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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون  الثامناالجتماع
 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١١ - ٧، انكوكب

 *من جدول األعمال املؤقت ٧البند 
 التنقيحات املقترحة على بروتوكول مونتريال

  التنقيحات املقترحة على بروتوكول مونتريال

  مذكّرة من األمانة

هذه مرفق م األمانة يف عم من بروتوكول مونتريال، ت٢ من املادة ٩عمالً بأحكام الفقرة   
  .بروتوكول مونتريالنقيح لت كينيا وموريشيوس  من مشتركاًمقترحاًاملذكرة 

كما أن املقترح .  قبل األمانةمنمن دون حترير رمسي الواردة واملقترح بصيغته  نص ويعمم  
الوثيقة على اإلنترنت برسم  )http://ozone.unep.org(ألمانة ا على موقع نشور أيضاًم

UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/3. 
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  قاملرف
  مقترح مقدم من كينيا وموريشيوس

من أجل خفض حصة بروميد امليثيل اليت تنتجها البلدان مونتريال مقترح لربوتوكول نقيح ت
 من ١إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة لتصديرها " لسد االحتياجات احمللية األساسية"املتقدمة 

  ٥املادة 

   املقترحنقيحالبلدان املقدمة للت  - ١
  يا وموريشيوسكين

  موجز  - ٢
حدد بروتوكول مونتريال الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح لألطراف غري العاملة  •

 طناً ١٠ ٠٧٦ بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية يف مستوى ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
لسنوي الذي أبلغت عنه هذه  يف املائة من متوسط اإلنتاج ا٨٠يف السنة، وهو ما يعادل مترياً 

 ؛١٩٩٨ إىل ١٩٩٥األطراف خالل الفترة من 
 يف االخنفاض ٥ من املادة ١استمر استهالك بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة  •

 ؛٢٠٠٦يف عام مترياً  طناً ٧ ٠٢٢ليصل إىل مستوى قياسي قدره 
 بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية نقترح خفض الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح •

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

يناير / كانون الثاين١ من اً املادة اعتبارضمان أال يكون العرض أكرب بكثري من الطلب على هذه
 ؛٢٠١٠

إنّ استعراض الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية، يف  •
، سوف يتيح لألطراف تعديل مستوى هذه الكمية يف حدود كافية لسد ٢٠١٠موعد ال يتجاوز 

 ؛٢٠١٥ إىل غاية ٥من املادة  ١احتياجات األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
سيتيح مقترحنا تفادي احتماالت اإلفراط يف إنتاج بروميد امليثيل الذي من شأنه، إذا ترك على  •

حاله، أن يؤخر اعتماد البدائل املتاحة يف البلدان النامية وأن يقوض املشاريع املمولة من الصندوق 
، وأن يزيد من ٥ من املادة ١املة مبوجب الفقرة املتعدد األطراف إلجياد بدائل يف األطراف الع

 إتالف طبقة األوزون؛
املنصوص عليه يف الربوتوكول خلفض الكمية القصوى من بروميد امليثيل نقيح استخدام إجراء الت •

هو أمر يتسق مع مقترحات فريق االتصال األساسية املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية 
  للنظر يف االتجار الضار بربوميد امليثيل؛٢٠٠٧الذي اجتمع يف عام 

استخدامات على املقترح على حجم الكمية املسموح ا لسد االحتياجات احمللية ال يؤثّر نقيح الت •
 .تطبيقات احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحنبروميد امليثيل املسموح ا يف 
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  اهلدف  - ٣
ات احمللية األساسية لكي ـاملسموح بإنتاجها لسد االحتياجخفض الكمية القصوى من بروميد امليثيل 

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

  السياق  - ٤
  الصادرات من بروميد امليثيل لسد االحتياجات احمللية األساسية   ١-٤

اض كلّ سنة، حيث شهدت كلّ استمرت كمية بروميد امليثيل املستخدمة ملكافحة اآلفات يف االخنف
) حسب االقتضاء( تطوير وتسجيل ٥ من املادة ١البلدان العاملة والبلدان غري العاملة مبوجب الفقرة 

