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ألطراف يف بروتوكول ل  التاسع عشرجتماعاال

  مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢١ – ١٧، مونتريال

  قضايا مطروحة على االجتماع التاسع عشر لألطراف ملناقشتها واإلحاطة ا علماً

  مذكرة األمانة

  إضافة

  مقدمة
تتضمن هذه املذكرة معلومات مستكملة يقصد ا تكملة املعلومات املقدمة يف الوثيقة   - ١

UNEP/OzL.Pro.19/2، عت على األطراف يفضمن أمور أخرى، و. ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٧ اليت وز
 النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ٢٠٠٧تشتمل هذه الوثيقة على معلومات تتصل بتقرير 

عن تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل واملسائل ذات الصلة وبتقرير هذا الفريق عن املقرر 
ملية اليت ميكن أن تتخذ ملعاجلة مسائل ، املتعلّق مبواصلة استعراض االجتاهات والتدابري الع١٨/١٢

  .األوزون واملناخ، مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
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موجز بالقضايا املطروحة للمناقشة على اجلزء التحضريي لالجتماع الثامن عشر لألطراف يف   -أوالً 
  بروتوكول مونتريال

املسائل املتعلّقة مبركبات الكربون : لجزء التحضريي من جدول األعمال املؤقت ل٤البند   -ألف 
  اهليدروكلورية فلورية

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تقييم التدابري الالزمة للتصدي  )أ( ٤البند   - ١
  )١٨/١٢املقرر (الستنفاد األوزون، مع التركيز على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 وضع فيها املشاركون ٢٠٠٦يوليه /، نظّمت األمانة حلقة عمل يف متوز١٧/١٩قرر  باملعمالً -٢
قائمةً بالتدابري العملية املتصلة باستنفاد األوزون والناشئة عن التقرير اخلاص الذي أعده فريق 

وزون التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن حفظ طبقة األ
وبعد النظر يف . والنظام املناخي العاملي، ومن التقرير التكميلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي

 الذي طلب فيه إىل فريق ١٨/١٢تقرير حلقة العمل تلك، اعتمد اجتماع األطراف الثامن عشر املقرر 
تقرير حلقة العمل وذلك يف ضوء التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مواصلة تقييم التدابري الواردة يف 

االجتاهات احلالية واملتوقعة يف إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون، مع التركيز على مركبات 
الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك االجتاهات الراهنة واملقبلة يف جمال العرض والطلب على 

أثري املترتب يف إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والت
 . عن آلية بروتوكول كيوتو بشأن التنمية النظيفة٢٢-فلورية

واستمع الفريق العامل املفتوح العضوية إىل عرض قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي   - ٣
 تتعلق ذه املسائل، واتفق على وضع بشأن ما خلص إليه يف اجتماعه السابع والعشرين من نتائج أولية

 لكي يوزع على األطراف قبل ١٨/١٢الصيغة النهائية للتقرير الذي طُلب إليه إعداده يف املقرر 
 وضع نسخة مسبقة من التقرير على املوقع ٢٠٠٧يوليه /ومت يف اية متوز. االجتماع التاسع عشر

  )١(.الشبكي لالتفاقية
الذي يركّز (لعمل املعنية مبسائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ويشتمل تقرير فرقة ا  - ٤

على استعراض معمق لتاريخ التقرير اخلاص ) بوجه خاص على األثر املترتب عن آلية التنمية النظيفة
ير الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ والتقر

التكميلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وهو يفسر أسباب استخدام بعض جمموعات البيانات 
ومن املفترض، علي سبيل املثال، أن يظلّ استهالك البلدان النامية، إذا ما مت . والفرضيات يف حتليلهما

، يف حدود ٥ب املادة احترام اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي من جانب األطراف العاملة مبوج

                                                        
-http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-taskforce:ملوقعانظر ا  )١(

HCFC july2007.pdf. 

http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/TEAP/Reports/TEAP_Reports/teap-taskforce
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 من أن املستويات القصوى املسموح ا، أي فيما بني مستوى التجميد وموعد التخلص التدرجيي، بدالً
  .ينخفض قبل بلوغ ذلك املوعد

  االنبعاثات املقدرة يف إطار سيناريو خط األساس )أ(
ة فلورية إىل أنّ جدول خلص تقرير فرقة العمل املعنية مبسائل مركبات الكربون اهليدروكلوري  - ٥

  :التخلص التدرجيي قد يفضي إىل االنبعاثات التالية إذا ما مت االحتفاظ به
 حمسوبة بداالت  طنا٥٠ً ٠٠٠ستبلغ االنبعاثات النامجة عن املواد املستنفدة لألوزون   ) أ(

عوله  قبل أن يعطي التخلص التدرجيي النهائي مف٢٠٤٠-٢٠٢٥استنفاد األوزون يف السنة خالل الفترة 
  يف البلدان النامية؛

املواد املستنفدة لألوزون خالل الفترة عن ستصل انبعاثات غازات الدفيئة النامجة   ) ب(
وميثّل هذا .  مليون طن من مكافئ ثاين أوكسيد الكربون يف السنة٩٠٠ إىل حنو ٢٠٤٠-٢٠٢٥

  احلالية من غاز الدفيئة؛ من االنبعاثات العاملية السنوية يف املائة تقريبا٣,٥ًاملستوى من االنبعاثات 

فيما يتعلّق مبصدر االنبعاثات، ستشكّل االنبعاثات النامجة عن قطاع التربيد وتكييف   ) ج(
، حيث ستمثل على اهلواء أكرب مسامهة يف اموع العام من االنبعاثات املؤثّرة يف األوزون واملناخ معاً

  فترة الذروة؛ يف املائة من االنبعاثات خالل ٨٥ يف املائة و٤٥التوايل 
وستزيد . اخنفاضاً) HFC-23 (٢٣ - مل تشهد مركبات الكربون اهليدروفلورية  ) د(

، حيث ٢٠٣٩ - ٢٠٢٥املواد املستنفدة لألوزون خالل الفترة عن انبعاثات غازات الدفيئة النامجة 
بعاثات وستبلغ تلك االن.  هاماً كمادة وسيطة دوراHCFC-22ً الزيادة املتوقعة يف استخدام مادة يستؤد

وستشكّل انبعاثات مادة .  بليون طن من مكافئ ثاين أوكسيد الكربون١,٣٥ذروا لتصل إىل حنو 
HFC-23 موع؛ يف املائة تقريبا٣٥ً مليون طن، أو ما يعادل ٤٥٠ حنومن هذا ا   

املنافع املناخية العائدة من اإلسراع بالتخلّص التدرجيي من مركبات الكربون   )ه(
 على اختيار  فلورية ستعتمد ليس على اختيار سيناريو مراقبة جديد فحسب بل أيضاًاهليدروكلورية

تكنولوجيا إبدال هذه املركبات يف قطاعات رغاوى العزل والتربيد وتكييف اهلواء، حيث تكون 
 وبعبارة أخرى، ميكن نظرياً. االنبعاثات غري املباشرة النامجة عن استخدام الطاقة كبرية احلجم

ني أن يتحولوا عن استعمال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إىل استعمال بدائل قد للمستعمل
تكون هلا آثار مكافئة أو أكرب على املناخ رغم كوا غري مستنفدة لألوزون وذلك ألنها ستقلّص من 

