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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  رونوالعش التاسع االجتماع
  ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، جنيف
 * املؤقت من جدول األعمال٩ –) ب (٣البنود 

قضايا مطروحة على الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال 
  ملناقشتها ومعلومات لعلم الفريق يف اجتماعه التاسع والعشرين

 مذكرة األمانة

  إضافة

 مقدمة

التقرير املرحلي لفريق اليت ناقشها موجزاً للقضايا  منها  يف الفصل األولاإلضافةتوفر هذه   - ١
 جدول أعمال علىاملدرجة  واليت هلا صلة باملسائل ٢٠٠٩التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن عام 

.  لتعديل بروتوكول مونتريال، ومقترحاً)UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1(الفريق العامل املفتوح العضوية 
 على ة، يف الفصل الثاين، معلومات عن توسيع مركز احلصول على البيانات املوجودأيضاًضمن وهي تت

  .املوقع الشبكي ألمانة األوزون

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1.  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/2/Add.1  

2 

 موجز للقضايا اليت سيناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين  -أوالً 

 ٢٠١١ و٢٠١٠ت الضرورية لعامي فاءات االستخدامااستعراض التعيينات إلع: )ب( ٣البند 

وكذلك ) UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/2( املأخوذ من مذكرة األمانة ١يرد أدناه اجلدول   - ٢
-٢٠١٠ بشأن تعيينات االستخدامات الضرورية للفترة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديتوصيات 
ق، مبا يف ذلك النتائج املتصلة بتلك ل استعراض وجيز للنتائج اليت توصل إليها الفريوويلي اجلد. ٢٠١٢

وميكن االطالع على كامل تفاصيل نتائج الفريق يف الصفحات . التعيينات اليت مل يتمكّن من التوصية ا
  .٢٠٠٩ من التقرير املرحلي عن عام ٢٢ إىل ١٦

 ١اجلدول 
 ٢٠١٠  لألعوام٢٠٠٩التعيينات لالستخدامات الضرورية باألطنان املترية املقدمة يف عام 

  ٢٠١٢ و٢٠١١و
املعينة لعام  الطرف

٢٠١٠ 
املعينة لعام 
٢٠١١ 

املعينة لعام 
٢٠١٢  

توصية فريق التكنولوجيا 
 والتقييم االقتصادي

  ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
أجهزة (االحتاد الروسي 
 )االستنشاق باجلرعات املقننة

 موصى ا  - - ٢١٢

التطبيقات (االحتاد الروسي 
  )فضائية اجلويةال

  موصى ا  - -  ١٢٠

الواليات املتحدة األمريكية 
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

 )املقننة

 غري قادر على التوصية ا  - - ٦٧

 -  - - ٣٩٩ اموع الفرعي 
  ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  األرجنتني
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 موصى ا  - - ١٧٨

  شبنغالد
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 موصى ا  - - ١٥٦,٦٩

  الصني
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

، ٩٧٢,٢متت التوصية بـ  - - ٩٧٧,٢
 كلها باستثناء السيكلسونيد

  مصر 
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

، ٢٢٧,٤متت التوصية بـ  - - ٢٢٧,٤
 ووافق الطرف

  اهلند 
الستنشاق باجلرعات أجهزة ا(

  )املقننة

، ٣٤٣,٦متت التوصية بـ  - - ٣٥٠,٦
كلها باستثناء ما معد للتصدير 

 إىل اململكة املتحدة
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املعينة لعام  الطرف
٢٠١٠ 

املعينة لعام 
٢٠١١ 

املعينة لعام 
٢٠١٢  

توصية فريق التكنولوجيا 
 والتقييم االقتصادي

  )اإلسالمية-اجلمهورية (إيران
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 موصى ا  - - ١٠٥

  العراق
امدات /الرغاوى، الثالجات(

  )املرتلية، واحتياجات الصيانة

  غري قادر على التوصية ا  - ٦٩٠ ٦٩٠

  باكستان
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

 لعام ٣٤,٩متت التوصية بـ  ١٦٩,٧ ١٥٨,٢ ١٣٤,٩
ادر على ، وغري ق٢٠١٠

 ٢٠١١التوصية بتعيينات 
  ٢٠١٢و

  اجلمهورية العربية السورية
أجهزة االستنشاق باجلرعات (

  )املقننة

ميع الكمية متت التوصية جب  - ٤٩,٢٢ ٤٤,٦٨
، وغري ٢٠١٠املعينة لعام 

قادر على التوصية بالكمية 
  ٢٠١١املعنية لعام 

اموع الفرعي لألطراف العاملة 
   املادة مبوجب

١٦٩,٧ ٨٩٧,٤٢ ٣ ٨٦٤,٤٨  -  

  -  ١٦٩,٧ ٨٩٧,٤٢ ٢ ٥٩٩,٣٧  اموع الكلي جلميع التعيينات

بات االستخدامات الضرورية من وهذه هي السنة األوىل اليت يستعرض فيها الفريق طل  - ٣
وأشار الفريق إىل أنه كان من الصعب عليه تقييم هذه . ٥املادة  من ١الفقرة األطراف العاملة مبوجب 

 االستنشاق أجهزة باألخص لنقص البيانات عن مدى توافر ويسر بدائل التعيينات بشكل مناسب نظراً
املعينة هلذه / بالنسبة لألطراف املصنعةفلورية ريةالكلو الكربون مبركبات العاملة املقننة باجلرعات

ولئن .  املدرجة كبلدان مقصد ملنتجاا٥املادة  من ١الفقرة األجهزة وخباصة لألطراف العاملة مبوجب 
حاول الفريق تقييم هذا التوافر واليسر وتقليص الكميات املطلوبة على أساس املعلومات املتاحة، فإنه مل 

 الكربون مركباتفض الكميات من دون قلق بشأن مدى توافر ما يكفي من إمدادات يستطع بثقة خ
ورغم أنّ ذلك قد أفضى إىل املوافقة على معظم التعيينات .  لتلبية احتياجات املرضىفلورية الكلورية

ارة إىل أنّ بصيغتها املقترحة، فإنّ الفريق نبه إىل أنه ال ينبغي أن تؤخذ توصياته هلذه السنة على أنها إش
  .التعيينات للسنة املقبلة من هذه املواد سوف حتظى بالتوصية

 الكلورية الكربون مركباتوأشار الفريق إىل أنّ التعيينات اليت تضمنت كميات كبرية من   - ٤
 مل يثبت أي منها أن هذه األجهزة ضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املعدة لصنع فلورية

ويف هذا الصدد، أشار الفريق إىل أمهية استجابة مجيع األطراف للواليات . تصدير املذكورةأسواق ال
وتقدمي املعلومات عن البدائل املتاحة يف بلداا ) ٣الفقرة  (١٢/٢ و١٤/٥الواردة يف املقررين 

  .ومعلومات عن كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت يقدر أنها مل تعد ضرورية
 اليت مل يتسن للفريق التوصية ا ما أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةوكان من بني طلبات   - ٥

 وذلك ألنّ الكمية من تلك املادة كانت قيد استعراض تنظيمي سيكلسونيدتقدمت به الصني إلعفاء ال



UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/2/Add.1  

4 

 مزايا طبية  ومل تكن مطروحة يف السوق بعد، وألنّ مل يكن هناك دليل أن املنتج له٢٠٠٩يف عام 
وفيما يتعلق بالتعيني الذي قدمته مصر، . إضافية مقارنة بالسترويدات األخرى املتاحة واملنتجة حملياً

 وأرجأت كمية طناً ٢٦٤الحظ الفريق أنّ حكومة مصر قلصت بصفة طوعية من التعيني األويل وهو 
خبفض الكمية املطلوبة مبا قدره وفيما خيص تعيني اهلند، قام الفريق . ٢٠١١إىل تعيني حمتمل يف عام 