  .واستخدام بدائل هلذه املادة املستنفدة لألوزون
  يف التخلي عن استخدامات بروميداً كبرياً تقدم٥ من املادة ١أحرزت األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 يف ٨٠التابعة لليونيب بأنّ جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل ، أفادت ٢٠٠٧ويف عام . امليثيل
من هذه املادة إىل أقل من استهالكها  قلّصت ٥ من املادة ١املائة من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

إضافة إىل ذلك، متكّن . ٢٠٠٥ نصف املستويات األساسية الوطنية اليت كانت سائدة لديها يف عام
ستهلك بروميد امليثيل يف كانت ت اليت ٥ من املادة ١أكثر من نصف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  . عن هذا االستهالكاً، من التخلّي ائياًالسابق، وعددها مخسة وتسعون طرف
ثيل يف االستخدامات اخلاضعة  لربوميد املي٥ من املادة ١ما استهلكته األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

؛ ١٩٩٨ طن يف عام ١٨ ١٠٠بروتوكول مونتريال بلغ مستوى من  ٧ادة ـة مبقتضى املـللرقاب
؛ ٢٠٠٣ يف عام طناً ١١ ٨٣١؛ و٢٠٠٢ يف عام طناً ١٢ ٦٩٧؛ و٢٠٠١ يف عام طناً ١٧ ٦٦٩و
 أي ما ٢٠٠٦ يف عام طناً ٧ ٠٢٢؛ و٢٠٠٥ يف عام طناً ٩ ٤٩٧؛ و٢٠٠٤ يف عام طناً ١٠ ٥١٢و

  .٥ من املادة ١ يف املائة من مستوى األساس املنصوص عليه يف الفقرة ٤٥يعادل نسبة 
 أمانة األوزون بإنتاج قدره ٥ من املادة ١وفيما يتعلّق باإلنتاج، أبلغت األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

، ال حيق ٥ املادة  من١وفيما خيص األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . ٢٠٠٦ يف عام طناً ٩٦٩
سوى لفرنسا وإسرائيل والواليات املتحدة إنتاج بروميد امليثيل لسد االحتياجات احمللية األساسية ألنها 

، مما )١(١٩٩٨ إىل ١٩٩٥األطراف املنتجة الوحيدة اليت زودت أمانة األوزون ببيانات عن الفترة من 
يل املسموح هلذه األطراف بإنتاجها لسد  حساب الكمية القصوى من بروميد امليثاًأتاح الحق

  )٢(.االحتياجات احمللية األساسية
أما الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية فقد حددت 

، أي حمسوبة بداالت استنفاد األوزون طن ٦٠٤٥,٥ يف مستوى سنوي قدره ٢٠١٤-٢٠٠٥للفترة 
 يف املائة من متوسط اإلنتاج السنوي الذي أبلغت عنه فرنسا وإسرائيل ٨٠ أو طناً ١٠ ٠٧٦ل ما يعاد

                                                        
 . حاء من بروتوكول مونتريال٢ من املادة  ثانياً مكررا٥ً و مكررا٥ً بالفقرتني عمالً  )١(
زون، ، أمانة األو٢٠٠٤ - ١٩٨٦إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون مبقتضى بروتوكول مونتريال   )٢(

 .٣٢؛ الصفحة ٢٠٠٥نوفمرب /اليونيب، تشرين الثاين
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 وتزيد الكمية القصوى من بروميد امليثيل )٣(.١٩٩٨ إىل ١٩٩٥والواليات املتحدة يف الفترة من 
ملة  األطراف العا٢٠٠٦ يف املائة عن الكمية اليت استهلكتها يف عام ٤٣املسموح بإنتاجها بنسبة 

  .٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة
 ٨٠ نسبة ٢٠٠٥ من عام اً أدناه الكمية القصوى املسموح بإنتاجها والبالغة اعتبار١ويوضح الشكل 

. اًل به حاليوعموهذا هو السقف امل. يف املائة من إنتاج بروميد امليثيل لسد االحتياجات احمللية األساسية
، وحبسب ٢٠٠١ يتجه منذ عام ٥ األطراف العاملة مبوجب املادة بيد أنّ استهالك بروميد امليثيل يف