أنه باستخدام حتليل وأشار فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل . كفاءة الطاقة يف املنتجات النهائية
  .، التعرف على اخليارات اليت تتيح أكرب قدر من املنافع الصافيةأداء املناخ يف دورة العمر ميكن، مثالً
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  أثر آلية التنمية النظيفة  )ب(
 يقدم تقرير فرقة العمل املعنية مبسائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية استعراضاً  - ٦

. ل املترتب عن آلية التنمية النظيفة يف منو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لألثر احملتممفصالً
وطلبت األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن ينظر يف هذه املسألة ألنّ آلية التنمية 

قوموا بتدمري  احلاليني لكي يHCFC-22 بتيسري دفع مبالغ مالية كبرية ملنتجي مادة النظيفة تقوم حالياً
ويف هذا الصدد، أعرب كثريون عن . HCFC-22، اليت هي مادة نامجة عن إنتاج مادة HFC-23مادة 

  .HCFC-22 قد يشجع على اإلفراط يف إنتاج مادة  سيئاًالقلق من أن يصبح دفع هذه األموال حافزاً
  :وفيما يتعلق ذه املسألة، خلص التقرير إىل ما يلي  - ٧

من إنتاج البلدان )  طن٢٦٠ ٠٠٠أو ما يعادل ( يف املائة ٦٣ىل  إ٦٠يقدر أنّ   ) أ(
 مؤهل خالل السنوات السبع القادمة على األقلّ للحصول على الدعم يف HCFC-22النامية من مادة 

ومبوجب قواعد التمويل احلالية، اليت ال تسمح بالتمويل إالّ إلتالف مادة . إطار آلية التنمية النظيفة
HFC-23نع القائمة إلنتاج مادة  من املصاHCFC-22)  ها تعمل منذ ثالثدت على أندأي املصانع اليت ح

 وعلى أنها ما فتئت تعمل إىل حني بداية أنشطة ٢٠٠٤ و٢٠٠٠سنوات على األقل فيما بني 
الذروة (، ال تكون الزيادة يف اإلنتاج إىل ما فوق مستويات خط األساس املتفق عليها )املشروع

ومن مث، فإنّ مواصلة التمويل احلايل . مؤهلةً للحصول على دعم إضايف من آلية التنمية النظيفة) ةالتارخيي
 بكميات تفوق مستويات اإلنتاج HCFC-22 إلنتاج مادة يف إطار هذه اآللية ال ينبغي أن يشكل حافزاً

 املؤهلة احلالية؛

اعتمادها مبوجب آلية األموال اليت اكتسبت من بيع ختفيضات االنبعاثات اليت سبق   ) ب(
 قد تكون وصلت إىل عشرة أضعاف تكلفة إتالف هذه املادة وقد HFC-23التنمية النظيفة إلتالف مادة 

ومن أجل إعادة التوازن إىل .  نفسهاHCFCتكون جتاوزت اإليرادات اليت حتققت من عمليات بيع مادة 
ة هدفها املقصود، حتتفظ بعض البلدان جبزء احلوافز وضمان السبل الكفيلة بأن حتقق آلية التنمية النظيف

 من التمويل وتستعمله يف املشاريع البيئية املنفذة يف جماالت مثل كفاءة الطاقة؛

. ألسباب متنوعة، قد خيتلف أثر التمويل من آلية التنمية النظيفة من قطاع إىل آخر  ) ج(
 جراء اإلفراط يف اإلنتاج حمفِّزة HCFC-22فعلى سبيل املثال، يرجح أالّ تكون الزيادة يف تكلفة مادة 

ولكنها قد تفضي، يف قطاع صنع الرغاوى، إىل زيادة يف . الستعمال إضايف كبري يف قطاع التربيد
استعمال مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وإذا اخنفضت األسعار مبا فيه الكفاية فإنها قد حتفّز 

اثات على استخدام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستعملني لأليروصوالت الكثيفة االنبع
  ؛ اليت تستخدم حالياً من البدائل األرقى بيئياًبدالً

 من املرافق HFC-23بشأن متويل إتالف مادة  مل تتخذ آلية التنمية النظيفة بعد قراراً  ) د(
يدة أو من اإلنتاج الذي يفوق املستويات اختاذ قرار بإتالف هذه املادة من املرافق اجلدو. اجلديدة

البلدان املتقدمة إىل مصانع إىل اإلسراع بنقل اإلنتاج من على األرجح، ، القصوى احلالية قد يؤدي
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 لغياب وعلى الرغم من ذلك، يتوقّع حدوث تشوهات كبرية يف األسواق نظراً. البلدان الناميةمصانع 
ومن بني الوسائل احملتملة للحد من تشوه . ني املصانع اجلديدة واملصانع القائمةقرار بشأن املساواة ب

األسواق، اليت أشارت إليها فرقة العمل املعنية مبسائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وضع 
ات ذات الصلة اتفاقات للحد من األرباح غري املتوقَّعة اليت جينيها أصحاب املصانع وربما لتحويل اإليراد

  .إىل أنشطة حمددة

  تقييم سيناريوهات التخلّص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )ج(
 لثالثة أجرى تقرير فرقة العمل املعنية مبسائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تقييماً  - ٨

  :سيناريوهات يف جمال التخلص التدرجيي من هذه املركبات
 مع خفض تدرجيي خطي الستعمال مركبات الكربون ٢٠١٥د يف حدود سنة جتمي  ) أ(

  ؛٢٠٣٠ إىل سنة ٢٠٢١اهليدروكلورية فلورية من سنة 
 مع خفض تدرجيي خطي الستعمال مركبات الكربون ٢٠١٥جتميد يف حدود سنة   ) ب(

  ؛٢٠٢٥ إىل سنة ٢٠١٦اهليدروكلورية فلورية من سنة 
 .٢٠٤٠ يف سنة  مع ختلّص فوري٢٠١٢جتميد يف حدود سنة   ) ج(

وقد تبين لفرقة العمل أنّ اإلسراع بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية   - ٩
من شأنه أن يتيح ) ٢اخليار  (٢٠٢٥ و ٢٠١٦ واشتراط خفض خطي فيما بني ٢٠٢٥فلورية يف عام 

 طن ٤٦٨ ٠٠٠( لألوزون أكرب قدر حمتمل من املنافع يف جمال االنبعاثات النامجة عن املواد املستنفدة
، ٣وباملقابل، فإنّ اخليار ). ٢٠٥٠بداالت استنفاد األوزون يف قطاع التربيد وحده إىل حدود سنة 

 وباحلفاظ ٢٠٢٥ من موعده احلايل وهو سنة  بدال٢٠١٢ًالذي يقضي بتقدمي موعد التجميع إىل سنة 
وفيما يتعلق باملناخ، ). نفاد األوزون طن بداالت است٧٥ ٠٠٠(على اجلدول احلايل، يتيح أدىن املنافع 

خلص التحليل إىل أنّ املنافع املناخية التراكمية لإلسراع بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 بليون طن من مكافئ ثاين أوكسيد ١٨، ٢اهليدروكلورية فلورية ستفوق، يف حالة اعتماد اخليار 

ومع ذلك، ال ميكن إدراك هذه املنفعة بكاملها إالّ إذا . ٢٠٥٠الكربون بالنسبة للفترة املمتدة إىل غاية 
اعتمد املستعملون بدائل تتيح اجلمع بقوة بني إمكانية خفض االحترار العاملي وحتقيق مستوى عال من 

