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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  الثالثون االجتماع
  ٢٠١٠ يهيون/حزيران ١٨ - ١٥، جنيف
 * من جدول األعمال املؤقت١١ - ٤ انالبند

قضايا مطروحة على الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال 
   عليها الفريق يف اجتماعه الثالثنيإلطالعملناقشتها ومعلومات 

  األمانةمن مذكرة 

  إضافة

 مقدمة
 معلومات مستكملة عن عدد من بنود جدول أعمال اإلضافةن هذه ترد يف الفصل األول م  - ١

 اليت كانت قد )UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1(االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية 
وتشتمل هذه . UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2قُدمت أصالً يف مذكرة األمانة الواردة يف الوثيقة 

من جدول األعمال الذي يتناول املسائل املتصلة باآللية املالية، والبند ) ب(و) أ (٤املعلومات على البند 
) ب (٧و) أ (٧ والبنود ؛ من جدول األعمال الذي يتناول اقتراحاً بتعديل بروتوكول مونتريال٦
 لفريق التكنولوجيا ٢٠١٠ مناقشتها يف التقرير املرحلي لعام تاملتعلقة باملسائل اليت مت) د(-)أ( ٨و

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1.  
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ويتضمن الفصل الثاين من اإلضافة كذلك معلومات إضافية . والتقييم االقتصادي الذي اكتمل اآلن
  .ترغب األمانة يف إطالع األطراف عليها

 الثالثنيموجز للقضايا اليت سيناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه   -أوالً 
 من بروتوكول ١٠ة املالية مبوجب املادة املسائل املتصلة باآللي:  من جدول األعمال٤البند 

  مونتريال
تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن ): أ (٤البند 

  )٢١/٢املقرر (مرفق خاص يف إطار الصندوق املتعدد األطراف 

توكول مونتريال طلبت األطراف يف برو فإن UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2كما ذكر يف الوثيقة   - ٢
، أن ٢١/٢إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، مبوجب املقرر 

 وتقدمي تقرير عن تلك املداوالت مبا يف ذلك عن ، خاصمرفقتواصل مداوالا بشأن إمكانية إنشاء 
  .امل يف اجتماعه الثالثني إىل الفريق الع وذلكاخليارات احملتملة ملثل هذا املرفق،

وقد نظرت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الستني يف ورقة أعدا أمانة الصندوق املتعدد   - ٣
 ووافقت على إتاحة املرفق اخلامس بتلك الورقة ، عن املسائل املتعلقة بإنشاء املرفق اخلاصاألطراف

دد املرفق، الذي استنسخ يف الوثيقة وحي.  الثالثنيهللفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماع
UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/3، واليت أثارها البنك الدويل وبرنامج األمم ،املسائل املتعلقة باملرفق اخلاص 

وحكومة السويد وأمني خزانة ) اليونيدو(املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
ويرد ملخص هلذه . تماع التاسع واخلمسني للجنة التنفيذيةالصندوق املتعدد األطراف خالل االج

  .املسائل يف الفقرات التالية
٤ -  م أمني خزانة الصندوق املتعدد األطراف املدى الذي ميكن ضمنه للصندوق توفري وبعد أن قي

 أي اعتمادات حال حيول إىل نقود على الصندوق أن يتعنياعتمادات الكربون، خلُص إىل أنه رمبا 
  .تسلمها

قدم البنك الدويل للجنة ثالثة اقتراحات دف توفري أموال للمشروع بشكل سريع نسبياً   - ٥
قدم البنك منوذجاً يستند إىل : أوالً. املنافع على صعيد املواد املستنفدة لألوزون واملناختحقيق للتعجيل ب

عى البنك إىل احلصول على ني على املدى القصري واملتوسط، ومبوجب ذلك يسحنزيادة مسامهات املا
واالقتراح . تعهدات طويلة األجل من املاحنني، وبعد أن حيصل عليها يبدأ مباشرةً يف متويل املشاريع

 ومن مث يصدر ؛الثاين أن يسعى البنك إىل احلصول على نفس التعهدات املالية الطويلة األجل من املاحنني
ر هذه رٍحوست. دات إىل مستثمرين من القطاع اخلاصوتباع السن. سندات استناداً إىل هذه التعهدات

أما اخليار الثالث فيسعى، باإلضافة إىل استخدام السندات . اآللية مبالغ نقدية كبرية على املدى القصري
كما هو احلال يف اخليار الثاين، إىل التعامل مع حقيقة أن األموال ذات الصلة باعتمادات الكربون 

وميكن . ختفيضات يف االنبعاثات  حدوثق منق عندما يكتمل املشروع ويتم التحفر عموماً إالاتتو ال
طور املشروع يف مرحلة جناز ذلك من خالل تقدمي نسبة من إيرادات اعتمادات الكربون املتوقعة إىل مإ
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ويف ظل اخليارين . مبكرة من عمر املشروع للسماح باستخدام هذه اإليرادات يف متويل تشييد املشروع
ثاين والثالث تدار السندات، مدعومةً بتعهد املاحنني بتقدمي مسامهات يف املستقبل، من قبل أحد ال

ولن يتحمل الصندوق املتعدد األطراف أي .  يعمل معهم البنك بصورة منتظمةنالوكالء املاليني الذي
 عرب اآللية خماطر سواء فيما يتعلق بالسندات أو أي متويل مصريف آخر نظراً ألن املخاطر ستمتص

وقد أبلغ البنك عن أن هناك آلية مماثلة استخدمت يف السابق وحققت جناحاً وأن السندات . املقترحة
 البنك أن مقترحاته ال تستلزم إدخال أي وأشار.  ممكنائتماين تقييماليت مت إصدارها قد حققت أعلى 

  .تغيريات على عمليات اللجنة التنفيذية أو وثائق املشروع
 إنشاء مرفق كربون إمكانية االقتراح الذي تقدم به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على ركز  - ٦

، عند البدء أُشري إىل أنهفعلى املدى القصري .  والطويلواملتوسطتكون له أهداف على املدى القصري 
للتعلم "نية  ستوفر فرصة آاالختيارية املشاركة يف أسواق الكربون فإنمبشاريع مالئمة مقدمة حديثاً، 

أما . يف الوقت الذي يتم فيه وضع خطط للوصول إىل السوق املرتبطة باالمتثال" من خالل املمارسة
اخليار على املدى املتوسط فيتضمن تطوير مرفق يفيد املناخ ويقلل من استخدام املواد املستنفدة لألوزون 

وميكن تشييد املرفق بعدة طرق . حبويتكون من صندوق تديره اجلهة املاحنة مع وجود إطار رقايب مصا
 كبرياً يف اإلطار الرقايب مع احتمال أن التابعة لربوتوكول مونتريال دوراًميكن أن يعطي بعضها اهليئات 

وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي . تعمل أمانة األوزون كمسجل أو مجمع لشىت مدخالت التسجيل
طي يف البداية تكاليف عدد حمدد من املشاريع اإليضاحية املتنوعة إىل أن املرفق املناخي املقترح سيغ

 اليت يتم متويلها استناداً إىل التكاليف اإلضافية مع وجود حماسبة فيما يتعلق باعتمادات ،العالية اجلودة
 التالية اختاذ خطوات للوصول إىل أسواق  الزمنية فيمكن يف العقود؛فإذا جنح املشروع. الكربون
 بوصفها مصدر متويل منتظم للمشاريع الرامية للتخلص من املواد املمتثل لتدابري الرقابة الكربون

  . فوائد مناخيةحتققاملستنفدة لألوزون واليت 
عن أا تسعى إىل وضع مفاهيم ) اليونيدو(وأبلغت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   - ٧

فية لألنشطة الرامية للتخلص التدرجيي من مركبات وأساليب لتعريف وحتديد الفوائد البيئية اإلضا
وتعمل اليونيدو كذلك على حتديد . الكربون اهليدروكلورية فلورية وتدمري املواد املستنفدة لألوزون

. مصادر متويل لتحقيق منافع مناخية إضافية، مبا يف ذلك اجلمع بني هذه املصادر بأكثر الطرق فعاليةً
ارات متويل لتحقيق احلد األعلى من فوائد تدمري مصارف املواد املستنفدة وتنظر اليونيدو يف عدة خي

 كما تطور مفاهيم ومنهجيات يف مشروعني جتريبيني تتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات ،لألوزون
كذلك أبلغت .  وإدارة وتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون؛الكربون اهليدروكلورية فلورية

مؤمتراً بشأن متويل مشاريع الكربون يركز على بروتوكول ٢٠١٠ا ستعقد يف عام اليونيدو عن أ 
  .مونتريال

 الستني كذلك يف عرض عن النتائج الرئيسية لدراسة أجراها اونظرت اللجنة يف اجتماعه  - ٨
الصندوق املتعدد األطراف عن متويل تدمري املواد املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها عرب سوق 

  .)UNEP/OzL.Pro/ExCom/59/Inf.2(كربون االختيارية ال



UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1  

4 

وزون  كبرية لتمويل مشاريع تدمري املواد املستنفدة لألاًوقد خلصت الدراسة إىل أن هناك فرص  - ٩
جاذبية ومنو السوق مدى ومن ضمن العوامل املؤثرة على هذه الفرص . عرب السوق االختيارية

افترضت الدراسة أن نسبة االستعادة والتدمري (تنفدة لألوزون  ونسب استعادة املواد املس،االختيارية
وقد وجد العلماء . وبناء القدرات على صعيد رصد املشاريع والتحقق منها)  يف املائة١٠ هي

املشاركون يف الدراسة أن من غري احملتمل أن تؤدي اعتمادات تدمري املواد املستنفدة لألوزون إىل إغراق 
ومن املتوقع أن يتم إنشاء منرب عاملي للسوق يف . باً على السوق املرتبطة باالمتثالالسوق أو التأثري سل

 استناداً إىل ثالثة معايري تسمح بتقدمي اعتمادات الكربون مقابل تدمري املواد املستنفدة ٢٠١٠بداية عام 
 من ١ فقرة األطراف العاملة مبوجب اللدىلألوزون، ويسمح أحد هذه املعايري بتدمري هذه املواد 

فرة أصالً مبوجب برنامج شيكاغو لتبادل الكربون اوجبانب االعتمادات املتو.  من الربوتوكول٥ املادة
واحتياطي العمل املتعلق باملناخ، سيكون هناك عدد من اخليارات لتمويل مشاريع تدمري املواد املستنفدة 

  .لألوزون
 حدأسوق الكربون االختيارية قد تكون بيد أن الدراسة حذرت من أنه على الرغم من أن   - ١٠

بعض خدامفاست. ا ال متثل حالً شامالًمصادر متويل مشاريع تدمري املواد املستنفدة لألوزون فإ 
مصارف املواد املستنفدة لألوزون سيكون صعباً جداً ومكلفاً، وقد ال تكون حوافز سوق الكربون 

وبالنظر إىل هذه املشكلة والتحديات األخرى . العملفري التمويل الالزم هلذا واالختيارية كافية لت
 ٥   من املادة١ أشارت الدراسة إىل أدوار حمتملة ميكن أن تقوم ا األطراف العاملة مبوجب الفقرة

 الصندوق املتعدد األطراف وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والوكاالت وأمانةوأمانة األوزون 
وناقشت الدراسة أيضاً القواعد . ق املتعدد األطراف، من أجل إجياد بيئة مواتيةالتنفيذية التابعة للصندو

واإلجراءات اخلاصة باملعايري الثالثة املذكورة أعاله، وتوجيهات إلنشاء مشاريع تعويضات تدمري املواد 
تعامل  أن تتخذها لل٥  من املادة١ املستنفدة لألوزون، وخطوات ميكن لألطراف العاملة مبوجب الفقرة

  .مع هذه املعايري
مرفق التمويل اخلاص "وأخرياً، نظرت اللجنة التنفيذية يف ورقة قدمتها السويد بعنوان   - ١١

 ينبغي أن يكون املرفق اخلاص أداة  أنه السويدوترى ."بالصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال
وبينت الورقة . ستراتوسفريي واملناخوزون الل املخاطر اليت تتهدد األذات مدة حمددة تعطي أولوية لتقلي

أراء السويد بشأن اإلدارة وطرائق التشغيل ومتطلبات تقدمي التقارير واألحكام األخرى فيما يتعلق ذا 
  . املرفق
ويف املناقشات اليت أعقبت عرض األوراق املذكورة أعاله، ذكر أحد املمثلني أن أي مرفق يتم   - ١٢

 وأن ميول يف ، وأن يوفر وسيلة لتيسري الوصول إىل رأس املال،حمدد النطاقإنشاؤه جيب أن يكون 
 وأن ميتص املخاطر الناشئة عن ،البداية من خالل مسامهات طوعية من األطراف واملصادر األخرى

الوصول إىل أسواق املناخ وأن يوفر فرصة للتعامل مع منافع بيئية أكرب من تلك املطلوبة مبوجب 
وأشار عضو .  مع بعض احلوافزي وأن يعمل كوسيلة إلنتاج عائد استثمار،ن الربوتوكول م١٠ املادة

 ال ميكن للجنة أن تتخذ من تلقاء نفسها قراراً بإنشاء مرفق متويل ٢١/٢آخر إىل أنه مبوجب املقرر 
  وأنه يتعني النظر يف اقتراحات تتعلق ذا املرفق جنباً إىل جنب مع ما جيب على الصندوق،خاص
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وحث أعضاء آخرون على توخي احلذر وعربوا عن رأيهم . ١٩/٦ه مبوجب املقرر علاملتعدد األطراف ف
 وأن عمل ،بأن استخدام سوق الكربون سيحدث تغيرياً أساسياً على عمل الصندوق املتعدد األطراف

ق والية وأشار ممثل آخر إىل وجوب أن تكون للصندو. املرفق جيب أن يكون خمتلفاً عن عمل الصندوق
واضحة لتوفري متويل مستقر وكاف فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

ولد قدراً كبرياً من املخاطر وعدم اليقني ورمبا توذكر هؤالء أن املشاركة يف سوق الكربون س. فلورية
 جيب أال يتحول من آلية وأضاف املمثل أن الصندوق.  الصندوقإجنازات أثار سالبة على اتكون هل

نه إذا كان سيتعني على وحدات األوزون وأمتويل إىل مؤسسة مصرفية موجهة حنو حتقيق األرباح، 
ارد الالزمة للقيام ذا األمر، وعليه فإن والوطنية أن تأخذ بزمام املبادرة فإن بالده ال متتلك القدرة وامل

وعرب عضو آخر . فع واملسائل السياساتية والقانونيةهناك حاجة إلجراء دراسة إضافية للمخاطر واملنا
عن القلق بشأن زيادة التمويل املتاح وقال إن أسواق الكربون شديدة التقلب، وعليه فإا تشكل مكاناً 
غري آمن بالنسبة ملوارد الصندوق املتعدد األطراف، ولذلك جيب التحلي باحلذر الشديد وعدم إرسال 

  .قإشارات خاطئة إىل األسوا
  )٢١/٢٨املقرر (اختصاصات إلجراء تقييم لآللية املالية : )ب( ٤البند 
 األطراف لتوجيه التقييم وضعتهااستنسخت األمانة يف املرفق ذه املذكرة االختصاصات اليت   - ١٣

األخري للصندوق املتعدد األطراف، وذلك دف مساعدة األطراف عندما تنظر يف اختصاصات تقييم 
  .٢١/٢٨ية املطلوب مبقتضى املقرر اآللية املال
  التنقيحات املقترحة يف بروتوكول مونتريال:  من جدول األعمال٥البند 
 من بروتوكول مونتريال فإنه جيب تقدمي أي اقتراح بتنقيح ٢ من املادة ٩عمالً بالفقرة   - ١٤

ي سيتم فيه النظر يف الربوتوكول إىل أمانة األوزون قبل ستة أشهر على األقل من اجتماع األطراف الذ
ورغم أنه مل تقدم إىل األمانة، حىت التاريخ املوافق لستة أشهر قبل انعقاد االجتماع الثاين . هذا االقتراح

والعشرين لألطراف، أي اقتراحات تدعو صراحةً لتنقيح بروتوكول مونتريال، فإنه ميكن لألطراف أن 
  .وتوكول هي يف الواقع مبثابة تنقيحات لهتقرر أن بعض مكونات التعديالت املقترحة على الرب

  التعديالت املقترحة على بروتوكول مونتريال:  من جدول األعمال٦البند 
من  اقتراحاً بتعديل بروتوكول مونتريال ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩تسلمت أمانة األوزون يف   - ١٥

يل الربوتوكول من احلكومتني حكومة واليات ميكرونيزيا املوحدة، وتلقت يف اليوم ذاته اقتراحاً بتعد
وميكن االطالع على هذه االقتراحات، اليت . الكندية واملكسيكية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية

 من الربوتوكول، ٢ من املادة ١٠ من اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون والفقرة ٩قدمت عمالً باملادة 
  .على التوايلUNEP/OzL.Pro.WG.1/30/5 و UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/4يف الوثيقتني 

ورغم أن االقتراح الذي تقدمت به واليات ميكرونيزيا املوحدة يشبه االقتراح الذي تقدمت   - ١٦
.  عدة وجوه فيما يتعلق بالتوقيت واملضمونمن، إال أنه خيتلف عنه ٢٠٠٩به موريشيوس يف عام 

وكول تقضي بالتحكم يف إنتاج واستهالك إىل الربوت)  ياء٢(ويتضمن االقتراح إضافة مادة جديدة 
 من هذه املركبات هلما جهد احترار عاملي منخفض واثننيمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
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ويدعو االقتراح، على وجه اخلصوص، األطراف غري العاملة ). ات اهليدروفلوريةنيفيكتسمى أيضاً األو(
 يف املائة من ١٥جها واستهالكها هلذه املواد مبا نسبته  إىل ختفيض إنتا٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

متوسط مستويات إنتاجها واستهالكها ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون 
 ١ شهراً تبدأ من ١٢، وذلك خالل مدة قدرها ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٤اهليدروفلورية يف الفترة من عام 

 يف املائة خالل فترة االثىن عشر شهراً اليت ٣٠لك ختفيض قدره ويعقب ذ. ٢٠١٣يناير /كانون الثاين
، مث ٢٠٢٢ يف املائة عام ٥٥، و٢٠١٩ يف املائة عام ٤٥، مث ٢٠١٦يناير / كانون الثاين١تبدأ من 

 يف املائة ٩٠، مث ٢٠٢٨ يف املائة عام ٨٥، مث ٢٠٢٧ يف املائة عام ٧٥ ، مث٢٠٢٥يف املائة عام  ٧٠
 هذه النسب والسنوات يف نص االقتراح داخل أقواس للداللة على أا قابلة وقد وردت. ٢٠٣٠عام 

 يف املائة للوفاء ١٠للنقاش، كما أن كميات اإلنتاج احملددة املشار إليها أعاله قابلة للزيادة مبا نسبته 
  .٥ من املادة ١باالحتياجات األساسية احمللية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 فإن االقتراح يدعو إىل فترة ٥  من املادة١ خيص األطراف العاملة مبوجب الفقرةأما فيما   - ١٧
إضافةً إىل ذلك فإن . مساح قدرها ست سنوات تبدأ من اآلجال احملددة املشار إليها يف الفقرة السابقة

اخلطوط األساسية اخلاصة ذه األطراف ستكون خمتلفة من حيث أا ستستند فقط على إنتاج 
ويتضمن . ٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل الفترة من واستهال

االقتراح حكماً يقضي بتمديد والية الصندوق املتعدد األطراف لتشمل التكاليف اإلضافية املتفق عليها 
ت  من االلتزام بضوابط مركبا٥  من املادة١ لألنشطة، وذلك لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة

ويتضمن ذلك ضوابط تتعلق بتدمري مركب الكربون . الكربون اهليدروفلورية املتفق عليها
  .ما مل يكن هذا التدمري مموالً بالفعل عرب آلية التنمية النظيفة )HFC - 23( ٢٣ -اهليدروفلوري

ربون ويطلب االقتراح من مجيع األطراف الوفاء مبعايري الكفاءة فيما يتعلق بإنتاج مركب الك  - ١٨
وتدمري كل املنتجات الثانوية املتبقية من مركبات الكربون  (HCFC - 22) ٢٢ - اهليدروكلوري فلوري

ت ع يف التدمري فيها مبوجب مشروع متاهليدروفلورية، وال ينطبق احلكم األخري على احلاالت اليت شر
وأخرياً يبني االقتراح بوضوح أنه . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ املوافقة عليه عرب آلية التنمية النظيفة قبل

سيعمل دون املساس مبعاملة مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
  . اامللحقبشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو 

 ويشبه االقتراح الذي تقدمت به كندا واملكسيك والواليات املتحدة إىل حد كبري االقتراح  - ١٩
االجتماع احلادي والعشرين لألطراف، من حيث أنه يهدف إىل  ٢٠٠٩الذي قدمه هذان الطرفان عام 

 عاملي احترار مركباً من مركبات الكربون اهليدروفلورية من بينها مركبان ذوا جهد ٢٠إىل إدراج 
 تتوفر بدائل  الهوإدراكاً من مقدمي االقتراح بأن. بالربوتوكول) املرفق واو(منخفض، يف مرفق جديد 

يف الوقت احلايل جلميع تطبيقات مركبات الكربون اهليدروفلورية فقد دعوا يف اقتراحهم إىل التخلص 
وفيما خيص الدول . التدرجيي بدالً من التخلص الكامل من املواد الكيميائية املدرجة يف الربوتوكول

ترحوا ختفيضاً تدرجيياً أولياً يف اإلنتاج اق) ٥ من املادة ١  األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة(املتقدمة 
ويلي ذلك سلسلة من . ٢٠١٤ يف املائة من الكمية األساسية حبلول اية عام ١٠واالستهالك مبا نسبته 

 يف املائة من اإلنتاج ٨٥ إىل التخلص من ٢٠٣٣التخفيضات اإلضافية اليت تقود حبلول اية عام 
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 الكمية األساسية  يف املائة من١٥ بإنتاج واستهالك ما نسبته وسيتم السماح. واالستهالك األساسيني
 فإن االقتراح ٥ من املادة ١أما فيما خيص األطراف العاملة مبوجب الفقرة . صاعداًفمن تلك النقطة 

 يف املائة من الكمية األساسية حبلول ١٠يدعو إىل ختفيض تدرجيي أويل يف اإلنتاج واالستهالك مبا نسبته 
 إىل ٢٠٤٣ويتبع ذلك سلسلة من التخفيضات اإلضافية اليت تقود حبلول اية عام . ٢٠١٧ اية عام

وسيتم السماح بإنتاج واستهالك قدره .  يف املائة من اإلنتاج واالستهالك األساسيني٨٥التخلص من 
ملة وخط األساس بالنسبة لألطراف العا.  يف املائة من الكمية األساسية من تلك النقطة فصاعدا١٥ً

 واألطراف غري العاملة مبوجبها هو متوسط اإلنتاج واالستهالك السنويني ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
يدروفلورية خالل الفترة من من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهل

٢٠٠٦ –٢٠٠٤.  
ية رت الكربون اهليدروفلووإضافة إىل ذلك يدعو االقتراح إىل قياس إنتاج واستهالك مركبا  - ٢٠

 انبعاثاتمبعيار جهد االحترار العاملي بدالً من جهد استنفاد األوزون، مع وضع قيود صارمة على 
بوصفه منتجاً ثانوياً لعملية إنتاج مركبات الكربون ) HFC - 23 (٢٣ -مركب الكربون اهليدروفلوري 

 وعلى إصدار (HCFC - 22) ٢٢ -ي فلوري مثالً مركب الكربون اهليدروكلور(اهليدروكلورية فلورية 
 وتصدير مركبات استريادتراخيص الواردات والصادرات من مركبات الكربون اهليدروفلورية، وحظر 

الكربون اهليدروفلورية إىل غري األطراف يف التعديل وتقدمي تقارير عن إنتاج واستهالك مركبات 
الذي ينتج كناتج ) HFC - 23 (٢٣ - هليدروفلوريالكربون اهليدروفلورية وإنبعاثات مركب الكربون ا

  .ثانوي
توكول وولن يؤثر االقتراح على أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبر  - ٢١

وعليه فإن االلتزامات . كيوتو امللحق ا اللذان ينظمان إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية
نتريال ستصبح التزامات إضافية وميكن لألطراف إتباع هذه االلتزامات كوسيلة مبوجب بروتوكول مو

ويرى االتفاق إدخال . للوفاء ببعض إلتزاماا املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب االتفاقية
تعديالت على بروتوكول مونتريال مع مقرر ذي صلة من جانب األطراف يف االتفاقية يؤكد على 

  .ج املقترح لربوتوكول مونتريالالنه
  املسائل املتصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية:  من جدول األعمال٧لبند ا

استجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للمسائل املتعلقة مبركبات الكربون : )أ (٧البند 
  ٢١/٩اهليدروكلورية فلورية اليت جرى تسليط الضوء عليها يف املقرر 

، فإن األطراف طلبت مبقتضى املقرر UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2وكما ذكر يف الوثيقة   - ٢٢
 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يشرع يف إجراء تقييم اقتصادي وتقين شامل لبدائل ٢١/٩

وص على البدائل مع التركيز على وجه اخلصوالناشئة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املتوفرة 
وقد أكمل الفريق التقييم يف الوقت احلايل وسريد عرض عام . اليت هلا جهد احترار عاملي منخفض

  .للمسائل الرئيسية يف ذلك التقرير الحقاً
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وقد قرر الرؤساء املشاركون التعامل مع الطلبات املتعددة املتعلقة مبركبات الكربون   - ٢٣
 ٢٠٠٩، وال سيما استكمال تقرير عام ٢١/٩ها األطراف يف املقرر اهليدروكلورية فلورية اليت قدمت

 مع التركيز على عدة أمور من بينها التكنولوجيات املتاحة والناشئة اليت ٢٢/٨املطلوب مبقتضى املقرر 
ويورد التقرير جدوالً يف كل فصل من فصوله يبني استخدام بدائل . تتميز جبهد احترار عاملي منخفض

ون اهليدروكلورية فلورية ذات جهد االحترار العاملي املنخفض يف قطاع معني، مبا يف مركبات الكرب
ذلك إيراد مقارنة حيثما أمكن بني البدائل والتكنولوجيات املستندة إىل املواد الكيميائية وجهد االحترار 

  .العاملي العايل
طراف أو الفريق  األاجتماعونظراً ألنه مل يتم اعتماد تعريفات واضحة من جانب   - ٢٤

، فإنه يتعني على الفريق )جهد االحترار العاملي العايل(و) جهد االحترار العاملي املنخفض(للمصطلحني 
وعليه فإن تقرير التقييم يقترح األمساء . حتديد التعريفات اخلاصة بعمله ألغراض التقييم الذي جيريه

غراض بروتوكول مونتريال مع توقع إدخال  عام وذلك أل١٠٠التالية جلهود احترار عاملي خالل فترة 
  :تنقيحات عليها مبرور الزمن

  )٢()‘‘فائق االخنفاض’’()١(‘‘جهد احترار عاملي منخفض للغاية’’  ٣٠< ~ج أ ع  < ٠,١
  ‘‘جهد احترار عاملي منخفض للغاية’’  ١٠٠ ~< ج أ ع < ٣٠~
  ‘‘جهد احترار عاملي منخفض’’  ٣٠٠< ~ج أ ع  < ١٠٠~
  ‘‘جهد احترار عاملي معتدلً’’  ١٠٠٠< ~ع ج أ  < ٣٠٠~
  ‘‘جهد احترار عاملي عايل’’  ٣٠٠٠< ~ج أ ع  < ١٠٠٠~
  ‘‘جهد احترار عاملي مرتفع للغاية’’  ١٠٠٠٠< ~ج أ ع  < ٣٠٠٠~
  ‘‘جهد احترار عاملي فائق االرتفاع’’  ج أ ع < ١٠٠٠٠~
    

بيد أن . الحترار العاملي اخلاص اوتسمح هذه التعريفات باإلشارة إىل البدائل حبسب جهد ا  - ٢٥
ى مثل السمية والقابلية لالشتعال جيب أن تؤخذ بعني خرشدد على أن اخلصائص الرئيسية األالتقرير ي

االعتبار، وعليه فإن البديل األفضل ملنتج بعينه قد ال يكون هو البديل ذو جهد االحترار العاملي األكثر 
 غري املباشرة يرار احل االحتباس غازاتانبعاثاتحلاجة إىل النظر يف وأكد التقرير كذلك على ا. اخنفاضاً

 أثر الكربون الذي ختلفه املنتجات أثناء من تصنيع املنتجات واستخدام طاقة املنتجات اليت تغلب على
إن احلسابات الغالبة على مسامهة املادة يف تغري املناخ خالل فترة عمرها هي أكثر الطرق مشولية . دورا

تحديد االنبعاثات املباشرة وغري املباشرة من غازات االحتباس احلراري على مستوى املنتجات بيد أن ل
علها أكثر جلمناذج مسامهات املواد يف تغري املناخ خالل فترات أعمارها حتتاج إىل مزيد من التطوير 

                                                        
 .١ أيضاً لتشمل املواد اليت يقل جهد االحترار العاملي اخلاص ا عن ٠,١اختريت القيمة   )١(
منخفض للغاية عند "قترح استخدام املصطلح أنه يف" فائق االخنفاض"رغم أنه ميكن استخدام املصطلح   )٢(

، وذلك ألن هذا املدى يشمل أيضاً ثاين أكسيد ٣٠ا عن احلديث عن املواد اليت يقل جهد االحترار العاملي اخلاص 
، وهو أكرب مساهم يف االحترار العاملي الناتج عن األنشطة )١رغم أن جهد االحترار العاملي اخلاص به هو (الكربون 
 .البشرية
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وعندما ال تكون .  والكربونيف لتالئم أوضاع املناخ احمللية وشدة الطاقة الكهربائيةشفافية وقابلة للتك
هذه النماذج مالئمة أو عندما ال تتوفر البيانات الضرورية ميكن أن تكون أدوات القياس األخرى 

 الكربون وأثر أثر الكربون والكهرباء وتعويض وأثرومن األمثلة على ذلك كفاءة طاقة املنتج . مفيدة
الصندوق املتعدد األطراف اخلاص بالتأثري على االحترار املكافئ الكلي وج الوحدة الوظيفية ومؤشر 

ويورد الفريق يف التقرير هذه املقاييس وغريها من املقاييس ذات العامل . تغري املناخ وتقييم دورة احلياة
  .الواحد أو العوامل املتعددة اخلاصة باألداء البيئي

  :دراسة اآلثار املناخية من بينهااملتعلقة بلالهتمام وأبدى الفريق عدداً من املالحظات املثرية   - ٢٦
يف تطبيقات مثل استخدام املذيبات والوقاية من احلريق يكون التأثري املناخي لبدائل   )أ(

مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف العادة جمرد نتاج لالنبعاثات املباشرة للمواد الكيميائية 
بيد أن .  التطبيقات تستخدم طاقة منخفضة للغايةوالغازات املسببة لالحتباس احلراري نظراً ألن هذه

التأثري املناخي لغازات التربيد ورغوة العزل احلراري ينشأ من االنبعاثات املباشرة لغازات التربيد املسببة 
لالحتباس احلراري وعوامل إطالق الرغوة وكذلك من االنبعاثات غري املباشرة للوقود املستخدم يف 

  ؛واء والتربيد أو لتدفئة وتربيد األماكن املعزولةتشغيل معدات تكييف اهل
ميكن أن تصل مسامهة استخدامات غازات التربيد ذات جهد االحترار العاملي العايل   )ب(

املنطوية على إطالق انبعاثات عالية إىل ثلث إمجايل انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن 
 بشكل فائق احملظورة من ذلك، بينما تساهم غازات التربيد مركبات الكربون اهليدروفلورية أو أكثر

 جبزء يسري من انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن ،واليت هلا جهد احترار عاملي منخفض
 يف املائة من وقود ٦فعلى سبيل املثال يتم استهالك ما نسبته . مركبات الكربون اهليدروفلورية
 تكييف هواء السيارة يف الواليات املتحدة األمريكية، بينما تبلغ نسبة السيارات عند تشغيل معدات

 يف املائة من ٢مكافئ الكربون النبعاثات غازات التربيد املسببة لالحتباس احلراري ذات الصلة 
 يف ٨استخدامات وقود السيارات، ما جيعل املسامهة الكلية ملعدات تكييف هواء السيارات تصل إىل 

وعلى النقيض من . بعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن استخدام وقود السياراتاملائة من ان
ذلك ميكن أن تصل نسبة استهالك الوقود، عند تشغيل معدات تربيد السيارة يف البلدان ذات املناخات 

  . يف املائة٢٠احلارة وحركة املرور الكثيفة مثل اهلند، إىل 
 النهائي لتكنولوجيا التخلص التدرجيي من مركبات الكربون ويؤكد الفريق أن االختيار  - ٢٧

اهليدروكلورية فلورية لن يعتمد على التأثري املناخي وحده، بل سيأخذ بعني االعتبار أيضاً استنفاد 
  .األوزون والصحة والسالمة والسعر املناسب للبدائل وتوفرها

