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لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة  تقرير االجتماع االستثنائي األول
 لطبقة األوزون

 افتتاح االجتماع -أوال 
رئيس االجتماع اخلامس عشر ) اجلمهورية التشيكية(افتتح االجتماع السيد جريي هالسفاسيك  -1

 .2004مارس / آذار24 من صباح يوم األربعاء 10.45لألطراف، يف الساعة 

 بيان املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة -ألف 
إنه قال و. ر باملشاركني يف االجتماع االستثنائي األول لألطرافبفرحب السيد كالوس تو -2

،  قد وضعت األطرافوقال إن .عود إىل مونتريال، املدينة اليت منحت امسها للربوتوكولأن نلشرف كبري 
السنني، عملية الختاذ القرارات تتميز بتوافق اآلراء، وهي عملية استوعبت يف هناية املطاف مجيع مبرور 

 نظامالقد كان هذا الربوتوكول . املصاحل املتنافسة مما ميثل أحد األسباب اهلامة لنجاح بروتوكول مونتريال
دوق متعدد األطراف لتنفيذ كذلك كان الصن. بيئيا ناجحا وال ميكن التقليل من شأن ما حققه من جناح

، كما كان هذا 5بروتوكول مونتريال أداة مهمة يف تلبية احتياجات األطراف العاملة مبوجب املادة 
ومثة سبب آخر لنجاح الربوتوكول . الصندوق ميثل من جوانب عديدة مشروعا رائدا ملرفق البيئة العاملية

 .التقييم التابعة لهيتمثل يف األساس العلمي السليم الذي أرسته أفرقة 

زال، رغم ما حققه من جناح، يواجه عددا من التحديات،  أن بروتوكول مونتريال ما وضحوأ -3
. تطلب دعما تقنيا وماليا كافيات تمؤخرا مرحلة االمتثال وأصبحنامية اليت دخلت امتثال البلدان المنها 

 ةدرجولكنها غري مستنفاد طبقة األوزون نتاج املواد اجلديدة، اليت تنطوي على إمكانيات اإكذلك فإن 
ظلت تلك قد و . انعكاسات كبرية على صحة اإلنسان والبيئة والتنمية املستدامة لهيف الربوتوكول

 ـماألم
 EP املتحدة

 UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3 

 برنامج األمم
 املتحدة للبيئة

Distr: General 
27 March 2004 
 
Arabic 
Original: English 
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 إىل االنعقاد لكي يعاجل على وجه التحديد بنود َيِعالتحديات مستمرة وتتعلق بعمل هذا االجتماع الذي ُد
. خالل االجتماع اخلامس عشر لألطرافحبثها  ينتهيثيل اليت مل جدول األعمال ذات الصلة بربوميد امل

وأكد أن من الضروري تسوية هذه القضايا حيث أصبحت تأثريات املواد املستنفدة لطبقة األوزون شديدة 
بني االتفاقات البيئية أيضاً ن من املهم لدى تسوية هذه املشاكل إدراك الصالت املشتركة أو. للغاية

وسوف يساعد . راف، فضال عن دور برنامج األمم املتحدة للبيئة باعتباره نقطة الوصل بينهااملتعددة األط
الربنامج يف دعم عمل اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال، وسوف يرتكز أيضا على عمل فريق 

حقيق ذلك، زيادة غري أنه ينبغي لت. التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل
 .من بروميد امليثيلالتدرجيي فهم القضايا العلمية يف سياق التخلص 

 بيان رئيس االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال -باء 
العمل رئيس االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال السيد هالفاسيك أوجز  -4

جتماع اخلامس عشر لألطراف للتوصل إىل توافق يف اآلراء أثناء االجتماع الكبري الذي مت إجنازه منذ اال
 5 و4فقد عقد اجتماعان غري رمسيني للتشاور يف كل من بوينس آيريس يومي . االستثنائي احلايل

وكان من املهم اغتنام فرصة ما حتقق من زخم خالل تلك . مارس/ آذار23مارس، ومونتريال يف /آذار
مل بنجاح مع قضايا بروميد امليثيل اليت كانت إعفاءات االستخدامات احلرجة متثل مسألة املشاورات للتعا

رئيسية فيها، فضال عن تنفيذ املقررات احلالية جبانب إقرار املزيد من املقررات لتسوية املسائل املعلقة 
جتماع طريقا إجيابيا وأعرب عن األمل يف أن متهد نتائج هذا اال. واملعاونة يف تنفيذ بروتوكول مونتريال

 .نوفمرب/ عشر لألطراف يف براغ يف تشرين الثايندسحنو عقد االجتماع السا

 مالحظات افتتاحية من األمني التنفيذي -جيم 
باملشاركني، وأكد أمهية القضايا األمني التنفيذي ألمانة األوزون  غونزاليزرحب السيد ماركو  -5

 .طرافاليت سيناقشها االجتماع االستثنائي لأل

 تقدمي التعزية -دال 
تلقى االجتماع نبأ وفاة الدكتور هيزيك كراوس من أملانيا، وهو الرئيس السابق للجنة التنفيذية  -6

كما كان الدكتور كراوس . للصندوق متعدد األطراف وجهة االتصال للمواد املستنفدة لألوزون يف أملانيا
ئية ومحاية طبقة األوزون لدى الوزارة اإلحتادية للبيئة وحفظ رئيس قسم السالمة الكيميائية والتأثريات البي

وأعرب عن بالغ األسى لرحيل الفقيد الدكتور كراوس، ذلك أنه كان عضواً . الطبيعة والسالمة النووية
 ."أسرة األوزون"ناشطاً يف 
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 تنظيميةالسائل امل - ثانياً
 احلضور -ألف 

االحتاد : ف ممثلو األطراف التالية يف بروتوكول مونتريالاالستثنائي األول لألطراحضر االجتماع  -7
 أملانيا، الروسي، أثيوبيا، األرجنتني، األردن، أرمينيا، أسبانيا، استراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا،

ندا، إيطاليا، بابوا غينيا اجلديدة، باكستان، الربازيل، بربادوس، بلغاريا، بليز، أندونيسيا، أوروغواي، أوغ
 بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بولندا، بوليفيا، بريو، تايلند، تركيا، توغو، تونس، بنغالديش، بنن،

جزر البهاما، اجلمهورية التشيكية، مجهورية ترتانيا املتحدة، جيبويت، اجلمهورية اجلزائر، جامايكا، 
ولدوفا، جنوب أفريقيا، الدمنراك، الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية كوريا، مجهورية م

 سانت لوسيا، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، رواندا، زامبيا،
 غواتيماال، غيانا، غينيا،  الصرب واجلبل األسود، الصني، ُعمان، غابون، غانا،سويسرا، سرياليون، شيلي،

 كوبا، كوت  قطر، قريغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كندا، نام،ت، فييالفلبني، فرتويال، فنلندافرنسا، 
 كينيا، لبنان، ليختنشتاين، لكسمربغ، ليتوانيا، مايل، ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، كرييبايت،

ا اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندماليزيا، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، مالوي، ملديف، 
اميبيا، النرويج، النمسا، النيجر، نيجرييا، نيكاراغوا، نالشمالية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، ميامنار، 

 .الواليات املتحدة األمريكية، اليوناناليابان، نيوزيلندا، اهلند، هندرواس، هنغاريا، هولندا، 
 .بوتان: ومثل يف االجتماع البلد التايل غري الطرف -8
أمانة مرفق البيئة : االجتماع ممثلو هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة التاليةكما حضر  -9

  لتنفيذ بروتوكول مونتريال، أمانة األوزون،أمانة الصندوق متعدد األطرافالعاملية، أمانة اتفاقية بازل، 
مم املتحدة اإلمنائي، منظمة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد، برنامج األشعبة برنامج األمم املتحدة للبيئة، 

 .األمم املتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدويل
التحالف املعين :  يف االجتماع أيضاً اهليئات غري احلكومية وهيئات الصناعات التاليةتومثل -10

 ن يف كاليفورينا، جلنةارسو الزراعة العضوية املعتمدولغالف احليوي، مماخلاصة بابالسياسات املسؤولة 
كاليفورينا املعنية بالفراولة، التحالف من أجل محاية احملاصيل، وكالة التحقيق يف الشؤون البيئية، منظمة 

د الوطين إلدارة اآلفات، جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية، االحتاد الشمال االسالم األخضر الدولية، االحت
؛ SAFE - التربة بخريالحتاد األورويب لتا، (R&M)أمريكي ألصحاب املطاحن، املؤسسة االستشارية روم 

 املؤسسات الكربى للمواد ARVESTAهيئة آبيل ملكافحة اآلفات، مؤسسة ألبيمارل، مؤسسة احلصاد 
 دا للفاكهة واخلضر، هيئة فلوريدا، احتاد فلوريLLCالكيميائية يف األلفية، مؤسسة داو للعلوم الزراعية 

مؤسسة غارذيكس للمواد الكيميائية املتحدة، رابطة خري التربة، ، املركز املعين بتببادالت الطماطممل
مؤسسة البحريات العظمى للمواد الكيميائية، شركة هانتون وويليميز، جورجيا ملزراعي الفاكهة واخلضر، 

 املواد املستنفدة كشف، ي لربوميد امليثيلامل وشركاه، االئتالف العميالنوشركة التبخري الصناعية، 
لية ر، الصناعة اهليكبحث والتطوير من أجل حماصيل اخلضؤسسة ريديك للتبخري، مركز اللألوزون، م

 .مؤسسة تراكيلسنشاين للقرنفل وإلدارة اآلفات، مؤسسة 
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 احتاد املكاتب ،(Agroquimicos de leavante) وحضر االجتماع مراقبون من الشركة الزراعية -11
لقمح، احتاد مكاتب كاليفورنيا للمزارع، التحالف الكندي األمريكية للمزارع، تعاونية كال للحبوب وا

حلماية الغالف اجلوي، احتاد فلوريدا ملزارعي الفراولة، جامعة برلني املفتوحة، شركة هندريكس وديل، 
، املؤسسة الدولية ملنتجي أعشاب املروج، جامعة ICF ،McdERMOTT، Mebrom nvالشركة االستشارية 
 .دايرفلوكاليفورنيا وجامعة 

 إقرار جدول األعمال - باء
 :(UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/1)أقر جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة  -12

 :افتتاح االجتماع - 1
 بيان من املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )أ(
 بيان من رئيس االجتماع اخلامس عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال؛ )ب(
 .ظات افتتاحية من األمني التنفيذيمالح )ج(

 :مسائل تنظيمية - 2
 *إقرار جدول األعمال؛ )أ(
 تنظيم العمل؛ )ب(
 .وثائق تفويض املمثلني )ج(

 :مناقشة القضايا ومشروعات املقررات - 3
 احملددة املرحليةالتخفيضات املزيد من تعديل بروتوكول مونتريال فيما يتعلق ب )أ(

 الذي ينطبق على األطراف 2005فترة ما بعد عام من بروميد امليثيل يف 
 ؛5العاملة مبوجب املادة 

 تعيينات إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل؛ )ب(
شروط منح إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل وإعداد تقرير  )ج(

 بشأهنا؛
يد امليثيل من حيث صلتها حبث تدابري عمل جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوم )د(

 .احلرجة االستخدامات بتقييم تعيينات إعفاءات
 .لألطراف تقرير االجتماع االستثنائي اعتماد - 4
 .اختتام االجتماع - 5

                                                           
 .15/56أنظر مرفق املقرر  *
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 تنظيم العمل – جيم
، وأن )أ(3و) د(3و) ب(3و) ج(3:  من جدول األعمال بالترتيب التايل3تقرر مناقشة البند  -13

 من 3مارس، يف إطار البند / آذار23ركان للمشاورة غري الرمسية اليت عقدت يوم يقدم الرئيسان املشا
التابعة جدول األعمال، موجزا للمشاورة، وأن يقدم الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 

 2003فرباير / شباط14عرضا بشأن التقرير التكميلي املؤرخ يف لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي 
 .بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة

 وثائق تفويض املمثلني - دال
 املكتب، أن مكتب االجتماع اخلامس عشر أعضاءيتحدث نيابة عن وهو ذكر ممثل األمانة،  -14

 ممثلني  طرفا113ًوذلك من بني  طرفاً 74لألطراف يف بروتوكول مونتريال قد وافق على وثائق تفويض 
 على  طرفا39ًبصورة مؤقتة على متثيل قد وافق املكتب وكان . ع االستثنائي األول لألطرافيف االجتما

وحث املكتب مجيع األطراف اليت حتضر .  إىل األمانة يف أسرع وقت ممكنم وثائق تفويضهميقدتأساس 
ى النحو االجتماعات القادمة لألطراف بذل أفضل ما لديها من جهود لتقدمي وثائق التفويض لألمانة عل

 . من النظام الداخلي18 املادة تقتضيهالذي 

 مناقشة القضايا ومشروعات املقررات - ثالثاً
 للمشاورة غري الرمسية مفتوحة العضوية اليت عقدت يف مونتريال شاركنيعرض مقدم من الرئيسني امل -ألف 

  2004مارس / آذار23يوم 
الرئيسان املشاركان ) نيجرييا(أوالدابو أفواليب ، والسيد )فنلندا(قدم السيد يوكا أوزوكاينني  -15

مارس يف مونتريال / آذار23للمشاورة غري الرمسية مفتوحة العضوية بشأن بروميد امليثيل اليت عقدت يف 
وكانت األمانة قد نظمت هذه املشاورة غري الرمسية اليت استغرقت يوما واحدا بناء على . موجزا للمشاورة

 .مارس يف بوينس آيريس/ آذار5 و4لرمسية اليت عقدت يومي توصية املشاورة غري ا
كاينني االجتماع بأن املوجز املقدم من الرئيسني املشاركني سيحاول التركيز ووأبلغ السيد أوز -16

شروط : ونظرت املشاورة يف أربع قضايا هي. جامعاً مانعاًعلى النقاط الرئيسية للمشاورة دون أن يكون 
تعيينات االستخدامات احلرجة ودامات احلرجة لربوميد امليثيل واإلبالغ عنها، منح إعفاءات االستخ

لربوميد امليثيل، والنظر يف إجراءات عمل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل من حيث صلتها بتقييم 
ضات يفخالتباملزيد من تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة، وتعديل بروتوكول مونتريال فيما يتعلق 

 اليت تسري على األطراف العاملة مبوجب املادة 2005ة األخرى لربوميد امليثيل لفترة ما بعد دداملؤقتة احمل
5. 

