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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

تقرير االجتماع الثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول 
  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

 افتتاح االجتماع  -أوالً 

عقد االجتماع الثالثون للفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال   - ١
 ١٨  إىل١٥ املواد املستنفدة لطبقة األوزون، يف مركز املؤمترات الدويل يف جنيف، يف الفترة منبشأن 
) البوليفارية فرتويالمجهورية  (،وتناوب على رئاسة االجتماع السيد فرنسل دياز. ٢٠١٠ يونيه/حزيران

  ).كندا (يسوالسيد مارتن سريو
  .يونيه/ حزيران١٥ صباح يوم ١٥/١٠االجتماع يف الساعة  السيد سريويسافتتح   - ٢
، األمني التنفيذي ألمانة األوزون، فذكر أن عام زوألقى كلمة االفتتاح السيد ماركو غونزالي  - ٣

 ودعا.  شهد تصديقاً عاملياً التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال التابع هلا٢٠٠٩
ذلك يف أقرب فرصة، وقال إن هذا تفعل ربوتوكول أن ق على أيٍ من تعديالت الدصت مل يتألطراف الا

ذلك أن عدم التصديق على التعديالت قبل الوقت النهائي مل أكثر من جمرد املعىن الرمزي، التصديق حي
املطلوبة التمويل وغريه من املوارد صول على احملدد ستكون له آثار خطرية على قدرة األطراف على احل

وأضاف أن األمانة مستعدة . ملواد املستنفدة لألوزونالتام والسلس من االتدرجيي خلص لتحقيق الت
على بعد اليت مل تصدق تاجها األطراف والعمل مع الدول الثالث والثالثني حتلتقدمي أي مشورة تقنية 

  .من أجل حتقيق التصديق العاملي على التعديالتمن التعديالت أكثر واحد أو 
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هدت معلَماً آخر مهماً حيث توقفت األطراف العاملة مبقتضى  ش٢٠١٠ وقال إن بداية عام  - ٤
معظم  عن إنتاج واستهالك ،٥من األطراف غري العاملة مبوجب املادة ، مبساعدة ٥ من املادة ١  الفقرة
 ٥ من املادة ١وأعرب عن تقديره جلهود البلدان العاملة مبوجب الفقرة . لألوزونملستنفدة املواد ا

يونيه من /وأضاف أن شهر حزيران. ٥  من املادة١ اف غري العاملة مبوجب الفقرةتعاون األطرلوكذلك 
يف ذلك  العشرين إلنشاء اآللية املالية لربوتوكول مونتريال، مباالسنوية  شهد بدوره الذكرى ٢٠١٠  عام

ني ، الذي كان مبثابة نقطة حتول يف العالقة ب لتنفيذ بروتوكول مونتريالالصندوق املتعدد األطراف
  .البلدان املتقدمة والبلدان النامية من حيث التزاماا املشتركة واملتمايزة مبوجب الربوتوكول

جدول أعمال ميكن أن تشكل ، فقال إا  احلايلوأشار إىل القضايا اليت سيتناوهلا االجتماع  - ٥
جهودها حلماية طبقة ربوتوكول مونتريال يف العقد القادم حيث تواصل احلكومات يف مجيع أحناء العامل ل
  .محاية املناخ العاملياملساعدة يف زون مع تسخري إمكانات الربوتوكول يف واأل

 املسائل التنظيمية  -ثانياً 

 احلضور  -ألف 

االحتاد  االحتاد األورويب،: وحضرت االجتماع األطراف التالية يف بروتوكول مونتريال  - ٦
يا، إسبانيا، أستراليا، أستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمين

أملانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، مجهورية إيران 
اإلسالمية، إيطاليا، باراغواي، باكستان، باالو، البحرين، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بليز، بنغالديش، 
بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، بولندا، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد 
وتوباغو، تشاد، توغو، تونغا، جامايكا، اجلزائر، جزر القمر، جزر مارشال، مجهورية أفريقيا الوسطى، 

ميقراطية، مجهورية مقدونيا مجهورية ترتانيا املتحدة، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية الكونغو الد
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبويت، الدامنرك، دومينيكا، 
رومانيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري النكا، السنغال، سوازيلند، 

جيكستان، العراق، عمان، غابون، السودان، السويد، سويسرا، سيشيل،  شيلي، صربيا، الصني، طا
  فرتويال مجهورية بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبني،-غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيا 

، فنلندا، فييت نام، قربص، قريغيزستان، الكامريون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، البوليفارية
 كينيا، لبنان، ليسوتو، مايل، ماليزيا، مدغشقر، يت،ويت، كرييباكوستاريكا، الكونغو، كولومبيا، الك

مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، منغوليا، 
موريشيوس، موزامبيق، واليات ميكرونيزيا املوحدة، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجرييا، 

  .يونان، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، النيكاراغوا
: ومثلت مبراقبني يف االجتماع كيانات األمم املتحدة ومنظماا ووكاالا املتخصصة التالية  - ٧

 والتخلص منها عرب مرفق البيئة العاملية، وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة
احلدود، وأمانة الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
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بشأن تغري املناخ، ومنظمة األمم  طاريةإلوبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ا
  .شتركة لألمم املتحدة ، والبنك الدويلاملتحدة للتنمية الصناعية، ووحدة التفتيش امل

وحضر االجتماع مراقبون بصفام الفردية ومراقبون من املنظمات احلكومية الدولية   - ٨
 ,Alliance for Responsible Atmospheric Policy :واملنظمات غري احلكومية واهليئات األخرى التالية

Alliant International University, Asada Corporation, Asahi Glass Co., Ltd., Australian 
Refrigeration Council, Ltd., Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., Business Council for 
Sustainable Energy, California Citrus Quality Council, California Strawberry Commission, 
Carbon Reduction Technologies, Chemtura Corporation, Chicago Climate Exchange, Skopje 
Children’s Hospital, Climate Action Reserve, Climate Wedge Ltd., Daikin Industries, Ltd., Dow 
AgroSciences LLC, DuPont International S.A., Energy Changes, Environmental Investigation 
Agency, EOS Climate, Inc., Essencis Manufatura Reversa S.A., Florida Fruit and Vegetable 
Association/Crop Protection Coalition, Green Cooling Association Inc., Greenpeace International, 
GTZ Proklima, Gujarat Fluorochemicals Limited, ICF International, Industrial Foams Pvt. Ltd., 
Industrial Technology Research Institute, Institute for Governance and Sustainable Development, 
International Pharmaceutical Aerosol Consortium, Japan Fluorocarbon Manufacturers 
Association, Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association, Kyoto University, M. 
De Hondt BVBA, Mebrom NV, Navin Fluorine International Limited, Nordiko Quarantine 
Systems Pty Ltd., N.serve Environmental Services GmbH, Palfridge, Silver Breeze, RAL Quality 
Assurance Association, Refrigerant Reclaim Australia, Refrigerants Australia, RTI Technologies, 
SENS International, SGL Carbon GmbH, Shecco, Sherry Consulting, SRF Limited, TouchDown 

Consulting, Trane, TRICAL, TÜV SÜD Industrie Service, University of Leiden. 

  جدول األعمالإقرار  -باء 

 من جدول األعمال بشأن التعديالت على الربوتوكول ٥أن البند إىل الرئيس املشارك أشار   - ٩
 نظراً  ينبغي حذفه من جدول أعمال االجتماعUNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1الوارد يف الوثيقة 

 من ٦ن كثريون عدم إدراج البند واقترح ممثلو .لعدم وجود مقترح تعديل مقدم للمناقشة من أي طرف
متت مناقشته بشكل مستفيض يف ألن التعديل املقترح املوضوع حتت هذا البند جدول األعمال املؤقت 

وبعد مناقشة للموضوع ذكر . ٢٠٠٩نوفمرب /االجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف تشرين الثاين
لن تكون على حساب مناقشته كانت  إذا ٦ بنداإلبقاء على الال مانع لديهم من  ههؤالء املندوبون أن

وبعد مزيد من النقاش وافق الفريق العامل على حذف . الوقت املتاح لبنود جدول األعمال األخرى
 وعلى مناقشة عدد من املسائل حتت بند ٦   من جدول األعمال املؤقت واإلبقاء على البند٥ بندال

 تقدميها إىل اجتماع األطرافاملنتظر  واملعلومات اإلضافية املسائل األخرى، مبا يف ذلك احلالة يف هاييت
 من ٧ ناقشة بند فرعي جديد حتت البند، واتفق كذلك على أن يقوم الفريق العامل مببشأن امليزانية

مركبات الكربون اهليدروكلورية  جدول األعمال املؤقت يتصل مبعاملة البوليوالت يف حساب استهالك
، بصيغته املعدلة الواردة يف الوثيقة  التايلجدول األعمال املؤقتقر الفريق العامل أوبناًء عليه . يةرفلو

UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/1/Rev.1:  
  .افتتاح االجتماع  - ١
  :املسائل التنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  
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  .تنظيم العمل  )ب(  
  .م االقتصادي لفريق التكنولوجيا والتقيي٢٠١٠عرض التقرير املرحلي لعام   - ٣
  : من بروتوكول مونتريال١٠املسائل املتصلة باآللية املالية مبوجب املادة   - ٤

تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول   )أ(
املقرر (مونتريال بشأن املرفق اخلاص يف إطار الصندوق املتعدد األطراف 

  ؛)٢١/٢
  ؛)٢١/٢٨املقرر (لية املالية اختصاصات إلجراء تقييم لآل  )ب(
اختصاصات دراسة بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة   )ج(

  ؛٢٠١٤-٢٠١٢
  . املقترحة على بروتوكول مونتريالعديالتالت  - ٥
  :املسائل املتصلة مبركّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  - ٦

ادي للمسائل املتعلقة مبركّبات استجابة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص  )أ(
الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت جرى تسليط الضوء عليها يف املقرر 

  ؛٢١/٩
دراسة استطالعية لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن بدائل   )ب(

مركّبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء 
 اليت تسودها ٥ من املادة ١عاملة مبوجب الفقرة يف بلدان األطراف ال

  ؛)١٩/٨املقرر (ظروف درجات حرارة حميطة عالية 
كلورية  اهليدرو مركبات الكربونمعاملة البوليوالت يف حساب استهالك  )ج(

  .فلورية
  : من بروتوكول مونتريال٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة   - ٧

  ؛٢٠١٢ - ٢٠١١دامات الضرورية للفترة تعيينات إلعفاءات االستخ  )أ(
نتائج بعثة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية   )ب(

الطبية التابعة له إىل االحتاد الروسي الستعراض حتول ذلك البلد إىل أجهزة 
استنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من مركّبات الكربون الكلورية فلورية 

  ؛)٢١/٤ املقرر(
  ؛٢٠١٢ و٢٠١١تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي   )ج(
التقرير املعد بقيادة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن املسائل   )د(

  ؛)٢١/١٠املقرر (املتعلقة باحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن 
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املقرر (لألوزون االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة   )ه(
  ؛)٢١/٦

املقرر (املسائل املتصلة باستخدام املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع   )و(
٢١/٣.(  

  :اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون  - ٨
نتائج احللقة الدراسية املعنية بتحديد وتعبئة األموال لتدمري املواد املستنفدة   )أ(

  ؛)٢١/٢قرر امل(لألوزون 
استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لتكنولوجيات تدمري املواد   )ب(

  ).٢١/٢املقرر (املستنفدة لألوزون 
 والفقرة ١٨/١٧املقرر (معاملة خمزونات املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة لالمتثال   - ٩

  ). من تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف١٣١
 لفريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠١٠سائل اإلضافية الناشئة عن التقرير املرحلي لعام امل  - ١٠

  .االقتصادي
  .املسائل األخرى  - ١١
  .اعتماد التقرير  - ١٢
  .اختتام االجتماع  - ١٣

 تنظيم العمل  -جيم 

ق ووافق الفري. عرض الرئيس املشارك اقتراحاً بشأن تنظيم العمل، اعتمده الفريق العامل  - ١٠
  .جناز أعمالهإلاالتصال ما يراه ضرورياً من أفرقة العامل على إنشاء 

  لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٢٠١٠عرض التقرير املرحلي لعام   -ثالثاً 

  تقدمي الفريق  -ألف 
لتقرير املرحلي االتقنية الطبية اخليارات جلنة يف قدم السيد آشلي وودكوك الرئيس املشارك   - ١١
 ٢٠١٠ لعام ضروريةاالستخدامات التعيينات فريق بشأن الفبدأ بإجياز توصيات . ٢٠١٠لعام يق للفر

ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املقدمة من األطراف العاملة 
وأبلغ عن . ٥دة  من املا١ ومن تلك األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

إحراز تقدم كبري يف االنتقال من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تعمل مبركبات الكربون 
تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، وعن وجود  الكلورية فلورية إىل أجهزة االستنشاق اليت ال

كلورية فلورية اليت بدأت تتوافر لدى أعداد كافية من أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون ال
البلدان املستوردة، ومل تتمكن اللجنة نتيجة لذلك من التوصية مبركبات الكربون الكلورية فلورية اليت مت 



UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/7  

6 

تعيينها ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة وذلك بالنسبة ملُوسعات الشعب اهلوائية وبالنسبة للسيترويد 
وكانت اللجنة قبل ذلك قد أوصت مبركبات الكربون الكلورية فلورية املُعينة . رالقشري املُعد للتصدي

الستخدامها يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املوجهة لالستخدام احمللي ملوسعات الشعب 
وللسيترويد القشري املُستنشق، واملعينة كذلك ألغراض مثبطات التوصيل يف األعصاب الالإرادية حيث 

املعينة كميات أن الوقدم السيد آشلي جدوالً يبني . استخدامها يف هذه األغراض أمر أساسيأن 
ختفيضات وتتمشى . ٢٠١٠الكميات املرخص ا لعام أقل من  ٢٠١١لعام لضرورية الستخدامات ال

أعاله، الكميات املعينة من مركبات الكربون الكلورية فلورية اليت أوصت ا اللجنة مع املبادئ الواردة 
  .١٥/٥ من املقرر ٣مع الفقرة املقدمة التوصيات وتتوافق 
تأمني وأشار السيد آشلي إىل أن اللجنة كانت قد أكدت مسبقاً على هواجسها بشأن   - ١٢

أجهزة صناعي يف األغراض الصيدالنية لستخدمة إمدادات مركبات الكربون الكلورية فلورية امل
،  من الربوتوكول٥ من املادة ١طراف العاملة مبوجب الفقرة االستنشاق باجلرعات املقننة لدى األ

قررت يف اجتماعها الستني تعديل اتفاقات  لصندوق املتعدد األطرافل اللجنة التنفيذية أشار إىل أنو
املستخدمة يف اإلنتاج بالنسبة للصني واهلند حبيث تسمح بإنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية 

رهناً وذلك  ،٢٠١٠االستخدامات الضرورية اخلاصة ببلدان أخرى لعام لتلبية ، الصيدالنيةاألغراض 
يكون من س ٢٠١١توصيات اللجنة لعام متت املوافقة على وأشار إىل أنه لو . االستعراض السنويب

غري األخرى لبلدان لالحتياجات املستقبلية من مركبات الكربون الكلورية فلورية احملتمل أن تسد ا
من املخزونات، بدون ) ٢٠١٢ و٢٠١١ طن يف ٣٠٠اليت تقدر بأقل من (حتاد الروسي الصني واال

أما . الصيدالنيةلألغراض من مركبات الكربون الكلورية فلورية كميات جديدة احلاجة إىل تصنيع 
.  كل البلدين أن تصنع ما يكفي لسد احتياجاتبالنسبة للصني واالحتاد الروسي فإن بإمكان الصني

العديد من األطراف العاملة مبوجب يف  ٢٠١١يف عام ستكتمل  أن التحوالت يف التصنيع وأشار إىل
، وسوف يتم ذلك يف بعض احلاالت بدون مساعدة من الصندوق املتعدد ٥ من املادة ١الفقرة 

األطراف، وأن بعض الشركات لديها القدرة لتصنيع أجهزة االستنشاق اخلالية من مركبات الكربون 
  .ولكن تلك القدرة غري مستغلة بالكاملفلورية الكلورية 
التقنية الطبية بعض املالحظات اخليارات قدمت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة يف جلنة   - ١٣

 يف أجهزة االستنشاق ضروريةبشأن تعيينات مركبات الكربون الكلورية فلورية لالستخدامات ال
خلفية تشكل تلك املالحظات ش والصني، ويرجنتني وبنغالداألكل من من املقدمة باجلرعات املقننة، 
أعادت و. يف املستقبلقد تقدم ي تعيينات مهمة بالنسبة ألقضايا تسلط الضوء على لتوصيات اللجنة، و

خليارات ا كان قد طلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة ٢١/٤إىل األذهان أن املقرر 
 تقرير إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالثني بشأن ميتقدة للفريق التابعالطبية التقنية 

ركبات الكربون الكلورية عاملة مبالقضايا اليت تؤثر يف التحول عن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ال
وصلت إليها بعثة وأبرزت النتائج اليت ت.  االحتاد الروسييفركبات هذه املفلورية إىل بدائل خالية من 

 استجابة هلذا املقرر، ٢٠١٠فرباير /قام ا فريق من اخلرباء التقنيني إىل االحتاد الروسي يف شهر شباط
تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات لروسيتني ني  ومن شركتامن السويد وفنلندمت متويل تلك البعثة و
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جي واملعدات أمر حاسم وأنه بفضل التمويل وأشارت إىل أن الدعم التمويلي للتحول التكنولو .املقننة
وقالت إنه على الرغم من قلة االعتمادات املالية . ٢٠١٢ميكن استكمال االنتقال يف التصنيع بنهاية عام 

جيري اآلن حتقيق تقدم يف إعادة صياغة املستحضرات الصيدالنية وعمليات االعتماد النظامية اليت متضي 
أما . اً بني الوزارات قد عقد اجتماعاً لتيسري التعاون بني األطراف املعنيةيف طريقها، وأن فريقاً مشترك

اللجنة بتعيني نفس املقدار توصي ، ٢٠١١ لروسيا عام ضروريةبالنسبة للتعيينات ألجل االستخدامات ال
، بدالً من تعيني مقدار أكرب لعام ٢٠١٠من مركبات الكربون الكلورية فلورية الذي اعتمد يف عام 

؛ وقالت إن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستوردة يف متناول اليد ومتوافرة للتعويض عن ٢٠١١
تستطيع أن  وأشارت إىل أنه ما مل تظهر اللجنة مزيداً من التقدم، فإا قد ال. أي نقص يف االحتياجات

  .توصي بأي تعيينات يف املستقبل
ارك للجنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية، تقريراً قدم السيد ماساكي يامايب، الرئيس املش  - ١٤

وقال إن هناك ثالثة استخدامات لعوامل تصنيع من اجلدول ألف من املقرر . مرحلياً هلذه اللجنة
 قد مت وقفها لدى االحتاد األورويب، وأن اإلبالغ يف إطار اجلدول باء مطلوب فقط من تلك ١٠/١٤

وأشار إىل أن التوضيح مطلوب بشأن مصادر انبعاثات رابع . صنيعاألطراف اليت تستخدم عوامل ت
املواد الوسيطة، اإلنتاج غري وعوامل التصنيع من تطبيقات كلوريد الكربون لدى االحتاد األورويب 
وبشأن االستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املستنفدة . املقصود وغري ذلك من استخدامات

، وأن املواد البديلة االستخداماتهذه ف قدمت معلومات وفرية عن أسباب لألوزون ذكر أن األطرا
 من ١والتدابري البديلة ملعظم هذه االستخدامات ميكن أن تعتمدها األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 واألطراف غري العاملة ذه املادة دون أي تكلفة إضافية، وأن بعض االستخدامات املختربية ٥ املادة
يف تغيري حتويل املواد املستنفدة لألوزون، أو فيها اليت مت اد استخدامات حتل حملها يف احلاالت إجييصعب 
 تبعاً الجتماع الثاين والعشرين لألطرافلوذكر أن اللجنة سوف تقدم املزيد من املعلومات . تكوينها

 لضروريةات اوقال إن اللجنة أوصت بتقدمي إعفاء لالستخدام. ٢١/٦ من املقرر ٦ و٥لفقرتني ل
 لالحتاد الروسي ٢٠١١  يف عام١١٣ -  ي فلوريطن متري من مركب الكربون الكلور ١٠٠مقداره 

صت ووأ) ٢٠١٤ طناً يف عام ٣٥هذا املقدار إىل ويتوقع ختفيض (الستخدامه يف برنامج حملي للفضاء 
تحقيق التخلص مناسبة ومعدات حديثة التصميم لبدائل بأن يقوم هذا الطرف ببذل جهود الستحداث 

وفيما يتعلق بتكنولوجيات التدمري، . ١١٣ - التدرجيي املتسارع من مركب الكربون الكلوري فلوري
وهي ما يفوق  بلداً تستخدم جمموعة متنوعة من التكنولوجيات ٢٧يف  منشأة ١٨٠حددت اللجنة حنو 

وقد مت احلصول . ت التدمريياتكنولوجباملعنية  تقرير فرقة العمل يف ٢٠٠٢مما أبلغ عنه يف عام كثرياً 
على معلومات بشأن أربعة تكنولوجيات تدمري ناشئة، تشمل حتويل اهلالونات ومركبات الكربون 

  .ودات فلورية غري مشبعة كما تشمل التحلل الكيميائي لربوميد امليثيلحالكلورية فلورية إىل مو
ارات التقنية املعنية بالرغاوي، التقرير وقدم السيد ميغيل كوينتريو، الرئيس املشارك للجنة اخلي  - ١٥

قال إن استخدام مركبات . ألطرافميع ااملرحلي هلذه اللجنة، والذي مشل قضايا ذات أمهية خاصة جل
 يف ٥ من املادة ١الكربون اهليدروفلورية آخذ يف التناقص لدى األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

إن اإلتقان . تواصل فيه تكنولوجيات اهليدروكربون النضوجن يف نفس الوقت الذي ايوريثيقطاع البول
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املتواصل لتكنولوجيات اهليدروكربون قد ضيق إىل حد كبري من الفجوة القائمة يف األداء احلراري 
كما أن االنتقال من مركبات الكربون .للتكنولوجيات اليت تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية

ستال البوليسترين، مع وقوع االختيار بالدرجة األوىل على يملْ يف قطاع كراهليدروكلورية فلورية استكْ
وجتري البحوث بشأن مركبات الكربون . مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املشبعة

اهليدروفلورية غري املشبعة قصرية العمر يف العديد من استخدامات الرغاوي، ذلك أن مركبات الكربون 
يف البولييوريثان قصرية العمر تستخدم بالفعل استخدامات جتارية يف إنتاج  ١٢٣ - اهليدروفلورية

التخلص التدرجيي من مركبات الكربون تسريع إىل وأشار السيد كوينتريو . الرغاوي وحيدة املكون
قد  ٥املادة  من ١الفقرة األطراف العاملة مبوجب يف بلدان  ١٩/٦ر قراهليدروكلورية فلورية مبوجب امل

وقال إن حلقة دراسية . اعتماد بدائل مناسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاد احلاجة إىل ز
عملية أثبتت مؤخراً استخدام فورمات امليثيل يف الربازيل، واستراليا، والواليات املتحدة األمريكية يف 

 إىل ذلك أن مشروعاً جتريبياً اجللود الكاملة، وخباصة تطبيقات الرغاوي املرنة واجلاسئة للغاية، يضاف
يستخدم امليثيالل جيري تنفيذه يف الربازيل، وقد مت اعتماد مشروعات جتريبية البولييوريثان يف قطاع 

 يف قطاع كريستال البوليسترين، يف تركيا 1234ze - أخرى تستخدم مركبات الكربون اهليدروفلورية
وقد . يف كولومبياالبولييوريثان فث اليت تستخدم ويف ثاين أكسيد الكربون فوق احلرج يف رغاوي الن

يكون للهيدروكربونات يف مرحلة ما قبل املزج دوراً كبرياً تلعبه بالنسبة للمشروعات الصغرية، ويف 
يل إن اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد غوقال السيد مي. هذا اال مت اعتماد مشروعين جتريبيني

التأثريات املناخية الناجتة عن االنتقاالت التكنولوجية، وأن لتحديد حجم ة تعتمد منهجي األطراف مل
مشروعات جتريبية بشأن إدارة الثالجات احمللية اليت بلغت اية عمرها قد مت حتديدها وهي اآلن يف 

  .مرحلة التطوير
اهلالونات، التقرير املعنية ب، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية ديفيد كاتشبولوقدم السيد   - ١٦

.  سيتضمن أربعة بدائل جديدة للهالون٢٠١٠وذكر أن تقرير التقييم لعام . املرحلي لتلك اللجنة
وحدث مزيد . ض املواد الوسيطة ألغرا١٣٠١-وظلّت فرنسا والصني تواصالن إنتاجهما من اهلالون 

املادة  من ١الفقرة ملة مبوجب  األطراف العالدىإعادة التدوير واالسترداد من االخنفاض يف عمليات 
الطائرات املدنية ألول   امللوث يف١٢١١ -متّ اكتشاف اهلالون  ويف مضمار سالمة الطريان املدين،. ٥

ومنذ ذلك التاريخ، إكتشف هذا اهلالون يف مزيد من الطائرات . ٢٠٠٩عام الربع الثالث من مرة يف 
قطعية عن وجود طائفة واسعة النطاق من املواد من ومتخضت اختبارات غري .  بلدان أخرىيفاملدنية 

يف  وجيري التحقيق ،بينها تركيزات كبرية من املربدات القابلة لالشتعال من ضمنها اهليدروكربونات
ويعمل أعضاء اللجنة مع منظمة الطريان املدين الدويل ومع غريها من السلطات . إجراميمزاعم عمل 

 يف اجتماع الرئيسني املشاركني للجنةشارك أحد ، ٢١/٧ة للمقرر استجابو. على تسوية هذه املسألة
ما  وكاالت حكومية عقد يف مقر منظمة الطريان املدين الدويل ملناقشةهيئات صناعية و مع دام ثالثة أيام

وأعد الفريق مشروع نص قرار للدورة السابعة . أُحرز من تقدم يف إزالة اهلالونات من الطريان املدين
ثني للجمعية العامة ملنظمة الطريان املدين الدويل ينص على استبدال اهلالونات يف املراحيض يف والثال

 ويف معدات إطفاء احلرائق اليدوية يف الطائرات اجلديدة يف ٢٠١١الطائرات اجلديدة اإلنتاج يف عام 
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لطائرات يف او ٢٠١٤يف عام و ويف حجريات وقود احملركات ووحدات الطاقة املساعدة ٢٠١٤عام 
  .ترخيص بنوع استعمال جديداليت قُدم بشأا طلب للحصول على 

الدول على إصدار إرشادات بشأن بدائل اهلالون ونظم الكشف   املقرر حيث مشروعوقال إنّ  - ١٧
مخاد احلرائق وحثّ النظم البديلة إلجمال  دعم البحوث يف  وعلى،مستودعات البضائع عن احلرائق يف

وتأخرت املواعيد احملددة . اطاا من اهلالونات وتقدمي إفادة عنها للجمعية املقبلةتيالدول على رصد اح
 ويعزى ذلك يف املقام األول إىل أُطر التنفيذ الزمنية اليت تقتضيها اتفاقية ،مبدد تصل إىل ثالث سنوات

 حىت عام ، أُخرينيتأخري األجل احملدد لسنتني ة املعنيةالصناعييئات  اهلتوطلب. الطريان املدين الدويل
يتميز باخنفاض قدراته على إحداث  ١٢١١ - ختبار بديل للهالونإتاحة وقت ال وذلك بغية ،٢٠١٦

النظر يف ’’عبارة وكان للجنة ضلع كبري يف حتسني مشروع القرار باالستعاضة عن . االحترار العاملي
مة الطريان املدين الدويل يف خيارات  وظلّت اللجنة تبحث مع أمانة منظ‘‘إنشاء والية’’عبارة ب‘‘ والية

  .مشروع القرارطلوبة لتطبيق الزمنية املتقلل املدة أخرى من شأا أن 
للجنة اخليارات املشاركان الرئيسان ، ميشيل ماركوتوالسيدة حممد بصري  وقدم السيد  - ١٨

 البصري أنّ معظم األطراف قدوذكر السيد . التقرير املرحلي لتلك اللجنةربوميد امليثيل، املعنية بالتقنية 
األطراف غري العاملة وبلغ استهالك . مليثيلمن بروميد ا التدرجييالتخلص يف ملحوظاً   تقدماًتحقق

 يف ١٢ أي قرابة اًطن ٦ ٩٩٦ ما مقداره ٢٠٠٨من هذه املادة يف عام  ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 
  ه مقدار٥املادة  من ١الفقرة عاملة مبوجب  بينما بلغ استهالك األطراف ال،املائة من خط األساس

وذكر أنّ األطراف األربعة اليت كانت .  يف املائة من خط األساس٣٤، أي ٢٠٠٨طن يف عام  ٥ ٣٩٥
قد  ٥املادة  من ١الفقرة األطراف غري العاملة مبوجب من بني   يف املائة من بروميد امليثيل٩٠تستخدم 

وإىل صفر يف املائة ) الواليات املتحدة األمريكية( يف املائة ١١ إىل ٢٠١٠خفًضت استهالكها يف عام 
عيينات ولن تقدم إسرائيل ت). اليابان( يف املائة ٤وإىل ) إسرائيل( يف املائة ٨وإىل ) االحتاد األورويب(

طلبات  عن تقدمي ٢٠١٣عام يف اليابان تتوقف  ومن املتوقع أن ٢٠١٢لالستخدامات احلرجة بعد عام 
  .تربةل ستخدامات احلرجةلالعيينات ت
ائية يشيع اآلن على نطاق واسع يوبشأن التقدم احملرز يف معاجلة التربة باستخدام بدائل كيم  - ١٩

منفردة أو ) موين وميثام الصودمي وميثام البوتاسيبيكرالكلورو و1,3D/pic(استخدام البدائل الكيميائية 
ويؤدي اعتماد أيوديد . لزراعةقبل االتربة اجلات يف كثري من معمع بدائل أخرى يف كثري من البلدان 
ميثام الصوديوم إىل اخنفاض االستهالك العاملي بسرعة /D Pic-1,3امليثيل ونظم التدخني ثالثية الشعب و

ثنائي استخدام وكان . االستخدامات احلرجة بقدر كبري يف الواليات املتحدةعيينات تناقص ت وإىل
 يفجمموعة واسعة من الديدان اخليطية ولكنه كان أقل فعالية الً يف مكافحة فعاالكربيتيد امليثيل ثنائي 

 األطراف اليت لدىوتوسع استخدام الرقائق العازلة .  اليت حتملها التربة واألعشابياتالفطرمكافحة 
ومن بينها اليابان وإسرائيل والواليات لربوميد امليثيل لالستخدامات احلرجة  مازالت تطلب إعفاءات

  .فورنيا حظر استعمال الرقائق العازلة مع بروميد امليثيليلاوواصلت ك. لوالياا اجلنوبية الشرقيةتحدة امل
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معاجلة التربة باستخدام بدائل غري كيميائية، واصلت بلدان كثرية  وبصدد التقدم احملرز يف  - ٢٠
لراهن حبوث يف الواليات وتجرى يف الوقت ا.  والقرعياترضتطعيم النباتات يف إنتاج اخلُ اعتماد

وظلّت الزراعة دون استخدام التربة . املتحدة إلرساء استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق أوسع
 األحيائيطهري التوقد أثبت .  والفراولة يف سائر أحناء العاملرضاخلُوتتوسع يف قطاعات نباتات الزينة 

واعتمدت بلدان كثرية استخدام التشميس . انيا واعتمدت عدة بلدان استخدامه من بينها إسب،فعاليته
وجيري إدخال . كيميائيةغري كيميائية وأخرى عند اقترانه ببدائل خصوصاً وهو يتصف بكفاءة عالية 

  .حتسينات على طرائق التبخري لرفع كفاءته وزيادة جدواه االقتصادية
البدائل يف جمال يف  على التقدم احملرز تركزوالعرض  ماركوت تالوة وواصلت السيدة  - ٢١

 بيد أنّ حصوله على ،بديالً رئيسياًريل وشكّل فلوريد السلفو. مضمار اهلياكل والسلع األساسية
.  ومت إلغاء بعض االعتمادات داخل االحتاد األورويب،االعتماد التنظيمي تعثر يف الواليات املتحدة وكندا

لعاملي متاثل قدرات مركب الكربون قدرات عالية على إحداث االحترار ا ريلولفلوريد السلفو
 وقد أعرب أصحاب املطاحن وجمهزو األطعمة وعمالؤهم عن خماوف بيئية ،١١ -الكلوري الفلوري 

 اعتماد املنظمة البحرية الدولية مركبات الفوسفني إىل يويتوقع أن يؤد. استخدام فلوريد السلفوريلمن 
 املطاحن يف اململكة املتحدة يفمضمار استخدام البدائل ويف .  أثناء العبورالتطهريزيادة استخدامها يف 
يرلندا الشمالية، اعتمدت مجيع املطاحن ومرافق جتهيز األطعمة إدارة مكثفة آلربيطانيا العظمى و

لآلفات وذلك لتقليل احلاجة إىل املعاجلة الكاملة للموقع كما أنها طبقت معاجلات أخرى  ومتكاملة
ج الذي تتبعه اململكة وسيكون النه. يثيل مستخدماًبروميد امل ومن مثّ مل يعد ،يثيلخالية من بروميد امل

ويبحث علماء من اللجنة ووزارة الزراعة يف . للتطبيق يف مطاحن الواليات املتحدة وكنداالً املتحدة قاب
نجاح حىت البومل يكلل . يف الواليات املتحدةالتمور الواليات املتحدة يف الوضع الراهن ملكافحة آفات 

  .تتواصلا ، بيد أالبحوثتلك اآلن 
لتربيد وتكييف املعنية با للجنة اخليارات التقنية املشاركالرئيس ،  المربت كوجيربزوذكر السيد  - ٢٢

 أنّ مجيع فصول  والرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادياهلواء ومضخات احلرارة
رباء من اخل يدعدال أنو، ٢١/٩مت يف تقرير فرقة العمل مبوجب املقرر قد أسهلجنة ال يف تقرير املعدات

استجابة املطلوب تقرير العداد إيف كذلك شاركوا الذين شاركوا يف الفصول املختلفة من اللجنة 
سودها ظروف اليت تلدى األطراف لورية فلورية كاهليدروالكربون مركبات  بشأن ١٩/٨للمقرر 

للجنة يف إعداد تقرير التقييم تلك التقارير ستستخدم املعلومات الواردة يف و. مناخية وتشغيلية صعبة
  . وستعقد اللجنة اجتماعني آخرين لوضع هذا التقرير يف صيغته النهائية،٢٠١٠لعام 
إفادات  كوجيربز لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، قدم السيد وبصفته رئيساً مشاركاً  - ٢٣

 بلغ عدد ٢٠١٠أبريل /ينسانويف . ة ذات الصلة بالفريق وجلانه للخيارات التقنيةعن املسائل التنظيمي
 عضو من ١٠٠ و٥املادة  من ١الفقرة  عضواً من األطراف العاملة مبوجب ٥٠أعضاء الفريق واللجان 

وقد سعى كثري من األعضاء من األطراف غري . ٥املادة  من ١الفقرة األطراف غري العاملة مبوجب 
 سعياً حثيثاً للحصول على الدعم من حكومام ومن اجلهات اليت ٥املادة  من ١الفقرة  مبوجب العاملة

وحيث الفريق على سبيل . يعملون لديها للسفر حلضور االجتماعات أو على تعويض عن وقتهم
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األطراف على أن تنظر مرة لدى تلك حلكومات والروابط الصناعية والشركات ااالستعجال مجيع 
  . مجيع اإلمكانيات اليت تكفل متويل األعضاءأخرى يف
 سيواصل لكنه و،من مهمته كرئيس مشارك للفريقتقاعد  بونز بونز خوسيه السيدن إقال و  - ٢٤

الرئيسة   مارتا بيزانووعينت كولومبيا السيدة.  التقنية الطبيةخلياراتعمله رئيساً مشاركاً للجنة ا
على الفريق صدق رئيسة مشاركة للفريق وقد  ربوميد امليثيل،ية باملعناملشاركة للجنة اخليارات التقنية 

من الفريق بصفته عضواً فيه بدرجة مدهافا شارما . ك، تقاعد السيد ٢٠١٠ويف مطلع عام . تعيينها
أعاد ، ٢١/١٠ لمقررووفقاً ل ويف اخلتام،. عضواً بدرجة خبري أقدم وقد رشحت السويد ، أقدمريخب

احلجر :  حيث أنشأ ثالث جلان فرعية كالتايلربوميد امليثيلاملعنية بيارات التقنية جلنة اخلالفريق هيكلة 
  . والتربة؛ واهلياكل والسلع األساسية؛ما قبل الشحنمعاجلات والزراعي 

  املناقشات  - باء
أنّ التقارير املرحلية ماركوت رداً على أسئلة بشأن العرض الذي قدمته، ذكرت السيدة   - ٢٥

ييم السنوية تضمنت بيانات عن بدائل بروميد امليثيل لكافة االستخدامات على وجه وتقارير التق
وبشأن استخدام بروميد امليثيل ملعاجلة التمور عالية . التقريب ومل توجد بدائل بعد لبعض االستخدامات