رار العاملي املنخفض للسوق العاملية هو  املواد ذات جهد االحتنفاذوباختصار ذكر الفريق أن   - ٢٨
 ضعيف بشكل عام يف كثري من قطاعات التربيد وتكييف اهلواء الفرعية، وهو ال يتعدى نسبة مئوية نفاذ

قليلة يف القطاعات الفرعية للتربيد التجاري والتربيد اخلاص بوسائل النقل وتكييف اهلواء املتكامل 
إال أن .  بعد يف هذه املواد يف قطاع تكييف السيارات الفرعيواملربدات، كما أنه ال توجد متاجرة

االختراق أعلى بكثري يف القطاعات الفرعية اليت تعاملت مع املواد ذات جهد االحترار العاملي املنخفض 
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، وهو كذلك أعلى بكثري يف قطاع التربيد )كالقطاع الصناعي الفرعي املتعلق باألمونيا(لفترة طويلة 
 وحيوز ١٩٩٣ - ١٩٩٢ي حيث أُدخل االيسوبيوتان اهليدروكربوين يف أوروبا يف الفترة من احمللي الفرع

  .اآلن على ما يزيد على ثلث السوق العاملية
ومع مالحظة االعتبارات الواردة أعاله، ميكن االطالع على اجلداول اليت تستعرض بدائل   - ٢٩

نخفض والعايل، مع تطبيقات مركبات الكربون غازات االحتباس احلراري ذات جهد االحترار العاملي امل
اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات حمددة، يف الفصول والصفحات التالية من الد األول من تقرير 

؛ التربيد )٣٩  - ٣٧الصفحات من ( الفصل الرابع - التربيد املرحلي: ٢٠١٠ الفريق املرحلي لعام
الفصل السادس  - ؛ التربيد الصناعي)٥٠  - ٤١الصفحات من (الفصل اخلامس  - التجاري

؛ )٥٩ - ٥٥الصفحات من (الفصل السابع  - ؛ التربيد يف قطاع النقل)٥٣ - ٥١الصفحات من (
 الفصل - ؛ تكييف هواء املربدات)٦٥ - ٦١الصفحات من ( الفصل الثامن - تكييف اهلواء املتكامل

؛ )٨٣ - ٧٣الصفحات من (الفصل العاشر  - ؛ تربيد هواء السيارات)٧٢  - ٦٧الصفحات من (التاسع 
 الفصل الثاين - ؛ احلماية من احلرائق)٩٠  - ٨٥الصفحات من ( الفصل احلادي عشر - أنواع الرغوة

؛ )٩٩ - ٩٥الصفحات من ( الفصل الثالث عشر - ؛ املذيبات)٩٣ - ٩١الصفحات من (عشر 
  ).١٠٤ - ١٠١الصفحات من ( الفصل الرابع عشر - األدوية املتناولة عن طريق االستنشاق

دراسات استطالعية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن بدائل ملركبات : )ب (٧البند 
الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء يف بلدان األطراف العاملة مبوجب 

  )١٩/٨املقرر (لية  اليت تسودها ظروف درجات حرارة حميطة عا٥ من املادة ١الفقرة 
اجلزء الثاين، الد  (٢٠١٠ويناقش تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املرحلي لعام   - ٣٠

عمل الفريق املتعلق بتقييم بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف املناخات ذات ) األول
  .خرى كتلك السائدة يف املناجم املغلقةدرجة احلرارة احمليطة العالية وظروف التشغيل الفريدة األ

 بغرض دراسة البدائل اليت ٢٠٠٩مت القيام برحلة إىل جنوب أفريقيا يف النصف الثاين من عام   - ٣١
ميكن استخدامها يف املناجم املغلقة، حيث مت التشاور مع شركات التعدين الرائدة واملنشآت اهلندسية 

 إىل ٢٠١٠واستناداً إىل تلك الرحلة أشار التقرير املرحلي لعام . مةاليت تساندها والباحثني وممثلي احلكو
تكون درجات ) تكثيف غازات التربيد(ناجم العميقة اليت تعتمد على طرد احلرارة احمليطة أنه يف امل

احلرارة يف العادة أقل حدة والرطوبة أقل، كما أن أبراج التربيد باملياه هي اليت تستخدم يف العادة وليس 
وعلى النقيض من ذلك تكون درجات احلرارة بعد امتصاص احلرارة أقل يف . ثفات تربيد اهلواءمك

الغالب يف املربدات املستخدمة يف املناجم العميقة، وذلك لتقليل عبء الضخ نظراً ألن املعدات تركب 
حلة األقل شيوعاً أو  الثلجي واملياه املااملالطوتستخدم املياه الشديدة الربودة و. يف العادة على السطح

، ويتوقع أن ) ميل٢,٥( كلم ٤سوائل نقل احلرارة األخرى، يف نقل احلرارة إىل أعماق تصل حالياً إىل 
وتصل درجة حرارة الصخور . يف السنوات القادمة)  ميل٣,١(تصل إىل أعماق تقارب اخلمسة أمتار 

 مدار العام حىت يتمكن عمال التعدين  ما يتطلب التربيد املستمر علىدرجة مئوية ٧٠ - ٥٥البكر إىل 
واملعدات املطلوبة تكون كبرية احلجم للغاية ما يستلزم استخدام كميات . من البقاء على قيد احلياة

. كبرية من الطاقة فيزيد القلق خبصوص انبعاثات غازات االحتباس احلراري ذات الصلة باستخدام الطاقة
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أ ١٣٤ -  خالل العقد املاضي مركب الكربون اهليدروفلوريوقد استخدمت معظم املربدات يف املناجم
(HFC – 134a) أو األمونيا (R - 717) بيد أن بعض املناجم القدمية والصغرية استخدمت مركب ،

ت جديدة مركب آ بينما استخدمت منش(HCFC – 22) ٢٢ - الكربون اهليدروكلوري فلوري
واستخدمت . للوصول إىل درجات كفاءة عالية (HCFC 123) ١٢٣ - الكربون اهليدروكلوري فلوري

 كسائل تربيد ضمن دورة ومضية فراغية تعتمد على ضغط البخار (R 718)بعض األنظمة احلديثة املاء 
ولكن نظراً الستخدام هذه األنظمة للمعدات بصورة مستمرة فإن . إلنتاج مالط ثلجي بشكل مباشر

  .ة تكييف اهلواء املرحية اليت تستخدم عادةً بشكل متقطعهناك ميل أكرب لعدم استخدامها مقارنةً بأنظم
وخلص الفريق إىل أن أنظمة املناجم العميقة ليست عرضة للظروف املناخية اليت تتميز بارتفاع   - ٣٢

ويتم إحراز تقدم على . درجات احلرارة احمليطة كما هو احلال يف تطبيقات أخرى نوقشت يف التقرير
احملدود ملركبات الكربون الكلوروفلورية كما أن االعتماد على مركبات  استبدال االستخدام صعيد

 (HCFC – 22) ٢٢ - الكربون اهليدروكلورية فلورية خصوصاً مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري
ت تنشط يف آونظراً ألن مجيع املناجم العميقة تقريباً تدار من قبل منش. أصبح أقل نسبياً وجيري معاجلته

 وتتطلب استخدام رؤوس أموال ضخمة ومهارات عالية، فإن التحول إىل تكنولوجيات عدة بلدان
 وبدالً من أن تشكل التكنولوجيات عائقاً أمام الدول النامية يف .جديدة وأفضل ليس مشكلة مثبطة

 مبا يف ذلك جنوب أفريقيا على ٥  من املادة١ جمال التعدين، فإن بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة
 هي أطراف رائدة يف العامل يف جمال التكنولوجيات ذات الصلة ومبقدورها تصدير - جه اخلصوصو

  .التكنولوجيات املطلوبة
 فقد ٢٠١٠  وباإلضافة إىل نظر الفريق جمدداً يف مسألة املناجم العميقة يف تقريره املرحلي لعام  - ٣٣

قة باستخدامات تكييف اهلواء والتربيد وذلك استعرض النتائج اليت كان قد توصل إليها يف السابق واملتعل
فقد عربت هذه . على ضوء التعليقات اليت قدمتها األطراف يف االجتماع احلادي والعشرين هلا

األطراف عن القلق بشأن أمور من بينها انعدام بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املرضية 
ارة احمليطة العالية، والصعوبات الناجتة اليت جتاها بعض يف التطبيقات يف املناطق ذات درجات احلر

األطراف على صعيد الوفاء بأهداف التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، والشواغل 
املتعلقة بسهولة احلصول على التكنولوجيات اجلديدة ذات الصلة وأسعارها ومتطلبات صيانتها، 

حلاجة إىل إجراء دراسة معمقة للتكنولوجيات البديلة وآثارها السلبية واحلاجة إىل بناء القدرات، وا
  .احملتملة

 أعلى(وفيما يتعلق بتكييف اهلواء قيم الفريق تأثري ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية   - ٣٤
 -  على األداء فيما يتعلق بالتخلص من مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري)  درجة مئوية٤٠ من
٢٢ (HCFC – 22) املناطق ذات املناخات ستكون يف الوقت احلايل، وخلص إىل أنه يف املدى القريب 

احلارة قادرة على االعتماد على غازات التربيد والتكنولوجيات املتوفرة جتارياً يف الوقت احلايل الستبدال 
 إىل أنه وأشار الفريق. )HC-290 وR 410a وR-407C( ٢٢ - مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري

 أكرب حجماً مبا (R 407c) و(R-410a)يف معظم احلاالت سيتعني فقط أن تكون املعدات اليت تستخدم 
 وذلك لتعويض القدرة األدىن (HCFC – 22) يف املائة من املعدات اليت تستخدم املركب ١٠ - ٥نسبته 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1  

12 

ن التكلفة اإلضافية وستكو. درجة مئوية ٥٠هلذه البدائل يف ظروف درجات حرارة حميطة تصل إىل 
وميكن أيضاً .  يف املائة١٠ يف املائة لنسبة زيادة يف القدرة قدرها ٣ هلذه املعدات األكرب حجماً زهاء

 يف التطبيقات املنطوية على شحنات (HCFC–22) عند استبدال املركب (HC-290)النظر يف املركب 
إذا مت إدخال تغيريات مناسبة ) افذة صغريةأجهزة تكييف اهلواء احملمولة أو اليت تركب على ن(منخفضة 

ويشدد الفريق على ضرورة عدم . على التصميم من أجل االلتزام جبميع الشفرات واملعايري املطبقة
 كحل معدل نظراً ألنه سيتعني معاجلة االعتبارات املالئمة املتعلقة بالسالمة (HC-290)استخدام املركب 

  . استخدم فيها هذا املركبيف التصميم األساسي للمنتجات اليت
 (HFC-32) ٣٢ -  ويالحظ الفريق أن هناك احتمال ألن يصبح مركب الكربون اهليدروفلوري  - ٣٥

 كما أنه يظهر أداًء أفضل بكثري يف ظروف درجات احلرارة (R-410a)بديالً طويل األمد للمركب 
لتغيريات املطلوب إدخاهلا على التصميم عالوةً على ذلك فإن ا. (R-410a)احمليطة العالية مقارنةً باملركب 

ويالحظ الفريق كذلك أنه على .  هي تغيريات طفيفة(HFC-32) إىل (R-410a)للتحول من املركب 
 يبدوان جذابني نظراً ألن أداءمها يف ظروف درجات (HC-600a) و(HFC–134a)املركبني أن الرغم من 

، إال أن استخدام هذه املركبات ذات الضغط (HCFC–22)احلرارة احمليطة العالية مشابه ألداء املركب 
املنخفض سيتطلب إعادة تصميم شامل ملكونات النظام األساسي للوصول إىل القدرة والكفاءة اليت 

 (HC-600a) و(HFC–134a)وعليه فإن املركبني . (HCFC–22) يتمتع ا النظام املعتمد على املركب
 يف تطبيقات (HCFC–22) االقتصادية فيما يتعلق باستبدال املركب يعتربان بديلني جمديني من الناحية ال

  .تكييف اهلواء املتكاملة
هناك حالياً عدد من بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية املستخدمة يف التربيد واليت تتميز   - ٣٦

ابق ألوانه جبهد احترار عاملي منخفض، يف املراحل األوىل من عملية تطويرها، لكن اعترب أن من الس
بيد أن الفريق يعتقد أنه نظراً لتطوير تكنولوجيات غري مستنفدة . إدراجها كخيارات يف التقرير

لألوزون وذات جهد احترار عاملي منخفض، لتحل حمل التكنولوجيات القائمة على املركبات 
(HCFC – 22) و(R-407 C)و (R410a)ة يف الظروف ، فإن املعدات املصممة للعمل بكفاءة وقدرة مقبول

  .البيئية القاسية ستكون متوفرة على نطاق واسع
وفيما يتعلق باملعدات املنفصلة املستخدمة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية يف جمال   - ٣٧

التربيد التجاري، وجد الفريق أن هناك أربعة مركبات تربيد حمتملة ميكن استخدامها بسهولة يف 
أما يف . (HFC-1234yf) و(HC-290) و(HC-600a) و(HFC-134a)الية وهي تكنولوجيات التربيد احل

األنشطة املركزية فيمكن استخدام األنظمة غري املباشرة يف ظروف درجات احلرارة احمليطة العالية نظراً 
إن مركبات التربيد احملتملة اليت ميكن أن حتل حمل . لعدم وجود تفاوت كبري يف درجات حرارة التبخر

يف أنظمة التربيد التجاري الضخمة هي مزائج مركب الكربون اهليدروكلوري  (HCFC–22)ب املرك
 (R-422 D) أو حىت املركب (R-404A)ل املركب ـد االحترار العاملي العايل، مثـفلوري ذات جه

ئة  يف املا٥ بيد أن القدرة التربيدية للمركبني األخريين ميكن أن تكون أقل مبا نسبته (R- 427 A) أو
ويظهر هذا املركب أقل جهد احترار عاملي .  يف املائة١٠ – ٥تقريباً والكفاءة أيضاً أقل مبا نسبته من 

وميكن أن تستخدم اهليدروكربونات ). ١٨٠٠(من بني مجيع مزائج مركبات الكربون اهليدروفلورية 
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ركبات حرارة أقل  يف املناخات احلارة، وتطلق هذه امل(HC-1270) واملركب (HC-290)مثل املركب 
لكن على الرغم من ذلك فإنه جيب اختاذ احتياطات السالمة، . (HCFC-22)نسبياً مقارنةً باملركب 

سيما ختفيض الشحنات، كما أن الدوائر يف أنظمة التمديدات املباشرة جيب أن تلحم بالكامل  وال
 فإن من (HFC-1234yf)ركب ونظراً ألنه قد مت تطوير امل. تقريباً للحد من تسرب مركبات التربيد

املتوقع احلصول على مزائج جديدة ذات جهود احترار عاملي منخفضة للغاية خالل السنوات الثالث 
وملعاجلة األثر البيئي والسالمة وكفاءة استخدام الطاقة فإنه ميكن استخدام هذه املزائج اجلديدة . القادمة

لسلية مع استخدام ثاين أكسيد الكربون عند درجات يف أنظمة التربيد غري املباشرة أو األنظمة التس
  .احلرارة املنخفضة كغاز تربيد أو كسائل ناقل للحرارة

   من بروتوكول مونتريال٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة : من جدول األعمال) ٨(البند 
  ٢٠١٢ - ٢٠١١تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية للفترة : )أ (٨البند 
 طلبات األطراف للحصول على إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام ١يبني اجلدول   - ٣٨

 فيما خيص مركبات الكربون الكلوروفلورية والتوصيات األولية لفريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠١١
وميكن . طلب بعينهوخمتصر عندما يكون هناك اختالف بني توصية الفريق  توضيحاالقتصادي، مع 

، الد الثاين على التفاصيل الكاملة ٢٠١٠   الفصل األول من تقرير الفريق املرحلي لعاماالطالع يف
للنتائج اليت توصل إليها الفريق فيما يتعلق بطلبات احلصول على إعفاءات خبصوص مركبات الكربون 

 توصل إليها الكلوروفلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، بينما ميكن اإلطالع على النتائج اليت
الفريق فيما يتعلق باإلعفاءات اخلاصة باالستخدامات الفضائية لالحتاد الروسي يف الفصل الرابع، الباب 

٥ - ٤.  
فلورية لالستخدام يف ية  مبزيد من التفصيل كميات مركبات الكربون الكلور٢ ويبني اجلدول  - ٣٩

ءات فيما خيصها لكل طرف، مع معلومات أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت يوصي بإعطاء إعفا
  .عن املكونات احملددة واألسواق املتوقعة هلذه الكميات
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  ١اجلدول 
وتوصيات فريق التكنولوجيا ) باألطنان املترية (٢٠١١ و٢٠١٠تعيينات االستخدامات الضرورية املقدمة يف عام 