يرلندا الشمالية، وذلك على أساس الفهم آالكمية املعينة للتصدير إىل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
 توريد ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من احلاصل لديه بأنّ هناك الئحة جديدة سوف حتظر اعتباراً

ومل . لة مبركبات الكربون الكلورية فلورية إىل االحتاد األورويبأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العام
 وذلك ٢٠١٠ طن من التعيني الذي قدمته باكستان لعام ١٠٠يتسن للفريق أن يوصي بكمية قدرها 

على أساس الفهم احلاصل لديه بأنّ الشركة متعددة اجلنسيات اليت من املتوقع أن تصنع أجهزة 
ومل تتم التوصية . ٢٠٠٩ة سوف تتوقف عن إنتاج هذه األجهزة يف عام االستنشاق باجلرعات املقنن

بالتعيني املقدم من الواليات املتحدة األمريكية ألنّ جلنة اخليارات التقنية الطبية خلصت إىل أنّ كمية 
 مراًل إنتاج املزيد منها أعمركبات الكربون الكلورية فلورية املطلوبة ميكن توفريها من املخزونات، مما جي

وعالوة على ذلك، مل ير الفريق أنّ إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة . غري ضروري
، الفقرة ٤/٢٥مبركبات الكربون الكلورية فلورية لإليبنيفرين مؤهل كاستخدام ضروري مبوجب املقرر 

  ها، على عكس اإليبنيفرين، ، واعترب أن البدائل املتاحة يف األسواق مناسبة وذلك على الرغم من أن)أ(
 ومل ٢٠١٠، جتدر اإلشارة إىل أنّ الفريق أوصى فقط بتعيينات عام وأخرياً. ال تتوفّر إال بوصفة طبية
  . أو ملا بعده٢٠١١يوص بأي تعيينات لعام 

، وعلى أساس جتربة هذه السنة األوىل من استعراض طلبات ٢٠/٣ من املقرر ٤ للفقرة وفقاًو  - ٦
، قدم الفريق قائمة ٥ من املادة ١خدامات الضرورية من األطراف العاملة مبوجب الفقرة إعفاء االست

بالتغريات املقترحة على دليل االستخدامات الضرورية اهلادفة إىل توفري معلومات مالئمة عن تقييم 
 التغيريات أيضاًوترد . التعيينات واملرونة يف تنفيذ محالت اإلنتاج يف املستقبل، إذ تطلب األمر ذلك

 من تقرير الفريق ٤٦-٤٣وميكن االطالع على تلك التغيريات يف الصفحات . ٢٠/٣املترتبة من املقرر 
  .٢٠٠٩عن عام 

وفيما يتعلق بتعيينات االستخدام الضرورية لالستخدامات من غري أجهزة االستنشاق   - ٧
 ٢٠١٠ االحتاد الروسي لعام باجلرعات املقننة، أوصى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بطلب

ومن ناحية . بشأن مواصلة إعفاء مركبات الكربون الكلورية فلورية يف استخدامات الفضاء اجلوي
أخرى، خلُص الفريق إىل أنّ طلب العراق بشأن إعفاء االستخدامات الضرورية الالزمة لتغطية 

ايري االستخدام الضروري اليت تنص االحتياجات من الرغاوى والثالجات احمللية وصيانتها مل يستوف مع
كانت املادة "و "  ومقبولة من الناحية البيئية والصحية واقتصادياًمل تتوفر بدائل جمدية تقنياً": على ما يلي

اخلاضعة للرقابة غري متوفرة بكمية ونوعية كافية من خمزون املواد املتراكمة اخلاضعة للرقابة أو املعاد 
إىل وجود بدائل متاحة لصناعة الرغاوى والتربيد وتكييف اهلواء أثبتت وأشار الفريق ." تدويرها

جدواها يف السنوات الثالث عشرة السابقة وإىل وجود خمزونات عاملية كافية من املواد املعاد تدويرها 
 إىل وجود تقنيات مثبتة أيضاًوأشار الفريق . اليت يستطيع العراق توريدها لتغطية احتياجات تطبيقاته
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 بشأن إدارة املربدات، مثل استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية املعاد تدويرها، واستبدال ملياًعا
هذه املركبات خبالئط ال حتتوي عليها يف املعدات القائمة، وهو ما من شأنه أن يلغي احلاجة إىل مواصلة 

 الفريق إىل أنه مل يسبق ألي ونتيجة هلذه العوامل، أشار. استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية
وأشار الفريق إىل األطراف رمبا تود أن متنح .  إلعفاء هلذه االستخداماتبلد من البلدان أن قدم تعييناً

 .حالة العراق األولوية يف تقدمي املساعدة، مبا يف ذلك عرب الصندوق متعدد األطراف واملشاريع الثنائية

 تنفيذ بروتوكول مونتريالالكربون الكلورية فلورية لمحلة إنتاج مركبات ): د (٣البند 

 قد نظر أول مرة يف جدوى إنتاج دفعة خمصصة أخرية من الفريق، كان ٢٠٠١يف عام   - ٨
لسد ما تبقى يف األمد البعيد من احتياجات األطراف غري العاملة مركبات الكربون الكلورية فلورية 

باستخدام هذه أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة الت تنتج ، اليت ال ز٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
اإلنتاج "ومنذ ذلك التاريخ، حبثت األطراف يف مناسبات خمتلفة هذا اإلنتاج املعروف باسم . املركبات

  ."بالدفعة املخصصة
مركبات الكربون الكلورية  الفريق خيارات إلنتاج تناول، ٢٠٠٨ويف تقريره املرحلي لعام   - ٩

مبا يف ، ٢٠٠٩بعد عام أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من أجل االستجابة ملتطلبات صنع ة فلوري
تنظيم إنتاج دفعة خمصصة أخرية واسعة النطاق يف اية  و٢٠٠٩اإلنتاج السنوي املفتوح بعد عام ذلك 
ير باخليار وأوصى الفريق يف ذلك التقر. ٢٠١١تنظيم إنتاج دفعة خمصصة أخرية يف عام ، و٢٠٠٩عام 

، مركبات الكربون الكلورية فلوريةيوفّر هدفاً واضح املعامل يف جمال التوقّف عن إنتاج األخري ألنه 
والقدرة على وضع التوقعات للمستقبل بالنسبة ملنتجي هذه املركبات، وقدراً أقل من تكاليف التخزين 

 شأنه أن يشكّل للشركات املصنعة ، وألنّ من٢٠٠٩مقارنة بالتكاليف املتصلة حبملة اإلنتاج لعام 
ل إىل حافزاً على التحوالعاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية  جهزة االستنشاق باجلرعات املقننةأل

 وبعد النظر يف هذه اخليارات، طلب االجتماع العشرون لألطراف إىل .البدائل اخلالية من هذه املركبات
وح العضوية يف اجتماعه التاسع والعشرين بتقرير مرحلي يناقش فيه الفريق العامل مفت يزود نأ فريقال

أية  منها أمور مجلة مراعياً النهائية، اإلنتاج حلملة احملتمل التوقيت، أوالً: املسائل اخلمس التالية
 االستخدام إلعفاء ٥ من املادة ١ تقدمها األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٢٠١٠ لعام ترشيحات
 الكلورية الكربون مركبات كميات من ينتج ملا األجل الطويل لتخزينا خيارات، اً؛ ثانيالضروري
 احلالية الطرق ذلك يف مبا األطراف، إليها حتتاج أن قبل وإدارا، وتوزيعها الصيدالنية لألغراض فلورية
 حد أدىن إىل التقليص خيارات، ؛ ثالثا٥ً املادة من ١ الفقرة مبوجب العاملة غري األطراف تتوخاها اليت
، ؛ رابعاًائية محلة ضمن فلورية الكلورية الكربون مركبات إنتاج يف التقصري أو اإلفراط احتماالت من