 ، يف إعداد٢٠٠٩الرطوبة، أشارت إىل أنّ منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية شرعت يف عام 
وبصدد املسألة نفسها، أوضح ممثل منظمة .  وواصلت العمل بشأن ضبط التمور عالية الرطوبة،مشروع

األمم املتحدة للتنمية الصناعية أنّ خرباء مرموقني وخمترب مشهور يف أوروبا شاركوا يف اختبار بدائل 
 املشروع وسيقدم تقرير وسيستمر العمل يف هذا. واعدة، بيد أنّ النتائج مل تشبع تطلعات منتجي التمور

الثاين والعشرين للفريق العامل أو إىل االجتماع احلادي والثالثني عن أي تقدم يحرز فيه إىل االجتماع 
  .لألطراف
أحدث طلب تقدم به بلده بشأن النظر يف ورداً على طلب من أحد املمثلني بأن يعيد الفريق   - ٢٦

د ممثل الفريق جبهود املصنعني يف ذلك البلد لتطوير بدائل  أشا،اإلعفاء من أجل االستخدامات الضرورية
عفاءات إد، مضيفاً أن توافر طائفة واسعة من البدائل قد أثر يف القرار بتقليل توصيات يف متناول الي
ومع ذلك، فإن الفريق على استعداد ملناقشة هذه املسألة بصورة ثنائية وطالب . ضروريةاالستخدامات ال
  . الداعمة لذلكبتوفري الوثائق

يف قطاع طواحني سلفوريل ورداً على سؤال حول البدائل املمكنة الستعماالت فلوريد ال  - ٢٧
ميكن استعمال ففي حني ، مطهراتالدقيق، ذكر ممثل الفريق أنه ال ميكن استعمال بعض البدائل ك

أن بعض إىل  القلق بعضمع الفريق  ملكافحة اآلفات يف بعض السلع، أشار  يف بعض األحيانفنيالفوس
  .نيفاآلفات أصبحت تقاوم الفوس

أمله يف أال يكون األعضاء اجلدد يف الفريق من األعضاء املفاوضني وأعرب أحد املمثلني عن   - ٢٨
هذا املمثل الفريق باعتباره هيئة استشارية، وطلب يف الوفود وذلك من أجل احملافظة على استقاللية 

لعام منذ تقدمي التقرير املرحلي املقامة طة منظمة الطريان املدين الدويل عن أنشمستكملة معلومات أيضاً 
وذكر ممثل الفريق أن الفريق يعمل بشكل وثيق مع أمانة منظمة . ألطرافلتلك املنظمة إىل ا ٢٠١٠
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الدويل يف املدين ان الطريمجعية منظمة الطريان املدين الدويل يف إعداد مشروع قرار يعرض على 
  .٢٠١٠مرب سبت/أيلول
اجتماع إىل أن أشارت الكيميائية املعنية باملواد والحظ أحد املمثلني أن جلنة اخليارات التقنية   - ٢٩

،  ن-د الربوبيل وضع نظام لإلبالغ ميكّنه من النظر يف بيانات دقيقة بشأن بروميقد يود األطراف 
 مبوجب  ن- الربوبيل  عن بروميد جيب اإلبالغ٢٠١٠يناير /وذكر أنه اعتباراً من أول كانون الثاين

وأشار إىل توصيات الفريق اخلاصة . اخلاصة باملواد املستنفدة لألوزوناجلديدة لوائح االحتاد األورويب 
بإجراءات املختربات والتحاليل، فذكر أن استعمال املواد املستنفدة لألوزون يف حتليل الزيوت والشحوم 

، وطلب إيضاحاً بشأن املوافق عليهامن قائمة االستعماالت  حذفهاهليدروكربونية يف املياه قد مت 
استعمال رابع كلوريد الكربون كعامل نقل متصل أثناء البلمرة مع أن التقرير املرحلي لعام بتوصيات 
وأخذ ممثل الفريق علماً بنظام اإلبالغ الذي أشار إليه .  يشري إىل وجود طرق وبدائل أحدث٢٠١٠
، ذكر أن نقل متصل يف تفاعالت البلمرةباستعمال رابع كلوريد الكربون كعامل وفيما يتعلق . املندوب

تصنيف هذا كيفية وقال إن هناك مناقشات مستمرة حول . توافر البدائلفيما يتعلق مبدى هناك سؤاالً 
ي  والذالتطبيق، وأنه ميكن تقدمي مزيد من املعلومات يف وقت الحق يف تقرير التقييم الذي تعده اللجنة

  .٢٠١١يناير /سينشر يف أوائل كانون الثاين
ورد ممثل الفريق على سؤال حول ما إذا كان الفريق يأخذ يف اعتباره حاجة البلدان إىل   - ٣٠

االستفادة من أوجه التآزر مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، فذكر أن الفريق يدرِك أن بعض 
، وأن الفريق سيأخذ يف اعتباره أن بعض عامليإحداث احترار ا قدرة الكيميائيات املعروضة كبدائل هل

وذكر مع ذلك أن مسألة التآزر ليست واردة . مشمولة باتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف املواد
 التابع التفاقية األمم املتحدة ألنه ليس مشموالً بربوتوكول كيوتوسلفوريل فيما يتعلق بفلوريد ال

من املواد اليت جيري ليس أ ١٣٤ – الكربون اهليدروفلوري وذكر أن مركّب.  تغري املناخاإلطارية بشأن
  أقل ضرراً بكثري من مركّبات الكربون الكلوريةوهو، وإمنا هو خاضع فقط للرقابة، التخلص منها

  .فلورية

   من بروتوكول مونتريال١٠ املادة يف إطار باآللية املالية املتعلقةالقضايا   -رابعاً 

تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن إنشاء مرفق   - ألف
  )٢١/٢املقرر(خاص يف إطار الصندوق املتعدد األطراف 

هذا  الدى تقدميهت السيدة ماريا نوالن، كبرية موظفي أمانة الصندوق املتعدد األطراف ذكر  - ٣١
، ٢١/٢جنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مبوجب املقرر لقد طُلب إىل الالبند الفرعي، بأنه كان 

إنشاء مرفق يف إطار الصندوق إمكانية أن تقدم تقريراً إىل الفريق العامل عن املناقشات اليت دارت بشأن 
لجنة وقررت ال. املتعدد األطراف ميكنه دعم األنشطة اليت تقع خارج النطاق املألوف إلنفاق الصندوق

مقتطفاً من ، أن ترسل إىل الفريق العامل ٢٠١٠مارس /التنفيذية، يف اجتماعها الستني، املعقود يف آذار
ويرد املقتطف يف الوثيقة . يورد فيه مناقشاته حول املسألة املعنية التاسع واخلمسني اهجتماعاتقرير 

UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/3. ملسألة يف اجتماعها الستني يف يرد موجز مفصالً ملناقشات اللجنة حول او
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عرض عن املرفق اخلاص جرى تقدمي و) ١٢ - ٣الفقرات ( UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1الوثيقة 
دارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون اليت عقدت يف آن واحد ن اإلأالدراسة بش يف حلقة

إىل االجتماع احلادي والعشرين لألطراف سابق يف ال  مفصلقريرمت تقدمي تمع الدورة احلالية و
)UNEP/OzL.Pro.21/6 ،٢١ - ١٣ الفقرات.(  
يوجد تفاهم مشترك بشأن أهداف  نه الإويف املناقشات اليت أعقبت العرض، قال أحد املمثلني   - ٣٢

  لتوفري توجيهات لألطراف بشأن الغرض من هذااملرفق وأنّ األمر يستدعي إجراء مزيد من النقاش
املرفق اخلاص وتوجهاته وطرائق عمله لتمويل فوائد بيئية إضافية للفوائد اليت حيققها الصندوق املتعدد 

  .األطراف
ن هذه املسالة مشدداً على أنّ الصندوق املتعدد أوأشار ممثل آخر إىل انعدام توافق عام بش  - ٣٣

لوسائل يف إطار الربوتوكول وأنّ ااألطراف ينبغي أن يواصل قيامه بالدور الطليعي يف متويل األنشطة 
واتفق ممثل ثالث مع املتحدثني السابقني . تشغيلهعارض مع األخرى مثل املرفق اخلاص ينبغي أن ال تت

مشرياً إىل أنّ االقتراح املتعلق باملرفق حظي بنذر يسري من االهتمام يف أحدث اجتماع للجنة التنفيذية 
 من اللجنة التنفيذية أن تواصل مداوالا بشأن ٢١/٢ وقد طلب املقرر. وذلك بسبب ضيق الوقت

املرفق مشرياً إىل أنّ بوسعها أن تقدم إفادة إىل اجتماع األطراف يف إطار تقريرها السنوي، إذ أنها 
  .ألطرافالثاين والعشرين لجتماع االستجتمع تارة أخرى قبل انعقاد 

ضافية اليت ستجريها اللجنة التنفيذية والت اإلن ينتظر نتائج املداأووافق الفريق العامل على   - ٣٤
  .وأن ينظر يف املسألة يف اجتماعه املقبل، إذا اقتضى األمر ذلك

 )٢١/٢٨املقرر (االختصاصات اخلاصة بتقييم اآللية املالية   -باء 

أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه البند الفرعي، إىل أنّ األطراف كانت قد وافقت، باملقرر   - ٣٥
 للربوتوكول حبلول عام التايل لآللية املالية، على استكمال االختصاصات املتعلقة بالتقييم ٢١/٢٨

 ٢٠٠٣وترد االختصاصات املتعلقة بأحدث تقييم اعتمدته األطراف يف عام .  على أقصى تقدير٢٠١١
  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1 الوثيقة هذهيف مرفق 
تطلب نّ آخر تقييم أشار إىل أأمراً مهماً بيد أنه  ة املالية دورياً يعتربلياآلوذكر ممثل أنّ تقييم   - ٣٦

وأضاف أنّ تلك التجربة . سفر يف اية املطاف سوى عن نتائج حمدودةيمل كبرية ولكنه موارد إضافية 
  .ينصب تركيزه على النتائجييم رير تقتستدعي أن تؤدي االختصاصات إىل تق

اية هو موعد  ٢٠١٠ إذ أنّ عام ، الفرصة ساحنة إلجراء تقييمخرى أنّأوذكرت ممثلة   - ٣٧
وقالت إنّ أعمال الصندوق تكلّلت .  يف البلدان الناميةيةفلورية الكلورالكربون ركبات استهالك م

ض السابق افتقر إىل الشمول، اي القائل بأنّ االستعرأبقسط وافر من النجاح بيد أنها اتفقت مع الر
رشادات عن املضي قدماً إة حاجة لقياس األداء وفق الغرض املبتغى ولتزويد األطراف بمشرية إىل أنّ مثّ
 والتخلص النهائي من بروميد فلوريةيدروكلورية  بشأن التخلص من مركبات الكربون اهليف املستقبل
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قاش التطرق النيف ه مل يتم وذكر ممثل آخر أن. يستلزم وقتاً طويالًجيد وأضافت أنّ إجراء تقييم . امليثيل
  .وأنّ أية نفقات إضافية ينبغي تغطيتها من املوارد احلاليةلكيفية متويل التقييم 

كراجينيك   بولنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية يترأسه السيدإووافق الفريق العامل على   - ٣٨
لينظر فيه عداد مشروع االختصاصات إيتوىل  )نيجرييا(ديفيد أوموتوشو السيد باالشتراك مع ) النمسا(

  .الفريق العامل
وبعد مداوالت فريق االتصال، أفادت رئيسته املشاركة بأن الفريق ناقش نطاق الدراسة   - ٣٩

وقد قُدم عدد من . امليزانيةبضرورة أال تترتب عليها آثار يف وآثارها املالية، مبا يف ذلك مقترحات 
 ألنه مل يتم التوصل بعد إىل ونظراً.  مقرراملقترحات لتوجيه اخلرباء االستشاريني وأُدرجت يف مشروع

  .األحكام، فإا ستظل داخل أقواس معقوفة لبيان عدم وجود توافق بشأاتلك اتفاق بشأن معظم 
ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح مع أحكام معينة داخل أقواس معقوفة   - ٤٠

  .ملواصلة النظر فيه االجتماع الثاين والعشرين لألطراف كما وردت يف املرفق األول هلذا التقرير إىل

 ٢٠١٤-٢٠١٢اختصاصات إجراء دراسة بشأن جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفترة   -يم ج

ذكّر الرئيس املشارك، لدى تقدميه البند الفرعي، أن موارد الصندوق املتعدد األطراف ظلّت   - ٤١
عداد إ وأنّ األطراف دأبت يف السنة السابقة لكل جتديد على  سنواتتجدد منذ إنشائه مرة كل ثالث

اختصاصات لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تستخدم لتحديد املوارد املالية الالزمة لتمكني 
وترد .  من الوفاء بالتزاماا أثناء فترة جتديد املوارد٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  .UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2صات املتعلقة بأحدث جتديد للموارد يف مرفق الوثيقة االختصا
لتخلص  ستكون فترة حرجة من حيث ا٢٠١٣  - ٢٠١٢وأشار أحد املمثلني إىل أنّ الفترة   - ٤٢

إذ أنّ التزام األطراف العاملة كلورية فلورية اهليدروالكربون مركبات من التدرجيي املتسارع الوترية 
 ولذلك ينبغي أن يركز ، بتجميد االستهالك سيدخل حيز النفاذ عندئذ٥  من املادة١ لفقرةمبوجب ا

لورية فلورية ربون اهليدروكمركبات الكمن التدرجيي لتخلص جتديد املوارد على اخلطوة األوىل من ا
التدرجيي لتخلص أن يؤدي يف الوقت نفسه إىل توفري متويل مالئم ومستقر لألنشطة الرامية إىل حتقيق او

  .بروميد امليثيل وتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزونمن 
كلورية اهليدروالكربون التدرجيي ملركبات لتخلص وشدد عدة ممثلون آخرون على أمهية ا  - ٤٣

 ١٩/٦وأضاف أحد املمثلني أنّ االختصاصات ينبغي أن تراعي املقرر . أثناء فترة جتديد املواردفلورية 
.  املناخ وذلك بغية التثبت من أنّ جتديد املوارد يشمل املشروعات ذات الصلة بذلكعن فوائد تغري

عداد استراتيجيات وطنية إنه ينبغي أن يكون واضحاً أنّ الصندوق سيدعم إوقال هذا املمثل وممثل آخر 
 من ١رة سيما يف األطراف العاملة مبوجب الفق  إلدارة وتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون، ال

 ملركبات  تتعلق بالبدائل السليمة بيئيا٢١/٩ًمثلني مراعاة عناصر من املقرر واقترح أحد امل. ٥املادة 
عداد مؤشرات إواقترح ممثل آخر النظر يف مسالة االجتار غري املشروع و. كلورية فلوريةاهليدروالكربون 

  .يف هذا الصدد
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دة من آخر جتديد للموارد ستكون أساساً ورأى عدة مشاركني أنّ االختصاصات املستم  - ٤٤
  .مناسباً ينطلق منه النقاش

ملناقشة اختصاصات لتقييم اآللية املالية، كما ورد نشاء فريق اتصال إووافق الفريق العامل على   - ٤٥
  يف الفرع باء من الفصل الرابع أعاله وكذلك ملناقشة اختصاصات لدراسة جتديد املوارد للفترة

٢٠١٤ - ٢٠١٢.  
وبعد مداوالت فريق االتصال، أفادت رئيسته املشاركة بأن الفريق أعد وناقش مشروع مقرر   - ٤٦

وقالت إن فريق االتصال . غرفة اجتماعومشروع اختصاصات عرضت على الفريق العامل يف ورقة 
 توصل إىل توافق عريض يف اآلراء بشأن معظم القضايا ولكن مل يتوصل بعد إىل اتفاق بشأن عدد من

  .األحكام املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروفلورية
ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر، مع أحكام معينة داخل أقواس معقوفة لتبني   - ٤٧

عدم التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأا كما وردت يف املرفق األول هلذا التقرير إىل االجتماع الثاين 
  .ة النظر فيهاوالعشرين لألطراف ملواصل

  دخاهلا على بروتوكول مونتريالإالتعديالت املقترح   -خامساً 

  )HFC-23 (٢٣ - املقترح إدخاهلا ومشروع املقرر بشأن مركب الكربون اهليدروفلوري تعديالتال  -ألف 
شمل عديل بروتوكول مونتريال لتتاحاً بقدم ممثلو كندا واملكسيك والواليات املتحدة معاً اقتر  - ٤٨
. UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/5كبات الكربون اهليدروفلورية، وقد ورد بيان هذا االقتراح يف الوثيقة مر

  بشأن مركب الكربوناملقرر وأشاروا إىل أم ينوون مناقشة التعديل املقترح ومشروع 
ن هؤالء املمثلون أن األطراف يف بروتوكول مونتريال قدمت مركبات وبي.  معا٢٣ً - اهليدروفلوري

الكربون اهليدروفلورية من أجل ختليص العامل من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون 
عبئاً نظام املناخ العاملي ذلك قد يؤدي إىل حتميل أن والنتيجة غري املقصودة هي . اهليدروكلورية فلورية

األطراف ا إىل أن وأشارو. ٢٠٥٠مليون طن من ثاين أكسيد الكربون حبلول عام  ٨٨  ٠٠٠يعادل 
الفوائد املناخية املكتسبة من خالل وأن تضاعف نع حدوث هذا األمر بأن متلية أخالقية ؤومسعليها 

 املقترح عديلوباإلضافة إىل الفوائد املناخية يتفادى الت. التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
ستبدال مركبات الكربون اهليدروفلورية بعد تكاليف االستبدال املزدوج، أي إعادة تشكيل النظام ال

يف بروتوكول وتعد . فترة قليلة من إعادة تشكيله الستبدال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
بروتوكول كيوتو هي، إىل حد كبري، نفس البلدان، وعليها نفس االلتزامات  يف واألطرافمونتريال 

  .يث عدم ادخار أي جهد على صعيد مكافحة تغري املناخاملتمثلة يف الوفاء بتطلعات سكاا من ح
ومبوجب التعديل املقترح سيتم التحكم يف مركبات الكربون اهليدروفلورية بطريقة تشبه كثرياً   - ٤٩

وسيتم إنشاء خطوط أساس مع حتديد . الطريقة اليت مت ا التحكم يف سائر املواد املستنفدة لألوزون
 واألطراف غري العاملة مبوجبها، ٥ من املادة ١ف العاملة مبوجب الفقرة خطوط أساس متباينة لألطرا

وذلك استناداً إىل االستهالك السابق ملركبات الكربون اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية 
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وسيتضمن ذلك أحكاماً تتعلق بالتجارة مع غري األطراف وتطبيق أنظمة إصدار التراخيص . فلورية
ونظراً ألنه ال توجد بدائل لكل تطبيقات مركبات الكربون اهليدروفلورية فإن .  اإلبالغومتطلبات

كذلك يدعو . االقتراح يدعو إىل ختفيض اإلنتاج واالستهالك بدالً من التخلص التدرجيي الكامل منهما
 وهو غاز )HFC-23( ٢٣ - االقتراح إىل وضع ضوابط حمددة على مركب الكربون اهليدروفلوري

 ٢٢ - تباس حراري شديد النشاط ينبعث كناتج ثانوي ملركب الكربون اهليدروكلوري فلورياح
)HCFC-22(٢٣ -الكربون اهليدروفلوري  ، وجيعل االنبعاثات الثانوية ملركب )HFC-23(  مؤهلة

للمساعدة يف إطار الصندوق املتعدد األطراف شريطة أال يكون خط اإلنتاج أو مرفق اإلنتاج الذي 
وقد أقر . عنه هذه االنبعاثات مموالً بالفعل من قبل آلية متويل أخرى للتحكم يف االنبعاثات الثانويةتنتج 

  .مؤيدو االقتراح بأنه معقد ويتطلب إجراء دراسة متأنية لتفاصيل التنفيذ من أجل الوصول إىل اتفاق
 الكربون بمركوقدم مؤيدو االقتراح أيضاً مشروع مقرر بشأن التخلص التدرجيي من   - ٥٠

كلوري  الكربون اهليدرومركب الذي ينبعث كناتج ثانوي عند إنتاج )HFC-23( ٢٣ - اهليدروفلوري
  كلوري الكربون اهليدرومركبوذكر ممثل الواليات املتحدة أن . )HCFC-22( ٢٢ - فلوري
ستمر،  هو مادة خاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال إال أن إنتاجه ا)HCFC-22( ٢٢ - فلوري

والسيما الستخدامات املواد الوسيطة، كما أن عدداً من املرافق املنتجة له مل تضع ضوابط للتحكم يف 
ووفقاً لذلك فإن مشروع املقرر يركز . )HFC-23(املنتج الثانوي  ٢٣ -  الكربون اهليدروفلوريمركب

ب إىل اللجنة لوسيط. )HFC-23( ٢٣ -  الكربون اهليدروفلوريركبمل على التحكم يف املنتج الثانوي
 مركبأوالً، استكمال املعلومات عن مرافق إنتاج : التنفيذية اختاذ إجراء فوري بشأن ثالثة بنود

إلضافية املرتبطة ، ثانياً، وضع تقديرات للتكاليف ا)HCFC-22( ٢٢ -  الكربون اهليدروكلوري فلوري
، وثالثاً، تيسري )HFC-23( ٢٣ - يدروفلوري الكربون اهلركبمل نبعاثات املنتج الثانويابتجميع وتدمري 

إن . )HFC-23( ٢٣ -  الكربون اهليدروفلوريركبملوتنفيذ مشاريع للتحكم يف املنتج الثانوي وضع 
اعتماد هذا املقرر سيجعل من املمكن تطبيق األحكام املتعلقة بالتحكم يف هذا املنتج الثانوي بشكل 

  .ةسريع يف حال اعتماد التعديالت املقترح
 على بروتوكول تعديالتوقدم ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة أيضاً اقتراحاً بإدخال   - ٥١

 األخرى تعديالتوكما هو احلال يف ال. موريشيوسجزر مارشال ومونتريال، وحظي االقتراح بدعم 
 املمثل إىل وأشار. املقترحة، يرمي االقتراح إىل ختفيض إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية

أنه جيب على األطراف يف بروتوكول مونتريال أال تنتظر اختاذ إجراء بشأن مركبات الكربون 
احليلولة دون تغري املناخ وأن عليها واجب أخالقي وقانوين يف اإلطارية بشأن تفاقية االيف اهليدروفلورية 

توكول مونتريال مسؤولية  االقتراح بأن يتوىل برويويقض. حدوث كارثة مناخية نتيجة ألعماهلا
إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية نظراً ألن اتفاقية تغري املناخ قد نظمت التخلص من 

 بتخفيض إنتاج ٥ من املادة ١وستلزم األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة . بالفعل انبعاثات هذه املواد
 الفقرة على تلكنما ستلزم األطراف العاملة مبوجب واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية أوالً بي

وسيمول الصندوق املتعدد . عمل نفس الشيء الحقاً، يف غضون فترة يقترح أن تكون ست سنوات
األطراف ختفيض اإلنتاج واالستهالك من هذه املواد يف الوقت املناسب رغم أن املشاريع اليت متوهلا يف 
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وسيتم متويل كل التكاليف اإلضافية، وال سيما . ة لن تتلقى متويالً آخرالوقت احلايل آلية التنمية النظيف
  .تلك املتعلقة بالسالمة والتدريب

 الرد تعديالتوعقب هذه املداخالت فتح الرئيس املشارك الباب لألسئلة وطلب من مؤيدي ال  - ٥٢
  .عليها
والزمن املطلوب للتخلص ف وسأل أحد املمثلني عما إذا كانت قد عقدت مقارنة بني التكالي  - ٥٣

غرام واحد من مركبات الكربون اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونتريال وبروتوكول من كيلو
كيوتو، وما إذا كان هناك أي تنسيق بني الربوتوكولني، وما هو املتوقع فيما يتعلق بالزمن والتكاليف 

ن كيفية متويل التخلص من مركبات وسأل املمثل ع. والبدائل والتكنولوجيات مبوجب كل بروتوكول
 تستورد معظم منتجاا ٥ من املادة ١الكربون اهليدروفلورية نظراً ألن األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ورداً على ذلك ذكر ممثل . لوث هو الذي يدفع، هو مبدأ مناسباملصنعة، وأشار إىل أن مبدأ أن امل
روكلورية فلورية تنتج يف الواقع يف الكثري من الدول النامية الواليات املتحدة أن مركبات الكربون اهليد

وأنه مل جتر أي مقارنات معروفة لتكاليف معاجلة هذه املركبات يف إطار الربوتوكولني، بيد أنه أشار إىل 
 الكربون مركبأن املشاريع سجلت مبوجب بروتوكول كيوتو سعر السوق للكربون فيما خيص 

 مركبوأشار إىل أن بروتوكول كيوتو ال يشمل نصف انبعاثات . )HFC-23( ٢٣ - اهليدروفلوري
 يعتمد ج التكاليف الزائدة فيما خيص تعديل وقال إن ال)HFC-23( ٢٣ - الكربون اهليدروفلوري

تفاقية االوفيما يتعلق بالتنسيق قال املمثل إن األطراف يف . االنبعاثات اليت ال تشملها آلية التنمية النظيفة
ية بشأن تغري املناخ تعترب مسألة مركبات الكربون اهليدروفلورية مسألة صغرية نسبياً وعليه فإا اإلطار

أما فيما يتعلق بالتكاليف والبدائل واألزمان، فقد أشار املمثل إىل أن بعض . ستحظى باهتمام حمدود
 وستكون هناك حاجة إىل هذه املسائل قد مت بياا يف حدث جانيب، إال أنه ال تتوفر إجابات كاملة بعد

تفاقية االوقال ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة أنه يأمل يف أن تكلف األطراف يف . املزيد من املناقشات
 مركبات الكربون اهليدروفلورية إال أن بشأنيف اجتماعها القادم بروتوكول مونتريال بالعمل اإلطارية 

  . الوقتذلكه املسألة يف بعض األطراف ال ترغب فيما يبدو يف مناقشة هذ
وقال ممثل آخر إن بروتوكول مونتريال ال ميكنه التعامل مع مجيع الشواغل العامة وسأل   - ٥٤
 ٢٣ -  الكربون اهليدروفلوريمركبالسبب وراء إدخال تعديل منفصل للتخلص التدرجيي من  عن

)HFC-23(ورية فلورية حبلول  رغم أنه سيتم التخلص تدرجيياً من مركبات الكربون اهليدروكل
التخلص يف ورد ممثل الواليات املتحدة بأن مركبات الكربون اهليدروفلورية غري مشمولة . ٢٠٣٠  عام

التدرجيي املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وعليه فإنه ميكن الشروع يف التخلص 
  .٢٠٣٠نتظار حىت عام منها تدرجيياً بشكل فوري من الناحية العملية، وأنه ال داعي لال

وأشار أحد املمثلني إىل أن التعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية عرب بروتوكول   - ٥٥
وتساءل عما إذا . تغري املناخ وبروتوكول كيوتواإلطارية بشأن تفاقية االمونتريال قد يقوض مصداقية 

لتويل هذه اإلطارية تفاقية اال من  تكليفاً من بروتوكول كيوتو أوىكان بروتوكول مونتريال قد تلق
 بربوتوكول مونتريال نظراً ألنه جيري اً مباشراًورداً على ذلك قال ممثل كندا إن هناك ارتباط. املسألة
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وتقع على عاتق . استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية كبدائل للمواد املستنفدة لألوزون
لة نظراً ألن هذه املواد يتم إدخاهلا بشكل جزئي كنتيجة بروتوكول مونتريال مسؤولية معاجلة هذه املسأ

  .مباشرة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال
وقال ممثل آخر إن من األفضل التعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية عرب الصندوق   - ٥٦

 بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تكون أكثر سالمة من املتعدد األطراف الذي ميكنه متويل
ورد ممثل الواليات املتحدة قائالً إن هذا النهج مطبق . الناحية البيئية من مركبات الكربون اهليدروفلورية
  يف املائة٢٥ على زيادة التمويل بنسبة ٢٠١٠أبريل /بالفعل وأن اللجنة التنفيذية قد وافقت يف نيسان

فيما خيص البدائل اخلالية من مركبات الكربون اهليدروفلورية، بيد أن هذا ال ميثل حالً شامالً، وأن 
وقال ممثل . املشكلة الناجتة عن مركبات الكربون اهليدروفلورية تتطلب جاً مدروساً بعناية أكرب

التكاليف اإلضافية، واليات ميكرونيزيا املوحدة إنه يتعني على الصندوق املتعدد األطراف تغطية 
 الربوتوكول سيوفر حافزاً للقطاع الصناعي إلجياد بدائل ملركبات الكربون تعديلوأضاف أن 
  .اهليدروفلورية

 املقدمة قد ختل بالتوازن بني بروتوكول مونتريال تعديالتوذكر ممثل أن مثل هذه ال  - ٥٧
 أصحاب املصلحة على املستوى وبروتوكول كيوتو، وأا تتطلب إجراء املزيد من املشاورات مع

، وأشار أيضاً إىل أنه يتعني دمج االقتراحني ٥   من املادة١ الوطين وبني األطراف العاملة مبوجب الفقرة
  .وأكد ممثل املكسيك أنه جيري النظر يف دمج االقتراحني. نظراً لوجود أوجه تشابه بينهما

اجح لربوتوكول مونتريال من خالل معاجلة وأشار ممثل إىل أنه يتعني عدم إضعاف السجل الن  - ٥٨
وبعد أن أشار إىل أن قطاع األعمال يف بلده . مسائل مشمولة باتفاقات أخرى حترز تقدماً ضئيالً

يتحول من استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل استخدام مركبات الكربون 
ساعدة حسنة التوقيت على صعيد التخلي عن سأل عما إذا كان هذا القطاع سيتلقى م اهليدروفلورية،

الواليات املتحدة املقصود هو املكسيك وورداً على ذلك قال ممثال . مركبات الكربون اهليدروفلورية
متويل التحول بعيداً عن استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية إال أن هناك حاجة إلجراء املزيد من 

كندا إنه ستقدم مساعدة مالية، كما هو احلال يف سائر املواد وقال ممثل . املناقشات عن التفاصيل
اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال، لتغطية التكاليف اإلضافية للتخلص التدرجيي من مركبات 

 مسألة هذه املركبات سيعزز بروتوكول مونتريال بدالً من وقال أيضاً إن تويل. هليدروفلوريةالكربون ا
لياً هناك عدم يقني بشأن طول املدة اليت سيتم فيها توفري مركبات الكربون وحا. أن يضعفه

 سوف يبدد عدم اعتماد جدول زمين للتقليل من هذه املركباتاهليدروفلورية بوصفها بدائل، وأن 
ويتيح لألطراف فرصة للتخطيط بصورة أفضل للتخلص من مركبات الكربون اليقني هذا 

أخرى ملركبات بيد أنه يف حالة عدم توفر بدائل . ل بإجياد بدائل أخرىيجعالتواهليدروكلورية فلورية 
 إىل حدود سوف يستمر مركبات الكربون اهليدروفلوريةفإن استخدام الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 بالكامل تغطية أي تكاليف إضافية تتعلق تمتن أبد  الوأكد ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة أنه . معينة
  .عدات والسالمة والتدريب وإال فإن األطراف لن تتمكن من الوفاء بتعهداابامل
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ة املشتركة ي املقترح يف احلسبان مبدأ املسؤولتعديلوأشار ممثل إىل أنه يتعني أن يأخذ ال  - ٥٩
فاوتة قائالً إن هذا املبدأ قد انعكس يف أنظمة التخلص التدرجيي املتاملتحدة ورد ممثل الواليات . املتفاوتة

  .واألطراف غري العاملة ا ٥املادة  من ١الفقرة املقترحة لألطراف العاملة مبوجب 
لربوتوكول  تساءل ممثل آخر عن صحة العمل على إخضاع مواد تغطيها صكوك أخرى  - ٦٠

بالضرورة تقليلها تم  يفلورية اليدرووقال ممثل الواليات املتحدة إن مركبات الكربون اهل. مونتريال
تغري املناخ ولكنها باألحرى من بني عدد من الغازات اليت لألطراف اإلطارية بشأن تفاقية االب مبوج

تغري املناخ تغطي مع ذلك املسائل اإلطارية بشأن تفاقية االوأضاف بأن . حرية اختاذ إجراءات بشأا
ك واإلنتاج مبوجب املتصلة باالستهالاملسائل املتصلة باالنبعاثات واحملاسبة، يف حني جتري معاجلة 

  .تغري املناخاإلطارية بشأن تفاقية االبروتوكول مونتريال بالشراكة مع 
. أم الاإلطارية تفاقية االوتساءل أحد املمثلني عما إن كان قد مت مناقشة االقتراحات مع أمانة   - ٦١

ملخصص املعين بالعمل وقال ممثل الواليات املتحدة إنه يف حني مل يتم اختاذ أي إجراء بعد، فإن الفريق ا
يف اقتراح مبواصلة  ٢٠١٠مايو / أيار١٧نظر يف اإلطارية التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

العمل، بدون جتاوز نطاق االتفاقية واملؤسسات ذات الصلة، يف اخليارات املتعلقة بكفالة اتباع عدد من 
 إنتاج مركبات الكربون منبشكل تدرجيي قلل أن ت اأاليت من شالتدابري مبوجب بروتوكول مونتريال 

للنظر فيه حيث أُرتؤي اإلطارية تفاقية االومل يتم تقدمي االقتراح إىل األطراف يف . اهليدروكلورية فلورية
وأملح ممثل املكسيك إىل أن اهليئة الفرعية املعنية . بأن االجتماع الراهن يعترب مناسبة مالئمة ملناقشته

والتقنية والتكنولوجية تعد، بناء على طلب أمانة اتفاقية تغري املناخ، ورقة تقنية تناقش باملشورة العلمية 
 ٢٣ -  الكربون اهليدروفلوريمركب و٢٢ -  الكربون اهليدروفلوريمركب التطورات اجلديدة بشأن

  .يف إطار عمليات حكومية دولية أخرى
للتكاليف وسأل عن الكيفية اليت يتوخى سأل أحد املمثلني عما إن كان قد مت القيام بتفصيل   - ٦٢

وقال ممثل كندا إنه قد مت النظر يف التكاليف ولكن مل يتم . ا القيام بالتعاون مع بروتوكول كيوتو
وقال إن ذلك قد يكون . القيام بوضع تكاليف تفصيلية بشأن التخلص التدرجيي مبوجب االقتراحني

وهناك عدد من . تغرياً كبرياً مبرور الزمنتتغري مهمة عصية حيث أن تكاليف البدائل ميكن أن 
االستخدامات اليت جيري يف الوقت احلايل استحداث بدائل بشأا ولكن تكاليف الترويج التجاري هلا 

وأشار إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عادة ما يضطلع بتحليل للتكاليف . ليست معروفة
ول جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف واقتراح خيارين أو ثالثة يف أثناء املناقشات اليت تدور ح

قال ممثل واليات و.  إىل أن ذلك قد يكون وسيلة لتقدير التكاليف يف األجل القصريهذا الصدد، ملمحاً
يوجد تعارض بينها حيث أن  دة إن التنسيق بني الربوتوكوالت أمر مستحب وإنه الحميكرونيزيا املو
  .فلورية فقطيدروتهالك وإنتاج مركبات الكربون اهل مونتريال يعاجل اسبروتوكول

 وأنه سيؤثر ٢٠١٤أشار أحد املمثلني إىل أن من املتوقع أن يدخل التعديل حيز التنفيذ يف عام   - ٦٣
كما أبرز احلاجة إىل . على املناقشات بشأن اختصاصات جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف

فلورية مبوجب بروتوكول مونتريال يدروساعدة املالية للقضاء على مركبات الكربون اهلتوضيح بشأن امل
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قررات ممجيع عادة وقال ممثل كندا إن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يأخذ . وبروتوكول كيوتو
قليل األطراف يف اعتباره عندما يضع اختصاصات لتجديد املوارد، وأنه سيفعل ذلك بشأن أي قرار للت

- ة واحلد من انبعاثات مركب الكربون اهليدروفلوري الكربون اهليدروفلوريتابمرك التدرجيي من
تفاقية اال مبوجب  حىت اآلنوأشار، فيما يتعلق باملساعدة املالية، إىل أن املساعدات اليت تقدم. ٢٣ 

 مركب انبعاثاتد من مشاريع آلية التنمية النظيفة للح يفصورة  حمتناتغري املناخ كاإلطارية بشأن 
 مركبات الكربون اهليدروفلورية متتد إىل تقليل استهالك أو إنتاج  ومل٢٣  - الكربون اهليدروفلوري

  .كول مونتريال يغطي األمر األخريومن ناحية أخرى، فإن بروتو. األخرى
ل كيوتو، فلورية مبوجب بروتوكويدروقال أحد املمثلني إنه ينبغي معاجلة مركبات الكربون اهل  - ٦٤

وقال ممثل الواليات . غري أنه اقترح بأن من املمكن تقوية التضافر بني بروتوكويل مونتريال وكيوتو
  .املتحدة بأن من املهم القيام باملزيد من الدراسة بشأن التنسيق بني الربوتوكولني