تمر السري يف ومن املنتظر أن يس). نظر اخلط املتواصلأ(، إىل األسفل ٧ باملادة البيانات املبلَّغ عنها عمالً
 النتشار بدائل بروميد امليثيل على نطاق أوسع يف اًنظر) نظر اخلط املتقطّعأ (هذا االجتاه مستقبالً

الكمية القصوى من بروميد نقيح ولذلك نقترح أن يتم ت. ٥ من املادة ١طراف العاملة مبوجب الفقرة األ
 من اً يف املائة اعتبار٤٠ يف املائة إىل ٨٠امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية األساسية من 

  . يف استهالك هذه املادة، وذلك ملراعاة هذا االجتاه حنو األسفل٢٠١٠يناير / كانون الثاين١
 

 

 

 

 

 

 

 حبسب ما أبلغت به هذه ٥ من املادة ١استهالك بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة  :١الشكل 
 مستوى الكمية أيضاً الشكل ظهروي). اخلط املتقطّع(وحبسب االسقاطات يف املستقبل ) اخلط املتواصل(األطراف 

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

                                                        
 . حاء من بروتوكول مونتريال٢ من املادة  ثانياً مكررا٥ً و مكررا٥ً بالفقرتني عمالً  )٣(

 أطنان مترية

 صفر
٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

١٠٠٠٠

١٢٠٠٠

١٤٠٠٠

١٦٠٠٠

١٨٠٠٠

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

السنة

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١األساسية اعتباراً من ياجات احمللية  يف املائة من االحت٨٠

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

القائم

املقترح

ثيل
 املي

ميد
برو

ان 
أطن
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 اخلاضعة للرقابة، ومبا أنه من )٤(وعلى ضوء البدائل التقنية املتاحة جلميع استخدامات بروميد امليثيل
، أقلّ من كمية بروميد امليثيل املستهلكة يف عام ٢٠٠٧من سنة اًاملرجح أن يكون الطلب، اعتبارا

 للنجاح الذي أحرزته كلّ من املشاريع املمولة من الصندوق متعدد األطراف وسائر اً نظر٢٠٠٦
التدابري املتخذة على املستوى الوطين، فإنّ مقترحنا جبعل الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح 

 ١اعتبارا من  يف املائة سوف يكون كافيا لتلبية الطلب ٤٠بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية يف حدود 
  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين

 إىل استعراض الكمية ٢٠١٠ أن تعمد األطراف يف موعد ال يتجاوز سنة اًومع ذلك، نقترح أيض
القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات احمللية لضمان عدم اإلفراط يف هذه 

لتخفيض من هذه املادة يف األطراف العاملة مبوجب ، وأن تراعي يف ذلك نسبة ا٢٠١٢الكمية بعد عام 
  .٥ من املادة ١الفقرة 

ومن مثّ، فإننا نقترح أن تظلّ الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد االحتياجات 
مث تصبح هذه الكمية . ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١ يف املائة إىل غاية ٨٠احمللية يف حدود نسبة 

 أخرى من قبل نقيحات حىت إجراء أي ت٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من اً يف املائة اعتبار٤٠حدود يف 
  .األطراف

وهذا .  األساسيةومقترحنا من شأنه أن مينع اإلفراط يف إنتاج بروميد امليثيل ألغراض االحتياجات احمللية
 بروميد امليثيل يف األطراف العاملة اإلفراط، إذا مل تتم مواجهته، من شأنه أن يشجع زيادة استهالك

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

  .األوزون

  االتجار الضار  ٢-٤
 انشغاهلا إزاء اإلمدادات املفرطة ٢٠٠٤ اختذته يف عام )٥( بداية املطاف، أبرزت األطراف يف مقرريف

واستجابة هلذا . من بروميد امليثيل اليت تصل البلدان النامية، واليت اعتربا األطراف مبثابة اتجار ضار
أي اجتار يؤثر سلباً على :"...بأنه" التجار الضارا"املقرر، عرف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

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

املخزونات  مصدر االجتّار الضار رمبا يكون  بأنّاًوأفاد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حينها أيض
 ٥ املادة  من١ الفقرة األطراف غري العاملة مبوجبوأوصى الفريق بأن تبذل . العاملية أو اإلنتاج العاملي