ونوقشت املبادئ اليت ينبغي دراستها لدى منح إعفاءات االستخدامات احلرجة فضال عن قائمة  -17
 من (UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/INF/1)  اجتماع بوينس آيرس من تقرير13العناصر الواردة يف الفقرة 

 5 و4جانب رئيس املشاورة غري الرمسية بشأن بروميد امليثيل اليت عقدت يف بوينس آيريس يومي 
مارس، وكان هناك اتفاق على أن تقدم لالجتماع االستثنائي مبادئ العدالة والتأكد والثقة والطابع /آذار
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ية تعيينات االستخدامات احلرجة اليت حددت يف العملي واملرونة والشفافية والوضوح اليت حتكم عمل
بشأن  من نفس التقرير 13الواردة يف الفقرة تقرير بوينس آيريس باإلضافة إىل التوصية  من 10الفقرة 
.  والتقييم االقتصادي اخلاصة باحتماالت التجارة الضارة بفوائض بروميد امليثيلفريق التكنولوجيادراسة 

 عن خمتلف القضايا اليت مت التوصل إىل مقرراتمشاريع  عزمها على إعداد وأعلن عدد من األطراف عن
حىت ميكن أن حتدد تلك القضايا اليت ال بد من أن يبت على أنه من املهم منح األولوية للبنود اتفاق عام 

 .فيها االجتماع االستثنائي حتديدا واضحاً
خالل املشاورة غري الرمسية، لإلعفاءات وأشار السيد أفواليب إىل أنه كان هناك تأييد عام،  -18

وسوف يؤدي ضمان خفض إعفاءات االستخدامات احلرجة خالل . املتعددة السنوات ملدة ثالثة أعوام
غري . الفترة املتعددة السنوات إىل حتقيق اليقني لكل من جهات التصنيع واملستهلكني بشأن بروميد امليثيل

 أعرب عن وجهة نظر ترى ضرورة توفري استراتيجية 5وجب املادة أن العديد من األطراف غري العاملة مب
كما . لإلدارة تستند إىل أساس علمي حيت ميكن تربير املرونة يف إطار النهج املتعدد السنوات تربيرا سليما

العفاءات االستخدامات احلرجة يف سياق "  املزدوجعلىألاحلد ا"أوضحت الواليات املتحدة مفهوم 
د السنوات، وجرى تشجيع األطراف على العمل مع الواليات املتحدة األمريكية إلعداد اإلطار املتعد

 .مشروع اقتراح بشأن عملية اإلعفاءات املتعددة السنوات
ة بالعمل الضخم الذي قامت به جلنة اخليارات التقنية د اإلشامتتوذكر السيد أوزوكاينني أنه قد  -19

غري أنه جرى حتديد احلاجة إىل حتسني عملية . الستخدامات احلرجةلربوميد امليثيل يف تقييم تعيينات ا
 إعفاءات االستخدامات احلرجة مبا يف ذلك احلاجة إىل توفري مزيد من التوجيه للجنة اخليارات التقنية

 من تقرير 18وينبغي لتحسني هذه العملية إعادة تشكيل جلنة اخليارات التقنية وفقا للفقرة . لربوميد امليثيل
وينبغي كحد أدىن أن يوافق االجتماع . ئيس مشاورة بوينس آيريس غري الرمسية بشأن بروميد امليثيلر

كما ينبغي . االستثنائي لألطراف على عملية وجدول زمين إلعادة تنشيط وتشكيل جلنة اخليارات التقنية
 .النظر يف احتمال تبسيط عملية إعفاءات االستخدامات احلرجة

واليب أنه قد جرت مناقشة اقتراح إلدخال ختفيضات مرحلية أخرى يف تدابري وذكر السيد أف -20
وعلى الرغم من عدم التوصل . 5التحكم يف بروميد امليثيل السارية على األطراف العاملة مبوجب املادة 

 خطوات التخفيض املرحلي، فإن العديد من األطراف كان يرى أن حجمإىل اتفاق بشأن توقيت أو 
كما كان هناك تأييد كبري القتراح إبقاء املسألة قيد االستعراض . املرحليةد بعض التخفيضات بوسعه تأيي

 .ها خالل االجتماع السابع عشر لألطراف إلينظرالوإعادة 

 العرض املقدم من الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل -باء 
 14يلي للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل الصادر يف قدم السيد جوناثان بانكس التقرير التكم -21
وأوضح أن جلنة اخليارات التقنية هذه تعترب .  بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة2004فرباير /شباط

 عضوا ورئيسني 35جهازا فرعيا لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وأهنا تضم بتشكيلها احلايل 
 .5 واآلخر من األطراف غري العاملة مبوجب املادة 5األطراف العاملة مبوجب املادة مشاركني أحدمها من 
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كان فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد أعاد تصنيف تعيينات االستخدامات احلرجة، يف  -22
 لكي تتكون هذه 2003أكتوبر /تقريره التكميلي بشأن هذه التعيينات والصادر يف تشرين األول

. 9/6نات من أربع فئات استنادا إىل وجهة نظرها بشأن جدواها التقنية واالقتصادية مبوجب املقرر التعيي
لتغطية تلك األوضاع اليت كانت فيها جلنة اخليارات التقنية عاجزة عن حتديد " ُعلمت"وقد أدرجت فئة 

بالبيان الوارد يف التعيني بأن إال أهنا قبلت . السبب يف عدم إمكانية توفري بديل يف الظروف النوعية للتعيني
 .البدائل مل تكن مناسبة

 بتقييم تعيينات االستخدامات 15/54 من املقرر 3وبعد ذلك، كلف الفريق مبقتضى الفقرة  -23
غري موصى "، "موصى هبا"وإعادة تصنيفها على أهنا " ُعلمت"احلرجة لربوميد امليثيل اليت صنفت على أنه 

 ".معاجزة عن التقيي"أو " هبا
يف التقرير " ُعلمت"وقدمت تسعة أطراف تعيينات لالستخدامات احلرجة اليت صنفت على أهنا  -24

. 2003أكتوبر /التكميلي املقدم من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف تشرين األول
 من ناًط 10 514ها ت االستخدامات احلرجة يبلغ جمموع تعيينا من تعيينا47وكانت هذه الفئة تشمل 

 تعيينا من هذه التعيينات 44ويف الوقت الذي كان يتحدث فيه، أعيد تصنيف ما جمموعه . بروميد امليثيل
أما البقية الكاملة .  طنا من بروميد امليثيل8 511على أهنا موصى هبا، سواء كليا أو جزئيا، مبا جمموعه 

 .قدم للتعينيفإهنا مل يوصى هبا أو أهنا قد خصصت من جانب الطرف امل
ومع ذلك فإن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل التمست احلصول على مزيد من التوجيه بشأن  -25

 االقتصادية وتقييم التعيينات املتعددة السنوات وتقييم وى فيما يتعلق بقضايا اجلد9/6تفسري املقرر 
االستخدامات احلرجة لكميات متساوية من التعيينات اخلاصة بزيادة استخدام بروميد امليثيل وتعيينات 

بروميد امليثيل لعدة سنوات، كما أهنا يف حاجة إىل توجيه بشأن الكيفية اليت ميكن أن تتعامل هبا مع 
التعيينات اخلاصة بالكميات الصغرية من بروميد امليثيل واملتطلبات اخلاصة خبطط التخلص، ومستوى 

 وإضفاء الطابع التجاري وضرورة اعتبار موافقة جهات التنظيم اجلهد الذي يتعني إجراء التقييم عنده
 .9/6يف سياق املقرر " مالئمة"حتل حمله الوطنية على البدائل واملواد اليت 

كما الحظ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن املوافقة على تعيينات االستخدامات احلرجة  -26
بدائل بروميد تؤدي إىل خلق املثبطات ملواصلة تطوير واعتماد د ألكثر من سنة واحدة يف الوقت الواحد ق

بالنظر " موصى هبا"كذلك يتعني تصنيف عدد كبري من تعيينات االستخدامات احلرجة على أهنا . امليثيل
 .إىل عدم مساح اللوائح الوطنية واحمللية باستخدام البدائل حىت إذا كانت متوافرة

فقد بلغ جمموع التعيينات األولية : 2005تخدامات احلرجة لعام وقدم موجزا لتعيينات االس -27
 طنا، وقد أوصت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وفريق التكنولوجيا 15 838 حنو 2003جلولة 

، وبلغ جمموع تعيينات االستخدامات احلرجة يف 2005 طنا لعام 13 158والتقييم االقتصادي مبقدار 
 . طنا2 534 جمموعه  ما2005 لعام 2004
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 مناقشة عامة -جيم 
أعرب العديد من املمثلني عن شكرهم ألمانة األوزون لتنظيمها االجتماع االستثنائي واملشاورتني  -28

غري الرمسيتني وأعربوا عن تقديرهم للعمل الذي اضطلعت به جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وفريق 
كما أبرز املمثلون فائدة املشاورتني غري الرمسيتني بشأن بروميد امليثيل . اديالتكنولوجيا والتقييم االقتص

 .مارس/ آذار23مارس ويف مونتريال يوم / آذار5 و4اللتني عقدتا يف بوينس آيرس يومي 
أن الكميات الكبرية من بروميد امليثيل اليت عينت ى وأعرب العديد من املمثلني عن رأي ير -29

مات احلرجة وأوصى هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كانت مثار قلق من إلعفاءات االستخدا
 واليت تبذل جهودا لتحقيق التخلص املتسارع 5حيث أهنا وضعت بعض األطراف العاملة مبوجب املادة 

وتعمل لتحقيق األهداف قبل مواعيدها احملددة، يف موقف غري مالئم من حيث القدرة التنافسية يف 
تلك البلدان وميكن أن تقّوض كما كان هلا تأثري يف التشجيع على انتهاج هنج حذر من جانب . اقاألسو
د اجلارية للتخلص من بروميد امليثيل، سواء تتم هذه اجلهود بصورة طوعية أو مبقتضى االتفاقيات مع اجلهو

الية اليت تتحملها األطراف وينبغي عدم التقليل من شأن التكاليف السياسية وامل. الصندوق املتعدد األطراف
ووفقا لبعض املمثلني، فإن جناح األطراف العاملة .  لتحقيق التخلص من هذه املادة5العاملة مبوجب املادة 

  اخلاص بإدخال يف هذا اجملال، على أن يف اإلمكان أن يسري تعديل اجلدول الزمين5مبوجب املادة 
 .تها اجلماعة األوروبية على مجيع األطراف واليت اقترحاملؤقتةختفيضات بروميد امليثيل 

وأعرب بعض املمثلني عن القلق من أن استمرار منح مستويات عالية من إعفاءات االستخدامات  -30
 بروتوكول مونتريال من حيث أهنا تأخذه إىل اجتاه خمتلف متاما عن املسار سالمةاحلرجة سوف يؤثر على 

وأعرب أحد املمثلني . من بروميد امليثيل يف األصلالتدرجيي لص املقرر عندما وضع اجلدول الزمين للتخ
عن وجهة نظر ترى ضرورة أن يطلب من األطراف اليت تعتزم أن تتقدم بتعيينات إلعفاءات 
االستخدامات احلرجة يف املستقبل تقدمي التزام رمسي خبفض كميات بروميد امليثيل اخلاصة باالستخدامات 

كما ينبغي اختاذ خطوات من جانب فريق . ية وتقدمي خطة خلفض هذه املادةاحلرجة يف السنوات التال
 .فعلياًالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي للتحقق من تنفيذ خطط التخفيض 

 أنه أعربت عن وجهة نظر أيضا ترى أن احلد من املرونة قد يعوق التوصل إىل توافق يف اآلراء بيد -31
.  وميكن أن تعوق حتقيق أهداف بروتوكول مونتريال،بروميد امليثيلمن التدرجيي بشأن مسألة التخلص 

لتزامات بإجراء ختفيضات يف املستقبل يف الكميات املعينة لالستخدامات ال قطعوميكن أن تصبح مسألة 
احلرجة موضع جدل بالنسبة لألطراف اليت تبذل بالفعل جهودا ضخمة للتخلص من هذه املادة وال يتوافر 

وأعرب عدد قليل من املمثلني عن وجهة نظر ترى أن إعفاءات االستخدامات . كبري للمناورةلديها جمال 
 فيما يتعلق باالقتصاديات املعتمدة على 5 أمهية كبرية لألطراف العاملة مبوجب املادة باحلرجة تكتس
راف غري العاملة  ضرورة إيالء االهتمام ملنح هذه اإلعفاءات لتلك البلدان ملساواهتا باألطنالزراعة ويرو

 .5مبوجب املادة 
وكان هناك إدراك عام بأن مسألة إعفاءات االستخدامات احلرجة يف سياق التخلص من بروميد  -32

ومثة عامل يف هذه التعقيدات . امليثيل متثل مشكلة معقدة من الناحية التقنية وأهنا تشمل الكثري من املصاحل
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وأشار عدد قليل من املمثلني إىل احلاجة إىل أموال . نيا واقتصاديايتمثل يف مدى توافر البدائل السليمة تق
ودعا ممثل من األطراف .  على إجياد بدائل هلذه املادة5إضافية ملساعدة األطراف العاملة مبوجب املادة 

 . إىل تسجيل البدائل اجلديدة والقائمة ونشرها لزيادة وعي املستخدمني احملتملني5العاملة مبوجب املادة 
كما أعرب عن وجهة نظر ترى أن من الضروري إتاحة وقت كاف لألطراف الختبار البدائل حيث أن 

ومع ذلك . ولذا فإهنا ختتلف يف تطبيقها من بلد آلخر الظروف السائدة يعتمد يف كثري من األحيان على
ءات االستخدامات فإن العديد من البلدان أيدت توصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي مبنح إعفا

 على أساس سنوي من أجل توفري حافز لدى األطراف على وضع وتطبيق بدائل حصريةاحلرجة بصورة 
 .بسرعة أكرب

وكان من رأي العديد من املمثلني أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حيتاج إىل مبادئ  -33
وشدد أحد . م تعيينات االستخدامات احلرجةتوجيهية أكثر دقة وأدوات أكثر إتقانا إلجراء عمليات تقيي

املمثلني على ضرورة إيالء االهتمام إلعادة تشكيل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل من أجل تعزيز 
الشفافية وواسترعى ممثل آخر االهتمام إىل مبادئ العدالة والتيقن والثقة والطابع العملي واملرونة . أدائها

عناصر ضرورية لوضع املزيد من التوجيهات بشأن شروط منح إعفاءات والوضوح باعتبارها 
كما أن هناك حاجة إىل هنج مبدعة وبناءة يف نفس . االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل واإلبالغ عنها

 .الوقت الذي تعمل فيه األطراف جبدية من أجل العثور على هنج فعالة للتعامل مع هذه املسألة
مثلني إيضاحات من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فيما يتعلق بكميات وطلب أحد امل -34

بروميد امليثيل املستخدمة يف تقييم التعيينات اخلاصة بإعفاءات االستخدامات احلرجة حيث الحظ أن 
 350 كيلوغرام للهكتار إىل ما بني 300الكميات اخلاصة بطرق االستخدام املعيارية قد زادت من 

معدالت التطبيق وتساءل املمثل عما إذا كانت . يلوغراما للهكتار منذ تقرير التقييم السابق ك450و
تسري أيضا على تقييم التعيينات لالستخدامات احلرجة باستخدام طرق التطبيق اخلاصة املنقحة هذه 

 لربوميد امليثيل وأوضح السيد جوناثان بانكس، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية. بالغازات الساخنة
وذكر أن طرق التطبيق قد .  غراما للمتر املكعب الستخدامات الغاز الساخن مل تتغري60أن معدل 

 .استخدمت يف عدد قليل من العمليات املتخصصة فقط
 عن وجهة نظر ترى أن مستوى 5 من األطراف غري العاملة مبوجب املادة نيمثلأحد املوأعرب  -35