. القتراح أم التساءل أحد املمثلني عما إن كان قد مت القيام بتحليل بشأن الفوائد البيئية ل  - ٦٥
وشرح ممثل الواليات املتحدة اجلهود اليت مت القيام ا ملقارنة الفوائد النامجة عن االقتراح الراهن بفوائد 

ن اإلنتاج واالستهالك مبوجب بروتوكول أقال إنه سيتم القيام بإجراءات بشو. إجراءات أخرى
ستكون فوائد مناخية فإنه سيتم تسجيلها ت من ختفيض االنبعاثامونتريال، ولكن بالنظر إىل أن الفوائد 

  .تغري املناخ وبروتوكول كيوتواإلطارية بشأن تفاقية االإطار يف 
فلورية سيحتاج إىل يدروكرر أحد املمثلني اإلعراب عن أن القضاء على مركبات الكربون اهل  - ٦٦

اف اليت تعمل مبوجب التكاليف ومتاحة بيسر، إىل جانب مساعدات مالية لألطرفعالة من حيث بدائل 
وقال ممثل الواليات املتحدة، معرباً عن موافقته على ذلك، إن فريق التكنولوجيا . ٥ من املادة ١الفقرة 

 إىل أن للفريق والتقييم االقتصادي سيقدم يد العون يف البحث عن حلول تقنية يف هذا الصدد، مشرياً
  .ة بقطاعات معينة للمواد املستنفدة لألوزون يف توفري املعلومات عن بدائل خمصوص طويالًتارخياً
فلورية يدروأملح أحد املمثلني إىل أن بروتوكول كيوتو ينظر يف مسائل مركبات الكربون اهل  - ٦٧

 أقل من األطراف، يسعى بشدة  إىل أن بروتوكول مونتريال، الذي يضم عدداًبطريقة ثانوية فقط نظراً
وأملح ممثل الواليات املتحدة إىل . ض مصداقية بروتوكول كيوتوإىل إخضاع املادة ألحكامه ومن مث يقو

 أكرب من األطراف وأنه ال يعمل على أي حال على أن بروتوكول مونتريال يضم يف احلقيقة عدداً
وأشار ممثل واليات ميكرونيزيا املتحدة إىل أن بروتوكول مونتريال هو . تقويض بروتوكول كيوتو
  .ز على تصديق عامليالربوتوكول الوحيد الذي حا

 قضية ا بأتساءل ممثل آخر عن مشروعية مناقشة املسألة مبوجب بروتوكول مونتريال، قائالً  - ٦٨
ميلك والية  عاملية ومن مث تتطلب مساندة من مجيع أصحاب املصلحة على كافة املستويات، وقال إنه ال

 بأنه يتعني توفري معلومات كاملة مضيفاًوكرر ممثل آخر اإلعراب عن هذه املالحظات، . الختاذ أي قرار
 أن الربوتوكولوقال ممثل الواليات املتحدة بأن بإمكان األطراف يف . من أجل التشاور مع العواصم

وأعرب ممثل واليات . فلورية وتوفري مجيع املشروعية املطلوبةيدروتفوض مبناقشة مركبات الكربون اهل
 ندة مجيع األطراف من شأا أن جتعل اإلجراء املقترح مشروعاًحدة عن اتفاقه بأن مساوميكرونيزيا امل
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ممثل أشار و. وأضاف أنه ال يوجد تعارض مع بروتوكول كيوتو ألن هذا األخري يغطي االنبعاثات فقط
ىل أنه بالنظر إىل أن بروتوكول كيوتو يواجه الكثري من التحديات األخرى فإنه ال ينتقص منه إكندا 

للرقابة مبوجب فلورية خاضعة يدرول إذا ما أصبحت مركبات الكربون اهلبأي شكل من األشكا
كما قال بأن مثة حاجة إىل التنسيق على الصعيدين الوطين والدويل بني االتفاقات . بروتوكول مونتريال

،  يف بروتوكول مونتريال إىل أنه إذا ما وافقت البلدان، بوصفها أطرافاًالبيئية املتعددة األطراف، ملمحاً
فلورية حتت الربوتوكول فإن نفس تلك األطراف قد تقبل ذلك يدورعلى إدراج مركبات الكربون اهل

وأعاد ممثل املكسيك التأكيد على . تغري املناخ وبروتوكول كيوتواإلطارية بشأن تفاقية االكأطراف يف 
  .فلورية فقطيدروأن االقتراح يغطي احلد من مركبات الكربون اهل

وتكلم الكثري من املمثلني . اتعن مزايا االقتراحجرت مناقشة األسئلة واألجوبة يف أعقاب و  - ٦٩
فلورية تعترب يدورفقال العديد من املمثلني إن مركبات الكربون اهل .معربني عن نطاق عريض من اآلراء
تفاقية اال مستنفدة لألوزون، ومن مث فإا تقع ضمن اختصاصات غازات احتباس حراري وليست مواداً

 وبأن وقال أحد املمثلني إن احلالة معقدة قانونياً. تغري املناخ وليس بروتوكول مونتريالاإلطارية بشأن 
أي مشروع مقرر حيتاج إىل موافقة كل من األطراف يف بروتوكول مونتريال واألطراف يف بروتوكول 

 تستدعي اهتمامه، مع حاًإن بروتوكول مونتريال لديه أولويات أكثر إحلااملمثلني وقال عدد من . كيوتو
 اخلاص بتجميد إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية ٢٠١٣ سرعة اقتراب هدف عام

ومن .  عاجالًفلورية، وإن إدارة وتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون تتطلب هي األخرى إجراًء
غي لألطراف أال تنحرف عن الواضح أن تلك األنشطة تقع يف نطاق بروتوكول مونتريال وأنه ينب

  .واليتها يف معاجلتها
بأن القضايا القانونية ليست حمددة بشكل قاطع حيث أن النمو إىل الرأي ممثل آخر وذهب   - ٧٠

فلورية نشأ يف املقام األول عن مقررات اختذا األطراف يدورالسريع يف استخدام مركبات الكربون اهل
ص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات يف بروتوكول مونتريال لتسريع التخل

الكربون اهليدروكلورية فلورية، مما أفضى إىل ظهور حاجة ماسة إىل حتديد بدائل لتلك املواد وإدخال 
إن من مسؤولية األطراف أن تتابع مجيع املقررات املتخذة مبوجب بروتوكول مونتريال وأن . العمل ا

وقال آخرون بأن القضية تطرح فرصة لربوتوكول مونتريال . اكسة لتلك املقرراتحتد من اآلثار املع
  . لكليهماأمهيتها واستكشاف آفاق التضافر بشأن مسألة هلا وبروتوكول كيوتو للعمل معاً

مشمولة يف االتفاقية اإلطارية فلورية يدورمركبات الكربون اهلأن قال أحد املمثلني إنه يف حني   - ٧١
، فإن بروتوكول مونتريال ميلك األدوات الضرورية بالنظر إىل بروتوكول كيوتوواملناخ بشأن تغري 

سجل إجنازاته املبهر يف معاجلة املواد املستنفدة لألوزون، وإنه يف وضع قوي ميكنه من استكمال عمل 
ترح وأشار إىل املق. فلوريةيدوربروتوكول كيوتو بشأن مركبات الكربون اهلاالتفاقية اإلطارية و

 الذي يةطاراملطروح من الفريق العامل املخصص لإلجراء التعاوين الطويل األجل يف إطار االتفاقية اإل
، مث أعرب عن بروتوكول مونترياليف إطار فلورية يدورمركبات الكربون اهلدعا إىل اختاذ إجراء بصدد 

دون من الدول اجلزرية وأيد ممثلون عدي. استعداده للدخول يف مناقشات لعناصر مقترحات التعديل
الصغرية النامية املوقف القاضي بأنه ينبغي أن يكون الختاذ إجراء قوي يتصدره بروتوكول مونتريال 
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السبق على اجلوانب الفنية القانونية، مشددين على احلاجة املاسة إىل مراقبة غازات االحتباس احلراري 
وأعرب ممثلون آخرون . ي وارتفاع مستوى البحربالنظر إىل تعرض بلدام للتضرر من االحترار العامل

ما مل يتم بنطاق كبري فلورية يدورتكنولوجيات مركبات الكربون اهلمن أن حيدث إدخال عن االنشغال 
كما شدد ممثلو منظمات غري حكومية على احلاجة إىل تدابري . اختاذ إجراء عاجل وحسن التوقيت
 فالبدائل متاحة ومن شأن إقرار التعديالت املقترحة أن - ريةفلويدورفورية ملعاجلة مركبات الكربون اهل

  .حيرر التمويل الذي يسهل من التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 ستواجه صعوبة من ٥ من املادة ١قال العديد من املمثلني إن األطراف العاملة مبوجب الفقرة   - ٧٢

التكنولوجيات البديلة ليست ن وقالوا إ. فلوريةيدوركبات الكربون اهلمن مرخفيض جراء التحركات للت
. ، مبا هلا من آثار معاكسة على كل من املنتجني واملستهلكنيباهظةمتاحة بسهولة وتكاليف التحويل 

كما ترى الكثري من تلك األطراف أن من جوانب شواغلها الرئيسية أن تواصل املضي يف عملها امللح 
إن من شأن التخلص التدرجيي السابق . جيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةللتخلص التدر

فلورية أن يعوق هذا اهلدف بالنظر إىل أنه مت إدخال العمل مبركبات يدروألوانه من مركبات الكربون اهل
حاالت فلورية، ببعض التكلفة، كبدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف يدورالكربون اهل

  .معينة
، إن حتقيق تقدم يف التخلص من املواد املستنفدة يؤيده آخرون كثريونقال أحد املمثلني،   - ٧٣

لألوزون جاء نتيجة كون البدائل متاحة، ولكن تبني أن بعضها مضر بالبيئة؛ ولذلك فإن مثة حاجة إىل 
 آخرون إىل أن مثة حاجة للقيام وأملح. احلرص قبل الدخول يف التزامات جديدة مل يتم تقييمها بالكامل

بدراسة أخرى عن القضايا التقنية وأنه ينبغي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يوفر بيانات 
وقال عدد من املمثلني . بالسالمةبالتوقيت و للقضايا القانونية التقنية واملالية وتلك املتعلقة أخرى وحتليالً

 ملؤمتر ة عشرةالسادسلدورة صلة النظر يف التعديالت املقترحة نتائج اإنه ينبغي أن تنتظر عملية موا
نوفمرب /تغري املناخ الذي سيعقد يف املكسيك يف تشرين الثايناإلطارية بشأن تفاقية االاألطراف يف 

، وأن تنتظر املزيد من التغذية املرتدة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية ٢٠١٠ديسمرب / األولونوكان
  . الطويل األجل يف إطار االتفاقيةتقنية والتكنولوجية والفريق العامل املخصص لإلجراء التعاوينوال
اقترح عدد من املمثلني أن يتم دمج االقتراحني من أجل مواصلة النظر فيهما حيث أنه   - ٧٤

فترة ما بني  واتفق مقدموا التعديالت على مواصلة املناقشات يف .جيمعهما الكثري من القواسم املشتركة
  .الدورات

ناقشة التعديالت املقترحة ملغري رمسي مفتوح العضوية فريق  مت تشكيل يف أعقاب املناقشاتو  - ٧٥
وتبعاً لإلجراءات املتبعة، ستحال  ٢٣ - ي الكربون اهليدروفلورمركب ومشروع املقرر بشأن

هلذا التقرير، إىل األطراف يف ل األوالتعديالت املقترحة ومشروع املقرر، بصورا الواردة يف املرفق 
  .اجتماعها الثاين والعشرين للنظر فيها
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مشروع مقرر بشأن املبادئ التوجيهية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي أقرته اللجنة   - باء
  التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

مقرر بشأن املبادئ التوجيهية قدم ممثل الربازيل ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع   - ٧٦
ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي أقرته اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف 

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بتحليل أن يضطلع وينص املقرر على . اجتماعها السادس عشر
، وبوجه خاص فيما يتعلق مبركبات ٢٠١٥ية حىت عام لآلثار التقنية واالقتصادية لتلك املبادئ التوجيه

االحترار العاملي القدرات املنخفضة على إحداث لبدائل ذات حتديد افلورية، وبشأن يدروالكربون اهل
وقال إن هذه الدراسة هامة لتجنب الوقوع يف خطأ اختيار . اليت ميكن متويلهاوكميات تلك البدائل 

  .احترار عاملي ولتوفري حوافز الختيار البدائل الصحيحةاث قدرات عالية على إحدبدائل ذات 
أعرب العديد من املمثلني عن االهتمام مبشروع املقرر املقترح، إال أنه كان هناك رأي عام بأن   - ٧٧
الفريق العامل إحالة املسألة إىل اتفق و. إىل املزيد من املناقشات من أجل تقدير آثاره بالكاملحاجة مثة 

 واختصاصات تقييم الصندوق املتعدد األطرافجتديد موارد املكلف باختصاصات دراسة صال فريق االت
  .ملواصلة مناقشتهاوذلك ) كما ورد يف الفرعني باء وجيم من الفصل الرابع أعاله(اآللية املالية 

وبعد مداوالت فريق االتصال، أفادت رئيسته املشاركة بأن الفريق أجرى مناقشة مستفيضة   - ٧٨
، ها، واإلطار الزمين لتحليل توافر للبدائل إحداث االحترار العاملياتضايا من قبيل تصنيف قدرلق

ولكن سيلزم املزيد من الوقت أثناء االجتماع الثاين والعشرين لألطراف الستعراض مشروع املقرر 
  .بالتفصيل

 هلذا التقرير إىل ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول  - ٧٩
  .االجتماع الثاين والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه

  اهليدروكلورية فلوريةاملتصلة مبركبات الكربون سائل امل  -سادساً 

الكربون اهليدروكلورية  جتاوب فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مع املسائل املتصلة مبركبات  - ألف
  ٢١/٩فلورية املذكورة يف املقرر 

 عرضاً لتقريرالفرعي البند هذا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف إطار أعضاء قدم   - ٨٠
  . ٢١/٩ ملسائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الواردة يف املقرر ريضالنطاق العالفريق تناول 

، ٢١/٩ باملقرر ةاملختص العمل ة، أحد الرؤساء املشاركني األربعة لفرقكوجيبريز قدم السيد  - ٨١
، ٢١/٩ لمقرراخلطوط العريضة لوأحد الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، 

املطلوب تقرير ال عمل إلعداد ةوقال إن الفريق أنشأ فرق. ٢ مركزاً على الفقرات الفرعية الثالثة بالفقرة
ادة تنظيم املعلومات اليت سبق تقدميها وفقاً التقرير على تبويب وإعيرتكز  و.٢١/٩املقرر مبوجب 
طرحت هلا أو ستطرحها قريباً يف االستخدامات اليت على األطراف إطالع  دف ٢٠/٨ للمقرر

االحترار العاملي أو التكنولوجيات القدرات على إحداث عدمية منخفضة أو لتكنولوجيات األسواق 
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احلجم املتوقع احملتمل استبداله من املواد ذات القدرات  - بالقدر املمكن -  مبا يف ذلك،املناسبة األخرى
، كما هو مطلوب يف للمواد املستنفدة لطبقة األوزونالبديلة االحترار العاملي العالية على إحداث 

، كوجيبريز العمل من أعضاء الفريق السادة ةوقد شارك يف رئاسة فرق. ٢١/٩من املقرر ) ج( ٢  الفقرة
 فرداً ٢٧و ،لومن املؤلفني الرئيسيني للفص ١٢و، انجزشيكوي السيدة ريو وتك، وكوننيدوفريدان و
 ٢٠١٠ أبريل/ العمل االستعراض يف شهر نيسانة فرقت؛ وقد أجرستعراضالن املؤلفني الذين قاموا بام

متت املوافقة خالهلا وأثناء اجتماع الفريق يف مدريد، وأعقب ذلك قيام الفريق بعملية استعراض أخرية 
  . النص بتوافق اآلراءعلى
االحترار العاملي احملددة يف تقرير قدرات إحداث وأكد على أن بروتوكول كيوتو استخدم قيم   - ٨٢

 ومل يأخذ الربوتوكول يف االعتبار  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخالفريقالصادر عن الثاين التقييم 
هذه القيم قد وضعت ، وإحداث االحترار العاملييم قدرات  قدمها الفريق لقاليتالتنقيحات الالحقة 

احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ للفريق إىل مائة سنة، وأن التقرير الرابع فترة زمنية امتدت على أساس 
اليت يقل عمرها عن ستة (للمواد القصرية العمر للغاية االحترار العاملي لقدرات إحداث مل يتعرض 

حيدث أن قام بروتوكول كيوتو بتعريف  ومل. ية طغت على جمموع اآلثار العامليةألن اآلثار احملل) أشهر
االحترار القدرات املنخفضة على إحداث ’’ و‘‘االحترار العامليالقدرات العالية على إحداث ’’

االحترار قدرات إحداث  العمل تصنيف قيم ة فرقتوقد تدارس. ، نظراً لطبيعتها النسبية‘‘العاملي
تعين ‘‘ االحترار العامليقدرات منخفضة على إحداث ’’: القيم التاليةالفريق اقترح بناء عليه، العاملي، و

االحترار قدرات إحداث مع تعريف  (٣٠٠ أقل منة قدرة إحداث االحترار العاملي أن تكون قيم
 بأا ١٠٠ االحترار العاملي األقل منقدرات إحداث  و، بأا متناهية االخنفاض٣٠ العاملي األقل من
أن قيمها تتراوح ‘‘ الحترار العاملي على إحداث اقدرات متوسطة’’؛ بينما تعين )شديدة االخنفاض

 ١٠٠٠   أن قيمها أعلى من‘‘االحترار العامليقدرات عالية على إحداث ’’؛ وتعين ١٠٠٠ و٣٠٠ بني
 واليت ،اع بأا شديدة االرتف٣٠٠٠ االحترار العاملي اليت تتجاوزقدرات إحداث مع تعريف (

  ).بأا متناهية االرتفاع ١٠ ٠٠٠ تتجاوز
الفصل والرئيس كتابة رأس فريق العمل الذي قام بت الذي ستيف أندرسون وحتدث السيد  - ٨٣

االحترار العاملي القدرات على إحداث  فشرح أن املواد أو املخاليط العالية أو املتوسطة ،املشارك للفريق
القدرات ذات  من املمكن استخدام املواد السمية أو القابلة لالشتعال يكون قد تكون مطلوبة عندما ال

وأضاف أن . االحترار العاملي يف أنواع معينة من املنتجات أو يف ظروف معينةخفضة على إحداث نامل
ري تطويرها، وأن التغيريات اليت جياالحترار العاملي على إحداث منخفضة قدرات مواد جديدة ذات 

مث . يف املستقبل على تصميم املعدات هي اليت ستحدد املواد الكيميائية اليت ميكن اختيارهاسيتم إدخاهلا 
مركبات للتخلص من ناقش الطرق والقياسات، مؤكداً على أن االختيار النهائي للتكنولوجيات الالزمة 

واملناخ، والصحة،  ميكن أن يستند إىل اجلوانب املتصلة باستنفاد األوزون ةفلوريكلورية اهليدروالكربون 
قدرة على ، وأن املواد األقل )١٩/٦كما ورد يف املقرر (توافرها مدى التكلفة ومعقولية والسالمة، و
نظراً أيضاً ألمهية الطاقة املستخدمة يف التصنيع دائماً تكون هي األفضل  الحترار العاملي قد الإحداث ا

اء من حيث التأثري على املناخ نتيجة الستخدام وأشار إىل أن حتليل دورة حياة األد. وأثناء التشغيل
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وأن من الالزم زيادة تطوير مناذج التحليل لكي تصبح شفافة وقابلة للتكيف  الطاقة هي الطريقة األمشل
  .مع الظروف احمللية احمليطة

وقال إن حنو . ويف اجلزء األخري من العرض الذي قدمه، تناول قطاعني من قطاعات التربيد  - ٨٤
وأن أ ١٣٤ -  مركب الكربون اهليدروفلوري املائة من أجهزة التربيد املرتلية اجلديدة تستخدميف ٦٣
، وأن من املتوقع )ايسوبوتان (HC-600a يف املائة تستخدم اهليدروكربونات، وعلى رأسها ٣٦ حنو

شر يف املائة على األقل من جمموع اإلنتاج اجلديد خالل ع  ٧٥  استخدم اهليدروكربونات يف نسبة
سنوات يف ظروف العمل املعتادة؛ وأن التغيريات الالزم إدخاهلا على املعايري جاري إعدادها وأن 

ميكن ألي تكنولوجيا حمددة أن  ويف هذا القطاع، ال. القواعد اليت ستوضع سوف تيسر عملية التحول
يف جمال اإلنتاج على تنافس على أساس تكلفة أو كفاءة التكنولوجيا التقليدية القائمة على ضغط البخار 

املعدات القائمة بذاا، ووحدات : وتشمل عمليات التربيد التجارية ثالث فئات من النظم. نطاق واسع
 مركب وتعتمد احللول اخلاصة باستبدال. التكثيف، والنظم املركزية املستخدمة يف األسواق املركزية

وأشار إىل أن غالبية . ينة يف كل فئة على تطبيقات معHCFC-22 ٢٢ - فلوريكلوري الكربون اهليدر
، HFC-134aأ ١٣٤ -  مركب الكربون اهليدروفلورياألجهزة القائمة بذاا تقوم على تكنولوجيا

البدائل وأضاف أن . كفاءة استخدام الطاقة يف حالة اهليدروكربونات متساوية يف احلالتني وأن
 HFC-134aوحدات التكثيف هي  يف ٢٢ - السائدة ملركب الكربون اهليدروكلوري فلوري األفضل

؛ وأن سوق وحدات التكثيف حتركه التكاليف، وأن اهليدروكربونات، واألمونيا R-404Aو
النظم املركزية تستخدم و. أكسيد الكربون قد اختربت وأدخلت يف عدد من األسواق املركزية وثاين

 ،R-404Aهي  ٢٢ - فلوريلوري ك الكربون اهليدروركبقنوات غري مباشرة، والبدائل احلالية مل
ية اهليدروفلورمركبات الكربون ، واألمونيا، واهليدروكربونات، وثاين أكسيد الكربون وHFC-134aو
. HFC-32 ٣٢ - اهليدروفلوري الكربون مبركب خلوطةامل العاملي االحترار إحداث على القدرات نخفضةامل

استخدام النظم القائمة على الدفع الشديد يف حالة وأضاف أن هناك اجتاهاً مهماً يف الوقت احلاضر هو 
وثاين أكسيد عالية  يف درجات احلرارة الHFC-134aأ ١٣٤ -  مركب الكربون اهليدروفلورياستخدام

  .الكربون يف درجات احلرارة املنخفضة
، الذي شارك فريق العمل يف عملية وروبرتو بيكسوت وقد واصل التقدمي بعد ذلك السيد  - ٨٥
.  وتكييف اهلواء ومضخات احلرارةعراض والرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية اخلاصة بالتربيداالست

ية ذات اهليدروفلورمركبات الكربون ة املعدات املستخدمة يف تربيد وسائل النقل تستخدم بيوقال إن غال
 ٢٢  -  فلوري مركب الكربون اهليدروكلورياالحترار العاملي وأنعلى إحداث العالية القدرات 
HCFC-22 ري يف جيو. ناميةستخدم أساساً يف املركبات القدمية ويف وسائل النقل الربي يف البلدان الي

االحترار على إحداث نخفضة ذات القدرات املهذا القطاع تطوير نظم تستخدم املواد الكيميائية 
ة، واخنفاض الوزن، ومقاومة التآكل العاملي، ولكنها تواجه حتديات تقنية نظراً للمتطلبات اخلاصة باملتان

االحترار للمواد ذات القدرات املنخفضة على إحداث والسالمة، وأن أفضل املواد الواعدة بالنسبة 
ويف عمليات التربيد كبرية احلجم، تستخدم . العاملي هي اهليدروكربونات وثاين أكسيد الكربون
ة يف التربيد، مع اختالفات إقليمية كبرية، ويف األمونيا منذ فترة طويلة على رأس املواد املستخدم
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وال . مقبولة يستخدم ثاين أكسيد الكربون بدالً منها  التطبيقات اليت تكون فيها مسية مادة األمونيا غري
االحترار العاملي على ية ذات القدرات العالية على إحداث واهليدروفلورتستخدم مركبات الكربون 
ومن . كبرية احلجم؛ وقد اقتصر استخدامها على النظم منخفضة األمحالنطاق واسع يف نظم التربيد 

االحترار على إحداث نخفضة ية ذات القدرات املاهليدروفلورمركبات الكربون ستخدم أن تغري املرجح 
 مركب ستخدمتويف وحدات تكييف اهلواء، .  الستخدامات أخرى يف ذلك القطاعتالعاملي اليت طور

 يف مجيع مكيفات تربيد اهلواء املصنعة قبل HCFC-22 ٢٢ -رية فلورية الكربون اهليدروكلو
البلدان، تلك ويف . ، وقد متت عملية التحول أو قطعت شوطاً طويالً يف البلدان املتقدمة٢٠٠٠ سنة

االحترار العاملي يف مقدمة ية ذات القدرات العالية على إحداث اهليدروفلورمركبات الكربون كانت 
 يف R-407Cمع استخدام ( على أوسع نطاق R-410Aخدمة كبدائل حىت اآلن، مع استخدام املواد املست

ويف البلدان النامية، .  وتستخدم اهليدروكربونات يف التطبيقات منخفضة األمحال؛)بعض األقاليم
، مع استخدام اهليدروكربونات R-410A وR-407Cستكون البدائل اليت ستستخدم يف املدى القصري هي 

الذي  HFC-32 ٣٢ -مركب الكربون اهليدروفلوري وأكد على أن . لتطبيقات منخفضة األمحاليف ا
حيث (االحترار العاملي قدرات إحداث حيث  من R-410 A أقل من مادة HCFC-22عد بديالً ملادة ي
أن وقال إنه كلما ازدادت اخلربة بإمكانية االشتعال، من املرجح ). R-410A قدرةإىل ثلث قدرا صل ت

وحيثما يكون من املتوقع حدوث زيادة . HCFC-22  البديل اجلديد ملادةR-410A وليس HFC-32تصبح 
على املنخفضة ذات القدرة ية اهليدروفلورمركبات الكربون يف استخدام اهليدروكربونات، قد تصبح 

 على العالية ية ذات القدرات اهليدروفلورمركبات الكربونخلالئط االحترار العاملي بديالً إحداث 
االحترار العاملي؛ ومع ذلك فإن كثافة البخار املنخفضة سيكون هلا تأثري على أبعاد املعدات إحداث 

وسوف يزداد استخدام ثاين أكسيد الكربون يف هذا القطاع يف حتقيق درجات حرارة . وعلى التكاليف
  .أقل
ومها من املواد ذات  (HCFC-123 وHFC-134aوقال إن مربدات الطرد املركزي تستخدم   - ٨٦
إذا كانت  ؛ وليس من املعروف يف الوقت احلاضر ما)االحترار العامليقدرات املخفضة على إحداث ال

مركبات الكربون مثل (االحترار العاملي على إحداث املنخفضة املنطوية على القدرات اخليارات 
سيتبني أا ) HFC-1234yf ي، مثلاالحترار العاملعلى إحداث خفضة نذات القدرات امل يةراهليدروفلو

واملربدات اليت تستخدم األمونيا أكثر انتشاراً يف الوحدات الصغرية اليت تقوم على . مناسبة للمربدات
وتستخدم اهليدروكربونات يف عدد حمدود من منشآت تربيد اهلواء يف . أنواع خمتلفة من أجهزة الضغط

. مة من أسباب القلق خصوصاً يف منشآت التربيد الداخليةولقد كانت اجلوانب املتصلة بالسال. أوروبا
ويف األقاليم اليت تؤيد فيها الشركات واحلكومات واجلمهور احللول القائمة على استخدام 

جوانب القلق إىل حد كبري عن طريق إجراء تعديالت هندسية، على اهليدروكربونات، أمكن التغلب 
 ثاين أكسيد الكربون من البدائل يف املربدات اليت تنتج املاء ويعد. وتدريب الفنيني، وتغيري اللوائح

ويف قطاع تكييف اهلواء يف وسائل النقل، تستخدم . الساخن أيضاً، وتستخدم املياه يف حاالت قليلة
أساساً يف تكييف اهلواء يف احلافالت والقطارات، وتستخدم كلورية فلورية اهليدرومركبات الكربون 

HFC-134aوسوف يستمر استخدام بديل . الكربون كبدائل  أكسيد وثاينHFC-134a  يف سيارات
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 اللذين HFC-152a و بثاين أكسيد الكربونHFC-134aالركوب؛ وتعد اخليارات األصلية لالستعاضة عن 
؛ 1234yf؛ ويعد أهم بديل يف الوقت احلاضر هو ١٥٠االحترار العاملي عن قدراما على إحداث قل ت

 وأكد على أن اخليار األخري، وهو. يارات متساوية من حيث كفاءة استخدام الطاقةومجيع هذه اخل

1234yf  هو اخليار الذي يفضله فيما يبدو مصنعو السيارات على املستوى العاملي.  
العمل والرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية فرقة وقال السيد كوينتريو، الرئيس املشارك ل  - ٨٧

ن الرغاوى تتنافس مع أنواع املنتجات األخرى يف العديد من تطبيقات العزل إه، للرغاوى يف عرض
والتطبيقات األخرى، وأن األلياف املعدنية مازالت هي النوع األكثر شيوعاً من أنواع املواد العازلة يف 

لسوق معظم املناطق اإلقليمية؛ وأن الرغاوى ذات املوصلية احلرارية املتدنية قد اكتسبت حصة يف ا
؛ وأنه بالنسبة إىل الرغاوى املتعددة اليوريثان، ) يف املائة يف معظم املناطق اإلقليمية٤٠ و٣٠تتراوح بني (

 وكذلك HCFC-141bتعترب املواد اهليدروكربونية هي املواد الرئيسية اليت يستعاض ا عن مركب 
. االحترار العامليلى إحداث القدرات العالية عاهليدروفلورية ذات الكربون بالنسبة إىل مركبات 

القدرات العالية على إحداث  ذات ةهيدروفلوري كربون اتمركبوأضاف أن الرغاوى اليت حتتوي على 
عاملي هي أظ مثناً من الرغاوى اليت حتتوي على هيدروكربونات وأن معظم اخليارات ذات الحترار الا

وأبرز اخلصائص . ربز وأخذ جيري تطبيقهااالحترار العاملي أخذت تخفضة على إحداث نالقدرات امل
االحترار خفضة على إحداث نالقدرات املوالتطبيقات احملتملة للعديد من حلول نفخ الرغاوى ذات 

وأعلن أن الطلب على تدابري االقتصاد يف الطاقة تدفع منو ). مثالً فورمات امليثيل وامليثيالل(العاملي 
كعامل عزل؛ وأنه بالنسبة إىل هذه الرغاوى فإن عوامل النفخ املفضلة الرغاوى املتعددة الستايرين املنبثق 

، وأنه HCFC-142bومادة  HCFC-22  كانت مادة٥ من املادة ١يف البلدان اليت تعمل مبوجب الفقرة 
ومضى يقول إنه .  يف مشروع رائدHFC-1234ze جيري يف بلد نام واحد، هو تركيا، استخدام املركب

 فإن جمموعة البدائل تشمل ثاين أكسيد الكربون ٥ من املادة ١ تعمل مبوجب الفقرة يف البلدان اليت ال
واهليدروكربونات ألوروبا واليابان يف حني أنه جيري يف الواليات املتحدة أيضاً استخدام مركبات 

 .اهليدروفلورية وثاين أكسيد الكربونالكربون اهليدروفلورية ومزائج مركبات الكربون 

اخليارات التقنية  العمل والرئيس املشارك للجنةفرقة ك، الرئيس املشارك ليالسيد فريدونوقال   - ٨٨
 ا ا، فإن املادة اليت يستعاض عنه١٣٠١للهالونات يف عرضه إنه بالنسبة إىل النظم اليت تستخدم اهلالون 

 تكتسب سوى  مل(HCFC-22, -124, -123)هي املزيج ألف من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
حصة طفيفة جداً من السوق وأن املواد اليت يستعاض ا عن املزيج ألف هي املواد الكيميائية اجلافة، أو 

أما بالنسبة . ١٢-١-٥املاء أو الرغاوى، أو ثاين أكسيد الكربون، والغازات اخلاملة، والفلوروكيتون 
، فإن املزيج باء من مركبات الكربون ١٢١١ إىل أجهزة إطفاء احلريق احملمولة اليت حتتوي على اهلالون

قد حقق حصة ) األرغون  وغازPFC-14 ومادة HCFC-123مزيج من مادة (اهليدروكلورية فلورية 
احترار قدرات منخفضة على إحداث حمدودة من السوق؛ وأنه ال جيري حالياً إنتاج مواد كيميائية ذات 

 غري HBFC اختبار مزيج بيد أنه أعلن أنه جيري اآلن. باءعاملي على نطاق جتاري لتحل حمل املزيج 
وفيما يتعلق باملذيبات، قال إن املذيبات احملتوية على مركبات كربون هيدروكلورية فلورية هي . املشبع

HCFC-141bو HCFC-225ca/cb وأنه يف حني أن املركب HCFC-141b قد جرى التخلص منه يف 
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وقال إن . كن أن يكون استخدامه آخذاً يف االزدياد يف البلدان الناميةالبلدان املتقدمة النمو، فإن من املم
-HFC وHFC-43-10meeاهليدروفلورية املتاحني حالياً مها الكربون املذيبني اللذين حيتويان على مركبات 

c447ef .  وأعلن أنه جيري صنع مزائج حتتوي على املركبHFC-43-10mee وعدد من املواد الكيميائية 
 HFC-c447efى بالنسبة إىل جمموعة متنوعة من التطبيقات، ولكن تطبيقات املذيب اإللكتروين األخر

القدرات العالية وشرح أن القضية اهلامة هي أن تكاليف املذيبات ذات . تظل وجه االستخدام املفضل
ار إىل أن وفيما يتعلق بالعالج املستنشق، أش. االحترار العاملي سوف حتد من استخدامهاعلى إحداث 

جلرعات املقننة، وأجهزة استنشاق املساحيق اجلافة، وأجهزة االستنشاق اجلديدة باأجهزة االستنشاق 
تؤدي دوراً هاماً يف معاجلة مرض الربو وغريه من أمراض الرئتني املزمنة؛ وأنه ال يوجد نظام إيصال 

واستناداً . ة سيكون أمراً هاماًوحيد مقبول على نطاق عاملي؛ وأن وجود جمموعة من اخليارات العالجي
إىل معدالت االستهالك والنمو املقدر احلالية ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، فإن من املتوقع أن 

 طن حبلول عام ١٠ ٥٠٠ و٧ ٠٠٠ إىل ما بني HFC-227ea وHFC-134aيزداد االستهالك من ماديت 
 طن متري من مكافئ ثاين أكسيد ١٣ يبلغ األمر الذي ينطوي على خفض يف االنبعاثات(، ٢٠١٥

 ).الكربون سنوياً إذا كانت كل أجهزة االستنشاق هي أجهزة استنشاق املساحيق اجلافة

واختتم بأن عرض مرة أخرى التصنيف املقترح من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ٨٩
عي له جمموعة خمتلفة من البدائل االحترار العاملي، وذكر أن كل قطاع أو قطاع فرلقدرات إحداث 

االحترار العاملي من البدائل ذات القدرات املنخفضة أو املعتدلة على إحداث متاحة أو جيري تطويرها 
وأن بعض القطاعات أو القطاعات الفرعية قد تكون هلا بدائل غري عينية هي مواد ال تؤدي إىل احترار 

 إذا رغبت أن ختتار البدائل ذات أدىن تأثري على املناخ وكرر اإلعراب عن أن بإمكان األطراف. عاملي
استناداً إىل حتليالت دورة حياة كل مادة، مثل أدىن احتمال لتغيري املناخ وليست مستندة فقط على 
احتمال االحترار احلراري، نظراً إىل أن استخدام الطاقة أو االنبعاثات األخرى أثناء دورة احلياة هلذه 

 .يساهم إىل حد كبري يف إمجايل االنبعاثات من مكافئ الكربوناملواد ميكن أن 

 بدائل مركبات الكربون بشأنلفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استطالعية دراسة   -باء 
 اهليدروكلوروية فلورية يف قطاعات التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة

  )١٩/٨املقرر (روف درجات حرارة حميطة عالية  اليت تسودها ظ٥من املادة   ١
 للمعلومات اجلديدة عن بدائل مركبات ويف إطار هذا البند الفرعي، قدم أعضاء الفريق عرضاً  - ٩٠

 يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء يف بلدان األطراف العاملة (HCFCs)الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  .تسودها ظروف درجات حرارة حميطة عالية اليت ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

 عن عمل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استجابة للمقرر يربز تقريراًجيوقدم السيد كو  - ٩١
، الذي طلبت األطراف مبوجبه من الفريق إعداد دراسة استطالعية تقدم توجيهات بشأن بدائل ١٩/٨

مث قدم . تخدم حتت درجات حرارة حميطة عالية املس٢٢ -مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري 
 جلنة فرعية معنية بالتربيد ٢٠٠٨ إىل أنه قد أُنشئت يف عام اًريتفاصيل عن عملية إعداد الدراسة، مش

