ووأشاروا إىل أن جناحهم يثبت أن البدائل متوافرة لطائفة عريضة

كما أعربوا عن القلق للتباطؤ النسيب . إعفاءات لالستخدامات احلرجةأسباب كثرية ملنح األطراف 
سيما خمزونات الفترة  ، واللبعض األطراف يف إدخال البدائل والتخلص من خمزونات بروميد امليثيل

رون إىل أمهية الشفافية يف استخدام املخزونات وأشار ممثلون آخ.  والقضاء عليها٢٠٠٥السابقة لعام 
واحلاجة إىل قصر املخزونات على االستخدامات احلرجة، وضرورة أخذ مجيع املخزونات يف االعتبار 

عرب عن الرغبة يف احلصول على مزيد من كما أُ. لدى املوافقة على التعيينات لالستخدامات احلرجة
  . استند إليها حتليله للمعلومات الوصفيةاألسس اليتاملعلومات من الفريق بشأن 

 وأعربت ممثلة ،اجليدة االستراتيجيات الوطنية حتديثوأشار العديد من املمثلني إىل احلاجة إىل   - ١٢٨
اجلماعة األوروبية عن األمل يف أن حتذو البلدان األخرى حذو الدول األعضاء يف منظمتها وأن تقوم 

 ملواقترح أحد املمثلني أن تقدم البلدان اليت . ويلها إىل وثائق حيةبتحديث استراتيجياا بانتظام لتح
ينبغي أن حترز سوى تقدم ضئيل تقارير عن التدابري اليت تتخذها ملعاجلة هذا الوضع باعتبار ذلك عنصراً 

 ممثل آخر على ضرورة أن يستند النظر يف وشدد. يأخذه يف االعتبار اجتماع األطراف التاسع عشر
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 فريقويف هذا الصدد، شدد على ضرورة أن يقدم .  أفضل املعلومات العلمية املمكنةإىلت التعيينا
تكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بالنظر إىل حتقيق التخلص الكامل من بروميد امليثيل يف الكثري من ال

 القائمةاحلقائق  واقترح أن ينظر الفريق يف . الستمرار منح اإلعفاءات يف املستقبلأقوىالبلدان، مربرات 
 مستقلة دون النظر إىل القرارات السياسية اليت اختذا األطراف لدى وأن يصدر أحكاماًيف كل عام 

 العكس من ذلك، قال ممثلون آخرون إم غري متأكدين من وعلى. منح اإلعفاءات يف السنوات السابقة
 رغم املاضي، يف فيها إعفاءاتكانت متنح قطاعات وهلم على توصيات باإلعفاءات يف أسباب عدم حص
ودعا العديد من املندوبني إىل إتاحة املزيد من الوقت .  أية تغيريات واضحة يف ظروفهاأنه مل حتدث

وأهاب ممثل آخر . االستنتاجات اليت توصلت إليها جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيليف لنظر ل
حتديد من أجل بحث والتطوير  الالجم االستثمار يف أن تزيد من ٥بالبلدان غري العاملة مبقتضى املادة 

 يف ٢٠٠٨  عاموأوضح ممثل أستراليا أن كمية األرز اليت ستجري معاجلتها بربوميد امليثيل يف. بدائلال
 طن من ١,٨ الكمية التكميلية البالغة ه سيكون هناك حاجة إىل طن مما يعين أن٢٦١ ٣٠٠بلده تبلغ 

وأكد الرئيس املشارك للجنة اخليارات . اليت وافق عليها اجتماع األطراف الثامن عشربروميد امليثيل 
  .التقنية املعنية بربوميد امليثيل أن أستراليا قد قدمت هذا التوضيح للجنة

رئيس مشارك أنّ املمارسات املتبعة بشأن ، أوضح الفائضةورداً على سؤال يتعلّق باملخزونات   - ١٢٩
 الفائضةن طرف إىل آخر، ولكّن بعض األطراف أخذت يف احلسبان املخزونات املخزونات ختتلف م

  .تعييناا لكل سنة معينة يف درجستمن السنوات السابقة عند حساب الكميات اليت 

 أّنه ستجرى مناقشات ثنائية بني األطراف وفريق التكنولوجيا  إىل الرئيس املشاركوأشار  - ١٣٠
  .اليت مل يبت فيهاسائل والتقييم االقتصادي بشأن امل

لوقاية ما قبل الشحن واالتصاالت مع االتفاقية الدولية معاجلات تقرير عن تعاريف احلجر الصحي و  -باء 
 )١٨/١٤املقرر (ما قبل الشحن معاجلات و بشأن املسائل املتعلقة باحلجر الصحي اتالنبات

 يطلب إىل فريق ١٨/١٤نّ املقرر أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه للبند الفرعي، إىل أ  - ١٣١
 اهليئات التقنية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأن التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يتعاون مع

اتصاالته مع تلك اهليئات، بغية بيبلغ الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه السابع والعشرين 
لب املقرر إىل األمانة أن تقّدم معلومات وقائعية عن تعاريف كما ط. تنسيق العمل يف عدة جماالت

وقد . احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن مبقتضى الربوتوكول واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 مستكملة ملعلومات  متضّمنا٢٠٠٧ًجاء التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن عام 

ورقة تتضّمن تعاريف للحجر  أيضاً وأعّدت األمانة. باملقرر عمالً  اليت أجراها الفريقعن االتصاالت
ة باحلجر الصحي يالصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وذلك بالتعاون مع أعضاء فرقة العمل املعن

  . لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديومعاجلات ما قبل الشحن والتابعة

أكثر يت أعقبت ذلك، قال أحد املمثلني إّنه مثة حاجة ماّسة إىل تعاريف وخالل املناقشة ال  - ١٣٢
ألنشطة احلجر الصحي من أجل كبح الزيادة يف استخدام بروميد امليثيل يف تطبيقات احلجر تفصيالً 
، اليت توّد أن ٥على ضرورة توفري املساعدة التقنية للبلدان العاملة مبوجب املادة  أيضاً وشّدد. الصحي
  .اًكليّوع خبفض استخدام هذه املادة يف هذه التطبيقات أو التخلص منها تتط
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إلجراء مناقشات يف  أساساً مفيداً وأشار ممثل آخر إىل أنّ الورقة اليت أعدا األمانة ستشكّل  - ١٣٣
وقال . وجرى التشديد على أمهية أن تبلغ األطراف بالكامل عن احلاالت السائدة يف بلداا. املستقبل

حد املمثلني إّنه ينبغي على وجه االستعجال خفض استخدام بروميد امليثيل يف تطبيقات احلجر الصحي أ
 لتدابري الصحة ار الدويل وذلك بتوفري عدد أكثر من البدائل ضمن إطار املعي،ومعاجلات ما قبل الشحن

  . استخدام تلك البدائل عراقيل التسجيل اليت حتول دونإزالة وتشجيع األطراف على (ISPM-15) النباتية

ى الستخدام بروميد  حّد أعلوضعوحثّ ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية األطراف على   - ١٣٤
ع مواصلة التعاون بني يامليثيل يف أنشطة احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، وقال إّنه ينبغي تشج

 إمكانيات كبرية جداً لتحقيق ألنّ هناك هيئات بروتوكول مونتريال واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  .منافع متبادلة

 املسألةوشكر الرئيس املشارك اللجنة واألمانة على ما اضطلعتا به من عمل خبصوص هذه   - ١٣٥
  . ذا العملوقال إنّ تقرير االجتماع سوف حييط علماً

 لية اليت تستخدم بروميد امليثيلتطبيقات املختربية والتحليير عن وضع إجراءات بديلة يف جمال التقر  -جيم 
  )١٧/١٠املقرر (حالياً 

 طلب إىل فريق ١٧/١٠لبند الفرعي، إىل أنّ املقرر ذا اأشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه هل   - ١٣٦
ر ي عن تطّو تقريراًذلك مرة يف كل سنتني وبعد ٢٠٠٧التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقّدم يف عام 

املختربية والتحليلية اليت ميكن القيام ا دون استخدام املواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق وتوافر اإلجراءات 
 بتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ذا وأحاط الفريق العامل علماً. هاء من الربوتوكول

  .١٧/١٠لجدول الزمين الوارد يف املقرر ل اًاملسألة يف املستقبل وفقهذه ، واّتفق على تناول الشأن 

 عشر لألطراف يف الثامنتقرير االجتماع (اإلعفاءات املتعددة السنوات الستخدام بروميد امليثيل   -دال 
 )٩٤الفقرة ، UNEP/OzL.Pro.18/10(مونتريال بروتوكول 

لبند الفرعي، إىل أنّ مسألة إقرار معايري املوافقة على ذا اأشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه هل  - ١٣٧
س عشر والسادس اإلعفاءات املتعددة السنوات لالستخدام احلرج قد نظر فيها يف االجتماعني اخلام

بع عشر  االجتماع السايبلور على أن ١٦/٣أنّ األطراف اتفقت مبوجب املقرر عشر لألطراف، و
وأشار كذلك إىل أنّ أحد .  لتمديد العمل باإلعفاءات إىل أكثر من سنة واحدةلألطراف إطاراً

 الطرف إّنه  ذلكوقال ممثل. األطراف طلب إرجاء النظر يف املسألة إىل حني انعقاد االجتماع احلايل
يضطلع بقدر  حالياً ، فإّنهعلى الرغم من أنّ الطرف الذي ميثله يسلّم بقيمة اإلعفاءات املتعددة السنوات

 يفضل مرة  فهوذلكجلة استخدام بروميد امليثيل وللي ملعاعلى الصعيد احملهائل من األنشطة التنظيمية 
ومن مث، فقد وافق الفريق العامل على إرجاء النظر . أخرى إرجاء النظر يف املسألة إىل االجتماع القادم

  .٢٠٠٨العامل املفتوح العضوية يف عام يف املسألة إىل حني انعقاد اجتماع الفريق 
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تقرير  (٥املادة وجب  الضار باألطراف العاملة مبخيارات ملنع االجتار يف خمزونات بروميد امليثيل  -هاء 
 )٩٧الفقرة ، UNEP/OzL.Pro.18/10( عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال الثامناالجتماع 

، نظر ١/٤ -إ .ده، عمالً باملقرر لبند الفرعي، إىل أّن اذاأشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه هل  - ١٣٨
يف تقرير أعّده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن  السادس والعشرين ه، يف اجتماعالفريق العامل

اخليارات اليت قد توّد األطراف أن تنظر فيها ملنع االجتار مبخزونات بروميد امليثيل اليت تضّر باألطراف 
.  االستهالك لدى األطراف غري العاملة مبوجب هذه املادةوقت ينخفض فيهيف ، ٥ مبوجب املادة العاملة

  . على مناقشة املسألة يف االجتماع احلايلوافقكان قد لألطراف جتماع الثامن عشر االوالحظ أنّ 

 أخرى، وجرى وفود وعشرة وفدهوعرض أحد املمثلني مشروع مقرر بشأن املسألة أعّده   - ١٣٩
وقد كان هناك توافق يف اآلراء على أنّ هذه املسألة تكتسي أمهية . عميمه كورقة غرفة اجتماعاتت

كبرية، وأعرب عدة ممثلني عن اهتمامهم بالنص املقترح وقالوا إم يرغبون يف التعاون على وضع 
طراف املهتمة واتفق الفريق العامل على أن تناقش األ. لفريق العامل ككلل يكون مقبوالًمشروع منقّح 

  .ميع األطرافجل مرضنص املسألة على هامش االجتماع وعلى أن تسعى إىل وضع 

قدمي  قد اتصلت مباملهتمةأبلغ ممثل كينيا الفريق العامل بأن بعض األطراف فيما بعد و  - ١٤٠
 على وافق الفريق العاملعندئذ و.  أية تعليقات أخرىتردومل .  لالقتراح تأييدهاتمشروع املقرر وأكد

إىل اجتماع األطراف ) القسم باء(ذا التقرير هل األول يف املرفق ة الواردبصيغتهتقدمي مشروع املقرر، 
 أشارت إىل أنه ال ينبغي اعتبار مشروع املقرر قد ممثلة إلحدى البلدانغري أن .  فيهنظرالتاسع عشر لي

  .اناقشتهمل اك حاجةنت ه مازالاليتقتراح  الكثري من املسائل اهلامة فيما يتعلق باال لديه وفدهاألناعتمد 

 للرقابة على رابع متثالااللنظر يف حالة ل جلنة التنفيذ واجتماع األطراف لاستعراض تأجي - سادساً
 اا اليت تقدم ما يثبت أن احنراف٥ األطراف العاملة مبوجب املادة كلوريد الكربون من قبل

 )١٧/١٣املقرر ( عمليات حتليلية وخمتربية  الكيميائية يفاملادةعزى إىل استخدام تلك ت
، حبث ١٧/١٣أرجأ، مبوجب مقرره قد أشارت الرئيسة املشاركة إىل أنّ اجتماع األطراف   - ١٤١

 تقدم رابع كلوريد الكربون يف احلاالت اليت اليت تستخدم ٥عدم امتثال األطراف العاملة مبوجب املادة 
وأضافت قائلة . يف األغراض املختربية والتحليليةتستخدم ادة  هذه املأن على  األطراف دليالً هذهفيها
 وإّنه من املنتظر أن يتم يف عام ،ثالثة أطراف من هذا احلكممنذ اعتماد ذلك املقرر استفادت  هإّن

  . استعراض هذا اإلرجاء٢٠٠٧

طراف ن من األا طرف ما استهلكهوخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، الحظ أحد املمثلني أنّ  - ١٤٢
 كمية ضئيلة ميثلرابع كلوريد الكربون يف األغراض املختربية والتحليلية الثالثة اليت أبلغت عن استخدام 

وحثّ .  بقواعد االمتثال اليت ينص عليها الربوتوكولإخالالً، حىت يف حالة عدم اإلرجاء، ال تشكل
ستخدم بلدها ي إنّ د آخربلوقالت ممثلة . وقت للنظر يف هذه احلاالتختصيص   عدماألطراف على

ولذلك . هلا  العثور على بدائلحالياً رابع كلوريد الكربون يف أغراض خمتربية وحتليلية حمددة ال ميكن
  . ستطلب متديد اإلرجاءفهي

واتفق الفريق العامل على أنّ تقّدم األطراف اليت ترغب يف متديد اإلرجاء مشروع مقرر ذا   - ١٤٣
  .ف التاسع عشرالشأن إىل اجتماع األطرا
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 )١٥/٨املقرر (مستقبل إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية   - سابعاً 
، على ١٥/٨أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه للبند، إىل أنّ األطراف اتفقت، يف املقرر   - ١٤٤

ربية  يف األغراض املختاألساسي بإعفاء االستخدام ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١متديد العمل حىت 
  . وأشار إىل أّنه مت إعداد مشروعي مقررين بشأن هذه املسألة. والتحليلية

وعرض ممثل اجلماعة األوروبية مشروع مقرر أعدته منظمته وجرى تعميمه يف شكل ورقة   - ١٤٥
 ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ويقترح هذا املشروع متديد العمل باإلعفاء حىت . غرفة اجتماعات

  .ه بعض املستعملني من صعوبات يف تنفيذ البدائلملا يواجهنظراً 

ابان وكندا وفد بلده ووفود الي إعدادهيف وعرض ممثل الواليات املتحدة مشروع مقرر اشترك   - ١٤٦
ويدعو املقرر املقترح إىل .  اجتماعات غرفةيف شكل ورقة أيضاً جرى تعميمهوأستراليا ونيوزيلندا، و

املسألة هذه  عن إىل اإلبالغ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عوكما يدمتديد اإلعفاء ملدة أطول، 
  .وليس على أساس سنوي مرة كل أربع سنوات يقدمهيف تقرير التقييم الذي 

 املسألة يف مشاورات مناقشة يواصل مقدما مشروعي املقررينواتفق الفريق العامل على أن   - ١٤٧
 كما وافق الفريق.  لينظر فيهااع األطراف التاسع عشر اجتمبغية عرضها مرة أخرى علىغري رمسية 

الواليات املتحدة األمريكية من  واألوروبيةن املقدمني من اجلماعة العامل على تقدمي مشروعي املقرري
القسمان الم وميم على (ذا التقرير هل األول يف املرفق ة الواردبصيغتهواليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 

  . فيهمانظرىل اجتماع األطراف التاسع عشر ليإ) التوايل

جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن احلاجة إىل دراسة   -ثامناً 
 ٢٠١١ -  ٢٠٠٩ للفترة
 أن الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  إىل الرئيس املشاركأشارلدى تقدمي هذا البند،   - ١٤٨

، وأن  على أساس دورات متويل مدة كل منها ثالث سنوات١٩٩٠عمل منذ عام بروتوكول مونتريال ي
 أن  علىاألطرافوقد دأبت . ٢٠٠٨ - ٢٠٠٦ لتغطية الفترة ٢٠٠٥عام اختذ يف ديد جت آخر مقرر

وعلى .  لدراسة جترى بشأن التجديد القادماختصاصاتجتديد، لكل مقرر تضع، يف السنة السابقة 
  ملقرر التجديديف إطار األعمال التحضريية يف هذا العام ظر يف هذه املسألة فقد آن األوان للنذلك،

  .٢٠١١ - ٢٠٠٩يغطي الفترة و ٢٠٠٨ عام الذي سيتخذ يف

  موارد دراسة عن جتديدإلجراء إمجاعيوخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، ساد تأييد   - ١٤٩
امالً رئيسياً يف جناح تنفيذ بروتوكول عوأشار العديد من املمثلني إىل أن الصندوق كان . الصندوق
ولذا .  يف تنفيذ الربامج القطرية٥ساعد على وجه اخلصوص األطراف العاملة مبقتضى املادة مونتريال و

 عنصراً حامساً بالنظر إىل التحديات الكبرية اليت مازالت متبقية ميثللصندوق وارد افإن التجديد املالئم مل
 أن تزود الدراسة املفيدوقال بعض املمثلني إنه سيكون من . وما بعده ٢٠١٠ عام إىلخالل الفترة 

. ثما يكون ذلك ممكناً حي٢٠١١ بشأن فترات التجديد احملتملة بعد عام رشاديةإاألطراف مبتطلبات 
 مع اآلليات املالية التنسيقو الدراسة ينبغي أن تنظر فيهاات األخرى بشأن املسائل اليت وتتضمن االقتراح

ن أحد املمثلني قال إنه قد يكون من املستصوب انتظار غري أ .املصارفو وإدارة عملية التدمريى، األخر
  .نتائج الدراسة اليت جتريها أمانة الصندوق بشأن هذه املسألة األخرية
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 وأشار أحد املمثلني إىل االحتياجات اخلاصة للدول اجلزرية يف احمليط اهلادئ اليت حققت تقدماً  - ١٥٠
 حتتاج إىل املزيد ولكنهاارك ـيف وضع التشريعات ونظم الترخيص ويف تدريب موظفي اجلمكبرياً 
املساعدة للتخلص من املعدات بعد انتهاء عمرها وغري ذلك من النفايات الصلبة واملواد امللوثة،  من

 الفترة ولزيادة تدريب املوظفني وإعادة تشكيل شبكة جزر احمليط اهلادئ للعمل بشأن تغري املناخ يف
٢٠١٥ - ٢٠٠٦.  