  والتقييم االقتصادي

  الطرف
التعيينات اليت متت 
عام املوافقة عليها ل
٢٠١٠  

تعيينات عام 
٢٠١١  

توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم 
  االقتصادي

  ٥ من املادة ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

أجهزة االستنشاق (االحتاد الروسي 
  ٢٤٨  ٢١٢  )باجلرعات املقننة

 طناً مترياً، ومل يتسن التوصية ٢١٢  أوصي بـ
ذا الفرق  طناً مترياً لالعتقاد بأن ه٣٦باستخدام 

ميكن تعويضه باسترياد منتجات خالية من 
  مركبات الكربون الكلوروفلورية 

   طن متري١٠٠ أوصي بـ  ١٠٠  ١٢٠  )استخدامات الفضاء(االحتاد الروسي 
أجهزة االستنشاق (الواليات املتحدة 

  -  فرص  ٩٢  )باجلرعات املقننة

األطراف غري العاملة : اموع الفرعي
   طناً متريا٣١٢ً  ٣٤٨  ٤٢٤  ٥ادة  من امل١مبوجب الفقرة 

  ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

أجهزة االستنشاق باجلرعات (األرجنتني 
  ١٢٠,٢  ١٧٨  )املقننة

طن متري، ومل يتسن  ١٠٧,٢ أوصي بـ
 طناً مترياً فيما خيص بعض ١٣ التوصية بـ

  طلبات التصدير

أجهزة االستنشاق باجلرعات (بنغالديش 
  ١١٣,٧٣  ١٥٦,٧  )نةاملقن

 طناً مترياً، ومل يتسن ٣٨,٦٥  أوصي بـ
 طن متري نظراً لتوفر ٧٥,٠٨ التوصية بـ

من مركبات الكربون البدائل اخلالية 
  الكلوروفلورية

أجهزة االستنشاق باجلرعات (الصني 
  ٨٠٩,٩١  ٩٧٢,٢  )املقننة

ن متري، ومل يتسن ط ٧٤١,١٥ أوصي بـ
 خيص  طن متري فيما٦٨,٧٦ التوصية بـ

  .بعض طلبات التصدير
  -  رفص  ٢٢٧,٤  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(مصر 

  ١٩٢,٣٤  ٣٤٣,٦  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(اهلند 
 طن متري، ومل يتسن التوصية ٤٨,٢ أوصي بـ

 طن متري فيما يتعلق ببعض ١٤٤,١٤ بـ
  الطلبات احمللية وطلبات التصدير

أجهزة ) (ميةإسال - مجهورية(إيران 
   طناً متريا١٠٥ً أوصي بـ  ١٠٥  ١٠٥  )االستنشاق باجلرعات املقننة

   طناً متريا٣٩,٦ً أوصي بـ  ٣٩,٦  ٣٤,٩  )أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة(باكستان 
أجهزة (اجلمهورية العربية السورية 

  -  رفص  ٤٤,٦٨  )االستنشاق باجلرعات املقننة

 مبوجب األطراف العاملة: اموع الفرعي
   طن متري١٠٧٩,٨  ١٣٨٠,٧٨  ٢٠٦٢,٤٨  ٥ من املادة ١الفقرة 

   طن متري١٣٩١,٨  ١٧٢٨,٧٨  ٢٤٨٦,٤٨  مجيع التعيينات: اموع الكلي
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  ٢اجلدول 
 ٢٠١١م عا  اخلاصة بإعفاءات٢٠١٠توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تعيينات عام 

وفلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، مع بيان العناصر االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلور
  واألسواق املتوقعة

  الطرف
الكمية املعفاة لعام 

 اليت أوصى ا ٢٠١١
  )طن متري(الفريق 

  األسواق املتوقعة  العناصر النشطة

١٠٦,٧  

البيكلوميثاسون، البيوديسونايد، الفينوتريول، 
وبيوم، السالبيوتامول، الفلوتيكاسون، اإلبراتر

البيكلوميثاسون، /السالبيوتامول
اإلبراتروبيوم، السامليترول، /السالبيوتامول
  الفلوتيكازون/ السامليترول

  األرجنتني  األرجنتني

  شيلي، باراغواي، بريو  اإلبراتروبيوم/ السالبيوتامول  ٠,٥

  ٣٨,٦٥  بنغالديش
السامليترول، /السكلسونايد، الفلوتيكازون

السالبيوتامول، /اإلبراتروبيوماإلبراتروبيوم، 
  السامليترول والتيوتروبيوم

  بنغالديش

  ٧٤١,١٥  الصني

البيكلوميثاسون، 
اإلبراتروبيوم، /الكلينبيوترول/البيكلوميثاسون

البيودسونايد، مستخلص الداتورا 
الكلينبيوترول، الدامييثيكون، اإليفدرا، اجلنكو، /ميتل

يا،  والراديكس سكيوتالرفيسرتالالسوفورا ف
السالبيوتامول، /اإلبراتروبيوم، اإلبراتروبيوم

اجلويفنسني، /اآليسوبرينالني، اآليسوبرينالني
الربوكاترول، السالبيوتامول، السامليترول، 

  الكروموجاليكيت

  الصني

السالبيوتامول، /اإلبراتروبيوم، اإلبراتروبيوم  ١٩,٨
  اهلند  الفورموترول/التيوتروبيوم والتيوتروبيوم

  اهلند
السالبيوتامول، /اإلبراتروبيوم، اإلبراتروبيوم  ٢٨,٤

  الفورموترول/التيوتروبيوم والتيوتروبيوم

كولومبيا، جامايكا، بنما، 
النكا،  بريو، سري

سورينام، اإلمارات العربية 
املتحدة، أوغندا، فرتويال 

  ) البوليفارية- مجهورية(
 - مجهورية(إيران 
البيوتامول، السامليترول، البيكلوميثاسون، الس  ١٠٥  )إسالمية

  الكروموجاليكيت
 - مجهورية(إيران 
  )إسالمية

  ٣٩,٦  باكستان
السالبيوتامول، /البيكلوميثاسون، البيكلوميثاسون

السامليترول، اإلبراتروبيوم، /الفلوتيكاسون
  السالبيوتامول، السامليترول، التراميسينولون

  باكستان

  حتاد الروسياال  السالبيوتامول  ٢١٢  االحتاد الروسي
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نتائج بعثة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة  ):ب (٨البند 
له إىل االحتاد الروسي الستعراض حتول ذلك البلد إىل أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من 

  )٢١/٤املقرر (مركبات الكربون الكلورية فلورية 
ألطراف  فإن االجتماع احلادي والعشرين لUNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2ما ذكر يف الوثيقة ك  - ٤٠

عثة الشروع يف إرسال ب وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له  إىل الفريق٢١/٤طلب مبوجب املقرر 
 التحول من أجهزة االحتاد الروسي لدراسة املسائل التقنية واالقتصادية واإلدارية اليت تؤثر علىإىل  خرباء

تستخدم هذه  االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل بدائل ال
خذ القرار بتوجيه من االحتاد الروسي الذي أبلغ االجتماع احلادي وقد ات.  الطرفلدى ذلكاملركبات 

وقد أرسل الفريق واللجنة البعثة . لتحولأنه يواجه صعوبات فيما يتعلق بتحقيق ابوالعشرين لألطراف 
وترد مناقشة ملوضوع البعثة يف الفصل .  حيث التقى فريق البعثة عدداً من اخلرباء٢٠١٠فرباير /يف شباط

ويرد أدناه بيان للنتائج الرئيسية اليت توصل . ، الد الثاين٢٠١٠الثالث من تقرير الفريق املرحلي لعام 
  .إليها فريق البعثة

 مركبات الكربون الكلورية اليت تستخدم تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة بدأو  - ٤١
 مصنعان حمليان ألجهزة االستنشاق باجلرعات ويوجد حالياً، ١٩٨٤ االحتاد الروسي عام لدىفلورية 

موس شيم ( مها املقننة تستخدم السالبيوتامول القائم على مركبات الكربون الكلورية فلورية، واملصنعان
وذكرت هاتان الشركتان أما دفان إىل . (Biysk)  يف بايسكيتميينايف موسكو والتيف) رايتابفارم بري

تصنيع أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة بأسعار مناسبة للسوق داخل االحتاد الروسي، ولتحقيق هذه 
مسية بينهما بشأن تقاسم السوق داخل وهناك اتفاقات غري ر. ‘‘ وال تتنافساننالمزتتالغاية فإما 
 دف جعل هذه املنتجات قادرة على منافسة املنتجات ذلكو  وبشأن أسعار املنتجات،االحتاد الروسي

 يف املائة من أجهزة االستنشاق ٥٠وللشركتني قنوات توزيع جيدة وتنتج كل واحدة منهما . املستوردة
ن الكلورية فلورية الروسية الصنع، وذلك باستخدام باجلرعات املقننة القائمة على مركبات الكربو

كذلك تستورد الشركات املتعددة اجلنسيات العديد من أجهزة . السالبيوتامول كعنصر نشط
االستنشاق باجلرعات املقننة القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية وأجهزة االستنشاق اليت 

هزة االستنشاق باجلرعات املقننة املنتجة حملياً تستخدم املسحوق اجلاف، ويبدو أن منتجات أج
  .واملستوردة تكفي يف الوقت احلايل لتلبية طلب املرضى

 قدمت وزارة املوارد الطبيعية والبيئة باالحتاد الروسي إىل أمانة األوزون خطة ٢٠٠٤يف عام   - ٤٢
ة يف تصنيع أجهزة عمل وطنية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدم

 ٢٠٠٨وذكرت اخلطة أنه سيتم بنهاية عام . ٢٠٠٨االستنشاق باجلرعات املقننة يف البالد حبلول عام 
 ه لنتطوير وطرح أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية، وأن

  .٢٠٠٨تكون هناك حاجة هلذه املركبات يف عام 
 أعد البنك الدويل مبشاركة بنك حملي مشروعني ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ة من وخالل الفتر  - ٤٣

، )يتاراموس كيم فارم بريب(واآلخر لصاحل شركة ) يينمفايتيالت(استثماريني، أحدمها لصاحل شركة 
ن إنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة موذلك لتوفري التمويل الالزم لتحول هاتني الشركتني 
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 الكربون الكلورية فلورية إىل إنتاج أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة خالية من القائمة على مركبات
لكن مل تقبل أي من الشركتني بالقروض اليت عرضها البنك احمللي حيث قال املسؤولون . هذه املركبات

 من عام ونصف إىل عامني بدالً من أن تكون من ثالثة إىل( فيهما أن مدة تسديد القروض قصرية للغاية
 يف ٢٠ - ١٨(، كما أن سعر الفائدة املطلوب كان مرتفعاً جداً )ثالثة أعوام ونصف كما هو مطلوب

حيث طلب أن يكون العقار مبثابة ضمان، وهو أمر ال يناسب (، والبنود األخرى غري مقبولة )املائة
يل األموال اليت مل ونتيجةً لذلك أعاد البنك الدو). اليت متلكها الدولةيت ارابريبموس كيم فارم (شركة 

تنفق إىل مرفق البيئة العاملية، وتوقف التخلص التدرجيي املقرر يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات 
واستمرت كلتا الشركتني يف العمل على تطوير أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من . املقننة

  .مركبات الكربون الكلورية فلورية
طلبت وزارة الصحة والتنمية االجتماعية يف روسيا من منظمة األمم املتحدة  ،٢٠٠٨يف عام   - ٤٤

تقدمي املساعدة التقنية خبصوص تطوير مشروع إلنتاج أجهزة االستنشاق ) اليونيدو(للتنمية الصناعية 
وتعتزم .  اليونيدو طلباً رمسياً ذا اخلصوصتلقت ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٠باجلرعات املقننة، ويف 

 يف إطار التجديد اخلامس ملوارد ٢٠١٠أبريل /يدو تقدمي طلب إىل مرفق البيئة العاملية يف نيساناليون
  .املرفق، وال يزال يتعني احلصول على التزام بشأن متويل املشروع

وباإلضافة إىل املساعدة املالية هناك أيضاً حاجة لبعض املساعدات التقنية إلجناز التحول من   - ٤٥
ق باجلرعات املقننة القائمة على مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل أجهزة أجهزة االستنشا

وهناك حاجة على وجه . االستنشاق باجلرعات املقننة القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية
واألرجح . اخلصوص للمساعدة التقنية خبصوص تركيب املعدات وبدء تشغيلها وتيسري احلصول عليها

ول الشركتني حلفترة الزمنية الكلية الالزمة لتوتقدر ا. ه املساعدة اجلهة املصنعة للمعداتأن تقدم هذ
.  شهراً بعد توفر التمويل٢٤إىل إنتاج األجهزة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية بزهاء 

إكمال التخلص  فإنه ميكن ٢٠١٠وذكر الفريق أنه يف حالة توفر التمويل حبلول الربع الثالث من عام 
التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة القائمة على مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول 

ة إكمال إجراءات توثيق املنتج واملوافقة على التراخيص  تقريباً إذا مت بصورة سلس٢٠١٢م منتصف عا
الضرورية اخلاصة باالحتاد الروسي لعام ورداً على أسئلة تتعلق بتعيينات االستخدامات . وجلب املعدات

 ذكر األخري أنه إذا مت توفري األموال املقدمة من مرفق البيئة العاملية فإنه سيتم إكمال التخلص ٢٠١١
  .٢٠١٢التدرجيي حبلول اية عام 

ت ووفقاً لتقارير اإلطار احملاسيب اليت قدمها االحتاد الروسي فيما يتعلق بتعيينات االستخداما  - ٤٦
الضرورية اخلاصة به، فقد تراوح استهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف تصنيع 

، مث ٢٠٠٦ طناً يف عام ٣٩٦ إىل ٢٠٠٣ طناً يف عام ٣٣٠أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من 
لروسي وقد منح االحتاد ا. ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧ طناً خالل الفترة من ٢٤٠اخنفض مستقراً عند زهاء 

، وقدم طلباً للحصول على ٢٠١٠ طناً لعام ٢١٢إعفاءات خاصة باالستخدامات الضرورية بلغت 
 طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ٢٤٨تعيينات قدرها 

 الروسي تعيينات غري أن جلنة اخليارات الطبية والتقنية أوصت مرة أخرى مبنح االحتاد. ٢٠١١يف عام 
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 طناً املطلوبة، ٢٤٨ بدالً من الـ ٢٠١١ طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام ٢١٢قدرها 
حيث ترى أن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة القائمة على مركبات الكربون اهليدروفلورية من 

ة اليت تستخدم رعات املقنن على أجهزة االستنشاق باجل٢٠١١شأا تلبية الطلب املتوقع يف عام 
وستمكن اإلعفاءات املوصى ا الطرف من حتقيق التحول إىل تصنيع .  فعالعنصرالسالبيوتامول ك

أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة غري القائمة على مركبات الكربون الكلورية فلورية، أو السماح 
كلورية فلورية، يف حال عدم توفر التمويل ملستوردي أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون ال

 يف املائة من حجم ١٠٠ إىل ٢٥من (، بزيادة حصتهم يف السوق بشكل كاف ٢٠١٠الالزم يف عام 
وقد ال يتمكن الفريق . ٢٠١٢لتوفري بدائل مالئمة خالية من تلك املركبات حبلول بداية عام ) السوق

لضرورية يف املستقبل إذا مل يتم إحراز تقدم واضح من التوصية بأي تعيينات إضافية لالستخدامات ا
  .على صعيد التحول إىل تصنيع األجهزة اخلالية من املركبات الكلورية فلورية

التكنولوجيا والتقييم قد يرغب الفريق العامل املفتوح العضوية يف النظر يف تقرير فريق   - ٤٧
  .وتقدمي أي توصيات يراها مناسبةاالقتصادي 

  ٢٠١٢ و٢٠١١تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام ) ج (٨البند 
 تلقى فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعنية ٢٠١٠يف عام   - ٤٨
 ٢٠١١ طلبات للحصول على إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام ١٠وميد امليثيل التابعة له ربب
وقد .  خاص بقطاع إنتاج الفراولة٢٠١١ طلباً إضافياً لعام لياستراأوقدمت  .٢٠١٢طلباً لعام  ٢٥و

قدمت اللجنة توصيات مؤقتة فيما يتعلق جبميع الطلبات مشريةً إىل اخنفاضات كبرية يف الكميات اليت 
طلبتها إسرائيل والواليات املتحدة األمريكية وإىل خطط للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل يف 

  . على التوايل٢٠١٢ و٢٠١١ية عام ئيل واليابان حبلول اإسرا
 الذي أجرته اللجنة لتعيينات اه على ملخص لنتائج التقييم األويل أدن٣وحيتوي اجلدول   - ٤٩