وقد حدثت حاالت تأخري يف ذلك . وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية تابعة للجنة اخليارات التقنية
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 ٢٠٠٩دقيقة عن املنتجات التجارية من خمتلف البلدان، مث يف عام العام بسبب مشاكل يف مجع بيانات 
وقد مت . بسبب الصعوبات اللوجستية، مبا يف ذلك صعوبات يف تنظيم زيارات إىل مناجم جنوب أفريقيا

  .٢٠١٠استعراض التقرير النهائي يف اجتماع الفريق يف مدريد عام 
لعامل يواجه درجات حرارة عالية، قال إن هناك  من األماكن يف اوبعد أن أشار إىل أن عدداً  - ٩٢

مركبات الكربون اهليدروفلورية، وخالئط قائمة على هذه املركبات (طائفة متنوعة من املربدات 
 يف الظروف ٢٢ -ميكن أن حتل حمل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) ومركبات اهليدروكربون
امل اليت تؤثر يف اختيار مربدات بديلة تشمل القدرة على وأضاف أن العو. املناخية الشديدة احلرارة

إحداث االحترار العاملي، وقدرة التربيد يف درجات حرارة حميطة عالية، واستهالك الطاقة، وكفاءة 
ويف قطاع تكييف اهلواء، . الطاقة واآلثار املتعلقة بإمدادات الكهرباء، وتوافر البدائل واملعدات املالئمة

. R-410Aعاملي الرئيسي، خاصة بالنسبة لتصميمات تربيد اهلواء السائدة، تتمثل يف خليط كان البديل ال
، له نقطة حرارة حرجة ١٢٥ - ياهليدروفلورمركب الكربون ، وهو R-410Aوأحد مكونات خليط 

، وهذا يعين أن لديه قدرة وكفاءة سريعة االخنفاض عندما تقترب ) درجة مئوية٦٦(اً منخفضة نسبي
  .R-407Cرارة التكثف من درجة احلرارة احلرجة للخليط؛ وحيدث نفس األثر بالنسبة خلليط درجة ح
فبالنسبة لتكييف اهلواء، . مث تناول التحليالت اليت أُجريت باستخدام مناذج حرارية دينامية  - ٩٣

 وميكن أن يصل احلد.  درجة مئوية٦٥ درجة مئوية و٣٥كانت درجة حرارة التكثف تتراوح ما بني 
 درجة مئوية إذا مل تتخذ أي ٥٢ و٤٥األقصى هلذا النطاق يف درجات حرارة حميطة تتراوح بني 

 درجة مئوية إىل ٦٥وأكد أنه بينما ستؤدي درجة حرارة التكثف وهي . احتياطات يف التصميم
ى اخنفاض كبري يف الكفاءة والقدرة، فإن هذا لن حيدث إال خالل جزٍء من العام؛ وهلذا فإن أثره عل

وإذا صممت املعدات ملواجهة أعلى درجات . األداء السنوي سيكون أقل مما لو حدث طوال العام
احلرارة احمليطة، فإا ستعمل بصورة أكثر كفاءة يف درجات احلرارة احمليطة املنخفضة؛ وستكون النتيجة 

موس على االستهالك النهائية هي أن درجات احلرارة احمليطة العالية سيكون هلا أثر معتدل أو غري مل
)  بالتخزين الباردناًمثل التشغيل الليلي مقتر(وقال إن السمات اإلضافية لتصميم النظم . السنوي للطاقة

وعرض بعد ذلك جدوالً يوضح الكفاءات احلسابية لستة درجات .  إجيابيةاًمن شأنه أن يضيف آثار
 ٢٢-ون اهليدروكلوري فلوري  بشكل خاص إىل كفاءة مركب الكرباًوسبعة مربدات، مشريتكثف 

  .R-410Aواخلليط 
مث قدم السيد بيكسوتو معلومات عن مربدات أجهزة تكييف اهلواء يف درجات احلرارة احمليطة   - ٩٤
وقال إنه سيلزم قيام املهندسني التطبيقيني بزيادة حجم املعدات للتعويض عن اخنفاض الطاقة عند  .العالية

 وأنه سيلزم يف معظم احلاالت زيادة حجم املعدات اليت تستخدم اخلليط درجة احلرارة احمليطة للتصميم
R-410A أو R-407C يف املائة عن املعدات اليت تستخدم مركب الكربون ١٠ إىل ٥ بنسبة تتراوح من 

 للتعويض عن القدرة املنخفضة هلذه املربدات يف درجات احلرارة احمليطة ٢٢ - اهليدروكلوري فلوري
 ٣وستكون التكلفة الرأمسالية اإلضافية لزيادة حجم املعدات يف حدود .  درجة مئوية٥٠اليت تصل إىل 

وميكن أن حيل املربد الطبيعي وهو .  يف املائة١٠ يف املائة عن الزيادة يف القدرة بنسبة ١٠إىل 
 يف االستخدامات ذات ٢٢ - حمل مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ٢٩٠ -اهليدروكربون 
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وعند االستعاضة ). أي أجهزة التكييف يف النوافذ وأجهزة التكييف املتنقلة يف الغرف(نخفض احلمل امل
 فإنه يلزم حبث إجراء ٢٩٠ - باهليدروكربون ٢٢ - الكربون اهليدروكلوري فلوري بعن مرك

ايري  وبذلك يلتزم باملدونات واملع٢٩٠ -تغيريات مالئمة يف التصميم لتدنية محل التربيد للهيدروكربون 
 وخالئط ٣٢ - ياهليدروفلورالكربون ويعد مركّب . املطبقة على شحنات املربدات وقابليتها لالشتعال
الكربون ويعد مركّب .  على املدى الطويلR-410Aهذا املركّب من املواد املرشحة لكي حتل حمل 

 تبلغ حترار العامليقدرة على إحداث اال لالشتعال بصورة معتدلة، وله قابالً) HFC-32 (ياهليدروفلور
؛ وتعد R-410A ويعد أداؤه يف درجات احلرارة احمليطة العالية أفضل من أداء R-410Aثلث قدرة 

  . تغريات طفيفةHFC-32 إىل R-410Aالتغريات املطلوبة يف التصميم للتحول من 
وقال إن . اليةوناقش بعد ذلك املربدات الالزمة للتربيد التجاري يف درجات احلرارة احمليطة الع  - ٩٥

، HFC-143A وHFC-125، وهو خليط يتكون من R-404Aالبديل العاملي الرئيسي للتربيد التجاري هو 
 يف القدرة والكفاءة عندما اً سريعاً تسبب اخنفاضاًله درجات حرارة حرجة منخفضة نسبيوكلٌ منهما 

لت الدراسة حبث مدى وقد تناو. تقترب درجات حرارة التكثف من درجة احلرارة احلرجة للخليط
، ومركبات اهليدروكربون، وثاين أكسيد الكربون، والنشادر كبدائل مرشحة ملركّب R-404Aمالءمة 

HCFC-22ا، واليت تعمل يف .  يف الظروف املناخية الشديدة احلرارةوبالنسبة للمعدات القائمة بذا
 وهو  إحداث االحترار العامليقدرة عالية علىظروف حرارة حميطة عالية، ميكن استخدام مربد له 

)HFC-134a ( وهي قدرة منخفضة على إحداث االحترار العامليوثالثة مربدات ذات )HC-600a ،
وبالنسبة للنظم املركزية، ميكن . يف تكنولوجيات التربيد احلالية) HFC-1234yf، ورمبا HC-290و

 لى إحداث االحترار العامليقدرة منخفضة عذات  استخدام مربدات ذات مستوى منخفض من السمية
وقابلية منخفضة لالشتعال يف ظروف النظم غري املباشرة ألنه ال يوجد اختالف كبري يف درجة حرارة 

 أو R-404A ، مثل القدرة على إحداث االحترار العامليذات  HFCوميكن استخدام خالئط . التبخري
 ٥ثة ميكن أن تكون قدرة التربيد أقل بنسبة ، ولكن بالنسبة هلذه اخلالئط الثالR-427A أو R-422Dحىت 

وميكن استخدام مركبات اهليدروكربون، مثل .  يف املائة١٠ إىل ٥يف املائة والكفاءة بنسبة تتراوح من 
HC-290و HC-1270 ا أظهرت درجات حرارة تصريفيف درجات احلرارة احمليطة العالية حيث أ 

ومن . ني حتديد كميات املربدات ألغراض السالمةولكن يتع. HCFC-22منخفضة مقارنةً مبركّب 
قدرة منخفضة على إحداث االحترار  اجلديد والقصري العمر مع HFC-1234yfاملتوقع استخدام مركّب 

 وكذلك خالئط جيدة أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث االحترار العاملي بشكل جتاري العاملي،
 يف النظم غري املباشرة أو النظم التعاقبية مع ثاين أكسيد خالل السنوات الثالث القادمة، وقد تستخدم

  .أو كسائل لنقل احلرارة) يف املرحلة املنخفضة(الكربون إما كمربد 
فقال إن . يربز الضوء على مسألة املربدات ألغراض املناجم العميقةجيوسلط السيد كو  - ٩٦

ت احلرارة احمليطة العالية، لتشغيل يف درجا ما عن تكنولوجيا ااًيا املناجم العميقة ختتلف نوعتكنولوج
 بشكل عام اًسبة لدرجات احلرارة يعد أقل تطرفبالن) تكثف التربيد( إىل أن رفض احلرارة احمليطة اًمشري

وفضالً عن هذا، فإن رفض احلرارة، مع اخنفاض الرطوبة، يتحقق عادةً عن طريق استخدام . يف املناجم
وقال إنه نظمت جولة دراسية للمناجم العميقة يف . من املكثفات باهلواء املربدأبراج التربيد باملياه بدالً 
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 وأنه مت خالل هذه اجلولة التشاور مع شركات التعدين ٢٠٠٩جنوب أفريقيا يف اجلزء الثاين من عام 
. ولالرئيسية، والشركات اهلندسية اليت تدعمها، والباحثني واملسؤولني احلكوميني ملناقشة املشاكل واحلل

فقال إن معظم مربدات املناجم اجلديدة اليت مت تركيبها . وقدم بعد ذلك تفاصيل عن استخدام املربدات
؛ غري أن بعض املناجم القدمية )R-717( أو النشادر HFC-134aخالل العقد املاضي تستخدم املركّب 

 لتحقيق HCFC-123وتستخدم بعض املنشآت اجلديدة مركّب . HCFC-22والصغرية تستخدم مركبات 
كمربد يف فراغ، مع دورة تعمل بضغط ) R-718( أعلى، واستخدمت بعض النظم األخرية املياه ةكفاء

وستستخدم بعض النظم املقترحة اهلواء يف دورات برايتون . البخار إلنتاج رقائق الثلج بشكل مباشر
  .واختتم مبلخصٍ للقضايا الرئيسية. العكسية النمطية

  املناقشة  - جيم
وبعد تقدمي العروض، أجاب أعضاء الفريق . معاً) ب(و) أ (٦ناقش الفريق العامل البندين   - ٩٧

  . للعروضتوى التقيناحملعلى أسئلة املمثلني املتعلقة ب
، أثار عدة ممثلون أسئلة عن تطبيق القيم الرقمية على ٢١/٩وبصدد التقرير املتعلق باملقرر   - ٩٨

واستفسر أحد املمثلني عن سبب توصيف . الحترار العاملياإحداث قدراا على تصنيفات املواد حسب 
قدرات معتدلة على إحداث االحترار العاملي، قدرات منخفضة على إحداث  - ثالث فئات يف العرض
 بينما يورد التقرير توصيفاً لعدد أكرب - االحترار العاملي قدرات عالية على إحداثاالحترار العاملي و

القدرات  املستخدم لتحديد املواد ذات ٣٠٠  وأشار هذا املمثل أيضاً إىل أنّ الرقم. من الفئاتاًكثري
 املستخدم يف لوائح االحتاد األورويب، مما ١٥٠ االحترار العاملي يتناقض مع الرقماملنخفضة على إحداث 
ن يضع وأجاب أحد أعضاء الفريق بأنه مل يسبق قط أن حاول أحد من قبل أ. خيلق التباساً حمتمالً

 االحترار العاملي أو أن يقدم مسوغات تربرقدرات إحداث بصورة منتظمة قيماً رقمية ملختلف فئات 
الذي  ١٥٠كما أن الرقم . االحترار العامليقدرات إحداث حتديد أية قيم بعينها ملختلف فئات 

ميكن من مثّ  ية واليستخدمه االحتاد األورويب يتعلق بصفة حمددة بنظم تكييف اهلواء يف املركبات اآلل
ويورد التقرير توصيفاً ألكثر من الفئات . عقد مقارنة مباشرة بينه وبني األرقام اليت اختارها الفريق

  .من الفئات الفرعيةاً حتواء كل من هذه الفئات عددالالثالثة املذكورة يف العرض ويعزى ذلك ببساطة 
 ليقول إنّ املركبات اهليدروكربونية ميكن  الفريقىثل نفسه عن السبب الذي دعمواستفسر امل  - ٩٩

 الصغرية احلجم اليت تتوافر فيها تدابري  التربيد فقط يف مرافقاألمحالأن تستخدم يف التطبيقات املنخفضة 
 احلجم اليت تبلغ طاقتها عدة كيلوواط تستخدم املركبات التربيد الكبريةأمان مالئمة علماً بأنّ مرافق 

وأجاب أحد أعضاء الفريق قائالً إنّ الفريق وضع تلك التوصية . ظم غري املباشرةاهليدروكربونية يف الن
 من اهليدروكربونات، تشمل  اليت تستخدم فقط عدداً قليالًالعامة ألنّ مرافق التربيد األصغر حجماً

  . من املرجح أن تكون أميل لاللتزام بلوائح ومعايري السالمةالربوبلني،بشكل أساسي 

عن سؤال بشأن استخدام األمونيا يف التربيد التجاري يف احملالت التجارية الكبرية، قال وإجابة   -١٠٠
 الصادر عن جلنة ٢٠١٠أحد أعضاء الفريق إنّ مزيداً من املعلومات سريد يف تقرير التقييم لعام 

  .اخليارات التقنية بشأن التربيد وتكييف اهلواء ومضخات احلرارة
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 يف ٣٢ - يفلورواهليدرمركب الكربون عما إذا كان ميكن استخدام واستفسر أحد املمثلني   -١٠١
قدراته ، مع األخذ يف احلسبان بعض التطبيقات، يف وحدات التربيد يف احملالت التجارية الكبرية مثالً

ورد أحد . الحترار العاملي وكيف ميكن عقد مقارنة بينه وبني الربوبلني يف تلك التطبيقاتعلى إحداث ا
الحترار بقدرة معتدلة على إحداث ا يتمتع ٣٢ - يوفلورراهليدمركب الكربون فريق بأنّ أعضاء ال

مركب الكربون  عن ده واستخدامه على نطاق ضيق بديالًعداإ وأنه يتم ٦٧٠ العاملي تبلغ حنو
مركب الكربون  من  طاقة أعلى قليالًةويتمتع الربوبلني بكفاء.  يف ظروف حمددة٢٢ - ياهليدروفلور

  . ولكنه أكثر قابلية لالشتعال٣٢ - يدروفلوراهلي
سيما من   ، الوحدات التربيد باالمتصاصوطلب أحد املمثلني تعليقات الفريق على استخدام   -١٠٢

حد أعضاء الفريق قائالً إنّ التكنولوجيا الغالبة للمستقبل أوأجاب . ثريات البيئيةأحيث التكاليف والت
رة ضغط البخار، رغم أنّ دورة االمتصاص هلا بعض املزايا القريب، كما ورد يف العرض، هي دو

فعلى سبيل املثال، ميكن أن حتقق دورات االمتصاص أداًء جيداً .  يف البلد املعينالطاقةحسب نظام 
نتاج الكهرباء يف التوليد املشترك، باستخدام الغاز إباجلمع بني وحدات التربيد باالمتصاص وبني 

  .الطبيعي للتوربينات
وسأل نفس املمثل أيضاً عن خيار استخدام املركبات اهليدروكربونية لوحدات تكييف اهلواء   -١٠٣
وقال عضو يف الفريق إن صناعة السيارات تعمل منذ سنوات عديدة على دراسة بدائل ملركب . املتنقلة

من املستخلصة  ومل يتمكن أي من صانعي السيارات من جعل الطاقةأ ١٣٤ الكربون اهليدروفلوري
 مها خياران HFC-152a وHFC-1234yfوأضاف أن املركّبني . املواد اهليدروكربونية فعالة أو مأمونة

أفضل على أساس شامل بالنسبة إىل فعالية الطاقة ودرجات احلرارة املرتفعة وظروف الصيانة املوجودة 
 مناسب HFC-152aورداً على سؤال آخر، قال عضو آخر يف الفريق إن مركب . يف بلدان عديدة

  . لالشتعالتهلالستخدام يف دورة ضغط البخار، بشرط معاجلة مسألة قابلي
ورداً على تعليق جاء فيه أن تقرير الفريق يفتقر إىل التفاصيل عن التكاليف النسبية لبدائل   -١٠٤

ى االحترار العاملي، قال عضو يف الفريق إن الفريق بذل قصارالقدرات املنخفضة على املركبات ذات 
الوقت املتاح وأنه يف حدود  ٢١/٩جهده لصياغة الوثيقة وفقاً لالختصاصات املوكلة إليه يف املقرر 

  .سيكون على استعداد للنظر يف بعض األمور مرة أخرى إذا قررت األطراف ذلك
، سأل أحد املمثلني عن التربيد يف الظروف املناخية ١٩/٨وفيما يتعلق بالتقرير عن املقرر   -١٠٥
ة جداً واجلافة، وأعرب عن بعض القلق إزاء البيان الوارد يف التقرير بأن املعدات سوف حتتاج إىل احلار

خفّضة يف التصميم لدرجات احلرارة نأن يزاد حجمها يف درجات احلرارة املرتفعة لتعوض عن القدرة امل
وقال عضو يف الفريق إن . ئيةاحمليطة، األمر الذي سيتطلب إنفاقاً متزايداً، مثالً من أجل الطاقة الكهربا
 اهليدروكلوري ركب الكربوناملسألة الرئيسية يف التقرير كانت دراسة البدائل لالستخدام احلايل مل

اهليدروفلورية املستخدمة حالياً يف الكربونية أما املزائج .  يف تكييف اهلواءHCFC-22  ٢٢ - فلوري
ة مرتفعة، مع بعض التغيريات يف التصميم، وأن يف ظروف حرارة حميط صنع املنتجات فيمكن أن تطبق

. املنتجات اليت تستخدمها تتسم بإمكانية حتقيق أداء كفؤ مع زيادة طفيفة جداً يف استهالك الطاقة
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وأضاف أنه جيدر أال يغيب عن األذهان أن درجات احلرارة تصل أقصاها يف أوقات معينة من السنة 
بصورة كفؤة يف أعلى درجات احلرارة وتكون أقل استهالكاً وأن املعدات املصممة جيداً سوف تعمل 

  .للطاقة يف درجات احلرارة املنخفضة
وسأل ممثل منظمة غري حكومية عن كيفية التوصل إىل حد التعبئة األدىن لوحدات تكييف   -١٠٦

اقة  غراماً يف الوقت الذي تعمل فيه شركات عديدة على بناء مناذج ذات كفاءة ط٢٥٠اهلواء البالغ 
 ٢٥٠وقال عضو يف الفريق إن التوصل إىل احلل اإلمجايل البالغ .  غرام١ ٠٠٠مرتفعة تزيد كثرياً على 

. غراماً هو املتوسط للقيمة العاملية، بالرغم من أنه ميكن تطبيق أرقام أعلى يف مناطق أو بلدان معينة
لها على درجة عالية من تؤدي عم وأضاف أن الفريق مل يقل إن مركبات هيدروكربونية معينة ال

  .اهليدروفلوريةالكربون الكفاءة مقارنة باملزائج اليت حتتوي على مركبات 
أوروبا فيما يتعلق بتكنولوجيا جنوب واسترعى أحد املمثلني االهتمام إىل أحد التطورات يف   -١٠٧

  .قجديدة تعتمد على الوقود الصلب واألمالح واقترح تقدمي املزيد من املعلومات للفري
وفيما يتعلق باملسائل العامة النامجة عن التقريرين، قال عضو يف الفريق، رداً على سؤال عن   -١٠٨

ستحداث بدائل، كان ملسائل السالمة وكفاءة الطاقة اسالمة البدائل وتكاليفها، إنه كلما جرى 
 تنطبق على مجيع ونظراً إىل تعقّد العوامل، ليس ممكناً التقدم مبشورة. والتكاليف دور هام يف ذلك

وتزداد احلالة تعقيداً باستمرار تطوير . األنواع واألحجام من املعدات يف كل درجات احلرارة احمليطة
  .تكنولوجيات جديدة وخيارات للتصاميم

املتاحة على ادية تقنياً بدائل مركّبات الكربون اهليدروفلورية ت وسأل ممثل عما إذا كان  -١٠٩
وأجاب . ثر عدداً من بدائل مركبات الكربون الكلورية فلورية قبل عشرين عاماًأكحالياً اري جتنطاق 

عضو يف الفريق إنه يف الوقت الذي كان جيري السعي فيه إىل إجياد بدائل ملركبات الكربون الكلورية 
 فلورية، كان الناس أقل اعتياداً على فكرة التغيري، ولكن العديد من التطبيقات كانت عبارة عن حلول

وحالياً، تتركز املناقشة على التطبيقات األكثر ختصصاً واليت وضع هلا عدد ضخم من . بسيطة نسبياً
هلا قدرات عالية على وأضاف أن عدداً من هذه البدائل . البدائل اليت أصبحت متاحة على نطاق جتاري

 وقال عضو آخر يف .االحترار العاملي، غري أنه جيري حالياً املزيد من التطوير واالستحداثإحداث 
الفريق إنه كان هناك يف التسعينات من القرن املاضي شعور أكرب باإلحلاح بشأن محاية طبقة األوزون 

 مركب الكربونحمل أ ١٣٤ - فلورياهليدروالكربون وأن بعض احللول، مثل إحالل مركب 
بياً، األمر الذي  يف السيارات، قد حتقق يف غضون إطار زمين قصري نسCFC-12 ١٢ -اهليدروفلوري 

  .لعملية التغيري احلاليةحيتذى يوفر مثاالً 
 .وقد أحاط الفريق العامل علماً بتقريري فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -١١٠
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 مركبات الكربون يف حساب استهالكالبوليوالت (يلية  اموعة اهليدروكسةمتعددمعاملة   - دال
  اهليدروكلورية فلورية

حتتوي ورقة غرفة اجتماع مقدمة من ممثل اهلند الفرعي البند هذا لرئيس املشارك يف إطار قدم ا  -١١١
 السابقة املزج يف ةفلوري ةكلوريمشروع مقرر بشأن تأكيد حالة مركبات الكربون اهليدروعلى 
، بوصفها مواد خاضعة للرقابة مبوجب )البوليوالت(يلية كساملتعددة اموعة اهليدروركبات امل
  .توكول مونتريالبرو
وقال ممثل اهلند، شارحاً مشروع املقرر، إن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تكون   -١١٢

السابقة البوليوالت وهذه . يف صناعة الرغاوى متعددة اليوريثانالبوليوالت بصورة منوذجية ممزوجة يف 
ومبا أنه . تبادهلا جتارياً بني البلداناملزج تصنع على نطاق ضخم نسبياً، وختصص لتطبيقات معينة ويتم 

جرى التعجيل جبدول التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، أصبح من اجلوهري البت 
ينبغي اعتبارها مواد خاضعة للرقابة بوليوالت فيما إذا كانت املواد املستنفدة لألوزون املرتبطة بال

حامسة  رد واضح على هذا السؤال سيكون ذا أمهية وأضاف أن توفري. مبوجب بروتوكول مونتريال
وأضاف أن التوجيه .  من الربوتوكول٥ من املادة ١بالنسبة إىل أطراف عديدة تعمل مبوجب الفقرة 

احلايل من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ومن اجتماع األطراف يدعم فكرة أن املواد املستنفدة 
 وينتظر أن يؤكد اجتماع األطراف .هي مواد خاضعة للرقابةوليوالت بألوزون وسابقة املزج يف الل

  .ذلك
وافق عليها وأعرب عدة ممثلني عن تأييدهم لالقتراح املقدم من اهلند وذكروا أن املمارسة اليت   -١١٣

البيانات إذا كانت الصندوق املتعدد األطراف يف إبالغ البيانات عن املواد املستنفدة لألوزون هي أنه 
  .بشكل منفصلكل مادة تبني كميات ادتني أو أكثر، علق مبتت

 عن رأي بأن املقترح سوف ينحرف عن املمارسة واغري أن عدداً من املمثلني اآلخرين، أعرب  -١١٤
 وأن ٥ من املادة ١الراسخة يف حساب خطوط األساس بالنسبة إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 بعناية كل اهليئات، وأمانة األوزون، واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد املسألة حتتاج إىل أن تنظر فيها
وقالوا إن تغيري هذه املمارسة قد يزيد االستهالك ويثري الشك يف اجلدول الزمين للتخلص . األطراف
. وينبغي أن يعاد حساب خطوط األساس وقد يتعني على البلدان أن تعدل أنظمتها الداخلية. التدرجيي
، وقد يقتضي األمر ٥ من املادة ١ا املقترح تبعات خطرية بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة وهلذ

وأشري إىل أن . إجياد رموز مجركية جديدة لوصف اجلهات اليت ستصبح املستهلكة النهائية لتلك املواد
كربون متويل مشروعات التخلص التدرجيي من مركبات الأهلية هذه املسألة قد أثريت بصدد 

وقد أرجأت اللجنة التنفيذية . املزجالبوليوالت السابقة ب واليت تشمل ١٤١ - اهليدروكلورية فلورية
اختاذ قرار بشأن هذه املسألة وطلبت إىل أمانة الصندوق أن تعد ورقة تقنية للنظر فيها يف االجتماع 

التنفيذية من حل هذه املسألة يف وجرى اإلعراب عن األمل يف أن تتمكن اللجنة . التايل للجنة التنفيذية
وقيل إنه إذا كان مثل هذا . قترح أن ينتظر أي إجراء آخر قرار اللجنة التنفيذيةا و،ذلك االجتماع

  .اإلجراء الزماً فيمكن مناقشته يف االجتماع الثاين والعشرين لألطراف
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 يدة بيانكا أبريوووافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال، يتشارك يف رئاسته الس  -١١٥
، إلجراء مزيد من املناقشة للمسألة وحماولة التوصل إىل )الدامنرك(والسيد ميكل سورينسن ) الربازيل(

  .اتفاق بشأن مشروع املقرر
اتفق على أن فريق االتصال مداوالت أورد بعدها رئيسه املشارك أن فريق االتصال أجرى   -١١٦

 الوارد بني قوسني معقوفني إشارة إىل انعدام توافق يف اآلراء مقروناً بكامل النصحييل مشروع املقرر 
أعضاء فريق أن بعض وأوضح  .النظر فيهملواصلة بشأنه، إىل االجتماع الثاين والعشرين لألطراف وذلك 

أن يطلب الفريق العامل من اللجنة التنفيذية، يف اجتماعها احلادي والستني، أن اقترحوا االتصال 
كفيلة باالستجابة للشواغل اليت أبدا األطراف بصدد متويل املشروعات ذات الصلة تستكشف السبل ال

أن يطلب إىل فريق أوضح أن بعض أعضاء فريق االتصال اقترحوا وإضافة إىل ذلك، . بالبوليوالت
 وصلته ‘‘البوليوالت املمزوجة بالكامل’’تعريف مصطلح أن يوضح التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

نتاج إمفهوم أن يوضح روع املقرر املقترح شوأن يطلب إىل مقدم م" املادة اخلاضعة للرقابة"ف بتعري
جابات عن هذه األسئلة رافداً للمناقشات اليت سيجريها االجتماع الثاين وستكون اإل. البوليوالت

  .والعشرين لألطراف بشأن هذه املسألة
الوارد يف رر، املوضوع بني قوسني معقوفني، ووافق الفريق العامل، على إحالة مشروع املق  -١١٧

  .مناقشتهواصلة جتماع الثاين والعشرين لألطراف ملالاملرفق األول هلذا التقرير إىل ا

   من بروتوكول مونتريال٢املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة   -سابعاً 

  ٢٠١٢ و٢٠١١تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية للسنتني   -ألف 
بشأن  فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديإىل العرض الذي قدمه الرئيس املشارك أشار   -١١٨

أنظر الفصل الثالث من هذا (. ٢٠١٢ و٢٠١١للسنتني ضرورية التعيينات إعفاءات االستخدامات 
  .، مث قدم البند الفرعي)التقرير
 من ١طراف العاملة مبوجب الفقرة ويف املناقشة اليت تلت ذلك، قال أحد املمثلني إن مجيع األ  -١١٩
 ينبغي أن تكون قادرة على احلصول على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة على أساس عادل ٥املادة 

وحتقيقاً هلذا الغرض ينبغي إجراء املزيد . وأن اإلعفاءات ينبغي لذلك أن متنح لتنفيذ تصدير هذه األجهزة
وأثنت لت ممثلة أخرى إن االجتاه يف التعيينات إجيايب ومشجع وقا. من املشاورات مع البلدان املصدرة

غري . على األطراف اليت قررت عدم تقدمي تعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية يف السنة الراهنة
أا أشارت إىل أن جلنة اخليارات التقنية الطبية وجدت صعوبة يف مجع املعلومات الوافية عما إذا كانت 

بون الكلورية فلورية ضرورية لالستخدام يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف خمتلف مركبات الكر
البلدان املستوردة وأعربت عن األمل يف أن يستمر العمل بصورة ثنائية وفيما بني الدورات لتحسني 

  .توفري املعلومات بشأن هذه النقطة
فّرت أيضاً قدراً من املعلومات أكثر مما وقال ممثل آخر إن األطراف اليت قدمت التعيينات و  -١٢٠

 وأعرب عن االرتياح ألن مصر، واجلمهورية .وفرته يف جوالت سابقة عن توافر البدائل يف أسواقها
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العربية السورية، والواليات املتحدة األمريكية مل تعد حتتاج إىل مركبات الكربون الكلورية فلورية 
األطراف عرب عن أمله يف أن يكون ذلك إيذاناً باستكمال تلك  وأألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

غري أنه أعرب عن القلق ألن االحتاد الروسي . حتوهلا عن تلك املركبات يف قطاع أجهزة االستنشاق
 يف برناجمه الفضائي وسأل عن املوعد الذي سيتم CFC-113يواصل طلب اإلعفاءات الستخدام املركب 

طلبت اليت  وأشار آخر إىل أن معظم األطراف .استخدام هذا املركبفيه إدخال البدائل ووقف 
أدىن مما طلبته يف تعييناا السابقة وأثىن على طلبت كميات إعفاءات ملركبات الكربون الكلورية فلورية 

  .ة لألوزوندجهود اللجنة التنفيذية يف تيسري االنتقال إىل استخدام مواد غري مستنف
ثلني على توصيات جلنة اخليارات التقنية الطبية بشأن تعيينات بلداا وعلق عدد من املم  -١٢١

ووافق ممثل االحتاد الروسي، على سبيل املثال، على خفض كمية . إلعفاءات االستخدامات الضرورية
 وذكر ممثل اهلند أن اللجنة وافقت على ، طنا٢١٢ًتعيينات بلده إلعفاءات االستخدامات الضرورية إىل 

  .ظر يف توصيتها بشأن تعيينات بلدهإعادة الن
وشرح ممثل بنغالديش تعيينات بلده لترشيحات االستخدامات الضرورية وذكر أن التلوث   -١٢٢

البيئي قد زاد بشكل حاد معدالت االعتالل والوفاة، مع ارتفاع أعداد املرضى الذين حيتاجون إىل 
األخرية األمر الذي جعل البلد يستمر يف استخدام أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف السنوات 

غري أنه أعرب عن . احلاجة إىل مركبات الكربون الكلورية فلورية الستخدامها يف أجهزة االستنشاق
األمل يف أن يتمكن املصنعون يف بلده من إجياد بدائل ملركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول عام 

٢٠١١.  
يزال يف عملية التحول إىل املنتجات  غم من أن بلده الرنه بالأ وذكر ممثل الواليات املتحدة  -١٢٣
تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية وقد حيتاج يف املستقبل إىل طلب مزيد من   اليت ال

أن التقدم احملرز يف استحداث بدائل ملركبات الكربون الكلورية فلورية كان معناه أن  التمديدات، إال
  . إعفاءات هلذه السنةبلده ليس حباجة إىل

وقال ممثل باكستان إنه بالرغم من أن بلده قد استورد عشرة أطنان من مركبات الكربون   -١٢٤
الكلورية فلورية من الصني، فإن رفض منح بلده إعفاءات لالستخدامات الضرورية سوف يؤثر بصورة 

  .ضارة على عدد كبري من املرضى
 األطراف مناقشات ثنائية مع جلنة اخليارات التقنية الطبية واقترح الرئيس املشارك أن تعقد  -١٢٥

املناقشات إىل االجتماع الثاين تلك نتائج اللجنة وأن تقدم إلجراء مزيد من التحليل ملقترحات 
  .والعشرين لألطراف
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 إىل االحتاد نتائج بعثة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية الطبية التابعة له  -باء 
الروسي الستعراض حتول ذلك البلد إىل أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من مركبات 

  )٢١/٤املقرر (الكربون الكلورية فلورية 
 من املقرر ٨ يف الفقرة تأشار الرئيس املشارك لدى تقدمي هذا البند إىل أن األطراف طلب  -١٢٦
 االقتصادي استعراض حتول االحتاد الروسي إىل استعمال أجهزة التقييمالتكنولوجيا ومن فريق ، ٢١/٤

 توخلص النتائج اليت انته.  فلوريةاستنشاق باجلرعات املقننة اخلالية من مركبات الكربون الكلورية
  .، وأعلن فتح الباب للمناقشة٢٠١٠ فرباير/ يف شباطبعثة االستعراض إليها 
وقال إن حكومته، لكي تشجع تنفيذ . اً للوضع الراهنقدم ممثل االحتاد الروسي عرضاً عام  -١٢٧

مشروع ملساعدة املنتجني الروس ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة على التحول إىل استخدام مواد 
بديلة، شكلت فريق عمل من اجلهات صاحبة املصلحة يضم ممثلني لألجهزة احلكومية، ومنتجي أجهزة 

واستعرض التقدم يف التحرك حنو تصميم . بون الكلورية فلوريةاالستنشاق ومستوردي مركبات الكر
وإنتاج مناذج جديدة من أجهزة االستنشاق ووضع القواعد املنظمة هلا، وأعرب عن أمله يف أن يستمر 

وتأمل حكومته يف أن تستطيع، مبساعدة منظمة األمم املتحدة للتنمية . التنفيذ على وجه السرعة
ضارة بطبقة األوزون يف أجهزة االستنشاق   ملية التحول إىل استخدام مواد غريالصناعية، االنتهاء من ع

  .٢٠١٢باجلرعات املقننة حبلول اية 
قال أحد املمثلني إن حكومته ترغب يف تشجيع اجلهود اليت يبذهلا االحتاد الروسي وتتطلع إىل   -١٢٨

لية من مركبات الكربون الكلورية مساع املزيد عن التحول إىل أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة خا
انتهى إليه الفريق من أن العقبة الرئيسية تتمثل يف نقص التمويل الالزم  وأشار ممثل آخر إىل ما. فلورية

. لتمكني شركتني تنتجان مواد االستنشاق يف الوقت احلاضر يف االحتاد الروسي من تغيري عملياما
  .هذه املسألةالتعليق على املنفذة وكاالت الوطلب من 

قال ممثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية إن املنظمة أبلغت أمانة مرفق البيئة العاملية يف   -١٢٩
ن مناقشات جتري يف الوقت احلاضر وأضاف أ. الفترة األخرية بأا ستقدم اقتراحاً بشأن متويل املشروع

وقدم إيضاحات .  طلبه مرفق البيئة العامليةع الشركتني بشأن املشاركة يف متويل املشروع، وهذا مام
  .أخرى بشأن املشروع

أحاط الفريق العامل علماً بتقرير الفريق واجلهود اليت يبذهلا االحتاد الروسي يف التعامل مع   -١٣٠
  .مسألة أجهزة استنشاق باجلرعات املقننة خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية

  ٢٠١٢ و٢٠١١ستخدامات احلرجة لعامي تعيينات إعفاءات اال  -جيم 
املعنية للجنة اخليارات التقنية املشاركان ، الرئيسان  ماركوت والسيدة إيان بورترقدم السيد  -١٣١
للجنة، املشاركني اآلخرين ربوميد امليثيل، عرضاً عن تعيينات االستخدامات احلرجة نيابة عن الرئيسني ب

، خلصا فيه النتائج الواردة يف تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم انو بيزالسيد حممد البصري والسيدةومها 
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 لربوميد امليثيل ٢٠١٠لالستخدامات احلرجة لعام االقتصادي عن التوصيات املؤقتة بشأن التعيينات 
  .واملسائل ذات الصلة بذلك

تخدامات ت االساإعفاء يف تاالجتاهامعلومات عن  بورتر ولدى عرض املسألة، قدم السيد  -١٣٢
وأشار إىل أنّ احلجم . ٥ من املادة ١األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة لدى  ٢٠٠٥منذ عام  احلرجة

  الكلي الستهالك بروميد امليثيل املعتمد أو املوصى به لالستخدامات احلرجة قد اخنفض من
 ٢٠١٢ و٢٠١١ ي وأنّ التعيينات لعام٢٠١٠ طن يف عام ٣,٩٥٤  إىل٢٠٠٥ طن يف عام ١٦ ٠٥٠

