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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون التاسع االجتماع
 ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨ - ١٥، يفجن

 يف لألطراف العضويةفتوح امل والعشرين للفريق العامل التاسعتقرير االجتماع 
   بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزونبروتوكول مونتريال

  افتتاح االجتماع  - أوالً
١ -  وتوكول  يف برلألطراف العضويةفتوح املن للفريق العامل  والعشروالتاسعقد االجتماع ع

 الفترة يفلمؤمترات، سويسرا، جنيف الدويل ل مركز  يفطبقة األوزونل املستنفدةمونتريال بشأن املواد 
 )باكستان (حممد مقصود أختاراالجتماع السيد رئاسة  يف واشترك. ٢٠٠٩ يوليه/ متوز١٨إىل  ١٥من 

  ).كندا( سي مارتن سريووالسيد
  .يوليه/ متوز١٥يوم   من صباح١٠/١٠ اعةاالجتماع يف الس سيسريوالسيد افتتح و  - ٢
، األوزوناألمني التنفيذي ألمانة ، السيد ماركو غونزاليسيف بيانه االفتتاحي، استعرض و  - ٣

وعلى الرغم من أن املوضوع الذي تناولته . تاريخ تناول األطراف يف بروتوكول مونتريال لقضايا املناخ
ا هو موضوع استنفاد التابع هل وزون ويف بروتوكول مونتريالاألطراف يف اتفاقية فيينا حلماية طبقة األ

 الذي اتفق ١٩/٦ على الواجهة لتتوج باملقرر  باطرادتظهربدأت ما األوزون، فإنّ مسألة تغري املناخ 
 فلورية وبلوغ هدف حمدد يتمثل اهليدرو كلوريةمبوجبه على التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

 ٢٠/٧وعلى إثر هذه اجلهود األولية، دعا املقرران . د مناخية وفوائد لطبقة األوزونيف حتقيق فوائ
 على  كذلك وركّزتاني لالجتماع احلايلالسابق  اليومني عقدتا يف اللتنيعملال إىل تنظيم حلقيت ٢٠/٨و

 األطراف بذهلات اليت هوداجلب أعربت عن ترحيبهاأمانة األوزون  قال إنوفضالً عن ذلك . املنافع املناخية
أنه يعتقد أنّ االتصاالت أضاف تعددة األطراف األخرى، و املتشجيع االتساق مع االتفاقات البيئيةل
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املباشرة اليت أُجريت مع األمانات األخرى يف التحضري حللقيت العمل سوف تؤيت أكلها يف األشهر 
  .والسنوات القادمة

وبالنظر  ، على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال سان مارينو وأندوراوبعد أن صدقت مؤخراً  - ٤
 يف التصديق عليهما، أصبح من املرجح فيما يبدو أن يتم  قريباً سينظربرملان تيمور ليشيتإىل أن 

طبقة األوزون الذي   حلفظالدويل االحتفال بالتصديق العاملي على معاهدات األوزون مع حلول اليوم
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٦يوافق يوم 

 سوف يتم التوقّف عن االستخدامات غري املعفاة ملركبات ،٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ويف   - ٥
فنسبة امتثال هذه .  يف البلدان الناميةرابع كلوريد الكربونن الكلورية فلورية واهلالونات والكربو
تزاماا العاملية، وذلك  يف املائة توضح ما لديها من رغبة وقدرة على الوفاء بال٩٩اليت بلغت  البلدان

 يوحي ال ينبغي أن  االحتفال أن مثل هذاومع ذلك، حذر املتكلّم من. مدعاة إىل املزيد من االحتفاء
دعا ولذلك . هناك الكثري مما ينبغي القيام بهيف حني  ،بأنّ مهمة مكافحة استنفاد األوزون قد انتهت

  .املهمةتلك املرحلة  اقتراحات بشأن أفضل السبل لالحتفال ببلوغ لتقدمي
ممارستها املتمثلة يف نشر  وقبل أن خيتتم، أشار السيد غونزاليس إىل أنّ أمانة األوزون ستواصل  - ٦

 تبادل كما ستواصل.  إال إذا رأت األطراف خالف ذلك بشكل جتميعي،األطرافالبيانات املقدمة من 
مع أمانة الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ البيانات املصنفة املقدمة من األطراف دون اشتراط السرية 

  . حسب احلاجة دون قيودوذلك الستخدامها بروتوكول مونتريال،

  املسائل التنظيمية  - ثانياً
  احلضور  - ألف

االحتاد األورويب، االحتاد الروسي، : لية يف بروتوكول مونتريالاألطراف التا حضرت االجتماع  - ٧
نيا، أسبانيا، استراليا، إستونيا، إسرائيل، أملانيا، أنتيغوا وبربودا، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمي

إندونيسيا، أوروغواي، أوزباكستان، أوغندا، أوكرانيا، مجهورية إيران اإلسالمية، إيطاليا، بابوا غينيا 
الديش،  البحرين، الربازيل،، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغاجلديدة، باراغواي، باكستان، باالو،

بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنه واهلرسك، بولندا، بوليفيا املتعددة القوميات، تايلند، 
 اجلزائر، جزر البهاما، جزر القمر، تركيا، ترينيدادا وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، جامايكا،

ية الدومينيكة، مجهورية كوريا،  مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهور،جزر كوك، اجلمهورية التشيكية
الدميقراطية، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية الكونغو مجهورية 

السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، رومانيا، زامبيا، 
ر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكا، سلوفينيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيب، سانت فنسنت وجز

السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، سرياليون، سيشيل شيلي، صربيا، الصومال، ساموا، 
 فرنسا، ، بيساو–نادا، غواتيماال، غينيا، غينيا يغابون، غامبيا، غانا، غرالالصني طاجيكستان، العراق، 

البوليفارية، فنلندا، فييت نام، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، الكرسي الفلبني، مجهورية فرتويال 
الرسويل، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الكويت، 
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كرييبايت، كينيا، لبنان، ليبرييا، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، 
يات ملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، والامل

ميكرونيزيا املوحدة، ناميبيا، النرويج النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، 
  .اليونان الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، هنغاريا، هولندا،

  . ليشيت بصفة مراقب-وشاركت تيمور   - ٨
 املتخصصةواملنظمات والوكاالت  األمم املتحدةمراقبون من هيئات  أيضاً وحضر االجتماع  - ٩

 أمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب ،مرفق البيئة العاملية :التالية
، أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، تنوع البيولوجي أمانة اتفاقية ال،احلدود

أمانة اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات 
 الكيميائية، خطرة معينة متداولة يف التجارة الدولية، أمانة النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد

أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، برنامج األمم 
  .ية لألرصاد اجلويةاملتحدة للبيئة، منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، البنك الدويل، املنظمة العامل

 احلكوميةغري املنظمات  الدولية واحلكوميةت املنظما مراقبون من وحضر االجتماع أيضاً  - ١٠
 3M Europe, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Alliance:  التاليةواهليئات األخرى

Froid3M Europe, Alliance for Responsible Atmospheric Policy, Alliance Froid Climatisation 
Environnement, Alliant International, Boehringer Ingelheim GmbH, Boehringer Ingelheim 
Pharmaceuticals, Inc., California Citrus Quality Council, California Strawberry Commission, 
Carrier Corporation, Chemtura Corporation, Crop Protection Coalition, Daikin Europe NV, 
Danfoss A/S, Danfoss GmbH, Desclean Belgium, Dolomatrix, Dow AgroSciences LLC, DuPont, 
Environmental Investigation Agency, EOS Climate, Inc., Florida Fruit and Vegetable Association, 
Florida Tomato Exchange, Fordham University, GALCO, Green Cooling Association, Greenpeace 
Germany, Greenpeace International, GTZ Proklima, Gujarat Fluorochemicals Limited, Honeywell 
International, Hunton and Williams, ICF International, ICL Industrial Products, Industrial 
Technology Research Institute, Institute for Governance and Sustainable Development, 
International Council of Environmental Law, International Institute of Refrigeration, International 
Network for Environmental Compliance and Enforcement, International Pharmaceutical Aerosol 
Consortium, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Refrigeration and Air 
Conditioning Industry Association, Kyoto University, Macquarie Bank, McQuay International, 
MEBROM NV, Natural Resources Defense Council, Navin Fluorine International Limited, Nordic 
Environment Finance Corporation, Nordiko Quarantine Systems Pty Ltd., Oko-Recherche GmbH, 
Refrigerants Australia, Shecco, Spray Quimica CA, SRF Limited, SRL Plasma, The Law of 
Nature, Trical, Touch Down Consulting, United States Business Council for Sustainable Energy, 

University of Strasbourg, University of Texas, Zoi Environment Network...  

  األعمال جدول إقرار  -اء ب
على  واألعمالاتفق الفريق العامل على حذف بند واحد من مشروع جدول ، مناقشةوعقب   - ١١

 التايل األعمال جدول أُقر، وبناء عليه. إطار البنود املالئمة يف األخرىالنظر يف عدد من املقترحات 
بصيغته املعدلة ، UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/1 املؤقت الوارد يف الوثيقة األعمالول  جد إىلاستناداً
  :شفوياً

 .افتتاح االجتماع  - ١
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 :املسائل التنظيمية - ٢

 ؛إقرار جدول األعمال  )أ(

 .تنظيم العمل  )ب(

 لفريق ٢٠٠٩املوضوعات املتصلة بالقضايا املشمولة يف التقرير املرحلي لعام   - ٣
  :التقييم االقتصاديالتكنولوجيا و

  ؛٢٠٠٩ لعام التقرير املرحليتقدمي   )أ(
 وعام ٢٠١٠لعام االستخدامات الضرورية عفاءات  إلعييناتاستعراض الت  )ب(

  ؛٢٠١١
تقرير أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن حالة   )ج(

رعات املقننة االتفاقات املربمة لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق باجل
  ؛)٢٠/٤املقرر  (٥ من املادة ١لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

محلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات   )د(
  ؛)٢٠/٤املقرر (املقننة 

 ٢٠١٠عامي  لةعفاءات االستخدامات احلرج إلعييناتتقدمي واستعراض الت  )ه(
  ؛٢٠١١و

ومناقشة التقرير املؤقت لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقدمي   )و(
املقرر ( احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن  بروميد امليثيل يفتطبيقات

  ؛)٢٠/٦
 فلورية يف اهليدرو كلورية استطالعية تتناول بدائل ملركبات الكربون ةدراس  )ز(

 من ١ العاملة مبوجب الفقرة قطاعات التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف
  ؛)١٩/٨املقرر ( اليت تسودها ظروف خاصة ٥املادة 

 ،١٢١١قليمية املتوقعة يف توافر اهلالون حتديث الدراسة عن االختالالت اإل  )ح(
ذه  واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ٢٤٠٢ واهلالون ١٣٠١اهلالون و

  ؛)١٩/١٦ قررامل( يف املستقبل ا والتخفيف من حداالختالالت
  ؛)١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (إعفاءات املختربات واالستخدامات التحليلية   )ط(
استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجنة التنفيذية للصندوق   )ي(

املتعدد األطراف للتقدم احملرز يف ختفيض االنبعاثات الناشئة عن استخدامات 
ات الفريق بشأن إعفاءات استخدامات عوامل التصنيع والنظر يف توصي

  ؛) من تقرير االجتماع العشرين لألطراف١٠٠الفقرة (عوامل التصنيع 
  .ناشئة عن تقارير الفريق الخرى األسائلامل  )ك(
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  :)٢٠/٧املقرر (املستنفدة لألوزون ملواد ملصارف ااإلدارة السليمة بيئياً   - ٤
  تقرير الرئيسني املشاركني حللقة العمل؛  )أ(
  .النظر يف اإلجراءات احملتملة  )ب(

عرض ومناقشة التقرير املوجز للمناقشات اليت جرت يف احلوار بشأن بدائل املواد   - ٥
  البديلة للمواد املستنفدة لألوزونذات القدرات العالية يف إحداث االحترار العاملي

  ).٢٠/٨ املقرر(
  ).١٨/١٧املقرر (ة االمتثال معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون من ناحي  - ٦
  .ترحة على بروتوكول مونتريالاملقالتعديالت    - ٧
  .أخرىمسائل   - ٨
  .اعتماد التقرير  - ٩
 .اختتام االجتماع  - ١٠

 عن التحضريات لعقد  يقدم ممثل مصر عرضاً أن اتفق على‘‘مسائل أخرى’’وضمن إطار بند   - ١٢
  بشأناتجراء مناقشإ بشأن اتحاقتر ا هناك أيضاًتوكان. االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

  .تعدد األطرافامللصندوق ل والتعزيز املؤسسي  لربوتوكول مونتريالتقييم اآللية املالية

  تنظيم العمل  - جيم
واتفق الفريق على .  الفريق العاملهاعتمد،  بشأن تنظيم العملالرئيس املشارك اقتراحاً رضع  - ١٣

  .لهاعمأجناز إل عاملة أفرقه من ما يراه ضرورياً إنشاء

 التكنولوجيا  لفريق٢٠٠٩املوضوعات املتصلة بالقضايا املشمولة يف التقرير املرحلي لعام   - ثالثاً
  والتقييم االقتصادي

  ٢٠٠٩عرض التقرير املرحلي لعام   - ألف
رض الفريق  للجنة اخليارات التقنية الطبية عة املشاركةقدمت السيدة هيلني تويب، الرئيس  - ١٤

 عييناتوقد بدأت حديثها بإجياز توصيات جلنة اخليارات التقنية الطبية لت. ٢٠٠٩لتقريره املرحلي لعام 
جهزة االستنشاق أل بشأن مركبات الكربون الكلورية فلورية ٢٠٠٩االستخدامات الضرورية لعام 

لربوتوكول وتلك اليت ال تعمل  من ا٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة من باجلرعات املقننة 
د وباكستان نعيينات الصني واهلإىل تومشرية ، عييناتوفصلت حديثها بالنسبة لبعض الت. مبوجبها

.  أو كلياً جزئياً هلاعييناتاللجنة بالتتوصية  السبب يف عدم أوضحت والواليات املتحدة األمريكية،
فالة وجود معروض كاف من أجهزة االستنشاق  لكعينيوبالنسبة لالحتاد الروسي، أوصت اللجنة بالت

، ولكنها أشارت إىل أن التأخريات الراهنة يف التحول عن أجهزة  يف ذلك البلدلتلبية حاجات املرضى
  .االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية تثري االنشغال



UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/9  

6 

 من املادة ١مبوجب الفقرة العاملة طراف  األقدمة من املعييناتوأثنت على املستوى اجليد للت  - ١٥
 عييناتومع ذلك، فقد وجدت اللجنة صعوبة يف تقييم تلك الت.  سنتها األوىلعيينات بالنسبة ألا ت٥

معايري االستخدام الضروري، وذلك يف املقام األول بسبب نقص البيانات  على أساس بشكل واف
زة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون توافر بدائل أجهعن مدى الضرورية 

 وأوضحت أن تلك البيانات .وإمكانية احلصول عليها بأسعار معقولة  يف األسواقالكلورية فلورية
 الضرورة، بالنظر إىل توافر نطاق عريض من البدائل املرضية من حتديد مسألةيف   عاملهمأصبحت أ

  أن اللجنة مل كذلكوأوضحت. ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة  الناحية التقنية يف معظم
يف الكميات بسبب انشغاهلا بكفالة وجود معروض واف من كبري أن توصي بثقة بتخفيض  تتمكن من

  .أجهزة االستنشاق لتلبية حاجات املرضى
 ، املفصلةراتاقرال ذملعلومات الختا طلبت مزيداً من ا األطراف واللجنةأن وأشارت إىل  - ١٦

أجهزة االستنشاق العاملة  بشأن مجع البيانات عن ٣ الفقرة ١٢/٢ و١٤/٥ إىل املقررين وأشارت
جهزة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية واإلبالغ األركبات الكربون الكلورية فلورية ومب

  .عنها واللذين ينطبقان على مجيع األطراف
ه بونز بونز، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة وزيخوأوضح السيد   - ١٧

  اليت طن من مركبات الكربون الكلورية فلورية٢٠٠٠  الكمية البالغةاخليارات التقنية الطبية أنه من بني
 هناك ، كان لالستخدامات املعفاة من الربوتوكول٥ من املادة ١طلبتها األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 من أجل إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة للتصدير إىل أطراف أخرى من هذا  طنا٤٧٠ً
 ختفيضات يف املستقبل يف كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية حدوث اللجنة تتوقعو .القبيل

  .املطلوبة هلذا التصدير
سواق املستهدفة، ولكن مثة حاجة  طلب معلومات حمددة بشأن األ١٥/٥وأشار إىل أن املقرر   - ١٨

. عيينات مما يقدم لتقييم الت حتديداًأكثرتكون  بالبلدان بشأن أسواق التصدير خاصةإىل معلومات 
جهزة االستنشاق باجلرعات أللصادرات غري الضرورية ل اًاقترحت اللجنة أن األطراف قد ترغب، جتنب

فيها البدائل، يف النظر يف تتوفر رية إىل البلدان اليت املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلو
وقد ترغب  .جهزةاأل  هذهاحلصول على موافقة مسبقة عن علم من البلدان املستوردة قبل تصدير

 إجراءات لوقف الواردات من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت أيضاً يف اختاذ البلدان املستوردة
إبالغ مثل هذه وينبغي ردات احظر على الوفرض  لكلورية فلورية، مثلتستخدم مركبات الكربون ا
  .اإلجراءات إىل أمانة األوزون

ويرسل  سينقح ثانية  االستخدامات الضروريةعييناتتالدليل املنقح ل وأفادت السيدة توب أن  - ١٩
 التغيريات نقح الدليل امليعكس و والعشرين،يداإىل األطراف قبل شهرين على األقل من االجتماع احل

األطراف  اختذا ت الضرورية اليتا وغريه من املقررات املتعلقة باالستخدام٢٠/٣اليت أحدثها املقرر 
ت وأوجزت التغيريات األخرى يف الكتيب اليت اقترح. ٢٠٠٥ يف عام  صدور آخر طبعة للدليلمنذ

 بأن تسري تلك  أوصىقد و.هن لكي تنظر فيها األطراف يف االجتماع الرا إدخاهلا على الدليلاللجنة



UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/9 

7 

يف تقييم الحق بعد  وميكن إبرازها. ٢٠١٠ يف عام عييناا بالنسبة لألطراف اليت تقدم تفوراًالتغيريات 
  . للمساعدة يف تقييم التعييناتألطراف لاالجتماع الواحد والعشرين

ق بشأن عامي  االستخدامات الضرورية املقدمة من العراعييناتوأوضحت أنه عند تناول ت  - ٢٠
تصنيع الرغاوي، وتصنيع املربدات احمللية، وصيانة  ملركبات الكربون الكلورية فلورية ل٢٠١١ و٢٠١٠

 اخلاصة يف  احلالة يف اعتباره آخذاًعيينات يف الت بدقةمعدات التربيد وتكييف اهلواء، فقد نظر الفريق
  . معايري االستخدامات الضروريةء لعدم استيفاعيينات يوص بالت مل خلص إىل أنهبيد أنه. العراق
للجنة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي و الرئيس املشارك  كوجيربزتناول السيد المبريت  - ٢١

 ١٩/٨ إن املقرر اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، القضية التالية، قائالً
 يشيع  وهي مادة٢٢ -  فلوريةاهليدرو كلوريةون  بشأن بدائل مركبات الكربيلتمس توجيهاً

إلجراء دراسة شاملة  جلنة فرعية تكوينوذكر بأنه مت . استخدامها يف املربدات يف الظروف احلارة احمليطة
ويف تكييف اهلواء، كان البديل األويل ملركبات . حتليل لتكييف اهلواء املركزي وللتربيد التجاريو

، ويف التربيد التجاري، كان البديل R-407C يليه R-410A هو ٢٢ - لورية فاهليدرو كلوريةالكربون 
كلورية فلورية على يدرووحتتوي مجيع هذه اخلالئط من مركبات الكربون اهل. R-404Aاألويل هو 

درجة  ٦٦  تبلغ، واليت هلا درجة حرارة حرجة منخفضة نسبيا١٢٥ً - فلوريةيدرومركبات الكربون اهل
  . اخنفاض يف الكفاءة والقدرة عند درجات احلرارة احمليطة املرتفعةإىلذا يؤدي مئوية وه

 باستخدام منوذج دائرة تقديراتوقال إنه بالنسبة لتكييف اهلواء املركزي، مت القيام بعملية   - ٢٢
  الكثري من املربدات بكفاءة وقدرة مركبات الكربون اهليدرو كفاءة وقدرةوقد متت مقارنة. متاح

 ومركبات الكربون ٣٢ - ، مبا يف ذلك مركبات الكربون الكلورية فلورية٢٢ -يةكلورية فلور
، والربوبان، واإليزوبوتان، واألمونيا وثاين R-410A وR-407C وR-404Aأ و١٣٤ - الكلورية فلورية
دث  ميكن أن حت درجة مئوية واليت٦٥ و٣٥ وقد تباينت درجات احلرارة املركزة بني. أكسيد الكربون

 كفاءة  جوانبمجيعيبني   بيانياًوعرض رمساً.  درجة مئوية٥٠ت حرارة حميطة تبلغ حوايل يف درجا
اهليدرو  باملقارنة مع كفاءة طاقة مركبات الكربون  يف درجات احلرارة املذكورةخمتلف املربدات

  درجات احلرارة احمليطة تلك أعلىوذكر أنه ينبغي أن يكون من املفهوم أن. ٢٢ -  فلوريةكلورية
 على األداء  أنه ميكن توقع تأثري أكثر اخنفاضاًحتدث فقط أثناء جزء من املوسم، وهو ما يعين ضمناً

بيد أن احلمل األقصى يف درجة احلرارة تلك يكون . السنوي مما مت احتسابه بالنسبة لدرجة احلرارة تلك
مبا يف ذلك (م النظام اإلضافية وإىل جانب خيار التربيد، فإن قضايا تصمي. أسوأ مع األداء األقل للبدائل

  .قد يكون هلا آثار إجيابية) العمليات الليلية املؤتلفة مع التخزين البارد
وذكر، يف حالة التربيد التجاري، أن فقد الكفاءة والطاقة قد حيدث بوجه خاص يف حالة   - ٢٣

 بشأن التغيري إىل بدائل وبالنسبة لتربيد اهلواء، ال ميكن تقدمي أي توصية حىت اآلن. R-404Aاستخدام 
أ جيد، ١٣٤ -ن أداء الربوبان ومركبات الكربون الكلورية فلورية ومع أ.R-407C وR-410Aمن أجل 
ويف حالة الربوبان، يتعني . أ١٣٤ -املعدات بالنسبة إىل مركبات الكربون الكلورية فلوريةمل تتوفر 

ويف حالة .  تكون تكلفته باهظة للغايةن أن السالمة، وهو ما ميك- استيفاء شواغل القابلية لاللتهاب
كربونات واعدة، وال سيما بالنسبة للنظم غري  التربيد التجاري، تعترب التصميمات اليت تستخدم اهليدرو
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كربونات  اليت قد ميكن استخدام كل من اهليدرو(املباشرة ذات الشحن املنخفض يف دائرة اآلالت 
. ؛ وتتيح النظم املزدوجة املراحل فوائد أخرى يف الكفاءة)هاومركبات الكربون الكلورية فلورية في

واختتم حديثه بالقول بأنه مل يتيسر استكمال دراسات بشأن بدائل مركبات الكربون اهليدرو الكلورية 
 يف املناجم العميقة بسبب تأخريات يف القيام بزيارات ميدانية، وبأنه من املمكن تقدمي ٢٢ -فلورية

 والعشرين لألطراف وأن قضية بدائل مركبات  احلاديذا األمر إىل االجتماعتقرير كامل عن ه
 املرتفعة احلرارة ستشكل جزءا ال يتجزأ من تقرير التقييم لعام ٢٢- فلوريةاهليدرو كلوريةالكربون 
٢٠١٠.  
ملرحلي رك للجنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية التقرير ااقدم السيد أيان راي، الرئيس املش  - ٢٤

التصنيع إىل اجلدول  عواملمن تطبيقات ثالثة تطبيقات جديدة إضافة وقد متت التوصية ب. لتلك اللجنة
ومل تتمكن اللجنة من حتديث . ١٩/١٥، بالصيغة اليت عدل ا مبوجب املقرر ١٠/١٤ألف من املقرر 

وأشار . وى بيانات قليلة جداًاجلدول باء بشأن التشكيل واالنبعاثات، ألنه مل تقدم إىل أمانة األوزون س
 إىل اجلدول بشأن استخدام البدائل املمكنة للمواد املستنفدة لألوزون يف التطبيقات املختربية والتحليلية

 وقد مت إدراج أربع دراسات حالة بشأن .يف الفرع اخلاص باللجنة من التقرير املرحلي للفريق
 مثل  نشرينبغيو. ختربية والتحليلية يف التقرير املرحلياالستراتيجيات الوطنية إلدارة االستخدامات امل

  . حلقات عمل عن طريق مثالً املعلوماتهذه
 تقرير الوفد الذي قام بزيارة االحتاد الروسي ملناقشة استخدام  يف التقرير املرحليوقد أدرج  - ٢٥

ت اللجنة بإعفاء صوأو.  يف برنامج الفضاء احمللي لذلك البلد١١٣ -مركبات الكربون الكلورية فلورية
 الستخدامها يف هذا ١١٣ - من مركبات الكربون الكلورية فلورية طنا١٢٠ً  قدرهاستخدامات حرجة

  .٢٠١٠الربنامج يف عام 
ن انبعاثات رابع كلوريد  عن، وال -ن بروبيل الربوميد عال توجد معلومات جديدةو  - ٢٦

 اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد بتوجيه من وأشارت اللجنة إىل دراسة مت االضطالع ا. الكربون
 أن التقديرات الصعودية لالنبعاثات من  إىل، السابقةدراسات ال يف قد توصلت كما هو احلالاألطراف،

  . التركيزات اجلوية املالحظة لتلك املادة قيم عنل كثرياًاستخدام رابع كلوريد الكربون تق
س املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوي املرنة واجلاسئة، قال السيد ميجويل كونتريو، الرئي  - ٢٧

 مستمر يف املتقدمة فلورية من أجل رغاوي البولرييثان يف البلدان واهليدرإن استخدام مركبات الكربون 
 الفجوة يف األداء احلراري بني تلك ومع انسدادكربونات،  التناقص مع نضج تكنولوجيات اهليدرو

 رغاوي يف فلورية اهليدرو كلورية مركبات الكربون وتستخدم.  حد كبريالتكنولوجيات إىل
البوليستريين املنبثقة يف كل من البلدان املتقدمة والنامية، والتحول إىل مركبات الكربون الكلورية فلورية 

ادة  من امل١مل مبوجب الفقرة  االحترار العاملي يف األطراف اليت ال تعذات القدرة العالية على إحداث
 كلورية فلورية مبوجب أدى تنقيح اجلداول الزمنية للتخلص من مركبات الكربون اهليدروقد و. ٥

 وجيري القيام مبشاريع جتريبية .، إىل تسريع تطوير بدائل هلذه املركبات يف البلدان املتقدمة١٩/٦املقرر 
سابقة على الكربونات  يدرووامليثيالل واهليثيلي  املفورماتبدعم من الصندوق املتعدد األطراف بشأن 

تقييم وإدارة مصارف احلاجة لوقال إن . ك املواديف جمال تلاخلربة الصناعية وذلك لتوسيع نطاق اخللط، 
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 يف البلدان املتقدمة، وأنه جيري النظر بنشاط يف الدور املواد املستنفدة لألوزون أصبحت أكثر إحلاحاً
تمام بفرص إدارة املصارف آخذ يف النمو يف البلدان النامية كما ذكر أن االه. احملتمل لتمويل الكربون

  .متدادات احلضرية الكبرية على مشاريع جتريبية تدور حول االوأنه متت املوافقة
قدم السيد دان فريدونيك، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، التقرير املرحلي   - ٢٨

 يف نوع جديد من ٢٤٠٢ -اللجنة أنه جيري تسويق اهلالونلقد علمت . ٢٠٠٩لتلك اللجنة لعام 
 - باستخدام اهلالونفيربونيل آلفات ا يف الصني تنتج مبيد معامل ١٠وتوجد . الطالء املثبط للهب

 إىل تغيريات يف املوظفني يف منظمة الطريان املدين ونظراً.  الذي ينتج يف الصني كمادة وسيطة١٣٠١
 باستخدام بدائل تقضيواليت  للمنظمة ذات الصلةوثائق  المالحقيف ات  التغيريعمليةالدويل، فإن 

ام الستخداتواريخ  ونتيجة لذلك سيتم تأجيل ، أصالً أطول مما كان متوقعاً وقتاًتستغرقااهلالونات 
  .لعدة سنواتاإللزامي لبدائل اهلالونات 

 جاءت الستكمال واليت ٢٠٠٤م عااخلاصة بفترة ما بعد  البيانات دمت إىل اللجنةقُوذكر أنه   - ٢٩
وتبني .  بشأن تقدير االنبعاثات من مشال غرب أوروباالنظراءمنهجية سبق نشرها واستعراضها بواسطة 
 أو زادت  أن االنبعاثات ظلت ثابتة نسبيا١٣٠١ً و١٢١١تلك البيانات، بالنسبة لكل من اهلالونات 

وقد تكون القاعدة . بأنظمة اهلالون غري احلرجةفيما حيتمل أثناء الفترة اليت تعني فيها وقف العمل 
 أكرب من كميات االستخدام احلرج املبلغ عنها للمفوضية ١٢١١ و١٣٠١املركبة لكل من اهلالون 

 من املكسيك والواليات املتحدة بشأن الفترة ورمبا تشري تقديرات االنبعاثات املنشورة مؤخراً. األوروبية
. اهلالون سعر كلما ارتفعاخنفاض يف انبعاثات اهلالون حنو  ايد متزه اجتا ظهور إىل٢٠٠٦ -٢٠٠٤

  .، احلالة اليت أبلغت عنها اليابان، ومثالًويتفق ذلك مع املعلومات اليت أبلغت عنها اللجنة مسبقاً
  مرحلياًقدم السيد حممد بصري، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، تقريراً  - ٣٠

وأوضح االجتاهات يف استهالك بروميد امليثيل يف . تطهري التربة من اآلفاتلئل بروميد امليثيل عن بدا
 ١٩٩١ اليت ال تعمل مبوجبها يف الفترة من واألطراف ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  بنحو  كان يقدر،١٩٩١وأفاد بأن االستهالك العاملي من بروميد امليثيل يف عام . ٢٠٠٧حىت 
كما أوجز االستهالك الوطين من بروميد امليثيل . ٢٠٠٧ يف عام طناً ١٢ ١٨٣ نحو وبطناً ٦٤ ٤٢٠

أستراليا (ت حرجة اكنسبة مئوية من خطوط األساس الوطنية لألطراف اليت منحت إعفاءات استخدام
عيينات  يف تةكبريوقد حققت تلك األطراف ختفيضات ). وكندا وإسرائيل واليابان والواليات املتحدة

 التخفيضات يف استهالك بروميد امليثيل تتفاوت حبسب نسبةبيد أن .  اخلاصة ااالستخدامات احلرجة
وميثل ). كندا( باملائة ٨٠إىل ) اجلماعة األوروبية ونيوزيلندا وسويسرا( يف املائة مائةالبلدان، من 

 باملائة من خطي أساسهما لعام ١٧يثيل  إلسرائيل والواليات املتحدة من بروميد املاحلايلاالستهالك 
 من املادة ١ يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة كبريويف السنوات الثالث املاضية، حتقق تقدم . ١٩٩١

عمل مبوجب ي  مستهلكاً طرفا١٥ًوقد خفض أكرب .  اليت تستهلك أكرب الكميات من بروميد امليثيل٥
 طناً ٥ ٢٨٤ إىل ٢٠٠٤ يف عام طناً ٩ ٣٩٩ باملائة من ٤٣بة  بروميد امليثيل بنس٥ من املادة ١الفقرة 

، كان استهالك بروميد امليثيل ٥ من املادة ١ويف األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة . ٢٠٠٧يف عام 
 باملائة ٧٠إىل أكثر من ) الربازيل وتركيا(بالنسبة إىل خطوط األساس الوطنية يتراوح من صفر يف املائة 
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 باملائة ٣٨ و٣٣وميثل استهالك الصني واملغرب من بروميد امليثيل ). اتيماال واملكسيكاألرجنتني وغو(
البلدان  وال تزال األرجنتني وغواتيماال واملكسيك أعلى. على التوايل من خطي أساسهما الوطين

  . لربوميد امليثيلاستهالكاً
ت التقنية لربوميد امليثيل  للجنة اخلياراة املشاركةواصلت السيدة ميشيل ماركوت، الرئيس  - ٣١

. عن بدائل بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي واهلياكل والسلع األولية تقدمي التقرير املرحلي
 للتقارير اإلخبارية ذات االهتمام بالنسبة لألطراف، مبا يف ذلك تقرير موجز عن عالقة وقدمت ملخصاً

استخدام بروميد امليثيل يف احلجر ى لعظر القادم  سياق احليف اجلمعالترابط يف استخدام معدات 
استخدام بروميد الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن يف االحتاد األورويب؛ وتقرير حبث مرحلي عن بدائل 

وذكرت أنّ . لتمور عالية الرطوبة؛ وموجز ألربعني ورقة حبث جديدة عن بدائل بروميد امليثيلامليثيل ل
 وهو بديل رئيسي لربوميد امليثيل يف معاجلة العديد ىل أنّ فلوريد السلفوريلاملنشورات األخرية تشري إ

 لديه قدرة على إحداث ،األغذية ويف مكافحة أرضة املنازلمن السلع اجلافة يف املطاحن ومرافق جتهيز 
   أو ما مياثل قدرة ٤ ٨٠٠ ورد أا تبلغ حيث ، يف السابق كان متوقعاًممااحترار عاملي أعلى 

ذات نصف عمر و ألنّ فلوريد السلفوريل مادة مستقرة نسبياًيعزى ذلك و. CFC-11 مادة
  . عاما٦٣٠ًاستراتوسفريي مقدر بـ