 بدائل جمدية  لوجود عدة تطبيقات ال تتوفّر بشأا حالياًالكفاءة يف الطاقة، وهو أمر غري متأكّد نظراً
  .تصادياً أو اقتقنياً
وفيما يتعلق بتقييم التدابري العملية اليت ميكن أن تتخذ ملعاجلة التفاعل بني استنفاد األوزون   - ١٠

وتغير املناخ، الحظ التقرير أنّ أجنع هذه التدابري سيكون اعتماد جدول زمين أسرع بشأن التخلص 
صدد، يتناول التقرير بالبحث أثر كل ويف هذا ال. التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

وفيما خيص . سيناريو من تلك السيناريوهات الثالثة يف كل قطاع من القطاعات الرئيسية لالستعمال



UNEP/OzL.Pro.19/2/Add.1  

6 

التحري كجزء من من القياس الكمي ملنافع بعض التدابري احملددة، يالحظ التقرير أنّ األمر يتطلب مزيد 
  .تقييم أوسع لدورة احلياة

األحوال، يرى التقرير أنه إذا كان تعظيم املنافع املناخية سيعتمد على مدى توافر ويف كل   - ١١
 العالية ةبدائل خاصة بالقطاعات تكون احتماالت مسامهتها يف االحترار العاملي منخفضة وتتسم بالكفاء

من حيث الطاقة، فإنّ توخي ج حبسب كل قطاع على حدة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
 للنهج القائم على أنواع املواد الكيميائية، الذي اهليدروكلورية فلورية من شأنه أن يشكّل بديالً جمدياً

 بعض املقترحات بشأن تعديل أحكام الربوتوكول املتعلقة مبركبات الكربون تنطوي عليه حالياً
ومع . لتاسع عشراهليدروكلورية فلورية، اليت طرحتها األطراف لكي ينظر فيها اجتماع األطراف ا

  لإلبالغ خيتلف عما هو مطلوب حالياًذلك، يشري التقرير إىل أنّ مثل هذا النهج قد يتطلّب شكالً
  .مبقتضى بروتوكول مونتريال

 بدائل لبعض التطبيقات القائمة، فإنه ميكن النظر يف إمكانية إدراج ومبا أنه ال توجد حالياً  - ١٢
وباملثل، يرى التقرير أنّ . ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةحكم بشأن االستخدامات الضرورية 

األطراف ربما تود أن تنظر فيما إذا كانت ال تزال هناك حاجة حلكم بشأن االستخدامات لسد 
  .االحتياجات احمللية األساسية

دروكلورية النظر يف إدخال تنقيحات على جدول الرقابة على مركبات الكربون اهلي) ب (٤البند   - ٢
حتليل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مقدم لكي تنظر : فلورية اخلاص بربوتوكول مونتريال

  فيه األطراف ومشاورات غري رمسية بشأن تنقيحات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
وة األطراف إىل اتفق الفريق العامل املفتوح العضوية، يف اجتماعه السابع والعشرين، على دع  - ١٣

تقدمي أية حتليالت تود حبثها يف إطار اعتماد مقرر بشأن التنقيحات املقترحة على مركبات الكربون 
وقدم طرف واحد، هو . اهليدروكلورية فلورية، اليت سينظر فيها االجتماع التاسع عشر لألطراف

وميكن االطالع . وكلورية فلورية للمقترحات بشأن مركبات الكربون اهليدراجلماعة األوروبية، حتليالً
  )٢(.على هذا التحليل يف املوقع الشبكي لالتفاقية

، عقدت يف مونتريال، كندا، مشاورات غري رمسية ملواصلة ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٨ويف   - ١٤
النقاشات بشأن مقترحات التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وذلك من 

 من حضور املشاركني يف االجتماع الثاين واخلمسني للجنة التنفيذية للصندوق متعددة أجل االستفادة
واستضافت األمانة هذه املشاورات على ضوء الدعم الذي . األطراف بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال

وقد . تلقته هلذه املبادرة من األطراف خالل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية
دعي هلذه املشاورات املشاركون من األطراف احلاضرة يف االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل 
املفتوح العضوية، وكذلك املشاركون يف فريق االتصال املعين مبقترحات مركبات الكربون 

                                                        
 .http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop-info.shtml: انظر املوقع التايل  )٢(

http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop-info.shtml
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. فتوح العضويةاهليدروكلورية فلورية، الذي أُنشئ خالل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل امل
كما دعي حلضور هذه املشاورات . ولذلك، كانت هناك شرحية جغرافية واسعة وشاملة من املشاركني

  .بصفة مراقب ممثلون عن أمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكاالت املنفِّذة األربع
 قد ان كانواشترك يف رئاسة هذه املشاورات السيدين ماس غوت وميخائيل توشيشفيلي، اللذا  - ١٥

ترأّسا فريق االتصال املعين مبقترحات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية والتابع للفريق العامل 
وكأساس لنقاشام، نظر املشاركون يف املشاورات يف ورقة مسائل ترد يف املرفق . املفتوح العضوية

كنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن واستمعوا إىل عرض قدمه فريق الت )٣(لالثاين بتقرير الفريق العام
  .١٨/١٢ باملقرر مشروع مسبق للتقرير الذي سيعد لفائدة االجتماع التاسع عشر لألطراف عمالً

وتناولت املشاورات غري الرمسية خيارات بشأن تعديل خط األساس وتاريخ التجميد، واحلاجة   - ١٦
ات احمللية األساسية، وحتديد ملفهوم ج يقوم إىل إعفاءات وأحكام بشأن االستخدامات لسد االحتياج

يف استحداث جدول منقّح للتخلص التدرجيي، واملسائل ذات الصلة بالتمويل " املبادرة باألسوأ"على 
وعلى إثر موافقة املشاركني يف االجتماع، تعهد رئيسا املشاورات بإعداد ورقة تبحث خيارات . واملالية

جتماع واتفقا على نشر هذه الورقة على املوقع الشبكي ألمانة األوزون تنفيذ األفكار املعروضة يف اال
لتكون مبثابة أداة مساعدة للنقاشات غري الرمسية بشأن مقترحات مركبات الكربون اهليدروكلورية 

  .٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٥فلورية، املقرر عقدها يف 
 األثر املترتب يف وفورات التقرير أيضاً، يقيم ١٨/١٢وبناء على ما طلبته األطراف يف املقرر   - ١٧

، وذلك ٢٠٠٦يوليه /االنبعاثات عن التدابري العملية األخرى احملددة يف حلقة العمل اليت نظِّمت يف متوز
  :وكان من بني االستنتاجات املستخلصة ما يلي. من حيث حجمها وتوقيتها على السواء

اثات عن جممل التدابري العملية األخرى إنّ األثر احملتمل املترتب يف وفورات االنبع  ) أ(
يساوي أو يفوق األثر املترتب عن اإلسراع بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 

بيد أنّ سيناريوهات اإلسراع بالتخلص التدرجيي من هذه املركبات . فلورية يف محاية األوزون واملناخ
اخلفض اخلطي يف "وسيناريو ) سبق العشر سنوات" (٢٠٢١اخلفض اخلطي يف أفق سنة "مثل سيناريو (

تظل أكرب العناصر الفردية املكونة للسيناريوهات اليت ترد )) سبق اخلمس عشرة سنة" (٢٠١٦أفق سنة 
ولذلك يرى التقرير أنّ خيار اجلمع بني اإلسراع بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون . فيها