اليت  األطراف حالياً تعتمدها اليت النماذج ضوء علىلتيسري محلة إنتاج  تلزم قد اليت التعاقدية الترتيبات
 الكربون مركبات إنتاج خلفض خيارات، ؛ وخامساًالضروري االستخدام إلعفاء ترشيحات قدمت

  .املركبات هذه من النهائي للتخلّص اخليارات وكذلك الصيدالنية، غري لألغراض املعدة فلورية الكلورية
 عن هذه املسألة التغيريات اليت طرأت منذ التقرير ٢٠٠٩ويستعرض تقرير الفريق لعام   - ١٠
ني أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات وهو يشري إىل الفرق يف التكاليف ب. لسابقا
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كما أنه يشري إىل إحراز .  مطرداًالكربون الكلورية فلورية وبني األجهزة العاملة بالبدائل قد شهد تقلصاً
تقدم يف املوافقة على املشاريع وتنفيذها النتقال صانعي أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف األطراف 

، يشري التقرير إىل الفهم احلاصل لديه بأنّ املنتج وأخرياً.  إىل األخذ بالبدائل٥ مبوجب املادة العاملة
األورويب الوحيد ملركبات الكربون الكلورية فلورية اخلاصة بصنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، 

، ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة واملزود الكبري لبعض املنتجني املتبقني هلذه األجهزة يف األطراف العامة 
وهذا األمر سيضطر . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١سوف يتوقّف عن إنتاج هذه املركبات حبلول 

شركات صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف العديد من األطراف إىل البحث عن مصادر 
 وذلك لتغطية أي استخدام ةالصيدالني ألغراضاملعدة ل فلورية الكلورية الكربون ركباتجديدة مل

 ومبا أنّ هذا النشاط من املرجح أن يتطلب تصديقاً. ٢٠١٠ضروري يوافق عليه اجتماع األطراف لعام 
على احلشوة الدافعة اجلديدة وموافقة السلطات الصحية ذات الصلة، فإنّ الفريق يشري إىل إمكانية أن 

 يف األطراف العاملة قننة اليت يتم إنتاجها حملياًيشهد التدفق العادي ألجهزة االستنشاق باجلرعات امل
 اضطرابات، وإىل أنّ األنشطة ذات الصلة قد تزيد من تأخري التخلص عن ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

  .أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية
 الكثري من الطلب العاملي املتبقي على مركبات ونتيجة للتوقّف الوشيك للمصدر الذي يغطي  - ١١

 حلجم تعيينات الكربون الكلورية فلورية الالزم إلنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، ونظراً
  .االستخدامات الضرورية املقدمة يف هذه السنة، وضع الفريق ذا الشأن سيناريوهني اثنني

، يقترح إمكانية تلبية الطلب العاملي على مركبات "وحيداملصدر ال"السيناريو األول، أو   - ١٢
بيد أنّ الفريق الحظ يف . الكربون الكلورية فلورية باحلصول عليها من املصنع األخري املتبقي يف الصني

أوهلا أنّ اتفاق الصني مع الصندوق متعدد األطراف بشأن التخلص التدرجيي . هذا الصدد عدة تعقيدات
وثانيها أنّ مركبات الكربون . ٢٠٠٩كبات الكربون الكلورية فلورية بعد عام ال يسمح بتصدير مر

الكلورية فلورية اليت تنتج يف الصني قد ال تفي باملواصفات املسجلة لدى مجيع الشركات املنتجة ألجهزة 
، وجيعل ، قد جيعل خيار املصدر الوحيد املزود حيتكر هذا اإلنتاجوأخرياً. االستنشاق باجلرعات املقننة

  .التزويد العاملي عرضة لتقلبات حمتملة إذا اضطر املصنع إىل اإلغالق
، مثل أيضاًويفترض السيناريو الثاين القائم على تعدد مصادر التزويد أنّ منتجني إضافيني   - ١٣

   يف الواليات املتحدة أو مصانع اإلنتاج املؤقت يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة Honeywellشركة 
ومع ذلك، يالحظ الفريق أنّ .  مثل اهلند، ميكن توفري مركبات الكربون الكلورية فلورية٥من املادة  ١

 لضرورة احلصول على هذا اخليار ال ينفي احلاجة إىل إثبات اجلودة وأنّ هناك احتمال للتأخري نظراً
نع والبلدان على توفري املواد كما أنّ اجلوانب القانونية، مثل قدرة هذه املصا. املوافقة الوطنية بأنواعها

الالزمة لتعيينات االستخدامات الضرورية لألطراف األخرى، حباجة إىل التوضيح ألنّ املصانع املؤقتة يف 
 من الصندوق متعدد األطراف لكي تتوقف عن إنتاج  قد تلقت متويال٥ًاألطراف العاملة مبوجب املادة 

وأعاد .  من اتفاقات التخلص التدرجيي من اإلنتاجمركبات الكربون الكلورية فلورية وذلك كجزء
الفريق تأكيد انشغاله إزاء خيار تعدد املصادر الذي سوف ينطوي على إنتاج سنوي مفتوح من هذه 

 االستنشاق ة لصانع أجهز بشأن إاء هذا اإلنتاج وعلى حافزاً واضحاًاملركبات وبذلك ال يتيح هدفاً
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، أشار الفريق وأخرياً. ائل خالية من مركبات الكربون الكلورية فلوريةباجلرعات املقننة على األخذ ببد
إىل أنّ التكلفة اإلمجالية لتدمري مركبات الكربون الكلورية فلورية غري املطابقة للمواصفات قد تكون 

  . مقارنة بتنظيم محلة إنتاج ائيةأعلى نسبياً
 ملركبات الكربون الكلورية فلورية الالزمة  وحيداً ائياًويف اخلتام، أشار الفريق إىل أنّ مصدراً  - ١٤

 من ١لالستخدامات الضرورية قد يكون املخزونات املتبقية لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
 األطراف العاملة ولكن، ملا كان حجم ما سيتبقى بعد التخلص التدرجيي وما ستطلبه مستقبالً. ٥املادة 

 أمران غري موثوقني، فإنه من غري الواضح إن كان سيكفي مصدر التزويد ٥ة  من املاد١مبوجب الفقرة 
  .هذا

 ٢٠١٠ لعامي االستخدامات احلرجةتقدمي واستعراض الترشيحات إلعفاءات ): ه( ٣البند 
  ٢٠١١و

جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد  للتوصيات املؤقتة اليت وضعتها موجزاً ٢يتضمن اجلدول   - ١٥
  .٢٠٠٩فريق بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة املقدمة يف عام ل التابعة ليلامليث

  ٢اجلدول 
تعيينات بشأن  امليثيل بربوميد املعنية التقنية اخليارات جلنةملخص للتوصيات املؤقتة اليت وضعتها 

باألطنان ( حبسب البلدان ٢٠١١ و٢٠١٠لعامي  املقدمة ثيلي لربوميد املاالستخدامات احلرجة
  )املترية

مقدمة بشأن االستخدامات احلرجة تعيينات   بلدال
  توصية مؤقتة  ٢٠١١ و٢٠١٠ يلعام

  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٠  
  ٢٧,٢٢    ٣٥,٤٥    أستراليا

  ١٩,٣٦٨  ٣,٥٢٩  ١٩,٣٦٨  ٤,٧٤٠  كندا
    ٢٩٠,٩١٤    ٣٨٣,٧٠٠  إسرائيل
  ٢٣٩,٧٤٦    ٢٤٩,٤٢    اليابان

  ٢ ٠٥٠,٨١٩    ٢ ٣٨٨,١٢٨    الواليات املتحدة
  ٢ ٣٣٧,١٥٣  ٢٩٤,٤٤٣  ٢ ٦٩٢,٣٦٦  ٣٨٨,٤٤  اموع