 بشأن النقص الواضح يف سؤال على ويف أعقاب عرض من الفريق، قال السيد كوينترو رداً  - ٣٢
ينة صغرية ومتوسطة احلجم بدائل مركبات الكربون اهليدرو الكلورية فلورية بالنسبة ملنشآت رغاوي مع

تلك البلدان، ل، إن مثة حاجة إىل حلول جديدة ٥ من املادة ١يف األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة 
بالنظر إىل التكلفة العالية إلعادة جتهيز آالت احلقن املرتفعة الضغط والصعوبات اليت ختلقها احلاجة إىل 

ن البدائل، ولكن التثبت من صالحيتها قد يستغرق وميكن النظر يف عدد م. كفالة نظام سالمة فعال
وأشار، من مجلة أمور، إىل أن من املتوقع أن يسفر مشروع جترييب لتحري استخدام . بعض الوقت

 املادة الكيميائية تتمتع بالفعل مبيزات كوا قد وأن، ٢٠٠٩تشكيلة ميثيل عن نتائجه يف أواخر عام 
  .رخصت لالستخدام كعنصر نفخ

 بشأن العرض الذي قدمته، إنه على الرغم من عدم سؤال على الت السيدة ماركوت، رداًوق  - ٣٣
حتديد أي بديل مؤكد وفعال من الناحية التقنية على أن له استخدام عملي يف أقاليم زراعة البلح املرتفع 

 يوجهوا األسئلة الرطوبة، فإن مثة تفاؤل حذر بشأن األعمال اليت يتم القيام ا، وإنه ميكن للممثلني أن
لصناعية احلاضرين بشأن املوارد املالية املقدمة لدعم هذا املشروع إىل ممثلي منظمة األمم املتحدة للتنمية ا

  .لالجتماع
 ٨٠ على سؤال عن إعادة مجع بروميد امليثيل يف بلجيكا وهولندا، إنه يتعني مجع وقالت، رداً  - ٣٤

ة يف الغرفة يف أعقاب التبخري بواسطة املعدات وأا قادرة على  بروميد امليثيل املتبقي كميةباملائة من
  .القيام بذلك من الناحية التقنية

 فلورية القصرية العمر اهليدرو على سؤال عن مركبات الكربون ، رداًكوجيربزوقال السيد   - ٣٥
 وأنه ليس من دتلك املواعن  يقدم تقارير يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، إن الفريق مل املستخدمة
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وقال، بشأن سؤال عن انبعاثات رابع كلوريد .  مستقبل تلك املركباتالتأكد من معرفةاملمكن بعد 
الكربون، إن الفريق سيعمل مع فريق التقييم العلمي على حتديد أسباب التفاوت بني التقديرات 

  .الصعودية والرتولية

  ٢٠١١ و٢٠١٠رورية لعامي  إلعفاءات االستخدامات الضعييناتاستعراض الت  - باء
ويف أعقاب قيام الرئيس املشارك بتقدمي البند، شدد أحد املمثلني على احلاجة إىل كفالة التوافر   - ٣٦

  .خطريةاملردود التكلفة لألدوية للمرضى حىت ال تواجه نظم الصحة احمللية حتديات 
 عييناتاجهت مشاكل يف تقييم تسلم العديد من املمثلني بأن جلنة اخليارات التقنية الطبية و  - ٣٧

 حتديات  واجهت أيضا٥ً من املادة ١االستخدامات الضرورية وأن األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة 
وأشار العديد . عييناتوأعربوا عن االلتزام بالعمل مع اللجنة لتيسري تقييم الت. عييناا يف وضع تكبرية

 لتجنب خلق عييناتاحلذر والتوصية بالتوأختارت التزام ، ناً مرمن املمثلني إىل أن اللجنة اتبعت منهجاً
 كميات كبرية من مركبات تعينيخماطر ملستخدمي أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، حىت عندما مت 

بيد أم قالوا بأن من املهم أن تتاح للجنة معلومات كافية لكي تقيم . الكربون الكلورية فلورية
 عيينات عدم التوصية بتال ينبغي يف املستقبل ىض سالمة املرع التأكيد على أمهيةوم. عييناتصالحية الت

 ذكرويف هذا الصدد، .  ما مل توفر األطراف القائمة بالتعيني املعلومات الكافيةاالستخدامات الضرورية
فية لتربير حالة الضرورة يف أسواق الصادرات وتقدمي معلومات إضاحاجة وجود احتمال أحد املمثلني 
  .عن املخزونات

 بدائل كافية خالية من مركبات أشارت ممثلة أخرى إىل أنه سيتاح جلميع البلدان تقريباً  - ٣٨
، وهو ما يعين أن إعفاءات االستخدامات الضرورية لن ٢٠٠٩الكربون الكلورية فلورية بنهاية عام 

 .لصندوق املتعدد األطرافل وة معين لبلدانثر حممودأتطلب إال يف حاالت حمدودة يف املستقبل، وهو 
 ضرورة تلك الواردات أو ة عنمعلومات واضحتقدمي   الفريق يطلب إىل األطرافوقالت إن
  .ومن شأن تلك املعلومات أن تساعد يف عملية صنع القرارات. الصادرات

أنه قد  إىل  االستخدامات الضرورية املقدم من بالده، مشرياًتعينيشرح ممثل الواليات املتحدة   - ٣٩
سنة أخرية لتمكني االنتقال ل اإليبينيفرين مت تقدمي طلب ملركبات الكربون الكلورية فلورية من أجل

وأشار إىل أنه يف حني ال تزال هناك خمزونات يف بالده، فقد . املنظم حنو اية عملية التخلص التدرجيي
وباإلضافة إىل ذلك، فإن . نفرييناستنفدت خمزونات الشركات اليت تنتج أجهزة استنشاق تستخدم اإليبي

الستخدام الضروري ا تعيني من  الصلة متيقظة بشأن ختصيص املواد اليت تشكل جزءاًذاتالسلطات 
  .وقد خصصت يف حقيقة األمر فيما سبق كميات أصغر مما متت املوافقة عليه



UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/9  

12 

الة االتفاقات املربمة تقرير أمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن ح  - جيم
  لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  )٢٠/٤املقرر  (٥ من املادة ١
 أعدته اللجنة  موظفي الصندوق املتعدد األطراف، تقريراًةقدمت السيدة ماريا نوالن، كبري  - ٤٠

ة لتحويل مرافق صنع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى التنفيذية عن حالة االتفاقات املربم
 وتنفيذ املشاريع املعتمدة، مسترعية االنتباه إىل الوثيقة ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/3 .من املقرر ٢ستجابة للفقرة  ا، تلك الوثيقةالوارد يف التقرير عدقد أُو 
٢٠/٤.  
 من ١ تعمل مبوجب الفقرة  بلدا١٢ًلقد أقرت اللجنة التنفيذية متويل حتويل جهات تصنيع يف   - ٤١

طن بدالة استنفاد  ١ ٨٠٠وسيسفر تنفيذ تلك املشاريع عن التخلص التدرجيي من أكثر من . ٥املادة 
 بنقلق التحديات الرئيسية اليت ووجهت وتتعل. األوزون من مركبات الكربون الكلورية فلورية

 غري حمتوية على مركبات الكربون الكلورية فلورية لتطوير تركيبات الفنية والدرايةتكنولوجيا التحول 
ومن املتوقع أن يتم قبل اية . من أجل شىت املكونات النشطة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

س منشآت إضافية يف  حتويل جهيت تصنيع يف بلدين بالكامل وتشغيلهما، وسيتم حتويل مخ٢٠٠٩عام 
وما أن يتم تشغيل تلك . ٢٠١١ حىت أوائل ٢٠١٠ الفترة من أواخر طوالأربع بلدان وتشغيلها 

 طن من مركبات الكربون الكلورية ٥٠٠املصانع بالكامل، فسيتم التخلص التدرجيي كلية من زهاء 
  .فلورية
 من مركبات الكربون طناً ٢ ١٩٠ للمعلومات املقدمة، فستكون مثة حاجة إىل زهاء ووفقاً  - ٤٢

 من أجل تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف تسع أطراف ٢٠١٠الكلورية فلورية يف عام 
.  استخدامات ضروريةعييناتولن تقدم ستة من هذه األطراف ت. ٥ من املادة ١عاملة مبوجب الفقرة 

 ليست ٢٠١٠تكون مطلوبة يف عام والكميات الفعلية من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت س
واختتمت حديثها باإلشارة إىل أن أمانة الصندوق قدمت يف اجتماع جلنة اخليارات التقنية . معروفة بعد

 للجنة اخليارات التقنية مهمة معلومات ،٢٠٠٩مارس /الطبية الذي عقد يف مونتريال بكندا يف آذار
  .اليت أقرا اللجنة التنفيذية مشاريع التحويل واألنشطة ذات الصلة عنالطبية 

 عييناتتل بالنسبة على سؤال بشأن عرضها، أن تقديرات االستهالك وأوضحت، رداً  - ٤٣
 عنها، واالحتياجات املطلوبة من غاالستخدامات الضرورية تستند إىل مستويات االستهالك احلالية املبل
اجلرعات املقننة والستكمال املشاريع مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة االستنشاق ب

  .املمولة
  )٢٠/٤املقرر (إنتاج مركّبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة محلة   -دال 

أشار الرئيس املشارك يف تقدمي هذا البند إىل أن اإلنتاج دفعة واحدة عبارة عن فكرة إمكانية   - ٤٤
بات الكربون الكلورية فلورية للوفاء باالحتياجات املتبقية لألطراف اليت  من مركدفعةإنتاج آخر 

 .استمرت يف صنع أجهزة استنشاق جبرعات مقننة تستخدم فيها مركبات الكربون الكلورية فلورية
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 بشأن محلة اإلنتاج، إعداد تقرير ٢٠/٤ والتقييم االقتصادي، يف املقرر اوقد طلب إىل فريق التكنولوجي
  .ي لتقدميه إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطرافائ
أكد السيد بونز بونز، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات   - ٤٥

الكلورية فلورية توفر أفضل ضمان  عن مركبات الكربون اًالتقنية الطبية، أن سرعة إكمال التحول بعيد
 ويف التقرير املرحلي املقدم من الفريق يف .زة االستنشاق باجلرعات املقننةالستمرارية إمدادات أجه

 أن تعيينات االستعماالت احلرجة الواردة يف ٣٦-٣٣ الحظ الفريق يف الصفحات ٢٠٠٩مايو /أيار
 تشري إىل احتياجات حمتملة من مركبات كربون كلورية فلورية صاحلة لالستخدام ٢٠٠٩عام 

والحظ . ٢٠١٠ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف عام  طن ٢ ٠٠٠ حنو الصيدالين تصل إىل
أيضاً أن فارق التكلفة بني أجهزة االستنشاق اليت تعمل مبركبات الكربون الكلورية فلورية وأجهزة 

، وأن مشاريع التخلّص التدرجيي من مطرد يف اخنفاض ظلاالستنشاق اليت تعمل ببدائل هلذه املركّبات 
جهزة االستنشاق اليت تعمل مبركبات الكربون الكلورية فلورية يف األطراف العاملة مبوجب إنتاج أ
ويذكر التقرير أيضاً أنه بعد .  ظلّت تتقدم يف إطار الصندوق متعدد األطراف٥ من املادة ١الفقرة 

لورية فلورية صدور اللوائح اجلديدة أصبح املُنتج األورويب الوحيد الذي ظلّ ينتج مركبات كربون ك
، وهو ما قد يثري ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١من النوع الصيدالين سوف يتوقف عن اإلنتاج يف 

تعقيدات يف احلصول على هذه املركّبات للشركات اليت ال تزال تنتج أجهزة استنشاق تعمل ذه 
  .املركّبات

 هواألول، .  يف تقريره اثننيومن ناحية خيارات اإلمدادات املقبلة طرح الفريق احتمالني  - ٤٦
املصدر الوحيد، ويقول بإمكانية إشباع الطلب العاملي على مركّبات الكربون الكلورية الفلورية  سيناريو

املصدر   سيناريووهوواالحتمال الثاين، .  يف الصني الوحيدمن خالل احلصول عليها من املصنع املتبقي
جني إضافيني، داملتعدنترض أن ممثل املنتجني من الواليات املتحدة أو اهلند، قد يقومون بتوفري ، ويفت

ولكن هناك تعقيدات يف كال اخليارين تتصل باعتبارات قانونية . مركّبات الكربون الكلورية فلورية
 وعلى ضوء أوجه عدم اليقني اليت سبق ذكرها أعرب .تعدد األطرافاملواعتبارات تتصل بالصندوق 

ريق على إكمال تقرير ائي عن محلة اإلنتاج ولذا فقد التمس توجيهات عن شكوك يف قدرة الف
  .األطراف يف هذا الصدد

ويف املناقشات اليت أعقبت ذلك حتدث مجيع املمثلني وأعربوا عن شكرهم للفريق ألعماله   - ٤٧
 املرجح، يف ضوء  أنه يبدو من غري، يف التقرير املرحلي،وأشار أحد املمثلني إىل أن الفريق ذكر .املمتازة

التقدم العاملي يف االنتقال إىل بدائل ختلو من مركّبات الكربون الكلورية فلورية، أن أجهزة االستنشاق 
باجلرعات املقننة اليت تعمل ذه املركّبات سوف تظل مطلوبة لنفس عدد السنوات لدى كل من 

ولذلك أكّد على أنه .  العاملة مبوجبها واألطراف غري٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  .٢٠١٥ بدائل حبلول عام إجيادينبغي أن يتمكَّن مجيع األطراف من 

 ٥ من املادة ١تقييم أكثر دقة الحتياجات األطراف العاملة مبوجب الفقرة إجراء وفيما يتعلق ب  - ٤٨
ملمثلني عن أمله أن يتمكّن الفريق إىل مركّبات الكربون الكلورية فلورية يف السنوات املقبلة أعرب أحد ا

 وحثّ ،من سد أي ثغرات يف البيانات قبل إصدار تقريره األخري لالجتماع احلادي والعشرين لألطراف
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 اختاذ أي يرجح قال إنه ال ،وإىل أن تتوفّر املعلومات. األطراف على مساعدة الفريق يف هذا اجلهد
تتطلّب احلل يف صدد أخرى ن هناك موضوعات عملية وقال ممثل آخر إ. قرارات بشأن محلة اإلنتاج

 االقتصادية واملوضوعات التقنية والتوقيت والشواغلمحلة اإلنتاج، وهي تتصل باجلانب اللوجسيت 
من مركبات الكربون الكلورية  والكميات، مبا يف ذلك مسألة وجود كميات فائضة تتطلّب التدمري

  .فلورية
بلده يف إنتاج مركّبات كربون كلورية فلورية صاحلة لالستخدام وعرض ممثل اهلند خدمات   - ٤٩

  . واالحتياجات املرتلية األساسية يف البلدان األخرىالضروريةالصيدالين ألغراض االستخدامات 
من جدول األعمال ) ب (٣ املناقشات واملناقشات اليت جرت يف إطار البند وعلى ضوء تلك  - ٥٠

، وافق الفريق "٢٠١١ وعام ٢٠١٠ االستخدامات الضرورية لعام استعراض التعيينات إلعفاءات"
 ممثال نيوزيلندا وسرى النكا، وذلك لفحص تعيينات  يف رئاستهالعامل على إنشاء فريق اتصال يشترك

 ومحلة إنتاج مركّبات الضرورية دليل تعيينات االستخدامات وتنقيح الضرورية االستخدامات اتإعفاء
  .رية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننةالكربون الكلورية فلو

الرئيسة املشاركة لفريق االتصال، ) نيوزيلندا(وعقب ذلك قامت السيدة روبني ووشبورن   - ٥١
، بتقدمي تقرير عن )سري النكا(سوماثيباال . ل .مة أيضاً نيابة عن زميلها الرئيس املشارك ولمتك

لبات من البيانات واملعلومات اليت أكد فريق التكنولوجيا وقالت إن الفريق ناقش املتط. مداوالت الفريق
 لدليل احملتملةوالتقييم االقتصادي أا ناقصة يف تعيينات االستخدامات الضرورية والتنقيحات املناظرة 

وقد بدا قلق عام من أن كثرياً من التغيريات املقترحة، وخصوصاً ما . تعيينات االستخدامات الضرورية
 كان ، ذلك معولكن. أسواق الصادرات، حتتاج إىل جتميع وتقدمي قدر كبري من املعلوماتيتعلق منها ب

هناك اعتراف بأن تلك املعلومات ستكون مهمة للغاية يف إثبات ما إذا كانت تعيينات االستخدامات 
  .ضرورية أم غري ضرورية

وع الصيدالين، يرى الفريق وفيما يتعلق حبملة إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية من الن  - ٥٢
ضرورة السرعة يف معاجلة املسائل املتعلقة باإلمدادات وذلك للتأكد من معرفة املصانع اليت ستنتج 

بد من  هناك مسائل معينة الن ويرى الفريق أ. ٢٠١٠مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام 
 من ١ مع األطراف العاملة مبوجب الفقرة إخضاعها للمزيد من الدراسة، مثل اتفاقات اللجنة التنفيذية

  .، واجلوانب القانونية والتقنية والقدرات اإلنتاجية واملخزونات٥املادة 
وعقب ذلك امللخص، طلب ممثل الواليات املتحدة إدراج التعيني املقدم من بلده اخلاص بنحو   - ٥٣
 يف مشروع املقرر ٢٠١١لعام  طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية من النوع الصيدالين ٦٧

  .ووافق الفريق العامل على االستجابة لذلك الطلب. املناسب الذي سيصدر عن مداوالت الفريق
واتفق الفريق العامل على أن يدرج النص الكامل لتقرير الرؤساء املشاركني، مبا يف ذلك   - ٥٤

  .مشروعي املقررين املقترحني، يف املرفق الثاين هلذا التقرير
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  ٢٠١١ و٢٠١٠تقدمي واستعراض التعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   - اءه
 على ماعرض الرئيس املشارك هذا البند فشكر جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل   - ٥٥

وميد وقدم الرؤساء املشاركون للجنة اخليارات التقنية املعنية برب. قامت به من أعمال قيمة ومهنية
إعفاءات ر والسيدة ميشيل ماركوت، عرضاً لتعيينات ل، وهم السيدة مارتا بيزانو والسيد إيان بورتيامليث

خلّصوا فيه االستنتاجات املعروضة يف تقرير الفريق بشأن التوصيات املؤقتة بشأن واالستخدامات احلرجة 
الصفحات  (املتصلة ذات وعات واملوض٢٠٠٩التعيينات لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل يف 

  ).٢٠٠٨مايو / من التقرير املرحلي الصادر يف أيار٣٢٤-٢٤٣
 ٢٠٠٥ويف عرض هذه املسألة قدمت السيدة بيزانو معلومات عن االجتاهات السائدة منذ عام   - ٥٦

ن والحظت أ. ٥ من املادة ١يف إعفاءات االستخدامات احلرجة يف األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
 استهالك بروميد امليثيل اليت متت املوافقة عليها أو التوصية ا لالستخدامات احلرجة قد كمياتجمموع 

 وأن التعيينات لعامي ٢٠٠٩ طن يف عام ٥ ٢٥٥ إىل ٢٠٠٥ طن يف عام ١٦ ٠٥٠تقلّصت من 
ل وتتص.  يف تلك اجلولة ظلّت تتناقص رغم أن ذلك التناقص كان مبعدالت متباينة٢٠١١ و٢٠١٠

متت طناً  ٣ ٥٦٧باإلضافة إىل  (٢٠١٠ لعام اً طن٢٩٤,٤٤٣ مبقدار ٢٠٠٩التوصيات املؤقتة لعام 
ومل تضع اللجنة يف . ٢٠١١ طن لعام ٢ ٣٣٧,١٥٢و) املوافقة عليها يف االجتماع العشرين لألطراف

اية  طن يف ٥ ٥٨١,٠٦٣احلسبان كميات بروميد امليثيل املخزونة يف الوقت احلاضر واليت تبلغ 
  .٢٠٠٥ طن مت التبليغ عنها من قبل يف عام ١٠ ٥٩٢,٦٧٩، مقابل ٢٠٠٨
وعرض السيد بورتر التوصيات املؤقتة للتعيينات الواردة خبصوص بروميد امليثيل الستخدامات   - ٥٧

 ٩:  تعييناً يف هذه اجلولة٢٧وتلقّت اللجنة ما جمموعه . ٢٠١١ و٢٠١٠ يف عامي الزراعةالتربة قبل 
ومن بني األطراف التسعة اليت قدمت تعيينات الستخدامات حرجة . ٢٠١١ لعام ١٨ و٢٠١٠لعام 
تواصل ) أستراليا وإسرائيل وكندا والواليات املتحدة واليابان( كانت مخسة أطراف فقط ٢٠٠٥منذ 

  .وهذه التعيينات كانت تشمل تسعة قطاعات يف صناعة البساتني. تقدمي تعيينات لالستخدامات احلرجة
 ٢٠١٠ الستعماالت التربة يف عام اً طن٢٨٩,٨٧٤وقدمت اللجنة توصيات مؤقتة بشأن   - ٥٨

 طن ٢  ١٥٤,٤٦٧و)  متت املوافقة عليها يف االجتماع العشرين لألطرافاً طن٣ ٢٩٧,٨باإلضافة إىل (
 يف اً طن٣٤٦,٣٤٧ و٢٠١٠ طن يف عام ٩٢,٢٦٦ومل تصدر توصية بشأن . ٢٠١١لالستعمال يف 

 تيسرت  اليتاالتهي احل تعييناً، و٢٧  أصل تعييناً من٢٣خفّضت اللجنة التوصيات يف و. ٢٠١١عام 
احلاالت اليت زء من التعيني، يف جلبالنسبة فيها بدائل اعتربت فعالة من الناحيتني التقنية واالقتصادية 

أو يف احلاالت اليت كافية  غري االنتقال إىل البدائل اليت تبين أا بدائل فعالة معدالت تمعدالتكون فيها 
  .املعدالت القصوى اليت تعترب فعالة لالستخداممع تفق ميكن ختفيض اجلرعة فيها لت

 يف عدة قطاعات  يف استخدام بروميد امليثيلوقال السيد بورتر أيضاً إن ختفيضات كبرية جتري  - ٥٩
نظام تدخني واد يوديد امليثيل  تسجيل واعتمرئيسية من قطاعات اخلضروات يف الواليات املتحدة بسبب

وأوضح احلاجة إىل إجراء دراسات طويلة األجل بشأن البدائل الالزمة الستخدامات احملاصيل . ثالثي
الدائمة واستخدامات املشاتل بإثبات اخلطر املعادل على الصحة للنبات للمساعدة يف التخلّص التدرجيي 
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 يف اعتماد شرائح حاجزة أخرى يف قطاعات رئيسية ومت حثّ بعض األطراف على النظر. يف املستقبل
  .٩/٦املقرر تطلبات لتقليل بروميد امليثيل املطلوب للتعيينات املقبلة والوفاء بصورة أكمل مب

 من أجل االستخدامات ٢٠١٠ لعام أطنان ٦,٣وقالت السيدة ماركوت إن األطراف عينت   - ٦٠
وعينت األطراف . نطناأ ٤,٥٦٩لجنة باملوافقة على ومن هذه الكمية، أوصت ال. اهليكلية والسلعية

 من وال تشمل هذه املقادير تعييناً.  طن١٨٢,٦٨٦ أوصت اللجنة منها ٢٠١١ طن لعام ١٩١,٥٠٢
؛ وقد علق هذا التعيني كافحة اآلفات اهليكلية والسلعية مل طنا١٣٥ً مقداره االحتاد الروسي

  .يد من املعلومات بتقدمي الطرف للمزلالستخدامات احلرجة رهناً
وقدمت بالنسبة . واستعرضت األسباب اليت قامت عليها توصيات اللجنة بالنسبة لكل تعيني  - ٦١

 لالخنفاض يف إعفاءات االستخدامات احلرجة على مدى السنتني املاضيتني جمتمعتني، لكل حالة حتليالً
قبلت األطراف هذه وإذا ما . ٢٠٠٩إىل جانب توصيات تعيينات االستخدامات احلرجة لعام 

 ١٥التوصيات، فإن االخنفاض يف استخدام بروميد امليثيل على مدار السنوات الثالث سيتراوح بني 
  باملائة حيث قبل القطاع بالكامل تقريبا٩٧ًباملائة بالنسبة لتعيني ال يوجد بعد بديل مسجل له، إىل 

  . لهبديالً
لقد عمل نقص . ع البدائل يف بعض احلاالتكما قدمت األسباب اليت دعت إىل تباطؤ اتبا  - ٦٢

البدائل املسجلة والعجز عن زيادة املستويات القصوى املسموح ا بشأن بقايا الفلورين على إبطاء 
وباإلضافة إىل ذلك، عملت القضايا االقتصادية واالنشغال . اتباع البدائل بالنسبة للعديد من التعيينات

  .تباع بدائل فعالة من الناحية التقنية أيضاًبشأن تكاليف البدائل على إبطاء ا
ودعا الرئيس املشارك الفريق العامل إىل تقدمي أسئلته بعد أن أشار إىل أن التقرير الذي عرضته   - ٦٣

جلنة اخليارات التقنية هو تقرير مؤقت وأن التقرير النهائي سيقدم إىل االجتماع احلادي والعشرين 
  .لألطراف

 مت اإلعراب عن القلق بشأن ما إن كانت كميات بروميد ، اليت أعقبت ذلكويف املناقشة  - ٦٤
امليثيل اليت متت املوافقة عليها إلعفاءات االستخدامات احلرجة تستخدم بأكملها فعالً ألغراض 

 الستخدام املخزونات يف  ويف هذا الصدد أورد ممثل منظمة غري حكومية مثاالً.االستخدامات احلرجة
ية لربوميد امليثيل قللف وتساءل عن مدى سالمة تصنيف بعض االستعماالت احلمالعب اجلو
بعض البلدان قد تقوم حالياً أن إىل  وأشري . حجر زراعي ومعاجلات ما قبل الشحنتكاستخداما

وباإلضافة إىل ذلك أشري إىل أن بعض البلدان اليت تسعى للحصول على . بتكريس بروميد امليثيل
ة ن جل وبالتايل فإنفعل خمزونات وأن البعض قد يكون لديها خمزونات مل تعلن عنهامتلك بالوإعفاءات 

 يف االعتبار الكميات املخزونة واملوجودة يف كشوف اجلرد عند تقدمي  جيب أن تضعاخليارات التقنية
ويف الرد على ذلك قال السيد بورتر إن . توصيات إىل األطراف بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة

التحقق من الكميات املخزونة ال يدخل يف نطاق أعمال جلنة اخليارات التقنية، ولكن األطراف قد 
  .ترغب يف حبث هذا املوضوع
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وقال، رداً على سؤال عن استخدام تقنيات تطعيم النباتات واالستنبات خارج التربة اليت   - ٦٥
رب بدائل ممتازة لصناعات االستزراع احملمي، تتفادى احلاجة إىل بروميد امليثيل، قال إن هذه التقنيات تعت

 حاجة إىل ةوللعديد من القطاعات اليت تطبق تعيينات االستخدام احلرج يف احلقول غري املغطاة، إال أن مث
 احلاجة إىل قيام األطراف بإجراء جتارب طويلة وأوضح أيضاً. املزيد من التطورات يف قطاعات أخرى

 بروميد امليثيل خيلق  بدائلالة احلصول على بيانات لتوضيح أن استخداماألجل يف صناعات املشاتل لكف
وفيما يتعلق باملتطلبات التنظيمية .  مماثلة على صحة النباتات ومن مث يستويف اشتراطات التوثيقأخطاراً

 وهي بدائل  لربوميد امليثيل، غري كيميائيةاملتشددة اليت تعرقل كثرياً اعتماد البدائل أشار إىل وجود بدائل
وأعرب عن أمله أن تعمل األطراف املتأثرة بالعقبات التنظيمية . جمدية من الناحيتني التقنية واالقتصادية
وإذا أمكن حتقيق تقدم يف تسجيل العديد من البدائل الرئيسية . على إدخال البدائل على التغلُّب عليها

ختفيضات كبرية يف الكميات املتبقية من فسوف ميكن أن نتوقّع حتقيق وخصوصاً يف قطاع املشاتل 
األمر الذي سيساهم يف حتقيق التخلص النهائي نة إلعفاءات االستخدامات احلرجةبروميد امليثيل املعي ،

 من خطط العمل الوطنية للتخلص ولكن بالطبع هذا شأن اًوأوضح أن اللجنة تأمل يف أن ترى مزيد
 متت معاجلة القيود التنظيمية بشأن بدائل بروميد امليثيل ومت وأضافت السيدة ماركوت مبا أنه. األطراف

حتسني عوامل التكلفة فإن اللجنة تأمل يف أن تتناقص استخدامات بروميد امليثيل لتصل نسبتها إىل 
  .الصفر يف املستقبل املنظور

رجة يتصل وأوضح ممثل االحتاد الروسي أن التعيني الذي قدمه بلده إلعفاء االستخدامات احل  - ٦٦
 وأعرب عن أمله يف أال حيتاج هذا الطرف إىل .باستعمال بروميد امليثيل يف التغلفة األولية ملا قبل الشحن

تطبيقات حتت فئة ، نظراً ألن مجيع االستخدامات ستندرج ٢٠١١أن يطلب أي إعفاءات حبلول عام 
الطرف، وافق الطرف على وبعد مناقشات بني اللجنة و. احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
  .٢٠١٠ احلرجة لعام تسحب التعيني الذي تقدم به لالستخداما

 األطراف على جهودها لتقليل ٥ من املادة ١وشكر ممثل طرف عامل مبوجب الفقرة   - ٦٧
  .الكميات اليت جيري تعيينها إلعفاءات االستخدامات احلرجة وحثها على االستمرار يف ذلك

التقرير املؤقت لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تطبيقات احلجر تقدمي ومناقشة   -واو 
  )٢٠/٦املقرر (الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن على بروميد امليثيل 

أشار الرئيس املشارك عند تقدمي هذا البند إىل أنه ميكن االطالع على التقرير املؤقت لفريق   - ٦٨
   احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن يف الصفحاتيفيثيل بروميد امل اخلرباء عن تطبيقات

وقد مت إعداد هذا التقرير . ٢٠٠٩مايو / من التقرير املرحلي للفريق الصادر يف أيار١٧٩-١٤٥
، الذي طَلب من الفريق استعراض عدة قضايا منها االجتاهات يف استخدامات ٢٠/٦استجابة للمقرر 

ل الشحن، والبدائل املتوفرة واالستخدامات اليت عينها عدد صغري من احلجر الزراعي ومعاجلات ما قب
 .األطراف فقط باعتبارها تطبيقات حجر زراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

قبل الشحن   ماومعاجلاتقة العمل املعنية باحلجر الزراعي وقدم الرئيسان املشاركان يف فر  - ٦٩
بانكس التقرير املؤقت للفريق وأشارت السيدة بيزانو ونثان ج  للفريق ومها السيدة بيزانو والسيدةالتابع
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 اإلنتاج واالستهالك العامليني ألغراض استخدامات  كميةإىل أن حتليل املعلومات املتوافرة كشف عن أن
   خاللطن سنوياً ١٠ ٥٠٠قدرها و ثابتة لتظقبل الشحن   ماومعاجلات الزراعياحلجر 
 وجرى إنتاج.  طن٦٨ ٤٠٠ستهالك خالل هذه السنوات حنو  يف حني بلغ جمموع اال٢٠٠٧-٢٠٠٤
 ما قبل الشحن زيادة ومعاجلات الزراعيمن بروميد امليثيل الستخدامات احلجر األخرى   طنا٨٨٠ً حنو

 استهالك األطراف غري العاملة ٢٠٠٧واخنفض يف . ٢٠٠٧-٢٠٠٢عن االستهالك خالل الفترة 
 األطراف استهالك يف حني زاد ،٢٠٠٠املائة من القيمة املبلغة يف  يف ٥٠ إىل حنو ٥ من املادة ١بالفقرة 

وجرى حتديد االستخدامات  . يف نفس الفترةالعاملة ذه املادة إىل ثالث أمثال ما كانت عليه تقريباً
 ما قبل الشحن يف ومعاجلات الزراعي يف املائة من جمموع االستهالك املبلغ ألغراض احلجر ٧٧لنسبة 

 يف املائة من جمموع ٦٨وقد نشأ ما ال يقل عن .  دون حتديد طنا٢ً ٥٥٨تخدامات تبلغ حني ظلت اس
عن مخس فئات من االستخدامات هي الكتل )  يف املائة من االستخدامات احملددة٨٨(االستهالك 

هة واحلبوب مبا يف ذلك األرز والفاكخلشبية ومواد التعبئة ااألخشاب و) احلقول(الكاملة، وتعفري التربة 
وكان هناك ىف مجيع هذه االستخدامات بعض احلاالت على األقل اليت ال تتوافر عنها . واخلضر الطازجة

 .بدائل من الناحية التقنية أو االقتصادية

فئات االستخدامات اليت حددها الفريق واليت صنفت على أا ب قائمة السيد بانكس، ذكرو  - ٧٠
. قبل الشحن لدى بعض األطراف دون البعض اآلخر  ماومعاجلات الزراعي راستخدامات للحج

 إلنتاج ئح كسافا التصدير، وتعفري التربة أمثلة على تعفري بن التصدير، وأرز التصدير، وشرامشلت تلكو
 إىل ميد امليثيل مشرياًو بربإعادة جتميعوتناول بعد ذلك القضايا ذات الصلة . بعض مواد اإلكثار النبايت

 ةلرئيسيالستخدامات الاإلشارة إىل توافر البدائل بو. التركيبات املتاحة حالياً املوردين و بعضخصائص
صعبة، وإن هناك بعض القواعد اليت عملية تطويرها  ما قبل الشحن، قال إن جلات ومعاالزراعيلحجر ل

ل فرقة العمرحب توتناول املعلومات اليت . تروج الستخدام بروميد امليثيل حىت عندما تتوافر البدائل
 طن يف ١ ٦٠٠كما أبرز التباين يف حنو . قوم به من تقييمتبتلقيها من األطراف الستكمال ما 

 بني جمموع االستهالك املقدر يف ٢٠٠٧ يف ٥ املادة ١التحليالت األولية لألطراف غري العاملة بالفقرة 
ن حبجم مماثل كان ، وأشار إىل أن التباي٧التحليل الشامل وجمموع االستهالك املبلغ مبوجب املادة 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٣ يف األرقام السنوية للفترة ظاهراً