يع التدابري العملية املمكنة من الناحية العملية سيتيح منافع أكثر مما يتيحه اهليدروكلورية فلورية وتنفيذ مج
  كل منهما على انفراد؛

 يف جمال اإلسراع بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون يتيح أكثر اجلداول تطوراً  ) ب(
 خفض اهليدروكلورية فلورية، إىل جانب مجيع التدابري العملية األخرى، وفورات تراكمية يف جمال

                                                        
 . UNEP/OZL.PRO.WG.1/27/9انظر الوثيقة   )٣(
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 مليون طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون وذلك باإلضافة إىل ١,٢٥انبعاثات األوزون تصل إىل حنو 
  بليون طن من مكافئ ثاين أوكسيد الكربون احملتمل حتقيقها يف جمال محاية البيئة؛٣٠

إنّ التحليل الوارد يف التقرير اجلديد لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يتسق   ) ج(
 مع حتليل سيناريو التخفيف الذي تناوله التقرير السابق الذي أعده هذا الفريق بشأن تلك املسألة، يداًج

وذلك على الرغم من أنّ التقرير اجلديد يتضمن معلومات إضافية جديدة هامة بشأن زيادة حتقيق 
  الوفورات على مر الزمن؛

الل عمليات خفض تتم  من خ٢٠٢٠-٢٠١١مثة منافع هامة ميكن جنيها يف العقد   ) د(
وتكمن العناصر . يف الفترة اليت تكون فيها مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ال تزال مستعملَةً

 ٩٠ ٠٠٠ إىل ٨٠ ٠٠٠(الرئيسية هلذه الوفورات يف احلد من التسرب داخل قطاع التربيد التجاري 
  حوايل(يف إدارة خمازن اهلالونات و) طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون وذلك حبسب السيناريو

  ؛) طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون٩٠ ٠٠٠
التدابري اليت ميكن اختاذها ملعاجلة بقايا املواد املستنفدة لألوزون النامجة عن املعدات   )ه(

املهتلكة بوسعها أن حتقق وفورات هامة يف انبعاثات األوزون واملناخ على السواء، ليصل جمموع هذه 
 باليني طن من مكافئ ٦ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون وإىل حنو ٣٠٠ ٠٠٠وفورات إىل حنو ال

 عن استعمال بعض املعدات فمن شأنه أن يتيح كمية إضافية أما التخلّي مبكراً. ثاين أوكسيد الكربون
 من طنباليني  ٤ و٣,٥ طن حمسوبة بداالت استنفاد األوزون وما يتراوح بني ١٣٠ ٠٠٠قدرها 

مكافئ ثاين أوكسيد الكربون، وذلك من دون حساب ما قد يعود من املنافع يف جمال الكفاءة يف 
 يف اميم والتغيريات يف اختيار املواد لن تسهم كثرياً فإنّ التدابري يف جمال وضع التصوباملقابل،. الطاقة

  حتقيق الوفورات من االنبعاثات؛
 اليت سوف تعظّم املنافع ال ميكن حتديدها إال على إنّ القرارات بشأن جمموعة التدابري  )و(

 يف عملية  حيوياًوتشكّل الكفاءة النسبية لتكاليف كل واحد من هذه التدابري عنصراً. املستوى اإلقليمي
   التقرير؛ااختاذ القرارات لكنها ليست من مباحث هذ

لوجيا والتقييم تظهر التقييمات اليت تستخدم النهج الذي سبق أن اعتمده فريق التكنو  ) ز(
العودة إىل مستويات املكافئ (االقتصادي لتقييم تأثري خمتلف العوامل على استعادة األوزون لعافيته 

أنّ اإلسراع بالتخلص التدرجيي من ) ١٩٨٠ اليت كانت سائدة يف عام ريالفعال لكلور الستراتوسف
 سنوات وفق ٣,٣تعادة بنحو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من شأنه أن يقدم تلك االس

وإذا أُضيفت مسامهة مجيع التدابري العملية األخرى، فإنّ استعادة طبقة . تقييم للمناطق املدارية املتوسطة
  . سنوات٧,١األوزون لعافيتها قد تتقدم بفترة تصل إىل 
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  بربوميد امليثيلالنظر يف املسائل املتصلة :  من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي٥البند   -باء 

 ٢٠٠٨استعراض تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل بالنسبة لعامي  ):أ( ٥البند   - ١
 التكميلي للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، مبا يف ٢٠٠٧عرض وحبث تقرير : ٢٠٠٩و

  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ة لعامي ذلك تعيينات األطراف إلعفاءات االستخدامات احلرجة بالنسب
  تقييم تعيينات االستخدامات احلرجة  ) أ(

يونيه من هذه السنة يف حالة استعراض /نظر الفريق العامل املفتوح العضوية يف شهر حزيران  - ١٨
  جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل لتعيينات االستخدامات احلرجة املقدمة يف عامي

اريخ، أجرت اللجنة مناقشات ثنائية وتلقت معلومات إضافية من عدد ومنذ ذلك الت. ٢٠٠٩ و٢٠٠٨
ونظرت اللجنتان الفرعيتان يف .  منها إىل حسم مجيع املسائل العالقةمن األطراف صاحبة التعيينات سعياً

 فقد عقدت اللجنة الفرعية املعنية باحلجر الصحي واهلياكل ،ثاين اجتماعاما يف مجيع هذه املعلومات
، )College Park( يف كوالج بارك ع، التابعة للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، اجتماعاًوالسل

، فيما عقدت اللجنة الفرعية ٢٠٠٧يوليه / متوز٣يونيه إىل / حزيران٣٠ماريالند، خالل الفترة من 
. ٢٠٠٧يوليه / متوز١٣ىل  إ١٠ يف سان خوسيه، كوستاريكا، خالل الفترة من املعنية بالتربة اجتماعاً

فيما يتعلق  (٥٦-٣١والصفحات ) فيما يتعلق بتعيينات ما بعد احلصاد (٢٤-١٧ويف الصفحات 
من التقرير النهائي للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل النهائي بشأن تقييم ) بتعيينات التربة

يات النهائية للجنة بشأن هذه التعيينات تعيينات االستخدامات احلرجة، ميكن االطالع على التوص
ويلخص اجلدول التايل التدابري اليت أوصت ا اللجنة لكل طرف على . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨بالنسبة لعامي 

  .حدة
 من تعيينات ٢٠٠٧ملخص حبسب البلدان لتوصيات جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل فيما يتعلق مبا ورد يف عام 

  )باألطنان (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لالستخدامات احلرجة يف عامي 

توصية اللجنة الفرعية املعنية  البلد
بالتربة، التابعة للجنة اخليارات 

 التقنية املعنية بربوميد امليثيل
 

 إعفاء لالستخدامات
احلرجة ممنوح من 
االجتماع الثامن 

 عشر لألطراف

طلب إضايف 
 اتلتعيني استخدام

حرجة يف عام 
٢٠٠٨ 

طلب تعيني 
استخدامات 

حرجة يف عام 
٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ 

 ٣٧,٦١ - ٣٨,٩٩ ١,٨ ٤٣,١٥ أستراليا
 ٣٤,٣٧٥ ٦,٠٦٧ ٣٤,٣٧٥ ٦,١٣٥ ٤٢,٧٧٤ كندا

 - ٢٤٥,١٤٦ - ٢٤٥,١٥١ ٦٨٩,١٤٢ )بولندا، إسبانيا(االحتاد األورويب 
 )أ(غري منطبق ٨٦١,٠٧٢ ٨١٣,٠٤٥ ٩٥٢,٨٤٥ ٩٣٣,٣١٥ إسرائيل