وبلغت التوصيات املؤقتة جلميع . يف اجلولة احلالية واصلت اخنفاضها، وإن كان ذلك بوتائر متفاوتة
 ٢٠١١ لعام اً طن٢٣٢ ٥٣١ مقداره  ما٢٠١٠ للرقابة لكافة األطراف يف عام االستخدامات اخلاضعة

 لعام انطنأ ١ ٢٦١ ٣٠٤و)  وافق عليها االجتماع احلادي والعشرين لألطرافاًطن ٢  ٩٢٨ إضافة إىل(
 يف اً طن٣  ١٣٢,٤ ومل تأخذ اللجنة يف احلسبان املخزونات احلالية من بروميد امليثيل وقدرها. ٢٠١٢

  .٢٠٠٥ عنها يف عام اً مبلّغاًطن ١٠ ٥٩٢ ٦٧٩  مقارنة مبقدار٢٠٠٩اية عام 
 بروميد امليثيل يف وبعد ذلك قدم التوصيات املؤقتة بشأن التعيينات الواردة واملتعلقة باستخدام  -١٣٣

 تعييناً هلذا االستخدام ٢٧وتلقت اللجنة ما جمموعه . ٢٠١٢ و٢٠١١معاجلة التربة قبل الزراعة لعامي 
وإضافة إىل ذلك، تلقت اللجنة طلباً . ٢٠١١ تعييناً لعام ١٨ و٢٠١٠ تعيينات لعام ٩: للجولة احلالية

وقد أُوصي الحقاً . ٢٠١١ لنبات الفراولة لعام أطنان للسوق اجلارية ٥,٩٥تكميلياً من استراليا بشأن 
، استمرت مخسة ٢٠٠٥ومن بني األطراف التسعة اليت قدمت تعيينات منذ عام . باعتماد هذا الطلب

عيينات تتعلق بتسعة يات املتحدة واليابان يف تقدمي تأطراف فقط هي استراليا وإسرائيل وكندا والوال
  .قطاعات من صناعة البستنة

 تعيينات لإلعفاءات يف اجلولة احلالية وأفادت بأا لن تقدم ١٠ إن إسرائيل قدمت وقال  -١٣٤
 تعيينات يف اجلولة احلالية وأفادت بأا لن ٦ بأن اليابان قدمت وأفاد أيضاً. تعيينات يف اجلوالت القادمة

  .تقدم تعيينات الستخدامات املياه يف اجلوالت القادمة
 ٢٠١١يف عام   الستخدامات التربةاًطن ٢٣٠ ٤٤٧ ؤقتة بشأنواختذت اللجنة توصيات م  -١٣٥

 يف اًطن ١ ١٦٤ ٤٥٢و) ألطرافاحلادي والعشرين لجتماع اال اعتمدها اًطن ٢ ٠٣١ ٣٨٢ إضافة إىل(
  .٢٠١١عام ل ناطنأ ١٠٧ و٢٠١٠عام ل أطنان ٨ومل تضع اللجنة توصية بصدد . ٢٠١٢عام 
 التعيينات ٢٠١٢قدمتا لعام ) اًطن ٥ ٢٦١(وكندا ) اًطن ٢٩ ٧٩٠(وأوضح ، أنّ استراليا   -١٣٦

 للسوق اجلارية لنبات الفراولة وأنّ التخفيضات املستقبلية يف التعيينات ٢٠١١نفسها اليت قدمتاها لعام 
وخفضت إسرائيل واليابان .  أو لغرز النباتات يف الركائزPic 100 وMI/Picتعتمد على تسجيل 
وأجرت الواليات املتحدة ختفيضات كبرية .  يف املائة على التوايل٤ائة و يف امل٢٠الكميات املعينة بنسبة 

وسيكون إحداث مزيد من ).  يف املائة الستخدامات ما قبل الزراعة٤٨بلغ جمموعها (يف عدة قطاعات 
ثنائي الكلوروبكرين و/ جديدة، السيما أيوديد امليثيلالتخفيضات أمراً عسرياً إذا مل يتم تسجيل بدائل

  .يثيل ثنائي الكبرييتيدامل
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وذكر أنه قد متت ختفيضات كبرية يف عدة قطاعات رئيسية، مبا يف ذلك زراعة الطماطم   -١٣٧
  .ل ونظام ثالثي للتبخرييوالبساتني يف الواليات املتحدة بسبب تسجيل واعتماد أيوديد امليث

من لتدرجيي يف املستقبل االتخلص عدد من املسائل اهلامة بشأن ، سلط الضوء على ويف اخلتام  -١٣٨
ل يف معاجلة التربة قبل الزراعة، ذلك أن أكرب ختصيص متبقٍ، بالنسبة لزراعة ياستعماالت أيوديد امليث

الفراولة يف الواليات املتحدة، أصبح من الصعب وجود بدائل له بسبب القواعد التنظيمية الداخلية، وأن 
وقال إنه طُلب إىل الطرف أن . ليسجيل أيوديد امليثالتخفيضات يف املستقبل يبدو أا تتوقف على ت
وأضاف أن الواليات املتحدة تواصل إعادة تصنيف . يعرض خطة عمل للتخفيضات املمكنة يف املستقبل

 تدرج استعماالت مصنفة على أا استعماالت مستهدفة اليتبعض االستعماالت يف التربة قبل الزراعة 
ماالت للحجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن بينما تعتربها لغري احلجر الصحي بوصفها استع

وقد ). مثل شجريات الغابات وزهور الكاالديوم والورود(التدرجيي للتخلص أطراف أخرى خاضعة 
أُبدي بعض القلق من أن هذه االستعماالت ليست استعماالت من أجل آفات احلجر الصحي، ولذلك 

وحث األطراف على .  احلجر الصحي وإجراءات ما قبل الشحنقد ال تكون مؤهلة لإلعفاء ألغراض
أن تقرر الظروف اليت تعترب فيها االستعماالت لتحضري التربة قبل الزراعة ألغراض اإلنبات مؤهلة 

  . ما قبل الشحنمعاجلاتلإلعفاء ألغراض احلجر الزراعي و
 امليثيل يف أغراض احلجر وحتدثت السيدة ماركوت عن اعتماد بدائل الستخدامات بروميد  -١٣٩

وقد قُدمت مثانية تعيينات ملثل هذه . الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن فيما يتعلق باهلياكل والسلع
 للسلع يف استراليا ٤ لتجهيز األغذية يف كندا والواليات املتحدة، و٤: االستخدامات يف اجلولة احلالية
نت من  أطنان، ولكن اللجنة متك١٨٥ ٧٠٤لتعيينات وبلغت مجلة هذه ا. واليابان والواليات املتحدة

  . فقطاً طن١٠١ ٠٢٣التوصية مبقدار 
وحتدثت عن عدة شواغل، مشرية إىل أن التقدم قد توقف بالنسبة لغالبية االستخدامات يف   -١٤٠

 كثرية مل ختفض اً ألن أطرافاًصاد ومعاجلات ما قبل الشحن، نظرأغراض احلجر الزراعي بعد احل
وتشعر اللجنة الفرعية املعنية باهلياكل والسلع بالقلق من أنه بدون .  اليت عينتها يف اجلولة احلاليةالكميات

زيادة التركيز على البحوث، وموافقات منتظمة على البدائل، والتزام يطالب باستخدام البدائل املتاحة، 
وأضافت أن الشواغل بشأن . فإن التعيينات قد تستمر على املستويات احلالية لعدة سنوات أو أكثر

تكلفة فلوريد السلفوريل وآثاره البيئية تقلل من اعتماد هذا البديل الرئيسي، كما أن قدرة فلوريد 
. السلفوريل العالية على إحداث االحترار العاملي ميكن أن تسهم يف مواصلة استخدام بروميد امليثيل

وحثت اللجنة األطراف . ئل لتطبيقات عديدةويبدو أن هناك عدة مسائل تنظيمية تؤجل اعتماد البدا
على تشجيع االستثمار يف املعاجلة احلرارية، اليت تعد فعالة يف كثريٍ من التطبيقات وال حتتاج إىل 

، أشارت إىل أن اللجنة الفرعية املعنية باهلياكل والسلع طالبت باختبار البدائل يف مرافق اً وأخري.تسجيل
إدراج حقائق مفصلة عن هذه التجارب يف التعيينات إلعفاءات االستخدامات جتهيز األغذية وأنه ينبغي 

  .احلرجة
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التدرجيي التخلص ويف املناقشات اليت تلت ذلك أقر أحد املندوبني بأنه حدث تقدم كبري يف   -١٤١
 بعض اخنفاض يف التعيينات مع أن معدل التخفيضات تباطأ يفبروميد امليثيل، وأنه نتج عن ذلك من 
ذكرته إسرائيل من أا لن تقدم مزيداً من الطلبات بعد اجلولة  ورحب على وجه اخلصوص مبا. االتاحل

، وبالتقدم ٢٠١٣استعماالت التربة قبل عام من التدرجيي تخلص احلالية، وخبطة عمل اليابان بشأن ال
تعماالت التربة قبل بروميد امليثيل الستعيينات الكبري الذي حتقق يف الواليات املتحدة يف ختفيض 

إالّ أنه أبدى إحساساً بالقلق ألن كثرياً من مقدمي الطلبات إما أم قدموا معلومات غري كافية . الزراعة
وذكر أن . ٩/٦أو أم مل يبذلوا اجلهد الالزم يف العثور على بدائل واستخدامها، كما يدعو إليه املقرر 

ذلك، استعمال بروميد امليثيل لنفس الغرض النهائي حتت بند الواليات املتحدة قد طلبت، عالوة على 
وقال إنه . ما قبل الشحنمعاجلات اإلعفاء لالستعماالت احلرجة وحتت بند اإلعفاء للحجر الزراعي و

حلجر الزراعي ايعتزم إثارة املسألة يف سياق املقترح املقدم بشأن مشروع مقرر عن استعماالت 
 نوفمرب/الثاينلعرضه على االجتماع الثاين والعشرين لألطراف يف تشرين ما قبل الشحن معاجلات و

  .من جدول األعمال) د (٧، ملناقشته يف إطار البند ٢٠١٠
ملعلومات ورداً على سؤال عن الكيفية اليت سيعالج ا الفريق الفجوات وأوجه النقص يف ا  -١٤٢

عبارات دف أضاف ، أن الفريق  الفريقعضاءأوضح أحد أاملقدمة من األطراف عن تقدمي التعيينات، 
إىل حتقيق مزيد من الشفافية؛ وأن الفريق، وإن كان قد جلأ يف املاضي إىل استعمال بيانات من جماالت 

  .أخرى، فإن اإلبالغ الناقص للبيانات يف هذه اجلولة واجلوالت الالحقة لن يتيح له القيام بذلك
يق يف حتديث تقييماته، أوضح أحد أعضاء الفريق أن الفريق ورداً على سؤال حول ج الفر  -١٤٣

يأخذ يف اعتباره التطورات اجلديدة قبل وضع توصيات ائية، وأنه يبلِّغ عن التسجيالت اجلديدة يف 
  .تقاريره اليت تعد مرتني يف السنة

فض، قال أحد واستجابة للمشاعر اليت أثارها اثنان من املندوبني إزاء تناقص معدالت اخل  -١٤٤
  .لالستعماالت احلرجةتعييناا أعضاء الفريق إن مجيع البلدان تقوم بتخفيض 

توقف فيه تورداً على عدة طلبات مقدمة إىل الفريق بشأن إبداء الرأي حول الوقت الذي   -١٤٥
ف الستعماالت احلرجة، قال أحد أعضاء الفريق إن كل طرتعيينات لاألطراف عن تقدمي طلبات بشأن 
بروميد امليثيل، وأن الفريق ال يستطيع أن يقرر من النهائي التخلص يتخذ قراراته اخلاصة بشأن موعد 

لتخلص  طرف ما مل يقدم هذا الطرف للفريق خطة عمله ليالتدرجيي لدى ألتخلص املوعد احملتمل ل
  .التدرجيي

قتصادي بشأن مسائل اإلعفاء التقرير الذي اُعد حتت إشراف فريق التكنولوجيا والتقييم اال  -دال 
 )٢١/١٠املقرر (لشحن معاجلات ما قبل األغراض احلجر الزراعي و

 من ١٥٧ إىل ٨٩عرض الرئيس املشارك هذا البند فأشار إىل أنه ميكن االطالع يف الصفحات   -١٤٦
ما قبل معاجلات  على تقرير أويل بشأن تطبيقات احلجر الزراعي و٢٠١٠ لعامالتقرير املرحلي للفريق 
فريق أن ال الذي طلب من ٢١/١٠وقال إن التقرير مت إعداده استجابة للمقرر . الشحن لربوميد امليثيل

 للمعلومات املتاحة عن اإلمكانية التقنية واالقتصادية للبدائل واحتمال إتاحتها يقدم استعراضاً
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اد التغليف اخلشبية ما قبل الشحن لألخشاب املنشورة ومومعاجلات الستعماالت احلجر الزراعي و
أن يقدم تقريراً عن مدى ووالبقول واملواد الغذائية املشاة، واستعماالت التربة قبل الزراعة واألخشاب؛ 

 ١-٩أن يقدم حتديثاً للجدول واإلتاحة احلالية ومعدالت التغلغل يف السوق لبدائل تلك االستعماالت؛ 
قدم عرضاً ملشروع املنهجية اليت يستعملها الفريق يف أن يو؛ ٢٠٠٩الوارد يف تقرير فرقة العمل لعام 

  .تقييم اجلدوى التقنية واالقتصادية للبدائل
راعي ومعاجلات ما قبل وقدمت السيدة بيزانو، بوصفها رئيسة للجنة الفرعية املعنية باحلجر الز  -١٤٧

راعي ومعاجلات ما قبل ك بروميد امليثيل يف أغراض احلجر الزال للمسائل املتصلة باستهاًالشحن، عرض
 طالب اللجنة بإعداد تقرير عن مثل هذه املسائل لالجتماع ٢١/١٠الشحن، مشريةً إىل أن املقرر 

وبدأت بعرض معلومات عن االستهالك العاملي لربوميد امليثيل يف االستخدامات ألغراض احلجر . احلايل
لعام قد اخنفض يف العامني األخريين، مع الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، مشريةً إىل أن االستهالك ا

 من الربوتوكول، وأنه اخنفض ٥ من املادة ١زيادة االستهالك يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
وقد اخنفض االستهالك يف الواليات املتحدة بدرجة كبرية إىل . بدرجة كبرية يف األطراف غري العاملة

ذلك يقل عن ألف طن مقارنةً باستهالك أطراف أخرى ، وأنه ب٢٠٠٦أقل من ربع االستهالك عام 
ومن املتوقع أن يعلن االحتاد األورويب عن توقف االستهالك . ٥ من املادة ١ليست عاملة مبوجب الفقرة 

 من مجيع استخدامات بروميد اً، حيث جيري التخلص تدرجيي٢٠١١ير ينا/كانون الثاين ١اعتبارا من 
 ١٣وقد أفاد . ت ما قبل الشحن ومعاجلازراعي أغراض احلجر اليفامات امليثيل مبا يف ذلك االستخد

ويعد االستهالك .  عن استهالك جتاوز مائة طن٥ من املادة ١ من األطراف العاملة مبوجب الفقرة اًطرف
خيتلف من عامٍ إىل آخر، إال أنه  للغاية مقارنة جبميع األطراف األخرى، ويف حني أنه اًيف الصني عالي

 عن ٥ من املادة ١وقد أعلنت األطراف اُألخرى العاملة مبوجب الفقرة .  الزيادة بشكل عاميفآخذ 
ويتضح من حتليل أمناط االستهالك اإلقليمي أن االستهالك يتزايد . اً طن سنوي٨٠٠استهالك أقل من 

  .يف آسيا، ومبعدلٍ أقل بكثري يف أفريقيا وأمريكا الالتينية
 مدى توفر مواد بديلة: وهي ٢١/١٠سندة إىل الفريق مبوجب املقرر وأشارت إىل املهام امل  -١٤٨

قبل الشحن ومعدل تغلغلها يف  ات ماومعاجل احلجر الزراعي  أغراض لالستخدام يفلربوميد امليثيل
اخلشب  ، أياألسواق وعالقتها مبتطلبات التنظيم والعوامل األخرى اليت تتحكم يف استخدامها كبدائل

لتغليف اخلشبية، واحلبوب، واملواد الغذائية املماثلة، ومعاجلة التربة قبل زراعتها، والكتل املنشور، ومواد ا
وتقدمي تقديرات لكمية بروميد امليثيل اليت ميكن إحالهلا هلذه األغراض؛ ووضع مسودة منهجية  ؛اخلشبية

 تقبل على استخدام األطراف، لتقدير أثر أي قيود تفرض يف املستميكن أن يستخدمها الفريق، إذا طلب
وأوضحت أنه عند تقييم مالءمة . مليثيل يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحنبروميد ا

البدائل، فإنه توجد عوامل خمتلفة تفسر جدواها التقنية، منها على سبيل املثال ما إذا كان باستطاعتها 
قبولة من الناحية اللوجستية أو تقلل من مكافحة اآلفات على مستوى مالئم للوقاية، وما إذا كانت م

 من حيث أثرها على العائد اًيها؛ وما إذا كانت جمدية اقتصاديإمكانية تسويق السلع اليت تستخدم ف
 يف السوق؛ باإلضافة إىل عوامل اً فيها؛ وما إذا كانت تسبب ارتباكالصايف من السلع اليت تستخدم

 مرخصة من اهليئات الرقابية ذات الصلة ومسجلة حسب أخرى منها على سبيل املثال ما إذا كانت
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وأعطت أمثلةً لبدائل لفئات االستخدامات الرئيسية األربعة، موضحةً يف كل حالة جدواها . االقتضاء
التقنية واالقتصادية وتغلغلها احلايل يف السوق، وأشارت إىل أن األمثلة املفصلة للبدائل وكيفية تقييمها 

  .٢٠١٠ من التقرير املرحلي لعام ٢ من الد ١٢٠ - ٩٦نوقشت يف الصفحات 
وناقشت بعد ذلك تقدير اللجنة الفرعية لكمية بروميد امليثيل املستخدمة حالياً يف أغراض   -١٤٩
 الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن يف أهم الفئات األربع اليت ميكن إحالهلا ببدائل متاحة حالياً يف راحلج

وطبقاً حلسابات اللجنة .  واألطراف غري العاملة ا٥ من املادة ١ ةب الفقراألطراف العاملة مبوج
ومتثل .  يف املائة من بروميد امليثيل املستخدم يف الفئات األربع٤٧ و٣١الفرعية فإنه ميكن إحالل ما بني 

  . يف املائة من مجيع استخدامات بروميد امليثيل القابلة لإلحالل٢٧هذه الكمية 
بعد ذلك إىل أن أحد األطراف قد صنف استخدام بروميد امليثيل لتبخري التربة قبل وأشارت   -١٥٠

وهذا . زراعتها باعتبارها أحد االستخدامات يف أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
االستخدام هو لغرض إكثار املواد املشحونة عرب أحد البلدان أو حدود إحدى الدول، وهو مطلوب 

وأفاد الطرف بأنه بالنسبة لبعض . يق الرمسي لصحة النبات بالنسبة ملواد اإلكثاركشرط للتصد
 يف طائفة ٢٠٠٥ طن من بروميد امليثيل على هذا النحو يف عام ١٥٠٠القطاعات مت استخدام حنو 

ويتضح من استعراض . واسعة من مواد اإلكثار مثل سالالت الفراولة، ونباتات الزينة، واملشاتل احلرجية
ر قامت به اللجنة الفرعية للمعلومات الرمسية اليت قدمها الطرف أن االستخدام ميكن أن يتجاوز هذه آخ

والحظت اللجنة أن هذا االستخدام لربوميد امليثيل من جانب الطرف . الكمية يف الوقت احلاضر
وقد . راعييستهدف اآلفات املتوطنة وغري اخلاضعة للحجر الزراعي وليس اآلفات اخلاضعة للحجر الز

استعاضت أطراف أخرى عن بروميد امليثيل يف مواد اإلكثار ببدائل عن طريق عمليات تعيينات 
إلعفاءات االستخدامات احلرجة، وكانت البدائل متاحة ومسجلة لدى الطرف الستخدامها يف أماكن 

تخدامات ميكن  يف املائة من االس٥٠ونتيجة لذلك، قدرت اللجنة أن نسبة . معينة وحتت ظروف معينة
البيانات يف الوقت املناسب من  اًدير حساباا إذا قدم الطرف مزيدوهلذا ستعيد اللجنة تق. إحالهلا

  .إلدراجها يف التقرير النهائي عن التعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة
ميات وانتقلت بعد ذلك إىل مسودة املنهجية املطلوبة من األطراف لتقدير أثر وضع حد لك  -١٥١

بروميد امليثيل املستهلكة ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، موضحةً أن اللجنة قد 
وتضمنت على سبيل املثال الفكرة القائلة بأن . حبثت عددا من املبادئ العامة يف حتليلها هلذه املسألة

ت غري مرغوبة ميكن أن معاجلات الصحة النباتية سهلت التجارة يف حني أن تدنية خماطر دخول آفا
 بيئية؛ وأن بروميد امليثيل املستخدم ألغراض احلجر الزراعي اًسبب خسارة اقتصادية كبرية وأضراري

 من األطراف لتسهيل التجارة مع اًند الدخول بواسطة عدد قليل نسبيومعاجلات ما قبل الشحن يطبق ع
ن السهل إحالهلا بعد ارتباكها؛ وأن كثري من األطراف األخرى؛ وأن تدفقات التجارة مهمة وليس م

االتفاقات الثنائية بني األطراف ضرورية بالنسبة لبعض اآلفات وقد يستغرق عقدها سنوات كثرية؛ وأن 
إمكانية إحالل بروميد امليثيل يتوقف على ظروف السلع املعرضة لآلفات، واللوائح، واالقتصادات، 

  .وإمكانية تسويق املنتج، وعوامل هامة أخرى
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وسيكون من بني اخلطوات احملددة اليت سيلزم اختاذها عند حبث مثل هذه املنهجية التمييز بني   -١٥٢
كمية بروميد امليثيل املستخدمة ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن بالنسبة للواردات 

روميد امليثيل يف والصادرات؛ وتركيز التحليل يف البداية على األطراف اليت تستهلك أعلى كمية من ب
أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن؛ واحلصول على بيانات حديثة عن االستخدامات يف 
أغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن؛ وحبث اللوائح أو التدابري اليت تتطلب استخدام 

ة تغيري هذه اللوائح أو بروميد امليثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، وإمكاني
 ألنه من السهل اًخدم يف أغراض احلجر الزراعي، نظراإلجراءات؛ والتركيز على بروميد امليثيل املست

إحالل بروميد امليثيل فيما يتعلق مبعاجلات ما قبل الشحن؛ وحبث اجلدوى االقتصادية من حيث 
دام؛ وحبث الطرق اليت استخدمت يف العائدات الصافية ألحد البدائل يف إطار شروط مقترحة لالستخ

بعض البلدان للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل املستخدم ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل 
  .الشحن، مبا يف ذلك أمثلة على حاالت النجاح والفشل

 بروميد امليثيل وأشار أحد املندوبني إىل التقرير فذكر أنه يدرِك احلاجة إىل التحقيق يف استعمال  -١٥٣
ما قبل الشحن وأن هذه املادة الكيميائية ضرورية حلماية معاجلات الستخدامات احلجر الزراعي و

وقال إن لديه عدة أسئلة بشأن التقرير حتتاج . التنوع البيولوجي وتسهيل التجارة وغري ذلك من املصاحل
ووافق أحد املندوبني اآلخرين على .  الفريقإىل ردود تفصيلية، واقترح أن يقدم هذه األسئلة حتريرياً إىل

هذا املقترح، واقترح يف نفس الوقت، ملصلحة الشفافية، إتاحة مجيع األسئلة واإلجابات إىل مجيع 
  .ووافق الفريق على قبول األسئلة كتابة وإتاحة اإلجابات جلميع األطراف. األطراف
حلجر اأغراض ال بروميد امليثيل يف وأعرب مندوب آخر عن اتفاقه يف الرأي بأن استعم  -١٥٤

ما قبل الشحن ييسر التجارة وحيمي البلدان من هجمات اآلفات الضارة اليت ميكن معاجلات الزراعي و
 ما قبل معاجلاتوذكر أن فرقة العمل املعنية باحلجر الزراعي و. أن تسبب خسارة اقتصادية كبرية

 ما قبل الشحن معاجلاتألغراض احلجر الزراعي و ذكرت أن مستوى استعمال بروميد امليثيل ،الشحن
وفيما يتعلق بالقطاعات اليت تستخدم فيها بروميد امليثيل ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ، اًظل ثابت

تقوم على أساس التقديرات، للسنة احلالية أرقامها ما قبل الشحن فقد اعترفت اللجنة الفرعية بأن 
 من األطراف، هي فقط اليت أبلغت بيانات حول هذا ١٩٦ من األطراف، من جمموع ٢٤  ألن

بروميد امليثيل ية اليت استعمل ا كيفالتقدمي البيانات اليت تبين املسامهة بوناشد األطراف . املوضوع
  .حلماية البلدان من األنواع الشديدة الضرر

رر بشأن احلجر وعرض ممثل االحتاد األورويب ورقة قاعة اجتماع تشتمل على مشروع مق  -١٥٥
وأثناء مناقشة . ما قبل الشحن لعرضه على االجتماع الثاين والعشرين لألطرافمعاجلات الزراعي و

االجتماع احلادي والعشرين لألطراف ملشروع مقرر بشأن نفس املوضوع قدمه االحتاد األورويب 
تعماالت احلجر أوضحت بلدان كثرية أا حتتاج لوقت أزيد قبل أن تفكر يف فرض قيود على اس

 ملقترح يف االجتماع احلايلقدم هذا اياالحتاد األورويب ولذا فإن . الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن
 وقال إن املعلومات املقدمة يف تقرير .ملتابعة املقترح الذي قدمته األطراف لالجتماع احلادي والعشرين

ة يف بروتوكول مونتريال عن طريق تسهم يف سد الفجوات املتبقيميكن أن  ٢٠١٠الفريق عن عام 
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ما قبل الشحن بالنسبة لربوميد امليثيل، وهي آخر معاجلات معاجلتها الستعماالت احلجر الزراعي و
االستعماالت اليت تعترب من املصادر الكبرية لالنبعاثات للمواد املستنفدة لألوزون غري اخلاضعة للرقابة 

  .مبوجب الربوتوكول
املقرر، يطلَب من األطراف استعراض معايريها للصحة النباتية وغريها من ومبوجب مشروع   -١٥٦

اليت تتطلب استعمال بروميد امليثيل بغرض إتاحة استعمال وسائل أو ذات الصلة معايري التجارة 
إجراءات بديلة ملعاجلة توفّر مستوى مناسباً من احلماية؛ يطلب أيضاً من األطراف االمتناع عن تصنيف 

يكون هذا  ما قبل الشحن حني المعاجلات ال بروميد امليثيل الستخدامات احلجر الزراعي واستعم
 عليها األطراف يف تما قبل الشحن اليت اتفقمعاجلات التصنيف متفقاً مع تعاريف احلجر الزراعي و

ارات ؛ يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنته اخلاصة باخلي١١/١٢ و٧/٥املقررين 
التقنية لربوميد امليثيل تقدمي تقرير إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي والثالثني 
يتضمن تقييماً للجدوى التقنية واالقتصادية لبدائل املعاجلة بربوميد امليثيل يف فئات االستعمال األربع 

احلد من كميات إنتاج بروميد امليثيل واستهالكه الرئيسية، ألثر تنفيذ تلك البدائل، لآلثار املترتبة على 
 وسوف يطلب إىل أمانة . ما قبل الشحنمعاجلاتيف مجيع االستعماالت اخلاصة باحلجر الزراعي و

قدمها األطراف توسائر البيانات اليت البيانات األوزون أن تستعرض مدى اكتمال واتساق تقارير 
 إىل اآلن وأن تطلب من األطراف ٢٠٠٥ابقة اعتباراً من عام  استجابة للمقررات الس٧ مبوجب املادة

  .تقدمي أي بيانات تكون ناقصة يف تلك التقارير
ستعماالت اصنف بعض يأحد األطراف وأشار ممثل االحتاد األورويب إىل أن الفريق ذكر أن   -١٥٧

 نيفاتظر بأن تلك التصنال ةيف وجهالفريق وذكر أنه يشارك . التربة باعتبارها استعماالت حجر زراعي
وأضاف أن .  عليها األطرافتما قبل الشحن اليت اتفقمعاجلات ال تتفق مع تعريف احلجر الزراعي و
 وطلب أيضاً أن .متسقة لدى مجيع األطرافإلعفاءات كون اتهذا املوضوع حيتاج إىل حلّ لكي 

  .ال ينشأ ملناقشة هذا املوضوعيشارك أعضاء جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف أي فريق اتص
ورداً على املقترح ذكر اثنان من املندوبني أم حيتاجون إىل مزيد من الوقت للتشاور مع   -١٥٨

 وقال أحد املمثلني إن من .عواصمهم ومع أصحاب املصلحة احملليني اآلخرين قبل التعليق على املقترح
 يف جمال الصحة النباتية، وأن بروتوكول اربائهبصورة أكمل مع خنخرط تاملهم بالنسبة لألطراف أن 

مونتريال حيتاج إىل التواصل بدرجة أكرب مع املعاهدة الدولية لوقاية النباتات، اليت لديها قدر كبري من 
  .الدراية واخلربة بشأن الظروف اليت حتتاج إىل استخدام بروميد امليثيل فيها

 أي منتجات من بروميد امليثيل ألغراض احلجر يستعمل وذكَر أحد املندوبني أن بلده ال  -١٥٩
 ما قبل الشحن، وأنه توجد بدائل عملية كثرية ال تعوق التجارة وال تضر بالبيئة، معاجلاتالزراعي و

  .ولذلك فهو حيثّ األطراف على إبداء جتاوب أكرب مع مقترح االحتاد األورويب
 على موقع وكالة محاية البيئة ملخصاً تنشر  حكومتهأبلغ ممثل الواليات املتحدة األطراف بأن  -١٦٠

لبدائل احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن لربوميد امليثيل اليت مجعتها فرقة العمل املعنية باحلجر 
أكتوبر /الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن واليت قدمت إىل الفريق املفتوح العضوية يف تشرين األول
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الكو السلع وشركات الشحن ووكالؤها، ودعا األطراف األخرى  كي يستخدمها املطبقون وم٢٠٠٩
  .يف الربوتوكول إىل تسجيل الوثيقة ونشرها يف بلدام

ورداً على أحد الشواغل اليت أثريت بشأن االفتقار إىل املعلومات عن تطبيقات احلجر الزراعي   -١٦١
قال عضو يف الفريق إن الفريق قد طُلب ما قبل الشحن لربوميد امليثيل بشأن تواريخ املعاجلة، ومعاجلات 

منه استعراض أربع فئات من األصناف، ذكرت بشأا تواريخ حمددة، ما مل يفترض أن التواريخ صنفت 
غري أن الفريق يسره أن حيدد فئات خاصة إذا طلبت األطراف منه أن يفعل . بالنسبة للفاكهة واخلضر

  .ذلك
شاريع إيضاحية لتحديد بدائل بروميد امليثيل الستخدامها يف وأكد بعض املمثلني أمهية إنشاء م  -١٦٢

 مثل هذه قامةاحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، وطُلب من اللجنة التنفيذية أن تبحث إ
  .املشاريع
وقال أحد املمثلني إنه نظراً ألن القيود املفروضة على استخدام بروميد امليثيل ميكن أن تكون   -١٦٣

النسبة جلوانب هامة تتعلق بالصحة وقد تعرقل التجارة بني البلدان فإنه يلزم اإلبقاء على هلا دالالت ب
وأعرب عن أمله يف أن يقدم الصندوق املتعدد األطراف . اإلعفاء اخلاص باستخدامات بروميد امليثيل

 اتركيز جهودهيف البلدان النامية، وشجع األطراف على تطويرها ودعماً مالياً وتقنياً للبحث عن بدائل 
على إجياد بدائل وعلى استعادة بروميد امليثيل وإعادة تدويره، مبساعدة املعلومات اليت مجعها ونشرها 

  .الفريق
ويدايايت تري السيدة شارك يف رئاسته تووافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال   -١٦٤

اش يف هذا األمر مع استخدام مشروع  ملواصلة النق)نيوزيلندا(واشبورن والسيدة روبنا  )إندونيسيا(
  .املقرر املقترح كأساس للمناقشة

وبعد مداوالت فريق االتصال، أفادت رئيسته املشاركة بأن الفريق قد أجرى مناقشة أولية   -١٦٥
مشروع املقرر الذي اقترحه االحتاد األورويب وأن عدداً من املقترحات احملددة قد أدى إىل الختصاصات 
وكان هناك اتفاق عام بني أعضاء فريق االتصال على أنه من األفضل . نقحة للمشروعإعداد صيغة م

ختفيض انبعاثات بروميد امليثيل حيثما تتاح بدائل له، وأنه ميكن معاجلة الشواغل اخلاصة مبسائل من 
ملسألة غري أن البعض ركز على ما قيل عن تعقيدات ا. قبيل األمن احليوي، والسالمة احليوية، والتجارة

ويف حني كانت املناقشة يف فريق االتصال . واحلاجة إىل السري حبذر، والبقاء ضمن حدود املعرفة احلالية
مثمرة إال أنه مل يتم التوصل حىت اآلن إىل توافقٍ يف اآلراء، ولذلك ظل مشروع املقرر بكامله داخل 

ت بشأن هذه املسألة خالل فترة ما وأبدى عدد من األعضاء رغبته يف مواصلة املناقشا. أقواس معقوفة
  .بني الدورات

عقوفة ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح الذي وضع بكامله بني أقواس م  -١٦٦
  .كما ورد يف املرفق األول هلذا التقرير إىل االجتماع الثاين والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه
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  )٢١/٦املقرر (التحليلية للمواد املستنفدة لألوزون االستخدامات املختربية و  -هاء 
قال الرئيس املشارك، عارضاً هذا البند، إن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أنتج قائمة   -١٦٧

، مبا يف ذلك املواد املستنفدة  للمواد املستنفدة لألوزونمستكملة باالستخدامات املختربية والتحليلية
 ١٥ حذفوقد أوصى الفريق، لدى إصداره هذه القائمة، . هلا بدائل معروفةلألوزون اليت ليست 

وأضاف أن الفريق يعمل أيضاً على وضع استجابة للفقرتني . قائمة واالحتفاظ بثالثة فقطإجراًء من ال
 أن تقدم أية ٥ من املادة ١ وطلب إىل األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٢١/٦ من املقرر ٦ و٥

 . ن مفيدة يف هذا الصددمعلومات قد تكو

 ومتديد املواعيد النهائية ذات ٢١/٦وسأل أحد املمثلني عما إذا كان ميكن مراجعة املقرر   -١٦٨
الصلة لفترة معقولة من الزمن إلتاحة اال للبلدان ألن تتقصى أية استخدامات يف جماالت غري حمددة 

 . حىت اآلن واختاذ التدابري الالزمة

 أخرى إن اإلعفاءات الزمة لالستخدامات احلرجة واملختربية، وأشارت إىل أن وقالت ممثلة  -١٦٩
ة لألوزون مازالت تستعمل يف بلدها ملثل هذه األغراض، مبا يف ذلك لرصد التقدم دبعض املواد املستنف

يف وأضافت أن املختربات .  مثالً لتحديد مدى تلوث املياه بالنفط-احملرز يف حتقيق األهداف اإلمنائية 
بلدها ال جتيد بعد استخدام بعض التكنولوجيات البديلة املستخدمة يف البلدان املتقدمة النمو وتفتقر إىل 

 حالياً تتمتع بإعفاء تام ٥ من املادة ١وأضافت أن األطراف العاملة مبوجب الفقرة . املعايري الستخدامها
نفدة لألوزون وأن مما له أمهيته احملافظة على فيما يتعلق باالستخدامات املختربية والتحليلية للمواد املست

وأعلنت أن بلدها قدم املعلومات ذات الصلة إىل الفريق وهو يأمل يف أن يواصل . هذا اإلعفاء
اختاذ قرار بشأن يف اجتماعها الثاين والعشرين لألطراف يتسىن املشاورات وتبادل املعلومات معه حىت 

 .اإلعفاءات هلذه األطراف

ممثل آخر إن هناك طريقة لتقدير تلوث املياه بالنفط ال تتطلب استخدام رابع كلوريد وقال   -١٧٠
 .الكربون وأن حكومته تأمل يف أن يتم يف اية املطاف التخلص التدرجيي من هذا اإلعفاء

وقال ممثل ثالث إن الفريق كان دقيقاً جداً يف حتديد البدائل للمواد املستنفدة لألوزون يف   -١٧١
وحث األطراف على أن تنظر عن كثب يف التقرير وأن تدرس تشجيع . ٢٠١٠ه املرحلي لعام تقرير

صناعاا وخمترباا على البدء يف تنفيذ املعايري والطرق املوصى ا، واضعة يف االعتبار أن العديد من هذه 
.  اليت تتمتع باحترام كبرياملعايري هي معايري عاملية وأنه قد متت التوصية ا من قبل أجهزة حتديد املعايري