وخالل املناقشات اليت أعقبت ذلك، كرر أحد املمثلني مناشدته لألطراف بأن تقدم البيانات   - ٧١
اإلضافية اليت حيتاجها الفريق يف وقت مناسب يتيح إدراجها يف التقرير النهائي الذي سيقدم لالجتماع 

وأشار إىل أنه يتعني على األطراف اليت صدقت على تعديالت بيجني أن . ين لألطرافاحلادي والعشر
كما حث .  ما قبل الشحنومعاجلاتتبلغ أمانة األوزون بالبيانات عن استخدامات احلجر الزراعي 

 الزراعي للحجر األطراف على وضع إستراتيجية وطنية الستكمال التخلص من بروميد امليثيل
وأكد ممثل آخر أنه يتعني . ل الشحن مع األخذ يف احلسبان تكنولوجيات إعادة التجميعومعاجلات ما قب

 .على األطراف اإلعالن عن خمزونات بروميد امليثيل وقوائم اجلرد لديها

 على سؤال عن األخطار اليت تنطوي عليها عملية سوء مناولة بروميد امليثيل، قال السيد ورداً  - ٧٢
يل شديد السمية للبشر وإن معظم البلدان إما لديها قواعد حتدد مستويات بانكس إن بروميد امليث
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 الزراعيوهناك يف استخدامات احلجر . على هذه املادةكامالً  التعرض القصوى أو فرضت حظراً
 ملعاجلتها ما قبل الشحن خطر وجود بقايا من بروميد امليثيل على املنتجات املستوردة نتيجة ومعاجلات
 وميكن اإلطالع على املزيد من املعلومات عن أخطار .ولذا يتعني توفري التهوية الدقيقة. صدريف البلد امل

 .أجريتمناولة بروميد امليثيل يف خمتلف عمليات التقييم الصحية اليت 

واستجابة ملالحظة أبديت بشأن نقص املعلومات يف التقرير املؤقت عن التفاعل بني أمانة   - ٧٣
 . بني اهليئتني مثمراًتفاقية الدولية لوقاية النباتات، قال األمني التنفيذي إن هناك تعاوناًاألوزون وأمانة اال
 يف إطار االتفاقية، واشتركت اهليئتان يف إصدار تعقدانة األوزون يف االجتماعات اليت فقد شاركت أم

  كل من من التزاماًكما أن هناك. ‘‘ما قبل الشحن’’ ‘‘الزراعياحلجر ’’وثيقة تعرف املقصود بكل من 
 .اهليئتني بإبقاء اهليئة األخرى مواكبة جلميع التطورات

 على سؤال عما إذا كان الفريق قد حدد بدائل لربوميد امليثيل يف استخدامات احلجر ورداً  - ٧٤
 ما قبل الشحن، قالت السيدة بيزانو إن البدائل املتوافرة بسهولة لربوميد امليثيل قد ومعاجلات الزراعي

. غري أن التقرير النهائي سوف يتناول مسألة البدائل بقدر أكثر من التعمق. نظرت يف التقرير املؤقت
وستتاح الفرصة لألطراف لتعلم املزيد عن الكثري من اإلمكانيات خالل االجتماع احلادي والعشرين 

 .لألطراف

ة، قال السيد بانكس ورداً على سؤال من أحد األطراف عن االختالفات يف درجات الفعالي  - ٧٥
إن معاجلات احلجر الزراعي عادة تتطلب مستويات عالية للغاية من الفعالية املثبتة بالتجربة، فيما قد 

 .تكون املعاجلات لغري احلجر الزراعي أدىن مستوى ألا تنشأ عن متطلبات أقل صرامة

ملفصل واحلافل باملعلومات وأعرب العديد من املمثلني عن التقدير للتقرير والسيما جدوله ا  - ٧٦
وعرض بعض املمثلني السعي . بدرجة كبرية والذي حيدد املعلومات الرئيسية املفتقدة يف الوقت احلاضر

 .إىل املساعدة يف احلصول على املعلومات والتعهد بالتعاون مع بعضهم اآلخر يف هذا املسعى

 جلات ومعاالزراعييثيل يف سياق احلجر وأشار أحد املمثلني إىل أنه عندما يستخدم بروميد امل  - ٧٧
البلد املستورد (ما قبل الشحن، فإن استخدامه يفرض يف كثري من األحيان من جانب أحد البلدان 

ربوميد امليثيل وضع فريد بني مجيع ل ويعترب ).البلد املصدر(على بلد آخر ) اخلضر أو الزهور وأللفاكهة 
لوائح يف كون استخدامه مطلوب ويتم وفق  ، بروتوكول مونتريالينظمهااملواد املستنفدة لألوزون اليت 

ألضرار  حجم ا التقريريربز من الضروري أن ه إنوقال أيضاً. يتنيرمسية يتم التفاوض بشأا بني وال
 ما قبل ومعاجلات زراعياالقتصادية اليت جيري جتنبها باستخدام بروميد امليثيل يف متطلبات احلجر ال

 .الشحن

 زراعي أن تستنري املناقشات اخلاصة بأوضاع احلجر المدى أمهيةشار ممثل آخر إىل وأ  - ٧٨
 أن أكد كذلك على ذلك ورداً. قبل الشحن باملعارف املتوافرة عن بدائل بروميد امليثيل  ماومعاجلات

  .التقرير النهائي للفريق بشأن هذه املسألة سوف يوفر تفاصيل أخرى عن البدائل
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، سيحظر بروميد امليثيل ٢٠١٠مارس / آذار١٨ماعة األوروبية إنه، اعتباراً من قال ممثل اجل  - ٧٩
حظراً تاماً، يف الدول األعضاء يف اجلماعة، مبا يف ذلك حظر استخداماته يف احلجر الزراعي ومعاجلات 

 .ما قبل الشحن

 التربيد ات قطاع يفيةفلوررية كلو اهليدروالكربون ركبات ملتتناول بدائل طالعية دراسة است  - زاي
املقرر (ظروف خاصة تسودها  اليت ٥ من املادة ١العاملة بالفقرة لدى األطراف وتكييف اهلواء 

١٩/٨( 

لدى تقدمي هذا البند، أشار الرئيس املشارك إىل أن الدراسة االستكشافية اليت أعدها الفريق   - ٨٠
التربيد وتكييف اهلواء يف درجات يف قطاعي ية فلورية كلور اهليدروالكربون بشأن بدائل مركبات 

 من تقريره ١٤١-١٢١احلرارة املرتفعة أو األوضاع اخلاصة اليت ميكن اإلطالع عليها يف الصفحات 
 ١٩/٨وقد ركز التقرير، حسب طلب األطراف يف املقرر . ٢٠٠٩عام مايو /صادر يف أيارلااملرحلي 

 يف معدات ٢٢ - يةفلورية كلور هليدرواالكربون على غازات التربيد املستعاض عنها من مركبات 
التربيد وتكييف اهلواء األحادية التجارية اليت تعمل يف الظروف مرتفعة احلرارة يف اهلواء وعلى غازات 

 .التربيد يف املناجم العميقة

 كان ذا طابع تقين مفرط وأنه مل جيد الوقت للنظر ، يف رأيه، أحد املمثلني إن التقريرقالو  - ٨١
وبعد أن شجع الفريق على مواصلة عمله لكي تتمكن األطراف من اختاذ .  يف انعكاساتهبالكامل

 .قرارات سليمة، اقترح أن تعرض املسألة من جديد على االجتماع احلادي والعشرين لألطراف

 ١٣٠١ اهلالونات ،١٢١١دراسة عن االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توافر اهلالونات حتديث ال  - حاء
يف والتخفيف من حدا ذه االختالالت نبؤ  واآلليات احملتملة لتحسني الت٢٤٠٢الونات واهل

  )١٩/١٦املقرر (املستقبل 
 من ١٩/١٦ر الرئيس املشارك بأن األطراف قد طلبت مبقتضى املقرر ذكَّلدى تقدمي البند،   - ٨٢

آليات ميكن من خالهلا راح  واقتودراسة اإلقليمية يف اهلالونات دراسة االختالالتالفريق مواصلة 
وتبعاً لذلك قام الفريق يف تقريره بتعريف .  من آثارهاوالتخفيف ذه االختالالتحتسني التنبؤ 

االختالالت اإلقليمية بأا انعدام التكافؤ بني العرض والطلب على الصعيد اإلقليمي وليست اختالفات 
  .يف الكميات املتوفرة بني إقليم وآخر

يد ديفيد كاتشبول، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، رد الفريق عرض الس  - ٨٣
 بالضرورة اختالل توازن بني العرض ينوقال إن عدم تساوي توزيع اهلالون ال يع. ١٩/١٦على املقرر 

 معاد تدويره متوفر ١٢١١وهناك هالون . ١٢١١والطلب، مع أن ذلك ينطبق على حالة اهلالون 
وقد تود السلطات . على نطاق العامل غري أن إمداداته خارج الصني أصبحت مقيدة بشدةبسهولة 

 من الصني إىل األطراف األخرى اليت ١٢١١التنظيمية الوطنية استكشاف طرق لزيادة تدفق اهلالون 
 إلعادة تدويره ١٣٠١وقد أدى اختراق البدائل لألسواق إىل سهولة وفرة اهلالون . تنقصها اإلمدادات
 مشاكل يف إمدادات ٥ من املادة ١وتعاين بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة . وإعادة استعماله

 املعاد تدويره، وقد تود الصني أن تنظر يف تقدمي تعيني مستقبالً إلعفاء إنتاجه ١٣٠١اهلالون 
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لطلبات  قبل تلبية ا١٣٠١وقد اقترحت اللجنة أيضاً عدم تدمري اهلالون . لالستخدامات الضرورية
 على نطاق العامل يعد صغرياً، ومع أنه ال يوجد فيه نقص ظاهر ٢٤٠٢كما أن مصرف اهلالون . احلالية

وعلى األطراف اليت تستخدم اهلالون . على نطاق العامل، هناك مشاكل إقليمية يف بعض القطاعات
 غري املرغوب فيه ٢٤٠٢هو متوفر من اهلالون ما  أن تنظر يف إجراء تقييم الحتياجاا، غري أن ٢٤٠٢

سواء حالياً أو املتوقع توفره يف املستقبل يف بلدان االحتاد األورويب والواليات املتحدة سوف خيفف من 
  .حدة هذه املشكلة يف األجل القصري

 يف املائة فقط من مصارف اهلالونات القطرية أو اإلقليمية لدى األطراف العاملة ٢٠وقال إن   - ٨٤
 تعترب قادرة على إعادة تدوير اهلالونات إلعادة استخدامها داخل القطر أو ٥ن املادة  م١مبوجب الفقرة 

ويبدو أن قطاع الطريان ال يعاين يف الوقت الراهن أي عجز يف اهلالونات املعاد تدويرها لتلبية . املنطقة
وعلى . قبل القريب يف بعض املناطق يف املست١٢١١احتياجاته، ولكن غالباً ما سيعاين عجزاً يف اهلالون 

الرغم من توافر البدائل ألغلبية االستخدامات يف جمال الطريان، فإن اجلوانب العملية الستعماهلا يف 
ودون توفري املزيد من املعلومات . أسطول الطريان احلايل قد تكون شديدة الصعوبة وعالية التكلفة

ن جانب األطراف، ال يبدو هناك من سبيل اإلقليمية والقطاعية، مثل الدراسات االستقصائية املفصلة م
 . لوضع توقعات لالختالالت اإلقليمية يف املستقبل بني العرض والطلبؤبنلصياغة منوذج ت

لجنة يف إعداد التقرير وخاصة الوأعرب العديد من املمثلني عن التقدير للعمل الذي قامت به   - ٨٥
 غري أنه .وضاع اإلمدادات وحتديد مواعيد التخلصلتعاوا مع منظمة الطريان املدين الدويل يف رصد أ

 . العمليةتلكعلى أمهية املمثلون د شد تلك املواعيد ال ميضي بصورة سريعة ويف حتديدلوحظ أن العمل 

على استرياد وتصدير اهلالونات اً وبعد أن أشار أحد املمثلني إىل أن بعض البلدان فرضت حظر  - ٨٦
ة التدفق احلر للهالونات املستعملة، حث األطراف على التخفيف من هذا لجنالاملستعملة، يف حني حتبذ 

 .احلظر

 إن اجلماعة قد اختذت تدابري للتخفيف من القيود  قائالًبالتقريرورحب ممثل اجلماعة األوروبية   - ٨٧
ن ويف حني قبلت اجلماعة بأ. املفروضة على انتقال اهلالونات لالستخدامات احلرجة عرب حدود اجلماعة

سيما يف قطاعات الطريان املدين واحلريب، شجعت   والتوافر اهلالونات على املدى البعيد يعترب ضرورياً
ينصح  وال. على االنتقال إىل البدائل باإلضافة إىل االحتفاظ مبخزونات اهلالونات يف الوقت احلاضر

 .ياجات يف املستقبلبتدمري اهلالونات الصاحلة إلعادة التدوير إىل أن يعرف املزيد عن االحت

وبناء على اقتراح الرئيس املشارك، تعهد ممثلو استراليا واجلماعة األوروبية والواليات املتحدة   - ٨٨
 .هذه املسألةواصلة النظر يف مب

 )١٩/١٨ و١٧/١٠املقرران (إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلية   - طاء

أنه قد طلب من الفريق تقدمي معلومات مستكملة بارك ذكر الرئيس املشلدى تقدمي هذا البند،   - ٨٩
 عن أي بدائل جديدة الستخدام بروميد امليثيل يف األغراض املختربية والتحليلية وتقدمي قائمة لألطراف

 .بالبدائل اخلاصة باملواد األخرى املستنفدة لألوزون اليت تستخدم يف األغراض املختربية والتحليلية
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 من التقرير املرحلي ٦١-٥١ الصفحات يفدراسة هذا املوضوع نتائج على وميكن اإلطالع   - ٩٠
 متكن من فقدمل يتمكن الفريق من أي بدائل جديدة هلذه االستخدامات لربوميد امليثيل فيما و. للفريق

أن كما أشار الفريق إىل .  املواد املستنفدة لألوزون تقريباًاستخدامات  جلميعاديةتقدمي قائمة بالبدائل 
ية كلورلاالكربون  مركبات من ٥ من املادة ١موعد التخلص بالنسبة لألطراف العاملة مبقتضى الفقرة 

 مما أثار احتمال أن ترغب ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ واهلالونات ورابع كلوريد الكربون هو يةفلور
 . األطرافتلكة لاألطراف يف النظر يف توضيح حالة إعفاءات االستخدامات املختربية والتحليلي

 ع وحتليل املعلومات يف ضوء مامجعرض العديد من املمثلني مساعدم يف حتسني عملية   - ٩١
  .العروضتلك ورحب الرئيس املشارك ب .تنطوي عليه هذه املسألة من تعقيد

 ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر بشأن ممثل اجلماعة األوروبيةوبعد ذلك، قدم   - ٩٢
  .شامل لالستخدامات املختربيةإعفاء 
 كما هو مبني يف املرفق األول هلذا التقرير وافق الفريق العامل على إحالة مشروع االقتراح  - ٩٣

طالع ض يتم االأن على أساس  للنظر فيه، والعشرين لألطراف،يدا إىل االجتماع احل)الفرع ألف(
 .ما بني الدورات فترة بالعمل بشأن هذا األمر يف

واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراض   - ياء
 اتاستخدامات عوامل التصنيع، والنظر يف توصيالناشئة عن االنبعاثات ختفيض للتقدم احملرز يف 

 من تقرير االجتماع العشرين ١٠٠الفقرة ( عوامل التصنيع اتالفريق بشأن إعفاءات استخدام
 )ألطرافل

أن األطراف قد طلبت من الفريق واللجنة بذكر الرئيس املشارك لدى تقدمي هذا البند،   - ٩٤
 إبالغ الفريق العامل املفتوح العضوية يف ١٧/٦التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مبقتضى املقرر 

 اترقابة من استخدامت املواد اخلاضعة للختفيض انبعاثا وكل سنتني بعد ذلك بالتقدم احملرز يف ٢٠٠٧
 .عوامل التصنيع

 جيري الذي الكبري موظفي أمانة الصندوق املتعدد األطراف تقريراً عن التقدم ة كبريتقدم  - ٩٥
إحرازه يف احلد من االنبعاثات الناجتة عن استخدامات عوامل التصنيع من خالل عمل الصندوق 

تهالك رابع كلوريد الكربون املدرج يف وقالت إن جمموع اس. )UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/4الوثيقة (
أما جمموع .  طن بدالة استنفاد األوزون٤٠ ٨٠٠املشاريع اليت وافقت عليها اللجنة التنفيذية يتجاوز 
وعلى ذلك .  طناً بدالة استنفاد األوزون١ ٢١٦االستهالك املتوقع عند اكتمال املشاريع فسيكون 

 يف املائة من ٣ال مجيع املشاريع ستكون يف أقصاها أقل من األساس فإن االنبعاثات املتبقية عند اكتم
  .املستويات السابقة للمشاريع

  .وقد أحاط االجتماع علماً بالتقرير  - ٩٦
إىل أن هناك ثالثة خلص  الفريق أنعوامل التصنيع، فقد أشار الرئيس املشارك وفيما يتعلق ب  - ٩٧

املتفق عليه اخلاص باستخدامات إلدراجها يف اجلدول تعيينات لعوامل تصنيع استوفت املعايري التقنية 
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أشار أيضاً إىل أن استعمال وقال إن الفريق . ١٩/١٥عوامل التصنيع املبينة يف اجلدول ألف يف املقرر 
 ولذا ميكن ٢٠٠٧املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع يف إنتاج الديكوفول قد توقف منذ عام 

  .لحذف ذلك االستخدام من اجلدو
، الذي يورد حدود االنبعاثات بالنسبة ١٠/١٤وفيما يتعلق باجلدول باء من املقرر   - ٩٨

الستخدامات عوامل التصنيع، أورد الفريق، أنه مل يتلق بيانات من مجيع األطراف اليت تستخدم إعفاء 
تويات تقل عن عوامل التصنيع، وأشار إىل أن اجلماعة األوروبية والواليات املتحدة ما انبعاثات مبس

ثلث احلد األقصى من املستويات املسموح ا احملددة يف اجلدول، والحظ أيضاً التقرير الوارد من اليابان 
وتبعاً لذلك فقد أوصى الفريق . والذي يفيد بعدم وجود أي استخدامات عوامل تصنيع يف ذلك القطر

  .ره املرحلي من تقري٥١بإجراء تغيريات على اجلدول باء املبني يف الصفحة 
، إن ٢٧ا ممثل السويد، متكلماً نيابة عن االحتاد األورويب ودوله األعضاء البالغ عددهقال   - ٩٩

عكف على إعداد مقترح لتصويب أوجه تباين وثغرات يف املعلومات مت بعض ممثلي تلك البلدان ي
رح ممثل آخر أن يقوم واقت. كشفها يف املعلومات املتاحة عن رابع كلوريد الكربون وعوامل التصنيع

  .الفريق واللجنة التنفيذية بإعداد تقرير مشترك مستقبالً إلعطاء صورة أمشل للوضع
وأشار . وأمجع املمثلون على ضرورة إزالة أي بيانات غري ضرورية أو بيانات عفا عليها الزمن  -١٠٠

تقدمي التزامام بألطراف بأحد املمثلني إىل أنه قد يكون من املفيد أن تقوم أمانة األوزون بتذكري ا
، فيما أوضحت ممثلة أن بلدها مل يعد ١٠/١٤، على حنو ما دعي إليه يف املقرر ةسنوي التقاريرال

 أي عن تقدمي بلدها أسباب توقفيستخدم املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع، األمر الذي يفسر 
  .الستخدام حتديداًعن ذلك ابيانات 
 توخي الدقة بد من وال بأن مسألة عوامل التصنيع بكاملها مسألة معقدة وصعبة ونبه ممثل آخر  -١٠١

  .البالغة عند استعراض البيانات لكفالة تزويد األطراف بالتوجيهات الصائبة
رمسي ورحب الرئيس املشارك بالعروض املقدمة من أطراف خمتلفة بشأن التعاون على مقترح   -١٠٢

  .بشأن حل تلك املسائل
 ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع مقرر عن ممثل اجلماعة األوروبيةما بعد، قدم وفي  -١٠٣

  .قائمة استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوامل تصنيع
املقرر، بصورته الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير وافق الفريق العامل على إحالة مشروع   -١٠٤

طالع ضيتم االأن على أساس للنظر فيه لعشرين لألطراف،  وااحلادي إىل االجتماع ،)الفرع باء(
 .ما بني الدورات فترة بالعمل بشأن هذا األمر يف

   عن تقارير الفريقناشئةمسائل أخرى   -كاف 
. وأشار الرئيس املشارك لدى تقدمي هذا البند، إىل أن الفريق أورد أن السيد رادهي س  -١٠٥

ارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد، وسيعرض تعيني السيد أغاروال قد استقال من منصبه كرئيس مش
وأحاط الفريق علماً . روبرتو دي اقيار بيكسوتو على االجتماع احلادي والعشرين لألطراف للنظر فيه
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 عاماً ١٩ وذلك بعد ٢٠١٠ ينوي تقدمي استقالته بنهاية عام ز بونزأيضاً أن رئيسه املشارك السيد بون
  .يقمن اخلدمة يف الفر

وأورد الفريق جمدداً الصعوبات اليت يواجهها يف كفالة مشاركة اخلرباء من األطراف غري   -١٠٦
 متويالً لسفرهم يتلقون الذين يعملون يف القطاع اخلاص وال ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 
لوسائل  وطلب إىل احلكومات مرةً أخرى كمسألة ملحة أن تنظر يف مجيع ا.ومصروفام األخرى

  .املمكنة لتغطية تكاليف خربائها الوطنيني
  .وأحاط الفريق العامل علماً باملسائل اليت أثريت  -١٠٧
االحتاد األورويب ودوله األعضاء البالغ عددها  بالنيابة عن ، متكلماًممثل السويدوفيما بعد، قدم   -١٠٨
ت رابع كلوريد الكربون  بشأن مصادر انبعاثامقرر، ورقة غرفة اجتماع حتتوي على مشروع ٢٧

  .وفرص ختفيضها
املقرر، بصورته الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير وافق الفريق العامل على إحالة مشروع   -١٠٩

هذا الشأن يف عمل ال إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، على أن يتم االضطالع ب،)الفرع جيم(
  .ما بني الدورات فترة يف

  )٢٠/٧املقرر  (ارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزوناإلد  -رابعاً 

  تقرير الرئيسان املشاركان حللقة العمل  -ألف 
، باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن السيد ميخائيل توشيشفيلي  غربيالقدمت السيدة آىن  -١١٠

 إدارة مصارف اليت تناولتمل حلقة العمها عن تقريرل اً ملخص حللقة العمل الرئيس املشارك)جورجيا(
 ١٣ وقد عقدت حلقة العمل يوم االثنني ، تغري املناخعلىر ذلك اثآ و وتدمريهااملواد املستنفدة لألوزون

 وقالت إن حلقة العمل كانت مقسمة إىل جزأين .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/5) ٢٠٠٩يوليه /متوز
يع املصارف وإمكانية الوصول إليها، واملنافع توز: حيث تناول اجلزء األول املسائل التقنية. كبريين

البيئية من ختفيف آثار املصارف اليت ميكن الوصول إليها؛ وعوامل التكاليف واجلدوى االقتصادية؛ 
ومسائل التمويل وخماطر احلوافز السلبية؛ ودور وآثار آليات التحفيز يف تشجيع تدمري املواد املستنفدة 

خيارات التمويل عن طريق املنظمات الدولية :  مسائل السياسة والتمويلوتناول اجلزء الثاين. لألوزون
؛ واخليارات املتصلة بأسواق الكربون؛ الفرص ٥ من املادة ١املتاحة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

األخرى اليت قد تكون متاحة كخيارات جلميع األطراف فرادى إذا كانت متوافقة مع القوانني 
ية؛ والفرص احملتملة اليت نوقشت مع أمانات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واخليارات الوطن

وقد كان كل جزء مكوناً من تقدميات تتبعها جلسة أسئلة وتوضيحات وفرصة للمشاركني . األخرى
 وقد تضمن التقرير املوجز للرئيسني املشاركني حللقة العمل بعض. لتبادل اآلراء بشأن املسائل قيد النظر

األفكار الرئيسية اليت طرحها املشاركون إىل جانب املقترحات املقدمة بشأن العمل املقبل الذي قد 
  .يساعد يف تيسري صنع القرارات يف البنود ذات الصلة

  .أحاط الفريق العامل علماً بالتقريروقد   -١١١
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  كول مونتريال على بروتوالنظر يف اإلجراءات احملتملة، مبا يف ذلك التعديل املقترح  - باء
كرونيزيا املوحدة عنصر التدمري يف التعديل على بروتوكول مونتريال الذي يقدم ممثل واليات م  -١١٢

وتكلم عن الفرصة املتاحة . )UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/8( اقترحه بلده باالشتراك مع موريشيوس
 على سيد الكربون، مشدداً من املواد املستنفدة لألوزون ومكافئها من ثاين أككبريةالستجماع كميات 

كما ميكن . أن االستثمارات املطلوبة للقيام بذلك ستكون أكثر كلفة إذا ما أرجئت إىل وقت الحق
 للتمكني من التدمري موضع التنفيذ يف تدمري مواد أخرى تثري االنشغال، مثل تنشأوضع البنية التحتية اليت 

 على ، أشار إىل احلاجة العاجلة للقيام بعمل، مشدداًويف هذا الصدد.  فلوريةاهليدرومركبات الكربون 
 أن ٥ من املادة ١وأملح إىل أنه ينبغي لألطراف اليت ال تعمل مبوجب الفقرة . أن الوقت قد أزف لذلك

تستعيد وتدمر كميات معينة من مصارف املواد املستنفدة لألوزون اليت يعتمد عليها إنتاج مركبات 
واقترح، بالنسبة . كما أن أي إعفاءات تعتمد على مستوى تدمريها. لوريةالكربون اهليدرو كلورية ف

، أن يقوم الصندوق املتعدد األطراف بإدارة برنامج ٥ من املادة ١إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وبالنظر إىل أن الربنامج سيكون له طابع عاملي، فإن من احملتم على . لتمويل استعادة وتدمري املصارف

وشدد على أن األطراف قامت .  من مؤسسات أخرى مثل مرفق البيئة العامليةصندوق أن يؤمن متويالًال
تسريع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو ب عندما قامت خبطوة جريئة ٢٠٠٧يف عام 

  .املقترحةاملوافقة على التعديالت ضي إىل ما هو أكثر من ذلك بكلورية فلورية ولكنها مل تستطع أن مت
 عن حلقة العمل املعنية بإدارة ويف املناقشات اليت تلت ذلك، واليت تعلقت بكل من التقرير  -١١٣

 املقترح، رحب كثري من املمثلني الذين تناولوا  والتعديلمصارف املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها
  .يدهم باملزيد من املعلوماتالكلمة باملعلومات اليت قدمت إليهم، بيد أم أشاروا إىل ضرورة تزو

 حلقة العمل،  إىل التكنولوجيا والتقييم االقتصاديفريق العديد من املمثلني على تقرير علق  -١١٤
 عن حتليل تكاليف وفوائد تدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون، املزمع قائلني إن التقرير النهائي

نبغي أن يتضمن تفاصيل حبسب املناطق الفرعية،  يتقدميه إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف
جداول زمنية واقترحوا أيضاً أن يتضمن التقرير . ويفضل أن تركز على عدد من األقاليم الفرعية

لألوقات اليت ميكن أن تصبح فيها مصارف املواد املستنفدة لألوزون متوفرة، والتكاليف، اليت وصفها 
 اليت تتكبدها األطراف، واملنافع املرتبطة باختاذ إجراءات فيما - "استثمارات"أحد املمثلني باعتبارها 

تلك إدارة يتعلق ببعض القطاعات من تلك املصارف، وأخطار احلوافز الضارة واألخطار املرتبطة ب
وينبغي أيضاً استكشاف إمكانية توفري التمويل عن طريق أسواق الكربون، مبا يف . املصارف وتدمريها
 مصداقية االئتمانات يف السوق الطوعية للكربون وخطر اإلمدادات الزائدة عن ذلك وسائل كفالة

  .احلاجة
وقال أحد املمثلني إنه من املمكن استقاء البيانات عن التكلفة من الربامج الوطنية ومن أسواق   -١١٥

الت  من قبيل خمصصات البدباالمتثالالكربون الطوعية واملشاريع يف إطار أسواق الكربون اخلاصة 
ودعا العديد من املمثلني إىل إجياد مصادر متويل بديلة إىل جانب الصندوق املتعدد . لالحتاد األورويب

األطراف مشريين إىل أن قدرات االحترار العاملي للكثري من املواد املستنفدة لألوزون وسعت نطاق 
  .التمويل وخياراته
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، سواء كان اهلدف هو تدمري مصارف املواد وقال أحد املمثلني إنه جيب دراسة نطاق املشكلة  -١١٦
 اليت يصعب إعادة املواد املستنفدة لألوزوناملستنفدة لألوزون العاملية بأكملها أو االقتصار على 

ومبجرد أن يتم حتديد ذلك، سيكون من املمكن االتفاق على الوسيلة . استخدامها يف بعض البلدان
  .٥ من املادة ١يف مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة املالية اليت ميكن أن تكون أكثر فاعلية 

لتزاماً اصندوق املتعدد األطراف باعتباره وقال ممثل آخر إنه ال ينبغي توفري التمويل من ال  -١١٧
قانونياً مبوجب بروتوكول مونتريال، ولكنه اتفق على أن الصندوق ميكن أن يبدأ يف متويل تدمري بعض 

 إجراء دراسة استقصائية للتكاليف، ،وزون، شريطة أن يتم، قبل البدء يف تنفيذ ذلكاملواد املستنفدة لأل
وأشار ممثل ثالث إىل أن . وحتديد النهوج ادية وفحص عمليات النقل والنقل البيين فيما بني البلدان

 تقرير الفريق تضمن حججاً مقنعة بأن الصندوق املتعدد األطراف وحده ال ميكنه أن يغطي مجيع
  .تكاليف التدمري

قال ممثل آخر إن أمانة األوزون ينبغي أن تواصل حوارها مع مرفق البيئة العاملية والبنك الدويل   -١١٨
تعددة األطراف ذات الصلة من أجل استكشاف املزيد من التمويل وجماالت املوأمانات االتفاقات البيئية 

ت اليت تتخذ يف إطار اناقشات واإلجراءوينبغي أيضاً أن تقوم بنشر املعلومات عن امل. التعاون
الربوتوكول وتوزيعها على املؤسسات واهليئات األخرى من أجل النهوض بأوجه التآزر على الصعيدين 

  .الوطين والدويل
وقال عدد من املمثلني بضرورة توفري املساعدات املالية والتقنية مبا فيها تدريب املوظفني، إىل   -١١٩

صعوبات يف إدارة وتدمري املواد املستنفدة لألوزون، وعلى وجه التحديد األطراف البلدان اليت تواجه 
وأشار ممثلون آخرون إىل أن بعض املناطق الفرعية تتكبد تكاليف . ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

لقيام بذلك كبرية يف معاجلة املواد املستنفدة لألوزون، وبعض تلك املناطق تفتقر إىل املرافق الضرورية ل
وبالتايل تتطلب مساعدات مالية لتغطية تكاليف ختزين وإدارة وتدمري تلك املواد أو نقلها خارج املنطقة 

وأشار أحد املمثلني إىل أنه إذا متت املوافقة على ذلك املقترح ميكن أن يتم إنشاء مرفق مركزي . الفرعية
مبصارف صغرية للمواد املستنفدة لألوزون وذلك  ادئ للدول اجلزرية باملنطقة جمهزيف منطقة احمليط اهل

  .دف اتباع ج كلي وفعال من ناحية التكاليف لتدمري تلك املصارف
وشدد خمتلف املمثلني على أمهية االضطالع مبشاريع جتريبية ومجع مناذج للممارسات اجليدة،   -١٢٠

ومن شأن تنفيذ مشاريع . وعلى وجه التحديد ما يتعلق منها باألطراف ذات االستهالك املنخفض
جديدة من خالل عالقات متويل مبتكرة بني مؤسسات متويل املناخ واألطراف يف الربوتوكول أن يؤدي 
إىل خلق أو حتديد مناهج عملية ذات كفاءة وأطر ملشاريع وبرامج قابلة للتكرار ميكن أن توفر حوافز 

  .ود على املناخ من تدمريها حىت يتسىن استغالل الفوائد اليت تعاملوادمالئمة جلمع 
وافق بعض املمثلني على ضرورة تدمري املواد املستنفدة لألوزون على أساس عاملي لكنهم   -١٢١

تعلق فقط بإنتاج املواد يي ذ الالربوتوكولأشاروا إىل أن تدمري هذه املواد ال يقع ضمن نطاق 
ن األفضل تقدمي حوافز للدول بغرض وبدالً من السعي إىل وضع لوائح عاملية قد يكون م. واستهالكها
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دفعها لتجميع هذه املواد وتدمريها وتطوير البنية التحتية الوطنية والترتيبات املؤسسية واإلطار القانوين 
  .وعليه فليس من الضروري تعديل الربوتوكول. الالزم
ألوزون عرب بعض املمثلني عن القلق حيال عشرات آالف األطنان من املواد املستنفدة ل  -١٢٢

.  وإمكانية نقل هذه املواد إىل دول أخرى٥ من املادة ١املخزونة لدى أطراف تعمل مبوجب الفقرة 
فبالرغم من مصادرة بعض املنتجات غري املشروعة فقد كانت هناك مشكلة يف اعتراضها وحتديدها، 

ملواد ذه الطريقة قد  ا وتغليف.ويرجع هذا يف معظمه إىل وسم هذه املواد بطريقة غري مناسبة أو مربكة
وقد طلب .  باستمرار يف توفري معلومات تكفي لتحديد تلك املواد بطريقة صحيحة والتعامل معهافشل

هؤالء املمثلون من الفريق تضمني توصيات لوسم الشحنات يف تقريره، ويفضل أن تتضمن هذه 
ا إذا كانت املواد نقية أو مستعادة التوصيات ترمجةً إىل اللغة اإلجنليزية ومعلومات عن تركيب املواد وم