 ألغراض تطبيقات على طناً ٢ ٨٨٣عفاء بكمية إمجالية قدرها إل اً تعيين٢٧وقد تلقى الفريق   - ١٦
لفريق على أساس وطين أقل من الكمية املعينة اوكانت توصيات .  خمتلفاً حمصوال١٥ًالتربة تشمل حنو 

 يف معظم احلاالت خفض الكميات املوصى ا لالستخدامات أيضاًوجرى . يف مجيع احلاالت تقريباً
 من التفسريات هلذه التخفيضات، وأعطى الفريق عدداً. الفردية عن املستويات اليت وردت يف التعيينات

مبا يف ذلك اعتقاده بأنّ األطراف تستطيع أن تفي بقدر من احتياجاا بواسطة البدائل واألخذ 
وبالنسبة لتعيينات التطبيقات على التربة، . شأن استعمال األغشية العازلة ومعدالت التطبيقبافتراضاته ب
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   ٢٠١٠ لعام طناً ٢٨٩,٨٧٤  بـجلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيلأوصت 
 ٢٠١٠ لعام طناً ٩٢,٢٦٦ومل تتم التوصية بكمية قدرها . ٢٠١١ لعام طناً ٢ ١٥٤,٤٦٧ وبـ

  .٢٠١١ لعام طناً ٣٤٦,٣٤٧وكمية قدرها 
 يصل حجمها ٢٠٠٩وقدمت األطراف تسعة تعيينات بشأن تطبيقات هلياكل وسلع يف عام   - ١٧
 ٦,٣٠ بكمية إمجالية قدرها ٢٠١٠وكان هناك تعينان لعام .  من بروميد امليثيلطناً ٣٣٢,٨٠٢إىل 
الوة على ذلك، قدم االحتاد وع. طناً ١٩١,٥٠٢ بكمية إمجالية قدرها ٢٠١١ وسبعة تعيينات لعام طناً

؛ وال يزال هذا التعيني باالنتظار حيث ال يظهر يف اجلدول أعاله، وهو طناً ١٣٥ الروسي تعيينات لـ
ت متوقف على املزيد من املراسالت لتحديد مجلة من األمور منها إمكانية اعتبار أي من االستخداما

  .ا قبل الشحن زراعي ومعاجلات ماملعينة مبثابة استخدامات حجر
جلنة اخليارات التقنية أوصت ، ومن مجلة التعيينات اخلاصة باهلياكل والسلع املشار إليها آنفاً  - ١٨

ومل توص اللجنة . ٢٠١١ لعام طناً ١٨٢,٦٨٦  وبـ٢٠١٠ لعام طناً ٤,٥٦٩ بـاملعنية بربوميد امليثيل
وجرت التوصية . ٢٠١١م  لعاطناً ٨,٨١٦كمية قدرها  و٢٠١٠ لعام طناً ١,٧٣١بكمية قدرها 

خبفض للكميات املعينة ألسباب متنوعة منها تطبيق اللجنة ملعدل انتقال على احلاالت مل حترز ختفيضات 
  .مطردة يف الكميات املعينة، وتطبيق معدالت اجلرعات املخفَّضة

ي بشأن تطبيقات تقدمي ومناقشة التقرير املؤقت لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد): و( ٣البند 
  )٢٠/٦املقرر  (بروميد امليثيل ومعاجلات ما قبل الشحن على الزراعياحلجر 
 على التقرير ٢٠٠٩ من التقرير املرحلي عن عام ١٧٩-١٤٥ميكن االطالع يف الصفحات   - ١٩

ويرد يف هذا السياق ملخص .  ومعاجلات ما قبل الشحنيعن تطبيقات احلجر الزراعللفريق املؤقت 
وسوف يعرض التقرير النهائي للفريق على االجتماع احلادي . للموجز التنفيذي هلذا التقريرمقتضب 

  .والعشرين لألطراف
 كلفريق أن يستعرض ال، طلب االجتماع العشرون لألطراف إىل ٢٠/٦ومبوجب املقرر   - ٢٠

 ما ومعاجلات الصحي احلجر أغراض يف امليثيل بروميد استخدام عن حالياً املتاحة الصلة ذات املعلومات
 والبدائل الرئيسية، االستخدام أوجه يف االجتاهات يقيم أن؛ وانبعاثات من بذلك يتصل وما الشحن قبل

؛ وأن بدائل اعتماد سبيل تعترض اليت واحلواجز املادة، هذه آثار ختفيف خيارات من ذلك وغري املتاحة
ذه للوفاء مطلوبة تكون قد اليت اإلضافية واإلجراءات املعلومات يف يبت األهداف.  
فريق فرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل ال، أنشأ ٢٠/٦واستجابة للمقرر   - ٢١

 وستة من ٥ من املادة ١الشحن، اليت تتكون من أربعة خرباء من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة

 واالستهالك العامليان املبلغ عنهما ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن واإلنتاج  - ٢٢
ومع ذلك، كانت هناك تقلّبات كبرية من سنة . ٢٠٠٧-٢٠٠٤ على امتداد الفترة ظال مستقرين تقريباً

  طن متري يف١١ ٠٠٠وبلغ متوسط االستهالك العاملي هلذه األغراض حنو . إىل أخرى مل تعرف أسباا
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  من، مع بعض االختالف من سنة إىل أخرى حيث بلغ أدىن مستوى له أقل١٩٩٥السنة منذ عام 
 حيث بلغ على ٢٠٠٦ و٢٠٠٣ و١٩٩٩ وأعلى مستوى له يف السنوات ١٩٩٨ طن يف سنة ٨ ٠٠٠

  . طناً ١٢ ٢٠٧ و١٢ ٢٨٦ و١٢ ٤٢٥التوايل 
 يف املائة من ٦٢ حنو ٥  من املادة١وبلغ نصيب األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   - ٢٣

 يف املائة من جمموع ٨٢ واستأثر طرفان بـ. ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ٤٦ و٢٠٠٦االستهالك يف عام 
وأفادت الواليات املتحدة عن تفاوتات سنوية كبرية يف . ٢٠٠٧استهالك هذه األطراف يف عام 

 مستوى الذروة بكمية قدرها االستهالك ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، الذي بلغ
وشهد استهالك . ٢٠٠٧ يف عام طناً ٢ ٩٣٠ مث نزل بعدها إىل ٢٠٠٦ يف عام  مترياًطناً ٥ ٠٨٩

، وخباصة يف آسيا، ولكنه تقلّص ٢٠٠٠ زيادة منذ عام ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
هالك لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة وارتفع االست. لدى األطراف غري العاملة مبوجب هذه الفقرة

 يف املائة يف عام ٥٤، و٢٠٠٦ يف املائة من االستهالك العاملي اإلمجايل يف عام ٣٨ ليبلغ ٥ من املادة ١
 ما تتم عمليات احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن يف نقطة التصدير للوفاء وغالباً. ٢٠٠٧

  .باشتراطات البلدان املوردة
وعلى الرغم من الثغرات وأوجه عدم اليقني يف البيانات، فإنّ فرقة العمل املعنية باحلجر   - ٢٤

 الشحن متكنت من وضع تقديرات أولية ألحجام استخدامات تغطي أزيد الزراعي ومعاجلات ما قبل
.  يف املائة من جمموع االستهالك املبلغ عنه يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن٧٧من 

 يف املائة على األقل من جمموع االستهالك العاملي نامجة عن مخسة أصناف ٦٦وقدرت فرقة العمل أنّ 
، احلبوب، مبا يف ) يف املائة من االستخدامات املستبانة٨(الفواكه واخلضروات الطازجة : ممن االستخدا

؛ واخلشب ومواد التغليف ) يف املائة٢١(؛ اخلشب اخلام ) يف املائة١٤(؛ التربة ) يف املائة١٢(رز ذلك األ
ت اليت مل تتوفّر ويف مجيع هذه األصناف كان هناك على األقل بعض احلاال).  يف املائة١٣(اخلشبية 