ملقترح لكميات بروميد امليثيل املعينة إلعفاءات االستخدامات احلرجة، إذا ما قبلها الثالثني يف املائة ا
اجتماع األطراف، سوف ترسل إشارة مضللة إىل املزارعني يف بلده الذي يبذلون جهودا متواصلة لوقف 

 .استخدام بروميد امليثيل
ة يف كاليفورنيا، أن منظمته تؤيد وذكر ممثل إحدى املنظمات غري احلكومية اليت متثل زراع الفراول -36

إجراء إعفاءات االستخدامات احلرجة وتلتزم التزاما كامال بعملية االنتقال إىل البدائل اليت أصبحت 
غري . املساحة املزروعة بواسطة األعضاء يف املنظمة اليت ميثلهامن  يف املائة 30تستخدم بالفعل يف أكثر من 

 للوائح احمللية وبعض العوامل األخرى مثلملعوقات نتيجة يف بعض األحيان أن توافر البدائل ما زال يتعرض 
وسوف يؤدي دفع عملية االنتقال بشدة إىل . طبيعة التربة وصعوبة االستخدام يف املنحدرات الشديدة



UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3 

10 

ولذا فإن التحول التدرجيي إىل البدائل يعترب عنصرا رئيسيا، وإال فإن التقدم طويل : خلق مشكالت حقيقية
ويف هذا السياق، أعرب عن اعتقاده بأن حجم إعفاءات االستخدامات . ألجل سوف يتعرض للخطرا

وطلب أكثر من الالزم  منخفض 2005احلرجة اليت أوصى هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام 
 .الطلب األصليسيكون أقل من  الذي  طنا1ً 542إىل تعديل الرقم 

ن بانكس، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل أن عدد وأشار السيد جوناثا -37
تعيينات االستخدامات احلرجة اليت نظرهتا اللجنة كان يعاين من نفس املشكلة على الرغم من أن البدائل 

ملستحيل وقد فهمت اللجنة أن من ا. كانت متوافرة، إال أن تنفيذها تعرض ملعوقات نتيجة لسرعة االنتقال
ممثل جلنة مزارعي ونظرا لقوة احلجج اليت قدمها . حتويل صناعة خالل يوم واحد أو حىت موسم واحد

أوصى بتعديل الرقم وأعرب عن اتفاقه مع الطلب اخلاص بتعديل احلجم البالغ فقد ، لة يف كاليفورنيااوالفر
 .  طنا1 542
للدول بة نساجملحف بال إىل أن من شريامغري أن ممثل اجلماعة األوروبية اعترض على ذلك،  -38

إىل جانب دول أخرى أال يعربوا عن حجتهم ن ون حاضروممثلاليت ليس هلا األعضاء يف اجلماعة األوروبية 
جراءات يتعني عليه أن يلتزم هبا وأال وقد وضع اإلوقال إن الفريق . ملطالبة بتعديالت مماثلة يف احلجميف ا

وطلب توضيحات من الفريق فيما يتعلق . م عندما حيدث ويطلب منه ذلكجيري أية تغيريات يف األرقا
 .باإلجراءات اليت يتبعها

اً نيابة عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات ومن مث قدم السيد بانكس متحدث -39
أن تقريراً منقحاً لتعيينات التقنية لربوميد امليثيل توضيحاً لتعليقاته فقال إنه مل يكن يقصد أن يلمح إىل 

فراولة لكنه ملزارعي الليفورنيا اه ممثل منظمة ك وكرر العدد الذي اقترح،االستخدامات احلرجة سيتم نشره
ه النية للمصادقة على هذه الكمية وأكد أن مجيع املقررات بشأن إعفاءات االستخدامات ديمل تكن ل

وال توجد عملية ثابتة معمول هبا للنظر يف تعيينات احلرجة تتخذها األطراف يف بروتوكول مونتريال 
 كما ذكر أن تصويباً للتقرير التكميلي بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة .االستخدامات احلرجة

 . سيتم إصداره لكي يعكس األرقام املصححة بالنسبة إليطاليا2004فرباير / شباط14الصادر يف 
ملناقشة أثناء اجتماع جلنة نبغي أن تطرح على بساط ايكية يطلب ممثل الواليات املتحدة األمر -40

 قضية التغيريات احملتملة ،أبريل/ نيسان1 إىلمارس / آذار28اخليارات التقنية لربوميد امليثيل املعقود من 
 وطلب السيد بانكس .لرقم املتعلق بإعفاءات االستخدامات احلرجة لزراعة الفراولة يف الواليات املتحدةل

واتفق .  للحجج بشأن هذا التغيرياً خمتصراً التفاصيل للحمولة اجلديدة باألطنان املطلوبة وموجزتوفري
 .االجتماع على أن تقوم اللجنة مبناقشة هذه القضية أثناء اجتماعها التايل

 ذكر ،ورداً على سؤال آخر بشأن التعيني الذي قدمته إسبانيا لربوميد امليثيل املتعلق بالفراولة -41
فرباير قد / شباط14سيد بانكس أن التقرير التكميلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف ال

 وأوضح ممثل إسبانيا أن املعلومات ،أشار إىل أن هذا الطرف قد يرغب يف توفري املزيد من املعلومات
 يبت فيها االجتماع احلايل اقترح أن املسألة جيب أنلذا اإلضافية املطلوبة قد مت تزويد اللجنة هبا و
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وبعد إجراء املزيد من املناقشة داخل فريق االتصال بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة قرر . لألطراف
 .ضافية اليت طلبتها إسبانيااإلكميات الاملوافقة على االجتماع 

نتصف اجتماع تعدل توصياهتا يف مأن  تسمح للجنة القواعد ىل أن الأيضاً إالسيد بانكس تطرق  -42
 بتعيينات االستخدامات التوصية له ةوميكن للفريق وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل التابع. ألطرافل

إرتأته  وفقاً للجدول الزمين للتقدمي واالستعراض الذي فقط و،األطرافتعليمات احلرجة فقط حسب 
 أن يبت يف منح بعض أو مجيع الكميات ماإ اجتماع األطراف ميكنه أن :بذلك يربز خيارانو. األطراف

اإلضافية املطلوبة أو أنه قد يطلب إىل اللجنة أن تواصل تقييم الكمية موضع الرتاع أثناء اجتماعها الذي 
لتوصل إىل قرار يف ل األمر الذي يتيح اجملال لالجتماع السادس عشر لألطراف ،مارس/ آذار28يبدأ يف 

 .نوفمرب/تشرين الثاين
إحدى املنظمات البيئية غري احلكومية أنه على الرغم من استبعاد الواليات املتحـدة              ممثلوالحظ   -43

نتيجة للحجم الكبري لتعيينات االستخدامات احلرجة فيها، فإهنا ليست الوحيدة اليت تتقـدم بطلبـات               
أوال ختفـيض   : وحدد مخس خطوات باعتبارها حرجة يف عمليات حتقيق الـتخلص السـريع           . كبرية
استحداث البـدائل   على طريق   االستخدامات احلرجة يف ضوء التقدم احملرز       إعفاءات  ات اخلاصة ب  الطلب

.  يف املائة من خط األسـاس      30 عن   2005منذ أن متت التعيينات األصلية هبدف أن يقل اجملموع يف           
ة أن تستخدم    على نفس التقدم يف وضع البدائل، ثالثا، ضرور        ثانيا، ختفيض إنتاج بروميد امليثيل اعتماداً     

األطراف بصورة كاملة خمزوناهتا من بروميد امليثيل على النحو الذي طالبت به األطـراف يف املقـرر                 
ويف هذا الصدد، تشري البيانات اليت نشرت مؤخرا يف الواليات املتحدة إىل أن املخزونات هناك               . 9/6

 األوضـاع يف    لـى مؤشـرا ع   وهو رقم قد يكون      ، يف املائة عن االستهالك األساسي     40تزيد بنسبة   
ضرورة توجيه االهتمام الكامل إىل قضايا الصحة والسالمة، والسيما بـالنظر        ،  رابعاً. األماكن األخرى 

إىل التقارير األخرية اليت تشري إىل زيادة مستويات سرطان الربوستاتا لدى العمال املعرضـني لربوميـد                
ص باملبادالت عن طريق تدمري املواد األخرى املستنفدة        امليثيل،  خامسا، يتعني معاجلة اقتراح الفريق اخلا       

محاية ى  وهبذه الطرق ميكن التخلص من بروميد امليثيل وليس زيادته واحملافظة عل          . لطبقة األوزون جبدية  
 .تكامل ونزاهة أجنح االتفاقات البيئية متعددة األطراف

 للنظر يف القضايا قيد املناقشة بقدر       وبناء على اقتراح الرئيس، أنشئ فريق اتصال مفتوح العضوية         -44
االسـتخدامات  فريق االتصال األول املعين بتعيينات      تدعو فنلندا ونيجرييا    أكرب من التفصيل، وسوف     

االستخدامات احلرجة   الفريق الثاين املعين بشروط تعيينات       تدعو كندا واملكسيك  ، و احلرجة إىل االنعقاد  
يان النعقاد كل فريق عملية التنسيق مع بعضهما البعض لضمان عدم           وسيتوىل البلدان الداع  . إىل االنعقاد 

 .التداخل يف املوضوعات اليت يناقشها كل فريق
 وضع األطـراف العاملـة      مشروع مقرر عن  وعلقت ممثلة األرجنتني بقوهلا إن بلدها يود تقدمي          -45

لتنفيذيـة للصـندوق املتعـدد       اليت تواجه صعوبات يف االمتثال التفاقاهتا مع اللجنة ا         5مبوجب املادة   
واتفق الرئيس مع ضرورة مناقشة املسألة يف فريق االتصال اخلاص بتعيينات االسـتخدامات             . األطراف
 .احلرجة
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وعرض على هذا االجتماع مشروع مقرر مقدم من غواتيماال بشأن إعـادة تأكيـد االلتـزام                 -46
عي مقررين مقدمني من بوركينا فاصـو،       بالتخلص من إنتاج واستهالك بروميد امليثيل فضال عن مشرو        

كوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل والنيجر والسنغال بشأن         والكامريون،  وبوروندي،  و
نتائج حلقة العمل اإلقليمية املتعلقة باخلربات يف استخدام بدائل بروميد امليثيل، وهي احللقة اليت عقدت               

واستجابة لنقطة نظام أثارها أحد الوفـود، رؤي أهنـا          . مارس/ذار آ 11 إىل   8من  يف الفترة   يف داكار   
تتعلق مبسائل غري مدرجة على جدول أعمال االجتماع االستثنائي لألطراف، ولذا تقرر إحالتـها إىل               
الفريق العامل املفتوح العضوية لألطراف يف بروتوكول مونتريال للنظر فيها خـالل دورتـه الرابعـة                

 .هيولي/ا يف جنيف يف متوزوالعشرين املقرر عقده
ألطراف إلمدادها  اوقدم طلب بأن تقوم األمانة بتلخيص نتائج حلقة عمل داكار وتعميمها على              -47

ية عند نظرهم يف مشروع املقرر املنبين على نتائج حلقة العمل يف الـدورة     رباملعلومات األساسية الضرو  
نة أن تقدم تقديرات    كما طلب من األما   . يوليه/وزيف مت  الرابعة والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية     

 .ة تقارير التقييم اخلاصة بلجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيللتكاليف ترمج
وبعد ذلك أنشئ فريق اتصال ثالث للنظر يف مسألة إجراءات العمل اخلاصة بلجنـة اخليـارات                 -48

وترأس الفريـق   . يم تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة    التقنية لربوميد امليثيل من حيث صلتها بتقي      
 .الفلبني وبولنداكل من 

 .وترد نتائج أفرقة االتصال يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة الواردة فيما بعد -49

 بيانات املنظمات غري احلكومية -دال 
 .مية أخرى ببياناتوعند اختتام املناقشة العامة، أدىل ممثلو ثالث منظمات غري حكو -50
ووصفت ممثلة إحدى املنظمات غري احلكومية ملمارسي الزراعة العضوية يف كاليفورنيا نشاطاهتا             -51

وإن عملها جعلها تتحاشى استخدام بروميد امليثيل لكونـه         . بأهنا باحثة زراعية وتقوم بزراعة الفراولة     
قة تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة     وحثت األطراف على أن تدرس بعناية فائ      . اً متهوراً استخدام

حيث أن اجلماعات السلعية اليت تضغط على احلكومات من أجل تعيينات االستخدامات احلرجة تدرك              
وال ينبغي إعطاء املكاسب االقتصادية الفرديـة       . منذ فترة طويلة احلاجة إىل التخلص من بروميد امليثيل        

 . اإلنسانأمهية أكرب من تكامل طبقة األوزون وصحة
وأعرب ممثل إلحدى املنظمات البيئية غري احلكومية عن األسف ألنه يبدو أن الدروس املستفادة               -52

عرب السنني من عملية إنفاذ التخلص من املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف خمتلف أحناء العـامل قـد مت                   
و إىل القلق البالغ بالنظر إىل أن هذه املادة          األمر يدع  وأن. جتاهلها أثناء املناقشات اخلاصة بربوميد امليثيل     

كذلك فإن  . ساس ما أحدثته يف طبقة الستراتوسفري     أالكيميائية تشكل خطرا على صحة اإلنسان على        
بروميد امليثيل يشكل خطرا أمنيا لعدة أسباب من بينها إن خمزوناته قـد أصـبحت أهـدافا حمتملـة                   

مللحة بصورة متزايدة، يف وقت تتزايد فيه الـدالئل علـى           لقد أصبح من األمور ا    . للهجمات اإلرهابية 
 وزيادة يف العرض واإلغراق يف البلدان النامية، معرفة اجلهة اليت تقوم            ،وجود عمليات ختزين غري قانونية    
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ولذا فقد حث األطراف    .  وأماكن ختزينه واجلهة اليت تتجه إليها هذه املخزونات        ،بتخزين بروميد امليثيل  
مته على أن تأخذ يف االعتبار املخزونات قبيل منح إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد     نيابة عن منظ  

، وإرجاء أي مقرر خاص بالسنوات املتعـددة إىل أن يـتم            9/6امليثيل على النحو املطلوب يف املقرر       
ري تـداب وتطـوير   وضع نظام لتتبع التوزيع الوطين       و ،تحديد واحلصول على املخزونات بصورة كاملة     ال

 .شروعةالتجارة الدولية غري املالرقابة 
وذكر ممثل منظمة بيئية أخرى غري حكومية أن منظمته تعتز مبسامهتها يف بروتوكول مونتريـال،                -53

تجاوز إعفاءات االسـتخدامات    إن االقتراح املقدم من بعض األطراف بأن ت       . وال تريد أن تشهد إهنياره    
ا يرتفع بربوميد امليثيل عن مستويات التخلص، يعطي االنطباع          يف املائة من خط األساس مم      30ة  احلرج

يف خمتلف أحناء العامل تزيد يف أمهيتها عن اجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان          األكرب  بأن حاجة املستخدمني    
إن ضمانات إعفـاءات االسـتخدامات احلرجـة        . األصغر للتخلص من بروميد امليثيل يف وقت مبكر       

يهدد كما  إىل حد منح صك على بياض لالستخدام غري النهائي لربوميد امليثيل            املتعددة السنوات ترقى    
وال بد من   . 5باإلضرار بالتزامات التخلص املتسارع من هذه املادة لدى األطراف العاملة مبوجب املادة             