  .أو مرجتعة من املخزونات، إضافة إىل بيانات تتعلق باجلهة املنتجة ليتسىن االتصال ا
أشار ممثل ملنظمة بيئية غري حكومية مبالحظة مفادها أنه طاملا أن االنبعاثات من املصارف   -١٢٣

 .اري، فإن القيام بعمل عاجل يعترب ضرورياًتساهم على أساس يومي يف انبعاثات غازات االحتباس احلر
 ينبغي أن تستخدم  وهي فرصة لتحقيق منافع مناخية هامة ومردودة التكاليفأمامهااألطراف ف

 فيما تواصل البحث عن مصادر الصندوق املتعدد األطراف لتوفري متويل ملشاريع تدمري املصارف فوراً
  .إضافية يف األجل األطول

العامل على إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته ممثال استراليا وجورجيا لتحديد وافق الفريق   -١٢٤
ويفَّوض فريق االتصال أيضاً مبناقشة . النقاط اليت تتطلب عمالً إضافياً من جانب الفريق وأمانة األوزون

 املواد التعديالت اليت اقترحتها كل من واليات ميكرونيزيا املوحدة وموريشيوس فيما يتعلق بتدمري
  .املستنفدة لألوزون

الرئيسان املشاركان لفريق ) أستراليا( غربيالفيلي والسيدة آين وعقب ذلك أورد السيد توشيش  -١٢٥
االتصال، إفادات بأن الفريق أكمل عمله بعد أن أجرى مناقشات مثمرة بشأن األعمال اإلضافية اليت 

ت اليت قد تود األطراف اختاذها ملعاجلة مسألة ميكن أن يضطلع ا الفريق وأمانة األوزون واإلجراءا
، ٢٠/٧وأتفق الفريق على ضرورة مواصلة اتباع النهج املتدرج املنصوص عليه يف املقرر . املصارف

وكذا على ضرورة جتميع معلومات عملية عن التدمري من خالل املشاريع التجريبية واملشاريع اليت تتمتع 
الربامج املستمرة وعن املقترحات األخرى ملشاريع  ملعلومات عنبالتمويل املشترك، وضرورة نشر ا

  .التدمري
وكان هناك اتفاق على وجود حاجة لزيادة توضيح نطاق اجلهود املبذولة يف االستعادة   -١٢٦

عراب عن رأي أيضاً يقول بضرورة أخذ احتياجات إلوجرى ا. والتدمري ويف حتديد فئات املصارف
ر واقترحت األطراف أن يسخ. عني االعتبار يف برامج التخلص من املوادالصيانة الطويلة األجل ب

الصندوق املتعدد األطراف لتحديد جماالت األولوية ومتويل مشاريع البيان العملي للتدمري واملشاريع 
وشددت األطراف أيضاً . األخرى اليت تكون فعالة من حيث التكلفة وكفيلة بتحقيق ختفيضات كبرية
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عزيز التعاون مع مرفق البيئة العاملية يف أنشطة تدمري املصارف لدى األطراف العاملة مبوجب على أمهية ت
  .٥ من املادة ١الفقرة 
 ألوانه أن يتم النظر يف قوأعرب بعض أعضاء فريق االتصال عن الرأي بأنه من الساب  -١٢٧

وحدة وموريشيوس بشأن  املقدم من واليات ميكرونيزيا امللاالجتماع الراهن يف تعديل الربوتوكو
  .مصارف املواد املستنفدة لألوزون

واتفق الفريق العامل على أن يدرج يف املرفق الثالث هلذا التقرير النص الكامل لتقرير الرئيسني   -١٢٨
املشاركني الذي يتضمن طلبات األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وأمانة األوزون 

  .علومات قبل انعقاد االجتماع احلادي والعشرين لألطرافتقدمي املزيد من امل

 املستنفدة لألوزون ذات التقرير الوجيز للمناقشات اليت جرت أثناء احلوار بشأن املواد  -خامساً
  عرض ومناقشة): ٢٠/٨املقرر  (القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي

  تقرير الرؤساء املشاركني حللقة العمل  - ألف
، باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن قدمت السيدة لورا بريون الرئيسة املشاركة حللقة العمل  - ١٢٩

وار احل التقرير الوجيز للرؤساء املشاركني حللقة العمل عن السيد جوكا أوسوكانني، الرئيس املشارك،
 الذي عقد يوم بشأن املواد املستنفدة لألوزون ذات القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي

 وأوضحت أن فريق التكنولوجيا .(UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/6) ٢٠٠٩يوليه / متوز١٤الثالثاء، 
كلورية  والتقييم االقتصادي أشار، على وجه التحديد، إىل أن تركيزات مركبات الكربون اهليدرو

 مركبات الكربون الياً، وهناك منو متسارع يف استخدام الغالف اجلوي يف ارتفاع مطرد حفلورية يف
 فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريراً أشار فيه إىل أن هناك موقد.  ويف انبعاثاافلورية اهليدرو

بدائل ملركبات الكربون اهليدرو فلورية تتوفر بالفعل اآلن أو جيري تطويرها يف قطاعات عديدة، غري أن 
وقد ظلت االنبعاثات مبعادالت ثاين أكسيد . تطبيقاتحالياً بالنسبة لبعض الهذه البدائل غري جمدية 

 نتيجة ٢٠١٥الكربون تتناقص يف جمموعها، ولكنها من املتوقع أن تشهد زيادة طفيفة بعد حوايل عام 
  .التساع نطاق استخدام مركبات الكربون اهليدرو فلورية وما يتبع ذلك من زيادة يف انبعاثاا

كول مونتريال قد حقق بالفعل إسهامات كبرية يف محاية املناخ وقد أقرت األطراف بأن بروتو  -١٣٠
اليت هي أيضاً غازات احتباس (من خالل التخلص من معظم إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون 

قت باإلمجاع على ضرورة أن يستمر الربوتوكول يف تطلعه حنو إمكانية حتقيق ف، ومن مث ات)حراري
ن خالل تناول مسألة املواد ذات القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي املزيد من املسامهات م

بيد أنه أقر كذلك بأن . البديلة للمواد املستنفدة لألوزون، مبا فيها مركبات الكربون اهليدرو فلورية
ملناخ اري غة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تمركبات الكربون اهليدرو فلورية تعاجل حالياً يف إطار اتفاقي

وبروتوكول كيوتو التابع هلا، وأن جمتمع األوزون قبل أن يقرر ما ينبغي عمله يف إطار بروتوكول 
االتفاقية املزمع مونتريال، عليه أن يضع يف اعتباره نتائج الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف تلك 

  .٢٠٠٩ديسمرب /ن، يف كانون األولعقده يف كوبنهاج
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 .ريق العامل علماً بالتقرير الوجيزأخذ الف  -١٣١

   على بروتوكول مونتريالالنظر يف اإلجراءات احملتملة، مبا يف ذلك التعديل املقترح  -باء 
 وواليات بلده ه بربوتوكول مونتريال الذي اقترحتقدم ممثل موريشيوس التعديل اخلاص  -١٣٢

 على حنو ما وهو املنطقي لالقتراح،  األساسوبني .)UNEP/OzL.Pro.WG.1/29/8( ميكرونيزيا املوحدة
دون شرحه الفريق يف تقريره املرحلي، أن انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية، إذا ما تركت 

 وستتم وفقاً. ، قد تستمر يف النمو بسرعة وتقوض اجلهود الدولية املبذولة ملنع تغري املناخضوابط
لورية إىل املواد اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول  فاهليدرو مركبات الكربون إضافةتعديالت لل

. املادة على جديدة تنص على تدابري رقابة ء يا٢ مادة وتضاف. مونتريال يف مرفق جديد هو املرفق واو
وتشمل تلك املادة تواريخ موضوعة بني أقواس معقوفة ومستويات رقابة لألطراف غري العاملة مبوجب 

وقد مت اقتراح خيارين .  من أجل البدء يف سيناريو التخلص التدرجيي، وذلك٥ من املادة ١الفقرة 
 لعدد معني من االمتثالويتمثل األول يف أن يؤخر . ٥ من املادة ١لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

، ٢٠١١، يف حني يتمثل الثاين يف أنه ميكن إرجاء حتديد تدابري الرقابة حىت عام مل حتدد بعدالسنني، 
وأوضح بأنه سيتم توسيع والية الصندوق . ٨ و٦ليات التقييم واالستعراض مبوجب املادتني  بعمرهناً

 من املادة ١ملة مبوجب الفقرة تمكني األطراف العان أجل متويل التكاليف اإلضافية لاملتعدد األطراف م
 على مجيع طبقوست . فلوريةاهليدروضوابط الرقابة املتفق عليها ملركبات الكربون من االمتثال ل ٥

سنوية وهذه املادة خالفاً  ٢٣ - فلوريةاهليدرومركبات الكربون املطبقة على رقابة التدابري األطراف 
 وينبغي أن خيضع. ملركبات الكربون اهليدرو فلورية األخرى ال تنتج إال كنتاج ثانوي لعمليات أخرى

 مركبات الكربون الكلورية نتاجيؤدي إىل إ الذي ٢٢-إنتاج مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية
، أوضح أن االقتراح يدعو إىل  وأخرياً.كمنتج ثانوي إىل شروط الوفاء مبتطلبات الكفاءة ٢٣-فلورية

ر عن فوائد مناخية تضافر معزز مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومن شأنه أن يسف
  .أكرب بكثري

 بأن للمقترح وأقروا ذلك عرب العديد من املمثلني عن تأييدهم ويف املناقشات اليت أعقبت  -١٣٣
 التعديل سيجابه حتديات كبرية لكنه سيقود إىل األحسن بالنظر إىل الذي مت الشروع فيه بشأنالعمل 

املخاطر اليت يشكلها تغري املناخ على الشعوب يف كل أحناء العامل، خصوصاً الدول اجلزرية شىت أنواع 
  .يةالصغرية النام

فقد أقر .  للحديث مل يدعموا االقتراح بوضعه احلايلالكلمةلكن بعض املمثلني الذين أُعطوا   -١٣٤
فلورية خصوصاً عند   إىل التحكم يف مستوى انبعاثات مركبات الكربون اهليدرو امللحةكثريون باحلاجة

كذلك وجدوا أن . ان لذلكالنظر إىل خصائصها البيئية الضارة، لكنهم تساءلوا عن مالءمة الزمان واملك
وقال آخر إن إدخال تعديالت على . جدول ختفيض االنبعاثات املقترح يف التعديل طموح للغاية

  اتباع ودعا إىل، اجلهود ملكافحة التغري املناخيللتمكني من بذلالربوتوكول وحده رمبا ال يكون كافياً 
ح ممثل إىل أنه إذا ما متت املوافقة على وأمل.  ذوي الصلةج يكمل بني أنشطة مجيع أصحاب املصلحة
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التعديالت املقترحة فإنه سيصبح من الضروري إدخال تعديالت على اتفاقية فيينا نظراً ألن االتفاقية هي 
  .ودحض ممثل آخر هذا االقتراح. املستند القانوين الذي حيكم العمل بالربوتوكول

 مبوجب الربوتوكول سيتطلب وقتاً كبرياً للتنفيذ وجادل ممثلون آخرون بأن اختاذ تدابري جديدة  -١٣٥
ولذلك فسيكون من األفضل االلتزام باإلطار القانوين احلايل الذي مت عربه التحكم يف مركبات الكربون 

وقال هؤالء . تغري املناخ وبروتوكول كيوتوشأن فلورية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ب اهليدرو
حلكم مسبقاً على نتائج الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف تلك االتفاقية إنه ليس من احلكمة ا

ربوتوكول كيوتو ل االتفاقية برمتها وواملخاطرة بتقويض ٢٠١٢ ا بعد بروتوكول كيوتوملوإنشاء نظام 
ويف زمن يشهد تعاوناً . همافلورية من نطاق من خالل السعي إىل إزالة مركبات الكربون اهليدرو

تعددة األطراف من األفضل العمل معاً بدالً من تشتيت اجلهود بالعمل املبيئية التفاقات االتفاً بني وتكا
فلورية  وأكد ممثل آخر على أنه إذا كان سيتم التعامل مع مركبات الكربون اهليدرو. مع جهات أخرى

 األطراف يف حىت ولو جزئياً مبوجب بروتوكول مونتريال فإن من املهم ضمان عدم إضعاف مرونة
عالوةً على ذلك فإن أي إجراءات . الصكلك ذتعلق بالوفاء بالتزاماا مبوجب بروتوكول كيوتو فيما ي

فلورية جيب أال تؤدي إىل زيادة استخدام غازات االحتباس  دف إىل ختفيض مركبات الكربون اهليدرو
  .احلراري األخرى

فعلى .  ال تزال عالقة يف بروتوكول مونتريالنة معيوأشار ممثلون آخرون إىل أن هناك مسائل  -١٣٦
 على تسريع التخلص التدرجيي من ،١٩/٦ مبوجب املقرر ،٢٠٠٧سبيل املثال وافقت األطراف عام 

ولذلك سيكون من السابق ألوانه وضع . كلورية فلورية إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدرو
ورية بينما ال يزال هناك الكثري من العمل الذي يتعني فل  مركبات الكربون اهليدرورقابة علىتدابري 

. إجنازه يف ذلك الصدد، خصوصاً فيما يتصل بتخصيص موارد مالية للوفاء باحتياجات الدول النامية
 ولن يكون بشأن هذه املادة تبذل قصارى جهدها ملواكبة اجلدول املتسارع البلدانوقالوا إن العديد من 

 .ات إضافية يف الوقت احلايلمبقدورها حتمل عبء تغيري

باإلضافة إىل ذلك أثار املمثلون أسئلة تتعلق بتكلفة بدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية   -١٣٧
فقد أشار أحدهم إىل أن بعض القطاعات تفتقر إىل بدائل خالية من مركبات الكربون . وتوافرها
ة مثل قطاع الرغاوي وقطاع تكييف اهلواء كلورية فلوري  فلورية ملركبات الكربون اهليدرواهليدرو
 عالية على اتوبعضها ذات قدرطاقة كفاءة الوأشار آخرون إىل أن بعض البدائل ال تتمتع ب. املتنقل

 الترويج للمواد احملتوية علىوأكد العديد من املمثلني على احلاجة لتجنب . إحداث االحترار العاملي
كلورية فلورية، ملمحني إىل أن مثة  يدرواهلكربون الركبات مل لكبدائفلورية  مركبات الكربون اهليدرو

حاجة إىل مزيد من املعلومات من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة 
وسيكون من الضروري إجراء املزيد من . النسيبله خبصوص املسائل التقنية املتعلقة بالوفرة واألداء 

وقال العديد من املمثلني إم طلبوا املزيد من املعلومات .  قرارات أيالدراسات قبل اختاذالبحوث و
فلورية وتكلفتها  الوفرة وإمكانية الوصول إىل بدائل مركبات الكربون اهليدرو: املتصلة بشأن أمور منها

كذلك طلبوا . ات الصلةوإمكانية زيادة االحترار العاملي وكفاءة الطاقة، إضافة إىل اعتبارات السالمة ذ
 وإنتاج املواد الوسيطة ومركبات املنتجات اجلانبيةمدخالت تقنية بشأن أمور من بينها انبعاثات 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/9 

31 

فبدون املزيد من املعلومات سيكون من املستحيل وضع خطوط . فلورية األخرى الكربون اهليدرو
 مطولقانوين  يف نقاش خولالدوحذر ممثل آخر من . لتجميدات والتخفيضاتأهداف لمرجعية دقيقة و

راته على اوبالنظر إىل ما دأب عليه الربوتوكول من بناء قر.  خليارات التخفيضأوضحقبل تكون صورة 
أسس حتليلية سليمة فقد دعا املمثل مجيع األطراف إىل التعاون يف مواصلة دراسة القضية دف اإلسهام 

  . املتعلقة ذه املسألةالدوليةيف اجلهود 
وقالت إحدى املمثالت إن القطاع الصناعي يف بالدها قد استثمر قدراً كبرياً من األموال يف   -١٣٨

كلورية  اجلهود الرامية للتحول من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدرو
لحة ولذلك جيب استشارة جهات الصناعة صاحبة املص. فلورية فلورية إىل مركبات الكربون اهليدرو

وأشارت ممثلة أخرى . فلورية األساسية بشأن موضوع التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو
إىل أنه إذا كانت األطراف سترسل إشارة واضحة إىل القطاع الصناعي بأا جادة فيما يتعلق بالتخلص 

لم على ذلك كما فعل فلورية فإن هذا القطاع سيتمكن من التأق التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو
وأضافت أنه إذا كانت . يف السابق عند التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية

األطراف قلقة بالفعل بشأن التغري املناخي فإن عليها أن تكون مستعدة لتسديد مثن توفري بدائل هي 
  .فلورية أغلى من مركبات الكربون اهليدرو

ملمثلني إىل الدور اهلام الذي ميكن أن تؤديه أمانة الصندوق املتعدد األطراف وأشار العديد من ا  -١٣٩
فهذه اجلهات . فلورية واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو

 فلورية، ومن شأا أن تقدم متتلك خربة كبرية يف العمل يف قطاعات تستخدم مركبات الكربون اهليدرو
وطلب أحد املمثلني من . وميكن أن يكون الصندوق أيضاً مصدر متويل لعملية التخلص. اإلرشاد التقين

اللجنة التنفيذية أن ترسل رسالة واضحة إىل العامل من خالل توفري التمويل الكايف لتمكني األطراف من 
ياً من مركبات فلورية بشكل تام عندما تتخلص تدرجي جتنب استخدام مركبات الكربون اهليدرو

 من ٥املادة  من ١الفقرة وذكر ممثل آخر أن األطراف العاملة مبوجب .  فلوريةاهليدرو كلوريةالكربون 
كنها من الوفاء  متمتويل كاف ودعم للتقوية املؤسسية وجودالربوتوكول جيب أن تكون متأكدة من 

  .بالتزاماا
 مرة أخرى يف اجتماعات قادمة بالنظر املقدمة واقترح أحد املمثلني أن تتم مناقشة التعديالت  -١٤٠

  .إىل أن األطراف تسلمت هذه التعديالت قبل وقت وجيز
 بالنيابة عن اجلماعة األوروبية والدول السبع والعشرين األعضاء قدم ممثل السويد، متكلماً  -١٤١

:  أربعة أجزاءوأوضح أا تنقسم إىل. فيها، ورقة غرفة اجتماع توجز طريقة مقترحة للمضي قدماً
اليت ال  يف األجل القريب العملأن بش جمتمع األوزون وخيارات؛ واإلجراءات اجلاريةالتاريخ املاضي؛ 

 عدم اإلضرار مع جتنب إحلاق خطر بالترتيبات أو املؤسسات القائمة؛ واألعمال االستباقية، تنطوي على
ما اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن املؤسسات القائمة بالفعل، وال سي وأأو اإلجحاف بالترتيبات 

  .تغري املناخ
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. اليت أبدوها على تعليقام املفيدة املمثلني إىل ر الشكوحدةوجه ممثل واليات ميكرونيزيا امل  -١٤٢
 مقدمي االقتراح إدخال تعديل على بروتوكول مونتريال مقصد بأن  عاماً أن هناك تفهماًىري هوقال إن

  . أي مسؤولية أو أي سلطةمن أي مؤسسة جتريديس  ولهو محاية البيئة
عند أي بديل للمواد املستنفدة لألوزون،  هناكوأشار إىل أنه قد قيل أثناء املناقشة أنه مل يكن   -١٤٣

 معايري دافعة وضعتإعالن اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال التابع هلا إال أن هذه الصكوك الدولية 
مثلني الذين تساورهم موأشار، بالنسبة لل. لتحديات مستوى اىلإالتكنولوجيا  ارتقتللتكنولوجيا، وقد 

ما هو ضروري كل  األطراف سلطة القيام بفوضتشواغل بشأن القضايا القانونية، إىل أن اتفاقية فيينا 
ا هنالنقطة األساسية و. نياًواناألطراف أصبح قالغالف اجلوي، وبالتايل فإن أي قرار اختذته حلل مشاكل 

وإذا ما كان بروتوكول . هو أن تترك هذه املهمة ألي هيئة يرى أا قادرة على تأديتها بصورة أفضل
وإن كان بروتوكول . كيوتو هو األقدر على معاجلة قضايا االنبعاثات ينبغي أن تترك له مهمة معاجلتها

  .ة معاجلتهاتترك له مهماإلنتاج واالستهالك ينبغي أن مونتريال هو األقدر على معاجلة 
وقال إنه يشعر بأن األفكار . وقال ممثل موريشيوس إنه ممنت لردود الفعل اليت ولدها االقتراح  -١٤٤

 متينة وعميقة وآراء اليت طرحت شحذت أذهان مجيع األطراف الذين قدموا تعليقات متبصرة، وحججاً
ية تساهم بدون شك يف تغري  فلوراهليدروهناك توافق آراء عام واضح بأن مركبات الكربون  و.خملصة

 ثار بعضهمأوقد . بنفس القدر مبدى مساس احلاجة ملنع مزيج من الضرراملناخ، وهناك شعور واضح 
ومن رأيهم أن .  من الصعوبات بشأن االقتراح، غري أن مقدميه ال يرون أا صعوبات عصيةاًعدد

ربهم، على العمل على ختفيض انبعاثات التزامات األطراف مبوجب اتفاقية فيينا تسمح هلم، بل ورمبا جت
  . فلوريةاهليدرومركبات الكربون 

، إىل أن توافر ٥ من املادة ١وأشار، فيما يتعلق بالتزامات األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -١٤٥
وقد متثل جانب من جناح الربوتوكول يف أن .  على الدوام اللتزامها بتدابري الرقابةالتمويل كان شرطاً

 بدأت يف التخلص من موادها املستنفدة لألوزون ٥ من املادة ١اف غري العاملة مبوجب الفقرة األطر
 متاحة لألطراف العاملة مبوجب أصبحت، وهو ما كان يعين بأن التكنولوجيات واملواد البديلة أوالً

وتوكول بدون  بدأت عملية الربومثلما . عندما حان الوقت هلا للقيام بذلك أيضا٥ً من املادة ١الفقرة 
ن فيها كيف سيتم حل مجيع مشاكل املستقبل، هناك حاجة إىل إميان مماثل ملعاجلة وأن يعرف املشترك

  . فلوريةاهليدرومشكلة مركبات الكربون 
  املناقشات اليت دارت يفمفتقدين يف تقرير مفهومني  إن مثة دوليةقال ممثل منظمة حكومية  -١٤٦

فينبغي للصندوق املتعدد األطراف أن يتجنب متويل مشاريع حتل : تمويلويتعلق األول بال. حلقة العمل
إهدار  ذلك يعين وفعل.  فلوريةاهليدرومركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية مبركبات الكربون 

ويتعلق الثاين . بروتوكول مونتريال مبصداقية عملية  يلحق الضرر أيضاًليس هذا فحسب بللوقت ا
 املوجودة بدائل املواد املستنفدة لألوزون عن يف نشر املعلومات، وباألخص كبريةة باحلاجة إىل زياد

وقال إن مؤسسته جاهزة ملساعدة البلدان من مجيع أنواع املناخ فيما تواجه . عظم التطبيقاتملبالفعل 
  .من صعوبات يف التربيد
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م االقتراح بإدخال تعديل على دعا ممثال منظمتني بيئيتني غري حكوميتني الفريق العامل إىل دع  -١٤٧
 فلورية تعترب نتيجة للتخلص اهليدرووحيث أن الزيادة يف استخدام مركبات الكربون . الربوتوكول

زم مبعاجلة مركبات الكربون لمزون، فإن على بروتوكول مونتريال التدرجيي من املواد املستنفدة لألو
 األوزون واملناخ فدوائر .ى حساب املناخ العاملي فلورية حبيث ال يتم إصالح طبقة األوزون علاهليدرو

 فلورية يف حدود اهليدرو مركبات الكربون تبقي يف إطارهاالقيام بأدوار تآزرية هامة وفريدة، ميكنهما 
، يف تحدة اإلطارية بشأن تغري املناخسلة الغازات اخلاضعة للقواعد التنظيمية مبوجب اتفاقية األمم امل

.  هيئة تقوم بتيسري احلد من إنتاجها واستهالكها على صعيد العاملبدورونتريال  بروتوكول ميعملحني 
 اهليدرو املسؤولية عن ختفيض استخدام مركبات الكربون يتوىلولذا ينبغي لربوتوكول مونتريال أن 

فلورية بواسطة تنظيم اإلنتاج واالستهالك، وكفالة جتنب الصندوق املتعدد األطراف للتحول إىل 
قدرات منخفضة على  الكربون اهليدرو فلورية يف القطاعات اليت توجد فيها بدائل ذات مركبات
ورغم أن الربوتوكول يتمتع بالفعل بسجل من اإلجنازات االستثنائية، فإن . عامليالحترار اال إحداث

  .من سابقاتهأفضل شف عن أعمال للربوتوكول تكاملستقبل قد ي
كشفت عن إرادة واضحة يف حيث كانت مفيدة للغاية، قشات  املنانإقال الرئيس املشارك   -١٤٨

 اآلثار املناخية من املساعدة يف حتييدكن بروتوكول مونتريال متلكيفية اليت حنو البحث عن ا املضي قدماً
وقد وافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال يشترك يف رئاسته .  فلوريةاهليدروملركبات الكربون 

، وحتديد القضايا  لذلكوتتمثل والية الفريق يف مواصلة فحص اآلثار املناخية.  والدامنركممثال األرجنتني
  .التقنية اليت يتعني حلها والنظر يف التعديل املقترح ويف مجيع ورقات غرفة االجتماع ذات الصلة

 ، الرئيسة املشاركة لفريق االتصال، باألصالة عن نفسهاوعقب ذلك أوردت السيدة بريون  -١٤٩
الرئيس املشارك، إفادات بأن الفريق أى أعماله بعد أربع ) الدامنرك(ونيابة عن زميلها السيد ميكائيل 

وقد تصدى الفريق موعة من القضايا املعقدة وذات اآلثار البعيدة املدى وعاجلها بطريقة . جلسات
 إعداد مشروعي نصي وعلى ضوء عدد من املقترحات اليت قدمت، متكن الفريق من. إجيابية وبناءة
 أحدمها مركبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية ويغطي اآلخر مركبات الكربون يمقررين يغط
  .اهليدرو فلورية

وقد قرر الفريق، بدالً من حماولة . وقد طرحت جمموعة واسعة من اآلراء حول التعديل املقترح  -١٥٠
ئيسية حمددة من املقترح تكون موضوع إجراء مفاوضات بشأن نصوص املقترح، أن حيدد جماالت ر

وقد مشلت تلك املواد اليت يتعني تغطيتها وخطوط األساس، وخطوات التخلص . ملناقشات فكرية حوهلا
التدرجيي من املواد، والروابط مع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، والتحويل، وانبعاثات املنتجات 

وقد .  واردات وصادرات مركبات الكربون اهليدرو فلوريةاجلانبية، ووحدة احملاسبة ونظم ترخيص
حدد الفريق بالنسبة لكل جمال من ااالت الرئيسية قضايا ومسائل تتطلب التصدي هلا مبزيد من العمل 

  .ستدرج القائمة الكاملة باملسائل والقضايا يف تقرير فريق االتصال و.أو حتتاج إىل املزيد من الدراسة
  عن مقدمي اقتراح التعديل، أن جزر واليات ميكرونيزيا املوحدة، متكلماً نيابةوأعلن ممثل  -١٥١

يبايت، ومدغشقر، وباالو، وبابوا غينيا اجلديدة، وساموا وسيشيل اتفقت على ريالقمر، وجزر كوك، وك
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و ذو نفس احلذحيوقد أعرب العديد من املمثلني اآلخرين عن رغبتهم يف أن . االشتراك يف تبين املقترح
  .ولكنهم ينتظرون تأكيدات من حكومام

  .قال ممثل اهلند أنه أكد مراراً أن بلده يعارض التعديل املقترح  -١٥٢
 وقائمة املسائل والقضايا املتعلقة ووافق الفريق العامل على إدراج مشروعي املقررين املقترحني،  -١٥٣

  . يف املرفق الثاين هلذا التقريربالتصورات

 )١٨/١٧املقرر (املواد املستنفدة لألوزون املخزونة املتعلقة باالمتثال معاجلة   -سادساً 
لدى تقدميه للبند، أشار الرئيس املشارك إىل أنّ األطراف كانت قد نظرت يف االجتماع الثامن   -١٥٤

عشر لألطراف يف احلاالت اليت أفادت فيها األطراف اليت جتاوزت مستوى إنتاجها أو استهالكها بأنّ 
ة كانت نتيجة لتخزينها املواد املستنفدة لألوزون من أجل استخدامها بشكل معفى يف مستقبل الزياد

وقد مت حبث أربعة أنواع من احلاالت اليت أُفيد فيها بتجاوز الكمية املسموح ا من املواد . السنوات
 للتصدير من أجل اإلنتاج املخزن للتدمري احمللي أو: وهذه األنواع هي كاآليت. املستنفدة لألوزون

الستعماله كمادة للتصدير لالستعمال احمللي كمادة وسيطة أو التدمري يف سنة مقبلة؛ أو اإلنتاج املخزن 
من أجل تلبية االحتياجات احمللية للبلدان النامية يف سنة أساسية يف سنة مقبلة أو اإلنتاج املخزن للتصدير 

من أجل استخدامها حملياً كمادة وسيطة يف سنة من السنوات  من السنوات املقبلة؛ أو الواردات املخزنة
  .املقبلة
 احلاالت، أشارت األطرف إىل أنّ جلنة التنفيذ خلصت إىل أنّ السيناريو تلكولدى النظر يف   -١٥٥

 أن حتتفظ  األوزونأمانة إىل ١٨/٧، وطلبت مبوجب املقرر الرابع يتطابق مع بروتوكول مونتريال
الت اليت تفيد فيها األطراف بأن أوضاعها هي نتيجة ألي من السيناريوهات الثالثة بسجل موحد باحلا

 األطراف أيضاً أنّ االجتماع احلادي والعشرين لألطراف سوف يعيد النظر يف املسألة توذكر. األوىل
من املقرر٣موعة عمالً بالفقرة على ضوء املعلومات ا .  