  .بشأا بدائل من الناحية التقنية
ورغم االستقصاءات األخرية وتقدمي أطراف شىت لبيانات إضافية، فإنّ األمر يتطلب من   - ٢٥

األطراف تقدمي بيانات كمية إضافية عن االستهالك يف االستخدام الرئيسية وذلك من أجل إتاحة تقييم 
، ٥ من املادة ١وبالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . ضىالجتاهات االستخدام يبعث على الر

 بني االستهالك اإلمجايل املقدر بالتحليل من القاعدة ٢٠٠٧ طن لعام ١ ٣٠٠هناك عدم تطابق بنحو 
والفرق ناجم . ٧إىل القمة من جهة وبني االستهالك اإلمجايل الذي أبلغت عنه األطراف مبوجب املادة 

وقد ظهر عدم تطابق مماثل كل سنة على امتداد .  استخدام غري معروف يف أحد األطراففيما يبدو عن
  .وجيري العمل على زيادة توضيح هذه املسألة. ٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة 
وما يزال من الصعب تطوير بدائل لربوميد امليثيل يف احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن   - ٢٦

يد كثرة السلع األولية اليت تتم معاجلتها، وتنوع سياقات تطبيق ومن عوامل التعق. للسلع األولية
املعاجلات، وتغري القوانني والنظم التجارية باستمرار، واشتراط االتفاقات الثنائية بشأن تدابري احلجر 
الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، واشتراط مستويات عالية للفعالية املثبتة، وغياب الرباءات أو غريها 

  .أنواع احلماية التجارية لبعض البدائل احملتملةمن 
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ووحدها تشكل اللوائح اليت تقتضي املعاجلة بربوميد امليثيل عقبة كربى أمام اعتماد بدائل ألنه   - ٢٧
واالختبار الصارم الالزم إلثبات فعالية بديل من . ال توجد يف معظم األحيان احلوافز لتغيري هذه اللوائح

قبات الرئيسية أمام تطوير بدائل ملعاجلة التربة وزراعة نباتات حبالة صحية عالية البدائل هو من الع
  .ومصدقة

) فييت نام(وقد حدد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حىت اآلن معاجلة بن التصدير   - ٢٨
كأنواع ) تحدةاملالواليات (والتربة إلنتاج مواد اإلكثار ) تايلند، فييت نام(رز ورقائق الكسافا واأل

  .استخدام مصنفة كحجر زراعي ومعاجلات ما قبل الشحن من قبل بعض األطراف دون البعض
 قائمة بالتطبيقات اليت مل تظهر بشأا بدائل جمدية ٢٠٠٩فريق يف تقريره لعام الوسوف ينشر   - ٢٩

قدمي بيانات كمية ويشجع الفريق األطراف على أن تعمد يف أقرب وقت ممكن إىل ت. من الناحية التقنية
  .إضافية عن االستهالك يف أغراض االستخدامات الرئيسية

دراسات استطالعية تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات ): ز (٣البند 
 اليت تسودها ظروف ٥ من املادة ١التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  )١٩/٨ املقرر(خاصة 
 على تقرير ٢٠٠٩ من تقرير املرحلي عن عام ١٤٣-١٢١ميكن االطالع يف الصفحات   - ٣٠
 قطاعي يف فلورية اهليدروكلورية الكربون ملركبات بدائل ة اليت تتناولستطالعياال دراسةفريق بشأن الال

لب االجتماع وحبسب ط. ٥ املادة من ١ الفقرة مبوجب العاملة األطراف لدى اهلواء وتكييف التربيد
 HCFC-22 ملركبات البديلة املربدات، يركّز التقرير على ١٩/٨التاسع عشر لألطراف الوارد يف املقرر 

 يف الحظ الفريق و.عالية حميطة حرارة ظروف يف العاملة اهلواء تكييف أجهزة ويف التجاري التربيد يف
لقدرة والنجاعة عندما تزيد درجات طرد التقرير أنّ املبادئ الديناميكية احلرارية تفضي إىل تقلص ا

مركبات الئط ومبا أنّ العديد من خ. وتقترب ما يعرف باحلرارة احلرجة) تكثيف املربدات(احلرارة 
 HCFC-22 بدائل ملركبات وتستخدم على نطاق واسع باعتبارها اليت تسوق الكربون اهليدروفلورية

 درجة  يف القدرة وكفاءة عندما تزيدها تواجه اخنفاضاً، فإنلديها درجة حرارة حرجة منخفضة نسبياً
يف بعض التطبيقات الرئيسية يف املناخات  HCFC-22مما جيعلها أقل كفاءة من احمليطة، ) كثيفالت(رارة احل

  .احلارة جداً
مركبات الكربون  ومن خالئط مركبات الكربون اهليدروفلوريةويتناول التقرير جمموعة من   - ٣١

-HFC وR-422B وR-410A وR-407C وR-404A وHFC-32 وHFC-134aمبا يف ذلك  (وريةاهليدروفل

1234yf (أيضاًوهو يتناول . فلورية اهليدروكلورية الكربون ركباتباعتبارها بدائل ممكنة مل 
  كسيد الكربون وثاين أ) R-717(والنشادر ) HC-1270 وHC-600a وHC-290(اهليدروكربونات 

)R-744(  
 R-410-a يف قطاع تكييف اهلواء مها  حالياً استخداماHFC-22ًتقرير إىل أنّ أكثر بدائل يشري ال  - ٣٢
 HFC-32فهذان اخلليطان، وكذلك بالفعل مجيع البدائل املشار إليها أعاله، تظهر مقارنة . R-407cو

، خلص ومع ذلك وبعد استعراض هذه البدائل. جناعة وقدرات متناقصة يف درجات احلرارة العالية جداً
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   R-407cالفريق إىل أنّ األقاليم ذات املناخات احلارة سيكون بوسعها يف األمد القريب التعويل على 
 قد HC-290 إىل أيضاًوأشار الفريق .  يف تطبيقات تكييف اهلواءHFC-32 يف التخلي عن R-410aو

وعلى . الوحدات النقالة يف تطبيقات تكييف اهلواء بالعزم املنخفض يف الغرف ويف  فعاالًيكون بديالً
 HFC-22 قادران على األداء بنفس املستوى من اجلودة اليت يؤديها HC-600a وHFC-134aالرغم من أن 

يف درجات احلرارة احمليطة العالية، فإنّ استعماهلما كمربدين بضغط منخفض يتطلب إعادة تصميم 
. HFC-22 يتحلى ما لتنياعة الشامل ملكونات النظام األساسية من أجل بلوغ نفس القدرة والنج

 يف تطبيقات HFC-22ولذلك مل ير الفريق أنهما خياران فعاالن من حيث التكلفة لالستعاضة ما عن 
  .وحدات تكييف اهلواء

 يف قطاع تكييف اهلواء، ألنّ  حتديات مماثلة ملا لوحظ آنفاًويواجه قطاع التربيد التجاري حالياً  - ٣٣
R-410-aدائل ، وهو أكثر بHFC-22ًوهذا ناجم . ، يعاين من ضعف نسيب يف احلرارة احلرجة استخداما

 وذلك مقارنة مرة أخرى عن ضعف يف القدرات وكفاءات الطاقة عند مستويات احلرارة املرتفعة جداً
وفيما يتعلق بالبدائل اخلاصة باملعدات الصغرية، يشري التقرير إىل أنّ ثالثة مربدات ممكنة . HFC-22بـ 

وهذه . كن استعماهلا بسهولة يف ظروف احلرارة احمليطة العالية اليت تطبق تكنولوجيات التربيد احلاليةمي
 احلسم يف األمر اآلن، فإنه ولئن كان من املبكّر جداً. HC-290 وHC-600a وHFC-134aاملربدات هي 