) نيجرييا(ق على إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته السيد ديفيد اوموتوشو اتفمت االو  - ١٥١
  .ملواصلة النظر يف هذه املسألة) بلجيكا(والسيد جوزيف بايز 

 املشاركان الفريق العامل بأن أعضاء فريق هويف أعقاب مداوالت فريق االتصال، أبلغ رئيسا  - ١٥٢
 مجيع املسائل باستثناء تلك املتعلقة بسيناريوهات تكاليف تنفيذ األطراف العاملة علىقد اتفقوا ل االتصا

 للتنقيحات املقترحة يف اجلدول الزمين للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية ٥مبقتضى املادة 
 فضالً عن ١٨/٩ للمقرر ها اللجنة التنفيذية إعماالًيفلورية يف الربوتوكول، ونتائج الدراسة اليت جتر

  .القواعد واملبادئ التوجيهية املستقبلية بشأن حتديد األهلية للحصول على التمويل للمشاريع

 الفريق مشروع مقرر يعكس املرحلة اليت بلغتها مداوالته، لينظر فيهوأعد فريق االتصال   - ١٥٣
ووافق الفريق . اتفاق بشأاالعامل مع وضع أقواس معقوفة حول النصوص اليت مل ميكن التوصل إىل 

إىل اجتماع ) القسم جيم(ذا التقرير هل األول يف املرفق ة الواردبصيغتهالعامل على تقدمي مشروع املقرر، 
 . فيهاألطراف التاسع عشر للنظر

إن  لتعديل عدد املرات اليت جتتمع فيها اختصاصااتغيري النظر يف طلب اللجنة التنفيذية   - تاسعاً 
  مر ذلكى األاقتض

 اختصاصاالبند، إىل أنّ اللجنة التنفيذية طلبت تغيري ذا اأشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه هل  - ١٥٤
لضمان املرونة يف ترتيباا ومتكينها من االستجابة لتقلبات وذلك عدد املرات اليت جتتمع فيها تعديل ل

  .عملالعبء 

 أحدهم حثو.  باجتماعااترتيبات اخلاصةالوضع  عدة ممثلني السماح للجنة التنفيذية بأيدو  - ١٥٥
  .اعات اللجنة يف سالسة سري عملهاعلى أال يؤثّر أي ختفيض لعدد اجتم

 فريق االتصال املعين بتجديد موارد الصندوق يفمناقشة املسألة على  ووافق الفريق العامل  - ١٥٦
  .املتعدد األطراف

قد توصل إىل الفريق أن ب املشارك لفريق االتصال  الرئيسفادوعقب مداوالت فريق االتصال، أ  - ١٥٧
ووافق الفريق العامل على تقدمي .  الفريق العاملفيه نظريلتوافق يف اآلراء ووافق على مشروع مقرر 

إىل اجتماع األطراف التاسع ) القسم دال(ذا التقرير هل األوليف املرفق الواردة  بالصيغةمشروع املقرر 
 . فيهنظريعشر ل
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املقرر (رصد نقل املواد املستنفدة لألوزون عرب احلدود على نظم األطراف جمموعة تعليقات   - عاشراً
١٨/١٨( 
 تعيني خرباء ،١٧/١٦ للمقرر وفقاًلدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل أنه قد مت   - ١٥٨

الجتماع الثامن عشر  اإىل مِدقُمت  املواد املستنفدة لألوزون رصداستشاريني إلعداد تقرير عن نظم 
يف موعد التقرير إىل األمانة هذا  األطراف إىل تقدمي تعليقام على ١٨/١٨ودعا املقرر . لألطراف
وتلقت األمانة مثانية تعليقات ترد يف مرفق مذكرة األمانة . ٢٠٠٧مارس / آذار٣١ أقصاه

)UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/6( اليت تتناول هذه املسألة.  

 اجلماعة األوروبية مشروع مقرر بشأن منع االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة وقدم ممثل  - ١٥٩
وقال إن مشروع . حلدود فيما بني األطرافنقلها عرب الألوزون من خالل نظم أكثر فعالية لرصد 

 عية حددت نقاط الضعف يف رصد االجتار غري املشروع والبيانات املتعلقةت به دراسة تتبحاملقرر قد أو
وأشار .  القصري واملتوسط والطويلتتميز بفعالية التكاليف ملعاجلتها يف اآلجالبه، وبينت خيارات 

 وأعرب عن استعداده للعمل مع ، اليت ستجرى على مشروع املقررالتصويباتمن املتحدث إىل عدد 
  .صيغته النهائيةه يف وضعلاألطراف األخرى 

تراخيص استرياد وتصدير قوية لوا على أمهية إقامة نظم وشدد الكثري من املمثلني الذين حتدث  - ١٦٠
وأعرب .  وضمان التنفيذ الفّعال هلذه النظم،املواد املستنفدة لألوزون يف البلدان اليت مل تفعل ذلك بعد

 اإلضافية الكبرية فإن التدابري، داً جساسية املتطلبات األالوفاء ذه يتم ما ملالبعض عن االعتقاد بأنه 
 بلدان تفتقر بالفعل إىل سوف تشكل واجباً ثقيالً وأعباء إضافية على عاتق يف مشروع املقرر الواردة
عن وجهة نظر ترى أنه ال حاجة إىل املزيد من التدابري الدولية، األطراف حد ت ممثلة ألوأعرب. املوارد

. حمددةاجلة مشاكل  ملعإقليمية عندما متس احلاجة إىل ذلكتدابري وطنية واختاذ وأنه ميكن النظر يف 
 املضطلع ا يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ مبا يف األنشطةبت يف هذا الصدد، مثلما فعل آخرون، دوأشا

  .ذلك مشروع رتق ثقب السماء

 ةفحاكمأمهية تعزيز تدريب موظفي األوزون وموظفي اجلمارك يف على  أحد املمثلني شددو  - ١٦١
املقرر مسائل مثل التمويل مشروع  أن يعاجل أنه ينبغيهم إىل  وأشار عدد من.االجتار غري املشروع

املواد املستنفدة لألوزون اليت يتم إمساكها واالجتار من أجل التخلص على النحو الواجب من والتوجيه 
لمواد ل النقل غري املشروعيف املعدات اليت حتتوي على مركبات الكربون الكلورية فلورية وجتنب 

 بشأن عن خماوف بعض املمثلني برعوأ.  بدائل هلذه املوادخفى يف شكلاليت ت املستنفدة لألوزون
  .على التجارةآثاره  باحلاويات وأشار آخرون إىل احلاجة إىل النظر يف املتصلة االقتراح أحكام

 تقوم بإجراء البحوث اليت نظمةهذه املالضوء على أعمال  ممثل لوكالة التحريات البيئية وسلط  - ١٦٢
 قال و.لية عن االجتار غري املشروع باملواد املستنفدة لألوزون منذ منتصف تسعينات القرن املاضيالتفصي

جتار عدميي الضمري ميارسون كشفت عن وجود عمليات ريب واسعة النطاق وإن هذه البحوث قد 
بيانات بشأن أشار إىل أنه قد وجدت اختالفات كبرية يف الو. مبركبات الكربون الكلورية فلوريةاالجتار 

 أشار إىل التحديات اجلديدة اليت تواجه األطراف واليت من بينها وأخرياً. التجارة املعلنة فيما بني البلدان
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وعلى الرغم من . ميد امليثيلووبرمركبات الكربون اهليدروكلورو فلورية االجتار غري املشروع يف 
 لموسةالجتار غري املشروع بطريقة مل ييف التصدالنجاحات املتفرقة، أشار إىل أن هناك قصور عام 

  . تأييده الكامل ملشروع املقررولذلك فهو يعرب عن

وعلى ذلك . تعديالت على مشروع املقررأيضاً إدخال واقترح عدد من املمثلني اآلخرين   - ١٦٣
  .وافق الفريق العامل على مواصلة املناقشات بشأن املسألة يف فريق اتصال يرأسه ممثل نيوزيلندا

وأشار إىل أن الفريق قد . اً عن التقدم الذي أحرزه الفريقؤقتقدم رئيس فريق االتصال تقريراً م  - ١٦٤
 ٢ و١بشأن الفقرتني قد بدأ يظهر  يف اآلراء اً وأن توافق،٤ إىل ١ املنطوق منناقش بالفعل فقرات 
فيما ة املسبقة عن علم لموافقل وضع إجراء وباستصواب باء من الربوتوكول ٤املتعلقتني بتنفيذ املادة 

ب يف أن يواصل العمل وأنه غريوأشار إىل أن الفريق . ملواد املستنفدة لألوزون على التوايليتعلق با
على مجيع إلقاء نظرة أوىل على األقل يف غضون ساعتني أخريني من العمل من الفريق يتوقع أن ينتهي 

ق العامل من فريق االتصال مواصلة  طلب الفري،على ذلكبناء و. مشروع املقررمنطوق فقرات 
 .جهوده

درجة من ل هقيقحت رغم ،أن الفريقب أبلغ رئيس الفريق ، فريق االتصال من عملهانتهاءولدى   - ١٦٥
الدراسة ملشروع املقرر  مزيد من قد حتتاج إىل األطرافأن يرى توافق اآلراء بشأن مشروع املقرر، 

 وأجديدة حملية تدابري إدارية وصناعية قد تتطلب سن على الصعيد الوطين نظراً ألن بعض البنود 
.  الصناعية قد يكون مهماًواملؤسساتولذا فإن التشاور بني األطراف ووكاالت اجلمارك . إضافية

القسم (ذا التقرير هل األول يف املرفق ة الواردبصيغتهووافق الفريق العامل على تقدمي مشروع املقرر، 
 . فيهنظريلتاسع عشر لإىل اجتماع األطراف ا) هاء

 التحديات اليت سيواجهها بروتوكول بشأنالناشئة عن احلوار الرئيسية  املسائلعرض ملخص   -حادي عشر
 )١٨/٣٦املقرر (مونتريال 

الرئيس املشارك للحوار بشأن التحديات ) الواليات املتحدة األمريكية(قدم السيد توم الند   - ١٦٦
سلط  (UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/7) يف املستقبل، ملخصاً للحوار اليت سيواجهها بروتوكول مونتريال

 جماالت توافق اآلراء وتلك اليت حدث فيها خالف خالل االجتماع الذي استغرق فيه الضوء على
ن التقرير الكامل إ وقال. خالل عطلة اية األسبوع السابقة مباشرة لالجتماع احلايلاملعقود يومني 

 يوليه لكي يتسن لألطراف استعراض تفاصيل احلوار يف ذلك الوقت/اية متوزللحوار سوف يتوافر يف.  

 القصرية اليت أعقبت ذلك بشأن عرض الرئيسني املشار إليه، أشار ممثل دولة ةوخالل املناقش  - ١٦٧
 ٢٠٠٧عام  اجلزرية الصغرية إىل أن بالده قد حسنت من حالة امتثاهلا يف ئمن دول احمليط اهلادطرف 
وطلب من األمانة استعراض املتطلبات الوطنية . حكومة أملانيا والصندوق املتعدد األطرافمن  مبساعدة

املساعدة التقنية لتلك البلدان من خالل الصندوق وتقدمي ، ئاخلاصة ببلدان احمليط اهلادددة واإلقليمية احمل
ت الكربون مركبااملتعدد األطراف وذلك على وجه اخلصوص للمشاريع الرائدة بشأن بدائل 

  . غري املضرة بالبيئةاهليدروكلورو فلورية
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وأشار عدد من املمثلني إىل أمهية التعاون والتنسيق فيما بني بروتوكول مونتريال واالتفاقات   - ١٦٨
املشاركني للعمل احلوار  يوهنأ معظم املمثلني الذين حتدثوا رئيس. البيئية املتعددة األطراف األخرى

 الربوتوكول على تنقيحاتواقتراح أحد املمثلني أن تركز .  ودقة امللخص املقدماملمتاز الذي قاما به
  .هجناززال يتعني إ االمتثال الذي ما

وجرى نقاش واسع النطاق بشأن مشروع مقرر قدمته أستراليا وكندا واليابان والواليات   - ١٦٩
 الفريق العامل على أن يتوىل  الترتيبات املؤسسية للربوتوكول، ووافقبشأن حتسنياملتحدة األمريكية 

لصندوق املتعدد وارد ا باختصاصات التجديد القادم ملاملتعلقفريق االتصال الذي ينظر يف مشروع املقرر 
ودارت مناقشات أخرى بشأن مشروع مقرر مقدم من . مشروع املقرر هذا أيضاًالنظر يف األطراف، 

قش املسألتان يف الفصل الرابع انتو. ألطرافن وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع ابشأكندا 
 ."مسائل أخرى" وهوعشر أدناه 

قدم يف عام ت سربع اليتاأللفترة السنوات أفرقة التقييم رير اجماالت التركيز املقترحة لتق  -ثاين عشر 
 )١٥/٥٣ واملقرر ٦املادة ( ٢٠١٠
 من بروتوكول مونتريال تدعو إىل ٦أن املادة إىل الرئيس املشارك أشار لدى تقدمي هذا البند،   - ١٧٠

) لفأ (٢ واملواد ٢أن تستعرض مرة على األقل كل أربع سنوات، تدابري الرقابة اليت تنص عليها املادة 
  .على أساس املعلومات العلمية والبيئية والتقنية واالقتصادية املتوافرة) ط (٢إىل 

سق مع أفرقة التقييم إعداد مشروع ووافق الفريق العامل على أن يطلب من األمانة أن تن  - ١٧١
 .االجتماع التاسع عشر لألطرافلينظر فيه اقتراح بشأن البند 

  ربوتوكول مونتريالل مقترحة تنقيحاتمناقشة أي  -ثالث عشر

كان أمام الفريق العامل ستة مقترحات لتعديل بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالتخلص   - ١٧٢
 يف الوثيقتني ةردوايدروكلورية فلورية التدرجيي من مركبات الكربون اهل

)UNEP/OzL.Pro/WG.1/27/8/Rev.2و Corr.1( .م ممثلو األطراف املقدمة لتلك املقترحات وهي اوق
زيا املوحدة وموريتانيا وموريشيوس والواليات املتحدة األمريكية واألرجنتني والربازيل يواليات ميكرون

 بعرض مقترحام وإعطاء حملات عامة - را بصورة مشتركةبصورة مشتركة وأيسلندا والنرويج وسويس
 .نقاطها البارزةموجزة عن 

وخالل املناقشات التالية، أعرب الكثري من املمثلني عن شكرهم لألطراف التسعة اليت وضعت   - ١٧٣
. ت للغاية للمناقشااً مفيداًأساسثل، على حد قوهلم، متاليت و الفريق العامل املطروحة علىاملقترحات 

ن هناك زيادة كبرية يف إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية ألوكان هناك قبول عام 
ن أ و،٥ من املادة ١األطراف العاملة مبقتضى الفقرة قبل سيما من  فلورية خالل السنوات األخرية وال