 ت جعليتب الاسبرد بعد اجلدول مباشرةً توضيح لألي، و٢٠١٢ و٢٠١١االستخدامات احلرجة لعام 
وميكن اإلطالع على مناقشة . ن تلك اليت طلبتها األطرافاللجنة توصي بإعفاءات لكميات أقل م

تفصيلية لتوصيات اللجنة املتعلقة باالستخدامات احلرجة يف الفصل العاشر من تقرير فريق التكنولوجيا 
ونظراً الحتمال تقدمي معلومات إضافية تتعلق . ، الد الثاين٢٠١٠والتقييم االقتصادي املرحلي لعام 

ئية فإن من املتوقع أن يطرح الفريق العامل املفتوح العضوية أي أسئلة، يرى أا ذات بالتوصيات النها
وجرياً على العادة . صلة بالتعيينات أو عملية االستعراض، على فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

شة املسائل ذات املتبعة فإن األطراف الطالبة للتعيينات قد ترغب يف عقد لقاءات ثنائية مع اللجنة ملناق
  .املبدئيةالصلة بتوصياا 
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  ٣اجلدول 
 باألطنان ٢٠١٢ و٢٠١١ لعامي ٢٠١٠طلبات تعيينات االستخدامات احلرجة املقننة يف عام 

  املترية

توصية مؤقتة للجنة اخليارات 
تعيينات لعام   الطرف  التقنية املعنية بربوميد امليثيل

٢٠١١  
تعيينات لعام 
٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠١٢  

  ٣١,٧٠٨  -  ٣٤,٦٦  -  تراليااس

  ١٦,٢١٨  ٢,٠٨٤  ١٦,٢٨١  ٣,٥٢٩  كندا

  -  ٢٢٤,٣١٧  -  ٢٣٢,٢٤٧  إسرائيل

  ٢١٦,١٢٠  -  ٢٢١,٠٥١  -  اليابان

  ٩٩٣,٧٠٦  -  ١ ١٨١,٧٧٩  -  الواليات املتحدة األمريكية

  ١ ٢٥٧,٧٥٢  ٢٢٦,٤٠١  ١ ٤٥٣,٧٧١  ٢٣٥,٧٧٦  اموع

د امليثيل بإعفاءات لكميات أقل من الكميات نية بربوميعأوصت جلنة اخليارات التقنية امل  - ٥٠
فقد أوصت بإعفاءات لكمية .  وإسرائيل واليابان والواليات املتحدة وكنداالكاملة اليت طلبتها أستراليا

 طن متري من الكمية اليت طلبتها أستراليا ملعاملة حمصول األرز، مستندةً إىل ٢,٩٢٢أقل مبا مقداره 
علق  وفيما يت البلد،كلذفرة يف ا اخليارات التقنية الفعالة املسجلة متوإدراكها بأن هناك العديد من
 طن أقل من الكمية ١,٤٤٥، وأوصت اللجنة بإعفاء قدره ٢٠١١ا لعام بتعيينات كندا ألغراض الباست

 كما أوصت . قلة كميات الغازكمية املعينة ملرفق وأحد أبلغ عناملطلوبة، وهذا التخفيض يناظر ال
 طن متري من الكمية اليت طلبتها إسرائيل لصناعة ٠,٦٢٥عفاءات لكمية أقل مبا مقداره بإاللجنة 

أزهار القطف، خصوصاً املادة التحتية، وذلك استناداً إىل توفر بروتوكوالت املادة التحتية واألصناف 
ت اللجنة كذلك أوص. املستولدة من أزهار القرنفل املقبولة دولياً املقاومة ملرض الذبول الفيوزيري

 طن عن الكمية اليت طلبها هذا الطرف الستخدامها يف إنتاج الفراولة، ٧,١٢٥بكمية تقل مبا مقداره 
وأوصت اللجنة . وذلك استناداً إىل توفر وفعالية مبيد امليثام صوديوم املتبوع باستخدام مبيد التيلون

مها يف بتها اليابان الستخدا طن متري عن الكمية اليت طل١,٤٩٥بإعفاءات لكمية تقل مبا مقداره 
ضة، وذلك استناداً إىل اعتقادها بأن هذا الطرف ميكنه الوفاء جبزء من غمعاجلة أشجار الكستناء ال

أما فيما خيص الواليات املتحدة فإن اللجنة أوصت . يد امليثيلداحتياجاته من خالل استخدام يو
 يثمية املطلوبة ملعاجلة نباتات الفراولة احلقلية ح طناً مترياً عن الك٨٤ بإعفاءات لكمية تقل مبا مقداره

ترى أن هذا الطرف ميكنه االستفادة بشكل أكرب من مبيد األغروسيلهون وامليثام صوديوم، كما أوصت 
 عن الكمية املطلوبة ملعاجلة السلع، وذلك استناداً إىل اعتقادها ٢,٨٢٥بإعفاءات لكمية تقل مبا مقداره 

 طن عن الكمية ٦٠,٧٨٩ره اائل املتوفرة، وأوصت بإعفاءات لكمية تقل مبا مقدبأن هناك عدد من البد
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املطلوبة لالستخدام يف الطواحني واملعاجلات حيث ترى أنه مل يتم بشكل كاف إثبات وجود حاجة 
 طن اليت ١٧,٣٦٥ وأخرياً مل تتمكن اللجنة من التوصية بأي إعفاءات خبصوص الـ. هلذا اإلعفاء
ت املتحدة ملرافق معاجلة األغذية حيث ترى أنه مل يتم بشكل كاف إثبات وجود حاجة طلبتها الواليا
  .هلذا اإلعفاء

ر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن الذي أشرف على جالتقرير بشأن مسائل احل ):ج (٨البند 
  )٢١/١٠املقرر (إعداده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

 الجتماع ٢١/١٠، وبناء على املقرر UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2كما ورد يف الوثيقة   - ٥١
 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ومن جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد لبطُفقد األطراف 

راً امليثيل التابعة له أن يتشاورا مع اخلرباء املختصني وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وأن يقدما تقري
إىل الفريق العامل أثناء اجتماعه الثالثني بشأن القضايا احملددة ذات العالقة باستخدامات احلجر الصحي 

وكان من املقرر أن يشتمل هذا التقرير على معلومات بشأن . ومعاجلات ما قبل الشحن لربوميد امليثيل
غلها يف األسواق ومث توفرها بالنسبة مدى توافر بدائل بروميد امليثيل وجدواها التقنية واالقتصادية وتغل

للبدائل املستعملة يف األخشاب املنشورة ومواد التغليف اخلشبية، واحلبوب واملواد الغذائية الشبيهة 
وقد طلب إىل الفريق أن يدرج . قبل الغراس، ويف الكتل اخلشبية بذلك، واستخدامه يف التربات

يد امليثيل ذات الصلة أو تقييد استخدام بروميد امليثيل يف مشروع منهجية لتحديد تأثري تنفيذ بدائل بروم
  .أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن

وقد قام الفريق واللجنة ذه املشاورات وأعدا التقرير الذي طلبته األطراف يف املقرر   - ٥٢
عن فريق التكنولوجيا  الصادر ٢٠١٠ من التقرير املرحلي لعام ٨ ويرد هذا التقرير يف الفصل. ٢١/١٠

، مت تقدير مدى ٢١/١٠ونزوالً على طلب األطراف الوارد يف املقرر . ٢ والتقييم االقتصادي، الد
فر هذه البدائل وجدواها التقنية واالقتصادية وتغلغلها يف األسواق بالنسبة للفئات االستهالكية اتو

األخشاب : ي ومعاجلات ما قبل الشحنالكربى الستخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراع
 من املعايري الدولية وتدابري الصحة النباتية التابعة ١٥طبقاً للمعيار (املنشورة ومواد التغليف اخلشبية 

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات على أساس التنظيم اخلاص مبواد التغليف اخلشيب يف التجارة الدولية 
(ISPM-15)(وقد قدر الفريق .  وتربة ما قبل الغراس؛ والكتل اخلشبية،د الغذائية الشبيهة؛ واحلبوب واملوا
 طناً من بروميد امليثيل املستخدم يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما ٢,٥٧١-١,٩٩٥أن حنواً من 

 قبل الشحن ميكن استبداهلا فوراً على النطاق العاملي بالنسبة للفئات األربع الرئيسية من استخدامات
 باملائة من إمجايل االستهالك من ٤٢ - ٣٢ما قبل الشحن وهو ما ميثل نسبة احلجر الزراعي ومعاجلات 

  .جانب تلك الفئات
وفيما يتعلق باستخدام بروميد امليثيل يف األخشاب املنشورة ومواد التغليف اخلشبية، فإن   - ٥٣

 جيد يف أسواق معظم البلدان مبا يف ذلك وحتظى احلرارة بتغلغل. احلرارة بديل مجد تقنياً واقتصادياً
 بلداً ٢٨فربوميد امليثيل بالنسبة ملا يقل عن . ٥   من املادة١ العديد من األطراف العاملة مبوجب الفقرة

ويذكر أن احلرارة، . ISPM-15 واحلرارة هي البديل الرئيسي املستخدم للوفاء باملعيار ،ميثل خياراً ال
وتستخدم بعض البلدان بدائل عينية مثل املنصات . ن بروميد امليثيلم لدى بعض البلدان، أقل كلفةً
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وجيري حالياً تقييم ست معاجلات إضافية أخرى يف إطار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات . اللدائنية
  .ISPM-15وذلك بغرض إدراجها كخيارات معاجلة حمتملة ملواد التغليف اخلشبية وفقاً للمعيار 

يتعلق باحلبوب واملواد الغذائية الشبيهة توجه كثري من املعاجلات ضد اآلفات غري آفات وفيما   - ٥٤
احلجر الزراعي ومن مث فهي تعترب من معاجلات ما قبل الشحن والبديل املستعمل األكثر شيوعاً هو 

أما يف . طةويف احلاالت اليت كانت توافر فيها هذه التكنولوجيا كان التحكم يف األجواء احملي. الفوسفني
احلاالت املسموح فيها بذلك كان ثنائي الكلورفوس والسلفوريل يستخدمان أيضاً وهناك العديد من 

فإبادة اآلفات باستخدام احلرارة . البلدان حددت بروميد امليثيل على أنه يوفر املعاجلة الوحيدة املقبولة
  .أمر ممكن تقنياً وإن كان غري جمدي اقتصادياً

خدام يف أنواع التربة يف مرحلة ما قبل الغراس، فإن الواليات املتحدة األمريكية هي أما االست  - ٥٥
البلد الوحيد الذي اعتمد استخدام بروميد امليثيل هلذا الغرض كاستخدام للحجر ومعاجلات ما قبل 

من ومن حيث فئته يف احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، كان بروميد امليثيل يف املركز الثاين . الشحن
ونباتات اإلكثار لدى الواليات املتحدة األمريكية . ٢٠٠٧بني فئات االستخدام األكثر انتشاراً يف عام 

ال تكون مؤهلة العتمادها إذا اكتشفت ديدان النيماتودا يف عينة من مواد اإلكثار النباتية، وتعاجل التربة 
دف الوفاء بشرط وذلك  (D 1.3)  هواليت تغرس فيها النباتات عندئذ بربوميد امليثيل أو ببديل عنه

وحيث أن املعاجلة ال تكون موجهة ضد ديدان النيماتودا اليت ال تعد آفة من . اخلُلُو من ديدان النيماتودا
آفات احلجر الزراعي طبقاً للتعريف الوارد يف بروتوكول مونتريال، فإن فريق التكنولوجيا والتقييم 

فالبديالن اديان تقنياً . بروميد امليثيل هلذا الغرض يتناىف مع هذا التعريفاالقتصادي يعترب أن استخدام 
 متوافران ملكافحة اآلفات يف أنواع pic (methy/iodide/pic)/ وميثيل األيوديدD/Pic 1.3واقتصادياً ومها 

تخدام ميكن أن  باملائة من هذا االس٩٥ - ٥٠التربة للوفاء باملعيار املطلوب، ويف تقدير الفريق أن حنو 
ويشري الفريق إىل أن  .حيل حمله شئ آخر بعد النظر يف الشروط التنظيمية وغريها اليت حتد من استخدامه

الواليات املتحدة قد طلبت بروميد امليثيل لنفس االستخدامات النهائية يف إطار إعفاءات االستخدامات 
نه ميكن إحالل بدائل حمل بروميد امليثيل احلرجة واإلعفاء إلغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن وأ

يف فئيت اإلعفاء املذكورتني كلتيهما تكون جمدية تقنياً واقتصادياً وتكون أطراف أخرى كثرية قد 
  .استخدمتها

إن بروميد امليثيل هو مادة التبخري األكثر استخداماً يف الكتل اخلشبية، وتشكل الكتل اخلشبية   - ٥٦
 والتبخري العابر بالفوسفني بديل جمدي تقنياً . السلع اليت تعاجل بربوميد امليثيلأكرب فئة فريدة من فئات

وميكن أن يكون أقل كلفة من املعاجلة بربوميد امليثيل وإن كان اختراقه لألسواق العاملية حمدوداً يف 
 ويعود . الثنائيةوما حيول دون املزيد من انتشار املعاجلة ذا البديل هلى شروط االتفاقات. الوقت الراهن

أما مواد . ذلك عادة إىل نقص البيانات الدالة على فعاليته بالنسبة آلفات حجر حمددة حمل االهتمام
ستخدم يض احلاالت إال أن أحداً منها مل التبخري ومزائج أخرى فهي جمدية تقنياً واقتصادياً يف بع

احلرارة للكتل اخلشبية فهي جمدية تقنياً أما املعاجلة ب. كمعاجلات حجر زراعي يف حالة الكتل اخلشبية
إن تقشري حلاء . واقتصادياً يف حالة ما إذا كان اخلشب املنشور مقبوالً من جانب املستخدم النهائي

  .الكتل اخلشبية باهظ التكاليف والبد أن ترافقه معاجلة أخرى لكي يقْبل كمعاجلة حجر زراعي
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 ميكن استبدال نسبة ٥ من املادة ١ العاملة مبوجب الفقرةويف تقدير الفريق أنه لدى األطراف   - ٥٧
 يف املائة من بروميد امليثيل املستخدم يف األخشاب املنشورة ومواد التغليف اخلشبية ٦٠ تزيد على

 باملائة من بروميد امليثيل املستعمل يف معاجلة احلجر الزراعي ١٠ باحلرارة أو ببدائل؛ وأن نسبة تقل عن
 الغذائية األخرى ميكن استبداهلا مبواد تبخري بديلة وبالتحكم يف األجواء احمليطة بالسلع، للحبوب واملواد

شحن بالنسبة للحبوب واملواد الغذائية الشبيهة ميكن ل باملائة من معاجلات ما قبل ا٧٠ - ٣٠بينما نسبة 
 ٢٠ -  ١٠أن نسبة  وبالنظم املتكاملة، واستبداهلا مببخرات، ومواد وقائية، وبأجواء خاضعة للتحكم

ل إىل باملائة من بروميد امليثيل املستخدم يف الكتل اخلشبية ميكن استبداله مببخرات بديلة، وبالتحو
وال تسمح األطراف العاملة مبوجب . مس وتقشري اللحاء واحلرارةغاألخشاب املنشورة، وإىل ال

 احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل  باستخدام بروميد امليثيل يف التربة ألغراض٥ من املادة ١  الفقرة
  .الشحن
توجيه  ٥  ادةـ من امل١ رةـويف تقدير الفريق أنه لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفق  - ٥٨
ستخدم يف معاجلة األخشاب املنشورة ومواد اليت ت باملائة أو يزيد من بروميد امليثيل ٨٠ - ٦٠ نسبة

اسات غري اخلشبية يف املضخات السلسلية، وأن أقل بالتغليف اخلشبية ميكن إحالل احلرارة أو الك
 باملائة من بروميد امليثيل املستخدم من جانب احلجر الزراعي ملعاجلة احلبوب واملواد الغذائية ١٠ من

ة ميكن أن حتل حملهبديلة وأجواء حميطة متحكم فيها، بينما هناك نسبة تزيد ) مبخرات( معبالت املشا
يف احلبوب واملواد الغذائية وبروميد امليثيل الداخل يف معاجلات ما قبل الشحن  باملائة من ٨٠على 

املشاة ميكن أن حتل حمله معبالت، ومواد وقاية وأجواء متحكم فيها وأنظمة متكاملة، وأن نسبة 
  باملائة مستعملة يف التربة ميكن أن حتل حملها معبالت بديلة شريطة أن تفي هذه٩٥ و٥٠تتراوح بني 

 باملائة من بروميد ٢٠ - ١٠ متوافر، وأن نسبة picبيك /البدائل مبعايري االعتماد، وأن مثيل أيوديد
التحول إىل اخلشب املنشور، امليثيل املستخدم يف الكتل اخلشبية ميكن أن حتل حمله معبالت بديلة، و