 وهو األمر الذي ال ينطوي حتقيقه على صـعوبة          ،بذل اجلهود لإلبالغ عن استخدام هذه املادة وتتبعها       
وأشار إىل أن هـذه     . كبرية بالنظر إىل أهنا مادة واحدة مقترنة بقائمة قصرية من املستخدمني واملتعاملني           

ية على وشك إعادة التسجيل يف الواليات املتحدة، وتساءل عن الوقت الذي ستسـتغرقه          ئاياملادة الكيم 
 من استخدامها مبا يف ذلك      هذه العملية وعما إذا كانت عملية إعادة التسجيل، بعد إمتامها، سوف تقيد           

 .الكميات املعينة إلعفاءات االستخدامات احلرجة

 إعالن بشأن فرض القيود على استهالك بروميد امليثيل -هاء 
أحاط االجتماع علماً باإلعالن املتعلق بفرض القيود على استهالك بروميد امليثيل الذي قامـت               -54

 . املرفق الرابع هلذا التقريروترد نسخة من اإلعالن يف. برعايته عدة أطراف

 يف  احملددة من بروميد امليثيلؤقتةامللتخفيضات زيد من اتعديل بروتوكول مونتريال فيما يتعلق مب - واو
 5طبق على األطراف العاملة مبوجب املادة  الذي ي2005فترة ما بعد عام 

ل املراقبة اخلاصة بربوميـد     قدم ممثل األرجنتني مشروع مقرر بشأن التعديالت األخرى يف جداو          -55
هذا املشـروع ميثـل صـياغة لنتـائج         أن   مشريا إىل    5امليثيل بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة       

وعلى الرغم من أن اجلدول الـزمين       .  غري الرمسيتني اللتني عقدتا يف بوينس أيريس ومونتريال        شاورتنيامل
ترحته اجلماعة األوروبية ينطوي على مزايا، فإن        الذي اق  2015 و 2005للتخفيضات املؤقتة فيما بني     

تطلع على نتـائج املناقشـات      ريثما   عليها   5 املادة    العاملة مبوجب  من غري املمكن أن توافق األطراف     
ولذا فإن من املالئم العودة إىل هذه املسـألة يف وقـت            . اجلارية بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة    

لصندوق املتعدد األطراف خـالل     وارد ا ديد القادم مل  ناقشة التج أنسب وقت لذلك هو عند م     الحق، و 
االجتماع السابع عشر لألطراف مما سيتيح ختصيص متويل مناسب جلهود الـتخلص اإلضـافية الـيت                

 .ستكون ضرورية
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ن اجلدول الزمين الذي تقترحه األرجنتني حافل باملشـكالت         بقوله إ ورد ممثل اجلماعة األوروبية      -56
املناقشات اخلاصة خبطوات التخفيضات املرحلية اجلديدة لنفس اجتماع األطراف الـذي          حيث أن ترك    

لصندوق املتعدد األطراف ال يتيح الوقت الكايف للدراسـة         وارد ا من املقرر أن يناقش التجديد القادم مل      
لتخفيضـات  بصورة سليمة إال بعد االتفاق على ا      املوارد  املالئمة بالنظر إىل أنه ال ميكن مناقشة جتديد         

كما أعرب عن عدم رضاه عن االقتراح الوارد يف مشروع املقرر بإعادة النظـر يف التعـديل                 . اجلديدة
ضرورة االتفاق على   من حيث     كان واضحاً  9/6املمكن الختاذ قرار أو االتفاق بشأنه حيث أن املقرر          

والتقييم االقتصادي  وقد أثبتت دراسات فريق التكنولوجيا      . 2003خطوات التخفيضات اجلديدة عام     
 حتقق تقدما طيبا يف التخلص من بروميد امليثيـل، وأنـه            5بانتظام أن األطراف العاملة مبوجب املادة       

 يف إطار املشـروعات اجلاريـة       2007سيجري خفض جمموع االستخدام مبقدار النصف حبلول عام         
اعد خطـوات التخفيضـات     وسوف تس . املتفق عليها مع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف       

 يف املائة من خط األساس إىل الصفر        80 من   5املرحلية يف ضمان انتقال األطراف العاملة مبوجب املادة         
 .ة وراء عملية التخلصة واحملافظة على قوة الدفع الكامنبطريقة منتظم

 األرجنـتني    عن اتفاقهم مع اقتـراح     5وأعرب ممثلو العديد من األطراف العاملة مبوجب املادة          -57
مؤكدين احلاجة إىل أن يعرفوا بصورة مؤكدة التطورات القادمة بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة             

 قبل املوافقة على أية ختفيضات أخرى بالنسبة لألطراف العاملـة           5يف البلدان غري العاملة مبوجب املادة       
يعتمـد حجـم خطـوات      ، وسـوف    9/5فقد تغريت الظروف منذ اختاذ املقرر       . 5مبوجب املادة   

فـإذا كـان هـذا      . التخفيضات ذاهتا على جمموع حجم إعفاءات االستخدامات احلرجة املتفق عليها         
إجـراء  يضعف إمكانية   ، فسوف   2005 و 2004احلجم، كما يبدو حمتمال، كبريا نسبيا يف كل من          

ي بروميد امليثيل   ، ولن ميكن إقناع مستخدم    5أية ختفيضات كبرية لدى األطراف العاملة مبوجب املادة         
يف بعض البلدان باإلسراع بعملية التخلص يف وقت يزيد فيه املستخدمون يف البلـدان األخـرى مـن                

 .استخدامه الفعلي
لـن ميكـن    الذي يفيد بأنه     ،غري أن ممثلني آخرين اتفقوا مع وجهة نظر ممثل اجلماعة األوروبية           -58

 ما مل يتفق قبل ذلك على جداول املراقبة اجلديدة،          لصندوقوارد ا إجراء دراسة بشأن التجديد القادم مل     
واقترح أحد  . ولذا فإن االجتماع السادس عشر لألطراف كان آخر نقطة ميكن أن يتخذ املقرر عندها             

املمثلني إمكانية إجراء دراسة للتجديد تراعي خطوات التخفيضات املرحلية احملتملـة الـيت اقترحتـها               
 .اجلماعة األوروبية

ناقشة التعديالت احملتملة على نص مشروع املقرر، اتفقت األرجنتني واجلماعة األوروبية           وبعد م  -59
 .جللسة العامةإىل اعلى العمل معا لتقدمي صياغة معدلة 

 وفيما يتعلق بالتخفيضات املؤقتة املرتقبة يف بروميد ؛قدم ممثل األرجنتني مشروع مقرر منقحاً -60
 وبالتايل قرر االجتماع ،أي منهاعلى يتم االتفاق ما يضمن أن وجد ه ال ييل الحظ عدد من املمثلني أنامليث

االلتزام بالنظر يف مسألة لى عواعترض عدد من املمثلني ". إضافية"تغيري الصياغة إىل ختفيضات مؤقتة 
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دراسة االجتماع السادس عشر لألطراف وقرر االجتماع تغيري موعد الأثناء التخفيضات املؤقتة احملتملة 
 ". بوصفه املوعد املفضل2006عام "لتخفيضات املؤقتة اإلضافية إىل ل

يقوم  وراء مشروع املقرر ن بأن اعتراضهم للمبدأ الكام5أفاد بعض ممثلي األطراف العاملة باملادة  -61
 األطراف غري لدىأنه مل يضع يف االعتبار تأثري إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل على أساس 

 أن توافق 5قع من األطراف العاملة باملادة َوَتوجيب أال ُي. 5 على األطراف العاملة باملادة 5لعاملة باملادة ا
ولذا اتفق االجتماع على إضافة فقرة ديباجية . على أية ختفيضات مؤقتة إضافية إىل أن يتضح التأثري عليها

ترسل إشارة قوية إىل التخلص من على أساسه  الذي 2006فرباير / شباط1تشري إىل املوعد وهو 
 1/1وعلى هذا األساس اعتمد مشروع املقرر بوصفه مقرر االجتماع االستثنائي . االستخدامات احلرجة

 .ويرد نص املقرر يف الفصل الرابع أدناه
مكانية مناقشة التخفيضات املؤقتة بالنسبة لألطراف واصلوا معارضتهم إلبيد أن بعض املمثلني  -62

لب ا وط، وأبدى ممثل أوغندا بوجه خاص موقفاً متحفظاً إزاء القضية؛ قبل املوعد احملدد5باملادة العاملة 
وجود هناك أي مربر لل ممثل آخر عما إذا كان  وتساء.هذه القضية يف تقرير االجتماعتسجيل بضرورة 

ا استراتيجيات اإلدارة إلشارة اليت قد تقدمهعلى ا اً مسبقاًحكمصدر أهنا تبدا فقرة ديباجية إضافية حيث 
أثناء بالبحث القضايا ميكن تناوهلا هذه القضية وغريها من  ورداً على ذلك اقترح الرئيس أن ؛الوطنية

 .على ذلكومتت املوافقة االجتماع الرابع والعشرين للفريق العامل مفتوح العضوية 
املتعلقة جبداول  الزمنية قدم ممثل غواتيماال مشروع مقرر عن القيود الزمنية بشأن اجلداول -63
يبدو أن قائم حالياً نه يف شكله ال بسحب مشروع املقرر الحقاً وذلك أل ومع ذلك قام.لتخلص التدرجييا

وبناء على ذلك أشار . مع أجزاء من مشروع مقرر آخر ينظر فيه اجتماع األطرافتتداخل  ئهبعض أجزا
 . يف مناسبة أخرى يف املستقبلممثل غواتيماال إىل نيته القيام بتقدمي نسخة منقحة

 تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل - زاي
 املعين بتعيينات االستخدامات احلرجة عدة مرات للنظر يف قضايا تتصل التصالاجتمع فريق ا -64

قتصادي الصادر بتعيينات االستخدامات احلرجة وباألخص التقرير التكميلي لفريق التكنولوجيا والتقييم اال
 .فرباير وكذلك مشاريع مقررات األرجنتني واجلماعة األوروبية والواليات املتحدة األمريكية/ شباط14يف 
قدم أحد الرئيسني املشاركني لفريق االتصال بشأن تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل  -65

 نص توفيقي هاداوالت اليت أسفر عنعلى أن املوأكد مشروع مقرر عن تعيينات اإلعفاءات احلرجة 
واحتفظ مشروع املقرر بروح .  كانت مطولة ومضنية،االجتماع االستثنائي لألطرافن على آلعروض ام

 وباألرقام اليت أوصى هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لكنه ترك إمكانية ،إعفاءات السنة الواحدة
وأعرب ممثل آخر عن رأي مفاده أن . أمراً مفتوحاًبوصفه السنوات العمل يف املستقبل بشأن النهج متعدد 

املزيد من التخفيضات يف إعفاءات حدوث أولئك العازمني على محاية البيئة وصحة البشر كان بودهم رؤية 
للتضحية من جانب مجيع نتيجة يأيت ثل خطوة إىل األمام ومي بيد أن النص التوفيقي ،االستخدامات احلرجة

 .ربوتوكول مونتريالبظهر االلتزام املتواصل يكما أنه ، األطراف
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 بشأن املرونة يف التعامل مع حالة األطراف العاملة باملادة اًقدم ممثل األرجنتني مشروع نص منقح -66
واعتمد مشروع املقرر بوصفه مقرر االجتماع .  اليت تواجه متاعب يف تلبية التزامات التخلص املتسارع5

 . ويرد نص املقرر يف الفصل الرابع أدناه1/2االستثنائي 
عتمد قد اأما مشروع املقرر بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل ف -67

 . ويرد نص املقرر يف الفصل الرابع أدناه3 /1بوصفه مقرر االجتماع االستثنائي 
 ل وإعداد تقارير بشأهناشروط منح إعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثي - اءج

اجتمع فريق االتصال املعين بشروط إعفاءات االستخدامات احلرجة عدة مرات للنظر يف العناصر  -68
املتصلة بالشروط الواردة يف خمتلف مشاريع املقررات وبوجه خاص للتوفيق بني مشروعي املقررين املقترحني 

الشروط املتصلة بإعفاءات االستخدامات املتعلقة بة من الواليات املتحدة األمريكية واجلماعة األوروبي
النظر يف متطلبات التقارير السنوية بشأن إعفاءات ، وكذلك احلرجة ودجمها يف مشروع مقرر واحد

وأكد الرئيس املشارك لفريق االتصال . ستخدامات احلرجة على النحو املبني يف الورقة املقدمة من أستراليااال
ليت سادت بني املشتركني يف فريق االتصال وكذلك الشواغل اليت أبداها عدد من على النوايا احلسنة ا

 .تعيينات االستخدامات احلرجةكلي خبفض املشاركني فيما يتعلق بااللتزام ال
وقدم ممثل اجلمهورية الدومينيكية مشروع مقرر بشأن عدة أمور من بينها إجراء جلنة التكنولوجيا             -69

 نتيجة العفـاءات    5اسة عن التأثريات احملتملة على األطراف العاملة مبوجب املادة          والتقييم االقتصادي در  
وذكّر بأنه كان أول من أثار املسألة يف        . 5االستخدامات احلرجة لدى األطراف غري العاملة مبوجب املادة         

كـبرية  ، إال أنه جرى تعديل النص بدرجة        2002االجتماع الرابع عشر لألطراف الذي عقد يف روما يف          
منذ ذلك الوقت إلدراج حد ثالث سنوات بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة وخفض كمياهتـا بعـد    

 5غري العاملة مبوجب املادة وأوضح أن القصد من هذه احلدود والكميات هو تطبيقها على األطراف         . ذلك
 .فقط
ى االقتراح األصـلي    بعد تعديالت واسعة النطاق عل    حىت   هوأعرب أحد املمثلني عن دهشته ألن      -70

كذلك فإن بعض   . وبعد مناقشات استمرت عدة أشهر، يبدو أنه جيري إعادة تقدمي بعض النصوص األصلية            
، يف حني يبدو أن بعضها اآلخر قد صيغ بطريقة           ببحثها فعلياً  ريق االتصال قام ف النقاط الواردة يف االقتراح     

ـ         . غري سليمة  أثريات ذات الصـلة بالتجـارة بإعفـاءات        وأعرب ممثل آخر عن شكه يف سالمة ربط الت
 تستطيع  5فاألطراف غري العاملة مبوجب املادة      :  وأشار إىل أن اجلدل يشمل اجلانبني      ،االستخدامات احلرجة 

أن تشتكي، عن حق، من أن التأثريات ذات الصلة بالتجارة توفر متويال للمؤسسات يف البلـدان العاملـة                  
كما أعرب عن معارضته لالقتراح الـوارد يف مشـروع          . سساهتا ذاهتا  اليت تتنافس مع مؤ    5مبوجب املادة   

املقرر مبنح جلنة التكنولوجيا والتقييم االقتصادي سلطة إقرار جتديدات إعفاءات االسـتخدامات احلرجـة              
 .حيث أن هذه السلطة قاصرة على اجتماع األطراف

وع املقرر مشرية إىل أنه عالمة هامة        مشر 5وأيد ممثلو العديد من األطراف العاملة مبوجب املادة          -71
 اليت تتخلص مـن بروميـد       5على املشكالت احملتملة اليت قد تنشأ بالنسبة لألطراف العاملة مبوجب املادة            