 يكون للمواد  قدمبا على نطاق واسع واالعترافويف ضوء هذا االنشغال . ل مشكلة كبريةثذلك مي
 تعجيليف تغري املناخ، أكد العديد من املمثلني أن مثة حاجة واضحة إىل من تأثري املستنفدة لألوزون 

 .املوادهذه اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من 
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غري أن اآلراء اختلفت بشأن اجلدول الزمين الدقيق الذي ينبغي املوافقة عليه لتجميد مركبات   - ١٧٤
قال بعض املمثلني إن من الضروري اعتبار العام و. روكلورية فلورية والتخلص منهاالكربون اهليد

ن من األفضل السماح بالنمو من ذلك املستوى إالّ أن أأرقام بالفعل، خط أساس، وعنه  ةتوافراملاضي امل
ميد  الزمنية للتججلداول اتعجيلكذلك، دعا بعض املمثلني . آخرين فضلوا تعيني تاريخ يف املستقبل

 مع لووالتخلص التدرجيي، وأوصى آخرون باإلبقاء على مواعيد التجميد والتخلص التدرجيي احلالية و
وأعربت بعض البلدان عن تأييدها ملعاجلة تلك املركبات الكلورية . بعض التخفيضات املرحلية

هذا مثل ن إرين قالوا أن آخ  إالّعلى استنفاد األوزون أوالًاألكرب  قدرةالهيدروكلورية فلورية اليت هلا 
كما اختلفت اآلراء . النهج التمايزي قد يتسبب يف حدوث خلط وزيادة تكاليف اإلدارة واالمتثال

. بشأن ما إذا كان ينبغي السماح بإعفاءات من التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 من حيث أا فيدة بيئياًاملية فلورية وأيد أحد املتحدثني تطبيق إعفاءات ملركبات الكربون اهليدروكلور

 آخرين أن السماح بينما كان من رأي، تغري املناخاحليلولة دونتساعد على حفظ الطاقة ومن مث 
 .املربرات الغامضة سيكون عرضة إلساءة االستخدامما أطلقوا عليه صفة باإلعفاءات على أساس 

 أشاروالتخلص التدرجيي، ستصوب التعجيل بابأنه من املويف حني سلم العديد من املتحدثني   - ١٧٥
. عكس ما هو مطلوبذلك إىل قد يؤدي ف ، على الصناعات الوطنيةأثقل من الالزمبعدم فرض أعباء 

 بالتخلص املتعلق يف العمل جهود لضمان أن تكون الصناعة شريكاًبذل وقالوا إن األمر حيتاج إىل 
 من املتحدثني احلاجة إىل توفري الدعم كثريوأكد . لوريةالتدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية ف
إىل مزيد من  أيضاً ، وأشار آخرون إىل أن مثة حاجة٥املايل والتقين لألطراف العاملة مبقتضى املادة 

إىل أن بوسع برنامج األمم املتحدة للبيئة أن  أيضاً وأشار أحد املمثلني. الدعم فيما يتعلق بتحديد البدائل
 .دة بيانات خاصة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لتيسري عملية التخلص التدرجيييدير قاع

على أن الصندوق املتعدد األطراف سوف يضطلع بدور رئيسي يف  أيضاً وساد اتفاق عام  - ١٧٦
أن  قترحاًو.  حتقيق أية أهداف يتفق عليها يف اية املطافيف ٥مساعدة األطراف العاملة مبقتضى املادة 

وحتدث العديد من .  بشأن جتديد موارد الصندوقاملرتقبةالنظر يف املسألة يف سياق املناقشات يتم 
اف للمرافق  ختصيص موارد من الصندوق املتعدد األطرحتظراملمثلني عن احلاجة إىل تعديل القواعد اليت 

لصندوق للتحول إىل  من االيت تلقت يف السابق دعماًتلك  أو ١٩٩٥يوليه /اليت أنشئت بعد متوز
هذه  تغيري قال إنه ال ينبغيقد  وإن كان أحد املتحدثني ،مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

 .القواعد

 وجهات النظر بشأن هذه املسألة وأمهيتها، وافق الفريق العامل على للتباين الواسع يف ونظراً  - ١٧٧
والسيد ماز ) جورجيا(لسيد بيكيل توشيشفيلي إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية يشترك يف رئاسته ا

 ريثتلقضايا قيد املناقشة ا  بأنويف حني جرى التسليم. ملواصلة النظر يف هذه املسألة) هولندا (غويت
فق شواغل قانونية هامة مبا يف ذلك احتمال أن تتطلب بعض املقترحات تعديالت على الربوتوكول، ات

  . إىل أن يتم التوصل إىل قدر أكرب من توافق اآلراء بشأن املقترحات قانوينعاملعلى إرجاء إنشاء فريق 
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يدعو إىل اختاذ قدم ممثل الكويت مشروع مقرر وباإلضافة إىل املقترحات اليت نوقشت أعاله،   - ١٧٨
تدابري شىت فيما يتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورو فلورية يف ضوء التنقيحات املقترحة جلدول 

 إعراب مع ،قترحوأعرب الكثري من املمثلني عن تأييدهم مل. بروتوكول مونتريالملواد يف التخلص من ا
 اليت تعاجل مسألةعن القلق من أنه يغطي مسائل جتري معاجلتها بواسطة أفرقة االتصال الوفود  حدأ

 أن ممثلني غري. اإلسراع بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملسائل املالية
 يتعني النظر لذلكيعاجل قضايا فريدة بطريقة شاملة وهذا املقرر ن إآخرين اعترضوا على ذلك وقالوا 

  .آخر تعديالت خمتلفة على مشروع النصممثل واقترح . فيه

املقدم من الكويت بصيغته الواردة يف املرفق ووافق الفريق العامل على تقدمي مشروع املقرر   - ١٧٩
بوسع يكون  أن اسسأ لىإىل االجتماع التاسع عشر لألطراف ع) القسم ألف(التقرير األول هلذا 

بني الدورات، والنظر يف  يف مشروع املقرر خالل فترة ماإدخاهلا األطراف مناقشة التغيريات املمكن 
  . االجتماع التاسع عشر لألطرافيف يف مونتريال التفصيلاملسألة بقدر أكرب من 

 زميله أيضاً باسم الذي كان يتحدث يتوغ السيد فاداوالت فريق االتصال، أويف أعقاب مد  - ١٨٠
أن أعضاء الفريق قد قرروا أن يؤسسوا مناقشام على ورقة القضايا املدجمة اليت أعدها بالرئيس املشارك 

اليت ها الرئيسان املشاركان لتعكس املناقشات يف فريق االتصال نقحالرئيسان املشاركان للفريق واليت سي
وأكد أن الغرض من ورقة القضايا هذه . ها يف شكل مرفق ذا التقريرجادروافق الفريق العامل على إ

كما وافق . هو أن تكون عوناً للمناقشات بشأن املسألة وليس املقصود منها أن تستبق أية نتيجة ائية
  . يف منت هذا التقريره ملداوالتالسردعلى أن يطلب من الفريق العامل إدراج هذا االتصال فريق 

 باجلدول التعجيل احملتمل ملناقشة عاماً اًأنه على الرغم من أن هناك استعداداملتحدث وأكد   - ١٨١
الزمين للتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبقتضى الربوتوكول، فإن العديد من 

 فيما يتعلقاجهون صعوبات عديدة األطراف ذكروا أثناء مناقشات الفريق أم أو صناعام قد يو
  . الزمنيةوالقيودتوافر وجدوى البدائل هذه املواد من عدة نواح من ناحية  نالتخلص مب

فيما يتعلق  حمتويات ورقة القضايا املدجمة اليت تتضمن أربعة خيارات رئيسية خلصوبعد ذلك   - ١٨٢
من اإلنتاج التدرجيي لتخلص  أساس لألطراف وجمموعة من اخليارات لتوقيت اية ابوضع خطوط

كما أدرج الفريق خيارات بشأن التخلص من .  املصاحبة لذلكواالستهالك والسنوات والنسب املئوية
 إال أنه جرى التسليم بأن .أسرع من البعض اآلخروترية بعض مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ب

وكانت مسألة اإلعفاءات من بني نقاط . طرافسيظل نقطة ختضع للنقاش فيما بني األ" يزاالتم"مفهوم 
وتبادل أعضاء فريق االتصال وجهات النظر بشأن . املناقشة ذات الصلة الواردة يف ورقة القضايا املدجمة

املنافع البيئية " مفهوم وبشأن ،الستخدامات األساسية مبا يف ذلك مدى احلاجة إليها وتوقيتهااإعفاءات 
، وهي املناخومسألة املنافع املشتركة والعالقة بني طبقة األوزون ومحاية وعيوبه  يف ذلك مزاياهمبا " العليا
  ." أخرىمسائل"النب  وردت عدة مرات مبا يف ذلك يف سياق مسائل
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 التكنولوجيا والتقييم فريق نتائج الدراسة اليت جيريها رؤيةوأعرب الفريق عن تطلعه إىل   - ١٨٣
 أا ستتضمن الكثري من املعلومات اليت ستكتسي أمهية يعتقدليت  وا١٨/١٢ملقرر بااالقتصادي عمالً 

كما وافق الفريق على أن يوصي الفريق العامل بأن يشجع بقوة . بالنسبة للمناقشات بشأن هذه املسألة
 به من حتليالت وحسابات بشأن خمتلف تقدماألطراف واملنظمات ذات الصلة على تقاسم ما 

لكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف التنقيحات امن مركبات  املعجلسيناريوهات التخلص 
  . على شبكة الويبألمانةاعلومات لألمانة لوضعها على موقع املتلك  وأن تقدم ،املقترحة للربوتوكول

 يف التنقيح والتعديل من املهم أال يغيب عن البال التمييز بني هووافق الفريق أيضاً على أن  - ١٨٤
 الفريق اموق.  فقطالتنقيحعلى يف الوقت الراهن لفريق ومناقشاته تتركز ا واليةأن الربوتوكول، و
 اخليارات املتعلقة باالحتياجات احمللية األساسية قبل أن ينتقل إىل املسائل املتعلقة مبناقشة وحتسني
بشأن هذه املسائل  جداًوأشار إىل أن ممثلي البلدان املاحنة قد أدلوا مبالحظات مشجعة . بالتمويل واملالية

العديد منهم للنهج العملي واإلجيايب لبلدام، وأن هذه املالحظات كانت موضع ترحيب من تأكيد مع 
وكان العنصر األخري يف ورقة القضايا املدجمة يتعلق بتطبيق  .٥ممثلي األطراف العاملة مبقتضى املادة 

وناقش الفريق .  واو من الربوتوكول٢ن املادة  م٧البدائل السليمة بيئياً على النحو املبني يف الفقرة 
  .كماقتراحات مفيدة بشأن متديد تطبيق ونطاق هذا احل

األطراف قد كالً من  أن مفادهاعن وجهة نظر الفريق اليت املتحدث ويف اخلتام، أعرب   - ١٨٥
ية  بشأن مسألة مركبات الكربون اهليدروكلورغريه من األطرافاكتسب فهماً أفضل لوجهات نظر 

سليماً ملواصلة املناقشات  أساساً أن ورقة القضايا املدجمة سوف تشكلمن نه على ثقة قال إ و.فلورية
بالتخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية تعلقة املالربوتوكول حكام ألبشأن التنقيحات املقترحة 

  .فلورية

مفادها أن يتم تشجيع األطراف وافق الفريق العامل على التوصية اليت قدمها فريق االتصال و  - ١٨٦
واملنظمات ذات الصلة بشدة ودعوا إىل تقاسم حتليالا وحساباا املتعلقة مبختلف سيناريوهات 
التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو كلورو فلورية الواردة يف مقترحات تنقيح 

ومت االتفاق .  على موقع األمانة على شبكة الويب ا إىل أمانة األوزون لوضعهاالربوتوكول، وأن تبعث
أيضاً على تقدمي ورقة القضايا املدجمة اليت أعدها الرئيسان املشاركان، بصيغتها املعدلة لكي تعكس 
املناقشات اليت دارت يف فريق االتصال، إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف باعتبارها نقطة انطالق 

 .وترد الورقة يف املرفق الثاين هلذا التقرير. سألةملزيد من املناقشة هلذه امل

  مسائل أخرى - رابع عشر 
  ٥ من املادة ١تغيري وضع رومانيا إىل طرف غري عامل مبوجب الفقرة   -ألف 

وطلب مشروع . بالنيابة عن رومانياة مشروع مقرر قدمه وفده  األوروبياجلماعةعرض ممثل   - ١٨٧
، ألّنها أصبحت ٥ من املادة ١البلدان النامية العاملة مبوجب الفقرة املقرر رفع اسم رومانيا من قائمة 

واتفق . ٥عامل مبوجب املادة الطرف غري ال التزامات تتحمل وينبغي أن ، يف االحتاد األورويبدولة عضواً
إىل  ،)القسم سني(، بصيغته الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير الفريق العامل على إحالة مشروع القرار

  .نظر فيهياجلزء الرفيع املستوى من اجتماع األطراف التاسع عشر ل
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  ترتيبات انعقاد اجتماع األطراف التاسع عشر  -باء 

 حول ترتيبات اجتماع األطراف التاسع عشر الذي سيعقد يف قصر قّدمت ممثلة كندا عرضاً  - ١٨٨
، وحول االحتفاالت يف ذلك ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ إىل ١٧املؤمترات مبونتريال خالل الفترة من 

 يف تشتركحلقة دراسية ستعقد  ه وقالت إن.االجتماع بالذكرى العشرين لربوتوكول مونتريال
.  وزير١٠٠سبتمرب ومن املتوقع أن يشارك فيها أكثر من / أيلول١٦استضافتها كندا واليونيب يف 

م حفل عشاء احتفاالً باليوم الدويل سبتمرب معرض للعلم والتكنولوجيا ويقا/ أيلول١٦يف  أيضاً وسيبدأ
ن من املقرر عقد اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع التاسع عشر لألطراف يف إ أيضاً وقالت. لألوزون

 وشّددت على أنّ االجتماع سيكون مبثابة حدث أخضر ال تنجم عنه .سبتمرب/ أيلول١٧يوم االثنني 
تيبات اللوجستية هلذا االجتماع وما يتصل به من سوى تبعات بيئية ضئيلة، وتناولت بالوصف التر

  . حكومته للترحيب باألطراف يف بلدهاتطلعوأعربت يف اخلتام عن . أحداث جانبية وحفالت استقبال

  اليوم العاملي للبيئة  -جيم 

ب الرسوم املتحركة املعنون يز كتي السيد ماركو غونزالأصدر باليوم العاملي للبيئة، احتفاالً  - ١٨٩
، املدير السيد آخيم شتاينر فيه فعليف نفس الوقت الذي  )Ozzy goes polar(" ي يذهب إىل القطبأوز"

. ن يف األرجنتني وكوستاريكا وكوبا واملكسيكو النرويج وآخر يفنفس الشيء التنفيذي لليونيب،
قرر املقتضى طبقة األوزون مبالدولية لسنة ال كوا باإلضافة إىل، ٢٠٠٧ز إنّ سنة يوقال السيد غونزال

ذلك، يصّور الكتيب كيف يؤثّر استنفاد األوزون ل اًاكرإدو. السنة القطبية الدوليةهي أيضاً ، ١٦/٤٥
وتغري املناخ وامللوثات العضوية الثابتة يف املناطق القطبية وكيف ميكن لألطفال وأسرهم أن يسهموا يف 

 يف إعداد هذا الكتيب فرقة محاية وقد اشتركت.  هذه العواملالتخفيف من املشاكل اليت حتدثها
، ومكتب برنامج السنة القطبية  باليونيباألوزون التابعة لشعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد

 بشأن امللوثات ستكهوملاتغري املناخ، وأمانة اتفاقية بشأن الدولية، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
. ، وقاعدة بيانات معلومات املوارد العاملية يف أرندال التابعة لليونيب، وأمانة األوزونالعضوية الثابتة
  . املشاركنيالفريق العاملرئيسي  من الكتيب إىل بعد ذلك نسخاًغونزاليز وأهدى السيد 

  عرض ممثل قطر لترتيبات عقد االجتماع العشرين لألطراف  -دال 

ألعمال التحضريية لعقد االجتماع العشرين  للتقّدم احملرز يف ا وجيزاًقّدم ممثل قطر عرضاً  - ١٩٠
 بعثة تنسيق قام ا تلك األعمال ومشلت. ٢٠٠٨ي عام ستضيفه قطر يف ينتظر أن تلألطراف، الذي 

وأعرب ممثل قطر يف اخلتام . مانة األوزون إىل الدوحة حيث سيعقد االجتماعأل األمني التنفيذي مؤخراً
افة اجتماع  وأكّد جمّددا عرض قطر استض للترحيب مبمثلي األطراف يف بلدهحكومتهتطلع عن أنّ 

  .٢٠٠٨األطراف يف عام 

  صحفيةالواد املجمموعة   -هاء 

وقال الجتماع، لة يصحفاملواد الجمموعة  ممثل األرجنتني إىل تعليق سبق أن أدىل به بشأن أشار  - ١٩١
 املسائل املؤسسية  - واو . من املناقشةهسحبيود أن أنه ياملسألة مع األمانة وهذه ناقش قد إنه 
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 ممثل الواليات املتحدة مشروع مقرر بشأن تنقيح الترتيبات املؤسسية لربوتوكول عرض  - ١٩٢
وقال إن التحديات املختلفة اليت ستواجه . واليابانوالواليات املتحدة  استراليا وكندا مقدم منمونتريال 