- ١٩٩٩سجل موحد، يغطي السنوات عداد إمانة األوزون ب ممثل أوتبعاً لذلك املقرر، قام  -١٥٦
ومشلت تلك احلاالت .  طرفاً املستويات املسموح هلا ا١٢ حالة جتاوز فيها ٢٣يتضمن و، ٢٠٠٧

 مثاين حاالت لفائض يف املواد املستنفدة لألوزون املخزنة للتدمري، ومخس حاالت لفائض يف ٢٣ الـ
خزنة من أجل استخدامها كمادة وسيطة، وتسع حاالت لفائض يف املواد املواد املستنفدة لألوزون امل

وكانت . لبلدان الناميةحملية أساسية لاملستنفدة لألوزون املخزنة من أجل تصديرها لتلبية احتياجات 
مرة من هولندا ومرة من اجلماعة مرتني الغ عن نفس املعلومة مت فيها اإلبهناك أيضاً حالة واحدة 

  .بيةاألورو
، بتقدمي ورقة غرفة األعضاء فيه ٢٧الـ االحتاد األورويب والدول ، نيابة عن ممثل السويدوقام   -١٥٧

ويتضمن االقتراح مقترحاً  . ملعاجلة مسائل اإلبالغ باملعلوماتتأُعدحتتوي على مشروع مقرر اجتماع 
يح إدراج هذه احلاالت  أسس تتإىل جانب وضع معايريضع نظام حملي ملراقبة هذه احلاالت ضي بوفي

  .ضمن اختصاصات جلنة التنفيذ
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 .لنظر فيه لتمكينهم من ا وطلبوا املزيد من الوقتللمقترحوأعرب عدة ممثلني عن تقديرهم   -١٥٨
) الفرع دال(بصيغته الواردة يف املرفق األول هلذا التقرير  مشروع املقررواتفق الفريق العامل على إحالة 

للنظر فيه، على أساس أن يتم االضطالع مبزيد من العمل يف لعشرين لألطراف إىل االجتماع احلادي وا
 .ع يف فترة ما بني الدوراتوهذا املوض

 التعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال  -سابعاً 
فقد مت بياا يف ) ب (٥و) ب (٤ ين تتعلق أيضاً بالبند٧مبا أن املناقشات مبوجب البند   -١٥٩

 . أعالهصلني الرابع واخلامسالفرعني من الف

  مسائل أخرى  -ثامناً 

  مقترح من كندا بشأن تقييم آلية التمويل اخلاصة بربوتوكول مونتريال  -ألف 
حىت أشار ممثل كندا إىل أنه يف ضوء النجاح الواضح الذي حققه الصندوق املتعدد األطراف   -١٦٠
 ألعماله بغية حتديد النقاط اليت جنح  اآلن تقييمإجراءينبغي والتحديات اليت سيجاها يف املستقبل اآلن 

مناقشة العامل وأشار إىل أنه ميكن للفريق . فيها على وجه اخلصوص والنقاط اليت حقق فيها جناحاً أقل
 التقييم نفسه يف عام ىواقترح أن يجر.  يف اجتماع األطرافوإجازاالبنود املرجعية ملثل هذا التقييم 

٢٠١٠.  
 واألطراف غري العاملة ٥ من املادة ١ض املمثلني من األطراف العاملة مبوجب الفقرة ساند بع  -١٦١

 من املادة ١مبوجبها هذا االقتراح بينما اعترب ممثلون آخرون كلهم من األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  . أن التقييم سيكون سابقاً ألوانه يف الوقت احلايل٥

ء فريق اتصال برئاسة ممثل كندا ملناقشة مجلة من األمور منها واتفق الفريق العامل على إنشا  -١٦٢
  .موعد إجراء مناقشة حمتملة آللية التمويل

، الرئيسة املشاركة لفريق االتصال، أن )هولندا(وبعد ذلك أوضحت السيدة غودي الكيمادي   -١٦٣
وبذلك أوكلت . اح كنداالفريق يرى أنه من غري املناسب أن ترأس كندا الفريق ألنه مكلف مبناقشة اقتر

  ).نيجرييا(رئاسة الفريق إليها باالشتراك مع السيد ديفيد أوموتوشو 

قدم ممثل كندا توضيحاً مقتضباً للهدف من التقييم، مث بدأ النقاش الذي تركز يف البداية على   -١٦٤
.  املرجعيةتوقيت تقرير التقييم الذي سيقدم إىل األطراف مث انتقل إىل مناقشة توقيت وضع البنود

واقترح أحد املمثلني أن ينظر الفريق أيضاً يف مسألة التقييم الدوري، غري أن العديد من املمثلني اآلخرين 
 ٢٠١٣ و٢٠١٢(ونظر الفريق يف ثالث سنوات . كانوا يرون أن ذلك يقع خارج اختصاص الفريق

لتوصل إىل توافق يف اآلراء  اكمواعيد اية حمتملة لعرض تقرير التقييم، ولكنه مل يتمكن من) ٢٠١٦و
توقف على املدة الزمنية ت اليت سنوات أخرى أيضاً لوضع البنود املرجعية ةوجرت مناقش. يف ذلك الشأن

  . بعد وضع البنود املرجعية اليت ستلزم للفراغ من إكمال التقرير- سواء سنة أو سنتان -
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، مع أن اختيار التاريخ يتوقف ٢٠١٥واقترح أحد املمثلني إمكانية تقدمي التقرير يف عام   -١٦٥
  .٢٠١٦وأعرب ممثلون كثريون آخرون أم يفضلون عام . حقيقة على القرار الذي حيدد نطاق التقييم

 واتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر الذي أعد على أساس مداوالت فريق  -١٦٦
، إىل االجتماع احلادي والعشرين )الفرع هاء(االتصال، على النحو املبني يف املرفق األول هلذا التقرير 

  .لألطراف للنظر فيه

  تعزيز املؤسسات  -باء 

بالنيابة عن جمموعة أمريكا ، متكلماً أشار ممثل الربازيل، يف معرض تقدمي ورقة غرفة اجتماع  -١٦٧
 به قامتتعدد األطراف وأظهر الدور اهلام الذي املليل أجرته أمانة الصندوق الالتينية والكارييب، إىل حت

  األمر الذي ساعد يف القيام بعملهايفمشاريع تعزيز املؤسسات يف مساعدة وحدات األوزون الوطنية 
ونظراً ألمهية الدور الذي تقوم به . )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/63 ضمان جناح بروتوكول مونتريال

باإلضافة  يف تطبيق مقررات بروتوكول مونتريال وترمجتها إىل سياسات وطنية،  الوطنيةوحداتهذه ال
لظروف املالية احلالية الصعبة النامجة عن تدهور قيمة دوالر الواليات املتحدة، وكذلك للزيادة اليت إىل ا
 فلورية، اهليدرو كلورية مفر منها يف أعباء العمل النامجة عن األعمال احلامسة بشأن مركبات الكربون ال

 على اجتماع األطراف هو التأكيد على ضرورة  كمشروع مقررفإنّ القصد من الورقة اليت ستعرض
  . لفائدة تعزيز املؤسسات وزيادته التمويلتوسيع نطاق

 من ١من األطراف العاملة مبوجب الفقرة الذين تكلموا  عدد من املمثلني وتناول هذه املسألة  -١٦٨
هم على أمهية مسامهة وحدات األوزون الوطنية يف عمل بروتوكول مجيعشدد حيث . ٥املادة 

مونتريال، وأعربوا بذلك عن تأييدهم للدعوة من أجل زيادة مستوى الدعم املايل ملشاريع تعزيز 
  .املؤسسات

ل  بأمهية عم٥ من املادة ١ونوه عدد من املمثلني من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   -١٦٩
ومع ذلك، فقد أعرب مجيعهم عن رأي مفاده ضرورة أال يليب اجتماع . وحدات األوزون الوطنية

األطراف الطلب الوارد يف الورقة املقدمة من الربازيل ألنّ جلنة التنفيذ مل تفرغ بعد من نظرها يف مسألة 
، ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١فقد متت املوافقة على مستوى الدعم إىل غاية . تعزيز املؤسسات

تنتهي يف االجتماع القادم يفترض أن وسوف تتواصل املناقشات بشأن املستوى بعد ذلك التاريخ و
  .٢٠٠٩نوفمرب /للجنة التنفيذ يف تشرين الثاين

 عن تفهمهم ٥ من املادة ١وعندها أعرب بعض املمثلني من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -١٧٠
  .يسدي التوجيهات واألوامر للجنة التنفيذ وليس العكسأنّ اجتماع األطراف هو الذي 

 فقالوا إنّ ٥ من املادة ١وتكلّم عدد من املمثلني من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   -١٧١
 من املسائل التقنية املعقدة اليت عهد ا اجتماع حتديداًمستوى الدعم ملشاريع تعزيز املؤسسات هو 

وأوضحوا . وجلنة التنفيذ بدورها ينبغي أن متنح الوقت الكايف إلكمال عملها األطراف إىل جلنة التنفيذ
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إذا كان اجتماع األطراف ينوي التحكم يف على اإلطالق أنه ال معىن فيما يبدو لوجود جلنة التنفيذ 
  .املسائل اليت عهد ا إليها

نّ سبب رغبة تلك األطراف  إ٥ من املادة ١وقال ممثلٌ ألحد األطراف العاملة مبوجب الفقرة   -١٧٢
 بأنّ آراءهم سوف تؤخذ على اوسع الجتماع األطراف هو عدم ثقتهيف إثارة املسألة ضمن اإلطار األ

وساق أمثله حلاالت رأى فيها أنّ اللجنة مل تنفّذ مقرراً الجتماع األطراف . حممل اجلد يف جلنة التنفيذ
 من بروتوكول مونتريال اليت تنص ١٠املادة  من ٤الفقرة وذكر ممثل آخر . تستفيد منه تلك األطراف

على أن تعمل جلنة التنفيذ حتت سلطة األطراف اليت حتدد سياساا، وقال إنّ مستوى دعم مشاريع 
  .تعزيز املؤسسات هو مسألة سياسات وليس مسألة تقنية

 أمر غري ورأى الرئيس املشارك أن التوصل إىل توافق يف اآلراء خالل هذا االجتماع هو  -١٧٣
، بعد )الفرع واو(مشروع املقرر، املبني يف املرفق األول هلذا التقرير ومن مث، فقد اقترح إحالة . مرجح

، واقترح  للنظر فيهوضع نصه بالكامل بني أقواس معقوفة، إىل اجتماع األطراف احلادي والعشرين
  .تماعكذلك أن يناقش املمثلون املسألة بشكل غري رمسي قبل موعد هذا االج

  عرض عن الترتيبات لالجتماع احلادي والعشرين لألطراف  -جيم 

قدم ممثل مصر عرضاً عن مكان انعقاد االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، يف بورت   -١٧٤
وقد مشل العرض معلومات عن اخلدمات واملرافق يف مركز . غالب، يف مرسى علم، على البحر األمحر

  .وأعرب االجتماع عن تقديره للمعلومات اليت قدمته إليه.  السفراملؤمترات، إىل جانب خيارات

جمموعة مواد توعية من أجل االنتقال إىل أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون الكلورية   -دال 
  فلورية

رحب الرئيس املشارك ببدء نشر جمموعة املواد اخلاصة بالتوعية من أجل االنتقال إىل أجهزة   -١٧٥
نشاق اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت مت تطويرها باالشتراك بني برنامج االست

التابع له يف آسيا واحمليط اإلقليمي املساعدة على االمتثال بربنامج األمم املتحدة للبيئة ممثالً يف املكتب 
  .بو الرىاهلادئ واحلكومة األسترالية، بدعم من الس الوطين األسترايل ملرض

ولدى تقدمي هذه اموعة من املواد، أثىن ممثلو برنامج املساعدة على االمتثال واحلكومة   -١٧٦
األسترالية، وكذلك األمني التنفيذي، على هذه اموعة من املواد باعتبارها أداة قيمة لبناء القدرات من 

قننة العاملة مبركبات الكربون شأا أن تساعد يف االنتقال السلس من أجهزة االستنشاق باجلرعات امل
 من ١لعاملة مبوجب الفقرة تلك املركبات يف بلدان األطراف االكلورية فلورية إىل أجهزة خالية من 

وستمكن جمموعة املواد هذه مجيع أصحاب املصلحة، مبن فيهم األطباء .  من الربوتوكول٥املادة 
بشكل أفضل باخليارات املفتوحة أمامهم يف الفترة العاملني يف اال ومرضاهم من أن يكونوا على دراية 

  .اليت تعقب التخلص من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة
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  اعتماد التقرير -تاسعاً 

، على أساس مشروع التقرير الوارد يف ٢٠٠٩يوليه / متوز١٨اعتمد هذا التقرير يوم السبت   -١٧٧
 وقد كلفت أمانة األوزون مبهمة L.1/Add.1 and L.1/Add.2 وUNEP/OzL.Pro/WG.1/29/L.1الوثائق 

  .وضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماع

  اختتام االجتماع  -عاشراً 

وبعد تبادل عبارات ااملة املعتادة، أعلن اختتام االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل   -١٧٨
يوليه / متوز١٨ مساء السبت، ٢٥/١٧ الساعة املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال، يف

٢٠٠٩.  
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 األولاملرفق 

  مشاريع املقررات

اتفق الفريق العامل على أن حييل إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف مشاريع املقررات التالية، 
وتقدم ). لثاينعلى النحو الوارد يف املرفق ا(إضافة إىل مشاريع املقررات الواردة يف تقارير أفرقة االتصال 

  .مشاريع املقررات وتقارير أفرقة االتصال دون حترير رمسي من قبل األمانة

  اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية/[  ]: ٢١املقرر مشروع   -ألف 

  :إن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يقرر
 ١٧/١٠وجب املقرر  تقريري فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املقدمني مبإذ يالحظ

   بشأن االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد اخلاضعة للرقابة،١٩/١٨ومبوجب املقرر 
] عدداً من[ اليت أزالت فعالً ١٩/١٨ و١٨/١٥ و١١/١٥ و٧/١١ املقررات وإذ يشري إىل

  :من اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية] التالية[االستخدامات 
معدات التربيد وتكييف اهلواء املستعملة يف املختربات، مبا يف ذلك معدات املختربات ) أ[(

  املربدة مثل الطاردات املركزية الفائقة؛
  تنظيف أو إعادة تشغيل أو إصالح أو إعادة بناء العناصر أو التجميعات اإللكترونية؛  )ب(
  حفظ املنشورات واحملفوظات؛  )ج(
  ختربات؛تعقيم املواد يف امل  )د(
  كربونات البترولية اإلمجالية يف املياه؛ اختبار الزيوت والشحوم واهليدرو  )ه(
  اختبار القار يف مواد رصف الطرق؛  )و(
  بصمات األصابع يف الطب الشرعي؛  )ز(
  :مجيع االستخدامات املختربية والتحليلية لربوميد امليثيل باستثناء  )ح(

  :االستخدام كمرجع أو معيار  ‘١’
  يرة املعدات اليت تستخدم بروميد امليثيل؛ملعا  -
  لرصد مستويات انبعاثات بروميد امليثيل؛  -
لتحديد مستويات بقايا بروميد امليثيل يف البضائع واملنشآت   -

  والسلع؛
  يف الدراسات املختربية املتعلقة بالسمية؛  ‘٢’
  ملقارنة فعالية بروميد امليثيل وبدائله داخل املخترب؛  ‘٣’
  امل خمتربي يتم تدمريه يف تفاعل كيميائي بطريقة املواد الوسيطة؛كع  ‘٤’
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اختبار مواد عضوية يف الفحم من اإلعفاء الشامل لالستعماالت املختربية والتحليلية   )ط(
  ؛.]للمواد اخلاضعة للرقابة

توسيع نطاق تطبيق اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية ليشمل أيضاً   - ١
 كانون ٣١ حىت ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ من ٥من املادة ) ١(دان العاملة مبوجب الفقرة البل

 بالنسبة جلميع املواد اخلاضعة للرقابة باستثناء املواد املذكورة يف اموعة الثالثة ٢٠١٠ديسمرب /األول
اهليدرو ات الكربون مركّب[واموعة األوىل من املرفق جيم ] ثالثي كلورو اإليثان[من املرفق باء 

  جلميع املواد املستنفدة لألوزون؛ ٢٠١٥، واعتباراً من عام ]بروميد امليثيل[واملرفق هاء ]  فلوريةكلورية
 حىت عام ٢٠١١ املختربية والتحليلية بعد عام لالستخداماتمتديد اإلعفاء الشامل   - ٢
٢٠١٥:  

نسبة جلميع املواد اخلاضعة  بال٥من املادة ) ١( مبوجب الفقرة العاملةلألطراف   )أ(
واموعة األوىل ] ثالثي كلورو اإليثان[للرقابة باستثناء املواد الواردة يف اموعة الثالثة من املرفق باء 

  ؛]بروميد امليثيل[واملرفق هاء ]  فلوريةاهليدرو كلوريةمركّبات الكربون [من املرفق جيم 
 بالنسبة جلميع املواد ٥من املادة ) ١(ة جلميع األطراف غري العاملة مبوجب الفقر  )ب(

اهليدرو مركبات الكربون [اخلاضعة للرقابة باستثناء املواد الواردة يف اموعة األوىل من املرفق جيم 
  :] فلوريةكلورية

  :إزالة االستخدامات التالية من اإلعفاء الشامل لالستخدامات املختربية والتحليلية  - ٣[
  :حتليل ما يلي  )أ(

  الزرنيخ  ‘١’
  الصفريات  ‘٢’
  الكلوريد يف احملاليل امللحية  ‘٣’
  النحاس األمحر  ‘٤’
  غلوكونات النحاس  ‘٥’
  سيانوكوباالمني  ‘٦’
  فورازوليدون  ‘٧’
  ) ثالثي فلورو اإليثان- ٢، ٢، ٢ - كلور - برومو ١(هالوثان   ‘٨’
  سيمثيكون  ‘٩’
  الكربيت  ‘١٠’
  ترمييثوبرمي  ‘١١’
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  :حتديد ما يلي  )ب(
  وزن النوعي يف عينات األمسنتال  ‘١’
  الصالبة النسبية للجلد  ‘٢’
  قيمة اليود/دليل  ‘٣’
  قيمة الربوم/دليل  ‘٤’
  قيمة اهليدروكسيل/دليل  ‘٥’
  ) مثالً ألقنعة الغاز ومصايف أو علب التنفس(أزمان االختراق   ‘٦’

  :استعمال املواد اخلاضعة للرقابة كمذيب ملا يلي  )ج(
  ويل ملنظِّمات األسيتاتديسيزون للعالج األ  ‘١’
  املعايرات اليودومترية  ‘٢’
  عمليات تكوين امليثيل ثنائي الفلور  ‘٣’
  التركيب العضوي  ‘٤’
  البوليمريات  ‘٥’
شعة حتت احلمراء األ) (املطياف الضوئي (ئيتصوير الطيف الضو  ‘٦’

  )خلوفوق البنفسجية ا
  ؛والربوميدوديد م بني السوائل من أجل حتليل اإليأسلوب للتقسي  )د(
استخالص اليودين ومشتقاته واملستخلصات الدرقية من التحضريات   )ه(

  ؛]الصيدالنية شبه الصلبة
تشجيع مجيع األطراف على أن حتثّ منظماا الوطنية لوضع املعايري على أن تقوم   - ٤

راءات املختربية بتعيني واستعراض تلك املعايري اليت تصرح باستعمال املواد املستنفدة لألوزون يف اإلج
والتحليلية بغرض اعتماد منتجات وعمليات خمتربية وحتليلية خالية من املواد املستنفدة لألوزون كلما 

  ؛)مبا يف ذلك املذيبات والتكنولوجيات(أمكن، 
مطالبة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الكيميائية التابعة   - ٥

 وتقدمي قائمة باالستخدامات املختربية ١٩/١٨ التقرير املطلوب مبوجب املقرر للفريق بإكمال
ستخدامات اليت ال توجد هلا والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون على النحو املطلوب، مبا يف ذلك اال

  بدائل؛
اد مستنفدة القيام بالتحديد بتعيني األساليب املعيارية الدولية والوطنية اليت تتطلب استعمال مو

  .لألوزون وبيان األساليب املعيارية البديلة املناظرة اليت ال تصرح باستعمال مواد مستنفدة لألوزون
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وعند اقتراح بدائل ينبغي أن ينظر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف التوافر التقين 
وكذلك كفالة أن تتوفر [غري العاملة ا  والبلدان ٥واالقتصادي لتلك البدائل يف البلدان العاملة باملادة 
  )]من ناحية الدقة أو حدود الكشف مثالً(يف تلك البدائل خصائص إحصائية مشاة أو أفضل 

مطالبة أمانة األوزون بتحديث قائمة االستخدامات املختربية والتحليلية اليت وافقت   - ٦
 القرار لشامل على النحو املطلوب يفاألطراف على أالّ تكون مؤهلة بعد اآلن مبوجب اإلعفاء ا

  ؛١٠/١٩
مطالبة األطراف أن تقوم بإجراء دراسة استقصائي حملية إلمكانية االستعاضة عن   - ٧

املواد املستنفدة لألوزون يف تلك االستخدامات املختربية والتحليلية املذكورة يف تقرير فريق التكنولوجيا 
] أمانة األوزون] [فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[ات إىل والتقييم االقتصادي وتقدمي هذه املعلوم

  ].٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١حبلول [

  تصنيع كعوامل للرقابة اخلاضعة املواد استخداماتقائمة  :[  ]/٢١املقرر مشروع   -باء 

  : ما يليإن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يقرر
 للمواد اخلاضعة للرقابة بوصفها اجلدول ألف املنقح الوارد يف االستخدامات التاليةأن يعتمد 

  ١٩/١٥املقرر 

  املادة  تطبيقات عوامل التصنيع  الرقم
 يف )NCl3(  ثالثي كلوريد النيتروجنيالقضاء على ١

  والقلوياتإنتاج الكلور 
  رابع كلوريد الكربون

 العادمغاز عن طريق امتصاص  يناسترجاع الكلور ٢
   والقلوياتلور إنتاج الكيف

  رابع كلوريد الكربون

  رابع كلوريد الكربون  كلوراملطاط امل إنتاج ٣
  رابع كلوريد الكربون ندوسلفاناإل إنتاج ٤
  رابع كلوريد الكربون  بروفني اإليبو إنتاج ٥
  رابع كلوريد الكربون )CSM(  بوليو ليفني الكلور املسلفنإنتاج  ٦
  بع كلوريد الكربونرا  )PPTA( أراميد بوليمر إنتاج ٧
 (CFC-11) ١١ -كلورو فلورو كربون   االصطناعيةلياف األ صفائح إنتاج ٨

   كلوريد الكربونرابع   الربافني املكلورإنتاج ٩
التمثيل الكيماوي الضوئي للسالئف املكونة من  ١٠

البوليثريبول بريوكسيد كامل الفلورة للبوليثريات 
  لوظيفةكاملة الفلورة واملشتقات ثنائية ا

 (CFC-12) ١٢ -كلورو فلورو كربون

اختزال البوليبريوكسيد كامل الفلورة الوسيط يف  ١١
  إنتاج 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 ١٢
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  املادة  تطبيقات عوامل التصنيع  الرقم
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج سيكالدمي ١٣
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج بوليربوبني املكلور ١٤
  رابع كلوريد الكربون   املكلورEVAإنتاج  ١٥
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج مشتقات ايزو سيانيت امليثيل ١٦
  رابع كلوريد الكربون   فينوكسي برتلدهايد- ٣إنتاج  ١٧
  رابع كلوريد الكربون   ميثلربيدين- ٥ - كلورو - ٢إنتاج  ١٨
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج امييداكلوبريد ١٩
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج بيوبروفرتين ٢٠
  رابع كلوريد الكربون  إنتاج أوكسديازون ٢١
  رابع كلوريد الكربون   ميثاالنيلني املكلور-إنتاج ن  ٢٢
  رابع كلوريد الكربون  وثيازول ثنائي كلورو يرت- ٣، ١إنتاج  ٢٣
  برومو كلورو امليثان  برومة بوليمر سيترين ٢٤
 ثنائي كلورو فينوكسي استيك أسيد - ٤، ٢ختليق  ٢٥

  )محض(
  رابع كلوريد الكربون

 رابع كلوريد الكربون  ختليق ثنائي بريوكسي ثنائي الكربونات ٢٦
 نرابع كلوريد الكربو  إنتاج سيانوكوباالمني املشع  ٢٧
  (CFC-113) ١١٣ -كلورو فلورو كربون  إنتاج ألياف البوليايتلن عالية املُعاملْ  ٢٨

  رابع كلوريد الكربون  تصنيع أحادى كلوريد الفينيل  ٢٩
  بروموكلورو امليثان  تصنيع سلتاميسيلني ٣٠
  رابع كلوريد الكربون )مبيد(إنتاج برالثرين  ٣١
  رابع كلوريد الكربون  )أصباغ(نيتروبرتلدهايد  -إنتاج أ  ٣٢
 رابع كلوريد الكربون  ثيوفيناكربوكسلدهايد-٢ -مثيل  - ٣إنتاج  ٣٣
 رابع كلوريد الكربون   ثيوفينيكربوكسلدهايد -٢إنتاج  ٣٤
 رابع كلوريد الكربون   ثيوفني اإليثانول-٢إنتاج  ٣٥
 بونرابع كلوريد الكر  )DNBC - 3,5( ثنائي نيتروبرتولكلوريد -٥، ٣إنتاج  ٣٦
 رابع كلوريد الكربون   كيتون- ٣ - برتأيزوثيازول -٢، ١إنتاج   ٣٧
 رابع كلوريد الكربون   نتروبرتالديهايد-إنتاج م   ٣٨
 رابع كلوريد الكربون  إنتاج تايكلوبدين  ٣٩
 رابع كلوريد الكربون  نترو كحول البرتيل-إنتاج بارا  ٤٠
 نرابع كلوريد الكربو  إنتاج تولكلوفوس امليثيل  ٤١
  رابع كلوريد الكربون  إيدين الفينيلن متعدد الفلوريد اجإنت  ٤٢
  رابع كلوريد الكربون  البرتويل إيتيل فلور رابع أسيتاتإنتاج   ٤٣
  رابع كلوريد الكربون  رابع بروموفينولإنتاج   ٤٤
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   مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون وفرص ختفيضها/[  ]:٢١مشروع املقرر   -جيم 

  سرييةمذكرة تف
يف سياق دراسة حاالت التخزين اليت مجعتها األمانة الحظ االحتاد األورويب أن كميات كبرية 
من املخزونات تتصل بتخزين رابع كلوريد الكربون لتدمريها يف سنة الحقة، وهو ما يتسق مع 

ه القائمة الدول وتناظر معظم الكميات املدرجة يف هذ. املمارسة العادية يف إنتاج الصناعة الكيميائية
األعضاء يف االحتاد األورويب اليت توجد فيها عمليات إنتاج كيميائي صناعي تؤدي إىل منتجات ثانوية 

  .أو إنتاج مشترك لرابع كلوريد الكربون الذي يتم ختزينه لتدمريه يف مرحلة الحقة
تدرجيي من رابع ومن ناحية أخرى ويف سياق دراسة التقرير عن تقليل االنبعاثات والتخلّص ال

 للجنة التنفيذية، مت اإلعراب عن القلق فيما يتصل ٥٥/٤٥كلوريد الكربون اليت أُجريت مبوجب املقرر 
ويبدو أن . باالختالفات بني التركيزات يف الغالف اجلوي واالنبعاثات اليت أبلغت عنها األطراف

ؤخذ يف احلسبان يف العملية املعتادة  طن سنوياً من رابع كلوريد الكربون مل ت٤٠ ٠٠٠االنبعاثات حىت 
  .للتبليغ بواسطة آليات تعقُّب االنبعاثات

وهذا القلق ليس جديداً، حيث طُلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف عام 
، ولكنه مل يتمكّن من ١٨/١٠ أن يقدم معلومات إىل األطراف عن هذه القضية مبوجب املقرر ٢٠٠٦

  .ملهمة على النحو الصحيح بسبب صعوبات احلصول على البيانات ذات الصلةاستكمال هذه ا
ومناطق االنبعاثات الرئيسية احملددة يف تقرير اللجنة التنفيذية هي جنوب شرق آسيا والصني 

  .وأمريكا الشمالية وأوروبا
انبعاث ويواصل االحتاد األورويب حبث اإلنتاج الكيميائي الصناعي الذي ميكن أن يؤدي إىل 

رابع كلوريد الكربون ويدعو األطراف األخرى اليت توجد لديها مرافق صناعية مشاة للقيام بدراسة 
  .داخلية لتوضيح مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون، دف تعيني مصدر االختالفات املشار إليها

جم االنبعاثات ويعتقد االحتاد األورويب أن هذه القضية تستحق بذل جهود كبرية، نظراً حل
املصاحبة اليت مل يتم حتديد هويتها، واليت تنطوي على قيمة كبرية لتوضيح الطريقة اليت تتعامل ا 
األطراف مع اإلنتاج الصناعي لرابع كلوريد الكربون واإلنتاج الثانوي أو اإلنتاج املشترك لرابع كلوريد 

  .الكربون عند إنتاج مواد كيميائية أخرى

  مشروع مقرر
  :إن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يقرر

 بشأن مصادر انبعاثات رابع كلوريد الكربون والفرص املتاحة ١٧/١٠ إىل املقرر إذ يشري
 يف احلصول على للتخفيض، والصعوبات اليت أعرب عنها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  البيانات ذات الصلة إلجراء التحليل املطلوب،
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اإلعراب عن القلق من االختالف الكبري بني االنبعاثات اليت مت التبليغ عنها رر وإذ يك
 يف تقديروالتركيزات اليت لوحظت يف الغالف اجلوي، وهو اختالف يشري بوضوح إىل تقليل كبري 

  حجم االنبعاثات الصادرة عن النشاط الصناعي،
 دال من بروتوكول ٢  مبوجب املادةالرقابة االلتزامات بكفالة تدابري وإذ ال تغيب عن باله

  مونتريال بشأن إنتاج واستهالك رابع كلوريد الكربون،
  ،ألساسيةتركيز االيف ختفيض االنبعاثات ملستويات ورغبة منه 
 الصادر عن االجتماع الثامن واخلمسني UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/50 التقرير وإذ يالحظ

عاثات والتخلّص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون يف ضوء للجنة التنفيذية واملتعلق بتخفيضات االنب
الجتماع املقدم ل الصادر عن االجتماع الثامن عشر لألطراف وتقريرها الشفوي ١٨/١٠املقرر 

قديرات النموذجية حسب التنبعاثات االالعشرين لألطراف والذي خلص إىل أن التخفيض السريع يف 
 أقل كثرياً عن هو) ٧ من الصناعة وبيانات املادة ند إىل معلوماتأي اليت تست (اعدوقاملأخوذة من ال

  االنبعاثات املستمدة من القياسات اجلوية لنطاق دورة احلياة اجلوية احملددة علمياً،
يورد أن االخنفاض يف التقرير املقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن  وإذ يالحظ

وأشار التقرير .  اخلاضعة للرقابة يقابله فيما يبدو مصدر جديد سريع النمواالنبعاثات من االستخدامات
منو استكشاف منتجات ذات سرعة ضرورة ذلك ببأن األمر يتطلب مزيداً من العمل مع تقدمي مثال ل

 وعواقبها على اإلنتاج املشترك لرابع كلوريد ٢٢ - مثل مركّبات الكربون اهليدرو كلورية فلورية عالية
  ،٢٢ – فلورية اهليدرو كلوريةبون عن إنتاج املنتجات الوسيطة ملركبات الكربون الكر

أن يطلب من األطراف أن تعيد النظر يف إنتاجها واستهالكها ومصادر انبعاثاا من   - ١
يتصل بذلك من اإلنتاج واالستهالك واالنبعاثات املصاحبة،  مافحص رابع كلوريد الكربون من خالل 

طالق عن طريق املنتجات وجماري النفايات، وتوجيه اهتمام خاص لإلنتاج املشترك مبا يف ذلك اإل
  والثانوي لرابع كلوريد الكربون يف الكلوروفورم وغريه من عمليات اإلنتاج الكيميائي الصناعي؛

أن يطلب من األطراف تزويد فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، من خالل أمانة   - ٢
، وأن يشمل ١علومات ذات الصلة والناشئة عن االستعراض الذي جيري وفقاً للفقرة األوزون، بامل

  :ذلك
 اانبعاثاوتقدير ، وسعتها رابع كلوريد الكربون املنشأة لغرض إنتاجعدد املرافق   )أ(
  السنوية؛

املصانع اليت ميكن أن تؤدي إىل إنتاج مشترك أو ثانوي لرابع كلوريد /عدد املرافق  )ب(
وتدابري اإلدارة املتصلة نوع عمليات اإلنتاج الكيميائي وسعتها ون، مبا يف ذلك املعلومات عن الكرب

  برابع كلوريد الكربون وتقدير لالنبعاثات السنوية؛
  عدد مرافق تدمري رابع كلوريد الكربون؛  )ج(
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 الكميات املوجودة من رابع كلوريد الكربون املُنتجة أو احملتفظ ا يف املخازن  )د(
  ألغراض املنتجات الوسيطة وتطبيقات عوامل التصنيع؛

كميات النفايات املوجودة والكميات العارضة من رابع كلوريد الكربون اليت مل يتم   )ه(
  تدمريها؛

 تقييمه يف عند إجراءأن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بأن يقوم،   - ٣
للمواد املستنفدة لألوزون يف االستخدامات املعفاة مثل عوامل  البدائل الكيميائية بدراسة، ٢٠١٠عام 

، للمنتجات املصنعة النوعية البدائل، مبا يف ذلك البدائل دراسةالتصنيع واملنتجات الوسيطة وكذلك 
  بعوامل التصنيع واملنتجات الوسيطة؛

لقيام بدراسة يرجو من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي ا  - ٤
وحلّ العناصر اليت تؤدي إىل تسوية االختالف الكبري يف االنبعاثات املُبلّغ عنها واالنبعاثات اليت مت 

  استنتاجها من قياسات الغالف اجلوي؛
أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفريق التقييم العلمي تقدمي تقرير   - ٥

 ونتائج الدراسة ٢ع مراعاة املعلومات الواردة من األطراف وفقاً للفقرة عن استنتاجام ذات الصلة، م
 تقرير يف الوقت املناسب لعرضه على االجتماع الثالثني للفريق العامل  ذلك وتقدمي٣وفقاً للفقرة 

  .٢٠١٠املفتوح العضوية لينظر فيه االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف 

خمزونات املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال عاجلة م/[  ]: ٢١مشروع املقرر   -دال 
  )١٨/١٧املقرر (

  مذكرة تفسريية

 السادس والعشرين مسألة خمزونات املواد هاجتماع قش الفريق العامل املفتوح العضوية يفان
طراف وقد تبني أن عدداً من األ. الستخدامات املعفاة يف سنوات مستقبلةل املخصصةاملستنفدة لألوزون 

وميثل هذا . قام بتخزين مواد مستنفدة لألوزون جتاوزت مستويات إنتاجها واستهالكها املقررة
  :التجاوز

إنتاج مواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها من أجل التدمري احمللي أو   )أ(
  ؛قبلةالتصدير للتدمري يف سنة م

 حملياً ا ختزينها من أجل استخدامهإنتاج مواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت  )ب(
  ؛قبلةمكمادة وسيطة أو تصديرها من أجل هذا االستخدام يف سنة 

إنتاج مواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها لتصديرها لتلبية حاجات حملية   )ج(
  ؛قبلةمأساسية لبلدان نامية يف سنة 

ام وختزينها من أجل استخدامها حملياً مواد مستنفدة لألوزون مت استريادها يف ذلك الع  )د(
  .قبلةمكمادة وسيطة يف سنة 
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هو الذي يتسق مع الربوتوكول استناداً وحده ) د(وقد الحظت األمانة أنه يبدو أن التصور 
وقد قيل للفريق العامل أن اللجنة خلصت بشكل مؤقت إىل أنه إذا ). ١املرفق  (٧/٣٠إىل املقرر 

ألمانة أن تبلغ ا إىل جلنة التنفيذ لكي تنظر فيها حالة ، على ا أخرىمرة) ج (-)أ (احلاالتحدثت 
  .تبارها حاالت عدم امتثال حمتملةحبالة باع

، عند نظرها يف هذه القضية بشكل كامل، أن حتيط ١٨/١٧وقد قررت األطراف يف املقرر 
يعترب ) د(ىل أن التصور ؛ وأن تشري إىل أن جلنة التنفيذ خلصت إالسابق ذكرهاعلماً باحلاالت األربع 

على أي حال متفقاً مع أحكام بروتوكول مونتريال ومقررات اجتماعات األطراف؛ وأن تطلب إىل 
األمانة أن حتتفظ بسجل موحد باحلاالت اليت فسرت فيها األطراف أن أوضاعها جاءت نتيجة 

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

 إلجراء عدم االمتثال  ستقوم جلنة التنفيذ مبعاجلتها وفقا١ًالتصورات اجلديدة اليت ال تغطيها الفقرة 
 والعشرون احلادين توافق على أن يعيد االجتماع الوارد يف الربوتوكول واملمارسات املرعية مبوجبه؛ وأ

  . من املقرر٣لألطراف النظر يف القضية يف ضوء املعلومات امعة وفقاً للفقرة 
ومن ). ج (-)أ( يف التصورات الوارد وصفهاوقد أعدت األمانة سجالً موحداً باحلاالت 

لتاسع والعشرون يف هذا األمر وأن يقدم  اهاجتماعالفريق العامل املفتوح العضوية يف املتوقع أن ينظر 
  . والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريالادي، إىل االجتماع احلحسبما هو مناسب، هتوصيات

  اإلجراء
 طرحيتعني ويف هذا السياق : معاجلة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال

  :سؤالني
وليس يف (ل يفي التصدير بعد أكثر من سنة الحقة بالنظر إىل لغة املقرر، ه: األول  )أ(
  بالتفسري الوارد يف املقرر وما عرضته األطراف من أا جتاوزت يف اإلنتاج؟) السنة التالية
بالنظر إىل حقيقة أن التدقيقات اليت يقوم ا الصندوق املتعدد األطراف متس : والثاين  )ب(