 اليت تتمتع بإعفاءات كبرية لالستخدامات احلرجة،       5 غري العاملة مبوجب املادة      كامليثيل بسرعة أكرب من تل    
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 عن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد       2004فرباير  / الصادر يف شباط   والواقع أن التقرير التكميلي   
 الـذين مل  5إذ ال ميكن توقع قيام املزارعني يف البلدان العاملة مبوجب املـادة  . اعترف بأن املشكلة حقيقية  

ـ                ن الـذي  5ادة  يسمح هلم باستخدام بروميد امليثيل بالتنافس مع املزارعني يف البلدان غري العاملة مبوجب امل
ولذا فإن من املهم التزام قدر كبري من املرونة يف تنفيذ           . ام هذه املادة النتاج نفس احملصول     ديواصلون استخ 

 على أساس االفتراض بأن األطـراف       ،مشروعات التخلص اليت كان قد اتفق عليها يف أول األمر حبسن نية           
فإذا كانـت األطـراف     .  إال بكميات صغرية نسبيا     لن تستخدم بروميد امليثيل    5غري العاملة مبوجب املادة     

 تعاين من نفس املشكلة مع إدخال البدائل اليت يبدو أن األطراف غري العاملة باملادة               5العاملة مبوجب املادة    
 .، فينبغي أن يكون بوسعها التمتع باحلصول على نفس إعفاءات االستخدامات احلرجةتواجهها 5

 نتيجـة إلعفـاءات     5ت اليت تلحق باألطراف العاملة مبوجب املـادة         ويبدو أن مسألة التأثريا    -72
 مل تناقش يف فريقي االتصال بشـأن تعيينـات          5 األطراف غري العاملة باملادة      لدىاالستخدامات احلرجة   

 والطابع العملـي الـيت      يقنياالستخدامات احلرجة، وبشأن شروط اإلعفاءات، ويبدو أن االلتزام مببادئ ال         
ولن تنتهي املسألة إىل أن يتم تسويتها       .  بوينس آيريس قد غابت عن النتائج اليت توصال إليها         أعرب عنها يف  
ويعترب مبدأ احلدود الشاملة إلعفاءات االستخدامات احلرجة ومتطلبات التخفيض الالحقة          . بصورة  مرضية  

 .يف احلجم اإلمجايل من العناصر األساسية
فريق االتصال املعين بشروط إعفاءات االستخدامات احلرجة       شاركني ل واعترف أحد الرئيسني امل    -73

بأنه قد حذفت اإلشارة إىل املبادئ املتفق عليها يف بوينس آيريس دون قصد من مشروع املقرر الذي وافق                  
يس مل   إال أنه مل يقبل باإلدعاء بأن مبادئ بوينس آير         .عليه فريق االتصال، وأنه قد يكون من املفيد إضافتها        

 .هبا يف عمل الفريقيسترشد 
وافق ممثل اجلمهورية الدومينيكية على تنقيح صياغة مشروع املقرر الذي قدمه وعلى إعادة  -74
ئي وبالتايل أعلن أنه بعد أن حبث املسألة مع ممثل األرجنتني ودرس نص مقرر االجتماع االستثنا. عرضه

قام بسحب مشروع املقرر املنقح الذي  وبالتايل ،ه يرد يف هذا املقرر فهو يعتقد أن جوهر مقترح1/2
 .قدمه
نظر االجتماع يف مشروع املقرر املنقح بشأن السماح بربوميد امليثيل املعفى لالستخدام احلرج  -75
 وتقرر وقت ، ويرد نص املقرر يف الفصل الرابع أدناه.1/4صفه مقرر االجتماع االستثنائي  اعتمد بويالذ

إىل املبادئ اليت وضعتها املشاورة غري الرمسية لبوينس واضحة فعل إيراد إشارة اعتماد املقرر أنه من املهم بال
 .سيآير

 املقدمة من أستراليا بشأن شروط التقارير السنوية عن تعيينات االستخدامات ةاعتمدت الورق -76
رفق األول هلذا  وترد نسخة منه يف امل1/4احلرجة لربوميد امليثيل بوصفها املرفق ملقرر االجتماع االستثنائي 

 .التقرير

حبث تدابري عمل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل من حيث صلتها بتقييم تعيينات االستخدامات  - طاء
 احلرجة
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قدم أحد الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين بشأن هذا البند من جدول األعمال مشروع  -77
وبشأن تضمني النص الذي يدرج . وفةأقواس معقداخل  اً موجودال يزال نصهمامقرر منقحاً تضمن فقرتني 

الفئات اليت قام فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بوضع تعيينات االستخدامات احلرجة فيها نتيجة 
 الذي قام أصالً بتحديد فئات 15/54 إىل املقرر إشارةن النص اإلضايف مََِض قرر االجتماع أن ُي،لتقييمه

وإدراج هذه الفئات مرة ثانية يف املقرر مما يؤدي " غري قادرة على التقييم" أو "غري موصى هبا ""اموصى هب"
 وألسباب تتعلق بالسرعة "ُعلمت" الذي طبق فقط على فئة 15/54إىل متديد تطبيقه خارج حدود املقرر 

ته الرابعة والعشرين قرر االجتماع أيضاً تضمني النص الذي يسمح للفريق العامل مفتوح العضوية يف دور
 ميكن استخدامها على أساس مؤقت ريثما يتم استعراضها من جانب ، إن وجدت،أن حيدد أي من العناصر

 وعلى هذا األساس اعتمد مشروع املقرر بوصفه مقرر االجتماع .االجتماع السادس عشر لألطراف
 . ويرد نص املقرر يف الفصل الرابع أدناه5/ 1االستثنائي 

األطراف اليت ستكون أعضاء يف الفريق العامل املخصص املنشأ مبوجب هذا أمساء الرئيس أعلن  -78
يف متثيل بعض األقاليم وجود نقص  إىل 5 وأشار ممثلون من عدد من األطراف العاملة باملادة .املقرر

عضوية من أن االجتماع لديه الرغبة يف توسيع المن اجللي  وبعد إجراء بعض املناقشات أصبح ؛اجلغرافية
 وهي األرجنتني والربازيل وشيلي والصني 5 طرفاً عامالً باملادة 12 إىل 5املادة ب أطراف عاملة 10أصل 

 أطراف 10 النكا ومن أصل يوكوستاريكا واألردن وكينيا وموريشيوس واملغرب والنيجر والفلبني وسر
يا وكندا وأملانيا وإيطاليا واليابان وهولندا  وهي أسترال5 طرفاً غري عامل باملادة 12 إىل 5غري عاملة باملادة 
سبانيا وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة أوالنرويج وبولندا و

 .األمريكية
اختذ يف السابق قيل له أنه قد مت اعتماده أبدى معارضة ملقرر قد  إىل أنه عندما أوغنداأشار ممثل  -79
 اًومل يبد إحلاحاعتماده  وكأنه قد عدل بعد ا بيد أن املقرر قيد البحث بد،ال ميكن إجراء تعديل آخر عليهو

 .لكنه أعرب عن رغبته يف تسجيل كلمته يف التقريربشأن املوضوع 

 اعتماد املقرر -رابعاً 
ع املقررات اليت اعتمد االجتماع االستثنائي األول لألطراف املقررات التالية على أساس مشاري -80

 .أعدها فريقا االتصال
 املقررات -ألف 

 :إن االجتماع االستثنائي األول لألطراف يقرر -81

 مزيد من التعديالت املتصلة باملواد اخلاضعة للرقابة يف املرفق هاء -1/1االجتماع االستثنائي مقرر 
، يفترض أن يكون اجتماع األطراف 9/5من املقرر ) ه (1 أنه وفقاً للفقرة الفرعية إذ يشري إىل

 يف إجراء املزيد من التخفيضات املؤقتة احملددة من بروميد امليثيل لفترة ما بعد 2003قد بتَّ يف عام 
 ،5 من املادة 1 اليت تطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 2005
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 من اعتماد 5من األطراف العاملة باملادة  أن الظروف الراهنة متنع العديد وإذ يأخذ يف االعتبار
 أي مقرر يف هذا اخلصوص،

 5، ستقدم األطراف غري العاملة باملادة 2006فرباير / شباط1أنه حبلول وإذ يالحظ 
تيجيات اإلدارة الوطنية اليت سترسل إشارة ساطعة بشأن التخلص من االستخدامات احلرجة لربوميد ااستر
 امليثيل؛

 أن األطراف سوف تبت، يف االجتماع السابع عشر لألطراف، يف مستوى رهوإذ يضع يف اعتبا
 – 2006جتديد موارد الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لفترة الثالث سنوات 

لتمكني وكافية ، والذي ينبغي أن تراعي فيه ضرورة توفري مساعدات مالية وتقنية إضافية جديدة 2008
 لتخفيضات املؤقتة املتفق عليها من بروميد امليثيل،لمزيد من ا من االمتثال ل5باملادة األطراف العاملة 

أن يبقي اجلدول الزمين للتخفيضات املؤقتة، بصورته املفصلة أثناء االجتماع اخلامس  - 1
 عشر لألطراف، قيد االستعراض؛

تخفيضات زيد من الامليف إجراء  2006لك يف عام ذ، ويفضل أن يكون أن ينظر - 2
 .5 من املادة 1، اليت تطبق على األطراف العاملة مبوجب الفقرة لاملؤقتة احملددة يف بروميد امليثي

تسريع التخلص من بروميد امليثيل من جانب األطراف العاملة  -2 /1االجتماع االستثنائي مقرر 
 5باملادة 

 ن بروميد امليثيل، التزام مجيع األطراف بالتخلص التدرجيي التام مإذ يؤكد جمدداً
 قد قطعت على نفسها التزامات بتسريع التخلص من 5 بأن بعض أطراف املادة وإذ يقر

االستخدامات اخلاضعة للرقابة لربوميد امليثيل، وأبرمت اتفاقات مع اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد 
 األطراف لتحقيق تلك الغاية،

اليت تنفذ، على أساس طوعي، عملية ختلص مبكر  5 بأن بعض األطراف العاملة باملادة وإذ يقر
من بروميد امليثيل مبوجب هذه االتفاقات تواجه صعوبات يف االمتثال جلميع خطوات التخفيض بشكل تام 
وفقاً لألطر الزمنية احملددة يف هذه االتفاقات نتيجة لظروف حمددة مل تكن منظورة يف وقت اعتمادها وما 

 تبع من استعراض،
لب إىل اللجنة التنفيذية أن تعتمد هنجاً مرناً لدى حتديد اإلجراء املناسب أن يط - 1

للتعامل مع احلاالت اليت مل ينفذ فيها بلد ما خطوة ختفيض حمددة يف اتفاق له بشأن التخلص السريع من 
 بروميد امليثيل نتيجة للظروف احملددة غري املتوقعة؛

، بناء على طلب من طرف ما، يف مد فترة أن يدعو اللجنة التنفيذية إىل أن تنظر - 2
، وأن تنظر أيضاً يف توقيت التمويل ذي الصلة يف 2015خطوة التخفيض النهائية، على أال تتجاوز عام 

االتفاق القائم للطرف لتسريع التخلص من بروميد امليثيل يف احلاالت اليت يثبت فيها الطرف املعين وجود 
 رب يف البداية بدائل جمدية تقنياً واقتصادياً؛صعوبات يف تنفيذ بدائل كانت تعت
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أن يدعو اللجنة التنفيذية إىل اعتماد معايري ملد فترات اتفاقات التخلص السريع حني  - 3
ولدى وضع هذه املعايري، جيوز للجنة التنفيذية أن تلتمس املشورة من . تطلب منه األطراف املعنية ذلك
ي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، وأن تبحث أية معلومات متاحة فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاد

 .تتصل مبشروع التخلص اخلاص بالطرف املعين
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 2005 لعام تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة - 1/3مقرر االجتماع االستثنائي 
 5د امليثيل وفقاً للفقرة لتزام بالتخلص التدرجيي التام من انتاج واستهالك بروميال اإذ يؤكد جمدداً

، ورهناً بتوافر إعفاءات استخدامات تتفق األطراف 2005يناير / كانون الثاين1 حاء حبلول 2من املادة 
 على أهنا حرجة،
  بروميد امليثيل،استخداماتملعظم موجودة   واقتصادياًتقنياًأن البدائل اجملدية  إذ يدرك

 دية تقنياً واقتصادياً يف ظروف التعيينات، أن تلك البدائل ليست دائماً جموإذ يالحظ
  قد حققت تقدماً كبرياً يف اعتماد بدائل فعالة،5 أن األطراف العاملة باملادة اًوإذ يالحظ أيض

 وأن القصد منها هو أن 9/6حكام املقرر أل ضرورة أن متتثل اإلعفاءات على حنو كامل وإذ يعي
 لتخلص التدرجيي التام من بروميد امليثيل،تكون استثناءات حمدودة ومؤقتة من عملية ا

 ال يسمح بانتاج واستهالك بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة إال 9/6 أن املقرر وإذ يعي أيضاً
 يف حالة عدم توفر كميات ونوعيات كافية من خمزونات بروميد امليثيل املوجودة أو املعاد تدويرها،

اصة بربوميد امليثيل بصورة واضحة ملساعدة األطراف يف باستحسان تقدمي البيانات اخلسلم يوإذ 
 زيادة فهم حجم االستخدامات احلرجة وقياس التقدم يف حتقيق التحول واملعوقات اليت تواجه ذلك،

 بأن على كل طرف أن يهدف إىل ختفيض انتاجه واستهالكه من بروميد امليثيل وإذ يسلم أيضاً
 وتدرجيياً هبدف التخلص التدرجيي الكامل من بروميد امليثيل يف أقرب لالستخدامات احلرجة اخنفاضاً كبرياً

 وقت تتوفر فيه بدائل جمدية تقنياً واقتصادياً،
 بأن على كل طرف أال يلجأ إىل استخدام بروميد امليثيل إال كملجأ أخري يف حالة وجود وإذ يقر

أصبح غري متوفر نتيجة إللغاء تسجيله أو بديل جمدي اقتصادياً وتقنياً لربوميد امليثيل كان مستخدماً و
 ألسباب أخرى،

 توصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اليت تقضي بضرورة عدم اإلذن وإذ يضع يف اعتباره
فرة ية تقنياً واقتصادياً مسجلة ومتوبإعفاءات االستخدامات احلرجة يف احلاالت اليت توجد فيها خيارات جمد

 ارياً من قبل مؤسسات جتارية ذات أوضاع مماثلة،حملياً ومستخدمة جت
 العمل الذي اضطلع به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة وإذ يالحظ مع التقدير
  له،ةاخليارات التقنية لربوميد امليثيل التابع

وفيما يتعلق باالستخدامات احلرجة املتفق عليها لكل طرف، كما هو مبني يف املرفق  - 1
هلذا املقرر، يسمح، رهناً  )1(لتقرير االجتماع االستثنائي األول لألطراف يف بروتوكول مونتريالول األ

، مبستويات اإلنتاج واالستهالك املبينة يف املرفق الثاين 1/4-  بالشروط املبينة يف مقرر االجتماع االستثنائي