 وأن مشروع ، لربوتوكول مونترياللهياكل املؤسسيةل تعديالًتتطلب  ٢٠١٠األطراف يف فترة ما بعد 
  .املقرر يهدف إىل مساعدة األطراف على اختاذ قرارات مستنرية يف هذا الصدد

لحاجة إىل تنقيح الترتيبات لوخالل املناقشات اليت جرت يف أعقاب ذلك، ساد إدراك عام   - ١٩٣
بشأن تنوعت  إالّ أن وجهات النظر .ظروف املتغريةاملؤسسية للربوتوكول يف وقت ما استجابة لل

وحث العديد . تم فيهيالذي ينبغي أن الزمين الكيفية اليت ميكن ا حتقيق ذلك على خري وجه واإلطار 
أن عمل الربوتوكول ضمناً املقترحات اليت قد تعين يف نظر ال لدى احلذرمن املمثلني على التزام جانب 
 يتعني عمله فيما مما أنه مازال هناك الكثري ت أظهرقدحصيلة احلوار أن وعلى وشك أن ينتهي خاصة 
االمتثال واالجتار غري املشروع والتخلص التدرجيي من مركبات قضايا يتعلق ببعض القضايا مثل 
  .الكربون الكلورية فلورية

حد املهام أن توضع يف موقع واإىل  رميوأعرب العديد من املمثلني عن القلق إزاء اقتراح ي  - ١٩٤
 األنشطة ذات الصلة باألوزون داخل وسائراإلدارية ألمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف 

إىل  عدد من املمثلني شاروأ. ملنظمات املعنيةاواليات اختالف  بالنظر إىل ،برنامج األمم املتحدة للبيئة
التابع االمتثال على  ةساعدامل برنامج يف إطار ٥ العاملة مبقتضى املادة األطرافها اتلقتاملساعدات اليت 

 يف التكاليف قتصاد بعدم االرتياح إزاء التغيريات املؤسسية أو مبادرات االنشعروقالوا إم يو، بيلليون
ترشيد الوظائف الزائدة عن احلاجة، حماولة  من وبدالً. خلطرإىل االربنامج ذلك اليت قد تعرض سالمة 

نه يف حني إوقال العديد من املمثلني .  والياابعد إجنازتدرجيياً التخلص منها  يتم أناقترح أحد املمثلني 
، فإن من السابق ألوانه يف املستقبل الربوتوكولأن الدراسات سوف تكون مفيدة يف إرشاد توجهات 

  .يت يتخذ فيها قرارالقضايا الأوالً البت يف  يتعني إذ أنهإجراء هذه الدراسات 

جتديد موارد الصندوق املتعدد الذي يناقش  فريق االتصال تقلالفريق العامل على أن ينووافق   - ١٩٥
  . إىل دراسة مشروع املقرر، من ذلك العملائهنتها بعد ،األطراف

قدم أحد الرئيسني املشاركني لفريق االتصال تقريراً مرحلياً عن مداوالت الفريق بشأن   - ١٩٦
مل لكنه افق على اقتراح يتيح للجنة التنفيذ االجتماع ليوم إضايف، وقال إن الفريق قد و. مشروع املقرر

ورأي الكثريون يف الفريق أن مشروع املقرر سوف .  آخريءتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن أي شي
كثري من املسائل اليت أثريت خالل احلوار بشأن القضايا اليت تواجه بروتوكول  تكون له آثار على
 خالل عطلة اية األسبوع السابقة على هذا االجتماع، وأن تلك املسائل حتتاج مونتريال الذي عقد

 .هي نفسها إىل املزيد من النقاش ولذا فإن مشروع مقرر من النوع قيد النظر قد يكون سابقاً ألوانه

 وعقب .وبناء على طلب الفريق العامل، واصل فريق االتصال مناقشاته بشأن مشروع املقرر  - ١٩٧
جراء املزيد من إل التقدم الكبري الذي أحرز، بأن هناك حاجة، برغم الرئيسان املشاركان ادفذلك أ

وقال إن الفريق قد وافق على أن تتضمن تلك املناقشات . مشروع املقرربشأن املناقشات يف املستقبل 
اجه  األساسية اليت أثريت خالل احلوار بشأن القضايا اليت تولمسائلعام لحبث  إلجراء اًوقت
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. وأكد أحد املمثلني أن الطرف الذي ميثله ليس يف وضع يسمح له بتأييد مشروع املقرر. الربوتوكول
ذا التقرير هل األول يف املرفق ةالواردبصيغته  وافق الفريق العامل على تقدمي مشروع املقرر، مث منو
  . فيهنظريإىل اجتماع األطراف التاسع عشر ل) القسم واو(

  ون بني أمانة األوزون واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرىالتعا - زاي

 وأمانات األوزونأحد املمثلني بشأن تبادل املعلومات بني أمانة من  على سؤال سابق اًورد  - ١٩٨
سابق  املمثل إىل تقرير ذلك زوانزاليغ السيد ماركو أحالاالتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، 

 من مذكرة األمانة بشأن القضايا املطروحة للمناقشة بواسطة اجتماع األطراف ٥٣الفقرة (ألمانة ل
ن األطراف بشأن طلب م هاً، طلبت فيها توجي))UNEP/OzL.Pro.18/2(واملعلومات املوجهة لعنايتهم 

أيضاً أشار و .املؤمتر الدويل املعين بإدارة املواد الكيميائية معلومات من األطراف يف معاهدات األوزون
خرى األتعددة األطراف املتفاقات االطراف يف األعلى ما يبدو ا مإىل حالتني أخريني طلبت فيه

، ولكن هذه االتفاقات األخرى مل تعرض على املاليةمعلومات من بروتوكول مونتريال بشأن القضايا 
  .اإلطالق هاتني احلالتني على أمانة األوزون

  ول األعمال املتعدد السنوات الجتماع األطراف وجدإعالن مونتريال  -حاء 

 وقالت إن املواد املستنفدة لألوزون "إعالن مونتريال"قدمت ممثلة كندا مشروع وثيقة بعنوان   - ١٩٩
على معظم مت القضاء ، وأكدت أنه بعد ذلك بعقدين  عاما٢٠ً االقتصاد العاملي منذ سائدة يف ظلت

 اإلشادة بربوتوكول مونتريال، وجتدر. ها خالل فترة قصريةهذه املواد ويتوقع التخلص الكامل من
 أن إعالن مونتريال سيمكن مفاده رأيوأعربت عن .  للتعاون الدويل بارزاً، بوصفه منوذجاًعموماً

  . الكثرية التحديات الباقيةوتسليط الضوء علىاألطراف من إعادة تأكيد التزامها بالربوتوكول 

وقدم ممثل آخر لكندا مشروع مقرر بشأن وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع   - ٢٠٠
وقال إن من املتوخى أن يستكمل مشروع املقرر . األطراف ملعاجلة القضايا الرئيسية املتعلقة بالسياسات

برزت  يعاجلها الربوتوكول واليت ي أنينبغمشروع إعالن مونتريال ويهدف إىل حتديد القضايا الرئيسية 
 وأشار إىل أن كندا .بشأن حتديات املستقبلمؤخراً  الذي جرى خالل احلوار  وخصوصاًضيا العام امليف
دعو إضايف ي إدراج أن من املستصوبدراجها يف املقرر، كما أشار إىل إلأفكار أخرى لقبول  ستعدةم

  . املتعددة األطرافع االتفاقات البيئية األخرىإىل النظر يف سبل حتسني التعاون والتآزر م

األول املرفق الباب زاي من  يف ة الواردبصيغتهوافق الفريق العامل على تقدمي مشروع املقرر،   - ٢٠١
ىل اجتماع األطراف  إاملرفق الثالث ذا التقرير  يف ة الواردبصيغته وإعالن مونتريال،  التقرير ذا 

كما وافق على أنه ميكن مواصلة العمل فيما بني الدورات بشأن الوثيقتني من .  فيهنظريالتاسع عشر ل
  .خالل حوار إلكتروين
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  الوظائف الشاغرة يف فريق التقييم العلمي  -طاء 

تقالة  اسان تتضمنتني رسال٢٠٠٧مايو /ن األمانة قد تلقت يف أيارإقال األمني التنفيذي   - ٢٠٢
إىل وأشار . رئيسني مشاركني لفريق التقييم العلمي مها السيد دانييل الربيتون والسيد روبرت واطسون

ثالثة توجد اآلن صبيهما ووفاة رئيس مشارك آخر هو السيد جريالد ماجري، نه نتيجة لتركهما منأ
ب صهذه املناشغل  لوقال إن الفريق أوصى ببعض األفراد. مناصب شاغرة لرؤساء مشاركني يف الفريق
  . تقدمي ترشيحات رمسيةترغب يفاف ما إذا كانت شوإنه قد جرى اتصال باحلكومات الستك

ووافق الفريق العامل على أن ينظر االجتماع التاسع عشر لألطراف يف تعيني الرؤساء   - ٢٠٣
  .مشاركني جدد للفريق

   على السيد دونستان سورهايندودقيقة صمت حداداً  -ياء 

غوا ينتأار األمني التنفيذي بأسف إىل وفاة السيد دونستان سورهايندو مسؤول األوزون يف أش  - ٢٠٤
 لشبكة موظفي األوزون يف  مؤسساً سورهايندو كان عضواًقال إنو. اليت حدثت مؤخراًوبربودا 
 خسارة  إسهامات كبرية لشبكته اإلقليمية، ومتثل وفاتهوقدمالكارييب الناطقة باإلجنليزية، البحر منطقة 

  . عليهووقف الفريق العامل دقيقة حداداً. كبرية لدوائر األوزون

  اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال مبناسبة الذكرى العشرين إلنشاء الربوتوكول عن توزيع كتيبني  -كاف 

 اتفاقية فيينا ة من كتييبعأبلغ األمني التنفيذي الفريق العامل بأن الطبعة الساب    -  ٢٠٥
وأنه سوف ترسل مبناسبة الذكرى . مجيع لغات األمم املتحدةإىل ل مونتريال قد ترمجت وبروتوكو
 االتصال الرئيسية جلميع مراكز إىل  باللغة ذات الصلةربوتوكول مونتريال نسخلالعشرين السنوية 
  .األطراف

  ذي لليونيبمالحظات املدير التنفي   -الم 

عاجلة املسائل املتصلة  على ما بذلوه من جهود مضنية ملهّنأ السيد شتاينر املمثلني احلاضرين  -  ٢٠٦
صت قبل االجتماع احلايل وقال إّنه سعد ملا علم بأنّ األطراف خّص. بنجاح تنفيذ بروتوكول مونتريال

شأن التحديات الرئيسية املقبلة اليت ستواجه بروتوكول مونتريال، للفريق العامل يومني إلجراء حوار ب
.  املناسبة للتحديات اليت مت التعّرف عليها يشك يف أنّ األطراف ستّتفق على احللوله الوأضاف قائال إّن

مركبات الكربون لخطة املقترحة بشأن اإلسراع بالتخلص التدرجيي من  التحليل التقين لوقال إنّ
ظم بة ملع بالنسات متاحة ألنّ ذلك يشري إىل أنّ اخلياردفعه إىل الشعور بالتشجيعياهليدروكلورية فلورية 

اإلسراع وأضاف قائال إنّ . وإىل أّنه ينبغي حبثها على أساس سالمتها من الناحية البيئيةاالستخدامات 
سوف  غازات دفيئة، أيضامركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، اليت هي بالتخلص التدرجيي من 

  .يتيح كذلك فوائد مناخية باحلّد من احتماالت االحترار العاملي

جتماع التاسع عشر لألطراف وما وأشاد السيد شتاينر حبكومة كندا لعرضها استضافة اال  -  ٢٠٧
وقال . ٢٠٠٧سبتمرب /يتصل به من أحداث لالحتفال بالذكرى العشرين لربوتوكول مونتريال يف أيلول
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 فرصة للتفكّر يف ما أجنزته ويف تنفيذ الربوتوكول يفإنّ االحتفاالت ذه الذكرى ستتيح لألطراف 
  .٢٠٠٨طراف يف عام ورّحب أيضا بعرض حكومة قطر استضافة االجتماع العشرين لأل. املستقبل

 اعتماد التقرير -خامس عشر
 على أساس مشروع التقرير الوارد ٢٠٠٧يونيه / حزيران٧يوم اخلميس يف اعتمد هذا التقرير   - ٢٠٨

بوضعه يف صيغته النهائية أمانة األوزون  إىل وعِهد. Add.1 وUNEP/OzL.Pro/WG.1/27/L.1يف الوثيقتني 
 .اختتام االجتماعبعد 

 اختتام االجتماع - سادس عشر
وعقب تبادل عبارات ااملة التقليدية، أعلن اختتام االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل   - ٢٠٩

 ٧خلميس  من مساء يوم ا٥٥/١٧ املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال يف الساعة
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران
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  املرفق األول

ن للفريق العامل املفتوح يمشاريع املقررات اليت قدمتها األطراف يف االجتماع السابع والعشر  -أوالً 
  العضوية لينظر فيها االجتماع التاسع عشر لألطراف

  :الجتماع التاسع عشر لألطراف يقررإن ا[

  ضايف بشأن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةالعمل اإل: [  ]/١٩مشروع املقرر   -ألف 

بالتنقيحات الستة اليت اقترحتها تسعة أطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن اإلسراع إذ يسلّم 
بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، واألثر املزدوج لتلك التنقيحات سواء 

  لتخفيف من مشكلة تغّير املناخ،من ناحية إنقاذ طبقة األوزون أو ا

ن اخليارات املا اضطلع به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلوإذ يعرب عن التقدير   
التقنية التابعة له من عمل يف جمال حتليل احلالة العامة لالستهالك واملصارف واالنبعاثات والتكنولوجيات 

ورية، وإذ يالحظ مع ذلك أنّ أيا من التقارير األخرية اليت املتعلّقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فل
أعدها الفريق واللجان التابعة له مل يتناول بعمق مدى تقّبل التكنولوجيا البديلة وتشجيعها من جانب 

األطراف غري العاملة مبوجب  (بروتوكول مونتريال من ٥املادة  من ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ،)٥املادة 

 من صعوبات يف إنتاج ٥ما تواجهه األطراف العاملة مبوجب املادة إذ يأخذ يف اعتباره و  
مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واستهالكها، والسيما من ناحية االختالفات يف االستخدامات 
رة القطاعية والصناعات وقطاعات اخلدمات ذات الصلة وقلّة الوقت املتاح إلنشاء نظام فّعال إلدا

  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية،

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يجري دراسة مفّصلة تتناول   -  ١  
يف  إمكانيات تشجيع وقبول بدائل للتكنولوجيات اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

االستخدامات والقطاعات والتكاليف املتصلة بذلك ، وتراعي خمتلف ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 
يف إطار سيناريوهات التعجيل بالتخلص التدرجيي، وتأخذ يف احلسبان االختالفات املناخية واالقتصادية 

  واالجتماعية فيما بني هذه األطراف؛

يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال أن   -  ٢
 يف متويل مشاريع إضافية لدراسة حالة ٢٠٠٨ و٢٠٠٧نظر خالل اجتماعاا القادمة يف عامي ت

  ؛٥استخدامات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلدان العاملة مبوجب املادة 

يطلب إىل أمانة األوزون أن تنظّم حلقة عمل دولية حول موضوع توافر البدائل   -  ٣
تستخدم مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، مباشرة بعد اجتماع الفريق للتكنولوجيات اليت 

  ؛٢٠٠٨العامل املفتوح العضوية أو اجتماع األطراف يف عام 
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التقنية ونقل املساعدة يطلب إىل األطراف أن تراعي مجيع جوانب املساعدة املالية و  -  ٤
ة فلورية كمجموعة واحدة فيما يتعلق بأي التكنولوجيا وأن تعامل كل مركبات الكربون اهليدروكلوري

  .تنقيح مقترح

منع االجتار مبخزونات بروميد امليثيل الّضار باألطراف العاملة : [  ]/١٩مشروع املقرر   -باء 
  ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

ة مع التقدير إىل التقرير الذي أعّده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عمالً بالفقرإذ يشري 
، والذي يناقش خيارات منع االجتار مبخزونات بروميد امليثيل الذي حيتمل أن ١/٤ -إ .دقرر امل من ٩

 يف وقت يشهد فيه االستهالك اخنفاضاً يف ٥ من املادة ١يضر باألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  األطراف غري العاملة ذه املادة،

قتصادي يعّرف االجتار الضار بأّنه أي اجتار يؤثر بأنّ فريق التكنولوجيا والتقييم االوإذ يسلّم 
لربوميد امليثيل، سلباً على تنفيذ تدابري الرقابة من جانب أي طرف، أو يسمح بالتراجع عن تنفيذ بدائل 