عدد االستخدامات الواردة يف القائمة غري أا تدرك أنه فيما أن يتقلص وأعرب عن رغبة حكومته يف 
تبدأ البلدان يف التحقيق يف االستخدامات احمللية فإا قد تكشف عن مزيد من هذه االستخدامات، كما 

ديل اجلدول ليعكس التغيريات يف االستخدامات بدالً من واقترح إمكانية تع. فعل بلده يف اآلونة األخرية
 .إزالتها

وقال أحد املمثلني إن بلده قد أطلق مبادرة بشأن املواد املستنفدة لألوزون من شأا أن تسفر   -١٧٢
عن وضع نظرة عامة للطرق اليت تستخدم ا املختربات هذه املواد وملئات من املعايري اليت ال تزال 

وأضاف أن اهلدف هو حتقيق إدماج املواد البديلة يف املعايري املوضوعة من قبل . مهاتعكس استخدا
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وشكر جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية على اجلهود اليت بذلتها . األجهزة الوطنية لتحديد املعايري
 .يف املضي يف اعتماد بدائل للمواد املستنفدة لألوزون

بالتقدم الذي أحرزته األمانة يف الدخول يف مناقشات مع هيئات حتديد ورداً على سؤال يتعلق   -١٧٣
، لتشجيعها على حتديد الطرق القائمة على ٢١/٦ من املقرر ٤املعايري الدولية، وفق ما تدعو إليه الفقرة 

ل ممثل املواد املستنفدة لألوزون وللتعجيل بإدراج الطرق واألساليب واملواد البديلة يف طرقها املعيارية، قا
 غري أنه مل يتم استالم أية ردود ٢٠١٠أبريل / نيسان٧األمانة إن رسائل قد وجهت إىل هذه اهليئات يف 

 .االتصال ةودعا األطراف اليت هلا روابط مبثل هذه اهليئات أن تيسر عملي. بعد

ن  على أ٢١/٦وشجع ممثل واحد مجيع األطراف اليت مل تقدم بعد تقاريرها مبوجب املقرر   -١٧٤
تفعل ذلك، وقال إن التقرير املرحلي للفريق يكشف عن أن املواد والطرق البديلة متاحة لغالبية 

 .االستخدامات املعنية

ولدى اختتام مناقشة هذا البند، قال الرئيس املشارك إن من املستصوب بالنسبة إىل األطراف   -١٧٥
الثاين  إىل أن تحلّ قبل االجتماع أن تتصل بصورة فردية بالفريق بشأن أية مسائل حتتاجاملعنية 
 . لألطرافوالعشرين

  )٢١/٣املقرر (وزون كعوامل تصنيع املسائل املتصلة باستخدام املواد املستنفدة لأل  -واو 
عرض الرئيس املشارك هذا البند وقال إن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أوصى يف   -١٧٦

حذف من اجلدول ألف ت، بأن ١٧/٦لذي دعا إليه املقرر لإلجراء ا، اتباعاً ٢٠١٠تقريره املرحلي لعام 
تصنيع اليت توقف االحتاد األورويب عن العمل المن أنواع استخدامات عوامل ثالثة ، ١٠/١٤من املقرر 

 ٢٠٠٨، الحظ الفريق أنه حدث يف عام ١٠/١٤وأَضاف أنه فيما يتعلق باجلدول باء من املقرر . ا
. د املوضوع للتعويض بالنسبة إىل االحتاد األورويب غري أن هذا األمر جتري معاجلتهجتاوز طفيف يف احل

مل تعد تستخدم املواد املستنفدة لألوزون كعوامل تصنيع  اليتألطراف وقد الحظ الفريق أيضاً أن ا
 طرفاً قد قدم ١٣، كان ما جمموعه ٢٠١٠مايو / أيار٤ويف تاريخ . من القائمة باءحتذف ينبغي أن 

 والذي يوضح أنه ٢٠٠٩معلومات عن حالة استخدام املواد كعوامل تصنيع عمالً باملقرر املتخذ يف عام 
ة لألوزون كعوامل تصنيع التزام ملرة واحدة بأن تبلّغ ديقع على األطراف اليت ال تستخدم املواد املستنف

 .ىل األمانةإهذا األمر 

حتاد األورويب إن االحتاد يؤيد القيام على حنو منتظم ويف املناقشة اليت تلت ذلك، قال ممثل اال  -١٧٧
انبعاثات رابع لمواد كعوامل تصنيع وأوضح أن مسألة االستخدامات املسموح ا لبتحديث قائمة 

وأضاف أن . كلوريد الكربون يف االحتاد األورويب جيري التحقيق فيها لضمان إبرازها بدقة يف التقارير
لتصنيع املدرجة يف القائمة توقفت يف االحتاد األورويب فإن مل يكن هناك مخسة من استخدامات عوامل ا

 .١٠/٤طرف آخر له هذه االستخدامات ميكن حذفها من اجلدول ألف من املقرر 

وقال ممثل كندا إن حكومته جتري مناقشات مع ممثلي البلدان األخرى أثناء االجتماع احلايل   -١٧٨
 بشأن عوامل التصنيع ودعا األطراف املهتمة باألمر إىل االتصال فيما يتعلق بوضع مشروع مقرر ممكن
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وذكر أنه جيري التخطيط ملزيد من املشاورات للفترة الواقعة بني الدورتني دف حتقيق توافق يف . بوفده
وأعلن أن املسائل اليت . لألطرافثاين والعشرين اآلراء بشأن مشروع مقرر يعرض على االجتماع ال

 .١٠/١٤إضافة أطراف إىل القائمة باء من املقرر ستناقش تشمل 

وقال الرئيس املشارك، خمتتماً املناقشة بشأن هذا البند، إنّ من الواضح أن قدراً كبرياً من   -١٧٩
العمل جيري بشأن عوامل التصنيع وأنه يتطلع إىل نتيجة املناقشات املستمرة وإىل مشروع مقرر يصدر 

 . لألطرافثاين والعشرينيف الوقت املناسب لالجتماع ال

  ة لألوزوناإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفد  -ثامناً 

  )٢١/٢املقرر (نتائج احللقة الدراسية املعنية بتحديد وتعبئة األموال لتدمري املواد املستنفدة لألوزون   -ألف 
ل لتدمري املواد املستنفدة قدم الرئيسان املشاركان حللقة دراسية بشأن حتديد وتعبئة األموا  -١٨٠

 يف اليوم السابق للدورة ٢٠١٠يونيه / حزيران١٤ يف ١١/٢، وفقاً للمقرر لألوزون، اليت عقدت
ويرد موجز للحلقة الدراسية أعده الرئيسان يف الوثيقة . ، عرضاً لنتائج احللقة الدراسيةاحلالية

UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/6  على الفريق العاملويعرض املوجز. 

ويف أعقاب هذا العرض أثىن العديد من املمثلني على األمانة إلعدادها وتنظيمها احللقة   -١٨١
غنية الدراسية وقالوا إن املعلومات والدراسات اإلفرادية اليت قدمت كانت جوهرية، ومتنوعة احملتوى، و

 .باملعلومات

لزمين الذي أبرزته احللقة وعلق أحد املمثلني على صفة االستعجال اليت اتسم ا اإلطار ا  -١٨٢
 من أجل احليلولة دون إطالق ٢٠٢٠الدراسية وقال إن العمل مطلوب أثناء الفترة املمتدة إىل عام 

كميات كبرية من املواد املستنفدة لألوزون من املخزونات، وأن احلاجة تتطلب العمل فوراً على إجياد 
ومضى قائالً إنه فيما . األطراف بدور حموريبديلة مع قيام الصندوق املتعدد  ةمضمونمصادر متويل 

عدا الصندوق املتعدد األطراف ومرفق البيئة العاملية، فإن مصادر التمويل احلالية حمدودة وسوق الكربون 
وينبغي تشجيع األطراف على توفري احلوافز للصناعات . الطوعية ال ميكن االعتماد عليها بشكل كاف

ت مركبا  االنتعاش وتدمري املواد املستنفدة لألوزون، وال سيماولغريها من أصحاب املصلحة وحفز
 .الكربون اهليدروكلورية فلورية

وأيد عدة ممثلني آخرين اقتراح قيام الصندوق املتعدد األطراف مبساعدة البلدان عن طريق   -١٨٣
يف حيوي بالنسبة وقال أحد املمثلني إن التمويل الكا. متويل تدمري مستودعات املواد املستنفدة لألوزون
لب وقال ممثل آخر إنه من غري احملتمل أن يكون هناك ط. لوضع استراتيجيات وطنية ملثل هذا التدمري

ستيعاب مستودعات املواد املستنفدة لألوزون وأن هناك خطراً من كاف يف سوق الكربون الطوعية ال
مويل وأنه إذا مت إطالع غري أن ممثالً آخر قال إن هناك ثروة من فرص الت.  مزدوجدحدوث عد

املؤسسات املالية على األمر بصورة وافية، فإا ستكون تواقة إىل متويل الفرص ادية التكلفة املتاحة 
 .للتخفيف من تأثريات تغري املناخ
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 إن حاجات البلدان ذات االستهالك املنخفض احلجم مل تول االعتبار  املمثلنيحدأوقال   -١٨٤
لكفالة التدمري الفعال ملستودعات للخيارات دراسية وأن األمر يتطلب دراسة أخرى الكايف يف احللقة ال

وقال عدة ممثلني إم حيبذون اتباع ج إقليمي إزاء التمويل . املواد املستنفدة لألوزون يف هذه البلدان
 .واملشاكل اللوجيستية اليت تواجهها البلدان الصغرية يف تعاملها مع هذه املستودعات

وأعرب ممثل آخر عن تأييده التباع ج يف إدارة املواد املستنفدة لألوزون يقوم على دورة   -١٨٥
حياة تلك املواد رغم اعترافه بالتحديات املالية املتمثلة يف مجع هذه املواد وتدمريها وقال إن القيام 

 توليد املعلومات مبشاريع إيضاحية يف إطار الصندوق املتعدد األطراف من شأنه أن يكون مفيداً يف
وأضاف أن جمموعة متزايدة االتساع من منهجيات اإلئتمان قد أخذت تصبح . وحتديد فرص التمويل

متاحة لسوق الكربون الطوعية وأنه ينبغي على البلدان أن تسعى إىل احلصول على أوسع جمموعة من 
 .مصادر التمويل املمكنة

 .UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/6رد يف الوثيقة وأحاط الفريق العامل علماً باملوجز الوا  -١٨٦

استعراض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لتكنولوجيات تدمري املواد املستنفدة لألوزون   -باء 
  )٢١/٢املقرر (

 طُلب من فريق ٢١/٢قال الرئيس املشارك يف تقدميه هلذا البند الفرعي إنه مبوجب املقرر   -١٨٧
قتصادي أن يقدم تقريراً عن التوافر التجاري والتقين للتكنولوجيات الالزمة  والتقييم االتالتكنولوجيا

 ٢٠٠٢ الفريق يف تقريره عام ىلتدمري املواد املستنفدة لألوزون، مبا يف ذلك التكنولوجيات اليت رأ
 ١٧٦يقل عن  وقد حدد الفريق يف ذلك التقرير ما ال. أا ذات قدرة عاليةبشأن تكنولوجيا التدمري 

 بلداً تستخدم طائفة من التكنولوجيات أوسع من التكنولوجيات االثنيت ٢٧ رفقاً للتدمري تعمل يفم
وقد قيم الفريق هو وجلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية . عشرة اليت أوصى ا الفريق حىت اآلن

ء اليت استخدمتها البلدان التابعة له تلك التكنولوجيات األخرى اخلاصة بالتدمري على ضوء معايري األدا
وعرض جمموعة شرائح . ٢٠٠٢اليت تطبقها وعلى أساس املعايري اليت وردت يف تقرير فرقة العمل عام 

  .مصورة تلخص التكنولوجيات الناشئة اليت استعرضتها جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية
ضيحاً عن كيفية تشكيل فرقة عمل طلب أحد املمثلني تو تلت ذلك، اليتأثناء املناقشة و  -١٨٨

الستعراض تكنولوجيات التدمري اجلديدة وهل ميكن للحكومات اقتراح أخصائيني وطنيني للمشاركة 
  .فيها
تدمري املصادر املركزة بواسطة مفاعل (واقترح أحد املمثلني بأن تكنولوجييت التدمري الناشئتني   -١٨٩

 الفينيل املعاجلة بالفلور ومنراتم إىل الفلوريةات الكربون مسامي والذي اقترحته أملانيا، وحتويل مركب
وسأل الفريق عما إذا . تكنولوجيات التدمرين عمليات وسيطة أكثر من كوا تشكال) اقترحته استراليا

كان قد مت تقييم عمليات التدمري بقوس البالزما يف السويد، وإذا كان األمر كذلك فلماذا مل تتوافر 
ناشئة واتفق أيضاً وطُلب املزيد من املدخالت عن تقييم هذه التكنولوجيات ال.  الشأنمعلومات يف هذا
 من املفيد أن يستعرض الفريق قائمة عمليات التدمري املعتمدة وتقدمي توصيات إىل على أنه سيكون

  .الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي والثالثني
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لفريق إنه جيري حبث مجيع تكنولوجيات التدمري الناشئة عن طريق ورداً على ذلك قال ممثل ا  -١٩٠
وأضاف أن هذا ينطبق . التعاقد مع متخصصني للحصول على املزيد من املعلومات لتقييم التكنولوجيات

 عن نتائج تقييم هذه روسيقَدم تقري.  بروميد امليثيلأيضاً على تكنولوجيا قوس البالزما لتدمري
وقال إن الفريق سينظم . الجتماع احلادي والثالثني للفريق العامل املفتوح العضويةالتكنولوجيا إىل ا

فرقة عمل جديدة تضم أعضاًء من الفريق وأعضاًء ميكنهم تقدمي خربام الفنية إذا اقتضى األمر يف حالة 
  .عدم توافر هذه اخلربات لدى الفريق

  .اع تتضمن مشاريع مقرراتاجتمغرفة وقدم عدد من املمثلني بعد ذلك ورقات   -١٩١
لنفايات، مبا يف ذلك لاملتكاملة  ةإلدارا الستراتيجيات هأعرب ممثل االحتاد األورويب عن تأييد  -١٩٢

االحتاد األورويب له  وقال إن ،خمططات مسؤولية املنتج بالنسبة إىل منتجي املواد املستنفدة لألوزون
سات العاملية األخرى اليت تنخرط بشكل مؤسسي يف حتفظات إزاء الصندوق املتعدد األطراف أو املؤس

وقال إن أسواق الكربون الطوعية لن تكون كافية ملعاجلة . السوق الطوعية بغرض مجع أموال إضافية
 وقدم مشروع مقرر مقترحاً بشأن اإلدارة السليمة بيئياً .جمموعة مصارف املواد املستنفدة لألوزون

وقال إن من شأن مشروع املقرر أن يشجع . ، وأوجز فقرات منطوقهملصارف املواد املستنفدة لألوزون
 املواد املستنفدة لألوزون يف إطار مرفق البيئة العاملية عن طريق التماس صارفاألطراف على معاجلة م

تآزر مع استراتيجيات أوسع إلدارة املواد الكيميائية اخلطرة، مبا يف ذلك امللوثات العضوية الثابتة، ال
فريق أن يقيم أداء تكنولوجيات التدمري اليت الباع خمططات املسؤولية املوسعة، وأن يطلب من وعلى ات

وأن يقدم توصيات إىل الفريق العامل يف تجاري والتقين، املستويني التعتمدها األطراف وتوافرها على 
لة عن طريق مصادر وأن يدرج املعلومات املستقاة من مشاريع التدمري املمواجتماعه احلادي والثالثني 

 من املقرر ٧غري الصندوق املتعدد األطراف يف تقريره إىل الفريق العامل، الذي دعت إليه الفقرة 
املواد صارف طويلة األجل ملال، وأن يدعو األطراف إىل مواصلة استقصاء اخليارات لإلدارة ٢١/٢

 .املستنفدة لألوزون

ترح مشروع مقرر عن تنقيح قائمة تكنولوجيات اجتماع تقغرفة فقدم ممثل استراليا ورقة   -١٩٣
وقال إن الوقت مالئم ملطالبة الفريق باستعراض الكثري من تكنولوجيات التدمري . التدمري املعتمدة

وأضاف . اجلديدة املتاحة وتقدمي توصيات إىل األطراف عما إذا كانت تستويف معايري التدمري والتخلص
ل والتخلص منه رمبا تكون قد تقدمت مبا يكفي لكي يدرجها الفريق أن تكنولوجيا تدمري بروميد امليثي

  .ضمن توصيات معتمدة
اجتماع تقترح مشروع مقرر عن وضع معايري لتقييم مرافق غرفة وقدم ممثل نيجرييا ورقة   -١٩٤

 شأنه وقال إن وضع مثل هذه املعايري من. التدمري إلدارة املواد املستنفدة لألوزون يف اية دورة حياا
وأضاف أن الفريق قد وضع مدونة . أن يغرس الثقة يف القدرة على تدمري املواد املستنفدة لألوزون

وقال إن املسألة تتسم . ممارسات ضمن توجيهاته ولكنه مل يعد قائمة مرجعية باملعايري املراد استيفاؤها
 تضع استراتيجيات إلدارة ٥ادة  من امل١باالستعجال ألن األطراف العاملة وغري العاملة مبوجب الفقرة 



UNEP/OzL.Pro/WG.1/30/7 

51 

مصارف املواد املستنفدة لألوزون، واقترح أن يبحث الفريق العامل نتائج االستعراض يف اجتماعه 
  .احلادي والثالثني

اجتماع كان قد قدمها وتتضمن مشروع مقرر بشأن غرفة وأشار ممثل موريشيوس إىل ورقة   -١٩٥
وأضاف إن مسألة البلدان املنتجة ألحجام . ارة سليمة بيئياًإدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون إد

منخفضة مل تناقش بالقدر الكايف فيما يتعلق بالتخلص من املواد املستنفدة لألوزون واخليارات املالية 
وبعد أن أشار إىل الشواغل العاملية إزاء التخفيف من تغري املناخ .  بلدا١٢٠ًوأن هذه مسألة تثري قلق 

ونظراً ألن هذه املسألة . واد املستنفدة لألوزون قادرة على توليد غازات االحتباس احلراريقال إن امل
ة، فقد اقترح مطالبة شعبة التكنولوجيا ى يف برنامج األمم املتحدة للبيئتناقش من جانب شعب أخر

 بأقل تكلفة ممكنة والصناعة واالقتصاد التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة بإجراء دراسة لضمان التدمري
وبتحقيق أقصى الفوائد، وجتميع الكميات الصغرية من املواد املستنفدة لألوزون يف البلدان ذات احلجم 
املنخفض لتسهيل التدمري الفعال والسليم للمواد املستنفدة لألوزون، وذلك باملشاركة مع وكاالت 

واقترح أنه ميكن إتاحة التمويل ليس . المنفذة أخرى متشياً مع استنتاجات املشروع التجرييب يف نيب
وميكن أن تقدم شعبة التكنولوجيا . فقط من اللجنة التنفيذية ولكن أيضاً من مرفق البيئة العاملية

والصناعة واالقتصاد تقريراً عن هذا املوضوع إىل االجتماع احلادي والثالثني للفريق العامل املفتوح 
  .العضوية
شارك يف رئاسته تشات، وافق الفريق العامل على إنشاء فريق اتصال وبعد العروض واملناق  -١٩٦

ملواصلة النقاش ) كولومبيا(كوبيوز كماراغو والسيد خافيري أيرنستو ) أستراليا(السيدة آن غابرييل 
  .حول هذه املسألة وحماولة التوصل إىل اتفاق بشأن بنود مشروع املقرر

رئيسته املشاركة بأن الفريق قد ناقش القضايا اليت وبعد مداوالت فريق االتصال، أفادت   -١٩٧
 ملصارف املواد املستنفدة ئياًبيتلك املتعلقة باإلدارة السليمة : أثارا مشاريع املقررات يف جمموعتني

لألوزون، يف مشروعي املقررين املقدمني من االحتاد األورويب وموريشيوس، وتلك املتعلقة بتكنولوجيا 
وقالت إن الفريق أحرز . ع املقررات املقدمة من استراليا، واالحتاد األورويب، ونيجريياالتدمري، يف مشاري

 يف جمموعيت القضايا ولكنه يلزم القيام مبزيد من العمل، خاصة بالنسبة للقضايا املتعلقة تقدماً
الجتماع وقد وافق الفريق على أنه ينبغي إحالة مجيع مشاريع املقررات إىل ا. بتكنولوجيات التدمري

 مشروعي ناقش األطراف أيضاًتالثاين والعشرين لألطراف إلجراء املزيد من املناقشة ولكنها توقعت أن 
  .مقررين إضافيني أعدمها الفريق وناقشهما فيما يتعلق بكل جمموعة من القضايا

ورويب، ووافق الفريق العامل على إحالة مشاريع املقررات املقدمة من استراليا، واالحتاد األ  -١٩٨
وموريشيوس، ونيجرييا مع مشروعي املقررين اإلضافيني لفريق االتصال والواردة يف املرفق األول هلذا 

  .التقرير، إىل االجتماع الثاين والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيها



UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/7  

52 

لفقرة  وا١٨/١٧املقرر (معاجلة املخزونات من املواد املستنفدة لألوزون من ناحية االمتثال   -تاسعاً 
  ) من تقرير االجتماع احلادي والعشرين لألطراف١٣١
أشار الرئيس املشارك، عند تقدميه هلذا البند، إىل أن االجتماع الثامن عشر لألطراف قد حبث   -١٩٩

حدث فائض يف إنتاج أو استهالك املواد املستنفدة لألوزون أن الحاالت أبلغت فيها األطراف عن 
تاسع والعشرين وىف االجتماع ال. يف سنوات قادمةالستخدامات معفاة اد خمزونات من هذه املونتيجة 

 اقترح االحتاد األورويب مشروع مقرر بشأن هذه املسألة، ولكن مل يتم التوصل إىل توافق للفريق العامل
  .يف اآلراء بشأنه

ملخزونات اجتماع تتضمن مشروع مقرر بشأن معاجلة اغرفة وقدم ممثل االحتاد األورويب ورقة   -٢٠٠
 طرفاً تنطوي على أكثر من ١٢ حالة من ٢٩وقال إن األمانة قدمت . من املواد املستنفدة لألوزون

مشروع املقرر ميكّن األطراف من حتديد فائض أن عشرة آالف طن من املواد املستنفدة لألوزون، و
وعند ذلك لن . عام التايلاإلنتاج واالستهالك الذي يتم ختزينه بطريقة شفافة للتخلص النهائي منه يف ال

واقترح أن تقوم األمانة بتبسيط واستكمال أدوات . تكون جلنة التنفيذ حباجة إىل حبث احلاالت املعتمدة
 وجهتها من بروتوكول مونتريال بالسماح بتحديد الكميات املخزونة و٧عرض البيانات املتعلقة باملادة 

وأعرب عن رأيه بأن مشروع املقرر . ض البيانات وأن يكون لديها نظام معتمد ومبسط لعرةالنهائي
  .حيقق األهداف املتفق عليها يف االجتماع السابق ويقدم حالً متوازناً وعملياً وشفافاً

وافق أحد املمثلني على أن هناك شيئاً من عدم الدقة يف الربوتوكول، وأن بعض القضايا التقنية   -٢٠١
بيد أنه قال بأن هناك حاالت كثرية من عدم الدقة يف . والقانونية قد حتتاج إىل تفسري تعاهدي

ولقد كان عدم الدقة يف الربوتوكول قائماً وفسرته األطراف على مدى . املعاهدات حتتاج إىل تفسري
 باملائة من حجم املواد املستنفدة ٩٧ عاماً، عملت خالهلا األطراف على التخلص التدرجيي من ٢٠

البيانات سنة بعد أخرى، وقامت األمانة بتجميع املعلومات لألطراف وكان يتم اإلبالغ عن . لألوزون
وقال إن من رأيه أنه ينبغي أن يترك . وللجنة التنفيذ، وقامت األطراف املعنية بتفسري إجراءاا بوضوح

وعالوة على ذلك، فليس من الواضح ما .  سنة٢٠لألطراف أن تطبق املمارسات اليت ظلت قائمة ملدة 
 ٥ من املادة ١وفيما يتعلق باألطراف العاملة مبوجب الفقرة .  اليت يقصد باالقتراح أن حيلهاهي املشكلة

وقال إن من . اليت تنتج مواداً مستنفدة لألوزون، فقد أثريت بعض القضايا يف جلنة التنفيذ ومت تسويتها
يداً من االهتمام من قبل رأيه أن قضية التخزين مل تعد وثيقة الصلة بعد بالنسبة لالمتثال وال تستحق مز

واقترح ممثل . واقترح العمل مع ممثل االحتاد األورويب لتسوية أي شواغل بشأن هذا األمر. جلنة التنفيذ
  .آخر االنضمام إىل تلك املناقشات

طلب ممثل آخر، يؤيد مشروع املقرر املقترح، توضيحاً بشأن تطبيقه على األطراف العاملة   -٢٠٢
وعلى حنو ما أبلغت به جلنة اخليارات التقنية .  وتلك اليت ال تعمل مبوجبها٥املادة  من ١مبوجب الفقرة 

وتساءل عن الكيفية . الطبية، فال تزال توجد بعض املخزونات من املواد الصيدالنية املستنفدة لألوزون
نتج مواداً ففي البلدان اليت ت. اليت سيتم ا معاجلة تلك املخزونات من خالل مشروع املقرر املقترح
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مستنفدة لألوزون، ال ميكن استخدام تلك املواد املقصود ا أن تكون عوامل تصنيع يف سنوات معينة 
  .بسبب األحوال االقتصادية أو التصديرية، وسأل عن الكيفية اليت ستعاجل ا تلك املواد

 أثناء  غري رمسيعلى أن تقوم األطراف املهتمة مبناقشة القضية بشكلالفريق العامل واتفق   -٢٠٣
 وحيال مشروع املقرر، كما هو وارد يف . النعقاد االجتماع الثاين والعشرين لألطرافالفترة السابقة

  .املرفق األول هلذا التقرير إىل األطراف يف اجتماعها الثاين والعشرين للنظر فيه

تكنولوجيا والتقييم  لفريق ال٢٠١٠املسائل اإلضافية الناشئة عن التقرير املرحلي لعام   -عاشراً 
  االقتصادي

  استخدام اهلالونات يف أبدان الطائرات  -ألف 
املقرر طلب األطراف الوارد يف ، بتناول  الفرعيقام الرئيس املشارك أوالً، مبوجب هذا البند  -٢٠٤
وقال إن .  بأن حتاط علماً بالقضايا املتصلة بالنظر يف استخدامات اهلالونات يف أبدان الطائرات٢١/٧

أعضاء جلنة اخليارات املعنية باهلالونات شاركوا يف املناقشات مع املنظمة الدولية للطريان املدين 
الصلة، وأن هذه اهليئة ستنظر عن قريب يف مقرر ذي صلة على النحو ذوي وأصحاب املصلحة 

قة  لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ويف الوثي٢٠١٠املذكور يف التقرير املرحلي لعام 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/30/2/Add.1. على ضمان أن يؤيد األطراف وحث العديد من املمثلني مجيع 

ا يعرض للمناقشة يف  تعديل القرار املتعلق باهلالونات عندمممثلوهم لدى املنظمة الدولية للطريان املدين
ألمهية ضمان أن يبدأ نفاذ نظراً  وذلك ٢٠١٠ سبتمرب/أيلولة والثالثني جلمعية املنظمة يف الدورة السابع

  .والية استبدال اهلالونات يف أقرب فرصة ممكنة
األمانة مواصلة العمل مع والفريق إىل باملعلومات املقدمة وطلب  علماًالفريق العامل أحاط   -٢٠٥

  .املنظمة الدولية للطريان املدين

  رئيس مشارك جديد لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  -باء 
إىل أن السيد بونز بونز سيتخلى عن  ،الفرعيذا البند هلشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه أ  -٢٠٦

وقد أوصى الفريق . ٢٠١٠بنهاية عام التكنولوجيا والتقييم االقتصادي منصب الرئيس املشارك لفريق 
شاركة وقد عملت السيد بيزانو رئيسة م. بأن تنظر األطراف يف تعيني السيدة بيزانو لكي حتل حمله

وسيتخذ . على دراية تامة بعمل الفريقللجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لعدد من السنوات وهي 
  .قرار ائي يف هذا الشأن يف االجتماع الثاين والعشرين لألطراف

قدم ممثل كولومبيا ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر بشأن التصديق على تعيني   -٢٠٧
وأعرب عن تقديره لعمل السيد بونز بونز كرئيس مشارك للفريق وسلم . ك جديد للفريقرئيس مشار

. ٥ من املادة ١بأمهية الدور الذي قام به على وجه اخلصوص بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 
ارات وأكد بأن الفريق اقترح أن حتل السيدة بيزانو حمل السيد بونز بونز وامتدح عملها يف جلنة اخلي

  .وأيد الكثري من املمثلني اآلخرين هذا التعيني. التقنية املعنية بربوميد امليثيل وخربا وكفاءا
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 عن -أعرب أحد املمثلني عن تقديره للطريقة اليت عني ا الفريق من حيل حمل رئيسه املشارك  -٢٠٨
  .اسبة لتلك الشروطالبحث عن مرشح يتمتع باخلربة املناخلاصة باملنصب والشروط طريق حتديد 

شجع يف التقرير الراهن للفريق وتستنسخ إشهار املصاحل مل استمارات وقال ممثل آخر بأن   -٢٠٩
إشهار املصاحل وضعت استمارات وأشار ممثل للفريق إىل أن . الفريق على إدراجها يف التقارير املستقبلية

وحث املمثلون على . ية حتديثه بانتظام، وهو ما يتميز بإمكاناإلنترنتعلى موقع أمانة األوزون على 
على تقارير الفريق، يف أو على اإلنترنت إشهار املصاحل، سواء كانت استمارات مل تأن تشضرورة 

إشارات واضحة لالجتماعات املتصلة ا ومعلومات عن معلومات تارخيية عن اإلفصاح عن املصاحل 
  .متويل االجتماعات

إحالة مشروع املقرر الوارد يف املرفق األول هلذا التقرير إىل ووافق الفريق العامل على   -٢١٠
  .االجتماع الثاين والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه

  رئيس مشارك جديد لفريق تقييم اآلثار البيئية  -جيم 
تصديق حتتوي على مشروع مقرر بشأن القدم ممثل اململكة املتحدة ورقة غرفة اجتماعات   -٢١١

عن عراب إلويتضمن مشروع املقرر ا. ب الرئيس املشارك لفريق تقييم اآلثار البيئيةعلى مرشح ملنص
، إنشائهكرئيس مشارك للفريق منذ على العمل الذي أداه وعلى دوره تقدير للسيد جان فان دير لوين ال
 اتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر إىلو. باول. السيد نيجيل داختيار على التصديق و

  .األطراف يف اجتماعها الثاين والعشرين للنظر فيه

  مسائل أخرى  -حادي عشر

   واململكة املتحدةاألرجنتنيبيانان من ممثلي   - ألف

 .)١().مالفيناس(جزر فوكالند التايل بشأن وضع  بيانالألقت ممثلة األرجنتني  -٢١٢

فيما يتعلق بالعرض الذي قدم يف اجللسة العامة هلذا االجتماع، وأثناء مناقشة مقترحات ’’
الواليات املتحدة األمريكية، واملكسيك، وكندا، وواليات ميكرونيزيا املوحدة، لشرحية تبني خريطة 

  :تني، يعلن وفد األرجنتني ما يليخمتلف عن لون أراضي األرجنللعامل ظهرت فيها جزر مالفيناس بلون 
تشري حكومة األرجنتني إىل أن جزر مالفيناس، وجورجيا اجلنوبية، وجزر ساندوتش ’’

اجلنوبية واملناطق البحرية احمليطة ا جزء ال يتجزأ من األراضي الوطنية جلمهورية األرجنتني، وأن 
ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية موضوع نزاع على احتالهلا غري املشروع من جانب ا
  .ترفت به خمتلف املنظمات الدوليةالسيادة بني البلدين، والذي اع

                                                        
ة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن السيادة على يوجد نزاع بني حكوميت األرجنتني واململك  )١(

 ).مالفيناس(جزر فولكالند 
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، )٢٠-د (٢٠٦٥وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف هذا الصدد القرارات ’’
، ٤٢/١٩، و٤١/٤٠و، ٤٠/٢١، و٣٩/٦، و٣٨/١٢، و٣٧/٩، و٣١/٤٩، و)٢٨-د (٣١٦٠و
مسألة جزر " اليت اعترفت فيها بوجود نزاع على السيادة أشري إليه يف إطار البند املعنون ،٤٣/٢٥و

يرلندا الشمالية على آ، وحثت حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و"مالفيناس
 ومن جانبها، حتدثت اللجنة .استئناف املفاوضات دف إجياد حل سلمي ودائم يف أقرب وقت ممكن

 ١٨اخلاصة املعنية بإاء االستعمار التابعة لألمم املتحدة مراراً يف هذا الشأن، وآخرها يف قرار اعتمد يف 
هذه عن جديداً إعالناً وباملثل اعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية . ٢٠٠٩ هيوني/حزيران

  .٢٠١٠يونيه / حزيران٨املسألة مبضمون مماثل يف 
وترفض أي اقتراح يوحي بأن جزر مالفيناس، وجورجيا وهلذا تعترض مجهورية األرجنتني ’’

  ."اجلنوبية، وجزر ساندوتش اجلنوبية كيانات منفصلة عن مجهورية األرجنتني
  .رداً عليهالوارد أدناه  بيانال  ممثل اململكة املتحدة البيان ألقىذلكعقب و -٢١٣

 على التعليقات اليت أبديت بشأن جزر فوكالند من  للغاية رداًمقتضباًببياناً أود أن ألقي ’’
  .وقرة يف ختام اجللسة العامة أمستني املجانب مندوبة األرجن

كالند واملناطق البحرية إن اململكة املتحدة ليس لديها أي شك يف سيادا على جزر فو’’
  .احمليطة

ومبدأ تقرير املصري، املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، يؤكد موقفنا بشأن السيادة على ’’
ء أي مفاوضات بشأن السيادة على جزر فوكالند إىل أن ورأينا هو أنه ال ميكن إجرا. جزر فوكالند

فقد أوضح سكان اجلزر . حيني الوقت الذي يعلن فيه سكان جزر فوكالند عن رغبتهم يف هذا الشأن
  .مراراً أم ال يرغبون يف فقدان السيادة الربيطانية أو يف االستقالل

 الذي يشري إىل نزاع ٣١/٤٩ملتحدة ، أود أن أشري إىل قرار اجلمعية العامة لألمم اوأخرياً’’
تت ضد القرار فاململكة املتحدة ال تعترف بوجود نزاع وقد صو. على السيادة على جزر فوكالند

  .١٩٧٦ يف عام ٣١/٤٩

  ‘‘.املشارك، وبذلك أختتم تعليقايتشكركم جزيل الشكر سيادة الرئيس أ’’

  يف هاييتحلالة ا  - باء
وقال .  يف هاييتحلالةقدم ممثل غرينادا ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر بشأن ا  -٢١٤

 - كانت له آثار اجتماعية٢٠١٠يناير / كانون الثاين١٢ال الذي وقع يف إن ما حدث يف أعقاب الزلز
يزال الكثريون منهم يعيشون يف  لقد فقد أكثر من مليون نسمة بيوم وال. اقتصادية بعيدة املدى
ويف حني أن هاييت كانت تعمل جاهدة فيما سبق لكي تظل ممتثلة اللتزاماا . خميمات ومآوي بديلة
لقد أضريت وحدة األوزون . ل مونتريال، فإن لديها اآلن حاجات أكثر إحلاحاًمبوجب بروتوكو

يف هاييت وأن حالة وطالب بإيالء االعتبار الواجب لل. الوطنية، ومثة حاجة إىل املساعدة يف شىت ااالت
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دد  وعقب تقدمي ع.حتدد األطراف الكيفية اليت قد تستطيع أن تساعد هاييت ا وأن تعمل وفقاً لذلك
  .من االقتراحات واملشاورات غري الرمسية فيما بني األطراف املعنية مت إعداد مشروع مقرر منقح

اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر املنقح، بصورته الواردة يف املرفق األول هلذا   -٢١٥
  . يف اجتماعها الثاين والعشرين للنظر فيهاألطرافالتقرير، إىل 

  صب األمني التنفيذي التفاقية األوزون منترفيع  - جيم
قام ممثل غرينادا، مشرياً إىل جناح بروتوكول مونتريال، بإحاطة االجتماع علماً بأن األمناء   -٢١٦

التنفيذيني للعديد من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى يف مناصب ذات مستوى أعلى من 
ترفيع منصب األمني  األطرافقترح على تبعاً لذلك يو. منصب األمني التنفيذي ألمانة األوزون

تسوية املنصب مع مناصب الرؤساء اآلخرين التنفيذي إىل مستوى األمني العام املساعد من أجل 
واقترح، أن يطلب إىل األمانة أن تقدم . األخرىاملرموقة االتفاقات البيئية املتعددة األطراف ألمانات 