 ٣٠٥,٣٨ - ٥٠٨,٤ - ٤٥٠,٠٧٥ اليابان
 ٤ ٢٦٥,٣١١ - ٤ ٩٠٩,٣٦٩ - ٥ ٣٥٥,٩٩٧ الواليات املتحدة األمريكية

 ٤ ٦٤٢,٦٧٦ ١ ١١٢,٢٨٥ ٦ ٣٠٤,١٧٩ ١ ٢٠٥,٩٣١ ٧ ٥١٥,١٢٨ اموع
 من تعيينات االستخدامات احلرجة إلسرائيل بالنسبة لعام  طنا٨٤٨ً ٧٩٥بانتظار احلصول على املزيد من املعلومات، مل يتسن تقييم   )أ(

٢٠٠٩. 
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  ٢٠٠٨خطة عمل مقترحة للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل يف عام   )ب(
١٩ -  ه ٢٠٠٧عترب التقرير النهائي لعام إضافةً إىل حبث مسألة االستخدامات احلرجة، يالذي أعد 

للوالية اليت أسندا األطراف للجنة اخليارات التقنية تنفيذ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبثابة 
وترد مستنسخةً أدناه خطة العمل املقترحة . سنوية عمل املعنية بربوميد امليثيل لكي تعرض عليها خطة

وفيما يتعلق بامليزانية، تالحظ جلنة اخليارات . ، وهي تتضمن ميزانية إرشادية٢٠٠٨من اللجنة لعام 
التقنية املعنية بربوميد امليثيل أنّ املساعدة املالية، والسيما إتاحة التمويل لتغطية نفقات ممثلي بعض 

 معظم  ألنّ ونفقات الرئيسني املشاركني، هي أمر حمبذ جدا٥ًاألطراف غري العاملة مبوجب املادة 
 ال يتوفّر هلا التمويل لكي حتضر االجتماعات وألنّ األعباء املالية ٥األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

وتالحظ .  غري قابلة لالستمرار فشيئاًالواقعة على عاتق األعضاء ومؤسسام البحثية أصبحت شيئاً
 اجتماعني الختاذ القرارات النهائية  أنه على الرغم من أنّ خطة العمل تفترض ضرورة عقداللجنة أيضاً

بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة، فإنّ اخنفاض أعباء االجتماع الثاين من السنة نتيجةً لتقلّص عدد 
هذه التعيينات ولزيادة املعرفة بالعملية املتبعة قد يفضي إىل إعادة تقييم احلاجة إىل عقد اجتماعني 

  :تشري اللجنة إىل أعباء العمل والتكاليف اإلضافية ومنهاويف اخلتام، . حضوريني يف كلّ سنة
التكاليف ذات الصلة باحلصول على الوثائق املرجعية لكي تفسر تقارير اللجنة بقدر   )أ(

  أكرب من الوضوح والكمال أسس اختاذ القرارات؛
ات وقت وتكاليف الزيارات امليدانية الالزمة إلحراز فهم أفضل لظروف بعض التعيين  )ب(
 احملددة؛

  .الوقت الالزم إلعداد تقارير تلخص املسائل املعقّدة بشكل خاص  )ج(
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  ٢٠٠٨نية بربوميد امليثيل يف عام خطة العمل وامليزانية اإلرشادية للجنة اخليارات التقنية املع  - ٩اجلدول 
االحتياجات من امليزانية اإلضافية  املهام والتدابري

 اإلرشادية، حبسب االنطباق
تاريخ اإلرشادي ال

 مواعيد االجتماعات لالنتهاء

 تقييم تعيينات االستخدامات احلرجة

 تقدم األطراف إىل األمانة تعييناا – ١
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٤ - إلعفاءات االستخدامات احلرجة

 من تحال التعيينات إىل املشتركين – ٢
رئاسة جلنة اخليارات التقنية املعنية 

د امليثيل لكي يعمماها على األفرقة بربومي
 األعضاء املعينني، مث منالفرعية املتكونة 

 .يتم تلخيصاً

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٧ -

 من تقوم األفرقة الفرعية املتكونة – ٣
األعضاء املعينني بتقييم التعيينات 

مث تتم إحالة االستنتاجات . بالكامل
األولية لألفرقة الفرعية، وغريها من 
طلبات املعلومات اإلضافية، إىل 
املشتركين يف رئاسة جلنة اخليارات التقنية 

 .املعنية بربوميد امليثيل لكي جييزاها

  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٨ -

 يقوم املشتركان يف الرئاسة بإحالة – ٤
االستنتاجات اازة إىل الطرف صاحب 
التعيني، وقد يطلبان إليه تزويدمها 

مث يتشاوران معه . علومات إضافيةمب
بشأن ما قد يرد يف تلك االستنتاجات 

 .من افتراضات

  ٢٠٠٨مارس / آذار٧ -

 يعد الطرف صاحب التعيني رده – ٥
مث يقدم إىل املشتركني يف رئاسة جلنة 

 .اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل
  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٥ -

 للجنة اخليارات ١ االجتماع رقم – ٦
عرض : ية املعنية بربوميد امليثيلالتقن

 متخصص من تقدمي أحد اخلرباء

اعتمادات لتغطية تكاليف 
حضور أخصائي لتقدمي 
معلومات مستكملة إىل 
اللجنة عن الضوابط 

: حب الزملاملفروضة على 
 )١( دوالر٨ ٥٠٠

 أبريل / نيسان٨-٧ 

 للجنة اخليارات ١ االجتماع رقم - ٧
تقييم : مليثيلالتقنية املعنية بربوميد ا

التعيينات، مبا يف ذلك أية معلومات 
 ٥إضافية يقدمها مبوجب اإلجراء 

الطرف صاحب التعيني قبل اجتماع جلنة 
اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، أو 
يقدمها يف جلسة إئتمار بالفيديو يتم 

، أو من خالل جلسات مع ترتيبها مسبقاً
 بالفقرة الًاخلرباء الوطنيني، وذلك عم

اعتمادات لتغطية نفقات 
 أعضاء من ٥سفر رئيس و

راف غري العاملة األط
 ١٤ ٢٥٠ :٥مبوجب املادة 

  )٣(دوالر

 ٤ ٠٠٠تكاليف االجتماعات 
 دوالر ٢ ٠٠٠(دوالر 

 )*لكل جلنة فرعية

 

اجتماع : موعد مؤقت
عنية اللجنة الفرعية امل

بالتربة، التابعة للجنة 
اخليارات التقنية املعنية 
بربوميد امليثيل، يف 
ريهوفوت، إسرائيل، 

 إىل ٧ة من رخالل الفت
  أبريل / نيسان١١
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االحتياجات من امليزانية اإلضافية  املهام والتدابري
 اإلرشادية، حبسب االنطباق

تاريخ اإلرشادي ال
 مواعيد االجتماعات لالنتهاء

 من اختصاصات فريق التكنولوجيا ٤-٣
 والتقييم االقتصادي

اجتماع : موعد مؤقت
اللجنة الفرعية املعنية 
باحلجر الصحي واهلياكل 
والسلع التابعة للجنة 
اخليارات التقنية املعنية 