، فهل عرض مثل هذه األمور على جلنة التنفيذ خيلق ٥ادة  من امل١فقط األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
اختالالً يف التوازن يتعني بسببه إعادة النظر يف اعتماد تلك األطراف على املقرر يف حني ال يتم إعادة 

  للمقرر؟٥ من املادة ١النظر يف استخدام األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

، مع األخذ يف االعتبار ٥ و٢ املادتني إىل ج متسق ملعاجلةمثة حاجة : ورقة غرفة اجتماع حمتملة
وحنن على استعداد للمشاركة يف وضع . بااللتزامات املقطوعة يف إطار الصندوق املتعدد األطراف

عناصر ورقة غرفة االجتماعات وتوضيحها من أجل كفالة ج متسق وتوفري مسارات للتفسري 
  .الجتماع األطراف
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  اقتراح

جتماع األطراف، لكي يتابع هذه احلاالت احملتملة من عدم االمتثال، أن ينظر يف ميكن ال
  :معاجلة القضايا على النحو التايل، استناداً إىل توليفة من اخليارات اليت ناقشتها األطراف

 يف سنة الرقابةميكن الجتماع األطراف أن يوضح بأن الكميات املنتجة زيادة على حدود 
ها من خالل إطار حملي لإلبالغ والرصد، وأنه حيث يكون قد مت تصديرها من أجل معينة ميكن تسجيل

احتياجات حملية أساسية، أو استخدامها كمادة وسيطة، أو تدمريها، يتم استقطاعها يف السنة التالية، 
شريطة أن يكون لدى الطرف املعين نظاماً حملياً معموالً به لكفالة استخدام الكميات املخصصة يف 

وينبغي ألي إطار لإلبالغ من هذا القبيل أن يأخذ يف اعتباره التزامات اإلبالغ . ألغراض املستهدفةا
  . وأن يبلغ أمانة األوزون بوصف ملثل هذه النظم احملليةالقائمة، 

 أن تقيم وجود تلك النظم احمللية ،يف أي من هذه احلاالت] األمانة] [جلنة التنفيذ[ويتعني على 
  .وفعاليتها

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

وشريطة أن يكون بإمكان األمانة أن ختلص إىل أن التدمري أو االستخدام كمادة وسيطة أو 
من سنته ]] سنة واحدة] [ أشهر٣[خالل [، قد مت )ج( أو )ب( أو )أ( مع التصورات ياًالتصدير متش
، فإنه ال يتعني أن تنظر جلنة ]مت بشكل عرضي] التخزين[وأا دللت على أن اإلنتاج [املستهدفة، 

  .التنفيذ يف هذه احلاالت

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

  .ينبغي عرض هذه احلاالت على اجتماع األطراف

  :احلجج
  الشفافية -
 املنظور العملي لألمور -

  قرر ممشروع

  : يقررألطرافل  احلادي والعشرينجتماعإن اال

يع األطراف باإلبالغ عن كل اإلنتاج من املواد املستنفدة لألوزون، مبا أن يذكر مج -١
  ؛يف ذلك اإلنتاج الثانوي غري املرغوب فيه أو غري املقصود، للتمكني من احتساب استهالكها
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أن يشري إىل أنه قد طلب إىل األمانة أن حتتفظ بسجل موحد للحاالت اليت فسرت  -٢
 :ة لواحد من التصورات التاليةفيها األطراف أن أوضاعها كانت نتيج

إنتاج ملواد مستنفدة لألوزون يف ذلك العام مت ختزينها من أجل التدمري احمللي أو   )أ(
  التصدير للتدمري يف سنة مستقبلة؛

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

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

وأن تضمن هذا السجل يف وثائق جلنة التنفيذ، بغرض العلم فقط، عالوة على تضمينه يف تقرير األمانة 
  ؛ من الربوتوكول٧ للمادة مة من األطراف وفقاًعن البيانات املقد

  طرفا١٢ً تشمل ١٩٩٩ حالة منذ عام ٢٣ بأن األمانة أبلغت عن أن حييط علماً -٣
وح هلا بإنتاج أو استهالك مواد مستنفدة لألوزون معينة يف سنة حمددة وفسرت مجتاوزت املستوى املس

  ؛١ يف الفقرة ةات املذكوربأن إنتاجها أو استهالكها الزائدين ميثالن أحد التصور

بتسجيل ] ييسر] [يسمح[ لإلبالغ والرصد  األطراف أن تنشئ إطاراًيشترط منأن  -٤
الكميات املنتجة بالتجاوز حلدود املراقبة يف سنة معينة، وأنه حيثما يكون قد مت تصديرها من أجل 

ستقطعت يف السنة التالية، االحتياجات احمللية األساسية، أو استخدمت كمادة وسيطة، أو دمرت، فإا ا
  ؛٧مع األخذ يف االعتبار باشتراطات اإلبالغ مبوجب املادة 

 ١أن يشترط على أي طرف يبلغ عن إنتاج زائد تغطيه التصورات الواردة يف الفقرة  -٥
خالل [أن يكون لديه نظام حملي معمول به لكفالة استخدام الكميات املخصصة يف الغرض املستهدف 

  ؛]]احدةسنة و] [ أشهر٣[

أن يطلب إىل األمانة أن تضع معايري من أجل تقييم ما إن كان ذلك النظام احمللي  -٦
، وأن تقدم ]]سنة واحدة] [ أشهر٣[خالل [يكفل استخدام الكميات املخصصة يف الغرض املستهدف 

  ؛لألطراف للنظر فيه] ××[ذلك إىل االجتماع 

ف اليت تبلغ عن إنتاج زائد أن يطلب إىل األمانة أن تواصل حتليل حاالت األطرا -٧
سنوات الحقة وأن تعرض ذلك على جلنة التنفيذ ] ٢] [٣] [٤[ يف أكثر من مرتني يف ٧مبوجب املادة 

  ؛٥ و٤ اليت ال تتمشى مع الفقرتني تملواصلة النظر يف تلك احلاال

ا  ستقوم جلنة التنفيذ مبعاجلته١أن يسلم بأن التصورات اجلديدة اليت ال تغطيها الفقرة  -٨
  . إلجراء عدم االمتثال الوارد يف الربوتوكول واملعايري املرعية مبوجبهوفقاً
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  تقييم اآللية املالية لربوتوكول مونتريال/[  ]: ٢١مشروع املقرر   -هاء 
  : يقررألطرافل  احلادي والعشرينجتماعإن اال

بتقدمي تقريره إىل  لربوتوكول مونتريال قبل وقت كاف يسمح املاليةأن يتم إجراء تقييم لآللية 
وتتفق األطراف على اختصاصات ذلك ]. ٢٠١٦] [٢٠١٣] [٢٠١٢[ يف لألطراف[   ] االجتماع 
  .]من املوعد املقرر لتقدمي تقرير التقييم] عامني] [عام[التقييم قبل 

  التقوية املؤسسية/[  ]: ٢١مشروع مقرر   -واو 
  :يقررإن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف 

 أن األطراف يف بروتوكول مونتريال قد قطعت تعهداً صارماً باستعادة  اعتبارهإذ يضع يف
  طبقة األوزون ومحايتها،

 أن دعم التقوية املؤسسية من جانب الصندوق املتعدد األطراف قد أدى دوراً بالغ إذ يقر
درجيي من املواد  بااللتزام بتعهداا بشأن التخلص الت٥األمهية يف السماح لألطراف العاملة باملادة 

  املستنفدة لألوزون،
 أن وحدات األوزون الوطنية هي الضمان للنجاح الطويل األمد لربوتوكول وإذ يدرك

  مونتريال،
 قد اكتسبت قدرة على ٥ أن وحدات األوزون الوطنية لدى األطراف العاملة باملادة وإذ يعلم

   نتيجةً لدعم التقوية املؤسسية،التعامل مع التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
 ٥ ضخامة حجم العمل الذي ال يزال يتعني على األطراف العاملة باملادة وإذ يأخذ يف اعتباره

جماته متطلعةً إىل تعزيز التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات ورابع 
استهالك بروميد امليثيل والتخلص التدرجيي كلوريد الكربون، وكذلك تعزيز التخلص التدرجيي من 

   فلورية؛اهليدرو كلوريةاملبكر من مركبات الكربون 
 بأن التقوية املؤسسية هي إحدى العناصر املهمة املتصلة مبسائل السياسات املضمنة يف وإذ يقر

   فلورية،اهليدرو كلوريةمعايري خطة إدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 اخلاص باللجنة التنفيذية حيد من طلبات التمويل لتجديد ٥٧/٣٦ بأن املقرر  أيضاًوإذ يقر

   يف املستويات احلالية،٢٠١٠ديسمرب /مشاريع التقوية املؤسسية حىت اية كانون األول
 على ٥ أن مثل هذا املقرر ميكن أن يعرض للخطر قدرة األطراف العاملة باملادة وإذ يدرك
   ينطوي عليه التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون،معاجلة التعقيد الذي

يطلب من اللجنة التنفيذية على وجه االستعجال متديد وزيادة مستويات الدعم املايل   - ١
، آخذةً يف اعتبارها النتائج اليت توصلت إليها ٥ملتطلبات التقوية املؤسسية من األطراف العاملة باملادة 

: ٢٠١٠التقوية املؤسسية بنهاية عام ’ بشأن ٥٧/٦٣دد األطراف يف الوثيقة أمانة الصندوق املتع
  .‘التمويل واملستويات
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 املرفق الثاين

  )١(ملخص أعمال أفرقة االتصال

مات الضرورية، واستعراض كتيب تعيينات افريق االتصال املعين بتعيينات االستخد  - ألف
بون الكلورية الفلورية ألجهزة استنشاق االستخدامات الضرورية، ومحلة إنتاج مركبات الكر

  اجلرعات املقننة
  تقرير الرئيسيني املشاركني عن أعمال الفريق  - ١

ويشكر الرئيسان املشاركان املشاركني . اجتمع هذا الفريق أربع مرات على مدى أربعة أيام
لصندوق املتعدد على مشاركتهم النشطة والبناءة، ويشكران جلنة اخليارات التقنية الطبية وأمانة ا

األطراف والوكاالت املنفذة على حضورها، ويعربان عن امتناما للمساعدة اليت قدمتها أمانة 
 .ألوزونا

 إعفاءات االستخدامات الضرورية

مرفق، بوصفه التذييل ألف، نص مقترح موجود بالكامل بني معقوفتني الختاذ قرار يف املستقبل 
ونشري إىل أن الفريق يعتزم يف . ٢٠١٠االستخدامات الضرورية لعام بشأن التوصيات املتعلقة بتعيينات 

 ٥ مبوجب املادة العاملةهذه املرحلة احلصول على قرار واحد أثناء اجتماع األطراف يشمل األطراف 
ويشتمل هذا النص على بعض العناصر اجلديدة .  على حد سواء،٥ مبوجب املادة غري العاملةواألطراف 

  .تعني إجراء مزيد من املناقشة بشأن صلتها مبسألة محلة اإلنتاجاملقترحة اليت ي

  الكتيب
استهل الفريق مناقشات بشأن املزيد من البيانات واملعلومات الالزمة اليت حددها فريق 
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره املرحلي بوصفها بيانات ومعلومات مل تغط تغيطة كاملة يف 

وأشري إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي . مات الضرورية اليت تسلمهااتعيينات االستخد
 هذا العام ال يضمن أن تتوصل جلنة ة ضرورياتأوضح جبالء يف تقريره أن تقدمي توصية بشأن استخدام

  .اخليارات التقنية الطبية إىل استنتاج مماثل عندما تستعرض التعيينات يف املستقبل
غرات يف املعلومات، ال سيما بالنسبة للبيانات عن مدى توفر بدائل ملركبات وجرى حتديد ث

الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة للطرف الذي يطلب 
  .التعيينات واألسواق اليت تصدر إليها، على حد سواء، ومدى قدرما على شراء هذه البدائل

 يف التغيريات اليت اقترحت جلنة اخليارات التقنية الطبية إدخاهلا على كتيب ولذلك، نظر الفريق
نات بشأن يتعيينات االستخدامات الضرورية، الذي يوفر توجيهات مفصلة لألطراف اليت تطلب التعي

  .٤/٢٥ مبوجب أحكام املقرر ضرورااملعلومات الالزمة لتقييم مدى 
                                                        

  .ا أفرقة االتصال دون حترير رمسيعدررات الواردة فيها بالصيغة اليت أتستنسخ امللخصات ومشاريع املق  )١(
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الفقرات أحدثتهاديل الكتيب لرياعي التغيريات اليت ـعفق بالفعل على توالحظ الفريق أنه ات 
وقد طُلب من جلنة . وسريسل الكتيب املنقح قريباً إىل مجيع األطراف. ٢٠/٣ من املقرر ٣ - ١

 اقتراح مزيد من التغيريات لكي تنظر فيها ٢٠/٣ من املقرر ٤اخليارات التقنية الطبية يف الفقرة 
 أثناء السنة األوىل من عمليات تقييم تعيينات االستخدامات الضرورية األطراف يف ضوء اخلربة املكتسبة

  .٥ مبوجب املادة العاملةاليت قدمتها األطراف 
وقد أثريت يف مناقشات الفريق شواغل عامة بشأن مستوى التفصيل الذي يبدو أنه متوقع 

وينطبق . لبيانات وتقدميهابالنسبة للعديد من التغيريات املقترحة، وأنه قد يكون من الصعب مجع هذه ا
من تقرير فريق التكنولوجيا ٨ و٧رح إدخاهلا على الفقرتني هذا بصورة خاصة على التغيريات اليت اقت 

وأثريت قضايا مسائل . والتقييم االقتصادي، اللتني تتناوالن املعلومات اموعة من أسواق التصدير
ق باملساواة حيث ال يبدو أنه يتعني على األطراف السيادة والسرية احملتملة، كما أثريت مسائل تتعل

  . تقدمي معلومات من هذا القبيل٢ مبوجب املادة العاملة
وبدالً من ذلك، أشارت األطراف إىل أن إنتاج مركبات الكربون الكلورية الفلورية ألسواق 

كما " ضرورةال"، وإىل أن هذه املعلومات ستكون مهمة يف حتديد ٥التصدير خاص بتعيينات املادة 
  .٤/٢٥يقتضي املقرر 

ورأت بعض األطراف أنه سيكون من املهم جداً أن تتيح أية تغيريات أخرى يف الكتيب فترة 
، حبيث ال تطلب املعلومات اإلضافية إال اعتباراً من عام ٥ مبوجب املادة العاملةانتقالية لألطراف 

 التعيينات اليت تقدم يف عام يفات ، ورأت أطراف أخرى أن من املهم إدراج هذه املعلوم٢٠١١
٢٠١٠.  

وشعرت بعض األطراف أن العديد من التغيريات مل تراع احلالة احملددة والصعوبات اليت 
  .٥ مبوجب املادة العاملةتواجهها األطراف 

ويرد نص التغريات املوصى ا حماطاً بالكامل مبعقوفتني، مبا يف ذلك بعض التغيريات اإلضافية 
  . باء يف هذا التقريراملرفقا الفريق والنص الذي اقترحه، بوصفه اليت أدخله

  محلة اإلنتاج
أُبرزت تعقيدات مسألة محلة اإلنتاج املتعلقة باملسائل التقنية واإلدارية والتوقيت واإلدارة اليت 

  .يتعني أن تناقش مجيعها
 قد تلزم حلملة وحدد الفريق يف وقت مبكر كمية مركبات الكربون الكلورية الفلورية اليت

ويبدو أن قدراً كبرياً من عدم اليقني حييط بالعرض والطلب، . إنتاج بوصفها إحدى القضايا األساسية
 أخطاراً حمتملة دد إمداد األطراف بالكميات املستثناة ٢٠١٠كليهما، مما يشكل اعتباراً من عام 

  .حلة لالستخدامات الصيدالنيةصاالمركبات الكربون الكلورية الفلورية  من لالستخدام الضروري
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ولذلك، قرر الفريق أن حل قضايا اإلمداد هو األكثر إحلاحاً على األجل القصري، للتأكد بقدر 
، ولكل ٢٠١٠أكرب أي املرافق سينتج مركبات الكربون الكلورية الفلورية الالزمة، ال سيما يف عام 

  .بعدها، ويف ظل أية ظروف وبأية كميات سنة
أنه سيتعني على األطراف التحقق من بعض املعلومات ابتداًء من اآلن وحىت وقرر الفريق 

ويوجد عدد من اخليارات . موعد اجتماع األطراف لكي تكون جاهزة للمناقشة أثناء ذلك االجتماع
احملتملة اليت يود الفريق أن يبقيها مفتوحة يف هذه املرحلة، وبالتايل، يتعني حل جوانب عدم اليقني يف 

  :الت التاليةاا
o  يبدو أن اتفاقات اللجنة التنفيذية املتعلقة بوقف إنتاج مركبات الكربون الكلورية الفلورية

 بعد للتصديرذين البلدين إنتاج هذه املركبات هلتدرجيياً بالنسبة للصني واهلند ال تسمح 
 .٢٠٠٩عام 

o لواليات املتحدة األمريكية املسائل القانونية والتقنية اليت تتعلق بإمكانية وقدرة املرفق يف ا
 .٢٠٠٩على إنتاج مركبات الكربون الكلورية الفلورية بعد عام 

o  كمية املخزونات املتوفرة على صعيد عاملي من مركبات الكربون الكلورية الفلورية
 .الصاحلة لالستخدامات الصيدالنية ومدى توفرها

  بيان االحتاد الروسي
االتصال عرب فيه عن امتنانه خلرباء جلنة اخليارات التقنية أدىل االحتاد الروسي ببيان يف فريق 

وأعرب . ٢٠١٠الطبية على الوقت الذي أمضوه يف النظر يف تعييناته لالستخدامات الضرورية يف عام 
عن رغبة االحتاد الروسي يف إرسال جلنة اخليارات التقنية الطبية، قبل اجتماع األطراف، بعثة خرباء 

  :قنية واالقتصادية واإلدارية، مبا فيهالدراسة املسائل الت
o  حالة التحول يف املشاريع اليت تصنع مركبات الكربون الكلورية الفلورية وأجهزة

 استنشاق اجلرعات املقننة؛

o  العوائق التقنية أو املالية أو اللوجستية أو اإلدارية أو غريها من العوائق اليت تعترض عملية
 التحول؛

o عملية التحول والتغلب على أية عوائقاخليارات املمكنة لتيسري . 

واتفق يف فريق االتصال على أن هذه املسألة ستحل بصورة ثنائية بني االحتاد الروسي وجلنة 
  .اخليارات التقنية الطبية

  )ز (١، الفقرة ٢٠/٣قرر امل
اليت ، ٥ مبوجب املادة العاملةأثريت مسألة تتعلق ذه الفقرة حيث كان يتعني على األطراف 

تستخدم مركبات الكربون الكلورية الفلورية ألجهزة استنشاق اجلرعات املقننة، اليت متثل مادة 
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سالبوتامول املادة الفعالة الوحيدة فيها، أن تكون قد قدمت بالفعل خطط عمل أولية لوقف إنتاج هذه 
 شيء من التوضيح، يبدو  هذه املسألة بالكامل، ولكن بعدلدراسةومل يتح وقت للفريق . املواد تدرجيياً

أن جلنة اخليارات التقنية الطبية أخذت هذه املعلومات يف احلسبان يف توصياا على الرغم من عدم 
  .تقدمي معلومات بصورة رمسية

اقتراح مقدم من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين بتعيينات االستخدامات الضرورية،   - ٢
تخدامات الضرورية، ومحلة إنتاج مركبات الكربون الكلورية واستعراض كتيب تعيينات االس

 من املقرر ٤الفلورية ألجهزة استنشاق اجلرعات املقننة، بتقدمي مشروع مقرر استجابة للفقرة 
  مقترحات إلدخال تغيريات مناسبة على كتيب تعيينات االستخدامات الضرورية: ٢٠/٣

  :إن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يقرر
، عدداً من التعديالت ٢٠/٣ من املقرر ٣-١ بأن األطراف أدخلت، يف الفقرات إذ يذكر[

على املقررات السابقة املتعلقة بعملية إعفاء االستخدامات الضرورية جلعلها قابلة للتطبيق بصورة كاملة 
  ،اء على حد سو،٥ مبوجب املادة العاملة واألطراف ٥ مبوجب املادة العاملة  غريعلى األطراف

 من فريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠/٣ من املقرر ٤ أيضاً بأنه طلب يف الفقرة وإذ يذكر
 من نفس املقرر يف طبعة منقحة من كتيب تعيينات االستخدامات ٣-١االقتصادي أن يورد الفقرات 

ال ت إدخيوقتريات مناسبة إلدخاهلا يف الكتيب وبشأن يالضرورية، وأن يقدم اقتراحات بشأن أية تغ
  ،التغيريات لكي تنظر فيها األطرافهذه 

 مع التقدير التغيريات يف الكتيب اليت اقترحتها جلنة اخليارات التقنية الطبيـة يف وإذ يالحظ
لتنظر فيها األطراف، بغية توضيح متطلبات االجتماع التاسع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية 

  ،مول االناشئة عن القرارات املعاملعلومات 
نص الطبعة املنقحة املتعلقة باملعلومات املطلوبة لكل ت إدخال تعديالت على الكتيب لوإذ يقرر

أنظر مناذج طلب التعيينات الواردة يف التذييل جيم، وأنظر التذييل دال بالنسبة ألجهزة استنشاق (تعيني 
  :على) اجلرعات املقننة فقط

 من املقرر ٣ و٢أنظر الفقرتني . (تعينيتوفري وصف مفصل لالستخدام موضوع ال  - ١
  ؛)٤/٢٥

٢ -  الالزمة لتلبية للرقابةدة املواد اخلاضعة توفري بيانات مفصلة عن نوع وكمية وجو 
وحدد ما إذا كانت الكمية املطلوبة ). ٤/٢٥ من املقرر ٣ و٢أنظر الفقرتني . (احتياجات االستخدام

  ؛الزمة لإلنتاج أو لالستخدام من خمزون موجود
أنظر . (للرقابةحدد الفترة الزمنية والكميات املطلوبة سنوياً من املواد اخلاضعة   - ٣
بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية الالزمة ألجهزة ). ٤/٢٥ من املقرر ٣ و٢الفقرتني 

 أن يتم التحول استنشاق اجلرعات املقننة، قدم تقديراً للكميات اليت يتوقع أن تلزم سنوياً يف املستقبل إىل
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عن استخدام مركبات الكربون الكلورية الفلورية يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة، وقدم بيانات 
  ؛عن االستهالك على مدى ثالثة أعوام مضت لتلبية احتياجات االستخدام

بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات   - ٤
نة، حدد السوق أو األسواق املستهدفة لبيع املادة الفعالة أو املواد الفعالة أو توزيعها لالستخدام يف املقن

. كل سوق، وكمية مركبات الكربون الكلورية الفلورية الالزمة لتوفري كل مادة فعالة يف كل سوق
ام البيانات اليت وإذا لزم األمر، قدم أفضل تقدير للكميات املخصصة لألسواق املستهدفة، باستخد

وعندما ال تتوفر بيانات أكثر حتديداً، ميكن تقدمي بيانات جممعة حبسب . توفرها الشركات الطالبة
اإلقليم وجمموعة املنتج بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق 

 من ٢أنظر الفقرة . (٥ من املادة ١قرة  مبوجب الفالعاملةاجلرعات املقننة املخصصة لبيعها لألطراف 
  ؛)٢٠/٣من املقرر ) أ (١والفقرة ، ١٦/١٢ من املقرر ٢، والفقرة ١٥/٥املقرر 

بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية، بين ما إذا كان كل سوق مستهدف   - ٥
تها األمانة على موقعها للبيع أو التوزيع خيضع الستراتيجية حتول اعتمدت وقُدمت إىل األمانة، وعرض

، ١٥/٥ من املقرر ٣أنظر الفقرة . (٩/١٩ أو املقرر ١٢/٢على شبكة اإلنترنت عمالً بأحكام املقرر 
  ؛)٢٠/٣من املقرر ) أ (١والفقرة 

بين السبب الذي جيعل كميات التعيني واالستخدام املوجهة إليه هذه الكميات   - ٦
 ‘١’) أ (١أنظر الفقرات . (ا مهمني جداً لعمل اتمعأو السالمة، أو سبب كو/ضروريان للصحة و

  ؛)٤/٢٥ من املقرر ٣ و٢و
األسواق شرح اخليارات البديلة واملواد األخرى اليت استخدمت لتخفيض اعتماد ا  - ٧

 ‘٢’) أ (١أنظر الفقرات . ( االستخدامالتطبيق  يف هذاللرقابةاحمللية اخلاضعة للتعيني على املادة اخلاضعة 
  ؛)٤/٢٥من املقرر ) د (٣ و٢ و‘١’) ب( ١و

صف .  وملاذا ال تعترب كافيةاملتوفرة يف األسواق احمللية اليت جرى حبثتها بين البدائل  - ٨
مدى توفر البدائل والقدرة على حتمل أسعارها يف األسواق املستهدفة اخلاضعة للتعيني، مبا يف ذلك 

ر مركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة تقدمي أمثلة لبيانات األسعار اليت تقارن أسعا
وإذا كانت . استنشاق اجلرعات املقننة بأسعار املنتجات اخلالية من مركبات الكربون الكلورية الفلورية

تتوفر يف السوق مركبات كربون كلورية فلورية تستخدم يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة من صنع 
فلورية معادلة تستخدم يف  ر يف نفس الوقت شركة تصنع مركبات كربون هيدروشركة ما وكانت تتوف

فلورية  أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة، يرجى توضيح السبب الذي جيعل مركبات الكربون اهليدرو
صف أية عوائق تعوق إدخال أو استخدام البدائل، مبا يف ذلك معلومات عن . هذه غري مناسبة كبديل

أنظر  (.فقة التنظيمية، ومعلومات عن سياسات األسعار املنطبقة على املنتجات املستوردةعمليات املوا
أكد أنه جرى الرجوع إىل قاعدة ). ٤/٢٥من املقرر ) د (٣ و٢ و‘١’) ب (١ و‘٢’) أ (١الفقرات 

قننة البيانات العاملية ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات امل
سيحصل أي . [، وأا أُخذت يف احلسبان يف حتديد التعيني١٤/٥واملركبات البديلة هلا مبقتضى املقرر 
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طرف يصدر مركبات الكربون الكلورية الفلورية على موافقة مسبقة عن علم من حكومة البلد 
لتعيني، أرفق بالنسبة لكل سوق هام مستهدف خيضع ل] [املستورد لتصدير هذه الصادرات إىل بلدها

إعالناً من البلد املستورد يبين األسباب اليت تربر اعتبار منتجات الكربون الكلورية الفلورية اليت 
  ؛]تستخدم يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة املستوردة ضرورية

بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات   - ٩
 تأكد من أن كل شركة تطلب تعيينات لالستخدامات الضرورية متتثل امتثاالً كامالً ألحكام املقننة،
 ماضية قدماً بكل ما يلزم من  إثبات أاطلبمل ، اليت تقتضي استجابة الشركة٨/١٠ من املقرر ١الفقرة 

ستخدمة يف أجهزة جهد يف عملية البحث والتطوير إلجياد بدائل ملركبات الكربون الكلورية الفلورية امل
 من ١أنظر الفقرة . (أو تتعاون مع الشركات األخرى يف هذه اجلهود/استنشاق اجلرعات املقننة، و

صف حالة تطوير البدائل ). [٢٠/٣ من املقرر ‘٢’ و‘١’) أ (١والفقرتني الفرعيتني  ٨/١٠املقرر 
عات املقننة، وخطط املوافقة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلر

  ؛]عليها والتواريخ املتوقعة لبدء استخدامها
على استخدام منتج من منتجات  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٣١إذا ووفق بعد   - ١٠

يف بلدان أطراف غري عاملة   الفلورية اليت تستخدم يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة الكلوريةالكربون
 يف ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ ووفق على استخدام هذه املركبات بعد ، أو٥مبوجب املادة 

، واستبعدت املوافقة أي منتج قيد عملية التسجيل ووفق على ٥بلدان أطراف عاملة مبوجب املادة 
أو عالج مرض انسداد الشعب / لعالج األزمة و٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١استخدامه يف 
 أن هذا املنتج ضروري للصحة أو السالمة وأنه ال توجد بدائل له ممكنة تثبتق ، قدم وثائالرئوية املزمن
  ؛)٢٠/٣من املقرر ) و (١ والفقرة ١٢/٢ من املقرر ٢أنظر الفقرة . (فنياً واقتصادياً
وكحد أدىن، . صف التدابري املقترحة للتخلص من مجيع االنبعاثات غري الضرورية  - ١١

أنظر الفقرات . (عتبارات اليت روعيت يف التصميم وإجراءات الصيانةينبغي أن يتضمن هذا الوصف اال
 من املقرر ٧ و٦؛ والفقرتني ٦/٩ من املقرر ٤؛ والفقرة ٤/٢٥من املقرر ) ب (٣ و٢ و‘١’) ب (١
  ؛)٢٠/٣ من املقرر ‘٢’ و‘١’) أ (١والفقرتني الفرعيتني ؛ ٨/١٠

رى هلذا التطبيق يف املستقبل، مبا يف وضح اجلهود اليت جيري بذهلا الستخدام تدابري أخ  - ١٢
ذلك، يف حالة أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة، واجلهود اليت تبذل لتعزيز املوافقة على بدائل يف 

 ١؛ والفقرة ٤/٢٥ من املقرر ٤و) د (٣ و‘٢’) أ (١أنظر الفقرات . (األسواق احمللية وأسواق التصدير
 ‘٢’ و‘١’) أ (١والفقرتني الفرعيتني ؛ ١٢/٢ من املقرر ٤ ؛ والفقرة٨/١١؛ واملقرر ٨/١٠من املقرر 
  ؛)٢٠/٣من املقرر 

بين ما إذا كان التعيني قد حدد ألن القواعد التنظيمية الوطنية أو الدولية تتطلب   - ١٣
قدم توثيقاً كامالً يبني اسم وعنوان ورقم هاتف ورقم . استخدام مادة خاضعة للرقابة لتحقيق االمتثال

السلطة التنظيمية اليت تشترط استخدام املادة اخلاضعة للمراقبة، وقدم نسخة كاملة من القاعدة فاكس 
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وبين اجلهود اليت جيري بذهلا لتغري هذه القواعد التنظيمية أو لتحقيق القبول . التنظيمية أو ملخصاً هلا
  ؛ميةب الذي تتطلبه القواعد التنظيعلى أساس تدابري بديلة تفي بالغرض املطلو

بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات   - ١٤
 الفلورية املستخدمة يف أجهزة  الكلوريةاملقننة، أكّد أنه جرى الرجوع إىل قائمة مكونات الكربون

حد األطراف أا غري أو قائمة فئة املنتجات اليت قرر أ/استنشاق اجلرعات املقننة اليت أعدا األمانة و
 من ٣أنظر الفقرة  (.ضرورية، وأنه لن تستخدم أية كميات مطلوبة للمواد املدرجة يف هاتني القائمتني

  ؛)١٢/٢املقرر 
بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية، بدءاً بالتعيني بعد أن تقدم إىل األمانة   - ١٥

خلِّص بإجياز استراتيجية زة استنشاق اجلرعات املقننة، استراتيجية حتول وطنية أو إقليمية خاصة بأجه
مبا يف ذلك تواريخ التخلص تدرجيياً من منتجات [التحول الوطنية اخلاصة بالطرف طالب التعيني، 

مركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة والتواريخ احملددة 
، وصف التقدم احملرز يف عملية التحول إىل بدائل خالية من ]نع هذه املنتجاتلتحويل املصانع اليت تص

 من املقرر  مكرر٥ و٥أنظر الفقرتني . (مركبات الكربون الكلورية الفلورية يف إطار تلك االستراتيجية
  ؛)١٢/٢ من املقرر ٦و) ج (٥نظر الفقرتني ا؛ و٩/١٩

كلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة  بالنسبة ملركبات الكربون ال- مكرر ١٥  - ١٦
استنشاق اجلرعات املقننة، صف خطة عمل الطرف املتعلقة بوقف االستخدام احمللي تدرجيياً ملركبات 
الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة اليت تكون املادة الفعالة 

٤ و٤أنظر الفقرات . (ف التقدم احملرز يف تنفيذ هذه اخلطةالوحيدة فيها هي مادة سالبوتامول، وص 
  ؛)٢٠/٣من املقرر ‘ ٣’) أ (١، والفقرة ١٥/٥ من املقرر ٥ومكرر 

بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات   - ١٧
ف بعده الطرف عن طلب تعيينات املقننة، صف التقدم احملرز يف حتديد وتقدمي التاريخ الذي سيتوق

إلعفاءات االستخدامات الضرورية من مركبات الكربون الكلورية الفلورية ألجهزة استنشاق اجلرعات 
، والتواريخ اليت يتوقع أن ملادة الفعالة أو املواد الفعالةاملقننة اليت ال تكون فيها مادة سالبوتامول وحدها ا

 من ١ مبوجب الفقرة عاملجلرعات املقننة يف سوق أي طرف غري تباع أو توزع فيها أجهزة استنشاق ا
  ؛)١٥/٥  من املقرر٦أنظر الفقرة . (٥املادة 

 بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق - مكرر ١٦[
ديد تاريخ حمدد  حنو حت١اجلرعات املقننة، صف التقدم الذي أحرزته األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة 

تقترح فيه الئحة تنظيمية أو لوائح تنظيمية تقرر أن معظم مركبات الكربون الكلورية الفلورية 
املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة، اليت ال تكون مادة سالبوتامول املادة الفعالة الوحيدة 

  ؛])٧١/٥ مكرر من املقرر ٣أنظر الفقرة . (فيها، مواد غري ضرورية
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صف اجلهود اليت بذلت حليازة مادة خاضعة للرقابة خمزنة أو معاد استخدامها   - ١٨
شرح اجلهود اليت بذلت لتكديس خمزونات من املواد او. لالستخدامات احمللية والدولية على حد سواء

  ؛)٤/٢٥ من املقرر ‘٢’) ب (١أنظر الفقرة . (اخلاضعة للمراقبة
ن الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات بالنسبة ملركبات الكربو  - ١٩

املقننة، بين املخزون احلايل من مركبات الكربون الكلورية الفلورية الصاحلة لالستخدامات الصيدالنية 
املوجودة لدى الطرف الذي يطلب إعفاء استخدامات ضرورية، ) التخلص التدرجيي ١٩٩٦ قبل وبعد(