  . وتقشري اللحاء واحلرارةسوالغم
ئل بروميد امليثيل املستعمل يف احلجر الزراعي ومعاجلات إن اجلدوى التقنية واالقتصادية لبدا  - ٥٩
قبل الشحن تعتمد أساساً على مدى فاعليتها يف مكافحة آفات احلجر ذات االهتمام، وقدرة البنية   ما

األساسية للبلد اليت تستعملها، كما تعتمد على متطلبات الزبائن واالتفاقات املتعلقة بالصحة النباتية 
  .داً، وتعتمد أيضاً على املتطلبات اللوجستية واملوافقات الالزمة الستعماهلاكلما كان ذلك وار

 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ٢١/١٠ وقد طلبت األطراف أيضاً يف املقرر  - ٦٠
يد إنتاج واستهالك بروميد امليثيل يف استخدامات ييصف منهجية لتقييم التأثريات اليت تنجم عن تق

ويقترح الفريق أن تسلط املنهجية الضوء على الفئات الرئيسية . ومعاجلات ما قبل الشحناحلجر 
، )على أساس كمي(الستخدام بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن 

 وذلك ؛وبصفة خاصة بروميد امليثيل الذي يستخدم يف احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن لدى دخوله
وقد تطلب البلدان اليت .  التجارة من جانب أحد األطراف مع العديد من البلدان املختلفةلتيسري

تسمح بدخول بدائل بروميد امليثيل القيام أثناء الطريق بالتبخري بربوميد امليثيل، أو لدى الوصول  ال
وتعتمد . ملصدرةللمنتجات اليت تستورد من البلدان اليت حظرت استخدام بروميد امليثيل على املنتجات ا
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قدرات احلكومات على اكتشاف واستخدامات بروميد املثيل هذه على جودة سجالت التعبيل 
 وذلك لتحديد االستخدامات اليت توجد هلا بدائل متوافرة ميكن ،ومجع وحتليل السجالت) التبخري(

  .استخدامها
استبدال بروميد امليثيل يف ميكن لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مستقبالً حبث فرص   - ٦١

وميكن تكمية استخدامات بروميد امليثيل . الفئات الرئيسية، إىل جانب أي تقييدات حمتملة لذلك
ملعاجلات ما قبل الشحن بقدر اإلمكان حيث يسدميوربشف من آخر التقارير الواردة من األطراف أن ت 

أما املنهجية املستعملة لتقييم ما .  ما قبل الشحنقد مت إحالل مواد أخرى حمله يف معظم معاجلاتيثيل امل
نتائج املواد املستخدمة يف  فيمكن أن تشتمل على شرط حتديد إذا كان بديل من البدائل جمدياً اقتصادياً

وينبغي تنفيذ أي بديل لربوميد امليثيل بدون إحداث أي اختالل .  واليت تستخدم بروميد امليثيل؛املعاجلة
  . وضرورة حتديد القطاعات اليت تستفيد نتيجة العتماد هذا البديل أو ذاك،قملموس يف السو

إن تصميم أي تقييد خاص باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن ميكن أن ينال من جدوى   - ٦٢
االنتقال من بروميد امليثيل ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن واملنهجية املستعملة لتقييم هذا 

تعلق بالتصميم، فإن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يعترب عدداً من العوامل ذات وفيما ي. التقييد
 ومدى فائدة ؛متثال، واملرونة يف االختيار ألجل احملافظة على االمتثالمهية، مبا فيها اإلطار الزمين لالأ

ا إذا كان  وم، والذي يراعي قرارات تدفق التجارة،وجدوى سلوك طريق اإلعفاء القاضي للحاجة
. ينبغي لالستخدامات يف التربة قبل الغراس ومعاجلات ما قبل الشحن أن تدرج يف تلك املنهجية

  .ميمصق يف جهوده الرامية للتوصل إىل توالتغذية املرتدة من هاتيك األطراف من شأا أن تساعد الفري
  )٢١/٦(وزون املقرر االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لأل ):ه (٨البند 
طلب اجتماع األطراف فقد ، UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2وكما سلفت اإلشارة يف الوثيقة   - ٦٣

 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي االنتهاء من التقرير بشأن االستخدامات ٢١/٦يف املقرر 
وميكن . ١٩/١٨يه إعداده باملقرر املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون الذي كان قد طلب إل

، ٢٠١٠ من التقرير املرحلي للفريق لعام ٤، الفصل ٤ - ٤االطالع على رد اللجنة والفريق يف الفرع 
وهو يشتمل كمرفق هلذا الفصل على معلومات تفصيلية بشأن االستخدامات املختربية . ٢الد 

هلا بدائل للمواد املستنفدة لطبقة األوزون واستناداً والتحليلية، مبا فيها تلك االستخدامات اليت ال توجد 
إىل تقييم الفريق للبدائل املتوافرة فإنه يوصى بالقضاء على التدابري التالية من اإلعفاء العاملي 

  :لالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة لألوزون
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  اإلجراء    املادة املستنفدة لألوزون

  الستخدام املختربي كعامل تشكيل امليثيلا  بروميد امليثيل
   N -bromosuccinimideمذيب تفاعلي، باستثناء التفاعالت اليت تشمل   رابع كلوريد الكربون
 Raman مذيب يستعمل يف التصوير الطيفي بالرنني املغناطيسي الرامي  رابع كلوريد الكربون

  والنووي واألشعة دون احلمراء
  الة الشحومات وغسل أنابيب الرنني النووي واملغناطيسيإز  رابع كلوريد الكربون
  جتارب التفريق وإحداث التوازن على اليود   رابع كلوريد الكربون
  حتليل زيوت اهليدروكربون يف املاء والتربة أو شابورة الزيت يف اهلواء  رابع كلوريد الكربون
جات الطبية مثل السيميثيكون حتليل البوليدمييثيل سيلوكسني واملنت  رابع كلوريد الكربون

simethiconeالذي حيتوي على رابع كلوريد الكربون   
  )١٢فيتامني ب( السيانوكوباالمني )١(مذيب يف رزنْ  رابع كلوريد الكربون
  حتديد مؤشر الربوم  ١،١،١ثالثي كلور اإليثان 

رابع كلوريد الكربون واملواد 
  األخرى املستنفدة لألوزون

وبانية خمتارة، مبا يف ذلك حتليالت الكاسكاروسيدات، حتليل يشمل ذ
  ومستخلصات الغدة الدرقية والبوملرات وتكوين البيكراتات

التركيز املسبق للمواد اليت جيري حتليلها يف غاز التصوير اللوين   رابع كلوريد الكربون
السائل، واإلدمصاص الكروماتوغرايف للمواد العضوية والتصوير 

  اص الذري، وحتليل وميض األشعة السينيةالطيفي لالمتص
اكتشاف ايات سلسلة التفاعل يف املعايرة، الذي يشتمل على اليود   رابع كلوريد الكربون

 واخلارصني سألغراض حتليل اليود والنحا) ليودقياس ا(والثيوسلفات 
  واهليبوكلوريت، والكلورات والربوميت أو الكربيت

  ؤشر اليودحتديد م  رابع كلوريد الكربون
على حتديد عتبة تهلُم األغار، وحتليل األمسنت وقدرة الرصاص   رابع كلوريد الكربون

  اختراق كمامات الغاز
  حتديد مسامية الكربون املُنشط  رابع كلوريد الكربون

                                                        
 املترجم. رزن معناها التعبري الكمي أو الكيفي ملكونات مادة ما  )١(
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 ويوصي الفريق بضرورة االحتفاظ باإلعفاء العام للمواد املستنفدة لألوزون ألغراض التحاليل  - ٦٤
  :املختربية والتحليلية وذلك لإلجراءات التالية

  اإلجراء  املادة املستنفدة لألوزون
  N – bromosuccinimideلتفاعالت اليت تشمل  يف اليدخوهو مذيب   رابع كلوريد الكربون
  عامل يف سلسلة النقل يف تفاعالت البلمرة ذات الشق احلُر  رابع كلوريد الكربون
  البحوث األحيائية الطبية  رابع كلوريد الكربون

واسـتعماله يف   : يناقش الفريق أيضاً استعمال رابع كلوريد الكربون الذي مت حتديده مؤخراً            - ٦٥
ومقدار رابع كلوريد الكربون املستعمل يف هذا الغرض        . البحوث البيولوجية التطبيقية إلدخال التليف    

  .غري مؤكد
 من ٦ و٥ل عاكفاً على العمل الستيفاء متطلبات الفقرتني وأشار الفريق يف تقريره إىل أنه يظ  - ٦٦

وبصدد .  وسيسعى إىل تزويد اجتماع األطراف الثاين والعشرين مبزيد من املعلومات٢١/٦املقرر 
 من املقرر، اليت طلبت فيها األطراف من الفريق تقييم مدى توافر بدائل لالستخدامات ٦الفقرة 

، رأى ٥  من املادة١  عدت من اإلعفاءات العاملية لألطراف اخلاضعة للفقرةاملختربية والتحليلية اليت استب
الفريق أنه سيكون من املفيد أن تقدم األطراف اليت تعمل وفق هذا النهج معلومات عن أي من هذه 

االستخدامات اليت قد تكون لديها واليت أصبحت سلفاً غري مؤلة لإلعفاء العامليه.  
. عمل النظر يف املسائل املذكورة آنفاً وأن يضع ما يراه مناسباً من توصياتوقد حيبذ فريق ال  - ٦٧

 من املادة ١ وقد يرغب الفريق أيضاً يف النظر يف ما إذا كان ينبغي على األطراف العاملة يف إطار الفقرة
 تقدمي هذه اليت طلبها الفريق عن االستخدامات املختربية والتحليلية، مبا يف ذلك سبل  تقدمي املعلومات٥

  .املعلومات وتوقيت تقدميها
  )٢١/٣املقرر (املسائل املتصلة باستخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع ): و (٨البند 
الة االستخدامات املتعلقة بعوامل التصنيع حل حتديثاً ٢٠١٠يتضمن تقرير الفريق املرحلي لعام   - ٦٨

 حسبما عدلته مقررات ١٠/١٤ ألف وباء يف املقرر واقتراحات بإدخال تعديالت على اجلدولني
 الذي طلب فيه اجتماع األطراف من الفريق ١٧/٦وقد اقترحت هذه التغيريات عمالً باملقرر . الحقة

وعمالً . وضع توصيات بشأن إدخال تعديالت ممكنة عليهما كل سنتنيلاستعراض اجلدولني ألف وباء 
ستخدامات عوامل التصنيع التالية اليت توقف استخدامها يف بذلك اإلجراء، يوصي الفريق حبذف ا
 كلوريد الكربون يف تصنيع رابعاستخدام :  وهياجلماعة األوروبية من اجلدول ألف

 كلوريد الكربون يف إنتاج رابع؛ استخدام ) يف اجلدول ألف٥البند ( اسيتوفينون  البوتيل إزو
 الكربون الكلورية ومركبات)  يف اجلدول ألف٢٧لبند ا(السيانوكوبالني املوسوم بالنظائر املشعة 

كوسيط إلنتاج عديد   الذي يستخدم إلنتاج البريوكسيد العديد األثر العديد الفلور١١٣ - فلورية
وبصدد اجلدول باء، يفيد الفريق ).  يف اجلدول ألف١١البند (ائي اإلستر ن عديد الفلور الث املشبعاألثري
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 رغم أن ١٠/١٤عنها الواليات املتحدة تتسق مع اجلدول باء من املقرر بأن البيانات اليت أبلغت 
وقد مت جتاوز احلد األقصى لكميات املواد الداخلة يف تركيب . البيانات ذات الصلة ليست متاحة كلها

 وتتخذ يف الوقت الراهن تدابري مضادة ٢٠٠٨املنتج بالنسبة للجماعة األوروبية جتاوزاً طفيفاً يف عام 
مايو / أيار٤وحىت . تواءم كميات املواد املدخلة يف تركيب املنتج مع اجلدول باء مرة أخرىلكي ت
سالفية و أفادت كل من أرمينيا وأستراليا وبنما وبولندا وجامايكا ومجهورية مقدونيا اليوغ٢٠١٠

وامل السابقة وسانت لوسيا والسويد وقربص وكندا واملغرب والنمسا وهنغاريا أن أياً من تطبيقات ع
يقدم  وألن مجيع البيانات غري متوفرة، فإنّ الفريق ال. التصنيع مل يعد مستخدماً يف هذه الدول األطراف

واالنبعاثات القصوى الواردة يف  أية توصية بشأن ختفيضات كميات املواد الداخلة يف تركيب املنتج
ستخدامات عوامل التصنيع من ويف اخلتام، يوصي الفريق حبذف البلدان اليت ختلو من ا. اجلدول باء
  .اجلدول باء

لتزام اإلبالغ السنوي بشأن استخدامات عوامل إ عن عوامل التصنيع أن ٢١/٣رر ويوضح املق  - ٦٩
التصنيع للمواد املستنفدة لألوزون ال ينطبق على األطراف حني تقوم بإبالغ األمانة بأا ال تستخدم 

.  مل تشرع هذه األطراف يف استخدام هذه املواد الحقاًمواداً مستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع ما
وعمالً ذا املقرر، كتبت األمانة إىل مجيع األطراف طالبة منها تقدمي معلومات عن استخدامات عوامل 

مايو، تلقت األمانة إفادات من / أيار١٤وحىت . ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠التصنيع يف أراضيها حبلول 
  . طرفا١٥ً
، من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  أيضا٢١/٣ًماع األطراف، باملقرر توطلب اج  - ٧٠

ومن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال إعداد تقرير مشترك عن 
اد وأف. ١٧/٦ من املقرر ٦تطبيقات عوامل التصنيع يقدم لالجتماعات املقبلة وفق ما تدعو إليه الفقرة 

 يف هذا الصدد ولكن مل يتم بعد إعداد تقرير يضمن يف التقرير املرحلي لعام الفريق بأن العمل جارٍ
وحييط الفريق األطراف علماً كذلك بأن التقييم الرباعي السنوات للجنة اخليارات التقنية . ٢٠١٠

. ت ذات الصلة باملوضوع، سيتضمن بعض املعلوما٢٠١٠الكيميائية، املزمع إكماله حبلول اية عام 
ويشري الفريق واللجنة إىل أنّ تقرير الفريق واللجنة التنفيذية املشترك سيتم إعداده بغية تقدميه إىل فريق 

  .٢٠١١العمل املفتوح باب العضوية يف اجتماعه الذي سيعقد يف عام 
ا يراه مناسباً من وقد يرغب فريق العمل يف أن ينظر يف املسائل املذكورة آنفاً وأن يضع م  - ٧١

توصيات يف ضوء اعتبارات من بينها االستعراض املزمع إجراؤه الستخدامات عوامل التصنيع مبوجب 
  .٢١/٣ و١٧/٦املقررين 

  اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون:  من جدول األعمال٩البند 
 املواد تدمريقتصادي لتكنولوجيات استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم اال): ب (٩البند 

  )٢١/٢املقرر (املستنفدة لألوزون 
، طلب اجتماع األطراف، باملقرر UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2حسبما ورد يف الوثيقة   - ٧٢
 املواد املستنفدة دمريت، من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراض تكنولوجيات ٢١/٢
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يات اليت رأى الفريق أا تنطوي على قدرات عالية يف تقرير فرقة العمل لألوزون ومن بينها التكنولوج
، وأن يقدم تقريراً إىل فريق العمل املفتوح باب العضوية يف اجتماعه الثالثني التدمرياملعنية بتكنولوجيات 

  ".توافرها جتارياً وتقنياً"عن 
وميكن . ٢١/٢ما طلبه املقرر  حسبالتدمريوقد أجنز الفريق اآلن استعراضه لتكنولوجيات   - ٧٣

 من ٤ من الفصل ٤ - ٧االطالع على النقاش الذي دار يف الفريق بشأن هذا االستعراض يف القسم 
 مرفقاً من مرافق ١٧٦وأفاد الفريق بأنه قد حدد على األقل . ٢تقرير الفريق املرحلي، الد رقم 

جيات شىت تتجاوز كثرياً التكنولوجيات  تكنولوالتدمريوتستخدم مرافق .  بلدا٢٧ً تعمل يف التدمري
اإلحراق حتت درجات :  وتندرج يف فئات أربعة هي٢٠٠٢الوارد ذكرها يف تقرير فرقة العمل لعام 
وتشمل . والبالزما وغريها من تكنولوجيات عدم اإلحراق حرارة عالية، األفران املكرسة للتصنيع،