وافق الفريق العامل على تقدمي  وبناء على اقتراحه .تبة على امليزانيةمعلومات عما لذلك من آثار متر
األمانة مع وثائق امليزانية لألطراف يف اجتماعها الثاين والعشرين معلومات عن اإلجراءات اإلدارية 

  .الالزمة لتنفيذ هذا التعديل وآثاره املالية

  اعتماد التقرير  - عشرثاين
، على أساس مشروع ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨ معةيوم اجلر بعد ظهاعتمد هذا التقرير   -٢١٧

وقد كلفت أمانة . L.1/Add.1 and L.1/Add.2 وUNEP/OzL.Pro/WG.1/30/L.1التقرير الوارد يف الوثائق 
 .األوزون مبهمة وضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماع

  اختتام االجتماع  -ثالث عشر
٢١٨-  للفريق العامل املفتوح ثالثني املة املعتادة، أعلن اختتام االجتماع الوبعد تبادل عبارات ا

يونيه / حزيران١٨، معة مساء اجل٤٥/١٨العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال، يف الساعة 
٢٠١٠.  
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 األولاملرفق 

  مشاريع املقررات

مشاريع املقررات والعشرين لألطراف امل على أن حييل إىل االجتماع الثاين اتفق الفريق الع
  .التالية

  اختصاصات إلجراء تقييم لآللية املالية لربوتوكول مونتريال/[  ]: ٢٢املقرر   -ألف 

  :إن اجتماع األطراف يقرر  
يوافق على االختصاصات اخلاصة بإجراء تقييم لآللية املالية لربوتوكول مونتريال   - ١

   هلذا التقرير؛---الواردة يف املرفق 
أعضاء لإلشراف على عملية التقييم واختيار ] ستة[اً توجيهياً مؤلفاً من يشكل فريق  - ٢

خبري استشاري أو خرباء استشاريني إلجراء التقييم وللعمل كجهة اتصال للخبري االستشاري أو اخلرباء 
  االستشاريني أثناء عملية التقييم ولضمان تطبيق االختصاصات بأسلم طريقة ممكنة؛

التالية أمساؤهم للعمل يف الفريق التوجيهي من بني األطراف ] لستةا[خيتار األعضاء   - ٣
ويتمتع الفريق املعني بتمثيل .....]. ، و....، و....، و....، و....، و: [...يف بروتوكول مونتريال
 من الربوتوكول ٥املادة  ١الفقرة من قبل األطراف العاملة مبوجب ختارين متكافئ من األفراد امل

   العاملة ا؛واألطراف غري
يطلب إىل أمانة األوزون إكمال وضع اإلجراء اخلاص باختيار اخلبري االستشاري أو   - ٤

وتقوم األمانة، على ضوء املقترحات املقدمة، بإعداد . اخلرباء االستشاريني املؤهلني اخلارجيني واملستقلني
  واسطة الفريق التوجيهي؛باملناسبة قائمة قصرية بالعروض املؤهلة وتيسري استعراض املقترحات 

يوجه الفريق التوجيهي بتنظيم اجتماعاته مبساعدة أمانة األوزون واختيار تواريخ   - ٥
ىن بالتايل ختفيض سن باجتماعات األوزون األخرى، ليتوأماكن اجتماعاته بقدر اإلمكان حبيث تقتر

  التكاليف ذات الصلة؛
يزانية الصندوق االستئماين يف م]  دوالر--[يوافق على ختصيص ما يصل إىل   - ٦

لصندوق ل لتمويل التقييم، وخصم نفس املبلغ من املصادر األخرى ٢٠١١لربوتوكول مونتريال لعام 
  ؛االستئماين

خلبري االستشاري أو اخلرباء االستشاريني وتوصيات ايكفل إتاحة التقرير النهائي   - ٧
  . والعشرينلألطراف للنظر فيها يف اجتماعها الرابع
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  /[  ]٢٢ املقرر قمرف

  اختصاصات لتقييم اآللية املالية لربوتوكول مونتريال

  الديباجة  -ألف 
كثرياً ما لقيت اإلجنازات اليت حققتها اآللية املالية لربوتوكول مونتريال االعتراف من اتمع   - ١

ويف .  املتعدد األطرافشك أن اآللية متثل ركيزةً أساسية للربوتوكول وأُمنوذجاً رائعاً للتعاون الدويل وال
 على مشاريع للتخلص التدرجيي من ٢٠٠٨الواقع فإن الصندوق املتعدد األطراف قد وافق بنهاية عام 

 األوزون من املواد املستنفدة لألوزون يف البلدان د طن بدالة استنفا٤٧٨ ٠٠٠استهالك وإنتاج حنو 
ونتيجة لتلك األنشطة، تكاد تكون .  الكمية يف املائة من هذه٨٥النامية وقد مت التخلص مما يربو على 

يف حالة امتثال اللتزاماا مبوجب من الربوتوكول  ٥املادة  من ١وجب الفقرة كافة األطراف العاملة مب
الربوتوكول، فيما متكنت من القضاء على أغلبية استهالكها وإنتاجها من املواد املستنفدة لألوزون 

  .لورية فلوريةوكيدرباستثناء مركبات الكربون اهل
 من بروتوكول مونتريال لتوفري التعاون املايل والتقين ١٠وقد أُنشئت اآللية املالية مبوجب املادة   - ٢

وقد .  لتمكينها من االمتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول٥املادة  من ١الفقرة لألطراف العاملة مبوجب 
نتريال باحلاجة إىل إجراء استعراض دوري ألداء اعترف االجتماع الرابع لألطراف يف بروتوكول مو

. اآللية املالية من أجل تأمني أقصى درجة من الفعالية يف السعي حنو بلوغ أهداف بروتوكول مونتريال
فاآللية، واليت تشمل الصندوق املتعدد األطراف، واللجنة التنفيذية، واألمانة، والوكاالت املنفذة 

 ١٩٩٥-١٩٩٤، خضعت للتقييم مرتني بواسطة األطراف، يف ١٩٩١ام والثنائية، منذ إنشائها يف ع
  .٢٠٠٤-٢٠٠٣و
 معلماً رئيسياً يف تاريخ بروتوكول مونتريال وكذلك يف تاريخ اآللية املالية ٢٠١٠ويعد عام   - ٣

نظراً إىل أن مجيع ما تبقى من إنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية واهلالونات ورابع 
وعلى ضوء هذا . ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١تخلص منها حبلول د الكربون تقريباً سيتم الكلوري

اإلجناز الرئيسي، من املناسب بوجه خاص أن تلقى األطراف يف بروتوكول مونتريال نظرةً على 
ت إجنازات اآللية املالية، وإىل التحديات اليت واجهتها والكيفية اليت متت ا مواجهة تلك التحديا

والدروس املستفادة منها، وذلك دف ضمان تأمني وضع مالئم لآللية ميكنها من مواجهة حتديات 
وتشمل تلك التحديات التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية . املستقبل بفعالية

وزون، وقد املستنفدة لألوما تبقى من استهالك بروميد امليثيل، وتنفيذ املشاريع التجريبية لتدمري املواد 
تشمل أيضاً التحديات يف املستقبل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية، إذا ما قرر 

  .اتمع الدويل إدراج هذه املركبات يف إطار بروتوكول مونتريال
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  الغرض  -باء 
اء التقييم األخري، وعلى ضوء ما تقدم، وبالنظر إىل أنه مضت أكثر من مخس سنوات منذ إجر  - ٤

أنه من املالئم أن يتم إجراء تقييم واستعراض لآللية ] االجتماع الثاين والعشرون لألطراف[فقد قرر 
 ٥املادة  من ١وجب الفقرة املالية دف كفالة فعالية أدائها يف تلبية احتياجات األطراف العاملة مب

وجيب أن ترتكز الدراسة على . وكول من الربوت١٠واألطراف غري العاملة ا وفقاً للمادة 
مايو /االختصاصات احلالية وأن يقوم بإجرائها خبري استشاري مستقل وأن تكتمل الدراسة حبلول أيار

لتمكني الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال من ف  قبل وقت كا٢٠١٢
  .النظر فيها يف اجتماعه الثاين والثالثني

  النطاق  -جيم 
ينبغي أن ينظر اخلبري االستشاري، لدى قيامه ذه الدراسة، يف النتائج وإطار السياسات العامة   - ٥

  :واهليكل التنظيمي والدروس املستفادة املرتبطة باآللية املالية وذلك على النحو التايل
  :نتائج اآللية املالية  ) أ(

االستثمارية املوافق عليها مدى مسامهة املشاريع االستثمارية واملشاريع غري   ‘١’
يف إطار الصندوق املتعدد األطراف يف التخلص التدرجيي التام من املواد 

 ٥املادة  من ١وجب الفقرة املستنفدة لألوزون يف بلدان األطراف العاملة مب
  وفقاً ألهداف االمتثال املرسومة يف بروتوكول مونتريال؛

لألوزون باألطنان احملسوبة بدالة جمموع التخفيضات يف املواد املستنفدة   ‘٢’
استنفاذ األوزون وباألطنان املترية الناجتة عن أنشطة الصندوق املتعدد 

  األطراف؛
غازات االحتباس احلراري مبكافئات ثاين ] وإدخال[جمموع ختفيضات [  ‘٣’

أكسيد الكربون، الناجتة عن أنشطة الصندوق املتعدد األطراف وقدرات 
  ؛]يبهااإلنتاج اليت مت ترك

املقارنة بني املخطط له يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون   ‘٤’
  وما حتقق إجنازه يف التخلص من املواد املستنفدة لألوزون؛

  املقارنة بني فعالية التكاليف املخطط هلا للمشاريع وفعالية التكاليف احملققة؛  ‘٥’
] اإلضافية[فق عليها والتكاليف الفعلية املقارنة بني التكاليف اإلضافية املوا[  ‘٦’

  ؛]لنماذج خمتارة من املشاريع اليت أكتمل تنفيذها
  املقارنة بني الزمن املخطط له لتنفيذ املشروع والزمن الذي حتقق فيه التنفيذ؛  ‘٧’
تعيني أي نتائج عرضية ألنشطة الصندوق املتعدد األطراف، مبا يف ذلك [  ‘٨’

، ال تتصل مباشرة بتخفيض املواد املستنفدة لألوزون املنافع البيئية املشتركة
  ؛]]أو غازات االحتباس احلراري[
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كفاءة ما مت توفريه من بناء القدرات وتعزيز املؤسسات واملساعدة يف   ‘٩’
  االمتثال؛

مقارنة البدائل املمولة من الصندوق املتعدد األطراف فيما يتعلق بتأثرياا [  ‘١٠’
  ؛]١٩/٦ من املقرر ١١لفقرة البيئية املذكورة يف ا

  :السياسات واإلجراءات  ) ب(
فعالية وكفاءة اإلجراءات واملمارسات اخلاصة بوضع واعتماد املشاريع يف   ‘١’

  إطار الصندوق املتعدد األطراف؛
  متاسك وفعالية عملية استعراض املشاريع؛  ‘٢’
  كفاية عملية ختطيط وتنفيذ املشاريع واألنشطة لضمان االمتثال؛  ‘٣’
  فعالية وكفاءة إجراءات وممارسات الرصد واإلبالغ؛  ‘٤’
كفاية اآلليات الداخلية للتقييم والتحقق من أجل رصد وتأكيد النتائج، مبا   ‘٥’

  يف ذلك حتليل قواعد البيانات القائمة؛
مدى تطويع السياسات واإلجراءات وحتسينها بناًء على اخلربات والظروف   ‘٦’

  ذات الصلة؛
  :اهليكل التنظيمي  ) ج(

اللجنة التنفيذية، واألمانة، ووظيفة ] تقسيم العمل بني[كفاية وفعالية   ‘١’
  التقييم، وأمانة اخلزانة، والوكاالت املنفذة والثنائية؛

كفاية وفعالية التفاعل بني اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف   ‘٢’
  واجتماع األطراف واهليئات الفرعية ذات الصلة؛

 والتوجيهات ٥املادة  من ١وجب الفقرة األطراف العاملة مباستعراض دور   ‘٣’
  اليت تقدمها يف تطوير املشاريع وعملية التنفيذ؛

كفاية وفعالية التوقيت بني االجتماعات واملواعيد النهائية لتقدمي التقارير   ‘٤’
  واملواعيد النهائية لإلبالغ؛

  : الوكاالت املنفذة املتعددة األطراف والثنائية  ) د(
  اسة آليات املساءلة املطبقة على الوكاالت؛در  ‘١’
  حتديد أي اختناقات أو ثغرات أو تداخالت يف أداء الوكاالت؛  ‘٢’
  كفاية نظام التكلفة اإلدارية؛  ‘٣’
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  :مسائل أخرى  )ه(
من  ١وجب الفقرة مراجعة توزيع التمويل فيما بني أقاليم األطراف العاملة مب  ‘١’

 حجم االستهالك املنخفض والبلدان ذات  وكذلك بني البلدان ذات٥املادة 
  االستهالك غري املنخفض؛

املواد الكيميائية (حتديد بلدان منشأ التكنولوجيات واملدخالت ذات الصلة   ‘٢’
لة للمشاريع االستثمارية املقدمة عن طريق عينة ممثَ) ذلكوقطع الغيار وحنو 

على استمرار وحبث احتمال اعتماد الشركات املستفيدة يف تلك البلدان 
  عمل هذه التكنولوجيات؛

كاليف التكنولوجيا استعراض تكاليف اخلبري االستشاري احمللي والدويل وت  ‘٣’
ة من املشاريع االستثمارية واملشاريع غري االستثمارية وحصص ليف عينة ممثَ

  تلك التكاليف بالنسبة موع تكاليف املشروع؛
  د؛رلك األمانة من جمموع املوا مبا يف ذ،نسبة التكاليف اإلدارية  ‘٤’
  اخلربة يف نقل التكنولوجيا ومدى فعالية ذلك؛  ‘٥’

  :الدروس املستفادة  ) و(
الدروس املستفادة بالنظر إىل التحديات املستقبلية أمام بروتوكول مونتريال   ‘١’

  والصندوق املتعدد األطراف؛
  .رىالدروس املستفادة للمؤسسات واالتفاقات البيئية الدولية األخ  ‘٢’

  شكل وعرض الدراسة  -دال[
تعرض الدراسة باستخدام تصميم عملي سهل االستعمال والقراءة وينبغي أن تشتمل على   - ٦

  ].وفهرس مفصل يتبعه منت الدراسة ومرفقاا]  صفحة٣٠حنو [موجز شامل لصناع السياسات 

  النتائج والتوصيات  -هاء
، لدى إجراء الدراسة، بتحديد مواطن القوة )اخلرباء االستشاريون(يقوم اخلبري االستشاري   - ٧

 بتوصيات تقترح ، إذا أمكن،)يتقدمون(والضعف والفرص واألخطار املرتبطة باآللية املالية، ويتقدم 
  .التحسينات املمكنة

  مصادر املعلومات  -واو
ت يطلب من أمانة الصندوق املتعدد األطراف، وأمانة األوزون واللجنة التنفيذية والوكاال  - ٨

املنفذة والوكاالت الثنائية وأمني اخلزانة ومكاتب األوزون والبلدان املتلقية والشركات، أن تتعاون مع 
وينبغي أن يأخذ التقييم . لتقدمي مجيع املعلومات الضرورية) نواخلرباء االستشاري(اخلبري االستشاري 

  .فيذيةبعني االعتبار املقررات ذات الصلة الجتماعات األطراف واللجنة التن
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مشاورات واسعة النطاق مع ) اخلرباء االستشاريون(وينبغي أن جيري اخلبري االستشاري   - ٩
  .األشخاص ذوي الصلة ومع املؤسسات وغريها من مصادر املعلومات ذات الصلة اليت تعترب مفيدة

  اإلطار الزمين واملعامل البارزة  -زاي 
  : ومعامل رئيسية للدراسةيقدم اجلدول التايل إطاراً زمنياً مقترحاً  - ١٠

  موافقة اجتماع األطراف على االختصاصات  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين
  قيام اجتماع األطراف باختيار فريق توجيهي  

خرباء (جراء اختيار اخلبري االستشاري إلوضع الصيغة النهائية   ٢٠١١يناير /كانون الثاين
  خارجيني ومستقلني مؤهلني) استشاريني

قيام أمانة األوزون بتحليل العروض وتقدمي التوصيات إىل الفريق   ٢٠١١ مارس/آذار
  التوجيهي

  اختيار الفريق للخبري االستشاري املستقل  
  منح العقد  ٢٠١١أبريل /نيسان

) جيتمعون(جيتمع ) اخلرباء االستشاريون(اخلبري االستشاري   
  بالفريق التوجيهي ملناقشة طرائق الدراسة وتفاصيلها

 /تشرين الثاين  - أكتوبر/ األولتشرين
  ٢٠١١نوفمرب 

تقدمي املشروع األويل من التقرير إىل : استعراض منتصف املدة
  الفريق التوجيهي واستعراض الفريق التوجيهي للتقرير

تقدمي مشروع التقرير النهائي إىل الفريق التوجيهي واستعراض   ٢٠١٢فرباير /شباط
  نهائيالفريق التوجيهي ملشروع التقرير ال

تقدمي مشروع التقرير النهائي إىل الفريق العامل املفتوح العضوية   ٢٠١٢مايو /أيار
  يف اجتماعه الثاين والثالثني

  تقدمي التقرير النهائي إىل االجتماع الرابع والعشرين لألطراف  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

 األطراف لتنفيذ اختصاصات دراسة جتديد موارد الصندوق املتعدد: [  ]/٢٢املقرر   -باء 
  ٢٠١٤ – ٢٠١٢بروتوكول مونتريال للفترة 
  ، يقررإن اجتماع األطراف

بشأن االختصاصات السابقة للدراسات املتعلقة بتجديد موارد الصادرة  إىل املقررات إذ يشري
  ، لتنفيذ بروتوكول مونتريالالصندوق املتعدد األطراف
ديدات السابقة ملوارد الصندوق املتعدد بشأن التجالصادرة  إىل املقررات وإذ يشري أيضاً

  األطراف،
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يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريراً لتقدميه إىل االجتماع   - ١
احلادي  الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه عن طريق لألطراف، وأن يقدمه الثالث والعشرين
العشرين لألطراف من البت بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد والثالث  االجتماع والثالثني، لتمكني

  ؛٢٠١٤ – ٢٠١٢الصندوق املتعدد األطراف للفترة 
 املشار إليه يف  إعداد التقريرعند ،لوجيا والتقييم االقتصادي فريق التكنوأن يضع  - ٢
  :، ضمن مجلة أمور، ما يليالفقرة السابقة

 ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مجيع تدابري الرقابة واملقررات  )أ(
وخصوصاً ما يتعلق منها باالحتياجات اخلاصة بالبلدان ذات حجم  ،مونتريال واللجنة التنفيذية

 لألطراف الثاين والعشروناملقررات اليت وافق عليها االجتماع االستهالك املنخفض واملنخفض للغاية و
، من حيث أن تلك املقررات سوف احلادي والستني والثاين والستنيها واللجنة التنفيذية يف اجتماعي

  ؛٢٠١٤ - ٢٠١٢تستلزم مصروفات من جانب الصندوق املتعدد األطراف أثناء الفترة 
 من ١ احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة  )ب(

 طاء ٢ زاي، و٢هاء، و ٢ - ألف ٢متثال للمواد من احملافظة على االمن بروتوكول مونتريال  ٥ املادة
  ربوتوكول؛المن 

 من املادة ١احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة   )ج(
 حاء من الربوتوكول خالل العامني ٢ واو و٢ من تلبية التزامات االمتثال املنصوص عليها يف املادتني ٥

  ؛٢٠١٥و ٢٠١٣
د واملبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف مجيع اجتماعاا، القواع  )د(

وذلك حىت اجتماعها الثاين والستني، لتحديد أهلية املشاريع االستثمارية للتمويل، واملشاريع غري 
االستثمارية، مبا يف ذلك مشاريع التعزيز املؤسسي وتدابري مكافحة االجتار غري املشروع وخطط 

لص التدرجيي القطاعية أو الوطنية، وتشمل خطط إدارة التخلص من مركبات الكربون التخ
اهليدروكلورية فلورية، وتدابري إدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون ومشاريع تدمري املواد املستنفدة 

 ؛]والنظر يف تصور حمتمل لالمتثال خبصوص مركبات الكربون اهليدرو فلورية[لألوزون 

يرجح أن يكون للسوق الدولية وتدابري الرقابة على املواد املستنفدة لألوزون ما   )ه(
 عرض وطلب املواد املستنفدة لألوزون، واآلثار  يفوأنشطة التخلص التدرجيي القطرية من تأثري
 بالنسبة للمشاريع  إضافية وما ينتج عن ذلك من تكاليف،املصاحبة على أسعار املواد املستنفدة لألوزون

  ستثمارية خالل الفترة قيد االستعراض؛اال
، بإجراء مشاورات واسعة مع إعداد التقرير املشار إليه أعالهأن يقوم الفريق، لدى   - ٣

  مجيع األشخاص ذوي الصلة واملؤسسات وغريها من مصادر املعلومات املهمة اليت تعترب مفيدة؛
 من ه يف وقت ميكن أعالهإكمال التقرير املشار إليهأن يسعى الفريق جاهداً إىل   - ٤

   للفريق العامل املفتوح العضوية؛احلادي والثالثني على مجيع األطراف قبل شهرين من االجتماع هتوزيع
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 وذلك ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ و٢٠١٧  - ٢٠١٥أن يقدم الفريق أرقاماً إشارية للفترتني   - ٥
ن تستكمل قبل على أ[من أجل توفري معلومات لدعم حتقيق مستوى مستقر وكاف من التمويل 

  ؛]الوصول إىل األرقام النهائية اخلاصة بالفترتني املذكورتني
أن يقوم الفريق بتقدمي أرقام إشارية للموارد اليت ستكون ضرورية لتمكني مجيع [  - ٦

 من الوفاء بالتزاماا احملتملة يف االمتثال الواردة يف ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ؛] لينظر فيها االجتماع الثاين والعشرون لألطراف٢٠١٠تعديل املقدمة يف مقترحات ال
ج لبدائل مركبات أن يقوم الفريق بتقدمي أرقام إشارية للتمويل اإلضايف للتروي[  - ٧

االحترار العاملي، مع مراعاة القدرات املنخفضة على إحداث كلورية فلورية ذات الكربون اهليدرو
  ].مقتضيات الصحة والسالمة

 (HFC-23) ٢٣ - ياهليدروفلور ركب الكربونتدرجيي من مالالتخلص  :[  ]/٢٢املقرر [  -جيم 
  )HCFC-22( ٢٢ - يفلوري  اهليدروكلورركب الكربونمإنتاج من كمنتج ثانوي 

  ، يقررإن اجتماع األطراف
مركبات  الذي يعترف بأمهية بروتوكول مونتريال، ويالحظ أن ١٠/١٦   إىل املقررشرييإذ 

 تعد من بدائل املواد )PFCs(فلورية  البريومركبات الكربون  و)HFCs( ة فلوريةالكربون اهليدوركلوري
  ،ناخياملستنفدة لطبقة األوزون اليت ميكن أن يكون هلا تأثري كبري على النظام امل

 يالتقييم االقتصاد التكنولوجيا وفريق بالتقرير اخلاص الذي أعده مع التقديرأخذ علماً يوإذ 
: محاية طبقة األوزون والنظام املناخي العاملي"، بعنوان والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  ،"ية فلورالبريوية ومركبات الكربون روفلوراهليدالكربون القضايا املتصلة مبركبات 
فريق  بنيمن أمانة األوزون تيسري املشاورات مبقتضاه  الذي طلب ١٨/١٢   إىل املقررشرييوإذ 
 تلكاملنظمات ذات الصلة لالستفادة من األعمال اليت تقوم ا و التقييم االقتصاديالتكنولوجيا و

  ،٢٢ - يفلوري اهليدروكلور مبركب الكربوناملنظمات، مبا يف ذلك األعمال املتصلة 
 تنفيذاً التقييم االقتصاديالتكنولوجيا وفريق  إىل التقرير الذي أعده أيضاً شرييوإذ 

 ركب مات، وخصوصاً الفصل اخلاص بدور آلية التنمية النظيفة فيما يتصل بانبعاث١٨/١٢ ررللمق
  ،٢٢ - يفلوري اهليدروكلورمركب الكربون إنتاج من  كمنتج ثانوي ٢٣ - ياهليدروفلورالكربون 

 من بروتوكول مونتريال ملزمة ٥ من املادة ١لفقرة غري العاملة با أن األطراف دركيوإذ 
 وبالتخلص من استهالك ٢٠٠٤  حبلوليةفلورية اهليدروكلور  الكربونتاج مركباتبتجميد إن

 ملزمة بتجميد ٥ من املادة ١ وأن األطراف العاملة مبوجب الفقرة ٢٠٣٠املركبات حبلول سنة  تلك
 والتخلص من إنتاجها حبلول ٢٠١٦ سنة إنتاجها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حبلول

  ،٢٠٤٠ سنة
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ركب الكربون  الفريدة مب٢٣  - ياهليدروفلورركب الكربون  عالقة مدركيوإذ 
 ياهليدروكلورمركب الكربون  اخلاضع للرقابة، نظراً ألن إنتاج ٢٢ -  فلوريياهليدروكلور
مركب  كمنتج ثانوي، وأن إنتاج ٢٣ - ياهليدروفلورالكربون  يؤدي إىل انبعاث مادة ٢٢ - فلوري

 الستخدامه كمواد أساسية يف إنتاج مواد كيميائية أخرى من ٢٢ - يفلوراهليدروكلوروالكربون 
املتوقع، مبوجب بروتوكول مونتريال، أن يستمر إىل ما بعد التخلص من اإلنتاج املخصص 

  ،رقابةلالستخدامات اخلاضعة لل
مركب الكربون  فرصة تيسري ج بيئي مسؤول بالنسبة إلدارة إنتاج درك أيضاًيوإذ 

ذلك  الستخدامه كمواد أساسية يف إنتاج مواد كيميائية أخرى وك٢٢ - يلوروفلوراهليدروك
  ،لالستخدامات اخلاضعة للرقابة

 يغطيها بروتوكول كيوتو ٢٣  - ياهليدروفلورمركب الكربون  بأن انبعاثات عترفيوإذ 
مبوجب هذا املقرر ليس املرفق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وأن اإلجراءات املتخذة 

  ،التغطية ود منها التأثري على هذهاملقص
 على اآلثار اليت ميكن أن تترتب على مشروعات آلية التنمية النظيفة بالنسبة ملرافق ؤكديوإذ 

 وعلى أن قيمة سندات آلية التنمية النظيفة قد تتجاوز ٢٢ - ياهليدروكلورمركب الكربون إنتاج 
  ، خبمسني مرة٢٣ - ياهليدروفلورمركب الكربون ات تكلفة التخفيف من انبعاث

 مركب الكربون باحلاجة إىل اختاذ إجراء عاجل للتعامل مع انبعاثات عترفيوإذ 
قرب أجل لتجنب آثارها على النظام املناخي، وخصوصاً يف ضوء اً نتج ثانويامل ٢٣ - ياهليدروفلور

 مبركب الكربون يف التعديل اخلاص ٢٠١٤  يناير/إجراءات الرقابة املقرر هلا أول كانون الثاين
  ،ياهليدروفلور
 بروتوكول مونتريال لتنفيذ لصندوق املتعدد األطرافل من اللجنة التنفيذية طلبي  - ١

بشأن  )٢(لصندوق املتعدد األطرافتقرير اللجنة التنفيذية لاستعراض وحتديث املعلومات املقدمة يف 
مبوجب عاملة  الكائنة لدى األطراف ال٢٢ - يوفلوراهليدروكلورمركب الكربون مرافق إنتاج 

، مبا يف ذلك املعلومات اخلاصة مبواقع هذه املرافق، وطاقتها اإلنتاجية، والطاقة ٥  من املادة١  الفقرة
هلا مشروعات جارية اإلنتاجية لكل خط منفرد من خطوط اإلنتاج، وما إذا كانت خطوط إنتاج 

 أو تدمريه، وكذلك ٢٣  - ياهليدروفلور ركب الكربون من إنتاج ممبوجب آلية التنمية النظيفة للحد
  ؛لتواريخ النهائية هلذه املشروعاتا

 إىل اللجنة التنفيذية أن تعرض نتائج الدراسة املشار إليها يف الفقرة يطلب أيضاً  - ٢
  السابقة على الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احلادي والثالثني؛

، مبا يف ذلك التكاليف إلضافيةاللجنة التنفيذية وضع تقديرات للتكاليف ا من طلبي  - ٣
نتج امل ٢٣  - ياهليدروفلور مركب الكربوناملرتبطة جبمع وتدمري والتكاليف التشغيلية الرأمسالية، 

                                                        
)٢( UNEP/OzL.Pro/ExCom/57/62.  
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 طراف يف مرافق اإلنتاج الكائنة لدى األ٢٢ - ياهليدروكلوروفلورالكربون  ركبإنتاج ممن ثانوي ال
  ؛٥  من املادة١  مبوجب الفقرةالعاملة

 من اللجنة التنفيذية أن تقوم يف اجتماعها الرابع والستني بصياغة مبادئ طلبي  - ٤
ن إنتاج مثانوي النتج امل ٢٣ - ياهليدروفلور ركب الكربونتوجيهية لتمويل مشروعات مجع وتدمري م

يف إنتاج امه كمواد أساسية يف ذلك إنتاجه الستخد ، مبا٢٢ - ياهليدروكلوروفلورركب الكربون م
  ؛واد كيميائية أخرىم

 من اللجنة التنفيذية أيضاً، كمسألة عاجلة، تيسري صياغة وتنفيذ مشروعات طلبي  - ٥
 ركب الكربونن إنتاج ممثانوي النتج امل ٢٣  - ياهليدروفلورمركب الكربون للتخلص من 
ت مبوجب جتمع سندات خلفض االنبعاثا   بالنسبة ملرافق أو خطوط اإلنتاج اليت ال٢٢ - ياهليدروكلور

  ؛آلية التنمية النظيفة
التقييم االقتصادي أن يجري، بالتشاور مع فريق التكنولوجيا و من فريق لبيط  - ٦

مركب لتكاليف احملتملة واملنافع البيئية املترتبة على تنفيذ تدابري الرقابة على لالتقييم العلمي، دراسة 
 بواسطة ٢٢ - ياهليدروكلور ركب الكربونم إنتاج ن مثانويالنتج امل ٢٣ - ياهليدروفلور الكربون

مرافق أو خطوط اإلنتاج، مع استبعاد التكاليف واملنافع املترتبة على املشروعات احلالية آللية التنمية 
 النظيفة عندما ينطبق ذلك، وإعداد تقرير قبل ستني يوماً من االجتماع الواحد والثالثني للفريق العامل

املسائل املتصلة بانبعاث مركب الكربون املفتوح العضوية، وذلك ملساعدة األطراف يف النظر يف 
  .٢٢ - املنتج الثانوي من إنتاج مركب الكربون اهليدروكلوري فلوري ٢٣ -اهليدروفلوري 

يت املبادئ التوجيهية املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ال/[  ]: ٢٢املقرر   -دال 
  وافقت عليها اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف

  :يقرر األطراف إن اجتماع
  : إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقيميطلبأن   - ١
ملبادئ التوجيهية اخلاصة بالتمويل بشأن مركبات أن تساعد اإىل أي مدى ميكن   )أ(

 اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت أقرا
عاملي الحترار قدرة منخفضة على إحداث االختيار ومتويل بدائل ذات يف امونتريال يف اجتماعها الستني 

، باستخدام ٥املادة  من ١وجب الفقرة ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لدى البلدان العاملة مب
  ؛٢٠١٠ الفريق يف تقريره املرحلي لعام ا قدمهيتاالحترار العاملي الت إحداث قدراتصنيف 

فلورية اليت من احملتمل أن يتم إدخاهلا وكميات وأنواع مركبات الكربون اهليدر  )ب(
القدرات كبدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ويف أي القطاعات، وذلك لقلة البدائل ذات 

قدرات منخفضة على ختاذ بدائل ذات الاالحترار العاملي أو عدم كفاية التمويل داث املنخفضة على إح
   مع مراعاة املتطلبات البيئية ومتطلبات الصحة واألمان؛،احترار عامليإحداث 
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 إىل الفريق أن يقدم تقريراًَ بشأن نتائج التحليل الذي أجراه، إىل الفريق يطلب أيضاً  - ٢
  .للنظر فيه أثناء اجتماعه احلادي والثالثنيالعامل املفتوح العضوية 

 تأكيد وضع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية السابقة املزج يف /[  ]:٢٢قرر امل  -هاء 
  البوليوالت كمواد خاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونتريال

  :اجتماع األطراف يقرر إن
 وممزوجة يف حمضرةلورية فلورية  أن كميات كبرية من مركبات الكربون اهليدروكإذ يالحظ

  ،يثانالبويل يور وي كخالئط، وتستخدم بعد ذلك يف تصنيع رغاالبوليوالت
 املزج باعتبارها خليط حيتوي السابقة البوليوالت باحلاجة امللحة إىل توضيح وضع وإذ يقر

يدروكلورية على مواد خاضعة للرقابة، بالنظر إىل أمهية حتديد خطوط األساس ملركبات الكربون اهل
من بروتوكول مونتريال  ٥ من املادة ١فلورية بشكل دقيق يف بلدان األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
يدروكلورية فلورية يف قطاع رغاوي البويل وأمهية التخلص التدرجيي التام من مركبات الكربون اهل

فلورية وفقاً ملقرر يدروكلورية يثان لالمتثال للجدول الزمين املنقح للتخلص من مركبات الكربون اهليور
  ،١٩/٦األطراف 

 من بروتوكول ١ من املادة ٤ إىل تعريف املواد اخلاضعة للرقابة الوارد يف الفقرة وإذ يشري
مونتريال ويف املقررات السابقة الصادرة عن اجتماعات األطراف فيما يتعلق بتعريف املواد اخلاضعة 

  ،١٤/٧ و١٢/١٠ ولف أ١/١٢للرقابة وتصنيفها وحتديداً املقررات 
 يف اعتباره املبادئ التوجيهية التقنية الصادرة عن فريق التكنولوجيا والتقييم وإذ يضع

  ،البويل يوريثان خلاصة بأنواع البوليوريثان ورغاوياالقتصادي بشأن املصطلحات ا
 املزج أو املخلوطة السابقة أن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يؤكد  - ١

 من بروتوكول ١ من املادة ٤عد مواد خاضعة للرقابة على حنو ما هو معرف يف الفقرة لبوليوالت تبا
مونتريال وبالتايل تكون خاضعة للجداول الزمنية املتفق عليها من قبل األطراف للتخلص من مركبات 

  الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
 واستهالكها ووارداا وصادراا  األطراف على توخي الدقة يف تسجيل إنتاجهاحيث  - ٢

من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املمزوجة يف البوليوالت وتقدمي التقارير عنها وفقاً للمادة 
  ؛أمكن إن ذلك قبل فصاعداً، ومن ٢٠٠٩من بروتوكول مونتريال وذلك اعتباراً من عام  ٧

 مبوجب املقدمةغ عن البيانات  إىل أمانة األوزون أن تعدل استمارات اإلباليطلب  - ٣
 من بروتوكول مونتريال لكي تسمح جبمع وتسجيل البيانات املتعلقة مبركبات الكربون ٧املادة 

  البوليوالت بصورة دقيقة ومنفصلة؛ب املزج السابقةاهليدروكلورية فلورية 
أن ب  اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونترياليوصي  - ٤

 مركبات معاملةالبوليوالت نفس ب املزج السابقةمركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تعامل 
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الكربون اهليدروكلورية فلورية املوجودة يف أي شكل آخر ألغراض التخلص واألهلية للمساعدات 
  .٥ من املادة ١التقنية واملالية بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

  ما قبل الشحنمعاجلات  و الزراعياحلجراستخدامات /[  ]: ٢٢ر املقر  -واو 
  ، يقررإن اجتماع األطراف

 لفريق التكنولوجيا ربوميد امليثيل التابعةلتقييم جلنة اخليارات التقنية ل اً، وفق علماًيأخذإذ [
ك العاملي من  من االستهال] يف املائة٢٧ و١٨يتراوح بني [حتقيق ختفيض بإمكانية والتقييم االقتصادي، 

  وذلك باستبدالاحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن استخدامات  يف بروميد امليثيل
يف الفئات األربعة الرئيسية من هذه  املستخدمبروميد امليثيل  ] مناًطن ١ ٩٤٢-١ ٩٣٧ قرابة[

  االستخدامات بالتكنولوجيات املتاحة يف الوقت الراهن،
 األوزون قائمة أمانةتقدم إىل  ذي يطلب من األطراف أن، ال١٠/١١باملقرر  روإذ يذكّ

قبل الشحن، وباملقرر  مامعاجلات  و الزراعي امليثيل ألغراض احلجردللوائح اليت ختول استخدام بروميبا
باستخدام  ، الذي يطلب من األطراف أن تستعرض لوائحها الوطنية بغية إزالة أي شرط يقضي١١/١٣

يف احلاالت اليت توجد فيها بدائل حلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن األغراض بروميد امليثيل 
  ، مقبولة تقنياً واقتصادياً

 باالستنتاج الذي توصل إليه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ومفاده أنّ وإذ يأخذ علماً
يف املقررين  [شحنقبل ال مامعاجلات  و الزراعيحلجرالستخدامات االتعريفات اليت وضعتها األطراف 