 إىل لفريق مؤقتاًوخلص ا.  إىل هذه القائمة يف املستقبلHFC-1234yfقد يكون باإلمكان إضافة 
 يف التربيد التجاري يف املناخات احلارة قد تكون ممكنة عرب استحداث نظم HFC-22االستعاضة عن 

، الذي يستخدم فيه نفس املربد "دورة احلقن"ذات طورين مثل نظام التعاقب العادي أو املعروف باسم 
ويزيد هذا التصميم .  وتربيد البخارويتم يف حرارة متوسطة بلوغ التربيد الفرعي للسائل. على طورين

  ).اخلارجية( للحرارة احمليطة وذلك تبعاً)  يف املائة٣٠إىل حدود (ذو الطورين كفاءة الطاقة بقدر كبري 
 يتعلق باملربدات اخلاصة بالنظم املركزية، خلص التقرير إىل أنّ استخدام النظم غري ماوفي  - ٣٤

 يف نظم HFC-22رارة احمليطة العالية وإىل إمكانية االستعاضة عن املباشرة أمر ممكن يف البلدان ذات احل
ومع ذلك، أشار . R-427A أو R-422D أو R-404A مثل HFCالتربيد التجارية الكربى ذات خالئط 

نّ إ، وHFC-22 يف املائة مما لدى ٥حدود يف الفريق إىل أنّ طاقة التربيد لدى هذه اخلالئط أقل بنسبة 
 يستخدم يف النظم R-407C إىل أنّ أيضاًوأشار .  يف املائة أقل١٠ إىل ٥يف حدود النجاعة قد تكون 
من مجلة خالئط ) ١٨٠٠( لديه أقل إمكانية إلحداث االحترار العاملي R-407C(املركزية يف اليابان 

HFC( وأنّ اهليدروكربونات مثل ،HC-290و HC-1270 ميكن استخدامها يف ظروف احلرارة احمليطة 
ومع ذلك، فقد أشار الفريق إىل أنّ . HFC-22 مقارنة بـ ية ألنها تفرز حرارة منخفضة نسبياًالعال

استخدام هذين البديلني يتطلب ألسباب أمنية احلد من كميات املربدات، وإىل أنّ نظم التمدد املباشر 
 إىل أنّ أيضاًالفريق وأشار .  ملنع تسرب املربداترة ملحومة بالكامل تقريباًئها دا لديينبغي أن يكون

  .خفض الشحنة هو من أهم إجراءات السالمة بالنسبة هلذه البدائل
 لطلب األطراف، مسألة املربدات املعدة لالستخدام يف املناجم وفقاً، تناول الفريق، وأخرياً  - ٣٥

املاضي وأشار الفريق يف هذا الصدد إىل أنّ معظم أجهزة تربيد املناجم استخدمت يف العقد . العميقة
HFC-134a النشادر  أو)R-717( تستخدم املاء  األخرية نظماًاآلونة، رغم أنّ البعض منها طور يف   
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)R-718 (د يف دورة الرش بضغط البخار يف الفراغ وذلك إلنتاج رذاذ جليدي بصورة مباشرةكمرب .
ولئن بدا أنّ . حدةيف دورات برايتون اهلوائية املو) R-729(وتستخدم بعض النظم املقترحة اهلواء 

التكنولوجيات متوفرة للتعامل مع مسألة التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف 
. تربيد املناجم العميقة، فإنّ األسئلة املتعلقة باملربدات ال تزال قائمة بشأن مستقبل القبول باخليارات

 حيث يتوقع ٢٠٠٩مايو /ة إىل جنوب أفريقيا يف أياروللرد على هذه األسئلة، خطط الفريق ألداء زيار
أن يلتقي بشركات منجمية رائدة، وبشركات اهلندسة اليت تدعمها، وبالباحثني ورمبا مبسؤولني 

وعقب هذه الزيادة، يعتزم الفريق . حكوميني، من أجل التحقق من املشاكل والتأكّد من االحتياجات
  . ائياًقييماًأن يستعرض قائمة اخليارات وأن يعد ت

 ١٣٠١، واهلالون ١٢١١حتديث الدراسة عن االختالالت اإلقليمية يف توافر اهلالون ): ح (٣البند 
ا يف املستقبل  واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ذه االختالالت والتخفيف من حد٢٤٠٢واهلالون 

  )١٩/١٦املقرر (
فريق ال على تقرير ٢٠٠٩ر املرحلي لعام  من التقري١١٩-٨٩ميكن االطالع يف الصفحات   - ٣٦

 االختالالت ذهواآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ اهلالونات االختالالت اإلقليمية يف توافر بشأن 
وحيدد الفريق يف تقريره االختالالت اإلقليمية على أا غياب للتعادل بني العرض . والتخفيف من حدا

  .ليست اختالفات يف الكميات املتاحة من منطقة إىل أخرىوالطلب على املستوى اإلقليمي، و
 أشار الفريق إىل أنه على الرغم من أن اإلمدادات الكافية من ١٢١١وفيما خيص اهلالون   - ٣٧

   يف مجيع املناطق فإنّ هناك إشارات قوية إىل أنه قد  املعاد تدويره تبدو متوفرة حاليا١٢١١ًاهلالون 
ومن مواطن االنشغال اليت أشار .  كميات كافية لتلبية الطلب يف املستقبلال تكون هناك خارج الصني

 .إليها الفريق قطاع الطريان والقطاع العسكري يف االحتاد األورويب واالحتاد الروسي والواليات املتحدة

ات زونات يف املعد يف املائة فقط من املخ٢٠إىل أنّ ، أشار الفريق ١٣٠١وفيما يتعلق باهلالون   - ٣٨
وأشار الفريق إىل أنّ . ٥ من املادة ١العاملية من هذه املادة توجد يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 من أنها قد ال تكون قادرة على االستجابة الحتياجاا من هذه املادة اليت قلقهاالصني أعربت عن 
.  عن انشغاالت مماثلة٥ من املادة ١ومل يعرب أي طرف غري عامل مبوجب الفقرة . تعتربها حامسة

، أشار الفريق إىل أنّ القيود على الواردات، اليت فرضها الصندوق متعدد األطراف فيما يتعلق وأخرياً
 الذي قد حتتاجه يف املستقبل بعض ١٣٠١مبشاريع ختزين اهلالونات، قد تعيق الواردات من اهلالون 

 .٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

، فإن الفريق مل يقف على نقص واضح على املستوى العاملي ٢٤٠٢يما يتعلق باهلالون وف  - ٣٩
اليت يواجه فيها ) باألخص الدفاع والطريان( إقليمية يف بعض القطاعات مشاكلولكنه اكتشف وجود 

 . املعاد تدويره٢٤٠٢املستخدمون مشاكل يف تلبية الطلب وذلك ألسباب منها ارتفاع تكلفة اهلالون 

وفيما يتعلق بالتخفيف من حدة االختالالت، أشار الفريق إىل أنّ األطراف رمبا تود، فيما   - ٤٠
وفيما يتعلق باهلالون .  لزيادة تدفق هذه املادة يف السوق الدولية، أن تستطلع سبال١٢١١ًخيص اهلالون 

املادة من تطبيقات  أشار الفريق إىل أنّ زيادة استعمال البدائل سيؤدي إىل زيادة تدفق هذه ١٣٠١
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 أشار الفريق إىل أن األطراف اليت ٢٤٠٢وبالنسبة للهالون .  إىل تطبيقات هي حباجة ماسة إليهاأخرى
 ال ينبغي تدمريه قبل تلبية ١٣٠١تستخدم هذه املادة ينبغي هلا أن تقيم االحتياجات وأنّ اهلالون 

  .الطلبات القائمة

  )١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (خدامات التحليلية إعفاءات املختربات واالست: )ط (٣البند 
فيما يتعلق بطلب األطراف أن يستعرض الفريق حالة بدائل بروميد امليثيل يف االستخدامات   - ٤١