                                                           
)1( UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. 
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 على أساس أن االجتماع السادس عشر هلذا املقرر اليت تعترب ضرورية لتلبية االستخدامات احلرجةباء 
 ؛9/6لألطراف قد يوافق على مستويات وفئات إضافية لالستخدامات وفقاً للمقرر 

أن يأذن ألي طرف لديه مستوى إعفاء الستخدام حرج يزيد على املستويات  - 2
د امليثيل من ومياملسموح هبا لإلنتاج واالستهالك تسوية أي فرق بني تلك املستويات باستخدام كميات بر

 قر الطرف بأهنا متوفرة لديه؛املخزونات اليت ي
 أعاله، استخدام املخزونات 2أن حيظر أي طرف يستخدم خمزونات مبوجب الفقرة  - 3

 إذا )2(لثاين لتقرير االجتماع االستثنائي األول لألطراف يف بروتوكول مونترياليف الفئات املبينة يف املرفق ا
زائداً كميات اإلنتاج واالستهالك املسموح هبا لالستخدامات احلرجة تتجاوز كانت كميات املخزونات 

 املستوى الكلي بالنسبة لذلك الطرف حسبما هو مبني يف املرفق األول؛
أن تسعى األطراف لتخصيص كميات بروميد امليثيل اليت أوصى هبا فريق  - 4

 )3(رفق األول؛التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وفقاً ملا هو وارد يف امل
أنه على كل طرف لديه إعفاء الستخدام حرج متفق عليه أن يضمن تطبيق املعايري  - 5
 لدى ترخيص استخدام بروميد امليثيل أو السماح أو اإلذن باستخدامه وأن 9/6 من املقرر 1يف الفقرة 

تقريراً عن تنفيذ هذه ويطلب من كل طرف أن يقدم . تأخذ هذه اإلجراءات يف احلسبان املخزونات املتوفرة
 .الفقرة إىل أمانة األوزون

أن حييط علماً مبقترح الواليات املتحدة األمريكية بشأن إعفاءات متعددة السنوات  - 6
 وأن ينظر، يف االجتماع  من الورقة املستنسخة باملرفق الثالث هلذا التقرير7املبني يف الفقرة على النحو 

 يف املعايري واملنهجية لترخيص إعفاءات متعددة السنوات؛السادس عشر لألطراف، بشكل مفصل 
وعلى ضوء أن األطراف مطالبة بالسعي حنو ختفيض إنتاجها واستهالكها من بروميد  - 7

، جيوز ألي طرف أن يطلب من اجتماع احلرجة ختفيضاً كبرياً وتدرجيياًامليثيل إلعفاءات االستخدامات 
دام حرج معتمد يف حالة ظروف استثنائية، مثل إلغاء غري متوقع األطراف إعادة النظر يف إعفاء استخ
 إذا مل تتوفر بدائل جمدية أخرى، أو حني تنمي اآلفات واملمرضات ،لتسجيل بديل معتمد لربوميد امليثيل

مقاومة للبديل، أو حني تتبني أن إجراءات ختفيض االستخدام اليت وضع على أساسها فريق التكنولوجيا 
يف الظروف جمدية قتصادي توصيته بالنسبة للمستوى الالزم لتلبية االستخدامات احلرجة، غري والتقييم اال

 .احملددة لذلك الطرف

                                                           
)2( UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. 
)3( UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3. 
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الشروط املتعلقة مبنح إعفاءات االستخدامات احلرجة من بروميد  :1/4مقرر االجتماع االستثنائي 
 امليثيل

 بروميد امليثيل، بشأنشاورة غري الرمسية رئيس امل )4(يف تقريرواردة يف اعتباره املبادئ ال  يضعإذْ
نصاف واليقني والثقة إل، وهي حتديداً مبادئ ا2004مارس / آذار5 و4س، يومي ياملعقودة يف بيونيس آير

 والشفافية،لفعالية وا
  بروميد امليثيل،استخدامات تقنيا واقتصاديا ملعظم صاحلةبدائل وجود   يدركإذْ
 ست دائماً جمدية تقنياً واقتصادياً يف ظروف التعيينات، أن تلك البدائل لي يالحظوإذْ
 قد حققت تقدماً 5 واألطراف غري العاملة باملادة 5املادة العاملة بطراف األ أن  يالحظوإذْ

 كبرياً يف اعتماد بدائل فعالة،
 وأن القصد منها هو أن تكون 9/6لمقرر امتثاالً كامالً ل ضرورة أن متتثل اإلعفاءات  يعيوإذْ

 استثناءات حمدودة ومؤقتة من عملية التخلص التدرجيي التام من بروميد امليثيل،
 استحسان تقدمي البيانات اخلاصة ببدائل بروميد امليثيل بصورة واضحة ملساعدة  يدركوإذْ

األطراف يف زيادة فهم حجم االستخدامات احلرجة وقياس التقدم يف حتقيق التحول واملعوقات اليت تواجه 
 ذلك،

هدف كل طرف ختفيض إنتاجه واستهالكه من بروميد امليثيل ست ضرورة أن يرر يقإذْو
لالستخدامات احلرجة اخنفاضاً كبرياً وتدرجيياً، هبدف التخلص التدرجيي الكامل من بروميد امليثيل يف أقرب 

 فر فيه بدائل جمدية تقنياً واقتصادياً،اوقت تتو
ىل استخدام بروميد امليثيل إال كملجأ أخري يف حالة  بأن األطراف ينبغي أال تلجأ إ يقروإذْ

فر نتيجة إللغاء تسجيله أو اغري متوغدا بديل جمدي اقتصادياً وتقنياً لربوميد امليثيل كان مستخدماً ووجود 
 ألسباب أخرى،
ة أن يقدم كل طرف لديه استخدام حرج متفق عليه يف إطار هذا املقرر إىل أمان - 1
املدرجة وفقاً وفرة عن البدائل املتاحة ا، املعلومات املتو2005فرباير / من شباط األولاألوزون، قبل

ذلك، وعن البدائل منه  وتاريخ التسجيل احملتمل لكل بديل، إذا طلب ،الستخداماهتا قبيل احلصاد أو بعده
تاريخ اله، والتطوير، ومدرجة وفقاً الستخداماهتا قبيل احلصاد وبعديف مرحلة شف األطراف أهنا تاليت تك
 إلكترونياً قالباً أمانة األوزون أن توفر إىليطلب كما . ذلك وكان معروفاًمها  إذا طلب ، لتسجيلهااحملتمل

على موقعها " بدائل بروميد امليثيل "ةلتلك املعلومات وأن تضع املعلومات املذكورة يف قاعدة البيانات املسما
 بالشبكة الدولية؛
ني إلنتاج واستهالك بروميد امليثيل لسنوات ما بعد قدم كل طرف بتعيأن يت - 2

اخلاصة إلدراجها يف قاعدة بياناهتا وذلك  إىل أمانة األوزون ،1، أيضاً املعلومات املدرجة يف الفقرة 2005
                                                           

)4( UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/INF/1, para. 11. 
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معلومات إىل األمانة  وأن يقدم أيضاً أي طرف آخر مل يعد يستهلك بروميد امليثيل ،بدائل بروميد امليثيلب
  إلدراجها يف قاعدة البيانات املذكورة؛عن البدائل

 أن يقدم 2005كل طرف يقوم بتعيني استخدام حرج بعد عام إىل يطلب أن  - 3
 1ألوزون قبل  إىل أمانة ا،استراتيجية وطنية إلدارة التخلص من االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل

 : إىل،رضمن مجلة أمواإلدارة، استراتيجية هتدف و. 2006فرباير /شباط
 جتنب أي زيادة يف استهالك بروميد امليثيل فيما عدا للظروف غري املنظورة؛ )أ(
بقدر  ،التشجيع على استخدام البدائل من خالل استخدام اإلجراءات السريعة )ب(

 ستحداث وتسجيل ونشر البدائل الصاحلة تقنياً واقتصادياً؛اإلمكان، إل
ُيْعَتَزْم  ملا قبل احلصاد وبعده م جاٍرتوفري معلومات، بالنسبة لكل استخدا )ج(

ميكن اليت بدائل وال ،عيينه، عن إمكانية إختراق السوق ببدائل تنشر حديثاًت
لتقريب الوقت الذي ميكن أن يتم فيه وذلك استخدامها يف املستقبل القريب، 

 أو التخلص هنائياً من استهالك بروميد امليثيل هلذه االستخدامات؛/تقليل و
 يع تنفيذ تدابري لضمان تقليل أية انبعاثات لربوميد امليثيل إىل احلد األدىن؛تشج )د(
بيان الطريقة اليت ستنفذ هبا االستراتيجية للترويج إلهناء استخدامات بروميد  )ه(

فر فيه بدائل جمدية تقنياً واقتصادياً، وعلى وجه اامليثيل يف أسرع وقت تتو
طرف فيما يتعلق بالفقرة الفرعية  وصف اخلطوات اليت يتخذها ال،اخلصوص

فيما يتعلق بربامج البحوث لدى و 9/6 من املقرر 1من الفقرة ‘ 3’) ب(
املادة العاملة بطراف األ لَْب واعتماد بدائل من ِق،5األطراف غري العاملة باملادة 

 ؛5
ني أن يطلب إىل اجتماع األطراف أن يضع يف اعتباره املعلومات املقدمة وفقاً للفقرت - 4

استهالك بروميد امليثيل لالستخدامات ب من هذا املقرر عند النظر يف التصريح ألي طرف بإنتاج أو 3 و1
 ؛2006احلرجة بعد عام 
يطلب إىل أي طرف يقدم طلباً إلعفاء استخدام حرج أن ينظر يف أن يطبق، إن أن  - 5

نة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل جمدياً، توصيات فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلذلك كان 
 املتعلقة باإلجراءات اليت قد يتخذها طرف ما لتقليل االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل؛

 أن يصف 2004يطلب إىل أي طرف يقدم طلب تعيني استخدام حرج بعد عام  - 6
م اجلدوى االقتصادية كمعيار يف تعيينه املنهجية املستخدمة لتحديد اجلدوى االقتصادية يف حالة استخدا

 من 4ية الواردة يف الفرع لتربير احلاجة إىل االستخدام احلرج لربوميد امليثيل، واالسترشاد باملعايري االقتصاد
 املقرر؛
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يناير / كانون الثاين1يطلب إىل كل طرف، أن يقدم إىل أمانة األوزون، اعتباراً من  - 7
 :ا بعد احلصاد يتضمن املعلومات التالية، ملخصاً لكل حمصول أو تعيني مل2005

 اسم الطرف القائم بالتعيني؛ )أ(
 وصف عنوان التعيني؛ )ب(
 أو استخدام ما بعد احلصاد؛) حقل مفتوح أو حممي(اسم احملصول  )ج(
 كمية بروميد امليثيل املطلوبة لكل سنة؛ )د(
 حرجاً؛اليت تربر اعتبار استخدام بروميد امليثيل ) األسباب(السبب  )ه(

 أعاله،  مصنفة 7يطلب إىل أمانة األوزون أن تضع املعلومات املقدمة تبعاً للفقرة  - 8
عشرة أيام من تلقيها خالل على موقعها بالشبكة الدولية وذلك  فئات حسب السنة اليت وردت فيها، يف

 التعيني؛
 :ا يليالقيام مبيطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  - 9

األطراف يف االعتبار ملنع االجتار احملتمل الضار وضعتها حتديد خيارات  )أ(
 حني ينخفض 5األطراف العاملة باملادة لدى خزونات بروميد امليثيل مب

، وإصدار تقييمه يف عام 5 األطراف غري العاملة باملادة لدىاالستهالك 
ان  لتمكني االجتماع السابع عشر لألطراف من البت فيما إذا ك2005

 من الضروري اختاذ خطوات ختفيف مناسبة؛
 أخذها يف احلسبان 5حتديد العوامل اليت قد ترغب األطراف العاملة باملادة  )ب(

لدى تقديرها ما إذا كان عليها إما التعهد بإلتزامات جديدة معجلة للتخلص 
 ،التدرجيي عن طريق الصندوق متعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

 إلجراء تغيريات يف اجلداول املعجلة املتفق عليها سلفاً للتخلص أو السعي
 من بروميد امليثيل مبوجب الصندوق متعدد األطراف؛التدرجيي 

، استناداً إىل املنهجية املقدمة من الطرف "عدم اجلدوى االقتصادية"أن يقيَّم  )ج(
 أعاله، لدى وضع توصياته بشأن كل 6صاحب التعيني مبوجب الفقرة 

أما التقرير الذي يضعه فريق . يني من تعيينات االستخدامات احلرجةتع
التكنولوجيا والتقييم االقتصادي فيجب أن يرمي إىل تشجيع األطراف 
 القائمة بالتعيني على اعتماد هنج مشترك لتقييم اجلدوى االقتصادية للبدائل؛

 السادسة أن يقدم تقريراً إىل الفريق العامل مفتوح العضوية يف دورته )د(
والعشرين عن احلاجة احملتملة لالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل خالل 

استناداً إىل استعراض االستراتيجيات اإلدارية وذلك السنوات القليلة املقبلة، 
  من هذا املقرر؛3اليت تقدمها األطراف عمالً بالفقرة 
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 وفقاً للتطبيق يستعرض تعيينات االستخدامات احلرجة على أساس سنويأن  )ه(
 واملعايري األخرى ذات الصلة اليت 9/6 الدقيق للمعايري املبينة يف املقرر

 اتفقت عليها األطراف؛
أن يوصي بإطار حماسيب لكي يعتمده االجتماع السادس عشر لألطراف  )و(

وميكن استخدامه لإلبالغ عن كميات بروميد امليثيل اليت تنتجها وتستوردها 
وجب شروط إعفاءات االستخدامات احلرجة، والقيام وتصدرها األطراف مب

 كل طرف كان قد ُمنح إعفاء استخدام إىل بالطلب 2005بعد هناية عام 
  أن يقدم معلومات إىل جانب تعيينه مستخدماً االستمارة املتفق عليها؛ْجِرَح

بالتشاور مع األطراف املهتمة، شكالً لتقرير إعفاءات االستخدامات  َعدأن ُي )ز(
لكي وذلك  من هذا التقرير 1الفقرة احلرجة يقوم على أساس مضمون 

 كل طرف يعيد إىليعتمده االجتماع السادس عشر لألطراف، والطلب 
تقدمي الطلب إلعفاء االستخدام احلرج لربوميد امليثيل بعد هناية عام 

 ، أن يقدم تقريراً عن إعفاء االستخدام احلرج بالشكل املتفق عليه؛2005
ن جيري تقييماً، كل سنة حسبما يتناسب، ألي تعيني الستخدام حرج أ )ح(

 يف ضوء معلومات قاعدة بيانات بدائل بروميد 2006يقدم بعد هناية عام 
 من هذا املقرر، والقيام بإجراء مقارنة، سنوياً 1امليثيل املقدمة عمالً بالفقرة 

ثيل املطلوبة حسبما يتناسب، للكمية الواردة يف التعيني من بروميد املي
واملوصى هبا لكل استخدام ما قبل احلصاد وبعده، مع االستراتيجية اإلدارية 

  من هذا املقرر؛3اليت يقدمها الطرف عمالً بالفقرة 
أن يقدم تقريراً سنوياً عن حالة إعادة تسجيل واستعراض استخدامات  )ط(