صف كيف . ، ومدى جودا وتوفرها يف السنة اليت تسبق التعيني)املتريبالطن (وحدد الكمية 
 ٣ والفقرة ٤/٢٥ من املقرر ‘٢’) ب (١أنظر الفقرة . (سيستخدم هذا املخزون يف السنوات القادمة

  ؛)١٦/١٢من املقرر 
بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات   - ٢٠

  :ا يأيتملننة، تأكد من أن الطرف الذي يطلب التعيني قد أوىل االهتمام الالزم املق
ال دف أية شركة متلك خمزونات حالية من مركبات الكربون الكلورية   )أ(

مبا يف ذلك مركبات الكربون الكلورية الفلورية (مات الصيدالنية االفلورية الصاحلة لالستخد
إىل زيادة ) التخلص التدرجيي ١٩٩٦ يقة ملكيتها قبل وبعداليت متلكها الشركة أو لديها وث

الكمية اليت استخدمتها الشركة (اإلمدادات حبيث تتجاوز ما يلزمها للتشغيل ملدة سنة واحدة 
يف السنة السابقة إلنتاج مركبات الكربون الكلورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة استنشاق 

  ؛)اجلرعات املقننة
ف إىل زيادة جمموع خمزونه من مركبات الكربون الكلورية ال يهدف الطر  )ب(

إىل زيادة اإلمدادات ) قبل وبعد التخلص التدرجيي(مات الصيدالنية االفلورية الصاحلة لالستخد
  حبيث تتجاوز ما يلزمه للتشغيل ملدة سنة واحدة؛

جرى ختفيض التعيني املخصص للطرف، إذا اقتضى األمر، لكي ال يتجاوز   )ج(
 خمزونه من مركبات الكربون الكلورية الفلورية الصاحلة لالستخدامات الصيدالنية، جمموع

  قبل وبعد التخلص التدرجيي، اإلمدادات اليت تلزمه للتشغيل لسنة واحدة؛ 
نفد مجيع خمزوا، الذي كان ستفدت أو ستنأن تكون الشركات قد است  ) د(

 االستخدام الضروري، مما يضمن ، قبل االستفادة من كمياتالتخلص التدرجييموجوداً قبل 
 يف احلسبان يف إعداد طلبات االستخدام التخلص التدرجيي ١٩٩٦عام  أخذ خمزوا قبل

  .الضروري
 من ٢والفقرة ؛ ١٦/١٢ من املقرر ٣؛ والفقرة ٤/٢٥ من املقرر ‘٢’) ب (١أنظر الفقرة (

  ).٢٠/٣ر من املقر) ج (١؛ والفقرة ١٩/١٣ من املقرر ٢؛ والفقرة ١٧/٥املقرر 
أذكر بإجياز أية عوائق أخرى ووجهت يف حماوالت التخلص من استخدام املادة   - ٢١

  ].اخلاضعة للمراقبة يف هذا االستخدام
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النص الذي اقترحه الرئيسان املشاركان ملشروع مقرر بشأن تعيينات االستخدامات الضرورية من   - ٣
   ٢٠١١ و٢٠١٠املواد اخلاضعة للسيطرة للسنتني 

  :جتماع احلادي والعشرين لألطراف يقررإن اال

 العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة إذ يالحظ مع التقدير[
  اخليارات التقنية الطبية التابعة له، 

 أن استخدام مركبات الكربون الكلورية الفلورية ألجهزة استنشاق وإذ يضع يف اعتباره
 استخداماً ضرورياً إذا توفرت خيارات أو مواد بديلة ممكنة ٤/٢٥فقاً للمقرر اجلرعات املقننة ال يعد و

  فنياً واقتصادياً ومقبولة من منظور بيئي وصحي،

 االستنتاج الذي خلص إليه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأنه توجد وإذ يالحظ
 املستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات خيارات بديلة مقبولة فنياً ملركبات الكربون الكلورية الفلورية

املقننة بالنسبة لبعض التركيبات الطبية املستخدمة يف عالج األزمة ومرض انسداد الشعب الرئوية 
  املزمن،

 حتليل وتوصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املتعلق بإعفاءات وإذ يضع يف اعتباره
ة للمراقبة املستخدمة يف تصنيع أجهزة استنشاق اجلرعات االستخدامات الضرورية من املواد اخلاضع

  ،املقننة املستخدمة يف عالج األزمة ومرض انسداد الشعب الرئوية املزمن

 يف ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة عاملة بالتقدم املستمر الذي حققته عدة أطراف وإذ يرحب
ستخدمة يف أجهزة استنشاق اجلرعات ختفيض اعتمادها على مركبات الكربون الكلورية الفلورية امل

  املقننة مع تطوير بدائل هلذه املركبات واملوافقة على هذه البدائل من الناحية التنظيمية وتسويقها للبيع،

 الالزمة لتلبية ٢٠١١ و٢٠١٠أن يأذن مبستويات اإلنتاج واالستهالك لعامي   - ١
ورية الفلورية املستخدمة يف أجهزة مات الضرورية من مركبات الكربون الكلااحتياجات االستخد

استنشاق اجلرعات املقننة ملعاجلة مرض األزمة ومرض انسداد الشعب الرئوية املزمن كما هو مبني يف 
  مرفق هذا املقرر؛

أن تتمتع األطراف املدرجة يف مرفق مشروع املقرر احلايل مبرونة كاملة يف احلصول   - ٢[
لفلورية بالقدر الالزم لتصنيع أجهزة استنشاق اجلرعات املقننة، على كمية مركبات الكربون الكلورية ا

  أُعيدت أعاله، إما باالسترياد أو من منتجني حمليني أو من خمزونات١كما هو مأذون به يف الفقرة 
  ]معاجلتها؛
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  مرفق املقرر

 من مركبات الكربون ٢٠١١ و٢٠١٠الكميات املأذون ا لالستخدامات الضرورية لعامي 
  رية الفلورية ألجهزة استنشاق اجلرعات املقننةالكلو

  الكمية بالطن املتري
  ٢٠١١  ٢٠١٠  الطرف

  -  ١٧٨  األرجنتني
  -  ١٥٦,٧  بنغالديش
  -  ٩٧٢,٢  الصني
  -  ٢٢٧,٤  مصر
  -  ٣٤٣,٦  اهلند
  -  ١٠٥  إيران

  ]١٥٨,٢[  ٣٤,٩  باكستان
  -  ٢١٢  االحتاد الروسي

  ]٤٩,٢٢[  ٤٤,٦٨  سوريا
  ]٦٧,٠[  -  الواليات املتحدة 

  فريق االتصال املعين باإلدارة السليمة بيئياً ملخزونات املواد املستنفدة لألوزون  -باء 

  مداوالت بشأن اإلجراءات احملتملة يف املستقبل -١
ناقش فريق االتصال العناصر اليت قد ترغب األطراف أخذها يف االعتبار يف إعداد مقرر بشأن 

  .ها بشأن اإلدارة السليمة بيئياً ملخزونات املواد املستنفدة لألوزونمزيد من اإلجراءات اليت ميكن اختاذ
  :وقدمت االقتراحات التالية/وقد أُثريت النقاط

 وضع - ٢٠/٧مواصلة ج اخلطوة خطوة الذي اتفق عليه يف املقرر   ) أ(
، ٢٠/٧اللمسات األخرية على االستراتيجيات واخلطط الوطنية اليت دعي إليها يف املقرر 

، رمبا ٥ وبالنسبة للبلدان األطراف العاملة مبوجب املادة -ا بوصفها مسألة ملحة وتقدميه
أمكن استخدام األموال املتبقية من خطط التخلص تدرجيياً من مركبات الكربون الكلورية 
الفلورية لتحديد كميات املواد املستنفدة لألوزون اليت تشعر هذه البلدان أا فائضة عن 

 .احلاجة

 من خالل مشاريع لتدمريتحداث معلومات عملية بشأن عملية امواصلة اس  ) ب(
رائدة ومشاريع تنطوي على متويل مشترك، وتوزيع معلومات عن الربامج القائمة، ومزيد من 

  .لتدمرياالقتراحات بشأن مشاريع ا
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 من تدمريمواصلة حماولة إيضاح نطاق االستعادة املستصوب وجهود ال  )ج(
، ومواصلة تصنيف لتدمريمية املواد املستنفدة لألوزون اجلاهزة لخالل جهود وطنية لتحديد ك

  .وتقدمي تفاصيل عنها/املخزونات
استخدام الصندوق املتعدد األطراف لتحديد ااالت ذات األولوية ومتويل   )د(

إيضاح عملية اإلتالف واملشاريع األخرى املتسمة بكفاءة التكلفة اليت ميكن أن تسفر عن 
  ).مثرة دانية( كبرية إحداث ختفيضات

استحداث مزيد من املعلومات املتعلقة بالطريقة اليت راعت فيها البلدان،   )ه(
اليت لديها برامج للتخلص، تلبية االحتياجات على األجل الطويل لتمكني مجيع األطراف من 

  .معرفة كيف ميكن هلا أن تأخذ هذه املسألة يف احلسبان يف سياق أوضاعها اخلاصة ا
طلب تقارير من الصندوق املتعدد األطراف عن العمل قيد اإلجناز املتعلق   )و(

يف ذلك تقارير عن حالة املشاريع الرائدة ومدى جناحها،  ، مبا٢٠/٧باإلتالف عمالً باملقرر 
والعقبات اليت ووجهت، والدراسات اليت اضطلع ا، واخلربة ذات الصلة املتعلقة بالتمويل 

  .املشترك
أنشطة ميكن االضطالع ا يف إطار : أن تصنف العناصر املشار إليها أعاله إىل فئتنيوقد اقترح 

  .بروتوكول مونتريال، وأنشطة ميكن أن تضطلع ا فرادى البلدان األطراف
وناقش فريق االتصال أيضاً إمكانية تشاطر املعلومات مع مرفق البيئة العاملية، واألساليب 

  .احملتملة للتمكني من ذلك
توجيه مجاعي من األطراف يف بروتوكول /وحظ أنه ميكن حتقيق هذا اهلدف من خالل مقررول

  :وميكن أن يتضمن هذا اإلجراء طلباً إىل مرفق البيئة العاملية لـ. مونتريال توجهه إىل مرفق البيئة العاملية
تالف إعادة تنشيط شباك مرفق البيئة العاملية لتدابري التصدي القصرية األجل ملعاجلة إ -

 املواد املستنفدة لألوزون؛

 العاملةمواصلة دعمه للبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية وتوسيع دعمه لألطراف  -
 للتخلص من خمزونات املواد املستنفدة لألوزون على حنو ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 .سليم بيئياً

وتوكول مونتريال، لوحظ أنه وكبديل لتقدمي توجيه مجاعي من البلدان األطراف يف بر
مرفق البيئة العاملية املشاركة أن تنظر بنفسها يف متابعة هذه املسائل مع /ينبغي لفرادى األطراف/يتعني

  .مرفق البيئة العاملية
واعتقد البعض أنه سيكون من املفيد ألمانة األوزون أن تشارك يف عملية جتميم موارد مرفق 

ويف هذا الصدد، اقترح تعزيز فرص . ت اليت جيريها املرفق بعد عملية التجميمالبيئة العاملية ويف املداوال
إجراء حوار مع مرفق البيئة العاملية، وأنه ينبغي أن تقدم أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف 

الصلة اليت ملرفق البيئة العاملية معلومات عن إتالف خمزونات املواد املستنفدة لألوزون واألنشطة ذات 
  .جيري االضطالع ا
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وتوكول مونتريال بوصفه مهماً روقد أشري إىل قيمة احلوار املؤسسي بني مرفق البيئة العاملية وب
ال على مستوى األمانة فحسب، بل أيضاً على مستوى األطراف؛ ورؤي أنه ميكن توسيع اجلهد املتعلق 

  . البيئة العامليةمبسائل بروتوكول مونتريال ليشمل املشاركني يف مرفق

  النهائي ملخص األعمال اليت اقترحت لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ليدرجها يف تقريره -٢
طُلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينهي املرحلة الثانية من عملية تقدمي 

 يراعي التوجيهات التالية  يف وقت مناسب الجتماع األطراف وأن٢٠/٧التقارير اليت طُلبت يف املقرر 
  :إىل أقصى حد ممكن

، ٧، ال سيما يف بداية الفقرة ٢٠/٧إيالء اهتمام كبري للتوجيه املنصوص عليه يف املقرر  •
والفوائد اليت تدعو، يف مجلة أمور، إىل مراعاة نسبة التكلفة االقتصادية إلتالف هذه املواد 

 باملقارنة مع إعادة تدويرها واستعادا فهاإتال واملناخ الناجتة عن البيئية لطبقة األوزون
 .واستخدامها

o  بالنسبة للفوائد البيئية املتحققة، طُلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن
ينظر يف الفوائد املتحققة لطبقة األوزون واملناخ، وأية فوائد اقتصادية واجتماعية 

 .نفايات وإدارة املواد الضارة بيئياًوبيئية قد تنتج عنها بوصفها فوائد إلدارة ال

احلاجة لبيان تفاصيل التكاليف املتعلقة بإتالف خمزونات املواد املستنفدة لألوزون، موزعة  •
، وكذلك )مثل اجلمع والنقل والتخزين واإلتالف(إىل فئات، مبا يف ذلك فئة العمليات 

زون والفوائد املتحققة من حسب التكاليف النسبية إلتالف خمزونات املواد املستنفدة لألو
مع مراعاة أفضل األوقات ملعاجلة (إتالفها بالنسبة لبعض األقاليم، وحبسب الفترة الزمنية 

وطُلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ). خمزونات املواد املستنفدة لألوزون
ليت ال توجد على وجه التحديد، أن يدرج، إن أمكن، التكاليف اليت تتحملها البلدان ا

، وتكاليف التخزين تنفدة لألوزون إىل مرافق اإلتالفلديها مرافق إتالف لنقل املواد املس
الطويل األجل للمواد املستنفدة لألوزون، واملخاطر احملتملة اليت قد تترتب على ختزينها، 

ونات وأن حيدد أيضاً تكاليف قطاع التربيد احمللي املتعلقة جبمع وإتالف عنصر الدفع ومك
  .مادة التربيد

  اجلوانب العملية املتعلقة بفصل املواد املستنفدة لألوزون املختلفة بعضها عن بعض،  •
ال سيما املواد اليت جيري التخلص من إنتاجها واستهالكها تدرجيياً، وتقدمي مزيد من 
ت التفاصيل عن اآلثار املفيدة والضارة املترتبة على استخدام مزيج من املواد والقطاعا

على أساس توفرها، وعن اآلثار الضارة احملتملة اليت قد تنتج عن اإلتالف، مثل وقف 
 .استخدام قطعة معدات مبكراً

توفري مزيد من املعلومات عن التأثري احملتمل لتوليد أرصدة كربون من إتالف املواد  •
ألرصدة املستنفدة لألوزون على أسواق الكربون الطوعية املوجودة، مبا يف ذلك توقيت ا
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اليت جيري توليدها، وأمهية مصداقية هذه األرصدة، وكيف ميكن تعزيز مصداقيتها، 
مع ) كتأثري النتائج على أسواق االمتثال(وكيف ميكن ضمان عدم حدوث نتائج ضارة 

مدخالت من دراسة البنك الدويل اليت جيري االضطالع ا من خالل الصندوق املتعدد 
 .األطراف

 أن تؤخذ يف احلسبان تتوفر من املبادئ التوجيهية للتخلص املرحلي أية معلومات ميكن •
اليت توافق عليها اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثامن واخلمسني، ومن أية مقترحات 

 .مشاريع يتم تسلمها قبل االنتهاء من إعداد التقرير

غرافية ملراكز إدراج معلومات من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن املواقع اجل •
اإلتالف احملتملة بغية حتديد أو وضع استراتيجيات إقليمية أو دون إقليمية إلتالف املواد 

 .املستنفدة لألوزون

  ملخص األعمال األخرى املقترحة ألمانة األوزون  - ٣
طُلب من أمانة األوزون أن تواصل التحليل الذي ابتدأته يف الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/WorkShop.3/2 ،ويف هذا الصدد، طُلب:  
فرص متويل يف إطار : تصنيف فرص التمويل الواردة يف تقريرها إىل فئات على النحو التايل

بروتوكول مونتريال يف حد ذاته، وفرص متويل تنطوي على التعاون بني بروتوكول مونتريال 
ع ا فرادى ومؤسسات أخرى، مبا يف ذلك التمويل املشترك، وفرص التمويل الذي ميكن أن يضطل

  األطراف، وفرص التمويل اليت ميكن أن تضطلع ا مؤسسات أخرى على حنو مستقل؛
مواصلة إجراء مشاورات مع مرفق البيئة العاملية التابع للبنك الدويل، وخمتلف أمانات 

  االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وتقدمي تقرير عن أي تقدم مهم آخر؛
  برامج االسترداد؛/ عن مسؤولية املنتجني أو املصنعنيتوفري مزيد من املعلومات

جتميع املعلومات املتعلقة باملناقشات السابقة اليت جرت بشأن املسائل القانونية املرتبطة بتمويل 
  .الصندوق املتعدد األطراف إلتالف املواد املستنفدة لألوزون

 ذات القدرة العالية على إحداث فريق االتصال املعين ببدائل املواد املستنفدة لألوزون  - جيم
  االحترار العاملي

   فلوريةاهليدرو كلوريةمشروع مقرر بشأن مركبات الكربونات   - ١

  :إن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يقرر
 اً أن للتحول عن استخدام املواد املستنفدة لألوزون، والتخلص منها تدرجيياً، آثارإذ يالحظ

  على محاية نظام املناخ؛



UNEP/OzL.Pro/WG.1/29/9  

64 

 القلق إزاء اإلسهام اهلام احملتمل ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف زيادة حرارة وإذ يساوره
  اجلو على صعيد عاملي؛

 طلب من األطراف تسريع التخلص تدرجيياً من إنتاج واستهالك ١٩/٦ بأن املقرر وإذ يذكّر
   فلورية؛اهليدرو كلوريةمركبات الكربون 
اية فوائد تغري املناخ املصاحبة للتخلص من مركبات الكربون  يف اعتباره ضرورة محوإذ يضع
   فلورية؛اهليدرو كلورية

 فلورية ذا قدرة متدنية على اهليدرو كلورية زيادة توفر بديل ملركبات الكربون وإذ يدرك
  وي؛ا قطاع تكييف اهلواء وقطاع صناعة الرغ–إحداث احترار عاملي، ال سيما يف قطاعي التربيد 

 أيضاً ضرورة ضمان السالمة على حنو مناسب يف تنفيذ واستخدام تكنولوجيا وإذ يدرك
  ومنتجات املواد ذات القدرة املتدنية على إحداث احترار عاملي؛

  ، ١٩/٦من املقرر ) ب (١١ و٩ بالفقرتني وإذ يذكِّر
 يطلب من فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إجراء تقييم  - ١

 فلورية على البيئة، ال سيما على املناخ، لوضع اهليدرو كلوريةشامل لتأثري بدائل مركبات الكربون 
وتقدمي تقرير إىل األطراف حبلول ] [٢٠١٠كجزء من تقييم عام [أسلوب شامل لتقييم اآلثار 

  ؛[.............]]
 اختيار مركبات تشجيع األطراف على تشجيع السياسات والتدابري الرامية إىل جتنب  - ٢

 فلورية اهليدرو كلوريةذات قدرات عالية على إحداث االحترار العاملي كبدائل ملركبات الكربون 
أثبتت [واملواد األخرى املستنفدة لألوزون يف التطبيقات اليت تتوفر يف السوق بدائل لالستخدام فيها و

ة، مبا يف ذلك املناخ، وتفي مبتطلبات الصحة اليت من شأا أن ختفف اآلثار على البيئ] بترج] [فاعليتها
 من ٥مع مراعاة احتياجات األطراف العاملة مبوجب املادة ] [االقتصادية[والسالمة واالعتبارات 
  ؛]١٩/٦وفقاً للمقرر ] [الصندوق املتعدد األطراف

ال سيما األطراف غري العاملة مبوجب املادة ] [وتوفري حوافز هلا[تشجيع األطراف   - ٣
 فلورية واملواد األخرى اهليدرو كلوريةعلى الترويج ملواصلة تطوير بدائل ملركبات الكربون ] ٥

املستنفدة لطبقة األوزون ذات قدرات متدنية على إحداث االحترار العاملي، ختفف اآلثار البيئية، ال 
]  هذه املواد وتوفريهاوتسويق[سيما بالنسبة للتطبيقات احملددة اليت ال تتوفر هلا حالياً هذه البدائل، 

  ؛]وعرضها على حنو جتاري[
اهليدرو زيادة تشجيع األطراف على الترويج لتطوير واختيار بدائل ملركبات الكربون   - ٤
 فلورية ختفف اآلثار البيئية، ال سيما اآلثار على املناخ، وتفي أيضاً مبتطلبات الصحة والسالمة كلورية

  واالعتبارات االقتصادية األخرى؛
اللجنة التنفيذية أن تسرع يف وضع اللمسات األخرية على ] يدعو] [يطلب من [[  - ٥

 فلورية على حنو تدرجيي، عمالً باملقرر اهليدرو كلوريةمبادئها التوجيهية للتخلص من مركبات الكربون 
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 ، بوصف هذه املسألة مسألة ذات أولوية، مراعية االحتياجات اخلاصة لألطراف العاملة مبوجب١٩/٦
  ]؛٥املادة 

 من املقرر ١١أن تأخذ يف احلسبان الفقرة [اللجنة التنفيذية ] توجه] [تطلب من[  - ٦
عندما تضع وتطبق معايري متويل للمشاريع والربامج املتعلقة على وجه اخلصوص بالتخلص ] ١٩/٦

  : فلوريةاهليدرو كلوريةالتدرجيي من مركبات الكربون 
امج اليت تركز، يف مجلة أمور، على البدائل واخليارات إعطاء أولوية للمشاريع والرب[  )أ(

اليت ختفف من اآلثار األخرى على البيئة، ال سيما على املناخ، مع مراعاة القدرة على إحداث احترار 
 إضايف لتحقيق مزيد من الفوائد ري متويلعاملي، واستخدام الطاقة والعوامل األخرى ذات الصلة، وتوف

 املناخية، إن وجدت؛

أن تأخذ يف احلسبان، عندما تنظر يف فعالية تكاليف املشاريع والربامج، احلاجة لـ   )ب(
والتكاليف اليت يولدها استخدام املنتجات ] احلاجة لفوائد مناخية] [زيادة ختفيف حدة تغري املناخ[

الية من حيث  إحداث االحترار العاملي أو اليت ليست مثعلىوالتكنولوجيا البديلة ذات القدرات العالية 
 ]الكفاءة يف استخدام الطاقة؛

  فلورية مشروع مقرر بشأن مركبات الكربون اهليدرو  - ٢

  :إن االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يقرر
 أن للتحول عن استخدام املواد املستنفدة لألوزون، والتخلص منها تدرجيياً، آثاراً إذ يالحظ

  على محاية نظام املناخ؛
فلورية يف  ق إزاء اإلسهام اهلام احملتمل يف املستقبل ملركبات الكربون اهليدرو القلوإذ يساوره

  ارتفاع درجة حرارة اجلو على صعيد عاملي؛
 طلب من األطراف تسريع التخلص تدرجيياً من إنتاج واستهالك ١٩/٦ بأن املقرر وإذ يذكِّر
   فلورية؛اهليدرو كلوريةمركبات الكربون 

الذي اضطلع به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املتعلق حبالة  أمهية العمل وإذ يدرك
فلورية، وإذ تشجعه  كلورية فلورية واملواد الكربونية اهليدروو املواد البديلة للمواد الكربونية اهليدر

املعلومات اجلديدة اليت أتيحت لألطراف املتعلقة بوجود مواد ذات قدرات متدنية أو معدومة على 
فلورية ذات  االحترار العاملي ميكن أن حتل يف معظم القطاعات حمل مركبات الكربون اهليدروإحداث 

القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي، والتطور التكنولوجي السريع يف جمال املواد البديلة ذات 
  القدرات املتدنية على إحداث االحترار العاملي يف قطاعات عديدة أخرى؛

، ٢٠٠٩ أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أشار، يف تقريره املستكمل لعام وإذ يالحظ
فلورية واالنبعاثات  ، إىل النمو الكلي احملتمل ملخزونات املركبات الكربونية اهليدرو٢٠/٨عمالً باملقرر 
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الكربون الفوائد املناخية املتحققة من تسريع التخلص من مركبات ] تقوض] [تتجاوز[اليت ميكن أن 
   فلورية تدرجيياً؛اهليدرو كلورية

آخذاً يف احلسبان املسؤوليات املشتركة ] على صعيد عاملي[ احلاجة لتسريع العمل وإذ يدرك
فلورية وأنه جيري  ولكنها متفاوتة، ليتسىن منع الزيادة احملتملة يف انبعاث مركبات الكربون اهليدرو

جل الطويل لفهم هذه املسألة على حنو أفضل مع اإلحاطة إعداد مزيد من البيانات والتوقعات على األ
  باألعمال اجلارية بالفعل يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ؛

فلورية ختضع للمراقبة مبوجب اتفاقية األمم   يف االعتبار أن مركبات الكربون اهليدرووإذ يأخذ
 املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق ا، وإذ يدرك وجود جمال الستطالع املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري

إمكانية التعاون مع بروتوكول مونتريال لتخفيض االنبعاثات والتقليل من اآلثار البيئية اليت ختلفها 
وأن لدى األطراف يف بروتوكول مونتريال واهليئات املرتبطة به [فلورية،  مركبات الكربون اهليدرو

  ؛]]مراقبة مواد مماثلة] [هذه ااالت ميكن أن تتشاطرها[رية يف خربة كب
ال سيما يف الصندوق املتعدد األطراف [توكول مونتريال وبناه التحتية،  أن خربة برووإذ يدرك

وفرا أساساً سليماً للبناء عليهما ملعاجلة مسألة مركبات الكربون تميكن أن ] وهيئاته الفنية والعلمية،
  ]رية معاجلة فعالة؛فلو اهليدرو

 يف االعتبار احلاجة لبذل جهود تعاونية لتخفيف شدة احترار اجلو على صعيد وإذ يأخذ[
  ]عاملي، آخذاً يف احلسبان أن املسؤوليات مشتركة ولكنها متفاوتة؛

 يف االعتبار أن بعض األطراف أعربت عن حتفظات على القدرة على مراقبة وإذ يأخذ
فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال ألن قدرا على استنفاد األوزون  مركبات الكربون اهليدرو

  معدومة؛ 
  ، ١٩/٦من املقرر ) ب (١١ و٩الفقرتني ب وإذ يذكِّر

يشجع األطراف، اليت يف وضع ميكنها من ذلك، على أن ترسل إىل أمانة األوزون أن   - ١
لبيانات أو التقديرات املتوفرة لديها ، إن أمكن، أفضل ا]٢٠١٠فرباير / شباط١٥[يف تاريخ ال يتجاوز 

عن إنتاجها واستهالكها احلايل والتارخيي من فرادى أنواع مركبات الكربون اهليدروفلورية، بصيغة 
ِموحدة ليجري إعدادها من قل أمانة األوزون، ويطلب أن تعامل البيانات بوصفها بيانات سرية ـب

  حيثما اقتضى األمر؛
ألوزون أن تتعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة أن يطلب من أمانة ا  - ٢

ة الجتماع األطراف وفريق فروتفلورية امل بتغري املناخ إلتاحة بيانات كميات مركبات الكربون اهليدرو
  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛

ريره املرحلي لعام أن يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يدرج يف تق  - ٣
  :٢٠١٠ أو تقييمه لعام ٢٠١٠
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حتديثاً واستكماالً للبيانات الواردة يف تقاريره السابقة املتعلقة بانبعاث   ) أ(
فلورية يف البلدان األطراف، مبا يف ذلك القطاعات ذات  واستهالك مركبات الكربون اهليدرو

، آخذاً يف احلسبان أية ]لألوزونستخدم من قبل مواداً مستنفدة اليت مل ت[التطبيقات الناشئة 
وينبغي أن تتضمن . ٢٠١٠] مايو/ أيار١٥[يف تاريخ ال يتجاوز [معلومات جديدة متاحة 

الدراسة، إىل أقصى حد ممكن، دراسة اجلدوى الفنية إلمكانية وضع ضوابط على إنتاج 
ائدها فلورية، وتكاليف هذه الضوابط احملتملة وفو واستهالك مركبات الكربون اهليدرو

  ].البيئية[
إعداد قائمة جبميع القطاعات الفرعية اليت تستخدم بدائل ذات قدرات [  ) ب(

 إحداث احترار عاملي وتوفر أمثلة ملموسة على استخدام التكنولوجيا، مبيناً املواد علىمتدنية 
املستخدمة، وظروف استخدامها وتكاليفها، وكفاءا النسبية يف استخدام الطاقة، وإدراج، 

قصى حد ممكن، األسواق املتاحة وحصة هذه املواد يف هذه األسواق، ومجع معلومات إىل أ
حمددة من شىت املصادر، مبا يف ذلك املعلومات اليت توفرها األطراف والصناعات بصورة 

 .]طوعية

حتديد وتصنيف التدابري املطبقة لضمان سالمة استخدام التكنولوجيا [  ) ج(
تدنية على إحداث االحترار العاملي، وكذلك العقبات اليت واملنتجات البديلة ذات القدرات امل

، ]التربيد وتكييف اهلواء[تواجهها عمليات التخلص التدرجيي، يف القطاعات الفرعية املختلفة 
ومجع معلومات حمددة من شىت املصادر، مبا فيها املعلومات اليت تقدمها األطراف والصناعات 

  .]بصورة طوعية
اهليدرو إىل مشروع املقرر املتعلق مبركبات الكربون ) ج( و)ب(ان رمبا تنقل الفقرت[

  ] فلوريةكلورية
تقدمي تقارير عن االنبعاثات من كل منتج على حدة أثناء إنتاج املواد [  )د(

 بوصفه منتجاً HFC-23فلوري  املستنفدة لألوزون، وحتديداً توليد مركب الكربون اهليدرو
 آخذاً يف احلسبان معدل انبعاثات HCFC-22فلوري  بون اهليدروثانوياً أثناء إنتاج مركب الكر

  ] وكفاءات اإلتالف الفعلي؛HFC-23املركب 
تقدمي مقارنة ملدى توفر البدائل وتكنولوجيا التخفيف املتوفرة لتحل حمل [  )ه(

املواد املستنفدة لألوزون يف الوقت الذي اتفق فيه على وضع الضوابط على مركبات الكربون 
فلورية  لورية الفلورية يف أواخر الثمانينيات بالوضع احلايل لبدائل مركبات الكربون اهليدروالك

  ؛]يف نفس االستخدامات
، مستكملة بقدر ٢٠/٨تصنيف املعلومات اليت قُدمت سابقاً وفقاً للمقرر   )و(

 على وفر قريباًستت تتوفر أو ما هو ممكن عملياً، إلطالع األطراف على االستخدامات اليت
أو ختفيف / و أو معدومٍتدنمنطاق جتاري تكنولوجيا ذات قدرات على إحداث احترار عاملي 
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فلورية اليت  ، مبا يف ذلك كميات مركبات الكربون اهليدرولالستخدام فيهااالحترار العاملي 
  .ميكن االستعاضة عنهااليت يتوقع أن تستخدم و

ية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ يطلب من أمانة األوزون إبالغ اتفاقأن   - ٤
أعمال ] تقرير الرئيسني املشاركني والتقرير املفصل عن] [بالنتائج اهلامة واملشجعة اليت متخضت عنها[

حلقة العمل بشأن البدائل ذات القدرات العالية على إحداث االحترار العاملي للمواد املستنفدة 
اليت قد تسهم يف إجياد حل عاملي [أو اجتماع األطراف /ملفتوح العضوية ولألوزون، والفريق العامل ا

فلورية لتنظر فيها أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري  النبعاثات مركبات الكربون اهليدرو
  ؛]املناخ

طارية يطلب من أمانة األوزون إبالغ أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلأن : ١اخليار   - ٥[
مساعدة أمانة اتفاقية األمم ] [حيثما كانت مالئماً[املتعلقة بتغري املناخ بتصميم األطراف على التعاون، و

] انبعاثات[لتخفيض ] مناسب[للعمل من أجل اتفاق عاملي ] املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ
  .]فلورية مركبات الكربون اهليدرو

مانة األوزون إبالغ أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية يطلب من أأن : ٢اخليار   - ٥[
املتعلقة بتغري املناخ بتصميم األطراف على التعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري 

  .]فلورية املناخ للتوصل إىل ترتيب دويل مناسب بشأن ختفيض انبعاثات مركبات الكربون اهليدرو
يطلب من أمانة األوزون إبالغ أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية أن : ٣ار اخلي  - ٥[

املتعلقة بتغري املناخ بتصميم األطراف على التعاون مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ 
  .]فلورية على صعيد دويل ملواجهة التحدي الذي تشكله مركبات الكربون اهليدرو

ن إبالغ أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ويطلب من أمانة األوزأن : ٤اخليار   - ٥[
املتعلقة بتغري املناخ بأن األطراف يف بروتوكول مونتريال قررت تشجيع اختيار بدائل ملركبات الكربون 

  .] فلورية تقلل من التأثري يف املناخاهليدرو كلورية

  فلورية ملقترح املتعلق مبركبات الكربون اهليدروقائمة مبفاهيم تتصل بالتعديل ا  - ٣

  :بشأن) تبادل معلومات(مناقشة مفاهيمية 
  :وكيفية تصنيفها) املرفق واو(املواد اليت ستتم تغطيتها   - ١

o  فلورو أولفينات اهليدرو[أضف إىل القائمة (HFOs))  1234مثلyf, 1234ze [( ومركبات
 (PFCs)ن املشبعة بالفلور ومركبات الكربوفلورية،  اإلثري اهليدرو

o فلوري  ما الذي ميكن فعله بالضوابط على مركب الكربون اهليدروHFC-23 ؟ هل تعط
 فلورية؟ أولوية للمجموعة األوىل من مركبات الكربون اهليدرو

o فلورية غري مشمولة يف تشريع آخر بعض مركبات الكربون اهليدرو 
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  :خط األساس  - ٢
o فلورية اهليدرو كلوريةاستهالك مركبات الكربون هل يتعني بيان تفاصيل إنتاج و 