 الفلبنيبربوميد امليثيل يف 
 بعثات ميدانية يقوم ا أعضاء جلنة – ٨

اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل إىل 
بعض املواقع الرئيسية اليت يستخدم فيها 

 بروميد امليثيل حبسب التعيينات

اعتمادات لتغطية تكاليف 
السفر إىل املواقع امليدانية 
ملعاينة ومناقشة املسائل 

يينات اهلامة ذات الصلة بتع
: االستخدامات احلرجة

 )٤( دوالر٦ ٠٠٠

باملوازاة مع االجتماع 
 للجنة اخليارات ١رقم 

التقنية املعنية بربوميد 
  امليثيل

 اجتماع فريق التكنولوجيا والتقييم – ٩
االقتصادي لتقييم تقرير جلنة اخليارات 
التقنية املعنية بربوميد امليثيل عن تعيينات 

لتزويد األمانة االستخدامات احلرجة، و
بالصيغة النهائية للتقرير املرحلي عن 

 التوصيات واالستنتاجات

اعتمادات لتغطية تكاليف 
سفر أحد املشاركين يف 
رئاسة اللجنة وهو من 
البلدان غري العاملة مبوجب 

 )٢( دوالر٤ ٧٥٠: ٥املادة 

 أبريل،/ نيسان١٨-١٤ 
 املغرب

 تقوم األمانة بنشر الصيغة النهائية – ١٠
للتقرير على موقعها الشبكي وتعممها 

 على األطراف 
  مايو /منتصف أيار -

 املناقشات الثنائية للفريق العامل – ١١
فرصة للطرف صاحب : املفتوح العضوية

 مع جلنة التعيني لكي يتشاور ثنائياً
اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، 

ت الفريق العامل وذلك خالل اجتماعا
 ح العضويةاملفتو

اعتمادات لتغطية تكاليف 
سفر أحد املشاركين يف 
رئاسة اللجنة وهو من 
البلدان غري العاملة مبوجب 

 )٢( دوالر٤ ٧٥٠: ٥املادة 

  يوليه /مطلع متوز

 يقوم الطرف صاحب التعيني، إذا – ١٢
طلب إليه الفريق العامل املفتوح العضوية 
ذلك، بتقدمي توضيحات إضافية عن 

االستخدامات احلرجة ضمن فئة تعيينات 
، وبتقدمي "غري قادر على االستفادة"

معلومات إضافية إذا رغب يف الطعن يف 
إحدى التوصيات بشأن تعيينات 
االستخدامات احلرجة، اليت وضعتها جلنة 
اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل 

 والفريق العامل املفتوح العضوية

  منتصف -
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

 

 للجنة اخليارات ٢ االجتماع رقم - ١٣
  :التقنية املعنية بربوميد امليثيل

 االقتصار على إعادة تقييم االستخدامات •
غري قادر على "احلرجة ضمن فئة 

اعتمادات لتغطية تكاليف 
سفر أحد املشاركين يف 
رئاسة اللجنة وهو من 
البلدان غري العاملة مبوجب 

 
سبتمرب /مطلع أيلول

٢٠٠٨ 
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االحتياجات من امليزانية اإلضافية  املهام والتدابري
 اإلرشادية، حبسب االنطباق

تاريخ اإلرشادي ال
 مواعيد االجتماعات لالنتهاء

، واالستخدامات اليت قدم "االستفادة
الطرف صاحب التعيني معلومات 
إضافية بشأا، وأية استخدامات 

وية طلب الفريق العامل املفتوح العض
  معلومات إضافية بشأا؛

وضع الصيغة النهائية للتقرير، مبا يف  •
ذلك اإلشارة إىل أية افتراضات 
قياسية جديدة مقترح تطبيقها من 
قبل جلنة اخليارات التقنية املعنية 

  بربوميد امليثيل؛
إجراء املشاورات الثنائية اليت تطلبها  •

  األطراف؛
مشروع خطة العمل وامليزانية للجنة  •

ارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل اخلي
 ٢٠٠٧يف عام 

 واثنني من أعضاء ٥املادة  
لبلدان غري العاملة مبوجب ا

  )٢،٣( دوالر١٤ ٢٥٠:املادة

  تكاليف االجتماعات
 ٢٠٠٠( دوالر ٤ ٠٠٠
 )*ر لكل جلنة فرعيةدوال

 ينظر فريق التكنولوجيا والتقييم – ١٤
االقتصادي مشروع التقرير النهائي للجنة 
اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، مث 
توضع الصيغة النهائية هلذا التقرير ويتاح 

 لألطرف عن طريق األمانة

 ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول -

 

اعتمادات لتغطية تكاليف  الجتماع العشرون لألطراف ا– ١٥
سفر أحد املشاركين يف 
رئاسة اللجنة وهو من 
البلدان غري العاملة مبوجب 

 )٢( دوالر٤ ٧٥٠: ٥املادة 

  مطلع
أكتوبر  /تشرين األول

٢٠٠٨ 

 -نوفمرب/تشرين الثاين
ديسمرب /كانون األول

٢٠٠٨ 

    دوالر٥٧ ٢٥٠ امليزانية اجلملية املطلوبة
 تركيبة جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل

 خالل اجتماع جلنة اخليارات – ١٦
التقنية املعنية بربوميد امليثيل، ستقوم 
اللجنة باستكمال قائمة األعضاء وما 
لديهم من خربات وستحدد اخلربات 

تقدم هذه املعلومة إىل وسوف . الناقصة
 األمانة

 

بالتوازي مع 
 ٢ و١اعني االجتم

للجنة اخليارات التقنية 
  املعنية بربوميد امليثيل

 سوف تستكمل األمانة القائمة – ١٧
املوجودة على موقعها الشبكي اليت تضم 
األعضاء وما لديهم من خربات، 
وكذلك املعلومات عن اخلرباء اليت تلزم 
لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

 ابعة لهوللجنة اخليارات التقنية الت

 

بالتوازي مع 
 ٢ و١االجتماعني 

للجنة اخليارات التقنية 
املعنية بربوميد امليثيل، 

 حسب االقتضاء

 

  .تكاليف االجتماع تغطيها أمانة األوزون على حدة وهي ليست مدرجة يف اموع  *
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  :مطلوب توفري اعتمادات لألنشطة التالية: مالحظات تفسريية
 ٢٠٠٨تغطية تكاليف أخصائي لكي يقدم لالجتماع األول يف عام مطلوب توفري اعتمادات ل  - ١

 وصفر هألاألرجواين واب الزمل بنوعيه وح. ب الزملححملة عامة عن الضوابط املفروضة على 
 يف املائة من التعيينات املتبقية لالستخدامات احلرجة، ٥٠ يف أزيد من ةاملستهدفة الرئيسية اآلف

فية ضرورية لضمان السبل الكفيلة جبعل جلنة اخليارات التقنية املعنية وتعد املعلومات اإلضا
 لتعيينات االستخدامات احلرجة يف جمال استخدام التربة  صحيحاًبربوميد امليثيل تقدم تقييماً

 دوالر لتغطية تكاليف تذكرة ٨ ٥٠٠ومطلوب توفري ميزانية باعتمادات قدرها . قبل الغرس
لشخص واحد حيضر ) مبا فيها أيام السفر(ية ولسد نفقات سبعة أيام سفر يف الدرجة االقتصاد