جة مبا يف ذلك بروميد امليثيل للطلبات املبينة يف إعفاءات االستخدامات احلر
 أية معلومات عن التأثريات الصحية والقبول من الناحية البيئية؛

أن يقدم تقريراً سنوياً عن حالة تسجيل البدائل لربوميد امليثيل مع التشديد  )ي(
بوجه خاص على إجراءات تنظيمية حمتملة من شأهنا أن تزيد أو تقلل من 

 االعتماد على بروميد امليثيل؛
تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل للكتيب اإلرشادي اأن يعدل  )ك(

وذلك املعلومات األخرى ذات الصلة، كذا هذا املقرر ويراعي حبيث 
 . إىل االجتماع السادس عشر لألطرافالتقدميه
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استعراض إجراءات عمل واختصاصات جلنة اخليارات التقنية   -1/5مقرر االجتماع االستثنائي 
 يثيللربوميد امل

 بالعمل املهم والقيم الذي اضطلعت به جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد  يعترف مع التقديرإذْ
 امليثيل حىت اآلن،
 ضرورة أن حتافظ جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل على مستوى أمثل  جمدداً يؤكدوإذْ

ن العضوية يف جلنة كوتأن  مرغوبيةل بروميد امليثيل ومن اخلربات حىت تتمكن من تناول خمتلف أنواع بدائ
 لضمان االستمرارية،وذلك اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لفترة معقولة 

 الذي يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اشراك علماء 13/11 املقرر  يشري إىلإذْ
 ة يف استعراض التعيينات، زراعيني مؤهلني تأهيالً مناسباً للمساعدنياقتصادي

 مبرغوبية ضمان أن تكون لبعض أعضاء جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل املعرفة  يقروإذْ
 بالبدائل املستخدمة يف املمارسات التجارية واخلربات العملية يف نقل التكنولوجيا ونشرها،

ل وتعزيز الشفافية والكفاءة يف عملية  بضرورة تقوية جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثي يسلموإذْ
 جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل املتصلة بتقييم إعفاءات االستخدامات احلرجة،

 لفريق التكنولوجيا والتقييم لألطرافإىل االختصاصات اليت اعتمدها االجتماع الثامن  يشري وإذْ
 االقتصادي وجلان اخليارات التقنية التابعة له،

 يف املائة 50 أن تلك االختصاصات تنص على أن اهلدف العام هو حتقيق متثيل بنحو منهكاً وإدرا
 داخل جلنة اخليارات التقنية 5 أن التمثيل احلايل ألطراف املادة وإذ يشري إىل؛ 5لألطراف العاملة باملادة 

  يف املائة فقط،30لربوميد امليثيل هو
خدمها فريق التكنولوجيا والتقييم  التقييم اليت سوف يست بشأن فئات15/54 باملقرر ْرِكذَ ُيوإذْ

 االقتصادي يف تقييم االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل،
 :يقرر

الستعراض إجراءات عمل واختصاصات جلنة اخليارات التقنية ينشئ عملية أن  - 1
 لربوميد امليثيل فيما يتعلق بتقييم تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة؛

 :وجه التحديدنصب عينيه على أن يضع هذا االستعراض  - 2
احلاجة إىل تعزيز الشفافية والكفاءة يف حتليل جلنة اخليارات التقنية لربوميد  )أ(

امليثيل وتقاريرها عن تعيينات االستخدامات احلرجة، مبا يف ذلك االتصال 
  امليثيل؛بني األطراف القائمة بالتعيني وجلنة اخليارات التقنية لربوميد

كل تقارير جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل بشأن تعيينات شتوقيت و )ب(
 االستخدامات احلرجة؛
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تغيري إلجراء مدة العضوية وتناوهبا، مع مراعاة احلاجة إىل وضع الترتيبات  )ج(
  ولكن مع ضمان االستمرارية يف نفس الوقت؛،معقول يف األعضاء

 اليت ينبغي أن يكملها أعضاء جلنة اخليارات التقنية وثائق تضارب املصاحل )د(
 لربوميد امليثيل؛

اخلربة املطلوبة يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، مع مراعاة عدة  )ه(
اعتبارات من بينها أن تكوين جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ينبغي أن 

أو األساسية اليت ينبغي أن /ية ويكفل أن تكون لبعض األعضاء اخلربة العمل
ترتبط، على وجه التحديد، باالستعاضة عن بروميد امليثيل ببدائل، وأن تربز 
يف إطار ذلك التشكيل، املهارات، واخلربات املناسبة املطلوبة ألداء عمل جلنة 
اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، مبا يف ذلك اخلربة يف ميدان االقتصاد 

  التكنولوجيا والعمليات التنظيمية للتسجيل؛الزراعي ونقل
املعايري واإلجراءات اخلاصة بانتقاء اخلرباء، مبا يف ذلك كفالة إجياد توازن بني  )و(

، تبعاً 5 واألطراف غري العاملة باملادة 5اخلرباء من األطراف العاملة باملادة 
 ؛عالهأ) د(للمؤهالت املطلوبة على النحو املبني يف الفقرة الفرعية 

 بشأن تطبيق املعايري املنصوص عليها يف املقرر هاتالتوجيمواصلة تقدمي  )ز(
 ؛9/6

طرائق لتوجيه جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف تقدمي خطط عمل  )ح(
 سنوية إىل اجتماع األطراف؛

الظروف اليت يتعني فيها على جلنة اخليارات التقنية أن تلتمس التوجيهات  )ط(
 جتماع األطراف لالسترشاد هبا يف أداء عملها؛من ا

طرائق لتوجيه جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لتزويد اجتماع األطراف،  )ي(
 عن طريق األمانة، مبقترحات امليزانية؛

أن ينشئ، لتحقيق تلك الغاية، فريق عمل خمصص جيتمع ملدة ثالثة أيام قبيل  - 3
 لألطراف الً ممث12مباشرة للفريق العامل مفتوح العضوية وأن يتألف الفريق من االجتماع الرابع والعشرين 

 ؛5 لألطراف غري العاملة باملادة الً ممث12 و5العاملة باملادة 
أن يدعو الرئيسني املشاركني للجنة اخليارت التقنية لربوميد امليثيل للمشاركة يف  - 4

 اجتماع الفريق العامل املخصص؛
 للفريق العامل املخصص أن يبين مناقشاته على العناصر والقضايا املتصلة أنه ينبغي - 5

 أعاله، وأن يقدم تقاريره عن استنتاجاته وتوصياته إىل الفريق 2بلجنة اخليارات التقنية املوضوعة يف الفقرة 
 العامل مفتوح العضوية يف دورته الرابعة والعشرين؛
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عضوية، يف دورته الرابعة والعشرين، صياغة أن يطلب إىل الفريق العامل مفتوح ال - 6
إن وجدت،  ،توجيهات ينظر فيها ويعتمدها االجتماع السادس عشر لألطراف وحتديد العناصر املناسبة

 ألطراف؛لسادس عشر لجتماع االلتطبيقها مؤقتاً، رهناً مبوافقة اوذلك 
تعيينات على أساس فئات  يف تقييم الجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلتستمر أن  - 7

 ؛"غري قادرة على تقييمها"و " وغري موصي هبا" "موصي هبا"
فريق التكنولوجيا والتقييم /رير جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلاتقيشمل أن  - 8

االقتصادي املزمع إصداره عقب التقييمات األولية اليت جتريها تلك اهليئات للتعيينات املقدمة يف عام 
 :، وعقب أي تقييم الحق ألي معلومات إضافية تقدمها األطراف القائمة بالتعيينات، ما يلي2004

وصفاً واضحاً لطلب الطرف القائم بالتعيني احلصول على إعفاء وأسباب  )أ(
 إىل الدراسات ذات ةعدم قبول الفريق واللجنة له، مبا يف ذلك االشار
ك القرار، إذا مل يوص الصلة، إن توفرت، اليت استخدمت كأساس لذل

 الفريق واللجنة بأي جزء من تعيني ما؛
تقدمي وصف واضح للمعلومات املطلوبة إذا احتاج الفريق واللجنة إىل  )ب(

 .معلومات إضافية

 عليقات أبديت وقت اعتماد التقريرت -باء 
راليا وكندا واجلمهورية أبدى ممثل الواليات املتحدة التعليقات التالية، متكلماً أيضاً نيابة عن أست - 82

 .ال وكينيا وماليزيا وقطر وأوغنداالدومينيكية وغواتيما
التقرير فهمها أن بروتوكول مونتريال ومقررات ُيضمنَّ يف تود األطراف املذكورة أعاله أن  - 83

لص من األطراف جيب أن توفر والية للجان التقنية املنشأة يف إطار بروتوكول مونتريال، للمساعدة يف التخ
 فإهنا تتوقع من ،وبصفة عامة. استهالك وإنتاج املواد املستنفدة لطبقة األوزون مبوجب بروتوكول مونتريال

، وهي خليارات التقنية لربوميد امليثيلجلنة افريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي واللجان التقنية، مبا فيها 
 . من األطرافتضطلع بوظائفها، أن تلتزم بالوالية املوكلة إليها

التابعة له جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ووقد أوضح  - 84
حاجتهما لتوجيهات من األطراف بشأن كيفية إجراء عملية إعفاءات االستخدامات احلرجة لضمان حتسني 

ت املتحدة األمريكية والبلدان املذكورة بضرورة وتقر الواليا. العملية بالقدر الذي يليب توقعات األطراف
فريق التكنولوجيا تلك التوجيهات والتحسينات وتؤيدها، وأشارت إىل أن األطراف لبت أيضاً طلب 

 –وذلك بأن اعتمدت مقرر االجتماع االستثنائي  جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلوالتقييم االقتصادي و
 .ل الالزمة لوضع تلك التوجيهات، الذي نص على الوسائ1/5

 جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ووأشارت أيضاً إىل أن  - 85
تعرض ، عن نيتها يف تغيري املعايري اليت تس2004فرباير /ا الصادر يف شباط يف تقريرمه،اأوضحالتابعة له 
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أستراليا وكندا واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال وكينيا وماليزيا وقطر دي تب، ففيما على ضوئها التعيينات
تؤكد ضرورة  أكيدة يف حتسني العملية يف أقرب وقت ممكن، ة، رغب والواليات املتحدة األمريكيةوأوغندا

 .سلطة تغيري املعايري املرتبطة بتقييم التعيينات من اختصاص األطرافأن تبقى 
 –ا أن التوجيهات اليت ستعدها األطراف مبوجب أحكام مقرر االجتماع االستثنائي وبالتايل، مب - 86
ى فريق سعي ال يكتمل إعداده قبل االجتماع السادس عشر لألطراف، تعتقد أن من الضروري أال 1/5

معايري مل طبيق أي التابعة له إىل ت جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلالتكنولوجيا والتقييم االقتصادي و
 .تصدق بعد عليها األطراف

أعربت ممثلة أستراليا عن تقدير وفدها لعمل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل يف مساعدة  - 87
وتدرك أستراليا جيداً، أن . االجتماع يف الوصول إىل املرحلة األوىل املهمة يف عملية االستخدامات احلرجة

وميد امليثيل كان خيضع، منذ بدء تلك العملية، لفحص متواصل من جانب عمل جلنة اخليارات التقنية لرب
للجنة ولألطراف على حد بالنسبة وذلك الفحص نتيجة طبيعية لكون العملية كانت جديدة . األطراف
للجنة بذلوا من وقتهم النفيس وتأمل أستراليا يف أن تشاطرها األطراف تقريرها حلقيقة أن أعضاء ا. سواء
وأعربت عن امتنان وفدها اللتزام أعضاء جلنة اخليارات التقنية . رباهتم دون لقاء مكافأة ماليةوا خبوجاد

يتطلع ألن يعمل مع اللجنة واألطراف لتزويد اللجنة باالسهامات والتوجيهات وفدها لربوميد امليثيل وأن 
 .ونتريال وطبقة األوزونالضرورية لضمان استمرار حتسني عملية االستخدامات احلرجة ملنفعة بروتوكول م

 اعتماد تقرير االجتماع االستثنائي لألطراف -خامساً 
، على أساس مشروع التقرير املقدم 2004مارس / آذار26اعتمد هذا التقرير يف يوم اجلمعة،  - 88

 .إىل االجتماع
 اختتام االجتماع -سادساً 

 26 مساء اجلمعة 23ر00يف الساعة ادة، اختتم االجتماع توبعد تبادل عبارات اجملاملة املع - 89
 .2004مارس /آذار
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 املرفق األول

  اإلبالغ السنوي إلعفاءات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيلشروط

 مقدمة -ألف 
 اإلبالغ السنوي من جانب األطراف اليت حصلت على الستمارةينطبق الشكل املقترح هنا 

 لطلب ةاملخصصالستمارة وال يقصد به أن حيل حمل ا. اعفاءات استخدامات حرجة الستعماالت معينة
 .اعفاءات استخدامات حرجة ألي استعمال بعينه للمرة األوىل

ب أصحامن جانب بالغ استمارة اإلوجتدر اإلشارة إىل أن استراليا تقترح، باإلضافة إىل شكل 
لسنة الواحدة وذلك  أيضاً أصحاب إعفاءات اه االستمارةستخدم هذاإلعفاءات متعددة السنوات، أن ي

 على موافقة على إعفاءات ينات احلاصلنيعلى سبيل املثال، أصحاب التعي(تحديد طلب إعفاء لسنة تالية ل
 ).2006 الذين يطلبون إعفاءات كذلك لعام 2005لسنة واحدة لعام 

ت صفحاتقدمياً يف شكل فيد أن يتضمن الشكل التايل يكون من املوتالحظ استراليا أيضاً أنه قد 
 والذي يوجز تعيينات، 2003يف دليل االستخدامات احلرجة لعام الواردة تفصيالً توضيحية شبيهة بتلك 
 .عيني االتصال بالطرف القائم بالتسبلوفر ياالستخدامات احلرجة و

 فصاعداً، قد تظهر جتربة األطراف يف جمال تقدمي وتقييم تقارير اإلبالغ 2005تباراً من عام واع
 االستخدامات احلرجة، حتسينات ميكن إدخاهلا بصورة مفيدة لثوابت اإلبالغ املوجزة يف بشأن إعفاءات
واعترافاً هبذا االحتمال، ومن أجل ضمان تواصل التحسني يف عملية اإلبالغ عن اإلعفاءات، . هذه الوثيقة

الحق يف يالحظ أن األطراف ستتاح هلا الفرصة الستعراض ثوابت تقارير اإلبالغ السنوية يف موعد 
 :املستقبل وذلك لكفالة استمرارها فيما يلي

حتقيق توقعاهتا فيما يتعلق بتوفري بيانات شفافة وكافية عن التقدم الذي حيرزه  )أ(
 أصحاب اإلعفاءات حنو حتقيق اإلنتقال؛

توفري شكل مبسط ال يقلل من مستوى البيانات املطلوبة لكي تدقق فيها األطراف،  )ب(
 .بئاً مرهقاً بغري مربر على األطراف صاحبة التعينيوال يلقي أيضاً ع
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 تقرير عن اجلهود واألنشطة اإلنتقالية :1اجلدول 