  أو خيالف السياسة العامة احمللية لطرف مستورد أو مصّدر،إليها  التوصلمت 

 مصدره ٥ من املادة ١لعاملة مبوجب الفقرة بأنّ بروميد امليثيل يف األطراف اوإذ يعترف 
املخزونات املوجودة يف األطراف غري العاملة مبوجب هذه املادة، أو من إنتاجها لسّد االحتياجات احمللية 

، أو مما تنتجه أو ختّزنه األطراف العاملة ٥ من املادة ١األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ،٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 من ١اإلجنازات اهلامة اليت حققتها األطراف العاملة مبوجب الفقرة وإذ يالحظ مع التقدير 
ربوميد امليثيل، واليت تشري إىل أنّ املعنية ب جلنة اخليارات التقنية ٢٠٠٧ واليت أبلغت عنها يف عام ٥املادة 
ة من كميات خط  يف املائ٥٠ أقل من ٢٠٠٥يف املائة من هذه األطراف استهلكت يف عام  ٨٠

 طرفاً خفضت ٩٥ من هذه األطراف املستهلكة لربوميد امليثيل وعددها ٤٧أساسها الوطين وأنّ 
   إىل الصفر،٢٠٠٥استهالكها يف عام 

ن أنّ ع ٢٠٠٧ربوميد امليثيل أبلغت يف عام املعنية ببأنّ جلنة اخليارات التقنية وإذ يسلّم 
 من ١ طناً مترياً يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٩ ٢٨٥ بلغ ٢٠٠٥استهالك هذه املادة يف عام 

 طناً مترياً، وبأنّ الواردات ٥٣٨ قدره ٢٠٠٥، وبأنّ هذه األطراف أبلغت عن إنتاج يف عام ٥املادة 
  يف املائة من حقوق١٣ طناً مترياً، أي ما يعادل ٨ ٧٣٥لسّد االحتياجات احمللية األساسية بلغت 

  ،٥ من املادة ١اجات اليت تتمتع ا األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة اإلنتاج لسّد تلك االحتي

بأنّ اإلنتاج  يف ضوء اإلجنازات وأرقام اإلنتاج واالستهالك املوصوفة أعاله، ،وإذ يعترف
 ١ الالزم لسّد االحتياجات احمللية األساسية واملسموح به حالياً يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة

 تتجاوز كميته، ١٩٩٨ - ١٩٩٥ يف املائة من متوسط إنتاجها يف الفترة ٨٠ والبالغ ٥ة من املاد
  ،٥ من املادة ١متطلبات االسترياد لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
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 أنّ التقّدم احملرز يف خفض بروميد امليثيل والتخلص التدرجيي منه يف وإذ يضع يف اعتباره
 قد يقّوضه االجتار الضار الذي يفضي إىل زيادة استهالك ٥ من املادة ١ األطراف العاملة مبوجب الفقرة

  هذه املادة وإحلاق مزيد من الضرر بطبقة األوزون،

 أن تضع إجراءات ٥ من املادة ١يطلب إىل األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   -  ١
، حىت تكون املخزونات ميكن أن تؤدي إىل حتديد كمية املخزونات بدقه وإبالغ أمانة األوزون ا

املصدرة موّجهة حتديداً الستخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن أو لتلبية احتياجات 
  االستخدام احلرج لدى األطراف املؤهلة لذلك؛

 حاء من الربوتوكول ٢ينظر يف أن يتّم يف االجتماع العشرين لألطراف تنقيح املادة   -  ٢
بروميد امليثيل اليت جيوز إنتاجها من قبل األطراف غري العاملة مبوجب لكي تنص على حتديد كمية 

 يف املائة من متوسط إنتاجها السنوي من هذه املادة خالل الفترة ١٥ مبا يساوي ٥ من املادة ١الفقرة 
االحتياجات احمللية األساسية لألطراف ، وذلك من أجل تلبية ١٩٩٨ إىل اية عام ١٩٩٥من بداية عام 

  ؛٥ من املادة ١ملة مبوجب الفقرة العا

 أن تبلغ أمانة األوزون يف ٥ من املادة ١يطلب إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -  ٣
من بروميد امليثيل املتوقعة يف السنة التالية باألطنان املترية،   وارداابإمجايلسبتمرب من كل سنة /أيلول

ومعاجلات ما قبل الشحن وغري ذلك من ر الصحي وأن توضح الكميات املكّرسة الستخدامات احلج
االستخدامات، مستعملةً يف ذلك النموذج احملّدد يف مرفق هذا املقرر لإلبالغ عن تلك املعلومات، 
ويطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها الشبكي املعلومات املبلَّغ عنها عمالً ذا املقرر لتكون مبثابة 

  ن احملتملني؛دليل للمستوردين واملصّدري

 على اتباع املزيد من ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة العاملةيشجع األطراف   -  ٤
  املمارسات اهلادفة إىل منع استرياد بروميد امليثيل بكمية تفوق الطلب املتوقَّع؛

  [  ]/١٩مرفق املقرر 

 إمجايل  لإلبالغ عن٥ من املادة ١النموذج الذي تستخدمه األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  باء/١٩ من املقرر ٣املتوقعة من بروميد امليثيل باألطنان املترية، وذلك عمالً بالفقرة  وارداا

من األطنان املترية من بروميد امليثيل خلدمة أغراض ] x[ حنو استرياد] اسم الطرف[يتوقّع 
مة أغراض غري من األطنان املترية خلد] y[استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن، و
، أي مبا يقل عن الكمية اليت أذنت ا ]السنة[استخدامات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن يف 

  .األطراف يف بروتوكول مونتريال ومبا يّتسق مع خطته الوطنية للتخلّص التدرجيي من بروميد امليثيل
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دوق املتعدد األطراف لتنفيذ اختصاصات دراسة جتديد موارد الصن: [  ]/١٩قرر مشروع امل  - جيم 
  ٢٠١١ - ٢٠٠٩بروتوكول مونتريال للفترة 

بشأن االختصاصات السابقة  ١٦/٣٥و ١٣/١ و١٠/١٣ و٧/٢٤إىل املقررات إذ يشري   
  تجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف،للدراسات املتعلقة ب

ات السابقة تجديدالبشأن  ١٧/٤٠و ١٤/٣٩ و١١/٧ و٨/٤ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  
  لصندوق املتعدد األطراف،ا ملوارد

 لتقدميه إىل االجتماع يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريراً  -  ١  
والعشرين، الثامن  اجتماعهلألطراف، وأن يقدمه من خالل الفريق العامل املفتوح العضوية يف العشرين 

 بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق اختاذ قرار  لألطراف منالعشرينلتمكني االجتماع 
ينبغي أن يأخذ فريق التكنولوجيا  لدى إعداد التقرير،و. ٢٠١١ - ٢٠٠٩املتعدد األطراف للفترة 

  :، ما يلي مجلة أمورضمنوالتقييم االقتصادي يف اعتباره، 

ها األطراف يف  عليت الصلة، اليت وافقذاتمجيع تدابري الرقابة، واملقررات   )أ(  
 عشر التاسعبروتوكول مونتريال واللجنة التنفيذية، مبا يف ذلك املقررات اليت وافق عليها االجتماع 

املقررات تلك  ما دامت، الثالث واخلمسني والرابع واخلمسنيها يلألطراف واللجنة التنفيذية يف اجتماع
 ذلكباإلضافة إىل [؛ ٢٠١١ -  ٢٠٠٩فترة  من جانب الصندوق املتعدد األطراف أثناء التستلزم إنفاقاً

]  التكاليفوفعالية] [اإلضافية املؤهلة[هات تبني التكاليف  سيناريوالفريقينبغي أن يتضمن تقرير 
 للتنقيحات املقترحة واملقررات املتصلة ٥ من املادة ١املرتبطة بتنفيذ األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

والتدابري اليت حيتمل أن توصى ا الدراسة اليت جتريها اللجنة ] [ريةمبركبات الكربون اهليدروكلورية فلو
، إذا اعتمد االجتماع التاسع عشر لألطراف تدبرياً ] [١٨/٩ من املقرر ٢التنفيذية عمالً بالفقرة 

واالحتياجات اإلرشادية من التمويل ملا بعد ] خبصوص االمتثال تنفيذاً لواحد أو أكثر من تلك التدابري
  ، بقدر اإلمكان؛ ٢٠١١عام 

 من املادة ١احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )ب(  
 وألي تدابري امتثال طاء من بروتوكول مونتريال ٢  إىلألف ٢  من من احملافظة على االمتثال للمواد٥

  ؛٢٠١١ - ٢٠٠٩جديدة قد يتفق عليها مبوجب بروتوكول مونتريال خبصوص الفترة 

من أجل حتديد األهلية لتمويل ] واجلديدة[القواعد واملبادئ التوجيهية املتفق عليها   )ج(  
، واملشاريع غري االستثمارية وخطط )شاريع يف قطاع اإلنتاجاملمبا يف ذلك (املشاريع االستثمارية 

  التخلص التدرجيي القطاعية أو الوطنية؛

  الربامج القطرية املعتمدة؛  )د(  

 املتصلة خبطط التخلص التدرجيي ٢٠١١ - ٢٠٠٩االلتزامات املالية يف الفترة   )ه(  
   اللجنة التنفيذية؛االوطنية أو القطاعية اليت وافقت عليه

 التأخر الزمين مراعاة، مع الزخمتوفري أموال لتسريع التخلص التدرجيي واحملافظة على   )و(  
  يف تنفيذ املشاريع؛
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 وجناحات التخلص التدرجيي من املواد نواقص، مبا يف ذلك آلنااخلربة املكتسبة حىت   )ز(  
 أداء الصندوق املتعدد األطراف ووكاالته فضالً عناملستنفدة لألوزون املنجز مبوارد خمصصة بالفعل، 

  املنفذة؛

ما يرجح أن يكون لألسواق الدولية وتدابري الرقابة على املواد املستنفدة لألوزون   )ح(  
تدرجيي القطرية من تأثري على عرض وطلب املواد املستنفدة لألوزون، واآلثار املقابلة وأنشطة التخلص ال

على أسعار املواد املستنفدة لألوزون والزيادات الناجتة عن ذلك يف تكاليف املشاريع االستثمارية خالل 
  الفترة قيد االستعراض؛

 إىل  اليت تقدمهات األمانةالتكاليف اإلدارية للوكاالت املنفذة وتكاليف متويل خدما  )ط(  
  طراف، مبا يف ذلك عقد االجتماعات؛الصندوق املتعدد األ

 مع مجيع مشاورات واسعة النطاق، ذه املهمة اضطالعه لدىلفريق، أن جيرى ا  -  ٢  
  الصلة اليت تعترب مفيدة؛ذات  الصلة وغريهم من مصادر املعلومات ذوياألشخاص واملؤسسات 

 من توزيع تقريره على هكنميهداً إىل استكمال عمله يف وقت أن يسعى الفريق جا  -  ٣
  .مجيع األطراف قبل شهرين من االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية

  تنقيح اختصاصات اللجنة التنفيذية: [  ]/١٩مشروع املقرر   - دال 

هلا االجتماع التاسع  من اختصاصات اللجنة التنفيذية، بالصيغة اليت عد٨يعدل الفقرة 
 ليكون نصها كما ١٦/٣٨ واالجتماع السادس عشر لألطراف يف املقرر ٩/١٦لألطراف يف املقرر 

  :يلي

تمنح اللجنة التنفيذية املرونة يف أن تعقد اجتماعني أو ثالث اجتماعات سنوية، إذا   - ٨"
قرر تتخذه يف قررت ذلك، وتقدم تقريراً يف كل اجتماع من اجتماعات األطراف عن أي م

وتنظر اللجنة التنفيذية يف أن تعقد اجتماعاا، عند االقتضاء، باالقتران مع . ذلك االجتماع
  ."اجتماعات بروتوكول مونتريال األخرى

منع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة لألوزون عن طريق : [  ]/١٩املقرر مشروع   -هاء 
  رب احلدود فيما بني األطراف عنقلهاوضع نظم أكثر فعالية لرصد 

باحلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات عاجلة ملنع االجتار غري املشروع يف املواد املستنفدة سلم إذ ي  
لألوزون اخلاضعة للرقابة وتقليصه إىل أقل ما ميكن، ومبا هلذه املسألة من أمهية يف مواصلة املناقشات 

  بشأن مستقبل الربوتوكول،

، الذي طلب فيه إىل األطراف تقدمي تعليقات خطية على ١٨/١٨ املقرر ارهوإذ يضع يف اعتب  
بشأن وضع نظام "  املواد املستنفدة لألوزوننقلدراسة جدوى بشأن وضع نظام لتتبع "التقرير املعنون 

وطلب إىل أمانة .  املواد املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة عرب احلدود فيما بني األطرافنقللرصد 
 جتميعاً هلذه ٢٠٠٧زون أن تقدم إىل االجتماع التاسع عشر لألطراف املقرر عقده يف عام األو

  التعليقات،
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 إىل تعليقات األطراف بشأن اخليارات املتوسطة األجل وطويلة األجل وإذ يشري مع التقدير  
  املطروحة يف دراسة اجلدوى بشأن وضع نظام لرصد حركة املواد املستنفدة لألوزون،

 املواد املستنفدة نقل إىل املبادرات األخرى اليت ميكن االستفادة منها يف رصد يشريوإذ [  
لألوزون اخلاضعة للرقابة عرب احلدود فيما بني األطراف، وخباصة النظام املتوائم على الصعيد العاملي 

ر غري والشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف منع االجتا[و] لتصنيف املواد واخلالئط وومسها
  ،]املشروع

 املواد املستنفدة لألوزون عرب نقل بأن من أهم اخلطوات األوىل حنو فعالية رصد وإذ يقر  
احلدود فيما بني األطراف حتسني تنفيذ اآلليات القائمة وإنفاذها، وخباصة حتسني فعالية نظم الترخيص 

] ،[ باء من الربوتوكول ٤إليه املادة ملراقبة االسترياد والتصدير وإعادة التصدير، على النحو الذي تدعو 
والشراكات بني القطاعني العام [وبتحسني التحقق عن طريق اإلسناد املرجعي من البيانات املبلغ عنها 

  ،]واخلاص يف منع االجتار غري املشروع

 باء من الربوتوكول تنفيذاً كامالً عن طريق ٤ مجيع األطراف على تنفيذ املادة حيث  -  ١
 نظام لتراخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون وكذلك تنفيذ التوصيات الواردة وضع وتطبيق

، ١٧/١٢، و١٤/٧، و٩/٨يف املقررات القائمة الصادرة عن األطراف، وعلى وجه اخلصوص املقررات 
  ؛١٨/١٨ و١٧/١٦و

تنظر يف  [أنعلى ] ،١بعد أن تستويف متطلبات الفقرة [مجيع األطراف  عجيش  -  ٢
على  [ للموافقة املسبقة عن علم]غري رمسي [اًنظام[ عند االقتضاء،  تطبق يف املناطق األخرى،]طبيقت

وخباصة مركبات الكربون ] [املواد اخلاضعة للرقابة] [من أجل تنظيم] [لدعم تنظيم] [أساس طوعي
 واخلالئط  ثالثي كلورو اإليثان-١،١،١ و١الكلورية فلورية واهلالونات ورابع كلوريد الكربون 

وجنوب آسيا يف جنوب املستخدم يقوم على اخلربات املكتسبة من النظام [ ]احملتوية على هذه املواد
  ؛]شرق آسيا

 مجيع األطراف ذات الصلة على تعزيز نظام املوافقة املسبقة عن علم املطبق يشجع[  -  ٣
] عند االقتضاء] [ األخرىبالفعل يف جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأن تطبق النظام نفسه يف املناطق

  ؛]على أساس طوعي[

تضمن يف نظمها لتراخيص ] تنظر يف[أن ] على[، األطراف ]يشجع] [إىل يطلب[  - ٤[
جلميع املواد ] ، حسب االقتضاء] [حصص واردات[وتصدير املواد املستنفدة لألوزون، /استرياد

 املواد وإلزاماً للموردين واملصدرين املستنفدة لألوزون اخلاضعة للرقابة، وأذونات لكل شحنة من هذه
  ]باإلبالغ عن استعمال هذه األذونات؛

يف نظمها ] [تدرج] [تنظر يف رصد[أن ] على[األطراف ] يشجع] [ إىليطلب[  -  ٥
للمواد املستنفدة ) النقل من سفينة إىل أخرى(النقل العابر و] لتراخيص املواد املستنفدة لألوزون

أو أن ختضع عمليات [تنفدة لألوزون عرب املناطق املعفاة من الرسوم اجلمركية لألوزون ونقل املواد املس
  ]؛]النقل هذه لنوع من آليات الرصد مثل إعطاء رقم إشاري فريد للشحنة
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] دون أن تترتب على ذلك آثار مالية إضافية[ إىل أمانة األوزون أن تدرس يطلب  - ٦[
 املرجعي من بيانات الواردات والصادرات وإجراء إمكانية تطبيق آليات للتحقق من خالل اإلسناد

  ] مستقلة، حيثما يثبت وجود اختالفات يف تلك البيانات؛اتمراجعة حساب

 إىل أمانة األوزون أن تبلغ يف الوقت املناسب عن املعلومات الواردة بشأن يطلب  - ٧[
م هذه املعلومات يف وأن تشجع األطراف على استخدا... ١٧/١٦التجارة والصادرات مبوجب املقرر 