لكلس الدوارة واألفران الكهربائية وأفران استخالص األفران املكرسة للتصنيع أفران اإلمسنت وأفران ا
وتشمل التكنولوجيات غري اإلحراقية األخرى .  وأفران اخلليط املعدين اخلفيف الوزن،حامض الكربيتيك

وعلى حنو ما .  باستخدام املواد احلفازة واملعاجلة الكيميائية واملفاعالت القلوية يف احلالة الصلبةالتدمري
، تشكل معايري األداء التقين الدنيا مبادئ توجيهية الختيار ٢٠٠٢قة العمل لعام ورد يف تقرير فر

  .التدمريتكنولوجيات 
، خالف التكنولوجيات اليت يعتربها الفريق التدمريوأجرى الفريق تقييماً لتكنولوجيات   - ٧٤

 تطبق تلك ، مستعيناً يف ذلك مبعايري األداء اليت تستخدمها البلدان اليت١٢مستصوبة وعددها 
ففي الواليات املتحدة، على سبيل . ٢٠٠٢التكنولوجيات وباملعايري الواردة يف تقرير فرقة العمل لعام 

" معايري ضبط التكنولوجيا القصوى القابلة للتحقق" املثال، جيب أن تستويف التكنولوجيات ما يعرف بـ
 اليت أوصى ا التدمريوروبا تكنولوجيات وتستخدم بلدان أ.  واالنبعاثات اجلويةالتدمرياخلاصة بكفاءة 

 ثنائي الفينيل متعدد الكلور وغريه مريدتل باالقتران مع عدد من احملارق ٢٠٠٢تقرير فرقة العمل لعام 
 متتثل لقانوا بشأن تدمريوتسمح اليابان باستخدام تكنولوجيات . من امللوثات العضوية الثابتة

  .مريهتدو الكربون املفلوراستخالص 
 ٥ من املادة ١ويالحظ الفريق أن نقل التكنولوجيا إىل األطراف اليت تعمل وفق بلدان الفقرة   - ٧٥

 يف إندونيسيا باستخدام فرن مريدتفقد قدمت حكومة اليابان وشركة خاصة الدعم ملشروع . قد بدأ
 من ١ر الفقرة ومن املرجح أن تزداد مثل هذه املساعدة املقدمة لألطراف اليت تعمل يف إطا. لإلمسنت

  . املواد املستنفدة لألوزون أمهية متزايدة يف هذه البلدانريدمت إذ يتوقع أن يكتسي ٥املادة 
وبفضل وجود املنشآت املذكورة آنفاً، متكّن االحتاد األورويب والواليات املتحدة منذ عام   - ٧٦

أما اليابان .  على التوايل طناً من املواد املستنفدة لألوزون،٣٨ ٢٧٨ و١١٤ ٦٠٣ دمريت، من ١٩٩٣
 الكربون اهليدرو كلورية  ومركباتفلورية ية الكلور الكربون طن من مركبات٢٥ ٩٢٥ تمردف

ويف اآلونة األخرية، شرعت الربازيل ومجهورية كوريا والصني وأطراف أخرى تعمل مبوجب . فلورية
  . مواد مستنفدة لألوزونمريدت يف ٥ من املادة ١الفقرة 
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 املستحدثة، تلقى الفريق معلومات عن أربعة أنواع من التدمرين تكنولوجيات وبشأ  - ٧٧
وزود الفريق اجلهات اليت أعدت هذه التكنولوجيات باملشورة . التكنولوجيات بغية دراستها وتقييمها

ات التقنية وألن تفاصيل املعلوم. التدمري يف ظروف مريدتللاملالئمة من حيث أدائها التقين واملواد املناسبة 
مل تكن متاحة يف الوقت املناسب إلدراجها يف التقرير، فسيتم تقييم هذه التكنولوجيات يف مرحلة 

  .الحقة
وختضع إحدى التكنولوجيات املعروفة باسم عملية نيوكاسل لرباءة اختراع يف الواليات   -٧٨

تكنولوجيا ملعاجلة واستخدمت هذه ال).  لفائدة كينيدي وآخرون)٢٠٠٩( ٠٠٣٦٧١٩ رقم(املتحدة 
ساعة بنسبة حتويل / كلغم٢٥ على سبيل التجريب مبعدل ية فلورية الكلور الكربوناهلالونات ومركبات

ويف درجات حرارة أعلى من ذلك، .  يف املائة وباستخدام فلورويد الفينيلدين كمنتج رئيسي٩٩بلغت 
ومل . ية فلورية الكلور الكربونبات يف املائة بالنسبة للهالونات ومرك٩٩,٩٩تتجاوز كفاءة التحويل 

 من قبل الفريق مبدى قابلية تطبيق االستعراضوتعلَّق إحدى طلبات . تكتشف أية ديوكسينات
.  باإلحراقرياًمدت احلالية على بروميد امليثيل وهو أصعب املواد املستنفدة لألوزون التدمريتكنولوجيات 

ثيل بامتزاز ميثيل الربوميد من حاويات وغرف املعاجلة ومت إعداد نظم جتارية السترداد بروميد املي
 املستخدمة يف مالمسة بروميل امليثيل التدمريوتتمثل إحدى تكنولوجيات . باستخدام الكربون املنشط

. املنبعث من الكربون املنشط مبحلول الثيوسلفات يف جهاز تنقية بالسوائل إلفراز أيونات الثيوسلفات
  .لوارد أدناه بإجياز التكنولوجيات املستحدثة اليت كانت موضع نقاش يف تقرير الفريقويببن اجلدول ا

   املستحدثة اليت قيمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديالتدمريتكنولوجيات 

مركبات الكربون الفلورية   البلد  املؤسسة
  املدمرة

  التقييم

Lesni A/S الكربونمركبات  الدامنرك  
 كربون، يةلور فيةالكلور
 الكربون اهليدرو مركبات
  ية فلوريةكلور

الكربون  مركبات تدمري
 بتكسري ةاملخففالفلورية 

املادة باستخدام املواد 
  احلفازة

Midwest 

Refrigerants, LLC 

الكربون مركبات   الواليات املتحدة 
 ، مركباتالكلورية فلورية

الكربون اهليدرو كلورية 
الكربون ، مركبات فلورية

 ، مركباتيةاهليدرو فلور
ية فلورية  اهليدروالكربون
  ، اهلالوناتاملشبعة

الكربون ركبات حتويل م
  بالتحول احلراريية الفلور

SGL Carbon GmbH الكربونمركبات   أملانيا 
 ،اهليدروكلورية فلورية
   رابع كلوريد الكربون

 املصادر املركزة ريمدت
  مبفاعل مسامي
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مركبات الكربون الفلورية   البلد  املؤسسة
  املدمرة

  التقييم

 هلالونات، مركباتا  أستراليا جامعة نيوكاسل
  ية فلورية الكلورالكربون

  الكربونحتويل مركبات
 مركبات الفينيل  إىليةالفلور

  غري املتبلمرة
SRL Plasma Pty 

Ltd 

 التدمريتطبيق تكنولوجيات   بروميد امليثيل  أستراليا
  احلالية على ميثيل الربوميد

 لفريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠١٠ي لعام املسائل اإلضافية الناشئة عن التقرير املرحل - ١١البند 
  االقتصادي

  اهلالونات  -ألف 
، من فريق التكنولوجيا والتقييم ٢١/٧ من املقرر ٢طلب اجتماع األطراف، مبوجب الفقرة   -٧٩

االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية املعنية باهلالونات التابعة له االستمرار يف التواصل مع منظمة الطريان 
 الدويل وتقدمي تقرير إىل اجتماع األطراف الثاين والعشرين عن التقدم املُحرز يف مضمار استبدال املدين

، بأنه شارك، يف كانون ٢٠١٠وأفاد الفريق، يف تقريره املرحلي لعام . اهلالونات يف الطائرات
ة أخرى ، يف مناقشة فرقة عمل مع منظمة الطريان املدين الدويل وجهات معني٢٠٠٩ديسمرب /األول

 الذي طلبت فيه اجلمعية العامة A36-12بشأن قرار اجلمعية العامة ملنظمة الطريان املدين الدويل رقم 
 بدائل للهالونات يف املراحيض ويف أجهزة اقتضاءملنظمة الطريان املدين الدويل من الس أن ينظر يف 

وبناًء على تلك .  املساعدة من احلرائقإمخاد احلرائق اليدوية ويف أنظمة محاية احملركات ووحدات الطاقة
املناقشات، أعد فريق العمل مشروع قرار لتنظر فيه اجلمعية العامة ملنظمة الطريان املدين الدويل يف 

  :ونص مشروع القرار كما يلي. ٢٠١٠سبتمرب /دورا السابعة والثالثني اليت ستعقد يف أيلول
  : قابلة للتطبيق يف تكون إىل الس أن ينظر يف مهمةتطلب  -

  الستبدال اهلالون يف مراحيض الطائرات اجلديدة٢٠١١ الزمين لعام اإلطار  -
  .الصنع

 الستبدال اهلالون يف أجهزة إمخاد احلرائق ٢٠١٤اإلطار الزمين لعام   -
   .اليدوية يف الطائرات اجلديدة الصنع

ت الطاقة حمركات ووحدا الستبدال اهلالون يف ٢٠١٤اإلطار الزمين لعام   -
 اليت قُدم بشأا طلب جديد للحصول على شهادة ساعدة يف الطائراتملا

  ).يشار إليها أحياناً بالتصاميم اجلديدة(اعتماد النوع 
عن بدائل اهلالونات ونظم الكشف عن   الدول على إصدار مواد إرشاديةحتث  -

  .طائرات اجلديدة الصنعاحلرائق يف عنابر البضائع يف ال
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ول على دعم البحوث اليت جيريها صانعو الطائرات واحملركات عن  الدتشجع  -
  . البديلة للهالوناحلرائقأنظمة إمخاد 

 من اهلالون وأن تقدم إفادة عن ذلك باحتياطاا الدول على أن تأخذ علماً حتث  -
  . املقبلالعادييف اجتماع اجلمعية 

جلديد متأخرة عن املوعد املتفق عليه والحظ أن بعض التواريخ الواردة يف مشروع القرار ا  - ٨٠
 لالتفاقية الدولية ٨، والسبب يف ذلك هو أن القرار يقتضي تعديل املرفق A36-12 أصالً يف القرار

ومبوجب املرفق يعطى األطراف مهلة . للطريان املدين الذي حيدد احلد األدىن ملعايري الصالحية للطريان
ونتيجة لذلك، وبسبب الوقت املطلوب للتفاوض على تعديل . ةثالث سنوات لتنفيذ تغيريات معين

 ويف احملرك ووحدات ،املرفق، ميكن أالّ يشترط استعمال بدائل اهلالون يف مطفئات احلريق احملمولة باليد
 يف أقرب ٢٠١٤الطاقة املساعدة يف اإلنتاج اجلديد للطائرات أو يف التصميمات اجلديدة حىت عام 

  .تقدير
 أعقاب املناقشات اليت جرت يف الفريق العامل طلب عدد من أصحاب املصلحة أن تنظر ويف  - ٨١

منظمة الطريان املدين يف تأجيلٍ مدته سنتان يف تركيب بدائل اهلالون ملطفئات احلريق احملمولة باليد يف 
ات الكربون والسبب يف هذا التأجيل هو إتاحة الفرصة ملزيد من تطوير مركّب. إنتاج الطائرات اجلديدة

  ماهليدروبروموفلورية غري املُشبعة ذات الدرجة املنخفضة من إمكانية االحترار العاملي، املعروفة باس
2-bromo,1,1,1-trifluoropropane 2، أو-BTP . ويشري فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف اجلزء

ميكن تسويق هذه املادة جتارياً يف فترة زمنية ، إىل أنه ٨/٢٠اخلاص مبكافحة احلريق يف استجابته للمقرر 
ويتفق جملس التنسيق الدويل . قصرية، حيث إن اجلزء املهم يف االختبارات املطلوبة قد مت إجنازه

، يف رده على طلب من منظمة الطريان املدين صللصناعات الفضائية، املكون من شركيت بوينغ وإيربا
 غري مناسب، فإم سيستعملون مطفئات BTP-2أنه إذا ثبت أن بشأن النظر يف تأجيل ملدة سنتني، 

، باستعمال اثنني من مركبات الكربون ٢٠١٦حممولة باليد ال تستعمل اهلالون، حبلول عام 
 من مركّبات اهليدروفلورية ذات طاقة احتباس حراري عالية، متت املوافقة عليهما بالفعل، ومزيج

 كان قد مت احلصول على موافقة بشأنه ولكنه خاضع لإلاء ١٢٣ -فلوريةية الكربون اهليدروكلور
وألن الفريق أبدى قلقه إزاء مزيد من التأخري . التدرجيي إلنتاجه واستهالكه وفقاً لربوتوكول مونتريال

وهو قبول التأخري ملدة سنتني يف مقابل تعديل صياغة عبارة : ملدة سنتني فقد أوصت املنظمة حبل وسط
ووافق أصحاب املصلحة يف منظمة . “تأسيس والية”يف مشروع القرار لتصبح “ يةالنظر يف وال”

الطريان املدين الدويل على احلل الوسط، وجيري التشاور مع املشاركني يف اجتماع كانون 
  :بشأن التغيري املقترح التايل يف مشروع القرار)  أعاله٧٩املذكور يف الفقرة (ديسمرب /األول

  :يس والية تنطبق يف احلاالت التالية الس تأسيطلب من
 عن اهلالون يف مراحيض اإلنتاج لالستعاضة ٢٠١١إطار زمين حىت عام   -

 .اجلديد من الطائرات
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 لالستعاضة عن اهلالون يف مطفئات احلريق ٢٠١٦إطار زمين ميتد حىت عام   -
 .احملمولة باليد يف اإلنتاج اجلديد من الطائرات

 الستبدال اهلالون يف احملركات ووحدات ٢٠١٤إطار زمين ميتد حىت عام   -
الطاقة املساعدة يف الطائرات اليت قُدم طلب جديد إلعطائها شهادة بالنوع 

  ).يشار إليها أحياناً باسم التصميمات اجلديدة(
ورمبا يرغب الفريق العامل يف النظر يف اإلجراء الذي يوصي به، إذا ارتأى ذلك، بشأن هذا   - ٨٢

  .املوضوع

  اختيار خلف للسيد خوسيه بونس بونس كرئيس مشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم واالقتصادي  -باء 
 املقدم إىل األطراف، فإن السيد خوسيه بونس بونس سيترك منصبه ٢٠٠٩كما ورد يف تقرير   - ٨٣

ومع أنه ستتاح الفرصة يف . ٢٠١٠كعضو يف فريق التكنولوجيا والتقييم واالقتصادي يف آخر عام 
مناسبات أخرى لتوجيه الشكر إىل السيد بونس على خدماته لربوتوكول مونتريال، فإن األمانة تود أن 
تنتهز هذه الفرصة األولية لإلعراب عن جزيل شكرها لألعمال الضخمة اليت قام ا على مدى العشرين 

  .عاماً املاضية
ويوصي .  خبلف للسيد بونسووفقاً الختصاصات الفريق، ميكن لألطراف وللفريق التوصية  - ٨٤

والسيدة . نظر األطراف يف تسمية السيدة مارثا بيثانو، من كولومبيا، كخلف للسيد بونستالفريق أن 
 ، كما أا رئيس مشارك١٩٩٨بيثانو ظلّت عضواً يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل منذ عام 

يف هذه املسألة ليتسىن لالجتماع الثاين ود األطراف النظر توقد . ٢٠٠٥لتلك اللجنة منذ عام 
  .نوفمرب يف أوغندا/والعشرين لألطراف اختاذ قرار ائي بشأا عند انعقاده يف تشرين الثاين

  مسائل أخرى قد تود األمانة استرعاء نظر األطراف إليها  -ثانياً 

  الفوارق بني الصادرات والواردات املبلَّغة  -ألف 
، تقوم األمانة بتجميع املعلومات الواردة يف تقارير البيانات املتصلة ١٦/١٧وفقاً للمقرر   - ٨٥

وتتيح هذه املعلومات لألطراف املستورِدة إمكانية التحقق مما . بالصادرات املبلّغة، وترسلها إىل األطراف
 أن ويذكَر يف هذا الصدد،. إذا كانت نظم الترخيص لديها تشمل مجيع املواد املستوردة إىل أقاليمها

 الحظت وجود فوارق، بعضها كبري، يف ٥ من املادة ١كثرياً من األطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة 
فلورية املبلّغ عنها من خالل نظم الترخيص لديها ية مستويات واردات مركّبات الكربون الكلور

األسباب هلذه وقد يوجد عدد من . ومستويات الصادرات من هذا املركّب املبلّغة من الدول املصدرة
ية الفوارق، مبا يف ذلك االختالفات يف اإلبالغ عن الواردات والصادرات من مركّبات الكربون الكلور