  . من اجتماع جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيلجزءاً
لفائدة أحد املشاركين يف رئاسة اللجنة )  للرحلة الواحدة دوالر٤ ٧٥٠بسعر (مخس رحالت   - ٢

س أحد أفرقة العمل لكي حيضر اجتماعي جلنة  أو لرئي٥من البلدان غري العاملة مبوجب املادة 
اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل واجتماعات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 

  .والفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع األطراف
مطلوبتان لدعم حضور عضو من ) دوالر للرحلة الواحدة ٤ ٧٥٠بسعر (رحلتان يف السنة   - ٣

، وذلك لكي حيضر االجتماعات ٥ل جلنة فرعية يكون من البلدان غري العاملة مبوجب املادة ك
وهذا الطلب هو . األعضاء من ذوي اخلربات ذات الصلة حبيث يتم تقييم التعيينات بفعالية

لفائدة األعضاء الذين يعتمدون على مواردهم اخلاصة حلضور اجتماعي جلنة اخليارات التقنية 
وهؤالء هم أعضاء لفترة طويلة يف جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد . ربوميد امليثيلاملعنية ب

. امليثيل ولديهم خربة متخصصة وحضورهم أساسي لتقييم تعيينات االستخدامات احلرجة
 يف املائة من أعضاء اللجنة الفرعية ١٥ و ١٠وعلى مدى السنتني املاضيتني، مل يتمكّن ما بني 

بالتربة، التابعة للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، من حضور اجتماعات جلنة املعنية 
  .اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل بسبب انعدام التمويل

 الستعراض ٢٠٠٨مقررتان لسنة ) دوالر للرحلة الواحدة ٣ ٠٠٠بسعر (رحلتان يف السنة   - ٤
ميد امليثيل يف الصناعات املقدمة لطلبات تعيينات االستخدامات حالة البدائل واستخدام برو

 من احلصول على املعلومات الالزمة إلجراء  أساسياًوتشكل هاتان الزيارتان جزءاً. احلرجة
  .تقييم دقيق لتعيينات االستخدامات احلرجة وملعاينة استخدام بروميد امليثيل عملياً

  ستخدمة لتقييم تعيينات االستخدامات احلرجةتغيري مقترح يف االفتراضات امل  )ج(
 ٢٠٠٧ بطلبات االجتماع السادس عشر لألطراف، يتضمن التقرير النهائي لعام  وعمالًأخرياً  - ٢٠

الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قائمةً باالفتراضات القياسية اليت تشكل أساس 
ويالحظ يف الصفحة .  من التقرير٣-٥جة، اليت ترد يف اجلزء توصياته بشأن تعيينات االستخدامات احلر

وقد .  من التقرير أنّ الفريق يوصي بإدخال تغيري على االفتراضات اليت سبق أن استخدمتها اللجنة٢٧
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الحظ الفريق باخلصوص أنّ االفتراضات اليت استخدمت حىت اآلن مشلت إعطاء جرعة قصوى قدرها 
ملكافحة مولِّدات )  للهكتار الواحد كيلوغراما١٥٠ًأو ما يعادل ( الواحد  للمتر املربع غراما١٥ً

يف )  للهكتار الواحد كيلوغراما١٧٥ًأو ما يعادل ( غرامات للمتر املربع الواحد ١٧,٥األمراض و
األماكن اليت تتعين فيها مكافحة حب الزمل، وذلك باملوازاة يف احلالتني مع استخدام أغشية منخفضة 

وما مل يحدد خالف ذلك، تعد املستحضرات املتكونة ). مثل األغشية العازلة أو ما يكافئها(اذية النف
 يف املائة كلوربيكرين، أو أقرب املستحضرات إليها، فعالة يف ٥٠ يف املائة بروميد امليثيل و٥٠من 

 يف املائة ٣٣ميد امليثيل و يف املائة برو٦٧أما املستحضرات املتكونة من . مكافحة مولّدات األمراض
وفيما يتعلق . فينبغي استخدامها خلفض جرعة بروميد امليثيلالزمل  حبكلوربيكرين واملعدة ملكافحة 

مبحاصيل الفراولة املدادة، اعتربت جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل اجلرعة القصوى وقدرها 
قابلة للتطبيق من أجل )  كيلوغرام للهكتار الواحد٢٠٠ا يعادل أو م( للمتر املربع الواحد  غراما٢٠ً

الوفاء مبعايري التصديق اخلاصة مبحاصيل املنابت، وذلك يف غياب بيانات من الطرف صاحب التعيني 
  .تفيد بضرورة اعتماد نسبة خمتلفة

 ٢٠٠٨ن تعيينات  مواقترحت جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل أن تتم، اعتباراً  - ٢١
أو ما ( غرام للمتر املربع الواحد ١٢,٥لالستخدامات احلرجة، مراجعة اجلرعة القصوى إىل حدود 

أو ( غرام للمتر املربع الواحد ١٥بالنسبة ملولّدات األمراض و)  للهكتار الواحد كيلوغراما١٢٥ًيعادل 
حمددة للتربة قبل الغرس اليت أثبتت بالنسبة الستخدامات )  للهكتار الواحد كيلوغراما١٥٠ًما يعادل 

  .فيها التجارب واالستخدامات التجارية فعالية املعدالت املنخفضة

  تغيريات مقترحة على معدالت اجلرعة القصوى يف استخدام التربة قبل الغرس
يف ) متر مربع/غرام(معدل اجلرعة القصوى من بروميد امليثيل 

  :ربيكرين اليت تعترب فعالة يفكلو/خالئط بروميد امليثيل
  نوع الغشاء

  نباتات الزينة  إعادة غرس البساتني  املنابت  الفراولة واخلضروات
  ١٥  ١٥  *١٥  ١٢,٥  مولّدات األمراض  - األغشية العازلة
  ١٧,٥  ١٧,٥  ١٧,٥  ١٥,٠  حب الزمل - األغشية العازلة

  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  مولّدات األمراض - األغشية غري العازلة
  ٢٦  ٢٦  ٢٦  ٢٦  حب الزمل - العازلةاألغشية غري 

  .ما مل ينص االعتماد على خالف ذلكاملعدل األقصى   *

ولعلّ اجلزء التحضريي من اجتماع األطراف يود أن ينظر املسائل ذات الصلة ويقرر كيفية   - ٢٢
جلزء الرفيع تقدمي تعيينات االستخدامات احلرجة وغريها من املسائل ا ليت يراها مناسبة لكي ينظر فيها ا

  .املستوى
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جماالت التركيز املقترحة يف تقارير عام :  من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي١٤ البند   -جيم 
   ألفرقة التقييم اليت تصدر مرة كل أربع سنوات٢٠١٠

 اتفق الفريق العامل املفتوح العضوية، يف اجتماعه السابع والعشرين، على أن يطلب إىل األمانة  - ٢٣
أن تنسق مع خمتلف أفرقة التقييم وتعد مشروع مقرر بشأن جماالت التركيز املقترحة يف تقارير أفرقة 

وقد ناقشت األمانة هذه املسألة مع األفرقة وأعدت .  لكي تنظر فيه األطراف٢٠١٠التقييم لعام 
إذ سوف جيتمع هذا . يةمشروع مقرر يتضمن مدخالت من مجيع األفرقة باستثناء فريق تقييم اآلثار البيئ