خاصة لإلبالغ عن مجيع املخزونات ولضمان عدم تصديرها إالّ ألغراض االستخدامات احلرجة اً جهود
  .اجلات ما قبل الشحنجر الصحي ومعاحلأو استخدامات 

                                                        
 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/3 من الوثيقة ٦، الصفحة )٢٠٠٦(التقرير اجلامع   )٤(
 الصادر عن االجتماع االستثنائي األول لألطراف، ١/٤ من مقرر االجتماع االستثنائي األول) أ( ٩الفقرة   )٥(

 . ٢٠٠٤مارس / آذار٢٦-٢٤
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 ألطراف غري العاملة مبوجبوفيما يتعلق باإلنتاج، الحظ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنّ ا
 يف املائة ٨٠ نسبة تصل إىل اً أن تنتج سنوي٢٠١٥ يسمح هلا الربوتوكول إىل غاية ٥ املادة  من١الفقرة 

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

  .تنظيم هذه الكمية بعناية لتفادي االتجار الضار
 عشرة ترحتاقوعلى أساس هذه االستنتاجات الواردة يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، 

مشروع مقرر بشأن االجتار الضار بربوميد امليثيل نظرت فيه األطراف ، ٢٠٠٧، يف عام )٦(أطراف
يونيه وخالل االجتماع التاسع عشر ملؤمتر /خالل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية يف حزيران

  .سبتمرب/األطراف يف أيلول
االتفاق بصورة عامة على اعتبار االتجار الضار مسألةً ويف االجتماع التاسع عشر ملؤمتر األطراف، ساد 

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

الربوتوكول ينص على خفض إنتاج بروميد امليثيل ألغراض سد االحتياجات نقيح  لتاًحاملشروع مقتر
  .من االجتماع الذي سينظر فيهستة أشهر على األقلّ قبل احمللية األساسية، بشرط أن يقدم هذا املقترح 

 من ٥أنّ الفقرة  نقيحويؤكّد أنصار الت.  أدناه٤وبناًء على ذلك، يرد النص القانوين املقترح يف اجلزء 
ومن مث، فإنّ هذا التعديل ال يؤثّر يف استخدامات .  حاء هي اليت تغيرت دون غريها من الفقرات٢املادة 

، جر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحناحلبروميد امليثيل املسموح ا ألغراض االستخدامات احلرجة و
  . من نفس املادة٦اليت يرد وصفها يف الفقرة 

  املقترحنقيح قانوين للتالنص ال  - ٥
   حاء٢املادة 

  : وذلك كاآليتاً مكرر٥تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة 
ديسمرب / كانون األول١ اليت تبدأ يف اًيضمن كلّ طرف، لفترة االثين عشر شهر    ثانياً مكررا٥ً

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

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

، استعراض ٢٠١٠طراف، ويف موعد ال يتجاوز ويتوىل اجتماع لأل. بأكملها
 املستوى احملسوب إلنتاجه من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفق هاء لسد

  .)٧(٥ من املادة ١االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

                                                        
أنغوال وأوغندا وبوتسوانا وبوركينا فاسو ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وسرياليون : هذه األطراف هي  )٦(

 .وكينيا ومالوي ونيجرييا
ين مسطّرةً وهي لن تكون كذلك يف النص ألغراض التوضيح، ترد التغيريات املدخلة على النص القانو  )٧(

 .النهائي
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  .اًثالث اً مكرر٥ احلالية حتمل الرقم اً ثانياً مكرر٥وقد أصبحت الفقرة 

  ستنتاجاتاال  - ٦
لتعديل الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد " آيل" أي إجراء اًال يوجد حالي

  .االحتياجات احمللية األساسية وذلك من أجل مراعاة اخنفاض الطلب يف البلدان النامية
 ٤٠االحتياجات احمللية األساسية إىل بتعديل الكمية القصوى من بروميد امليثيل املسموح بإنتاجها لسد 

، وباستعراض األطراف هلذه الكمية يف موعد أقصاه ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من اًيف املائة اعتبار
 ٥ من املادة ١، ستضمن األطراف إنتاج بروميد امليثيل يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٠

  .٥ من املادة ١طراف العاملة مبوجب الفقرة بكميات تكفي لسد تلك االحتياجات يف األ
___________  