ومن املهم جداً . فلورية، واإلبالغ عن املبيعات للسفن العابرة للمحيطات باعتبارها مبيعات لدولة العلم
الفروق يف السنوات اليت تسبق وضع خط  فهم هذه ٥ من املادة ١لألطراف اليت تعمل مبوجب الفقرة 

  .فلورية لديها حىت ميكن حساب بيانات األساس هذه على حنو سليمية أساس ملركبات الكربون الكلور
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   العشريةاخلانات: مالحظات تتصل باإلبالغ  -باء 
خيص  وجهت األمانة انتباه جلنة التنفيذ إىل مسألة التعامل مع البيانات فيما ٢٠٠٦يف عام   - ٨٦

ويف ذلك . كميات صغرية جداً من املواد املستنفدة لألوزون، فيما خيص االمتثال لربوتوكول مونتريال
الوقت، وبناًء على طلب اللجنة، عممت األمانة ورقة تطلب توجيهات من األطراف بشأن عدد األرقام 

ورفض . تقييم االمتثالالعشرية اليت جيب استعماهلا فيما خيص كميات املواد املستنفدة لألوزون يف 
االجتماع الثامن عشر لألطراف مقترحاً بإجراء مزيد من الدراسة للمسألة وقرر أن على األمانة العودة 

 من تقرير اجتماع األطراف الثامن عشر ١٤٧الفقرة (إىل طريقتها يف التقريب إىل رقم عشري واحد 
)UNEP/OzL.Pro.18/10.((  

 ألحكام مراقبة مركبات  تعديالًلألطرافجتماع الثامن عشر  منذ االاألطرافوقد اعتمدت   - ٨٧
 األوزون الستنفاد إمكانات، فان هلذه املركبات األطرافوكما تعلم  .فلورية الكربون اهليدروكلورية

 جزء عشري واحد إىلنّ األمانة تقرب أ إىل ونظراً . من مركبات الكربون الكلورية الفلوريةأقل كثرياً
 واىل جلنة اإلنترنتفلورية اليت تقدمها على شبكة  ركّبات الكربون اهليدروكلورية ماستهالكبيانات 

ستهالكها عن  اليت يقل ااألطراف للعديد من  صفرياً تظهر استهالكاًاألرقاماالمتثال، فإن هذه 
ثلة للتخلّص من مركبات  هذه البلدان ممتاعتبارولذلك ميكن . األوزوننفاد طن من مكافئ است ٠,٥
 عدة إىلفلورية حىت بالرغم من أنّ استهالكها من هذه املركبات قد يصل  ربون اهليدروكلوريةالك

نصان  من بروتوكول مونتريال اللتني ت٥ و٢وهذه احلالة تتناىف مع نص وروح املادتني . أطنان مترية
 إىل ك، ونظراًوعالوة على ذل . التام للربوتوكولاالمتثال صفريني كدليل على واستهالكتاج على إن

 كانت هذه إذا متكني االمتثال، قد ينشأ سؤال عما إىل الرامية األطرافوالية الصندوق املتعدد 
 مركبات الكربون استعمال مؤهلة للمساعدة املقدمة من الصندوق للتخلّص من األطراف

  . الفلوريةاهليدروكلورية
 فرادى بامتثال ومتصلة األطرافماع تعلق مبقررات سابقة صادرة عن اجتومبا أنّ املسألة ت  - ٨٨

نّ بعض هذه املقررات اشتملت على اتفاقات بشأن كون أ، فإنّ من األمهية مبكان مالحظة األطراف
لدقيق يف ومع أنّ التحديد ا.  عنه بثالث خانات جزئية عشريةالتخفيضات جزءاً من طن واحد معرباً

 بشأن استخدام خانات التقسيم اجلزئي لألطرافه نظيماً، فإنّ ورود التوجيتلك املقررات قد يبدو ت
  . إرباكإىل يؤدي أنالعشري الحقاً يف وقت متأخر ميكن 

 وهي االمتثال تثري هذه املسألة مع جلنة أن األمانة العوامل املذكورة أعاله، تعتزم إىلونظراً   - ٨٩
  .لألطراف مقبل اجتماعيف  األطرافنّ املسألة قد تطرح لنظر أ باألطرافتغتنم هذه الفرصة إلشعار 

  األوزوندراسات جديدة ملسائل   -جيم 
حبثية  عن أية أعمال األطراف إىلقامت األمانة، جرياً على ممارستها املعتادة بتقدمي معلومات   - ٩٠

 Recent increases “ ، بنشر مقالة بعنوانفطراألاتريال واملسائل اليت م جديدة تتناول بروتوكول مون

in global HFC-23 emissions”اليت نشرها  S.A.Montzka وL.Kuijpers وM.O.Buttleو M.Aydin 
وميكن  Geophysical Research Lettersية  البحوث العلم يف جملةE.S.Saltzman وK.R.Verhulstو
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 عممتها األمانة على أصحاب املصلحة يف املوقع أخرىاإلطّالع على هذه املقالة مع مقاالت سابقة 
 .http//www.unep.ch/ozone/Publications/index.shtml األوزونألمانة الشبكي 

http://www.unep.ch/ozone/Publications/index.shtml
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  مرفق

املرفق اخلامس بتقرير (  الدراسة بشأن إدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريالاختصاصات
  ))(UNEP/Ozl.Pro.15/9  األطراف اخلامس عشراجتماع

  الديباجة
وكول مونتريال لتوفري التعاون التقين لألطراف العاملة  من بروت١٠باملادة  أُُنشئت اآللية املالية  - ١

واو  ٢ إىلألف  ٢ املراقبة الواردة يف املواد لتدابري االمتثال لتمكينها من ٥ من املادة ١ مبوجب الفقرة
مكررة من املادة  ١ بالفقرة حاء قد تتقرر عمالً ٢ إىلواو  ٢ وكذلك أية تدابري واردة يف املواد ٢١و
 من ١ ة صندوقاً متعدد األطراف يمول من تربعات األطراف غري العاملة مبوجب الفقرةوتشمل اآللي. ٥

وقد أنشأت األطراف جلنةًً تنفيذيةً لرسم سياسات تشغيلية حمددة ووضع مبادئ توجيهية . ٥املادة 
وىل وتت. وترتيبات إدارية، مبا يف ذلك صرف املوارد لغرض حتقيق أهداف الصندوق املتعدد األطراف

وتقوم بتنفيذ أنشطة املساعدة اليت تطلبها األطراف . أمانة مساعدة اللجنة التنفيذية يف أداء وظائفها
 واليت تقرها اللجنة التنفيذية وميوهلا الصندوق املتعدد األطراف ٥ من املادة ١العاملة مبوجب الفقرة 

 املتحدة للبيئة، األممإلمنائي، وبرنامج  املتحدة ااألممبرنامج (أربع وكاالت منفِّذة متعددة األطراف 
وكذلك وكاالت ثنائية وفق املتفق عليه يف )  املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويلاألممومنظمة 

  .٢/٨املقرر 
وقد أدرك اجتماع األطراف الرابع الذي أنشأ الصندوق املتعدد األطراف على أساس دائم   - ٢

لية املالية بغية كفالة الفعالية القصوى يف معاجلة أهداف بروتوكول ضرورةَ إجراء استعراض دوري لآل
. ١٩٩٥اسة تقييمية متّت يف عام  إجراء در٤/١٨وبناًء عليه، طلبت األطراف يف املقرر . مونتريال

 الذي قررت األطراف ٧/٢٢ األطراف السابع املقرر اجتماع اختذ نتائج ملك الدراسة، إىلستناداً وا
  :فيه

طلب من اللجنة التنفيذية أن تنظر يف طرق مبتكرة حلشد املوارد الراهنة واإلضافية ال  )أ(
 عن ذلك ، وأن تقدم تقريرا١٩٩٦ً اية عام حبلولدعماً ألهداف الربوتوكول وأي إجراء آخر يتخذ 

   األطراف الثامن؛اجتماع إىل
طراف السابع بغية حتسني  األاجتماعراءات املبينة يف املرفق اخلامس بتقرير ج اإلاختاذ  )ب(

  .عمل اآللية املالية
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  الغرض
وقرر اجتماع األطراف الثالث عشر، وقد أقر بأنّ من املالئم بعد مضي أكثر من مخس   - ٣

  :١٣/٣سنوات على الدراسة اُألوىل تقييم واستعراض اآللية املالية، ما يلي يف املقرر 
 من بروتوكول مونتريال ١٠مبوجب املادة تقييم واستعراض اآللية املالية املنشأة   )أ(
، ٥ بغية كفالة أدائها الثابت والفعال يف تلبية حاجات األطراف العاملة مبوجب املادة ٢٠٠٤حبلول عام 

 من الربوتوكول يف عملية إجراء دراسة خارجية مستقلة تكون متاحة ١٠والشروع وفقاً للمادة 
  الجتماع األطراف السادس عشر؛

   تركّز الدراسة على إدارة اآللية املالية لربوتوكول مونتريال؛أنوجوب   )ب(
   اجتماع األطراف اخلامس عشر؛إىلراسة وطرائقها د تلك الاختصاصاتتقدمي   )ج(
   دوري؛أساسالنظر يف ضرورة إجراء مثل هذا التقييم على   )د(
تزويد اجتماع  املتحدة األمم املوجودة داخل منظومة ةاليحلا الطلب من آلية التقييم  )ه(

 وقت أي اآللية املالية لربوتوكول مونتريال، يف بإدارة ذات صلة استنتاجاتاألطراف، لنظره، بأية 
  .تصبح فيه هذه االستنتاجات متاحة

  النطاق
 لربوتوكول اآللية املالية إدارة ينظر اخلبري االستشاري لدى قيامه ذه الدراسة يف أنينبغي   - ٤

  :تايلمونتريال على النحو ال
  :عملية صنع القرار يف اللجنة التنفيذية  )أ(

  ؛االمتثال كفالة إىلاستعراض كفاية عملية ختطيط األنشطة الرامية   ‘١’
 اللجنة التنفيذية لتمكينها من اختاذ قراراا بشأن إىلكفاية املعلومات املقدمة   ‘٢’

  املشاريع والسياسات؛
  ؛متاسك وفعالية عملية استعراض املشاريع  ‘٣’
  ؛لألوزونفدة نجدوى تكاليف مشاريع وبرامج التخلّص من املواد املست  ‘٤’
 للجنة التنفيذية وتكلفته، مبا يف ذلك هيكل ووظائف اإلداريفعالية التنظيم   ‘٥’

اللجنة الفرعية الستعراض املشاريع، واللجنة الفرعية للرصد والتقييم 
  والتمويل ودورمها يف اللجنة التنفيذية؛

 املستوى الالزم من السرية لوثائق اللجنة التنفيذية، مع وضع مصاحل تقييم  ‘٦’
  مؤيدي املشاريع يف االعتبار؛

  استعمال مؤشرات األداء؛  ‘٧’
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  :أنشطة أمانة اللجنة التنفيذية  )ب(
تقييم كفاءة وفعالية استعراض مشاريع وبرامج التخلّص من املواد املستنفدة   ‘١’

بروتوكول مونتريال ومقررات اجتماعات  فيما يتعلق بأهداف لألوزون
  األطراف؛

دارة حتويل األموال ملشاريع والربامج، والسيما رصد وإرصد كفاءة تنفيذ ا  ‘٢’
  وصرفها؛

 اللجنة التنفيذية عن التقارير املالية إىلكفاية ومشولية املعلومات املقدمة   ‘٣’
   اللجنة للنظر فيها؛إىلاملرفوعة 

  :الثنائية الوكاالت املنفّذة املتعددة األطراف األنشطة اليت تنفذها  )ج(
استعراض كفاية حتديد اخلطط للمساعدة يف االمتثال لربوتوكول مونتريال   ‘١’

   الصعيد الوطين؛إىل
   األموال وسياسة صرفها لدى كل وكالة منفّذة؛إدارةتقييم   ‘٢’
  استراتيجية استثمار السلف النقدية؛  ‘٣’
، مع إيالء اهتمام خاص باملشاريع األصغر اإلداريةيف تقييم استخدام التكال  ‘٤’

  يف مقابل املشاريع األضخم؛
 املشاريع مستقلةجدوى تكاليف كل وكالة، مع األخذ يف االعتبار بصورة   ‘٥’

دارة شبكة موظفي الدعم املؤسسي، وإ (األخرىاالستثمارية واألنشطة 
  ؛)خلإ ،لألوزونرصد املواد املستنفدة 

بة األموال اليت تقر وتوزع بني املشاريع االستثمارية وغري تقدير نس  ‘٦’
  االستثمارية يف خمتلف الوكاالت؛ 

 أمانة الصندوق إىل، مبا يف ذلك تقدمي التقارير األموالكفاية وفعالية صرف   ‘٧’
  املتعدد األطراف؛ 

التكاليف اإلضافية للصندوق املتعدد األطراف، إن وجدت، بسبب تداخل   ‘٨’
  طة بني الوكاالت؛األنش

  :دارة الصندوقإ  )د(
   كما يؤديها أمني اخلزانة؛األموال إدارةتقييم اخلربة السابقة يف   ‘١’
مرفق البيئة العاملية،  (األخرى للصناديق واإلداريةرسات املالية املقارنة باملما  ‘٢’

   كمعايري؛) ومصارف التنمية
  :مسائل إضافية  )ه(

 الصندوق املتعدد األطراف وأمانةالت املنفذة كفاية التفاعل بني الوكا  ‘١’
  واهليئات الفرعية ذات الصلة؛
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أمني اخلزانة، والوكاالت ( خمتلف املصادر حتليل وتسوية البيانات املالية من  ‘٢’
املنفِّذة، وحسابات أمانة الصندوق املتعدد األطراف، واحلسابات املراجعة 

  ؛) املتحدة للبيئةاألمملصندوق برنامج 
  .أداء البلدان املاحنة يف وفائها بالتزاماا إزاء الصندوق املتعدد األطراف  ‘٣’

  نتائج والتوصياتال
 الدراسة، بتحديد مواطن القوة إجراء، لدى )اخلرباء االستشاريون(االستشاري  يقوم اخلبري  - ٥

ات ، حيث يكون ذلك هاماً، بتوصيات تقترح حتسين)مون(والضعف، والفرص، واألخطار ويتقدم
 تشمل الدراسة استعراضاً شامالً عاماً ملنجزات الصندوق يف التخلّص من املواد إنوجيب . ممكنة

  . من االمتثال لربوتوكول مونتريال٥ املادة مبوجباخلاضعة للمراقبة ويف متكني األطراف العاملة 

  مصادر املعلومات للتقييم
ني اخلزانة، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف، ، واللجنة التنفيذية، وأماألوزونيطلب من أمانة   - ٦

، والبلدان املستفيدة، األوزون، ومكاتب ) منها والثنائيةاألطرافاملتعددة (والوكاالت املنفذة 
اخلرباء (االستشاري   التعاون مع اخلبري٥ غري العاملة مبوجب املادة واألطرافوالشركات، 
أخذ التقرير يف االعتبار مقررات اجتماعات ي أنوينبغي . وتقدمي كل املعلومات الالزمة) االستشاريني

  . واللجنة التنفيذيةاألطراف
مشاورات مع كل األشخاص ذوي العالقة ومع املؤسسات ) اخلرباء( اخلبريي يجرأنوينبغي   - ٧

  .مفيدة أاوغريها من مصادر املعلومات ذات الصلة اليت يرتأى 
  .قّتة للدراسةويقدم اجلدول التايل معامل مؤ  - ٨

  االختصاصات  األطراف اخلامس عشر علىاجتماعموافقة   ٢٠٠٣ نوفمرب/ تشرين الثاين
   فريق توجيهياختيار  

 اخلارجيني املؤهلني االستشارينياخلرباء  وضع الصيغة النهائية إلجراء اختيار  ٢٠٠٣ ديسمرب/ كانون األول
  واملستقلني

 الفريق إىلمي توصيتها  بتحليل العروض وتقداألوزونقيام أمانة   
  التوجيهي

  )االستشارينياخلرباء  (االستشاريقيام الفريق التوجيهي بانتقاء اخلبري   
  منح العقد  

 مع الفريق التوجيهي ملناقشة طرائق الدراسة االستشارينياجتماع اخلرباء   ٢٠٠٤ يناير/ كانون الثاين
  وتفاصيلها

جانب   ملشروع التقرير منأويلعراض است/استعراض منتصف املدة  ٢٠٠٤مايو / أيار
  الفريق التوجيهي

  الفريق العامل املفتوح العضوية يفإىلتقدمي مشروع التقرير األول   يونيه/أواسط حزيران
  دورته الرابعة والعشرين

   اجتماع األطراف السادس عشرإىلتقدمي التقرير   ٢٠٠٤ نوفمرب/تشرين الثاين
___________  