 فلورية؟ ومركبات الكربون اهليدرو

o  كيف تضمن الدقة؟-البيانات غري معروفة  

o هل توجد حاجة لفترة مساح؟ 

o هل خط األساس سيكون هو نفسه بالنسبة لربوتوكول كيوتو؟ 

  :خطوات التخفيض التدرجيي  - ٣
o  ًالبدائل غري متوفرة بالنسبة جلميع االستخدامات -ختفيض تدرجيي وليس ختلصاً تدرجييا 

o  املعدل ومستوى االستقرار؟ نفس الشيء أو خمتلفة، إذ يتوقف ذلك على التركيب
أو مركبات كربون /كلورية فلورية و مركبات كربون هيدرو(املختلف خلط األساس 

 ؟)فلورية هيدرو

o مثل الفوائد املنبثقة عن اجلهود الفوائد البيئية اليت سيجري التطلع إليها على صعيد عاملي ،
 على ٥ واألطراف غري العاملة مبوجب املادة ٥اليت تبذهلا األطراف العاملة مبوجب املادة 

 حد سواء؟

o  من ظروف التخفيض التدرجيي اليت تعود بفوائد بيئية إضافية باملقارنة مع القواعدخ
 لنسبة ملركبات الكربون اهليدروالتنظيمية الوطنية املعمول ا أو اليت ستصدر قريباً با

فلورية تدرجيياً من خالل  فلورية، وحمدودية إدخال استخدام مركبات الكربون اهليدرو
 عملية الصندوق املتعدد األطراف؟

o  اهليدرو كلوريةهل يتعني أخذ الصلة مع عملية التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 فلورية بعني االعتبار؟

o  من مستوى عملياتالتحول اليت ستلزم للتحول من استخدام مركبات الكربون خ
فلورية، آخذاً يف احلسبان توفر   فلورية إىل مركبات الكربون اهليدرواهليدرو كلورية

 .البدائل املمكنة فنياً والقابلة للتطبيق اقتصادياً، إخل

o  عاملة  أو أيضاً األطراف ال٥مدى االنطباق على األطراف غري العاملة مبوجب املادة
 ؟٥مبوجب املادة 

o مخّن إسهام التخفيض التدرجيي بالنسبة لربوتوكول كيوتو؟ 

  :ربط العمل مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ  - ٤
o  مخّن إسهام التخفيض التدرجيي بالنسبة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري

 املناخ؟
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o ت التآزر؟نطاق اإلبالغ عن حاال 

o فلورية اليت ينبغي أن تكون مناسبة  ما هي األدوار املتعلقة مبركبات الكربون اهليدرو
 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ وبروتوكول مونتريال ؟

o  مبا يف (كيف ميكن أن تتعاون مؤسسات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ
 بروتوكول مونتريال يف/اتفاقية فيينامع )  الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخذلك

اجتماعات (واإلبالغ واختاذ القرارات ) خلاعلمية، فنية، (عمليات التخمني 
 خل؟ا، )مؤمترات األطراف/األطراف

o كيف ميكن ضمان حتقيق الفوائد البيئية؟ 

o تعلقة بتغري البيئة هي اإلطار املناسب للحد من انبعاث هل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية امل
املدخالت /فلورية؟ وهل يوفر بروتوكول مونتريال الدعم التقين مركبات الكربون اهليدرو

 التقنية؟

o تعزيز التعاون يف جمال تقدمي املساعدة للبلدان النامية 

o ألمم املتحدة اإلطارية هل ميكن حتديد الضوابط على اإلنتاج واالستهالك يف إطار اتفاقية ا
 املتعلقة بتغري املناخ؟

o  هل ميكن ضمان أن تؤدي ضوابط اإلنتاج واالستهالك إىل حدوث ختفيضات يف
 االنبعاثات؟

o ار العاملي بالنسبة خلط ما هي وحدات احلساب املذكورة يف القدرات على إحداث االحتر
  خل؟ااألساس؛ 

  :التمويل  - ٥
o وق املتعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية واملؤسسات ما هو الدور الذي سيؤديه الصند

 ها؟ناملالية األخرى ذات الصلة؟ وكيف ميكن ضمان التعاون فيما بي

o كيف ميكن ضمان نقل التكنولوجيا؟ 

o  تراكمي الدائم  التكلفة اإلضافية، التخفيض ال–منوذج بروتوكول مونتريال منوذج فعال
 .خلاالذي ميكن حتمله، 

o ما هو األساسستد إليه يف استخدام الصندـ القانوين الذي سيوق املتعدد األطراف ن
 فلورية؟ ون اهليدروبملركبات الكر

o ما نوع منوذج التمويل الذي سيكون مناسباً لتخفيض االنبعاثات؟ 
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  :انبعاث املنتجات الثانوية  - ٦
o فلوري  انبعاثات مركب الكربون اهليدروHFC-23رو وصلته مبركب الكربون اهليد 

  HFC-22فلوري 

  وحدة احملاسبة  - ٧
o قد تكون وحدة القدرات على إحداث االحترار العاملي أنسب وحدة للمحاسبة؟ 

o  تقييم دورة احلياة، األداء املناخي لدورة احلياة، إخل(كيف ميكن تنفيذ خيارات أخرى (
 بطريقة عملية؟

  فلورية أمهية نظم ترخيص استرياد وتصدير مركبات الكربون اهليدرو  - ٨
o سيلزم تقدمي – اآلن، وهذه النظم ليست موجودة لدى العديد من البلدان ة إلزاميتليس 

 الدعم إلنشاء هذه النظم؟

o فلورية؟ يلزم دعم لإلبالغ عن خمزونات وبيانات مركبات الكربون اهليدرو 

o هل ينبغي النظر يف هذه النظم يف املستقبل؟ 

o نظمة التجارة العاملية؟االتساق مع اهليئات األخرى اهلامة، مثل م 
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  املرفق الثالث
 املواد خمزونات إدارة بشأن حلقة العمل  عننااملشاركئيسان لرا  أعدهوجزمتقرير 

   ذلك على تغري املناخوآثاراملستنفدة لألوزون وتدمريها 

  مقدمة
 ١٣ت يف جنيف يف عقد، الذي اختذه اجتماع األطراف، ٢٠/٧كما طُلب يف املقرر  - ١

 ذلك على أثار املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها وخمزونات إدارة بشأن، حلقة عمل ٢٠٠٩ هيولي/متوز
ة السياس  على قسمني عامني تناول األول املسائل التقنية وتناول الثاينلقةوقد اشتملت احل. تغري املناخ

 ، والتوضيحألسئلةل تلتها جلسة نيقسمال كاليف إطار  عروضوقد قُدمت .  ومسائل التمويلالعامة
ويرد يف الفصلني األول والثاين أدناه .  لتبادل اآلراء بشأن املسائل قيد النظر فرصة للمشاركنيوأُتيحت
 الفصل الثالث قائمة موحدة وترد يف . كال القسمنييف إطار الرئيسية اليت قُدمت للعروضوجز معرض 

وترد يف الفصل الرابع قائمة موحدة  .ببعض األفكار الرئيسية اليت قدمها املشاركون يف حلقة العمل
 الوصول إىل سريي يف تاًفيدم  يكونباالقتراحات اليت قدمها بعض املشاركني ملزيد من العمل الذي قد

 . بشأن البنود ذات الصلةحاسمقرار 

  املسائل التقنية  -أوالً 
، وبعد لصلة عرض عام عن التحديات ذات ا بتقدميألمانة األوزونبعد أن قام األمني التنفيذي  - ٢

، قدم ممثلو فريق التكنولوجيا والتقييم  احللقةلقة العمل جدول أعمالحلن ا املشاركانسئي الرأن قدم
 ومفيدة عن هذه شاملة املستنفدة لألوزون تضمن معلومات خمزونات املواد عن  عرضاًاالقتصادي

 ال إىل دلف يف األقسام أئيسيةنقاطها الررد توقد قُسم العرض إىل أربعة أجزاء منفصلة . خزوناتامل
 وأثناء مناقشات العرضوجزاً لبعض النقاط الرئيسية اليت أُثريت يف مضاً اعراست أيضاً  اليت تتضمنأدناه،

 .حلقة العمل

 اليت خزونات ختفيف آثار امل الناجتة عن وإمكانية الوصول إليها والفوائد البيئيةخزوناتتوزيع امل  -ألف 
  ميكن الوصول إليها

 املستنفدة لألوزون اليت خمزونات املواد، حاول الفريق تقييم أقسام ٢٠/٧ املقرر ما طُلب يفك - ٣
ستوى جهد مب ممكناًبِر الوصول إليها اُعتف هذاويف . عالٍ ومتوسط ومتدنن الفريق أنه عرالسياق بي 
ستنفدة لطبقة األوزون اليت مل  املخمزونات املواد بأا كل تعريفاً عاماً اليت ميكن الوصول إليها خزوناتامل

 الحظ الفريق أن تكاليف مجع املواد ،مستوى اجلهد املبذولومن حيث . تدخل بعد يف مسار النفايات
 خمزونات املواد التكاليف الكلية للتخلص من ترتع إىل زيادةاملستنفدة لألوزون يف مسار النفايات 

أن تكاليف اجلمع كانت أقل يف املناطق ذات  وحقيقة ،ويف ضوء هذه احلقيقة. املستنفدة لألوزون
حمدد رئيسي يف تصنيف عامل ، بين الفريق أنه استخدم الكثافة السكانية كالعاليةالكثافة السكانية 

 .مستوى اجلهد املبذول
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ومبعيار الكميات اإلمجالية للمواد املستنفدة لألوزون اليت كانت متاحة من املخزونات اليت   - ٤
يها، ومع األخذ يف االعتبار أن الفريق ركّز يف تقريره على خياري اجلهد املتدين واجلهد ميكن الوصول إل

 كيلو طن من مركبات الكربون ١ ٥٤٦املتوسط، قدر الفريق أنه يوجد على صعيد عاملي ما جمموعه 
يها  فلورية واهلالونات اليت ميكن الوصول إلاهليدرو كلوريةالكلورية الفلورية ومركبات الكربون 

وبين الفريق أنه .  كيلو طن ميكن الوصول إليها مبستوى جهد متوسط١ ٤٦٣ ومبستوى جهد متدن،
مل يأخذ يف احلسبان يف تقدير هذه الكميات حقيقة أن بعض مكونات املخزونات رمبا تستخدم على 

ياجات على أو تلبية االحت) مثل اهلالونات(حنو أكثر مواتاة لسد النقص املتوقع على األجل الطويل 
  ).مثل مركبات الكربون الكلورية الفلورية اليت قد تلزم ألغراض الصيانة(األجل الطويل 

وبالنسبة للتقديرات الواردة يف التقرير وغريها من التقديرات، أكد الفريق أن حتليالته، وخاصة   - ٥
بار العديد من أقسام حتليل التكاليف، قد متت يف مراحل مبكرة متباينة، ولذلك، قد يكون مفيداً اعت

التقرير جهداً أولياً لتطوير وتعزيز أساليب ميكن صقلها استناداً إىل مزيد من املعلومات اليت ستتوفر يف 
  .املستقبل

   واجلدوى االقتصاديةةعوامل التكلف  -باء 
ة أشار ممثلو الفريق العامل إىل أن املكونات الرئيسية للتكاليف تتضمن فصل املواد املستنفد  - ٦

لألوزون عن النفايات وعمليات مجع واستعادة املواد املستنفدة لألوزون بعد فصلها، مث إتالف املواد 
ويف هذا السياق، الحظ الفريق أن التطبيق الذي استخدمت فيه . املستنفدة لألوزون اليت تتم استعادا

إضافة إىل . صول إىل تلك املواداملواد املستنفدة لألوزون كان أكرب عامل مبفرده يؤثر على إمكانية الو
ذلك، أشار ممثلو الفريق إىل أنه قد يكون للقوانني الوطنية النافذة املتعلقة بفصل النفايات تأثري على 

أما فيما يتعلق . التكاليف اإلضافية للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون اليت قد تتحملها فرادى الدول
 املمثلون إىل أن التكاليف ذات الصلة ينبغي أن تكون موحدة نسبياً بعملية اإلتالف يف حد ذاا، أشار

يف مجيع التطبيقات والبلدان، وأن املادة املعينة اليت سيجري إتالفها ال تؤثر تأثرياً كبرياً على تكاليف 
  .اإلتالف

قدمي ويف ضوء الدراسات املتاحة والفهم املتنامي للتكاليف ذات الصلة، متكّن املمثلون من ت  - ٧
إال أن املمثلني، كما أُشري إليه أعاله، نبهوا إىل أن . منحىن إرشادي خلفض التكاليف خاص بكل تطبيق

عمل الفريق ال يزال يف مراحله املبكرة، وأن اجلهود اليت بذهلا حىت تارخيه استندت إىل بيانات ميكن 
 إىل كل ما ذكر آنفاً، أورد املمثلون وباإلشارة. وصفها بأا حمدودة وتفتقر إىل التقييم العلمي املنهجي

التكاليف التالية إلتالف مجيع املخزونات اليت ميكن الوصول إليها مبستوى جهد متدن أو متوسط، لو 
  .أٌتلفت يف الوقت احلايل

  اموع  جهد متوسطمستوى   متدنجهد  مستوى  اإلقليم
   بليون دوالر٨٦ – ٦٤  والر بليون د٥٩ – ٤٣   بليون دوالر٢٦ – ١٩   النموالدول املتقدمة
   بليون دوالر٩٣ - ٧٠   بليون دوالر٥٨ – ٤٤   بليون دوالر٣٥ – ٢٧  الدول النامية

   بليون دوالر١٧٩ - ١٣٥   بليون دوالر١١٧ – ٨٩   بليون دوالر٦٢ – ٤٦   العاملياموع
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 كبرياً ويف معرض الرد على بعض األسئلة، أوضح ممثلو الفريق على وجه اخلصوص أن جزءاً  - ٨
من التمويل سيكون ضرورياً يف السنوات األوىل لتلبية احلاجة لتطوير البىن التحتية ومعاجلة القطاعات 
اليت تتالشى بسرعة، مع أن تكاليف إتالف املخزونات اليت قدرها الفريق سيتم حتملها على مدى فترة 

 اليت طورت بالفعل أنظمة إلدارة وأوضح املمثلون أيضاً أن التكاليف اليت ستتحملها البلدان. طويلة
النفايات ستكون أقل، وأنه إذا مت استهداف برامج إتالف املواد املستنفدة لألوزون بشكل أكثر عموميةً 

  .فإن التكاليف ميكن أن توزع بني املواد الكيميائية والتطبيقات بفعالية تكاليف متفاوتة

   السلبيةمسائل التمويل وخماطر احلوافز ذات اآلثار  -جيم 
باملسبة للتمويل، أشار ممثلو الفريق إىل أن من املسلّم به أن متويل األنشطة املتعلقة بالكربون   - ٩

أحد مصادر التمويل القليلة اليت ميكنها أن تولد مستوى التمويل الالزم إلدارة خمزونات املواد املستنفدة 
دفوعاً بقيمة االحترار العاملي الذي ميكن ففي إطار متويل أنشطة الكربون سيكون التمويل م. لألوزون

ويف هذا الصدد، قدر املمثلون أنه لو جرى، يف . ن اليت سيجري إتالفهاوأن حتدثه املواد املستنفدة لألوز
أن  الوقت احلايل، إتالف خمزونات املواد املستنفدة لألوزون الستلزم حتقيق فئات التخفيض املشار إليها

  :املستويات املبينة أدناهتصل أسعار الكربون إىل 

  جهد متوسطمستوى   متدنجهد مستوى   )طن/دوالر(سعر ثاين أكسيد الكربون
  ٣٤,٩٨ - ٢٦,٤٥  ١٢,٤٤ - ٩  الدول املتقدمة النمو

  ٢١,١٠ - ١٥,٩٥  ١٥,٦٠ - ١١,٧٠  الدول النامية

ريق إىل املخاطر وفيما يتعلق مبسائل السياسة العامة واحلوافز ذات اآلثار السلبية، أشار الف  - ١٠
 خطورة أن تصل قيمة أرصدة:  اليت ميكن جتاوزها مجيعها من خالل اإلدارة الواعية-احملتملة التالية 

اإلتالف إىل مبالغ كبرية تؤدي إىل اإلنتاج دف التدمري، واستخدام املواد املستنفدة لألوزون الالزمة 
 قد تكون الزمة الستخدامها يف وقت الحق ألغراض عملية التدوير املربرة، وإتالف املخزونات اليت

  .؛ وضياع فرصة حتويل املواد املستنفدة لألوزون)مثل اهلالونات(

   املواد املستنفدة لألوزونتعزيز إتالف يف  وأثرهافزوادور آليات احل  - دال
ق فز، أشار الفريق إىل توفر التمويل يف الوقت الراهن من خالل أسواابالنسبة آلليات احلو  - ١١

. الكربون الطوعية، وأملح إىل ضرورة وجود مكونات معينة لكفالة عدم إساءة استخدام هذه األسواق
ومن املكونات األساسية اليت أشار إليها وجود سجل قوي وشفاف، واستحداث منهجيات جيدة 

ويف هذا الصدد، رأى الفريق أن . لكفالة توفر خاصية اإلضافة، وحتقيق التخفيضات ذات الصلة
وأُعرب عن عدة شواغل . روتوكول مونتريال يف وضع فريد ميكنه من إجياد إطار أساسي هلذا الغرضب

بشأن استخدام األسواق الطوعية، تتعلق، من بني أمور أخرى، مبصداقية األرصدة ذات الصلة، وضمان 
 من أن تصبح أن العمل الذي يتم التعهد به سينفذ فعالً على النحو الذي مت التعهد به، والتخوف
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أرصدة إتالف املواد املستنفدة لألوزون متاحة بسهوله حبيث تغرق السوق وتقلل من قيمة أرصدة 
  .السوق الطوعية

وبعد جلسة أخرية من األسئلة االستيضاحية ومناقشة مفتوحة قصرية، حولت حلقة العمل   - ١٢
  .اد املستنفدة لألوزوناهتمامها إىل تقرير األمانة عن فرص التمويل إلتالف خمزونات املو

   والتمويلة العامة السياسمسائل  -ثانياً 
استمعت حلقة العمل، يف معرض نظرها يف مسائل السياسة العامة والتمويل، إىل عروض من   - ١٣

األمانة بشأن فرص التمويل وحتديث من أمانة الصندوق املتعدد األطراف بشأن األعمال ذات الصلة، 
وروبية والبنك الدويل بشأن مواصلة العمل ذي الصلة؛ واخنرطت يف النهاية يف وتقارير من املفوضية األ

  .مناقشة مفتوحة قصرية حول املسائل املشمولة

  عرض من أمانة األوزون وأمانة الصندوق املتعدد األطراف  - ألف
ثة بعد إبداء مالحظات استهاللية بشأن األحكام اليت تنظم احلد األقصى لالنبعاثات امللو  - ١٤

وإمكانية االجتار يف األرصدة املتعلقة ا يف إطار بروتوكول كيوتو وبشأن أسواق الكربون، قدم ممثلو 
 خيار متويل مت حتديدها لدعم ٢٠األمانة والصندوق املتعدد األطراف عروضاً ركزت على أكثر من 

  .ذكورة أدناهوميكن تقسيم هذه اخليارات إىل الفئات امل. إتالف املواد املستنفدة لألوزون

املنظمات  ميكن احلصول عليه من ٥خيارات تتعلق بتمويل جهود األطراف العاملة مبوجب املادة   - ١
  الدولية
  :ميكن إدراج اخليارات التالية يف هذه الفئة  - ١٥

استخدام الصندوق املتعدد األطراف لتمويل املشاريع الرائدة، أو مشاريع اإلتالف   )أ(
ه الرئيسية، أو لتمويل مشاريع اإلتالف من خالل مرفق جديد يركز على فوائد بوصفها جزءاً من مهمت

  املناخ املشتركة؛
استخدام جماالت تنسيق التمويل يف مرفق البيئة العاملية لتمويل األوزون واملناخ   )ب(

 الوقت ويف هذا السياق، أشارت األمانة إىل أن املرفق كان منخرطاً يف ذلك: وامللوثات العضوية الثابتة
يف مناقشات جتميم املوارد، ولذلك كان من املهم جداً أن يتلقى توجيها بشأن القضايا اليت قد يود نظام 

وبالنسبة ال التنسيق اخلاص بامللوثات العضوية الثابتة، قُدم اقتراح حمدد . األوزون منه أن يركز عليها
ة جبمع أو قة أو املواد املستنفدة لألوزون املتعلبأن ال ينظر يف متويل مشاريع امللوثات العضوية الثابت

إتالف املواد املستنفدة لألوزون إال يف إطار مرفق البيئة العاملية أو الصندوق املتعدد األطراف إال إذا 
كانت تتضمن إشارة إىل أنه قد مت النظر يف أوجه التآزر مع اتفاقات بيئية متعددة األطراف أخرى ومتت 

  ىل احلد املمكن؛االستفادة منها إ
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اجلهود اليت تبذهلا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية لالضطالع مبشاريع ترمي إىل   )ج(
مساعدة البلدان على جتنيب جزء من أسعار بيع املعدات اليت تستخدم مواد مستنفدة لألوزون 

  الستخدام هذه األموال للتخلص من تلك املعدات بعد انتهاء عمرها النافع؛
إمكانية جعل البنك الدويل يعمل مع اجلهات املاحنة لالستفادة من صناديقها   )د(

االستئمانية املاحنة املوجودة ألغراض إتالف املواد املستنفدة لألوزون؛ وإمكانية قيام البنك الدويل بقيادة 
فق إنتاج املواد مبادرة متويل إلتالف املواد املستنفدة لألوزون، مثلما مت القيام به بالنسبة إلغالق مرا

املستنفدة لألوزون يف االحتاد الروسي يف التسعينيات؛ وإمكانية قيام البنك الدويل مبحاولة إدراج إتالف 
  .املواد املستنفدة لألوزون يف استراتيجيات تنمية البلدان املتعاملة معه

  اخليارات املتصلة بأسواق الكربون  - ٢
  :تضم هذه الفئة اخليارات التالية  -١٦

فكرة إنشاء مرفق كربون للمواد املستنفدة لألوزون، اليت قدمها برنامج األمم   )أ(
املتحدة اإلمنائي، وميكن أن تتوىل إدارة هذا املرفق هيئات بروتوكول مونتريال، دف التثبت من مفهوم 

ل املتوسط أرصدة إتالف املواد املستنفدة لألوزون وبناء الثقة فيها بطريقة قد تيسر إدراجها على األج
  أو الطويل يف أسواق الكربون امللتزمة؛

اجلهود اليت تبذهلا منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية لوضع منهجيات للحصول   )ب(
  على أرصدة إتالف املواد املستنفدة لألوزون يف أسواق الكربون الطوعية؛

لمناخ ورابطة استخدام أسواق الكربون الطوعية، وال سيما سوق تبادل شيكاغو ل  )ج(
  معايري الكربون الطوعية لتوليد متويل إلتالف املواد املستنفدة لألوزون؛

إمكانية قيام اجلماعة األوروبية باستخدام بعض عائدات مزادات أرصدة االنبعاثات   )د(
  .لتمويل أنشطة إتالف املواد املستنفدة لألوزون

  إذا كانتكل على حدة، ،مجيع األطرافالفرص األخرى اليت قد تكون متاحة كخيار تستخدمه   - ٣
  الفرص متسقة مع القوانني واألفضليات الوطنيةهذه 
  :صنفت إىل هذه الفئة اخليارات التالية  - ١٧

برامج مسؤولية اجلهة املنتجة اليت يفرض مبوجبها رسم أو ضريبة على استرياد أو بيع   )أ(
ات احملتوية على مواد مستنفدة لألوزون، على كميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون أو املنتج

  أساس أن الرسوم أو الضرائب احملصلة ستستخدم يف متويل معاجلة هذه املواد بعد انتهاء عمرها النافع؛
استخدام برامج حوافز اجلهات املنتجة لبدائل املواد املستنفدة لألوزون، حيث توافق   )ب(

 لألوزون على التخلص من املواد املستنفدة لألوزون إذا وافق اجلهات املنتجة لبدائل املواد املستنفدة
  املستخدم على استخدام منتجها؛
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استخدام برامج استبدال معدات إطفاء احلرائق، حيث يتم استبدال معدات إطفاء   )ج(
  احلرائق اليت تستخدم اهلالونات وتحضر إلعادة تعبئتها مبعدات حتتوي على مواد بديلة؛

اريع معدات التربيد اليت تتسم بالكفاءة يف استخدام الطاقة اليت يعيد استخدام مش  )د(
فيها املستخدم معداته القدمية وحيصل على دعم لشراء معدات جديدة تتسم بالكفاءة يف استخدام 

  .الطاقة

   مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرىنوقشتالفرص احملتملة اليت   - ٤
  :الفئة اخليارات التالية جتمع يف إطار هذهأخرياً، ميكن أن   - ١٨

استخدام برنامج البداية السريعة يف إطار النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد   )أ(
  الكيميائية لتيسري العمل املشترك؛

املبادرات اليت تشارك يف متويلها اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة   )ب(
رب احلدود واتفاقية استكهومل املتعلقة بامللوثات العضوية الثابتة والصندوق املتعدد والتخلص منها ع

  .األطراف

  عروض أخرى  - باء
بعد العروض اليت قدمتها األمانة وأمانة الصندوق املتعدد األطراف بشأن الدراسة املذكورة   - ١٩

 عروض من املفوضية األوروبية أعاله، وبعد جلسة قصرية لألسئلة واألجوبة، استمعت حلقة العمل إىل
والواليات املتحدة األمريكية وأستراليا عن جهود اإلتالف اليت اضطلعت ا، كما استمعت إىل عرض 
عن دراسة اضطلع ا البنك الدويل عن املنهجيات اليت ميكن استخدامها للوصول إىل أسواق الكربون 

 .الطوعية إلتالف املواد املستنفدة لألوزون

  أفكار عرضها املشاركون يف حلقة العمل  -ثالثاً 
بعد العروض اليت قُدمت أثناء حلقة العمل، عقدت جلسات مناقشة مفتوحة بني املشاركني يف   - ٢٠

وتوضح األفكار املعروضة يف الفقرات الفرعية التالية بعض اخليوط املشتركَة اليت حددها . حلقة العمل
  :ة، وليس القصد منها أن تكون قائمة حصرية باألفكار اليت قُدمتاملمثلون أثناء املناقشة املفتوح

متثّل أعمال فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بداية ممتازة يف صياغة منهجيات   )أ(
  ومعلومات أولية لتيسري النظر يف املسألة؛

تخلص من قد يستفيد نظام املناخ وطبقة األوزون كثراً من اإلجراءات اليت اختذت لل  )ب(
  الكميات الكبرية من خمزونات املواد املستنفدة لألوزون؛

تشكل التكاليف احملتملة جلهود التخلص من خمزونات املواد املستنفدة لألوزون   )ج(
  حتديات كبرية؛
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رأى البعض أن الصندوق متعدد األطراف ينبغي أن يكون اآللية األساسية إلتالف   )د(
لى حنو يتسم بفعالية التكاليف، يف حني رأى آخرون أن أسواق الكربون املواد املستنفدة لألوزون ع

  الطوعية متثّل فرصاً ممتازة بدالً من ذلك؛
يستلزم ارتفاع مستوى فوائد املناخ املشتركَة وارتفاع تكاليف اإلتالف دراسة   )ه(

  واسعة النطاق خليارات التمويل؛
مشاريع الصندوق املتعدد األطراف الرائدة، ستولّد األعمال اجلارية حالياً، مبا فيها   )و(

مزيداً من املعلومات احملددة اليت ستكون مفيدة جلميع األطراف ولفريق التكنولوجيا والتقييم 
  االقتصادي؛
رأى البعض أنه قد يكون من املستصوب إنشاء مزيد من املشاريع النموذجية، ورأى   )ز(

  رحلة املشاريع النموذجية؛البعض أيضاً أن الصندوق ينبغي أن يتجاوز م
متثّل أسواق الكربون الطوعية فرصة على األجل القصري، ولكن سيتعين بذل جهود   )ح(

للتأكد من أن أي جهد يبذل الستخدام هذه األسواق ألغراض إتالف املواد املستنفدة لألوزون ينبغي 
  أن يدعم، ال أن يقوض أسواق الكربون أو أنظمة األوزون واملناخ؛

اعترب الكثريون أن آلية التنمية النظيفة ليست متاحة على نطاق واسع أمام مجيع   )ط(
، بينما اعترب آخرون أن اآللية متثّل خياراً جيداً على األجل الطويل ٥األطراف العاملة مبوجب املادة 

  إلتالف املواد املستنفدة لألوزون ينبغي استمرار العمل ا؛
  افز املالئمة ضرورية حلفز عملية اإلتالف؛اعترب البعض أن احلو  )ي(
رأي البعض أن مرفق البيئة العاملية يتيح فرصاً جيدة جلهود إتالف املواد املستنفدة   )ك(

لألوزون وأن هذا اخليار ينبغي أن يدرس مبزيد من التفصيل، يف حني اعترب آخرون أن القضايا املتصلة 
ص للتمويل جعلت االستفادة من مرفق البيئة العاملية يف بالتوقيت واألولويات األخرى وحتديد احلص

  جهود إتالف املواد املستنفدة لألوزون مسألة مثرية للمشاكل؛
حيث ميكن أن يفرض رسم (اعترب البعض أن برامج مسؤولية املنتجني واملصنعني   )ل(

متثّل ) بعد انتهاء عمرها النافععلى بيع املواد املستنفدة لألوزون أو منتجاا ألغراض معاجلة تلك املواد 
  منوذجاً جيداً إلتالف املواد املستنفدة لألوزون؛

ينبغي أن تنظر مجيع األطراف يف وضع خطط ملعاجلة املواد املستنفدة لألوزون غري   )م(
  املرغوب فيها؛

أثارت أطراف عديدة احتمال تعاون هيئات بروتوكول مونتريال يف إعداد املعلومات   )ن(
  لقة بإطار إلدارة أرصدة إتالف املواد املستنفدة لألوزون؛املتع

ميكن إرسال تقرير حلقة العمل إىل املؤسسات املعنية باملناخ، وينبغي اإلعراب عن   )س(
  التقدير هليئات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت شاركت يف إعداد املعلومات حللقة العمل؛
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لقطاعات الختاذ تدابري عاجلة ملنع االنبعاثات من لوحظ وجود حاجة يف بعض ا  )ع(
  خمزونات املواد املستنفدة لألوزون؛

لوحظ أيضاً أن لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى أولويات خمتلفة، وينبغي   )ف(
  أالّ تتوقَّع األطراف يف بروتوكول مونتريال مشاركة هذه االتفاقات يف التمويل؛

نه ينبغي القيام على نطاق واسع بتقاسم النتائج اإلجيابية ملشاريع رأى كثريون أ  )ص(
  الصندوق املتعدد األطراف واملشاريع الرائدة الثنائية؛

 أو -استصوب عديدون القيام أوالً مبعاجلة أكثر املنتجات فعالية من ناحية التكاليف   )ق(
  .“الثمرة القريبة”ما ميكن أن يسمى 

  العملمن  يدزمللاقتراحات   - رابعاً
ملناقشات اليت جرت طوال اليوم قُدم عدد من االقتراحات بشأن األعمال اإلضافية اليت أثناء ا  - ٢١

  :وترد أدناه قائمة غري حصرية ذه االقتراحات بغرض إثباا فقط. ميكن أن يقوم ا الفريق أو األمانة
ون اخلاصة باألقاليم واملناطق مواصلة حتديد بيانات خمزونات املواد املستنفدة لألوز  )أ(

  دون اإلقليمية؛
  حتديد التمويل الذي قد يكون مطلوباً سنوياً كل سنة؛  )ب(
مواصلة تقييم أسواق الكربون الطوعية والنظر يف ضمانات ميكن وضعها لكفالة   )ج(

  ذات صلة متنح بغرض إتالف املواد املستنفدة لألوزون؛ مصداقية أية أرصدة
السبب الذي جيعل إتالف مجيع املواد املستنفدة لألوزون أفضل من مواصلة شرح   )د(

  نهج يركز على القطاعات اليت حتقِّق أقصى فعالية للتكاليف؛
  مواصلة تعيني وحتديد الفوائد من حيث قدرة املواد املستنفدة لألوزون على استنفاده؛  )ه(
جة إلتالف املواد املستنفدة مواصلة حتديد الفائدة اليت ستتحقق لطبقة األوزون نتي  )و(

  لألوزون، مبا يف ذلك النظر يف مدى مسامهة اإلتالف يف التعجيل يف إصالح طبقة األوزون؛
استصواب توفر معلومات عن التكاليف املتصلة بنقل املواد املستنفدة لألوزون إىل   )ز(

  مرافق إتالف خارج البلد؛
ن على حنو مييز بني املواد املستنفدة لألوزون تصنيف خمزونات املواد املستنفدة لألوزو  )ح(

املخزنة واملواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف معدات النفايات واملواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف 
وبالنسبة للمواد املستنفدة لألوزون املخزنة، يتعني أيضاً تصنيفها حسب . املعدات اجلاري تشغيلها

  ة منها؛إمكانية االستفاد
صياغة توضيح أكثر شفافية يفسر طريقة قيام الفريق بتصنيف املواد إىل مستوى جهد   )ط(

  متدن ومتوسط وعالٍ؛
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مواصلة النظر يف جهود استعادة وإتالف املواد الكيميائية اليت تبذل من خالل   )ي(
 وبازل، والصالت احملتملة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، مبا يف ذلك اتفاقيتا استكهومل

  هلذه االتفاقات بإتالف املواد املستنفدة لألوزون؛
  النظر يف تكلفة إنفاذ جهود االستعادة من النفايات؛  )ك(
تفسري السبب يف أن تكلفة استعادة وإتالف مركبات اهلالون تبدو مشاة لتكلفة   )ل(

  ف خمزونات مركبات اهلالون؛إتالف مواد التربيد، وتفسري أسباب عدم التشجيع على إتال
 .النظر يف دور التمويل الثنائي يف مشاريع إتالف املواد املستنفدة لألوزون  )م(

___________  