تتبع واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون والتأكد من صحتها وأن تتخذ اإلجراءات 
  ؛...]املناسبة

 األطراف على النظر يف تنظيم استخدام احلاويات غري القابلة للتعبئة املتكررة شجعي  - ٨[
  ]اليت حتتوي على مواد مستنفدة لألوزون؛

 حظر استخدام احلاويات غري القابلة للتعبئة املتكررة اليت حتتوي يطلب إىل األطراف  - ٩[
  ]على مواد مستنفدة لألوزون؛

] الشروط التالية] [وضع[تضع ]  يفتنظر[أن ] على[األطراف ] يشجع[] إىل[يطلب   -  ١٠[
  ]:اخلاضعة للرقابة[لشحنات حاويات املواد املستنفدة لألوزون ] نظم لتوسيم وتوثيق[

غرامات أو أكثر من املواد املستنفدة   أي حاوية حتتوي على عشرة كيلونقل ال جيوز  )أ(
  :لألوزون أو اخلالئط احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون ما مل تكن مصحوبة مبا يلي

  شهادة مطابقة صادرة عن املُصدر النهائي؛  ‘١’

االسم : هامواصفات تقنية صادرة عن املُنتج وحمتوية على مجلة بيانات من بين  ‘٢’
الكيميائي للمادة املستنفدة لألوزون، وتسمية اجلمعية األمريكية هلندسة 

أو تركيبة اخلليط احملتوي (التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء هلا وأمسها التجاري 
على املواد املستنفدة لألوزون وتسمية اجلمعية األمريكية هلندسة التدفئة 

نات املتعلقة بنقاء املواد املستنفدة لألوزون والبيا) والتربيد وتكييف اهلواء له
  أو اخلالئط احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون؛

أن حتتوي البطاقة التعريفية لكل حاوية على مجلة بيانات من بينها اسم وعنوان [  )ب(
 تسمية فاكس املُنتج واسم املادة الكيميائية، حسب النظام املنسق عاملياً، وعند االقتضاء،/ورقم هاتف

اجلمعية األمريكية هلندسة التدفئة والتربيد وتكييف اهلواء للمواد املستنفدة لألوزون واالسم التجاري هلا 
أو تركيبة اخلليط احملتوي على املادة املستنفدة لألوزون وتسمية اجلمعية األمريكية هلندسية التدفئة (

كل حاوية من هذه على مجلة بيانات من بينها وأن حتتوي البطاقة التعريفية ل) والتربيد وتكييف اهلواء
حتديد هوية املادة الكيميائية وهوية املورد وعناصر البطاقة التعريفية املوحدة اليت ختصص للمادة 
املستنفدة لألوزون احملتوية عليها حسب النظام املنسق عاملياً، إذا كانت تنطبق، وتسمية اجلمعية 

  د وتكييف اهلواء للمادة املستنفدة لألوزون واالسم التجاري هلا األمريكية هلندسة التدفئة والتربي
أو تركيبة اخلالئط احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون وتسمية اجلمعية األمريكية هلندسة التدفئة (

  ؛)]والتربيد وتكييف اهلواء للخالئط
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روط الدنيا أن تكون األطراف حرة يف اعتبار الشحنات اليت ال تتطابق مع هذه الش[  )ج(
  ؛]]شحنات غري قانونية

 تدمريها فينبغيمن املواد املستنفدة لألوزون إذا مت احتجاز كمية غري قانونية   -  ١١[
  ] التكنولوجيات اليت توصي ا األطراف؛استخدامب

 من الربوتوكول أن حتصل على ٥ من املادة ١جيوز لألطراف العاملة مبوجب الفقرة   -  ١٢[
 تدابري للتخلص النهائي يف حاالت عدم معرفة منشأ لتطبيقق املتعدد األطراف دعم مايل من الصندو

  ]؛)اجتار غري مشروع(املواد املستنفدة لألوزون احملتجزة 

 من هذا املقرر بشأن ١٠تشجع األطراف على اختاذ التدابري املدرجة يف الفقرة   -  ١٣[
أ، ١٣٤ -  ونبكر ولور كلورو فاهليدروشحنات بدائل املواد املستنفدة لألوزون، وخصوصاً مركبات 

  .]وذلك لتفادي نقل مواد مستنفدة لألوزون وخاضعة للرقابة حتت أمساء هذه البدائل

  تنقيح الترتيبات املؤسسية لربوتوكول مونتريال: [  ]/١٩املقرر مشروع   - واو 

جراءات اليت باالستنتاج الذي خلص إليه فريق التقييم العلمي ومفاده أن اإليط علماً إذ حي[  
اختذت يف إطار بروتوكول مونتريال قد أدت إىل أن يصبح متوقعاً أن يتم يف هذا القرن إرجاع طبقة 

  ]،١٩٨٠األوزون إىل املستويات اليت كانت عليها قبل 

يبني حدوث  الذي أصدره فريق التقييم العلمي، ٢٠٠٦عام إىل أن تقرير تقييم وإذ يشري [  
 يف مستويات كثري من املواد املستنفدة لألوزون يف طبقيت التروبوسفري ختفيضات قابلة للقياس فعالً

  ]والستراتوسفري،

 إىل النتائج األولية اليت متخضت عنها مناقشات األطراف بشأن مستقبل بروتوكول وإذ يشري[  
 مونتريال، وإذ يدرك ضرورة معاجلة املسائل اليت حددا األطراف لكفالة استمرار جناح بروتوكول

  ]مونتريال وضمان سالمة طبقة األوزون،

مبا ورد يف تقرير أمانة األوزون من أن األطراف يف بروتوكول مونتريال أجنزت وإذ يرحب [  
 يف املائة من ٩٥ ختفيضاً إمجالياً يف استهالكها من مجيع املواد املستنفدة لألوزون يساوي ٢٠٠٥بنهاية 

  ]ونتريال،مستويات خط األساس احملددة يف بروتوكول م

حبقيقة أنه إذا مت تنفيذ مجيع املشاريع اليت اعتمدها أو سيعتمدها الصندوق رحب كذلك وإذ ي[  
املتعدد األطراف يف غضون العامني القادمني، حسبما هو متفق عليه، فسوف تكون األطراف العاملة 

على قدرة ن قيمة الم يف املائة ٩٧ من بروتوكول مونتريال قد حققت ختفيضاً قدره ٥مبوجب املادة 
املواد املستنفدة لألوزون اليت وضعت هذه البلدان خطوط أساس هلا استنفاد األوزون اليت تتمتع ا 

  ]حالياً،

  ]اتمع العاملي على إجنازاته الكبرية يف التصدي ملشكلة األوزون بفعالية،وإذ يهنئ [  
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 املستقبل سوف تعكس  أن جتديدات موارد الصندوق املتعدد األطراف يفوإذ يالحظ[  
  ]اإلجنازات الكبرية اليت حتققت بالفعل يف إطار الربوتوكول والقلة النسبية لاللتزامات باالمتثال املتبقية،

يؤيد أن متد جلنة التنفيذ مدة كل اجتماع من اجتماعاا يوماً إضافياً واحداً، حسب   - ١[
  ]ملوارد املالية الكافية؛االقتضاء، وعلى أساس كل حالة على حدة، رهناً بتوفر ا

وحجم العمل  [ وجدولة]و [يطلب إىل أمانة األوزون أن جتمع معلومات عن تواتر  - ٢[
  اهليئات]و] [األطراف [ االجتماعات اليت تعقدها]وسرعة عملية اختاذ القرارات من جانب[، ]النسيب

تفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وااستكهومل  ضمن اتفاقية ]الفرعية[
املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف التجارة الدولية، 
واتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية األمم املتحدة 

 وأن تبلغ الفريق العامل املفتوح العضوية ] ذلك بروتوكول مونتريال،مبا يف [اإلطارية بشأن تغري املناخ
  ]بتلك املعلومات يف اجتماعه القادم؛

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، عن طريق أمانة األوزون، التشاور   - ٣[
ميائية املتكررة يف أكثر  من أجل حتديد املواد الكي٢مع اهليئات العلمية لالتفاقيات املذكورة يف الفقرة 

 تدابري لتجنب ذلك التكرار، وتقدمي تقرير باملعلومات الناجتة عن تلك املشاورات ووضعمن قائمة رقابة 
  ]إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه املقبل؛

، بالتشاور مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف، تعديطلب إىل أمانة األوزون أن   - ٤[
الواردة يف مقررات األطراف، مبا يف ذلك لتقارير الربوتوكول وبطلبات ابالتقارير املطلوبة مبوجب ة قائم

تكون ناقصة، أو [التقارير اليت ميكن أن ، وأن تدرج القائمة يف وثيقة حتّدد اوتوقيتهه التقارير عناصر هذ
نوعية حتسني [فرص ديد حت من أجل ]،ةأو ناقصأو تكون مكررة [يكون أواا قد فات، ] مكررة أو

 بني أمانة األوزون وأمانة الصندوق  بأفضل صورةإبالغ البيانات ومجعها] االمتثال والتقارير ومستوى 
وتقدمي الوثيقة إىل الفريق العامل ] لتقارير أخرى، لتحديد االحتياجات احملتملة [املتعدد األطراف، 

 وختفيف عبء اإلبالغ نوعية التقاريرحتسني /زيز، من أجل تع[املفتوح العضوية يف اجتماعه القادم 
  ؛]،...املفروض على األطراف

عرب اللجنة (يطلب إىل كل من أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف   - ٥[
ورقة مناقشة حتدد أولويات  [طة أعمالخ] اقتراح] [وضع[) التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

 ٢٠١٠ وفيما بني سنيت ٢٠١٠ الرئيسية اليت ستكون مطلوبة قبل عام حتدد مهامها] استراتيجية
 التحديات اليت جرى حتديدها خالل احلوار بشأن التحديات اليت تواجه مراعاةمع [ ٢٠١٥و

الربوتوكول يف املستقبل ويف القواعد واملبادئ التوجيهية واملقررات اليت اختذها االجتماع التاسع عشر 
األموال لتأدية تلك املهام، وان من  و]من املوظفني[ تقديرات للموارد الالزمة وتشتمل على] لألطراف

  ]تقّدم هذه اخلطة إىل االجتماع العشرين لألطراف؛
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لكي حيلل املهام اإلدارية ألمانة قوم بتعيني متعاقد يطلب إىل أمانة األوزون أن ت  - ٦[
برنامج األمم املتحدة يف إطار ة ذات الصلة األنشطسائر و[األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف 

النفقات ختفيضات يف ّدد ما ميكن اغتنامه من الفرص لتحقيق وفورات يف التكاليف وحي وأن ]للبيئة،
 ]الكيانني [] الثالثكياناتلا[وضع  وهو ما ميكن حتقيقه بوسائل منها، املكررةمهام تبسيط للالعامة و

 ]احلادي والعشرين] [العشرين[على االجتماع هذا التحليل عرض ل، ٢٠١٠يف مقر واحد بعد عام 
  ]لألطراف؛

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مراجعة عملية إعداد تقاريره   - ٧[
 إال استجابة ٢٠٠٧ حبيث ال يتم إعداد تقارير بعد عام ٧/٣٤ و٤/١٣ باملقررين املرحلية السنوية عمالً

  ف وتوصيات بشأن برامج اإلعفاءات السنويةٍ؛لطلبات حمددة من األطرا

يطلب إىل فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم   - ٨[
االقتصادي أن يزّودوا الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه القادم خبطة عمل لتحديد إجراءات 

مني األخريين لكل منهم تكاليف ذات الصلة بإعداد التقييال ومبعلومات عن ٢٠١٠وضع تقييم سنة 
  ]؛)٢٠٠٦ و٢٠٠٢تقييما سنيت (

 إعادة تنظيم ٢٠٠٩يطلب إىل أمانة األوزون أن حتلل الكيفية اليت ستتم ا بعد عام   - ٩[
 يف االجتماعات السنوية للفريق العامل املفتوح العضوية ]يةطالنم[وتقسيم األنشطة واملهام 

 إذا كانت اجتماعات األطراف ستعقد كل سنتني أو ثالث سنوات ،لألطرافات السنوية االجتماعو
 كل سنة من السنوات الفاصلةاجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية يف بينما تعقد أو أربع سنوات 

 ، وأن تبلغ الفريق العامل املفتوح العضوية بذلك التحليل يف اجتماعهبني كل اجتماعني لألطراف
املنقحة اجلداول الزمنية ذه ، وأن تقوم بتحديد الوفورات احملتملة يف التكاليف املتصلة القادم

  ]] تأثري ذلك على عمل اهليئات الفرعية؛مراعاةمع  [لالجتماعات

يطلب إىل أمانة األوزون تزويد الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه املقبل   -  ١٠[
  :لقصرية األجل املمكنة لتبسيط اإلجراءات والعمليات، مبا يف ذلكبتقرير بشأن التدابري ا

دمج اجلزءين التحضريي والرفيع املستوى من اجتماع األطراف يف هيئة واحدة،   )أ(
   واحد من املوظفني؛وطاقمتسمى اجتماع األطراف، يكون هلا جدول أعمال واحد 

اعات الفريق العامل املفتوح  مشاريع تقارير اجتمن األمانة مالنتهاءإطار زمين   )ب(
  العضوية، ووضع عملية لتسلم التعليقات النهائية من األطراف؛

، اً عملياًكنحيثما كان ذلك مم ،ديستفأن تاللجان على سائر تشجيع أفرقة التقييم و  )ج(
احلديثة، مبا يف ذلك تنظيم املؤمترات عرب االتصاالت  اإللكترونية وغريها من وسائل تمن االتصاال

الفيديو لتفادي عقد االجتماعات اليت حيضرها املؤمترون شخصياً أو لتقليل احلاجة إىل مثل تلك 
  ].االجتماعات وتواترها ومدد انعقادها
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وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع األطراف يف : [  ]/١٩مشروع املقرر   -زاي 
  ددها األطرافبروتوكول مونتريال لتناول مسائل السياسات الرئيسية اليت حت

 إىل أن االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال سلم، يف مقرره إذ يشري
، بضرورة معاجلة املسائل الرئيسية املتصلة مبستقبل الربوتوكول ومؤسساته، وأن األطراف قد ١٨/٣٦

استغرق يومني والذي ناقشت فيما بعد تلك املسائل الرئيسية بقدر أكرب من اإلسهاب أثناء احلوار الذي 
  عقد قبيل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية، يف نريويب، كينيا،

 إىل النتائج األولية اليت متخضت عنها مناقشات األطراف بشأن مستقبل بروتوكول وإذ يشري
ر جناح بروتوكول مونتريال، وإذ يدرك ضرورة تناول املسائل اليت حددا األطراف لكفالة استمرا

  سالمة طبقة األوزون يف املستقبل،احملافظة على مونتريال و

  : خطة العمل التالية من أجلأن يضع يقرر

  النظر يف ما تبقى من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون؛  )أ(

   وخمزونات املواد املستنفدة لألوزون؛مصارفالنظر يف   )ب(

 واالستقرار طويل األجل الضروري لوضع برنامج عاملي النظر يف املوارد الالزمة  )ج(
  األوزون؛طبقة للرصد العلمي واإلبالغ عن حالة 

  النظر يف تطور عمل الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال وأمانته؛  )د(

النظر يف مستقبل احلاجة للهيئات الفرعية املنشأة مبوجب الربوتوكول ونطاق عملها   )ه(
  اً فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية؛وهي حتديد

النظر يف إدارة بروتوكول مونتريال ومؤسساته الرئيسية، مبا يف ذلك أمانة األوزون   )و(
  ؛ يف املستقبل]رصدها أو اإلشراف عليها[وجلنة التنفيذ و

  .رار االمتثال ومكافحة االجتار غري املشروعالنظر يف طرق للمحافظة على استم  )ز(

 ١١٣ - و كربونفلور والكلور ملادةإعفاء االستخدامات األساسية : [  ]/١٩املقرر مشروع   - حاء 
  ألغراض التطبيقات الفضائية اجلوية يف االحتاد الروسي

ادي وجلنة  بالعمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصإذ حييط علماً مع التقدير  
  التابعة له، اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية

 و فلورو الكلورملادة أنه ال توجد يف الوقت احلاضر بدائل حمددة مناسبة وإذ يضع يف اعتباره  
 لالستخدام يف صناعة الطريان الفضائي اجلوي يف االحتاد الروسي وأن )CFC-113( ١١٣ -كربون 

 الصادر عن فريق ٢٠٠٦ا ال يزال جارياً حسبما أكده تقرير التقييم لعام البحث عن بدائل هل
  التابعة له،املعنية باملواد الكيميائية التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية 
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 - مادة الكلورو فلورو كربون  استعداد االحتاد الروسي لدراسة إمكانية استرياد وإذ يالحظ  
اً وفقصناعة الطريان الفضائي اجلوي لديه من املخزونات العاملية املتاحة، وذلك ألغراض  ١١٣

  توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية التابعة له،ل

، فريقاً ٢٠٠٨فرباير /أيضاً أنّ االحتاد الروسي مستعّد ألن يستقبل، قبل شباطوإذ يالحظ   
 ،يف جمال إبدال مذيبات املواد املستنفدة لألوزون يف صناعة الطريان الفضائي اجلوي من اخلرباء اًصغري

التابعة له من املعنية باملواد الكيميائية يعّينه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية 
  مكن، باخليارات اليت أثبتت جدواها،أ حيثماأجل تقييم التطبيقات والتوصية، 

يف  ١١٣ - واستهالك مادة الكلورو فلورو كربون  إنتاج بتحديد مستوياتيأذن   -  ١  
االحتاد الروسي إلعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف صناعة الطريان 

  ؛٢٠٠٨ طناً مترياً يف عام ١٤٠ بكمية تساويالفضائي اجلوي 

مادة الكلورو فلورو  من ٢٠٠٩حتاد الروسي لعام يأذن بالكمية اليت عّينها اال  -  ٢  
 طناً مترياً، وذلك بشرط أالّ يكون فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ١٣٠وقدرها  ١١٣ - كربون

  ؛٢٠٠٩قد حّدد بدائل أخرى ميكن تطبيقها يف عام 

 مادة الكلورو فلورويطلب إىل االحتاد الروسي مواصلة دراسة إمكانية استرياد   -  ٣  
 وفقاًألغراض صناعة الطريان الفضائي اجلوي لديه من املخزونات العاملية املتاحة،  ١١٣ - كربون 

  .توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية التابعة لهل

ألف مكرر يف املقررات ذات االستعاضة عن اجلدول ألف واجلدول : [  ]/١٩مشروع املقرر   -طاء 
  الصلة بعوامل التصنيع

تذييل هذا املقرر بوصفه قائمة استخدامات عوامل يف الوارد أن يعتمد اجلدول   -  ١  
 وليحل حمل اجلدول ١٧/٧ بصيغته املعدلة يف املقرر ١٠/١٤التصنيع ليحل حمل اجلدول ألف باملقرر 

  .١٧/٨رر ألف مكرر يف املق

  /[  ]١٩ املقرر تذييل

  قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع : اجلدول ألف
  املادة املستنفدة لألوزون  التصنيععملية   
   كلوريد الكربونرابع  والقلويات يف إنتاج الكلور NCl3القضاء على  ١
 إنتاج يف العادمغاز عن طريق امتصاص  يناسترجاع الكلور ٢

   والقلوياتالكلور
  لكربون كلوريد ارابع

   كلوريد الكربونرابع  كلوراملطاط امل إنتاج ٣
   كلوريد الكربونرابع ندوسلفان اإل إنتاج ٤
   كلوريد الكربونرابع  بروفني يبواإل إنتاج ٥
   كلوريد الكربونرابع ديكوفولال إنتاج ٦
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  املادة املستنفدة لألوزون  التصنيععملية   
   كلوريد الكربونرابع )CSM (بوليو ليفني الكلور املسلفن إنتاج ٧
   كلوريد الكربونرابع  )PPTA (يمرأراميد بول إنتاج ٨
 CFC-11 ١١ -كلورو فلورو كربون   صطناعيةالالياف األصفائح  إنتاج ٩

   كلوريد الكربونرابع   الربافني املكلورإنتاج ١٠
التمثيل الكيماوي الضوئي للسالئف املكونة من البوليثريبول بريوكسيد  ١١

  قات ثنائية الوظيفةكامل الفلورة للبوليثريات كاملة الفلورة واملشت
 CFC-12 ١٢ -كلورو فلورو كربون

 البوليبريوكسيد كامل الفلورة الوسيط يف إنتاج اختزال ١٢
  ثنائيات اإلستر من البوليثريات كاملة الفلورة

 CFC-113 ١١٣ -كلورو فلورو كربون

 CFC-113 ١١٣ -كلورو فلورو كربون  إعداد ثنائيات البوليثريات كاملة الفلورة عالية األداء ١٣

   كلوريد الكربونرابع  إنتاج سيكالدمي ١٤
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج بوليربوبني املكلور ١٥
   كلوريد الكربونرابع   املكلورEVAإنتاج  ١٦
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج مشتقات ايزو سيانيت امليثيل ١٧
   كلوريد الكربونرابع   فينوكسي برتلدهايد- ٣إنتاج  ١٨
   كلوريد الكربونرابع   ميثلربيدين- ٥ - كلورو - ٢اج إنت ١٩
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج امييداكلوبريد ٢٠
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج بيوبروفرتين ٢١
   كلوريد الكربونرابع  إنتاج أوكسديازون ٢٢
   كلوريد الكربونرابع   ميثاالنيلني املكلور-إنتاج ن  ٢٣
   كلوريد الكربونرابع  ورو يرتوثيازول ثنائي كل- ٣، ١إنتاج  ٢٤
  امليثان و كلوربرومو  برومة بوليمر سيترين ٢٥
   كلوريد الكربونرابع  )محض( ثنائي كلورو فينوكسي استيك أسيد -  ٤، ٢ختليق  ٢٦
  كلوريد الكربونرابع  ختليق ثنائي بريوكسي ثنائي الكربونات ٢٧
 الكربون كلوريد رابع  إنتاج سيانوكوباالمني املشع  ٢٨
  CFC-113 ١١٣ -كلورو فلورو كربون  إنتاج ألياف البوليايتلن عالية املُعاِملْ  ٢٩

   كلوريد الكربونرابع  تصنيع أحادى كلوريد الفينيل  ٣٠
  بروموكلورو امليثان  تصنيع سلتاميسيلني ٣١
   كلوريد الكربونرابع )مبيد(إنتاج برالثرين  ٣٢
   كلوريد الكربونرابع  )اغأصب(نيتروبرتلدهايد  - إنتاج أ ٣٣
  كلوريد الكربونرابع  ثيوفيناكربوكسلدهايد- ٢ -مثيل  -  ٣إنتاج  ٣٤
  كلوريد الكربونرابع   ثيوفينيكربوكسلدهايد -٢إنتاج  ٣٥
  كلوريد الكربونرابع   ثيوفني اإليثانول-٢إنتاج  ٣٦
 الكربون كلوريد رابع  )DNBC - 3,5( ثنائي نيتروبرتولكلوريد -٥، ٣إنتاج  ٣٧
  كلوريد الكربونرابع   كيتون- ٣- برتأيزوثيازول -٢، ١إنتاج   ٣٨
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  املادة املستنفدة لألوزون  التصنيععملية   
  كلوريد الكربونرابع   نتروبرتالديهايد-م إنتاج   ٣٩
  كلوريد الكربونرابع  تايكلوبدينإنتاج   ٤٠
  كلوريد الكربونرابع  نترو كحول البرتيل-باراإنتاج   ٤١
 ربون كلوريد الكرابع  تولكلوفوس امليثيلإنتاج   ٤٢

إعفاءات االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية : [  ]/١٩املقرر مشروع   -ياء 
   من ١ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة لعامي ٥املادة 

العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة  مع التقدير بإذ حييط علماً  
  اخليارات التقنية الطبية التابعة له،

 أن استخدامات مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق وإذ يضع يف اعتباره  
إذا مات أساسية تستويف الشروط الالزمة العتبارها استخدا، ال ٤/٢٥باجلرعات املقننة، وفقاً للمقرر 

  قبولة من الناحيتني البيئية والصحية،املدية تقنياً واقتصادياً وابدائل التوفرت 

 من املادة ١ غري عاملة مبوجب الفقرة متعددة املتواصل الذي حترزه أطراف وإذ يرحب بالتقدم  
ت الكربون الكلورية  يف تقليل اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة احملتوية على مركبا٥

 على املوافقة من اجلهات التنظيمية وطرحها ابدائل وحصوهلالفلورية كلما مت إحراز تقدم يف تطوير 
  يف األسواق،للبيع 

 لتلبية ٢٠٠٩ و٢٠٠٨لعامني يف ا الالزمةيأذن مبستويات االستهالك واإلنتاج   -  ١  
إلنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة االستخدامات األساسية ملركبات الكربون الكلورية فلورية 

  لتقرير؛هلذا ا[   ]  احملدد يف املرفق ،لعالج الربو أو مرض انسداد الشعب اهلوائية املزمن

 من الربوتوكول يف ٥ من املادة ١ األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ضعأن تيقرر   -  ٢  
ساسية ملركبات األالستخدامات لات ، عند إصدار تراخيص أو أذون أو ختصيص إعفاءاحسبا

مرض الربو أو انسداد عالج  أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لملصنعيالكربون الكلورية فلورية 
على النحو الوارد  وبعده، ١٩٩٦قبل عام الشعب اهلوائية املزمن، املخزونات من املواد اخلاضعة للرقابة 

  . إمدادات تشغيلية ألكثر من سنة واحدةيصنعال تتجمع مل حبيث، ٤/٢٥من املقرر ) ب (١يف الفقرة 
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  [  ]/١٩ملقرر امرفق 

 من مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨أذون االستخدامات األساسية للعامني 
  )باألطنان املترية(االستنشاق باجلرعات املقننة اليت وافق عليها االجتماع التاسع عشر لألطراف 

  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  الطرف

الكمية اليت مت   
  تعيينها

الكمية اليت متت 
   عليهاةاملوافق

الكمية اليت مت 
  تعيينها

الكمية اليت متت 
   عليهاةاملوافق

      ٣١٦  ٣١٦  اجلماعة األوروبية

      ٢١٢  ٢١٢  االحتاد الروسي

  ٢٨٢  ٢٨٢      الواليات املتحدة األمريكية

على الربوتوكول فيما يتعلق بربوميد يف املستقبل له تعديل ميكن إدخا: [  ]/١٩مشروع املقرر   -كاف 
   ن-الربوبيل 

 مع التقدير بالعمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة إذ حييط علماً  
  ،)١٨/١١املقرر  (٢٠٠٧ملواد الكيميائية التابعة له يف تقريره املرحلي لعام املعنية بااخليارات التقنية 

 مبوجب بروتوكول مونتريال على مكافحة انبعاثات توافققد  إىل أن كل األطراف وإذ يشري  
  املواد املستنفدة لألوزون دف التخلص منها تدرجيياً،

 لعدم تشجيع إنتاج وتسويق ١٠/٨ إىل أن مجيع األطراف مدعوة مبوجب املقرر وإذ يشري  
  مواد جديدة مستنفدة لألوزون،

 مبقتضى اختاذ اخلطوات املناسبة ١٠/٨األطراف مبوجب املقرر ى يتعني عل هإىل أنوإذ يشري   
الربوتوكول لكفالة مراقبة املواد اجلديدة اليت تشكل ديداً كبرياً لطبقة األوزون، والتخلص التدرجيي 

  ، هذه املوادمن

 طلب إىل األطراف أن حتث دوائر الصناعة واملستخدمني على ١٣/٧ إىل أن املقرر وإذ يشري  
 التطبيقات اليت ال تتوافر هلا بدائل أكثر جدوى من على ن - استخدام بروميد الربوبيل قصرر يف النظ

  الناحية االقتصادية وأكثر مالءمة من الناحية البيئية، 

 ن نظراً - أن األطراف غري مطالبة باإلبالغ سنوياً عن بروميد الربوبيل وإذ يضع يف اعتباره  
  ، ألنه مادة غري خاضعة للرقابة

 ٢٠٠٧ أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدر يف تقريره املرحلي لعام وإذ يالحظ  
 طن ٢٠ ٠٠٠ ن سنوياً يف استخدامات املذيبات -إمكانية أن يصل إنتاج واستهالك بروميد الربوبيل 

ن ه مي طن متري، وأن١٠ ٠٠٠ إىل تلك االستخداماتاالنبعاثات املتصلة بكما ميكن أن تبلغ  ،متري
  توقع أن يزداد االستهالك واالنبعاثات زيادة كبرية يف املستقبل،امل
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تقرير " يف ٢٠٠١ كذلك أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أورد يف عام وإذ يالحظ  
أن بروميد "  ن وتقديرات انبعاثاته-فرقة العمل املعنية باإلمكانات التسويقية اجلغرافية لربوميد الربوبيل 

 يف األسواق الستعماله يف تطبيقات تستخدم فيها عادة مواد مستنفدة ةشدب هجيروت يتم ن -وبيل الرب
  لألوزون ومواد غري مستنفدة لألوزون،

 أن فريق التقييم العلمي يعتقد، بناًء على النتائج اليت خلص إليها مؤخراً، وإذ يضع يف اعتباره  
الكمية اإلمجالية للربوبني  تساهم بنسبة كبرية يف جداًصرية أن املواد املعاجلة بالربوم ذات األعمار الق

يف الستراتوسفري وىف تأثريه على األوزون الستراتوسفريي، وأن إنتاج هذه املواد بكميات كبرية املوجود 
  ميكن أن يساهم يف زيادة استنفاد األوزون، 

اد األوزون هي يف حدود  ن على استنف-  أن قدرة مادة بروميد الربوبيل وإذ يضع يف اعتباره  
  قدرة مواد أخرى خاضعة حالياً للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال،

قتضي إدخال تعديل على ي أن إدراج أي مادة جديدة يف الربوتوكول وإذ يضع يف اعتباره  
 أن ترسل إىل األطراف بواسطة أمانة األوزون قبل جيب وأن مقترحات تعديل الربوتوكول ،الربوتوكول

أي مقترح من هذا يف ينظر فيه أن  يتقررأشهر على األقل من انعقاد اجتماع األطراف الذي ستة 
  القبيل،

السابقة كانت تغطي جمموعات كاملة من املوضوعات الربوتوكول  أن تعديالت ىوإذ ير  
  تدابري منفردة، ال

رقابة يف  ن بوصفها مادة خاضعة لل-ينظر يف إدراج مادة بروميد الربوبيل يقرر أن   -  ١  
التعديل التايل املقبل للربوتوكول، بغض النظر عن تارخيه أو حمتواه وإىل ذلك احلني يتخذ اخلطوات املبينة 

  يف الفقرات التالية؛

، عدم تشجيع إنتاج وتسويق ١٠/٨ و٩/٢٤أن يطلب إىل األطراف، وفقاً للمقررين   -  ٢  
 التطبيقات اليت ال تتوفر هلا تكنولوجيات أو ىعلصر استخدام هذه املادة ق ن و-مادة بروميد الربوبيل 

  مواد بديلة أنسب من الناحية البيئية؛

على أن تطبق، إىل أقصى يطلب إىل األطراف أن حتث املؤسسات اخلاضعة لواليتها   -  ٣  
 ممارسات مسؤولة يف االستخدام على النحو الذي وصفته فرقة العمل املعنية حد ممكن تقنياً واقتصادياً

   ن؛-  يف حاالت االضطرار إىل استخدام بروميد الربوبيل ٢٠٠١ ن يف تقريرها لعام -يد الربوبيل بربوم

 ن، مع - حيث األطراف على تبليغ األمانة بإنتاجها واستهالكها من بروميد الربوبيل   -  ٤  
 قد  ن ال خيضع حىت اآلن للرقابة مبوجب الربوتوكول ولكنه-ن بروميد الربوبيل ألاإلدراك الكامل 

  يصبح خاضعاً للربوتوكول يف القريب العاجل؛

يطلب إىل فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استكمال   -  ٥  
  . ن يف حالة حدوث تطورات جديدة مهمة- النتائج اليت يتوصالن إليها فيما يتعلق بربوميد الربوبيل 
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  تخدامات املختربية والتحليليةإعفاءات االس: [  ]/١٩مشروع املقرر   -الم 

 ة إىل العمل الذي قام به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلن يشري مع التقديرإذ
  ، التابعة لهالكيميائيةاملعنية باملواد اخليارات التقنية 

لشروط ل اًميدد العمل باإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية وذلك وفق  -  ١
 ١٦/١٦ و ١٥/٨ص عليها يف املرفق الثاين من تقرير اجتماع األطراف السادس ويف املقررين املنصو

  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١وذلك حىت 

املعنية باملواد  اخليارات التقنية ةيطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلن  -  ٢
اع العشرين لألطراف، قائمةً باالستخدامات املختربية أن يعّدا، حبلول موعد االجتمالتابعة له الكيميائية 

مواد (املواد املستنفدة لألوزون املدرجة يف املرفقات ألف وباء وجيم فيها والتحليلية اليت تستعمل 
 االستخدامات اليت مل تعد تتطلب مواد مستنفدة لألوزون بيناربوتوكول، ويل) اموعتني الثانية والثالثة

  .ملمكنة هلذه املوادويصفا البدائل ا

  )١٥/٨املقرر (مستقبل إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية : [  ]/١٩مشروع املقرر   -ميم 

اإلعفاء الشامل لالستخدامات ] ٢٠١٥[ديسمرب / كانون األول٣١ميدد حىت   -  ١
 للشروط املنصوص  وفقا١١/١٥ً وباملقرر ٧/٢ من املقرر ٦املختربية والتحليلية املقيد مبوجب الفقرة 

عليها يف املرفق الثاين من تقرير االجتماع السادس لألطراف بالنسبة للمواد اخلاضعة للرقابة الواردة يف 
  مواد اموعة األوىل، املرفق جيم؛ مجيع مرفقات وجمموعات بروتوكول مونتريال باستثناء