تطبق بانتظام يف بعض ااالت، مما يؤدي إىل تصنيف كميات كبرية من بروميد   ال]١١/١٢ و٧/٥
على أنها استخدمت ألغراض احلجر  بصورة غري مالئمةاملستخدم يف التربة قبل الزراعة تصنف امليثيل 
  ،الزراعي

 بروميد امليثيل عن استهالك سنوية عن البيانات البالغاإلب األطراف بالتزامها وإذ يذكّر
 من الربوتوكول وبأن تقوم ٧وجب املادة مباحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن الستخدامات 

ألغراض  املستخدمبروميد امليثيل يثيل ، مبا يف ذلك امل  بروميدخيص املتاجرة يف وتنفيذ نظام لتربإنشاء
  ،]٢١/١٠حسبما هو مذكور يف املقرر  [٤ب املادة قبل الشحن، مبوج مامعاجلات  و الزراعياحلجر

سيما  ، ال٢١/١٠ و٢٠/٦املتفق عليها يف املقررين  مبهامها املتبقيةأيضاً  األطراف  يذكّروإذ
أو /يف تدابري الصحة النباتية و وضع وتقدمي استراتيجيات وطنية لتخفيض استخدام بروميد امليثيل

  لتخفيض االنبعاثات،
أن تستعرض لوائحها ] املستوردة واملصدرة على حد سواء[طراف  من األيطلب  - ١

الوطنية اخلاصة بالصحة والصحة النباتية والبيئية واملتعلقة باملنتجات املخزونة اليت ختول استخدام بروميد 
 من محاية الصحة امليثيل وذلك بغية السماح باستخدام معاجلات وطرائق بديلة توفر مستوى مالئماً

وتتسق مع املعايري واملبادئ التوجيهية املنصوص عليها مبوجب االتفاقية الدولية حلماية النباتات، النباتية، 
وأن تتجنب فرض أي التزام [ ]،والسيما البدائل اليت حددها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي[

 ؛] شحنة بربوميد امليثيل سواء قبل الشحن أو عند الوصول أيمبعاجلة
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احلجر الزراعي ومعاجلات ما تصنف ضمن استخدامات  ف على أن الااألطر ثحي  - ٢[
اليت احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن سوى االستخدامات املتسقة مع تعاريف قبل الشحن 

 ]؛١١/١٢ و٧/٥وافقت عليها األطراف يف املقررين 

 باخليارات التقنية  من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنته اخلاصةطلبي  - ٣[
 املناسبني ومع أمانة االتفاقية الدولية حلماية النباتات، أن اآلخرينلربوميد امليثيل، بالتشاور مع اخلرباء 
 :ماعه احلادي والثالثني يتضمنتلعضوية تقريراً لينظر فيه يف اجتقدم إىل الفريق العامل املفتوح ا

، يطبق املنهجية ٢١/١٠من املقرر ) ٤ (٣تقييماً، حسبما هو مشار إليه يف الفقرة   )أ(
] ربوميد امليثيللالتقييم االقتصادي وجلنته اخلاصة باخليارات التقنية و  التكنولوجيافريق[املقدمة من 

  : بشأن]املرفق ذا املقرر  يف[
 التقنية واالقتصادية لبدائل املعاجلات بربوميد امليثيل لألخشاب اجلدوى  ‘١’

 األخشاب واحلبوب واملواد الغذائية الشبيهة ا املنشورة ومواد تعبئة
واجلذوع اخلشبية والبدائل الستخدامات معاجلة التربة قبل الزراعة اليت 

  ؛ الزراعيتعترب يف عداد تدابري احلجر
   الفقرة الفرعية السابقة؛يفتأثري تطبيق البدائل املشار إليها   ‘٢’
بروميد امليثيل لكافة استخدامات  واالستهالك من اإلنتاجتأثري تقييد كمية   ‘٣’

  قبل الشحن؛ مامعاجلات والزراعي احلجر 
  ؛] الشواغل لدى األطراف األخرىملعاجلةتستكمل [  )ب(
ضل البيانات املمكنة عن القطاعات تقوم بتجميع أفيطلب إىل مجيع األطراف أن   - ٤[

 ما قبل الشحن وأن تقدم تلك ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلاتستخدم فيها بروميد امليثيل ياليت 
  ؛٢٠١٢يناير /اه كانون الثايناألوزون يف موعد أقصالبيانات إىل أمانة 

 املادة  املقدمة مبوجبتقاريرال  وتناسق اكتمال أن تستعرضاألوزون أمانةطلب من ي  - ٥[
 إنتاجن أوغريها من البيانات اليت تقدمها األطراف استجابة ملقررات سابقة الجتماع األطراف بش ٧

 ٢٠٠٥ لعاماحلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن بروميد امليثيل واستهالكه واستخداماته ألغراض 
  ]]. إيضاحات حسب االقتضاءأوبعده، وأن تطلب من األطراف املعنية تقدمي معلومات إضافية  وما

  زوناإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألو/[  ]: ٢٢املقرر   :زاي
  ، يقررإن اجتماع األطراف

 لتحقيق منافع لألوزون واملناخ ٢٠٢٠ وجود فرصة يف األجل القصري تنتهي يف العام إذ يؤكد
  بالتصدي إلدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها،

، يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بناًء على ٢١/٢ إىل أن املقرر وإذ يشري
ج مشاريع التدمري واملعلومات املتاحة األخرى، أن يقترح على الفريق العامل املفتوح العضوية يف نتائ

اجتماعه احلادي والثالثني عناصر خمصصة ملساعدة األطراف على اختالف أحجامها وتنوع نفاياا 
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ملستنفدة لألوزون أو إقليمية للتخلص السليم بيئياً من مصارف املواد ا/لتطوير ج استراتيجية وطنية و
  أو أقاليمها،/املوجودة يف بلداا و
 يطلب أيضاً إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ٢١/٢ إىل أن املقرر وإذ يشري

 باعتبارها واعدة للغاية وأي ٢٠٠٢يستعرض تكنولوجيات التدمري اليت جرى تعيينها يف تقريره لعام 
  وعن مدى توافرها جتارياً وتقنياً، عن تلك التكنولوجيات تكنولوجيات أخرى وأن يقدم تقريراً

 أنه، باإلضافة ملشاريع التدمري التجريبية املمولة من الصندوق املتعدد األطراف وإذ يالحظ
لتنفيذ بروتوكول مونتريال، توجد فرص لتمويل إدارة وتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون من 

ام من قبيل مرفق البيئة العاملية وأسواق الكربون الطوعية، وأن التجديد مصادر من القطاعني اخلاص والع
 مصارف املواد املستنفدة اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية سيوفر مزيداً من الفرص لتمويل إدارة وتدمري

  لألوزون،
 األطراف على معاجلة مصارف املواد املستنفدة لألوزون يف إطار مرفق البيئة يشجع  - ١

العاملية وذلك بالتماس أوجه التآزر مع االستراتيجيات األوسع إلدارة املواد الكيميائية اخلطرة، مبا يف 
ذلك امللوثات العضوية الثابتة، من خالل األنشطة مثل عمليات اجلرد على الصعيد الوطين ألحجام 

ستراتيجيات لإلدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون وأنواعها ومواقعها وتطوير أطر تشريعية وا
السليمة للنفايات، من مجعها إىل تدمريها، والتماس أوجه التآزر مىت ما أمكن ذلك مع إدارة املواد 

 الكيميائية اخلطرة األخرى؛

 األطراف وأصحاب املصلحة يشجع أعاله، ١ويف سياق العمل الذي ترتبه الفقرة   - ٢
يصري منتجو ومستوردو املنتجات أو املواد مسؤولني  املمتدة، اليت املسؤوليةمواصلة خطط صلة ذوي ال

عن إدارا حىت اية دورة حياا، ويبحثون اخليارات األخرى لتوفري احلوافز جلمع وتدمري مصارف 
  املواد املستنفدة لألوزون؛

 إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي استعراض قائمة تكنولوجيات طلبي  - ٣
ا األطراف، مع مراعاة التكنولوجيات الناشئة اليت ورد حتديدها يف تقريره املرحلي التدمري اليت تأخذ 

، وأي تطورات أخرى يف هذا القطاع، وتوفري تقييم ألداء تلك التكنولوجيات وتوافرها ٢٠١٠عام 
ادي جتارياً وتقنياً، مع تقدمي التوصيات املناسبة إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه احل

 والثالثني؛

 إىل جانب مشروعات ه إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يراعي أنطلبي  - ٤
مشروعات إلدارة مصارف املواد املستنفدة هناك  الصندوق املتعدد األطراف، ميوهلاالتدمري التجريبية اليت 

لعاملية وأسواق الكربون الطوعية،  البيئة امرفقلطبقة األوزون اليت متول من مصادر خاصة وعامة، مثل 
وإدراج املعلومات املستقاة من هذه املشروعات يف تقريره إىل الفريق العامل املفتوح العضوية وذلك 

 ؛٢١/٢ من املقرر ٧مبوجب الفقرة 
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 مواصلة استكشاف خيارات إضافية لإلدارة طويلة األجل والوكاالت األطراف دعوي  - ٥
طبقة األوزون، مبا يف ذلك مدى توافرها وكذا جوانب التآزر بينها وبني ملصارف املواد املستنفدة ل
  .التمويل املناخي والكيميائي

   قائمة تكنولوجيات التدمري املعتمدةتنقيح/[  ]: ٢٢املقرر   -حاء 

  ، يقررإن اجتماع األطراف
 االجتماع  بشأن اعتماد تكنولوجيات التدمري واملرفق الثاين بتقرير١٥/٩ملقرر  إىل ايشريإذ 

  اخلامس عشر لألطراف الذي يورد قائمة بعمليات التدمري املعتمدة حسب املصدر وطريقة التدمري،

 حتثان األطراف ١١/١٣ من املقرر ٧ والفقرة ٧/٥من املقرر ) ج( بأنّ الفقرة يذكّر وإذ
ات ما قبل على اعتماد تكنولوجيات االسترجاع وإعادة التدوير الستخدامات احلجر الزراعي ومعاجل
  الشحن من بروميد امليثيل، بالقدر املمكن تكنولوجياً واقتصادياً، ريثما تتوافر بدائل أخرى،

 طلبت من فريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠/٦ من املقرر ٦أنّ الفقرة إىل   أيضاًشريوإذ ي
روميد االقتصادي أن يقدم، يف تقريره الجتماع األطراف عن فرص إحداث تغيريات يف استخدام ب

امليثيل أو انبعاثاته ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، قائمة بالتكنولوجيات املتاحة 
  السترجاع بروميد امليثيل لتنظر فيها األطراف،

 بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي متكن، يف تقريره لالجتماع وإذ يأخذ علماً
   قائمة بأمثلة لوحدات التجميع التجاري العاملة يف عدة بلدان،احلادي والعشرين لألطراف، من تقدمي

 بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدم أيضاً إفادات عن عدد كذلك وإذ يأخذ علماً
  من التكنولوجيات املستجدة لتدمري املواد املستنفدة لألوزون تستكمل تلك اليت أُفيد عنها من قبل،

نولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية ذات يطلب من فريق التك  - ١
  يف اجتماعهأن يوصي الفريق العامل املفتوح العضويةالصلة، بالتشاور مع اخلرباء اآلخرين املعنيني، 

 : بالنظر فيما يليدي والثالثنيااحل

ها يف الكفاءة املالئمة لتدمري واسترجاع بروميد امليثيل وأي مادة أخرى سبق ورود  )أ(
 اخلامس عشر لألطراف؛ املرفق الثاين بتقرير االجتماع

أية تكنولوجيات تدمري أخرى ذات كفاءة يف التدمري واالسترجاع يوصي ا   )ب(
 الفريق وفقاً للفقرة الفرعية السابقة أو سبق أن أوصى ا الفريق؛

، ٢٠١١فرباير / شباط١يدعو األشخاص املهتمني إىل تزويد األمانة، حبلول   - ٢
  . أعاله١بالبيانات الالزمة للتوصية اليت سيتقدم ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تبعاً للفقرة 
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وضع معايري لتقييم مرافق التدمري إلدارة املواد املستنفدة لألوزون /[  ]: ٢٢املقرر   -طاء 
  يف اية دورة حياا

  :إن اجتماع األطراف يقرر  
ال اليت قام ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفرق العمل التابعة له  األعمإىلإذ يشري   

وعرض توصيات بشأن قائمة تكنولوجيات التدمري احلالية والناشئة يف تقييم تكنولوجيات التدمري 
  ،١٦/١٥، كما طُلب يف املقرر املعتمدة

 بيئياً ملصارف املواد املستنفدة تنظيم الندوة اخلاصة باإلدارة السليمةوإذ يالحظ مع التقدير   
  ،٢١/٢لألوزون، وحمتوى تلك الندوة اليت عقدت تنفيذاً للمقرر 

  ن أحد املواضيع اهلامة يف الندوة كان ضرورة ضمان التدمري املناسب للمواد بأ قروإذ ي
يري متسقة يف تناول  واتباع معا،املستنفدة لألوزون املستعادة من املنتجات واملعدات يف اية دورة حياا

وتدمري املواد املستنفدة لألوزون ملا حيققه ذلك من زيادة الثقة يف قدرات التدمري يف عدد من مناطق 
   من بروتوكول مونتريال،٥ من املادة ١العامل، مبا يف ذلك لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

فرقة عمل تتكون من أعضاء يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عقد   - ١  
من ذوي املعرفة والدراية املناسبتني واملقدرة على وضع املعايري لتناول وتدمري املواد املستنفدة لألوزون 

  ؛املعتمدةقائمة عمليات التدمري مدرجة بالفعل يف يف مرافق التدمري اليت تستخدم عمليات 
 غري املدرجة يف القائمة احلالية لعملية يطلب إىل فرقة العمل استعراض تقنيات التدمري  - ٢  
 عمليات االستعادة والتدمري يف حمددة تفرضهالتحديات تصدى  اليت تناشئة والتقنيات الاملعتمدةالتدمري 

  اية دورة حياة تلك املواد، وتقدمي تقرير عنها؛
يطلب إىل فرقة العمل أيضاً عرض توصيات على األطراف، حسب االقتضاء، بشأن   - ٣  

 يف قائمة عمليات ستقبالً أعاله من أجل إدراجها م٢ املشار إليها يف الفقرة الناشئةالتكنولوجيات 
  ؛املعتمدةالتدمري 

يطلب إىل فرقة العمل حتديد معايري تطبق يف تقييم مالءمة استعمال مرافق التدمري اليت   - ٤  
  ن، وتقدمي تقرير عنها؛يتم حتديدها من أجل تناول وتدمري املواد املستنفدة لألوزو

يطلب إىل فرقة العمل تقدمي توجيهات بشأن ما إذا كان من الواجب إدخال املعايري   - ٥  
   من دليل بروتوكول مونتريال أو يف موضع آخر؛١-٣املشار إليها يف الفقرة السابقة، يف الفرع 

 للفريق العامل يطلب إىل فرقة العمل تقدمي تقريرها إىل االجتماع احلادي والثالثني  - ٦
  .املفتوح العضوية
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  اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون]:    [/٢٢املقرر   -ياء 

  إن اجتماع األطراف يقرر،
يطلب من شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد التابعة لربنامج األمم املتحدة   - ١

ال، إجراء دراسة فيما يتعلق مبصارف املواد املستنفدة للبيئة، عمالً بنتائج املشروع التجرييب يف نيب
  : لألوزون يف البلدان ذات االستهالك املنخفض من أجل

  تأمني التدمري بأقصى فائدة من حيث التكلفة؛   )أ(
مجع الكميات الصغرية من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف البلدان ذات   )ب(

   الفعال والسليم؛ االستهالك املنخفض لتسهيل تدمريها
 تقدمي تقرير إىل الفريق يطلب من شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد أيضاً  - ٢

العامل يف اجتماعه احلادي والثالثني عن نتائج حتليلها، بعد إجراء املشاورات الالزمة مع بلدان الربط 
  الشبكي ذات الصلة؛

   يتعلق باملواد املستنفدة لألوزونتكنولوجيات التدمري فيما]:    / [٢٢املقرر  -كاف 
  : األطراف يقرراجتماعإن 

يم االقتصادي وفرق العمل املرتبطة به لتقدير يإىل عمل فريق التكنولوجيا والتقإذ يشري [
ى  التدمري املعتمدة، علتكنولوجياتتكنولوجيات التدمري القائمة والناشئة وتقدمي توصيات بقائمة 

  ،١٦/١٥النحو الذي طلبه املقرر 
 عن اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف الدراسيةبتنظيم ومضمون احللقة  مع التقدير حييط علماًإذ 

  ،٢١/٢ن، املعقودة عمالً باملقرر املواد املستنفدة لألوزو
بأن أحد املواضيع الرئيسية للحلقة الدراسية كان عن ضرورة تأمني التدمري وإذ يعترف 

ون املسترجعة من منتجات ومعدات يف اية دورة حياا، وأن وضع املالئم للمواد املستنفدة لألوز
 الثقة يف قدرات زيادةمعايري متسقة لتداول وتدمري املواد املستنفدة لألوزون من شأنه أن يسهم يف 

 من ٥ من املادة ١التدمري يف عدد من مناطق العامل، مبا يف ذلك يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  ]تريال،بروتوكول مون

 بشأن اعتماد تكنولوجيات التدمري واملرفق الثاين بتقرير االجتماع ١٥/٩ املقرر إذ يستذكر[
  اخلامس عشر لألطراف الذي يورد قائمة بعمليات التدمري املعتمدة حسب املصدر وطريقة التدمري،

طراف  حتثان األ١١/١٣ من املقرر ٧ والفقرة ٧/٥من املقرر ) ج( بأنّ الفقرة وإذ يذكّر
على اعتماد تكنولوجيات االسترجاع وإعادة التدوير الستخدامات احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل 

  الشحن من بروميد امليثيل، بالقدر املمكن تكنولوجياً واقتصادياً، ريثما تتوافر بدائل أخرى،
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يم  طلبت من فريق التكنولوجيا والتقي٢٠/٦ من املقرر ٦ أنّ الفقرة وإذ يستذكر أيضاً
االقتصادي أن يقدم، يف تقريره الجتماع األطراف عن فرص إحداث تغيريات يف استخدام بروميد 
امليثيل أو انبعاثاته ألغراض احلجر الزراعي ومعاجلات ما قبل الشحن، قائمة بالتكنولوجيات املتاحة 

  السترجاع بروميد امليثيل لتنظر فيها األطراف،
جيا والتقييم االقتصادي متكن، يف تقريره لالجتماع  بأن فريق التكنولووإذ يأخذ علماً

  احلادي والعشرين لألطراف، من تقدمي قائمة بأمثلة لوحدات التجميع التجاري العاملة يف عدة بلدان،
 بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدم أيضاً إفادات عن عدد كذلك وإذ يأخذ علماً

املواد املستنفدة لألوزون تستكمل تلك اليت أُفيد عنها من من التكنولوجيات املستجدة لتدمري 
  )٣(]قبل،

يطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات التقنية ذات   - ١
الصلة، بالتشاور مع اخلرباء اآلخرين املعنيني، أن يوصي الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه 

 : فيما يلياحلادي والثالثني بالنظر

واستكمال كفاءة  بروميد امليثيل] إزالة[ ]واسترجاع[ ]لتدمري[الكفاءة املالئمة   )أ(
ي مادة أخرى سبق ورودها يف املرفق الثاين بتقرير ألإذا طلب ] اإلزالة[] االسترجاع[التدمري و

 االجتماع اخلامس عشر لألطراف؛

 وأي تطورات أخرى ٢٠١٠لي لعام الناشئة احملددة يف التقرير املرحتكنولوجيات ال  )ب(
لربوميد ] اإلزالة] [لالسترجاع[تكنولوجيات تليب الكفاءة املوصى ا يف هذا القطاع، مبا يف ذلك أي 

  أعاله؛) أ (١امليثيل وفق ما هو حمدد يف الفقرة 
املعايري اليت ينبغي تطبيقها عند تقييم مالءمة استخدام مرافق التدمري احملددة ملناولة   )ج(

 وتدمري املواد املستنفدة لألوزون وذلك دف إمكانية إدراجها يف دليل بروتوكول مونتريال؛

، ٢٠١١فرباير / شباط١يدعو األشخاص املهتمني إىل تزويد األمانة، حبلول   - ٢
  . أعاله١بالبيانات الالزمة للتوصية اليت سيتقدم ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تبعاً للفقرة 

  اإلدارة السليمة بيئياً ملصارف املواد املستنفدة لألوزون: [   ]/ ٢٢املقرر   -الم 
  : األطراف يقرراجتماعإن 

 لتحقيق منافع لألوزون واملناخ ٢٠٢٠وجود فرصة لألجل القصري تنتهي يف العام إذ يؤكد [
  بالتصدي إلدارة مصارف املواد املستنفدة لألوزون وتدمريها، 

 يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بناًء على ٢١/٢ن املقرر إىل أوإذ يشري 
نتائج مشاريع التدمري واملعلومات املتاحة األخرى، أن يقترح على الفريق العامل املفتوح العضوية يف 

                                                        
 .مقترح مقدم من استراليا  )٣(
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اجتماعه احلادي والثالثني عناصر خمصصة ملساعدة األطراف على اختالف أحجامها وتنوع نفاياا 
أو إقليمية للتخلص السليم بيئياً من مصارف املواد املستنفدة لألوزون /ر ج استراتيجية وطنية ولتطوي

  أو أقاليمها، /املوجودة يف بلداا و
أنه، باإلضافة ملشاريع التدمري التجريبية املمولة من الصندوق املتعدد األطراف وإذ يالحظ 

ارة وتدمري مصاريف املواد املستنفدة لألوزون من لتنفيذ بروتوكول مونتريال، توجد فرص لتمويل إد
مصادر من القطاعني اخلاص والعام من قبيل مرفق البيئة العاملية وأسواق الكربون الطوعية، وأن 
التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية، على وجه التحديد، سيوفر مزيداً من الفرص لتمويل إدارة 

  فدة لألوزون، وتدمري مصارف املواد املستن
يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مواصلة جهودها للتوسع [  - ١[

يف املشروعات الفعالة من حيث التكلفة لتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون أثناء جتديدها القادم 
يد األطراف العاملة يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف تزو] [ملوارد الصندوق
 بالتمويل الالزم من الصندوق املتعدد األطراف إلدارة مصارف املواد ٥ من املادة ١مبوجب الفقرة 

، عن طريق أنشطة من قبيل إجراء جرد وطين حلجم مصارف املواد ]املستنفدة لألوزون بصورة كاملة
يات لإلدارة السليمة للنفايات، استراتيج واملستنفدة لألوزون ونوعها ومكاا، ووضع أطر تشريعية

  ]بدءاً من اجلمع إىل التدمري؛
فرص احلصول على التمويل ] استطالع] [التماس] [تناول[يشجع األطراف على [  - ٢[
ووكاالت [مصارف املواد املستنفدة لألوزون يف إطار مرفق البيئة العاملية ] إدارة] [مجع و[من أجل 
واستراتيجيات أوسع إلدارة ] ربامج الفعالة من حيث الطاقةمع ال[وذلك بالتماس التآزر ] أخرى

يطلب من اللجنة التنفيذية للصندوق ] [املواد الكيميائية اخلطرة، مبا يف ذلك امللوثات العضوية الثابتة
 بالتمويل الالزم من الصندوق ٥ من املادة ١املتعدد األطراف تزويد األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

، من خالل أنشطة مثل االضطالع بعمليات ]املواد املستنفدة لألوزون بصورة كاملةإلدارة مصارف 
جرد على الصعيد الوطين ألحجام مصارف املواد املستنفدة لألوزون وأنواعها ومواقعها، ووضع أطر 
تشريعية واستراتيجيات لإلدارة السليمة للنفايات، من مجعها إىل تدمريها؛ دون استبعاد إمكانية 

ة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مبواصلة جهودها بشأن التوسع يف املشاريع الفعالة مطالب
  ] من حيث التكلفة لتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون أثناء التجديد القادم للموارد؛

يشجع األطراف وأصحاب املصلحة ذوي الصلة، يف سياق العمل املطلوب   - ٣
عاله، على حبث خطط املسؤولية املمتدة، واليت يكون منتجو ومستوردو املنتجات  أ١مبوجب الفقرة 

أو املواد مسؤولني عن إدارا حىت اية دورة حياا، والنظر يف اخليارات األخرى لتوفري احلوافز 
  جلمع وتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون؛ 

 أسواق الكربون الطوعية لبحث الوصول إىل] املؤسسات] [األطراف] [يشجع[  - ٤
خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل العالية [لتدمري املواد املستنفدة لألوزون وتقاسم خرباا مع اآلخرين 

  ؛ ]من مصارف املواد املستنفدة لألوزون حىت تصل إىل مرافق التدمري
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الية لتغيري الشروط احل[أسواق الكربون الطوعية ] األطراف على العمل مع[يشجع   - ٥
ومواصلة حبث تسجيل ] [للسماح بتدمري مصارف املواد املستنفدة لألوزون على املستوى الدويل

  ؛ ]تدمري املواد املستنفدة لألوزون على املستوى الدويل
مصارف مركبات الكربون [يشجع األطراف على النظر يف تدابري لتدمري   - ٦
]  فلورية ال ميكن إعادة استخدامهايةيدروكلورهلالكربون اامللوثة مبركبات ] [ فلوريةيةاهليدروكلور

مع العلم [ فلورية يةاهليدروكلورالكربون عند إعداد خطط إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات 
الكربون بأنه ميكن تصميم التدابري الستكمال خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات 

  ؛ ]ة من الصندوق املتعدد األطراففلورية دون احلصول على موارد إضافيية اهليدروكلور
يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف حبث متويل مشاريع تدمري [  - ٧

  ] جمدية من حيث التكلفة خالل فترة التجديد القادمة؛
يطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وضع معايري يف اجتماعها [  - ٨

كونات والعناصر اليت ينبغي أن تكون جزءاً من استراتيجيات وطنية للتخلص من السادس والستني للم
 من بروتوكول مونتريال، ٥ من املادة ١املواد املستنفدة لألوزون يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
دون اإلخالل مبصدر التمويل الالزم ] [ومستويات التمويل املطلوب لوضع مثل هذه االستراتيجيات

  ؛ ]االستراتيجياتهلذه 
يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يراعي أنه إىل جانب   - ٩

مشروعات التدمري التجريبية اليت ميوهلا الصندوق املتعدد األطراف، هناك مشروعات أخرى إلدارة 
عاملية مصارف املواد املستنفدة لألوزون متول من مصادر أخرى خاصة وعامة، مثل مرفق البيئة ال

وأسواق الكربون الطوعية، وأن يدرج املعلومات املستقاة من هذه املشروعات، مبا يف ذلك كيفية 
 ٧مبوجب الفقرة الوصول إىل أسواق الكربون الطوعية، يف تقريره إىل الفريق العامل املفتوح العضوية 

  ؛٢١/٢من املقرر 
ي رصد التطورات يف أسواق  يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد- مكرر ٩[

إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه ] بصورة مرحلية[الكربون الطوعية وتقدمي تقارير 
والقدرة على ] وسالمتها البيئية[احلادي والثالثني وتقدير استقرار هذه األسواق، وإمكانية التنبؤ ا 

  ] ة لتدمري املواد املستنفدة لألوزون؛توفري تدفق مستدام للموارد على املشروعات اجلديد
اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد ] [برنامج األمم املتحدة للبيئة[يطلب إىل [  - ١٠
، عمالً بنتائج املشروع التجرييب يف نيبال، إجراء دراسة فيما يتعلق مبصارف املواد املستنفدة ]األطراف

  :ل أجلألوزون يف البلدان ذات االستهالك املنخفض من
  تأمني التدمري بأقصى فائدة من حيث التكلفة؛   )أ(
مجع الكميات الصغرية من املواد املستنفدة لألوزون املوجودة يف البلدان ذات   )ب(

  ]االستهالك املنخفض لتسهيل تدمريها الفعال والسليم؛
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 املتعدد اللجنة التنفيذية للصندوق] [برنامج األمم املتحدة للبيئة[يطلب أيضاً إىل [  - ١١
األطراف تقدمي تقرير إىل الفريق العامل يف اجتماعه احلادي والثالثني عن نتائج حتليلها، بعد إجراء 

  ]املشاورات الالزمة مع بلدان الربط الشبكي ذات الصلة ؛
الوكاالت ملواصلة استكشاف خيارات إضافية لإلدارة طويلة ويدعو األطراف   - ١٢

ة لألوزون، مبا يف ذلك مدى توافر متويل للجوانب املتعلقة باملناخ األجل ملصارف املواد املستنفد
  .]واملواد الكيميائية وأوجه التآزر بينها

  زونات املواد املستنفدة لألوزونمعاملة خم/[  ]: ٢٢املقرر   -ميم 
  : األطراف يقرراجتماعإن 

باحلاالت اليت  طُلب إىل األمانة أن حتتفظ بسجل موحد ١٨/١٧ أنه يف املقرر إذْ يشري
 جاء معني لألوزون يف عام املستنفدة إلنتاج واستهالك املواد ا فيها األطراف أن سبب جتاوزهأوضحت

نتيجة لإلنتاج أو االسترياد يف ذلك العام ملواد مستنفدة لألوزون كانت خمزونة ألغراض حمددة 
  ،الستعماهلا يف عام مقبل

ك إدراج ذلك السجل يف الوثائق اليت تعد لكل إىل أن األمانة طُلب إليها كذليشري وإذ 
وذلك ألغراض مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال، اجتماع من اجتماعات جلنة التنفيذ، 

 من ٧لمادة عن البيانات اليت تقدمها األطراف وفقاً لاملعلومية فقط، وإدراجه كذلك يف تقرير األمانة 
  الربوتوكول،

 ت طرفاً جتاوز١٢ متس ١٩٩٩ حالة منذ عام ٢٩ت عن غمانة قد أبلأن األ وإذ يالحظ
، عنيأو االستهالك من مادة معينة مستنفدة لألوزون يف عام ممن اإلنتاج املستوى املسموح به 

   لإلنتاج أو االستهالك نتج عن واحد من السيناريوهات املذكورة أعاله،ا أن جتاوزهتوأوضح
 من الربوتوكول، بتحديد ٧ها البيانات مبوجب املادة أن تقوم األطراف عند إبالغ  - ١

أي جتاوز لإلنتاج أو االستهالك يكون قد حدث نتيجة إلنتاج مادة مستنفدة لألوزون خالل العام املبلغ 
  :عنه وكانت خمزونة

  لتدمريها حملياً أو لتصديرها ألجل تدمريها يف عام مقبل؛  )أ(
  لتصديرها الستخدامها هلذا الغرض يف عام مقبل؛الستعماهلا كمادة وسيطة حملياً أو   )ب(
   احتياجات حملية لبلدان نامية يف عام مقبل؛لتلبيةلتصديرها   )ج(
دد لكل حت عاليه أن ١أن يطلب إىل األطراف اليت أبلغت عن حاالت تشملها الفقرة   - ٢

للمواد املستنفدة  من الربوتوكول، االستعمال النهائي ٧حالة، عند إبالغ البيانات مبوجب املادة 
  لألوزون املخزونة ومىت حدث ذلك؛
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تذكري مجيع األطراف باإلبالغ عن إنتاج مجيع املواد املستنفدة لألوزون، سواء كان   - ٣
 من ٣ مبوجب املادة ا واستهالكهاذلك مقصوداً أو غري مقصود، وذلك للمساعدة يف حساب إنتاجه

  الربوتوكول؛
ل التشاور مع جلنة التنفيذ، استكمال واستعراض أن يطلب إىل األمانة، من خال  - ٤

 من الربوتوكول لكي ينظر يف ذلك االجتماع الثالث ٧استمارات ووسائل إبالغ البيانات طبقاً للمادة 
  :والعشرين لألطراف دف مساعدة اجتماع األطراف على

 يف الفقرة وضع إطار إبالغي يفسر املخزونات احملددة ذات الصلة باحلاالت املدرجة  )أ(
   أعاله؛١

ضمان أن يسمح إطار اإلبالغ الناتج عن هذا اجلهد بتتبع خط سري تلك املخزونات   )ب(
  ومدى توافقها مع استعماالا املقصودة يف السنوات املقبلة؛

تبسيط واستكمال وسائل اإلبالغ مع مراعاة مجيع االستعماالت احملتملة لتلك املواد   )ج(
   جانب األطراف؛وأي اقتراحات ممكنة من

  :جلنة التنفيذ أي حالةنظر أن يطلب إىل األمانة أن حتيل إىل   - ٥
   عاليه؛١تشمله السيناريوهات املدرجة يف الفقرة  اإلنتاج أو االستهالك اليف جتاوز   )أ(
مل يبلغ فيها عن االستخدام النهائي للمواد املستنفدة لألوزون املخزونة خالل العام   )ب(

  الذي مت اإلبالغ عن أا إنتاج خمزون؛للعام التايل 
يف أحد االستخدامات املدرجة يف املخزونة مل تستخدم فيها املواد املستنفدة لألوزون   )ج(

  . عاليه خالل العام التايل للعام الذي أبلغ فيها عن أا إنتاج خمزون١الفقرة 

  تكنولوجيا والتقييم االقتصاديإقرار تعيني رئيسة مشاركة جديدة لفريق ال/[  ]: ٢٢املقرر   - نون
  :يقرر األطراف إن اجتماع

على جهوده الكبرية ) مجهورية فرتويال البوليفارية(أن يشكر السيد خوسيه بونز بونز   - ١
   التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛واملتميزة لصاحل بروتوكول مونتريال بوصفه رئيساً مشاركاً لفريق

رئيسة مشاركة جديدة لفريق ) كولومبيا(تا بيزانو أن يقر اختيار السيدة مار  - ٢
  .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

  التصديق على تعيني رئيس جديد لفريق تقييم اآلثار البيئية: /[  ]٢٢املقرر   - سني
  : يقرر األطرافإن اجتماع

، الذي عمل رئيساً )هولندا(يتقدم بالشكر للربوفيسور جان سي فان دير لون   - ١
 يف  على اجلهود املميزة اليت بذهلا الطويلدأبهكاً لفريق تقييم اآلثار البيئية منذ إنشائه، وذلك على مشار

  بروتوكول مونتريال؛
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يرلندا آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و( نيغيل دي بول سيد على تعيني القيصد  - ٢
  .جديداً لفريق تقييم اآلثار البيئيةمشاركاً رئيساً ) الشمالية

  احلالة يف هاييت/[  ]: ٢٢املقرر   -ني ع
  : يقررإن اجتماع األطراف  
   جهود حكومة هاييت والتزامها باالمتثال املتواصل لربوتوكول مونتريال،إذ يالحظ مع التقدير  
   ر الذي وقع يف بالصعوبات االستثنائية اليت تواجههاوإذ يقرهاييت حالياً نتيجة للزلزال املدم 

 درجة، والذي أثّر تأثرياً ضاراً بالرفاه االقتصادي واالجتماعي ٧,٢ بقوة ٢٠١٠يناير /اينلث كانون ا١٢
  لشعب هاييت،

 التزام هاييت بالوفاء بالتزاماا فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة وإذ يتفهم  
  لألوزون مبوجب بروتوكول مونتريال وتعديالته،

على مساعدة هاييت عن طريق مراقبة صادرات املواد املستنفدة حيثّ مجيع األطراف   - ١  
لألوزون والتكنولوجيات اليت تعتمد على املواد املستنفدة لألوزون إىل هاييت، عن طريق مراقبة التجارة 

   لالجتماع العاشر لألطراف وسائر املقررات ذات الصلة؛١٠/٩وفقاً للمقرر 
صندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، يطلب إىل اللجنة التنفيذية لل  - ٢  

لدى النظر يف مقترحات املشاريع هلاييت، أن تأخذ يف االعتبار الظروف اخلاصة هلاييت والصعوبات 
اخلاصة الناجتة عن تلك الظروف فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركّبات الكربون اهليدروكلورية 

صوص تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات الكربون فلورية، مبا يف ذلك على وجه اخل
  كلورية فلورية وفقاً ملتطلبات بروتوكول مونتريال؛ اهليدرو

يطلب إىل اللجنة التنفيذية كفالة تقدمي مساعدة مناسبة إىل هاييت يف جماالت الدعم   - ٣  
نفِّدة لألوزون، إىل جانب املؤسسي وبناء القدرات ومجع البيانات ومراقبة ورصد التجارة يف املواد املست

  أي مساعدات أخرى قد تراها ضرورية؛
يطلب أيضاً إىل اللجنة التنفيذية كفالة تقدمي املساعدة املناسبة يف وضع استراتيجية   - ٤  

لتحقيق إعادة تنظيم وحدة األوزون الوطنية يف هاييت ومواصلة جهودها يف إبالغ أمانة األوزون 
  الك املواد املستنفدة لألوزون وفقاً ملتطلبات بروتوكول مونتريال؛بالبيانات املطلوبة عن استه

أن تنظر جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال لربوتوكول مونتريال يف مجيع   - ٥  
  .القرارات بشأن هاييت على ضوء الصعوبات اليت تواجهها هاييت نتيجة للزلزال

___________  