 من مشروع ٥أغسطس وسيتم على األرجح اقتراح تعديالت على الفقرة /الفريق يف منتصف آب
وسيتم نشر مثل هذا التغيري املقترح على املوقع الشبكي .  بني أقواس معقوفةاملقرر اليت ترد حالياً

ويرد يف املرفق ذه .  لألطرافوعرضه على االجتماع التاسع عشر) http://ozone.unep.org(لالتفاقية 
  .املذكرة مشروع املقرر الذي أعدته األمانة

  النظر يف إعالن مونتريال: مسائل أخرى:  من جدول األعمال املؤقت للجزء التحضريي١٦البند   -دال 
 ٧ إىل ٤قدمت كندا، يف اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية املنعقد يف الفترة من   - ٢٤

وقد أعربت األطراف على . ، مشروع إعالن مونتريال لكي تنظر فيه األطراف٢٠٠٧نيه يو/حزيران
هامش االجتماع عن آراء أولية واتفق الفريق العامل على أن ينظر االجتماع التاسع عشر لألطراف يف 

أن كما اتفقت األطراف على العمل فيما بني الدورات إلحراز مزيد من توافق اآلراء بش. هذه الوثيقة
ولتيسري ذلك، استحدثت . وأعربت كندا عن رغبتها يف العمل على حتقيق تلك الغاية. مشروع اإلعالن

 التعليقات واالقتراحات عرب موقعها الشبكي على ياألمانة أداة حوار إلكتروين تستطيع بواسطتها تلق
 /http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop/MontDecl-forum :العنوان التايل

ة إىل استعمال هذه األداة يف تقدمي آرائها وتعليقااملكتوبة بشأن مشروع اإلعالن اواألطراف مدعو 
ى املوقع الشبكي لألمانة وسوف تنشر هذه التعليقات واآلراء عل. أغسطس/ آب١٧وذلك قبل 

)http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/ ( هةإلتاحة عملية مفتوحة وشفافة موج
ووافقت حكومة كندا على نشر . إىل حكومة كندا لكي تنظر يف هذه التعليقات واآلراء قبل االجتماع

واألطراف مدعوة إىل أن تذكر . سطسأغ/صياغة جديدة لإلعالن، إذا تطلّب األمر ذلك، يف اية آب
، رمبا يف يف تعليقاا ما إذا كانت مستعدة لدعم اإلعالن أو ما إذا كان ينبغي النظر يف اعتماده مبكّراً

  .اليوم األول من االجتماع التاسع عشر لألطراف الذي سيكون ضمن اجلزء الوزاري الرفيع املستوى

  توجيه اهتمام األطراف إليهامعلومات قد ترغب األمانة يف   – ثانياً
 لرؤساء أمانات ، اجتماعا٢٠٠٧ًأغسطس / آب٧ و٦سوف حيضر األمني التنفيذي، يومي   - ٢٥

ويتضمن . االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يستضيفه املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة
دارة األمانة ومناقشة للمسائل ذات االهتمام  للمسائل املتصلة بإجدول أعمال ذلك االجتماع استعراضاً

  .املشترك

http://ozone.unep.org
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/19mop/MontDecl-forum/
http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/19mop/
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  املرفق
االختصاصات املقترحة لفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا 

  والتقييم االقتصادي 
  :إنّ اجتماع األطراف يقرر أن

طلع به فريق التقييم  الذي يض مع التقدير بالعمل املمتاز واملفيد جداًحييط علماً  - ١
العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ونظراء هذه األفرقة عرب العامل 

  ؛٢٠٠٧، مبا فيها التقرير التجميعي لعام ٢٠٠٦من أجل إعداد تقاريرها التقييمية لعام 
 ٢٠٠٦باستيفاء تقاريرها لعام  ٢٠١٠يطلب إىل أفرقة التقييم الثالثة أن تقوم يف عام   - ٢

تلك التقارير إىل األمانة لكي ] ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١[مبعلومات حديثة وأن تقدم حبلول 
ينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية واالجتماع الثالث والعشرون لألطراف يف بروتوكول 

  ؛٢٠١١مونتريال يف عام 
ثة أن تبقي األطراف يف بروتوكول مونتريال على علم يطلب إىل أفرقة التقييم الثال  - ٣

  كل سنة بأي تطورات جديدة هامة؛
، ما يلي ضمن املسائل اليت ٢٠١٠أن يدرج فريق التقييم العلمي، يف تقريره لعام   - ٤

  :ينظر فيها
  تقييم حالة طبقة األوزون وما حترزه من تقدم باجتاه استعادة عافيتها؛  ) أ(
 القارة املتجمدة اجلنوبية واستنفاد األوزون فوق القارة تقييم ثقب األوزون فوق  ) ب(

 املتجمدة الشمالية وأي تغيريات متوقعة ذا الشأن؛

تقييم اجتاهات تركّز املواد املستنفدة لألوزون يف الغالف اجلوي ومدى اتساق تلك   ) ج(
  االجتاهات مع ما هو مبلَّغ عنه من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون؛

  يم أثر تغري املناخ يف استعادة طبقة األوزون لعافيتها؛تقي  ) د(
تقييم األثر املترتب يف املناخ عن استنفاد طبقة األوزون وعن املواد املستنفدة لألوزون   )ه(

  وأي تغيريات ذا الشأن؛
حتليل أوجه تركّز املواد احملتوية على الربوميد يف الغالف اجلوي وتأثريات الكمية   ) و(

  الة طبقة األوزون؛احملتملة يف ح
وصف وتفسري ما هو مالحظ من تغيرات يف أوزون العامل واملنطقة القطبية ويف   ) ز(

سقاطات والسيناريوهات املستقبلية بالنسبة لتلك املتغريات، مع الاإلشعاعات فوق البنفسجية، وكذلك ا
  .يف تغري املناخمراعاة األثر املرتقب 
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حتديد األثر البيئي الناجم عن استنفاد األوزون يواصل فريق تقييم اآلثار البيئية   - ٥[
  ]والتفاعل بني استنفاد األوزون وتغري املناخ؛

  :ينظر فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، ضمن أمور أخرى، يف املواضيع التالية  - ٦
أمهية التخلّص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون بالنسبة للتنمية   ) أ(

 من بروتوكول مونتريال ٥ من املادة ١ يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة املستدامة، والسيما
  مبرحلة انتقال؛ا اقتصادااليت متر والبلدان 

 التقدم التقين يف مجيع القطاعات؛  ) ب(

 للتخلص من املواد املستنفدة لألوزون  واقتصادياًاخليارات املمكنة تقنياً  ) ج(
ما يتعلق بتغري املناخ والصحة البشرية وكفالة وذلك باستخدام بدائل ذات أداء بيئي أفضل في

  االستمرارية؛
التقدم التقين يف جمال استرداد املواد املستنفدة لألوزون وإعادة استعماهلا   ) د(
  وإتالفها؛

حساب املواد املستنفدة لألوزون اليت يتم إنتاجها واستعماهلا واليت تكون   )ه(
  موجودة يف املخزونات أو يف املنتجات؛

ب االنبعاثات من مجيع املواد املستنفدة لألوزون ذات الصلة، وذلك حسا  )و(
بغية العمل باستمرار على حتديث أمناط االستعمال وتنسيق مثل هذه البيانات مع فريق التقييم 

 .العلمي لكي تتم بصورة دورية مواءمة االنبعاثات املقدرة مع التركّزات يف الغالف اجلوي

____________  