املختربية والتحليلية، أشار الفريق إىل أنه مل يستطع احلصول على معلومات جديدة منذ صدور تقريره 
  .٢٠٠٨عن عام 

، أعد الفريق قائمة باالستخدامات ١٩/١٨طراف الوارد يف املقرر وفيما خيص طلب األ  - ٤٢
وتتضمن القائمة، اليت ميكن الرجوع إليها يف الصفحات . املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون

، معلومات عن بدائل جمدية جلميع االستخدامات املشار ٢٠٠٩ من تقرير الفريق عن عام ٥٦-٥٢
 رابع دراسات إفرادية تشرح كيفية تطبيق عدة أطراف لقيود على استخدام أيضاًلتقرير ويتضمن ا. إليها

  .والتحليلية املختربية األغراض يف الكربون كلوريد

استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد ): ي (٣البند 
ات الناشئة عن استخدامات عوامل التصنيع والنظر يف األطراف للتقدم احملرز يف ختفيض االنبعاث

تقرير االجتماع  من ١٠٠الفقرة ( التصنيع توصيات الفريق بشأن إعفاءات استخدامات عوامل
  )العشرين لألطراف

 أية معلومات إضافية بشأن التقدم احملرز يف ٢٠٠٩ال يتضمن التقرير املرحلي للفريق عن عام   - ٤٣
 وواليته بشأن ١٧/٦ولكنه يتناول املقرر .  النامجة عن استخدامات عوامل التصنيعاحلد من االنبعاثات

 الشأن ذات غري االنبعاثات وعن التصنيع، عوامل استخدام إعفاءات عن توصيات ووضعإعداد التقارير 
 فأل اجلدول إىل إضافتها ميكن اليت التصنيع عوامل واستخدامات القبيل هذا من استخدام بأي املتصلة
 ٣ خلص إىل أنّ ٢٠٠٨وبالتحديد يشري الفريق إىل أنّ استعراضه لعام . منه حذفها أو ١٠/١٤ للمقرر

 تعيينات مقدمة إلعفاءات استخدامات عوامل التصنيع تستويف املعايري التقنية ١٠تعيينات من مجلة كل 
كلوريد استخدام رابع : وهذه التعيينات الثالثة هي إلعفاء. ١٩/١٥ باملقرر إلدراجها يف اجلدول ألف

 كلوريد الكربون، واستخدام رابع بوليفينيليدين الفلوريد كمادة مشتتة أو مـمددة يف إنتاج الكربون
 كلوريد الكربونكمادة مذيبة لألتيرة يف إنتاج أسيتات رابع فلور إيتيل البرتويل، واستخدام رابع 

 أنّ استخدام عوامل التصنيع أيضاً وأكد الفريق .ع بروموفينولكمادة مذيبة للربومة والتنقية يف إنتاج راب
 ، وأوصى٢٠٠٧قد توقّف يف عام ) ١٩/١٥ يف اجلدول ألف من املقرر ٦رقم (يف إنتاج الديكوفول 

  .حبذف هذا التطبيق من اجلدول ألف
مثلما ، ٢٠٠٩، يشري الفريق يف تقريره عن عام ١٠/١٤وفيما يتعلق باجلدول باء من املقرر   - ٤٤

، إىل أنه مل يتلق بيانات من مجيع األطراف اليت تستخدم إعفاء عوامل ٢٠٠٨أشار يف تقريره عن عام 
التصنيع ومع ذلك فإن بيانات االنبعاثات اليت أبلغ ا االحتاد األورويب والواليات املتحدة هي يف 
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ومنذ تقرير .  اجلدول باءاملنصوص عليها يف) املسموح ا(مستويات تقل عن ثلث املستويات القصوى 
، مت احلصول على معلومات جديدة بشأن اجلدول باء فقط من اليابان الذي أبلغ ٢٠٠٨الفريق عن عام 

وعلى هذا األساس نزل الفريق إىل . عن أنه مل يعد هناك وجود ألي استخدامات لعوامل التصنيع لديه
 طن متري من التركيب أو ٣٠٠ وقدرها مستوى الصفر باملستويات املسموح ا القصوى ذات الصلة

ومبا أنّ مجيع البيانات من مجيع . االستهالك ومخسة أطنان مترية من االنبعاثات القصوى يف اجلدول باء
األطراف مل تكن متاحة فإنّ الفريق مل يضع املزيد من التوصيات لتغيري مستويات التركيب واالنبعاثات 

  .القصوى املدرجة يف اجلدول باء
 أية معلومات إضافية عن التقدم احملرز ٢٠٠٩ولئن مل يتضمن التقرير املرحلي للفريق عن عام   - ٤٥

التنفيذية عن هذه  تقرير اللجنة فإنّيف احلد من االنبعاثات النامجة عن استخدامات عوامل التصنيع، 
ة ئشأن اجلهود اليت بذلتها هذه اهلي من التفاصيل بداًيعرض عد) UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4(املسألة 

وبالتحديد، يتناول التقرير . ٥ من املادة ١إلحراز ختفيضات يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 كلوريد رابعاملشاريع اليت حظيت باملوافقة ضمن الصندوق متعدد األطراف من أجل احلد من استعمال 

 الكربون كلوريد رابعهذا الصدد، يشري التقرير إىل أنّ إمجايل استهالك ويف .  كعامل للتصنيعالكربون
وبلغ آخر استهالك .  بداالت استنفاد األوزون طنا٤٠ً ٨٤٣يف املشاريع اليت حظيت باملوافقة يصل إىل 

ومن املرتقب .  بداالت استنفاد األوزون طنا٥ً ٨٤٨مبلَّغ عنه للمشاريع نفسها، اليت أُجنز معظمها، 
 بداالت استنفاد  طنا١ً ٢١٦باإلضافة إىل ذلك أن يبلغ االستهالك عند االنتهاء من هذه املشاريع 

فإن التقرير يشري إىل أنّ أقصى ما تبقى ومبا أنّ مستوى االستهالك يعادل مستوى االنبعاثات، . األوزون
 يف املائة من مستويات ما قبل إجناز ٣من االنبعاثات عند االنتهاء من مجيع املشاريع سوف لن يتجاوز 

  وبلغت التكلفة اإلمجالية اليت تكبدها الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ هذه األنشطة . املشاريع
 يف الكربون كلوريد رابعالتخلص التدرجيي من إنتاج ، مبا يف ذلك تكلفة  دوالرا١٩٤ً ٦٥٨ ١٥٦

  .الصني واهلند

  الفريقمسائل أخرى ناشئة عن تقارير ): ك (٣ند الب
 رادهي س أغرفال استقال من سيدفريق إىل أنّ الالعقب استعراض تركيبة أعضائه، أشار   - ٤٦

ومن . احلرارية واملضخات اهلواء وتكييف لتربيدمنصبه كمشترك يف رئاسة جلنة اخليارات التقنية املعنية با
 روبارتو دي أغيار بياكسوتو سيداجتماع األطراف ترشيح الاملنتظر أن يعرض الفريق على نظر 

  .مللء الشغور الناجم عن استقالة السيد أغرفال) الربازيل(
 إىل نية املشترك يف رئاسته، السيد خوزي بونس بونس، االستقالة من أيضاًوأشار الفريق   - ٤٧

مل الفريق على ختطيط اخلالفة ويع.  سنة من اخلدمة١٩ وذلك بعد ٢٠١٠منصبه القيادي مع اية عام 
 املنصب وغريه من املناصب وسوف يبلغ األطراف باملزيد من املعلومات يف وقت الحق من سنة ايف هذ
٢٠١٠.  
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، أشار الفريق إىل استمرار الصعوبات اليت يواجهها يف ضمان مشاركة خرباء من وأخرياً  - ٤٨
 يعملون عادة يف القطاع اخلاص وال يتلقون نلذي، ا٥  من املادة١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