التقييم الذي جيريه كل يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يبلغ يف   -  ٢
أربعة سنوات عن تطوير وتوفر إجراءات خمتربية وحتليلية ميكن القيام ا من دون استخدام املواد 

  .اخلاضعة للرقابة الواردة يف مجيع املرفقات وجمموعات املواد اخلاضعة للرقابة يف الربوتوكول

  جداًذات األعمار القصرية ة اجلديدتقييم املواد املهلجنة : [  ]/١٩مشروع املقرر   - نون 

 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر عن ٢٠٠٦ إىل أنّ تقرير التقييم لعام إذ يشري
يعيد تأكيد ما اقترحه فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن أن تنظر 

   جتري هذه األفرقة تقييماً شامالً،ريثمالألوزون، األطرف يف التخلّي التدرجيي عن مجيع املواد املستنفدة 

 من أنّ املواد املهلجنة ٢٠٠٦ ما خلُص إليه فريق التقييم العلمي يف تقريره لعام وإذ يالحظ
 أمهية أكرب مما كان يعتقد بالنسبة الستنفاد طبقة األوزون الستراتوسفريية، هلا جداً القصرية األعمارذات 

  ، ميكن أن يؤدي إىل استفحال استنفاد األوزونت كبرية من تلك املوادكميالالبشر وأن إنتاج 

   خيار إدراج مواد جديدة يف بروتوكول مونتريال،وإذ يضع يف اعتباره

نشر املعلومات عن املواد اجلديدة الذي ميكّن األطراف منفردة من ألمهية وفائدة  وإدراكاً منه
  قت ممكن،تقييد أو حظر استخدام هذه املواد يف أقرب و
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قد احتسب يف أخر  (CF3I)احلد األعلى لقدرة مادة ترايفلوردايودميثان أنّ وإذ يضع يف اعتباره 
وهو ما يزيد كثرياً على احلد ، ٠,٠١٨ و ٠,٠١١ بني تقرير لفريق التقييم العلمي، فوجد أنه يتراوح

ملواد األخرى اخلاضعة اويدخل يف نطاق  ٠,٠٠٨املنشور سابقاً ويبلغ األعلى لالنبعاثات السطحية 
  للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال،

عدم إىل األطرف فيه ، الذي طلب ١٠/٨ أّنه على الرغم من املقرر وإذ يأخذ يف احلسبان
ستخدم بالفعل كمادة إلمخاد أخذت ت CF3Iمستنفدة لألوزون، فإنّ مادة جديدة وتسويق مواد إنتاج 
تسب أمهية يف هذا اال وكذلك يف جماالت أخرى مثل قطاع ، وهي قد تك يف بعض التطبيقاتاحلرائق

  التربيد وأجهزة التكييف النقالة،

 مادة جديدة يف تطبيقات جديدة هو أقل تكلفة من االستعاضة عنها دخالإأنّ منع  يرىوإذ 
   إذا اقتضت النتائج العلمية اجلديدة ذلك،من بعد إدخاهلا

 يقدما ما ييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي أنيطلب إىل فريق التكنولوجيا والتق  -  ١
  :يلي

 على استنفاد األوزون بشأن القدرة احملتملة اليت مت التوصل إليها مؤخراًلنتائج ا ختليص  )أ(
، وبرومو اإليثان، وسائر ما (EDB)ثنائي برومو اإليثان  - ١،٢، و(CF3I)ترايفلوردايودميثان د واملل

  ؛جداً القصرية األعمارت ينتجه البشر من املواد ذا

يف إنتاج واستهالك وانبعاثات هذه ، قدر اإلمكان، جبمع وتقييم املعلومات القيام  )ب(
  ؛املواد حالياً وما ميكن أن يكون عليه هذا اإلنتاج واالستهالك واالنبعاثات يف املستقبل

 ويف املستقبلاآلن  االنبعاثات من هذه املواد  من املمكن أن تشكلتقييم ما إذا كان  )ج(
  ؛ يف االعتبار ومستقبالًاً استخدامات هذه املواد حاضرأخذ معديداً لطبقة األوزون، 

قدرا احملتملة من حيث د املعلومات الالزمة إلجراء تقييم شامل لتلك املواد يدحت  )د(
  على إحداث استنفاد لألوزون؛

على ارتفاعات فوق نبعاثات  االقتضاء، بني االنبعاثات السطحية واالعند، التمييز  )ه(
 احلالية واملقبلة، اعلى استنفاد األوزون، وبني انبعاثاهلذه املواد عند تقييم القدرة احملتملة سطح األرض 

   طبقة األوزون؛على احملتمل هاوأثر

أو مجع وتقييم املعلومات عن املنتجات النامجة عن حتلّل تلك املواد، اليت قد تكون   )و(
  ؛سلبيةأو صحية /ثار بيئية وهلا آتكون  ال

وغريها من املواد الترايفلوردايودميثان ملعلومات املتاحة عن سمّية مادة اص يختل  )ز(
 إلجراء تقييم شامل هلذه جداً وحتديد أي معلومات أخرى الزمةالقصرية ذات األعمار البشرية املصدر 

  املواد؛

 ين للفريق العامل املفتوح العضوية االجتماع الثامن والعشريفاألطراف إبالغ  يقرر  -  ٢
  ؛بالنتائج اليت خيلص إليها
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، على أن تبلغ األمانة مبا تنتجه وتستهلكه من ١٠/٨لمقرر ل وفقاًحيثّ األطراف،   -  ٣
 ثنائي برومو اإليثان، وبرومو اإليثان، وسائر ما ينتجه البشر ١،٢، و(CF3I)  الترايفلوردايودميثانادوم

  ؛جداً القصرية راعممن املواد ذات األ

املستنفذة اجلديدة قائمة املواد استكمال ، ١٣/٥لمقرر لاً وفقيطلب إىل األمانة،   -  ٤
 األطراف عمالً بالفقرة اتبلغ عنهاملعلومات اليت س عك تيلألوزون اليت تبلّغ عنها األطراف ولك

  السابقة؛

تثبيط إنتاج ، إىل ١٠/٨ و ٩/٢٤يهيب باألطراف أن تعمد، بعد تطبيق املقررين   -  ٥
، ما دام هناك احتمال جداًر القصرية اعم وسائر املواد ذات األCF3I  الترايفلوردايودميثانوتسويق مادة

  .أن تشكّل هذه املواد ديداً كبرياً لطبقة األوزون

  طلب رومانيا رفع أمسها من قائمة البلدان النامية مبوجب بروتوكول مونتريال: [  ]/١٩املقرر   -سني 

   بطلب رومانيا رفع امسها من قائمة البلدان النامية العاملة مبوجب الفقرة حييط علماً  -  ١  
  ؛٥ من املادة ١

مسؤولياا   بأن رومانيا سوف تتحمل، على طلب رومانيا وحييط علماً كذلكيوافق  -  ٢  
 كانون ١اعتباراً من مونتريال  من بروتوكول ٥ من املادة ١كطرف غري عامل مبوجب الفقرة 

  .٢٠٠٨يناير /الثاين
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  املرفق الثاين

 اليت أعدها الرئيسان املشاركان بشأن مقترحات التعجيل بالتخلص من املدجمةورقة القضايا 
  مركبات الكربون اهليدروكلورو فلورية

  ٢٠٠٧يونيه، / حزيران٧

تعلقة قام بإعداد هذه الورقة الرئيسان املشاركان لفريق االتصال املعين مبقترحات التنقيح امل  
ودف . مبركبات الكربون اهليدروكلورو فلورية، بغية زيادة تيسري املناقشات بشأن هذا املوضوع

هذه  وقد ناقش فريق االتصال .الورقة إىل جتميع وتوحيد املقترحات املقدمة من األطراف ال تبديلها
طالق ملواصلة املداوالت وقد مت االتفاق على استخدام الورقة كأساس ونقطة ان. وزادها تفصيالًالورقة 

وكان من املفهوم متاماً أن هذه الورقة ليس فيها إخالل بأي . يف مونتريال يف وقت الحق من هذا العام
ويعكس تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية أيضاً . نتائج ائية يتم التوصل إليها بشأن هذه املسألة
  .ت اليت تتوقعها فيما يتعلق بالتعجيل بالتخلصالقلق العام الذي يساور بعض األطراف والصعوبا

  خط األساس والتجميد

  :يتم اختيار خط األساس على النحو التايل  •

  ]٢٠١٠مستوى عام [
  ]، أيهم أقل٢٠١٤ أو مستوى عام ٢٠٠]٥][٦[ من مستوى عام ٪]١٥٢[[
  ]٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠متوسط األعوام [
  ]٢٠١٥مستوى عام [

إلنتاج، عند مستوى خط األساس، يف عام ويتم جتميد االستهالك وا  •
]٢٠١٦][٢٠١٢][٢٠١١.[  

  .من احلكمة السماح بسنة أو سنتني بني سنة خط األساس وسنة التجميد  •

  اية التخلص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك وخطوات التخفيض

يف مل التخلص التدرجيي من اإلنتاج ِك، ت٢بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة   •
وبالنسبة لألطراف العاملة ] ٢٠٢٠[ومن االستهالك يف عام ] ٢٠٢٥][٢٠٢٠[عام 

، ]٢٠٤٠][٢٠٣٥][٢٠٣٠[التخلص التدرجيي يف عام تِكمل ، ٥مبوجب املادة 
  .....على أساس

  ختفيضات اإلنتاج واالستهالك،.....  •

  ]٪٦٥] [٪٥٠[] ٪٣٥[، بنسبة ٢٠٢٠حبلول عام   ،٥بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 
  ]٪٩٠] [٪٨٠] [٪٦٥[، بنسبة ٢٠٢٥حبلول عام     
  ]٪٩٥,٥[، بنسبة ٢٠٣٠حبلول عام     
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  ]٪٦٥[، بنسبة ٢٠١٠حبلول عام   ٢بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة 
  ]٪٩٩,٥[ ]٪٩٠[، بنسبة ٢٠١٥حبلول عام     
  ]٪٩٩,٥[، بنسبة ٢٠٢٠حبلول عام     

  ،٥ك واإلنتاج، بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة ختفيضات االستهال... )٣([  •

  ب١٤٢ب، ١٤١، ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٢٠بنسبة   ٢٠١٥حبلول عام 
  ١٢٤ و١٢٣اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪١٠بنسبة     

  ب١٤٢ب، ١٤١، ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٤٠بنسبة   ٢٠٢٠حبلول عام 
  ٢٢٥ و١٢٤ و١٢٣، ٢١ورو كربون اهليدروكلورو فل  ٪٢٠بنسبة     

  ب١٤٢ب، ١٤١، ٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٦٥بنسبة   ٢٠٢٥حبلول عام 
  ٢٢٥ و١٢٤ و١٢٣ ٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٣٠بنسبة     

  ب١٤٢ب و١٤١ و٢٢اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪١٠٠بنسبة   ٢٠٣٠حبلول عام 
  ٢٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٤٠بنسبة     

  ٢٢٥، ١٢٤ ،١٢٣ ،٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٩٥بنسبة   ٢٠٣٥حبلول عام 
  ٢٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣ ،٢١اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪١٠٠بنسبة   ٢٠٤٠حبلول عام 
   األخرىيةجلميع مركبات الكربون اهليدروكلورو فلور  ٪١٠٠بنسبة   ٢٠٠٩حبلول عام 

  كختفيضات االستهال... )٤([  •

لألطراف العاملة  النسبةب
 ٥مبوجب الفقرة 

اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٧٥بنسبة   ،٢٠٢٠حبلول عام 
  ب١٤٢ب و١٤١ و٢٢

اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٩٥بنسبة  ،٢٠٢٥حبلول عام   
  ب١٤٢ب و١٤١ و٢٢

لألطراف العاملة  النسبةب
 ٢مبوجب الفقرة 

 فلورو كربون اهليدروكلورو  ٪٧٥بنسبة   ،٢٠١٠حبلول عام 
  ب١٤٢ب و١٤١ و٢٢

اهليدروكلورو فلورو كربون   ٪٩٥بنسبة  ،٢٠١٥حبلول عام   
  ب١٤٢ب و١٤١ و٢٢

  اإلعفاءات

يقرر يف [السماح بإعفاءات لالستخدامات األساسية بعد التخلص الكامل [  •
  ]]مرحلة الحقة

الً،  مث١٢٣لورو لهيدروكلورو فل، بالنسبة "املنافع البيئية العليا"مفهوم [  •
  ]ةمقابلكمية الذي يصاحبه تدمري 

طلب دراسات من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن [  •
  ]١٢٣االستخدامات األساسية بشأن اهليدروكلورو فلورو كربون 
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  االحتياجات احمللية األساسية

، من ٪١٥[السماح بان خيصص لالحتياجات األساسية احمللية ما يساوي [  •
  ]٢٠٢٠ بعد عام ٪١ و٢٠٢٠ عام  حىت٪١٠[]اإلنتاج

السماح بتخصيص كمية صغرية لالحتياجات احمللية األساسية، والتماس [  •
مزيد من املعلومات بشأن العرض والطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم 

  ]االقتصادي

  املالية/التمويل

الوصول إىل إمكانيات احلاجة إىل التمويل املناسب واملساعدة التقنية و[  •
لبدائل؛ وتغيري املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف فيما ا

 ١٩٩٥يتعلق بتمويل عمليات االنتقال الثانية واملرافق املنشأة بعد عام 
  .]بالنسبة لكل من قطاعي اإلنتاج واالستهالك

  ]معاجلة التكاليف اإلضافية املتصلة بااللتزامات اجلديدة[  •
  ] البدائل القابلة للبقاء واجلدوى االقتصاديةالصعوبات من ناحية[  •

  مسائل أخرى

طراف العاملة  واو على األ٢ من املادة ٧ار الواردة يف الفقرة فكانطباق األ[  •
  ] أيضاً، والنظر يف توسيع نطاقها٥مبوجب الفقرة 
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  املرفق الثالث

  نتريالإعالن مو    

  ل،إنّ األطراف يف بروتوكول مونتريا

تعاون عاملي تارخيي ا حتقّق على مدى العشرين سنة املاضية من بافتخار مبم تسلّإذ 
وذلك من أجل بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون  إطار بروتوكول مونتريال يف

  :أوزون األرض، وإذ تشري باخلصوص إىل أنّاستصالح ومحاية طبقة 

 باجتاه استصالح طبقة األوزونتا بثم كبريا وبروتوكول مونتريال قد أحرز تقّدما
  املتعددة األطراف األكثر جناحا،وهو معترف به كأحد االتفاقات البيئية 

 غري مسبوق بني البلدان النامية والبلدان ا تعاوندجناح بروتوكول مونتريال جيّس
  ،املتقّدمة

ان  على املشاركة الكاملة لألطراف وعلى التزام البلدبروتوكول مونتريال يعتمد
  ،مشاركة كاملةاملتقّدمة بتوفري الوسائل لكي تشارك البلدان النامية 

 الدعم العلمي واالقتصادي توفّر مؤسسات تقوم علىبروتوكول مونتريال أُسس 
هي الصندوق ، مؤسسة ماليةوتتيح لكي تصوغ األطراف سياساا بتبّصر، والبيئي والتقين 

  الة،امتثال فّع آلية لكوكذ، املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال

ستوياا ملا عقود لكي تستعيد معدة  بأنّ طبقة األوزون ستحتاج إىل وإذ تعترف
راف يف بروتوكول  األطاستمرار تعتمد على البعيد يف األمد ا وبأنّ محايته١٩٨٠قبل سنة 
  ،والعمل تزاملااليف اليقظة ومونتريال 

اماا يف جمال التخلص التدرجيي أن تفي مجيع األطراف بالتزبأمهية وإذ تعترف 
  ،مواد مستنفدة لألوزون جديدة ّدد طبقة األوزونور وتتخذ اإلجراءات املناسبة ملنع ظه

إىل نتائج مفيدة إىل أنّ التدابري اليت اتخذت حلماية طبقة األوزون أفضت وإذ تشري 
  ّير املناخ،غالف اجلوي العاملي، والسيما تغجّدا بالنسبة للمسائل املتعلقة بال

التزامها بالتخلص التدرجيي من استهالك وإنتاج املواد املستنفدة تعيد تأكيد   - ١
   وذلك وفق التزاماا مبوجب الربوتوكول؛لألوزون

تسعى حثيثا للتصديق يف أبكر وقت ممكن على مجيع على أن توافق   - ٢
   التعديالت اليت أُدخلت على الربوتوكول؛
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 من الربوتوكول يف مساعدة ١٠ و٥سم ألحكام املادتني بالدور احلاتسلّم   - ٣
لضمان مزيد التخلّص التدرجيي من املواد البلدان النامية وبأمهية استمرار هذه املساعدة 

  املستنفدة لألوزون؛

مليا طويل يف الرأي بأنّ محاية طبقة األوزون سوف تتطلب التزاما عاتوافق   - ٤
  .الرصد واليقظةو العلمية  البحوثمستوىواحملافظة على األجل 

___________  