.  لتغطية تكاليف سفرهم وغري ذلك من النفقات النامجة عن عملهم لفائدة الفريق وهيئاته الفرعيةمتويالً
 ٥ من املادة ١ ويطلب الفريق على وجه االستعجال إىل حكومات األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة

ومن . سبل املمكنة لتغطية بعض تكاليف مشاركة خربائها الوطنينيأن تنظر مرة أخرى يف كافة ال
ناحيتهما، سوف يواصل الفريق وجلنة اخليارات التقنية التابعة له السعي للحصول على التمويل من 

  .احلكومات والرابطات والشركات والتقليل إىل أدىن حد من التكاليف ذات الصلة باالجتماعات

  ترحة على بروتوكول مونتريالالتعديالت املق: ٨البند 
 واليات مكرونيزيا املتحدة وموريشيوس  من تلقت أمانة األوزون٢٠٠٩ مايو/أيار ٤يف   - ٤٩

ومن شأن هذا املقترح أن يضيف إىل الربوتوكول مادة .  بشأن تعديل بروتوكول مونتريالمقترحاً
. فلوريةواهليدر الكربون اتمركبياء وأن يشترط التحكم يف إنتاج واستهالك  ٢جديدة هي املادة 

 إىل جتميد إنتاج واستهالك ٥ من املادة ١واملقترح يدعو بالتحديد األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
 وإىل خفض ٢٠٠٦-٢٠٠٤ لتكون يف مستويات متوسط السنوات ٢٠١٢هذه املركبات يف عام 

 يف املائة ٤٥، و٢٠١٨ائة يف عام  يف امل٣٠، و٢٠١٥ يف املائة يف عام ١٥اإلنتاج واالستهالك بنسبة 
 يف املائة يف عام ٩٠، و٢٠٢٧ يف املائة يف عام ٧٥، و٢٠٢٤ يف املائة يف عام ٦٠، و٢٠٢١يف عام 
ويف نص املقترح، ترد مجيع هذه النسب والسنوات بني أقواس معقوفة لإلشارة إىل أا قابلة . ٢٠٣٠

 يف املائة إضافية عالوة على املستويات ١٠نسبة  أن يسمح بإنتاج أيضاًومن شأن املقترح . للتفاوض
 ١املشار إليها أعاله وذلك من أجل تلبية االحتياجات احمللية األساسية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وسوف يستند حساب اإلنتاج واالستهالك إىل إمكانات الغازات ذات الصلة على . ٥من املادة 
 عام، مع خيار النظر يف استخدام التدابري من نوع حتليل دورة ١٠٠إحداث االحترار العاملي يف غضون 

  .احلياة
 من املادة ١ومثة خياران مقترحان لتطبيق تدابري الرقابة على األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٥٠
، ريثما تظهر نتائج ٢٠١١ومن شأن اخليار األول أن يؤخر حتديد الضوابط الرقابية إىل غاية سنة . ٥

أما اخليار الثاين فمن شأنه أن يؤخر تطبيق التدابري الرقابية على هذه البلدان لعدد من . ساتالدرا
ويشري إىل فترة اإلمهال (ياء املقترحة  ٢السنوات اليت تضبط على حدة لكل خطوة ختفيض ترد يف املادة 
ط األساس بالنسبة وقد يكون خ). بني فرض تدابري الرقابة على البلدان املتقدمة والبلدان النامية

 أقل متوسط استهالك على مدى الفترة املذكورة أو ٥ من املادة ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 يتيح توسيع نطاق والية الصندوق ويتضمن املقترح حكماً. مستوى الستهالك الفرد يتم التفاوض عليه

ة وذلك لتمكني هذه األطراف من متعدد األطراف لكي يشمل التكاليف التراكمية املتفق عليها لألنشط
، وبشرط أن ال يغطي الصندوق فلوريةواهليدر الكربون مركباتلضوابط املتفق عليها بشأن لاالمتثال 

. تكاليف التراكمية املتفق عليهاالأي متويل حيصل عليه الطرف من آلية متويل أخرى للوفاء جبزء من 
 يف متويل مشاريع فلوريةواهليدر الكربون مركباتمن غري  إىل منح األفضلية للبدائل أيضاًويدعو املقترح 

  . ضمن إطار الصندوقفلوريةوكلورية اهليدر الكربون مركباتالتخلص التدرجيي من 
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 املنبعثة نتيجة فلوريةواهليدر الكربون مركباتويقتضي املقترح من مجيع األطراف أن تدمر   - ٥١
 من نطاق أحكام الربوتوكول بشأن أيضاًوهو يوسع . فلوريةوكلورية اهليدر الكربون مركباتإلنتاج 

 الكربون مركباتالتجارة مع غري األطراف وبشأن مقتضيات تراخيص التوريد والتصدير لتشمل 
  .فلوريةواهليدر

  املسائل األخرى اليت تود األمانة عرضها على األطراف  -اً ثاني

  األوزونتوسيع خدمات البيانات على املوقع الشبكي ألمانة   -ألف 
 مركزا للحصول على البيانات ٢٠٠٦مثلما يعلم معظم األطراف، استحدثت األمانة يف عام   - ٥٢

وقد جرى . /http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Accessعلى موقعها الشبكي وعنوانه 
 من األطراف، لكي يتواءم عن كثب مع نوع البيانات اليت ذا اجلهد، الذي لقي ترحاباًتوسيع نطاق ه

، يشتمل مركز البيانات على بيانات وحالياً. تعرض عادة على األطراف يف تقارير البيانات السنوية
 .٢٠/٦من املقرر ) ب( ٢احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن املطلوبة من األطراف يف الفقرة 

ومن البيانات اجلديدة املضافة إىل املوقع الشبكي مثة االستخدامات املختربية، وحدود الكميات 
ن املواد ماملسموح بإنتاجها لتلبية االحتياجات احمللية، والبيانات الواردة عن الصادرات والواردت 

عمليات املوافقة على املستنفدة لألوزون املستردة واملعاد تدويرها واملستصلحة، وموجز للمعلومات عن 
وتتيح التحسينات لألطراف احلصول . طلبات االستخدامات الضرورية واحلرجة من قبل األطراف

باإلنترنت والبحث على البيانات واملعلومات اليت كانت يف السابق تعمم مرة واحدة يف السنة، وهي 
  .شورة يف سنوات خمتلفةجتمع ما كان يف السابق ال يتوافر إال باالطالع على عدة وثائق من

   واملؤسسات البيئية األخرى املتعددة األطرافاالتفاقاتالتعاون مع   -باء 
وعقد يف روما . تواصل التعاون مع بروتوكول مونتريال ومع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  - ٥٣
 التابعة النباتية الصحة ريبتداب ملعنية الدورة الرابعة للجنة ا٢٠٠٩أبريل / نيسان٣مارس إىل / آذار٣٠من 

ويف هذه الدورة، أبلغت أمانة االتفاقية، بالنيابة عن أمانة األوزون، اللّجنةَ بالتقدم احملرز بشأن . لالتفاقية
 ٢٠/٦بروميد امليثيل واملسائل ذات الصلة مبوجب بروتوكول مونتريال، مبا يف ذلك ما يتعلق باملقرر 

بل الشحن واألنشطة ذات الصلة مثل عمل فرقة العمل املعنية بشأن احلجر الزراعي ومعاجلات ما ق
، املعيار الدويل ISPM 15 اللجنة صيغة منقحة من تواعتمد. باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

 ة الصيغتوكان". الدولية التجارة يف األخشاب تغليف موادتنظيم "بشأن تدابري صحة النباتات املعنون 
.  للتطهري بربوميد امليثيل وللبديل املتمثل يف املعاجلة باحلرارةعيار قد منحت مساوياًالسابقة من هذا امل

 لألضرار اليت يلحقها بروميد امليثيل بطبقة  بوضوح املعاجلة باحلرارة نظرا٢٠٠٩ًوتفضل صيغة 
  .األوزون

___________  

http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Access/