وصف التنفيذ  –ألف  اجلهود واألنشطة اإلنتقالية
 وحالته

النتائج اليت  –باء 
حتققت حىت اآلن

التأثري على تعيينات  –جيم 
 /االستخدامات احلرجة

 الكميات املطلوبة

ات ملواجهة إجراء –دال 
 عقبات/أي تأخري

أي تغيريات معادة  –هاء 
 /على التجارب
 اجلهود األخرى

      جتارب على البدائل -1

نقل التكنولوجيا، زيادهتا واملوافقة  -2
 التنظيمية

     

 /الزيادة على املستوى التجاري -3
 النشر واختراق األسواق

     

أية أنشطة انتقالية أخرى أكثر  – 4
 اًاتساع
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 شروط اإلبالغ -باء 
 تنفيذ والية األطراف ملواصلة اجلهود الجياد بدائل -1

 وصفاً لتنفيذ أية أنشطة جتارب ونقل التكنولوجيا أو غريها من األنشطة تقتضي اخلانة ألف
ال يزال قد اكتمل أم  سابق، مبا يف ذلك االفادة مبا إذا كان النشاط عينياإلنتقالية اليت جرى حتديدها يف ت

 .ياًجار
 املتحصلةالنتائج  –مثال، جتارب البدائل ( تقريراً عن نتائج األنشطة االنتقالية تقتضي اخلانة باء

، النسبة املئوية للمستخدمني االنتشاربالبديل مقارنة بالنتائج احملققة عن طريق املعاجلة بربوميد امليثيل؛ 
ويف حالة ). بدائلالعلى االنتقال إىل قادرين  اآلن ن أصبحواوالذينشر، ال تغطيه أنشطة تعيني مااملمثلني يف 

ويف احلاالت اليت ال . جتارب البدائل، يتضمن اإلبالغ إرفاق نسخ من التقارير الرمسية عن التجارب العلمية
على سبيل املثال عندما تنصب جهود االنتقال لدى صاحب اإلعفاء (تتوافر فيها تقارير رمسية عن التجارب 

 وصفاً جلميع العالمات القياسية ذات الصلة يدرجيمكن لصاحب اإلعفاء أن ف) ارب الزراعةعلى جت
وميكن أن تشمل هذه بيانات، كما هو حمدد يف دليل فريق التكنولوحيا والتقييم . للتجارب املتوافرة
ناخ اليت أُجريت فيها  االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل، مثل أنواع التربة واملعييناتاالقتصادي املتعلق بت

، )3م/هكتار أو كغ/كغ(البدائل /التجارب، وأوقات مالحظة النبات، ومعدل استعمال بروميد امليثيل
 .الكلورو بكرين، وحنو ذلك/ن بروميد امليثيلم ة املناسبوالنسب

 ريثنوع التأ، مثل وما يترتب على ذلكالنشاط  و ملخصاً لتأثري نتائج التجربةتشترط اخلانة جيم
فعلى سبيل املثال، قد تؤدي النتائج .  االستخدام احلرجلتعينيلى كمية بروميد امليثيل املطلوبة احملتمل ع

 بتحديد ختفيض يف الكمية بالتعينياإلجيابية من نقل التكنولوجيا أو أنشطة نشرها إىل أن يقوم الطرف القائم 
 .املطلوبة لإلعفاء يف السنة التالية

تظهر أي عقبات أو تأخريات خارجة عن سيطرة صاحب اإلعفاء من شأهنا  وحيثما :اخلانة دال
 إيراد وصف لتلك العقبات أو التأخريات وخطة مفصلة، اخلانة هرط هذفتشتأن تعيق أنشطة االنتقال، 

تشمل عالمات قياس ذات أُطر زمنية حمددة، لإلجراءات املوجهة ملعاجلة هذه املشكالت وللمحافظة على 
 .نتقال االسري عملية

 يف احلاالت اليت مت فيها إجراء جتارب وأُقيمت فيها أنشطة لنقل التكنولوجيا وأنشطة :اخلانة هاء
بديل ل بالنسبةمثالً أثبتت التجارب عملياً وجود مشاكل فنية (انتقالية أخرى ولكنها أفضت إىل نتائج سلبية 

 هاء اخلانةقتضي فت، )قعة، وحنو ذلكما، أو كشفت أنشطة النشر أوجه عدم جدوى اقتصادية مل تكن متو
اليت اإلعفاء للتغلب على هذه العقبات على  احلائزوصفاً ألنشطة انتقالية بديلة أو جديدة يلزم أن يضطلع هبا 

 . االنتقالتعوق عملية
تزود الطرف صاحب التعيني بفرصة ساحنة " أية أنشطة انتقالية أكثر اتساعاً"إن : 4الصف 

ن ذلك عملياً، عن أنشطة إضافية يكون قد إضطلع هبا لتشجيع اإلنتقال، دون أن لإلبالغ، حيثما أمك
وبدون القيام بفرض أنشطة حمددة جيب على الطرف صاحب . تنحصر يف ظروف وأنشطة التعيني الفردي

التعيني مواجهتها، وأخذاً يف االعتبار أن فرادى األطراف هي يف أفضل موقع ميكنها من حتديد أنسب النهج 
تحقيق انتقال سريع يف ظروفها اخلاصة، فقد تشمل هذه األنشطة حوافز السوق، والدعم املايل للقائمني ل
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بالتعيني لإلعفاء وأصحاب اإلعفاء، ووضع البطاقات التعريفية، وحظر املنتجات، ومحالت التوعية واإلعالم 
 .العامة وحنو ذلك
هالً لإلعفاء، فإنه جيب أن يظهر  مؤعيني التصاحبولكي يكون صاحب اإلعفاء أو : ملحوظة

وعلى وجه التحديد، . إلتزاماً بإجياد بدائل صاحلة تقنياً واقتصادياً وبتحقيق انتقال إىل استخدام هذه البدائل
 : معفيعيني ما يلي من أي ت9/6يقضي املقرر 

ر التنظيمي توضيح أن اجلهود املناسبة اليت مت بذهلا لتقييم وضمان األساس التجاري وضمان االقرا"
، جيب أن توضح أنه جاري 5 األطراف غري العاملة مبوجب املادة لدى... القطري للبدائل واملواد البديلة

 5كما جيب أن توضح األطراف العاملة مبوجب املادة . تنفيذ برامج حبثية لوضع ونشر البدائل واملواد البديلة
 ...".لظروف اخلاصة هبذه األطرافلمتها وءيتم اقرارها مبجرد التأكد من مالأن البدائل الصاحلة س
 من اإلبالغ عن التقدم عيني الوسائل اليت متكن أصحاب اإلعفاءات والقائمني بالت1يقدم الفرع 

وسوف ختتلف طبيعة املعلومات املقدمة تبعاً لإلجراءات احملددة اليت . الذي حيرزونه يف تنفيذ تلك الوالية
 ينبغي أن توضع املعلومات عملية االطالع عليها، ولكن لتسهيل  أصليتعينيكانت قد أوجزت يف كل 

 . أعاله1 يف اجلدول الواردالشكل ب

 تسجيل البدائل - 2
يف حال ُحّدد تعيني لبديل مل يتم تسجيله بعد يف وقت تقدمي طلب التعيني األصلي لكنه كان من 

يضع تقريراً عن تقدم البديل يف عملية املتوقع أن يتم تسجيله الحقاً فإن الطرف مقدم التعيني عليه أن 
لعملية تسجيل البديل " للتتبع السريع"وجيب أن يشتمل هذا التقرير على أية جهود بذهلا الطرف . التسجيل

 .أو القيام بدالً من ذلك يف اإلسهام يف التعجيل هبا
حلائز على اإلعفاء حني تتم مواجهة تأخريات أو عراقيل كبرية يف التسجيل املتوقع لبديل ما، فعلى ا

بديلة ميكن االضطالع هبا للحفاظ على زخم جهود االنتقال، وحتديد /أن حيدد نطاق أية جهود جديدة
 .إطار زمين لإلضطالع مبثل هذه اجلهود

 بديل عقب تقدمي طلب التعيني األصلي، فإن الطرف مقدم التعيني يقدم إلغاء تسجيلحني يتم 
كما يقدم الطرف مقدم التعيني تقريراً عن تأثري إلغاء . يه أسباب ذلكتقريراً عن إلغاء التسجيل مبا ف

على اخلطة االنتقالية للحائز على اإلعفاء وعلى اجلهود اجلديدة أو البديلة املقترحة اليت ) إن وجد(التسجيل 
 .سيضطلع هبا احلائز على اإلعفاء للحفاظ على تقدم اجلهود االنتقالية

تقدم يف تسجيل منتج غالباً ما يتجاوز سيطرة احلائز على اإلعفاء من املعروف أن ال: مالحظة
والسرعة اليت يتم فيها . الفردي، ألن عملية التسجيل جيب أن يضطلع هبا القائم بتصنيع املنتج أو موارده

جتهيز طلبات التسجيل تقع أيضاً خارج سيطرة احلائز على اإلعفاء حيث ُتلقى على عاتق الطرف مقدم 
 وتبعاً لذلك فإن هذا اجلزء يتطلب من الطرف مقدم التعيني أن يقدم تقريراً عن أية جهود اضطلع التعيني؛

هبا للمساعدة يف عملية التسجيل مع اإلشارة إىل أن نطاق التعجيل يف التسجيل يتفاوت من طرف إىل 
 .طرف آخر



UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3 

35 

ى إعفاء نظراً للتأخري يف واعترافاً بأنه قد يكون من غري املعقول إعادة النظر يف تعيني احلائز عل
التسجيل خارج عن إرداته، فإن هذا اجلزء يتطلب أيضاً تقريراً عن اإلجراءات اليت جيب اختاذها ملواصلة 

 .االنتقال بالرغم من التأخري يف التسجيل

 تنفيذ توصيات جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي - 3
، أوصت كل من جلنة 2003 وضع التوصيات بشأن تعيينات اإلعفاءات املقدمة يف عام ولدى

اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، يف حاالت كثرية، بأنه على 
 :مقدمي طلبات التعيني استكشاف أو األنسب، تنفيذ ما يلي

  أو  من بروميد امليثيل؛ميات املطلوبةخيارات ختفيض الك )أ(
استخدام بدائل معينة مل حيددها أصالً احلائز على اإلعفاء كجزء من خطته االنتقالية  )ب(

لكنها اعتربت مبثابة بدائل أساسية من قبل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل وفريق التكنولوجيا والتقييم 
 .االقتصادي

جانب اجتماع لألطراف شروطاً تتضمن تلك التوصيات، وحني تضم املوافقة على اإلعفاء من 
فإن على حائز اإلعفاء أن يقدم تقريراً عن تقدمه يف استكشافها أو تنفيذها كجزء من التزاماته بتقدمي 

 .التقارير السنوية
حني تتطلب حالة جتريب البديل أو اعتماد إجراء لتدنية االنبعاثات فيجب وضع التقرير على 

 ).تقرير عن اجلهود واألنشطة االنتقالية (1يف اجلدول شاكلة ما ورد 
حني تتصل حالة بتقييم الصالحية االقتصادية لبديل أو استخدام أو إجراء تدنية االنبعاثات، 

 . أدناه4فإن وضع التقارير يتطلب التصدي لشروط البيانات االقتصادية ذات الصلة احملددة يف اجلزء 

 اجلدوى االقتصادية - 4
م املوافقة على تعيني مت اعتماده على أساس عدم اجلدوى االقتصادية لبديل ما يف وقت حني تت

املوافقة، فيجب على حائز اإلعفاء أن يقدم تقريراً عن أية تغيريات ملحوظة طرأت على ظروف السوق 
 :وقد يشمل ذلك أية تغيريات على ما يلي

 يثيل أو من البديل له؛ بروميد املالكلفة الشرائية لكل كيلوغرام واحد من )أ(
ع البديل التايل من حيث اإليراد اإلمجايل والصايف مع بروميد امليثيل أو بدونه وم )ب(
 األفضلية؛

 إلمجالية يف حال استخدام البدائل؛النسبة املئوية للتغيري يف اإليرادات ا )ج(
 متر مكعب يف حال استخدام البدائل؛/اخلسائر املطلقة لكل هكتار )د(
  املطلوب يف حال استخدام البدائل؛خلسائر لكل كيلوغرام واحد من بروميد امليثيلا )ه(
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  الصافية يف حال استخدام البدائل؛اخلسائر كنسبة مئوية من اإليرادات النقدية )و(
 .النسبة املئوية للتغيري يف هامش الربح يف حال استخدام البدائل )ز(

ستند إىل عدم اجلدوى االقتصادية لبديل ما، فإن يف حال متت املوافقة على إعفاء ي: مالحظة
حائز اإلعفاء جيب أن يكون قد قام بوضوح بشرح طبيعة عدم اجلدوى االقتصادية يف تعيينه األصلي 

 .املقدم
إن اجلوانب االقتصادية لربوميد امليثيل وبدائله ميكن أن ختضع لتغيريات تطرأ على املدى الزمين، 

ريات على إدعاء حائز اإلعفاء بأن بديالً ما غري صاحل اقتصادياً، وعلى استمرار وحيتمل أن تؤثر هذه التغي
 .أهليته للحصول على اإلعفاء

وبالنظر إىل أن معايري تقييم اجلدوى االقتصادية للبدائل مل توافق عليها األطراف بعد، فإن 
 املعايري وموافقة األطراف ومع تطور. نقاط البيانات السبعة احملددة أعاله متثل توجيهات مقترحة فقط

جلنة اخليارات التقنية لربوميد /عليها لتضمينها يف الكتيب اإلرشادي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
امليثيل، فإن البيانات اليت تقدم يف التقرير السنوي ستعكس تلك املعايري وأية متطلبات لبيانات جديدة 

 .مصاحبة هلا

 د امليثيل املطلوبةختفيض كميات برومي - 5
جيب على حائزي اإلعفاء اإلبالغ عما إذا كان تغيري قد طرأ على عدد اهلكتارات أو األمتار 

ويف حال اخنفاض العدد، فإن حائز اإلعفاء جيب أن حيدد من ناحية . املكعبة احملددة يف تعييناهتم املقدمة
 .الكم أي تغيري ناتج يف كمية بروميد امليثيل املطلوبة

يطلب الكتيب اإلرشادي لتعيينات االستخدامات احلرجة من األطراف يف فترة ما : حظةمال
قبل الزرع، تقدمي تعيينات لتوفري معلومات عن عدد اهلكتارات أو األمتار املكعبة اليت ستعاجل بربوميد 

 . امليثيل
تتم معاجلته ومن املمكن يف بعض األحوال أن يتغري عدد اهلكتارات أو األمتار املكعبة الذي س

ومبا أن هذه االختالفات ميكن أن تؤدي أيضاً إىل تغيري يف كمية بروميد امليثيل املطلوبة . مع مرور الزمن
 .لإلعفاء، فإن هذا اجلزء يوفر الوسائل لرصد مثل هذه االختالفات

 تفاصيل كميات اإلعفاء
 ____________  :الكمية املطلوبة يف التعيني األصلي املقدم

 املوصى هبا من جانب جلنة اخليارات التقنيةالكمية 
 ____________ :فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي/لربوميد امليثيل

 ____________  :الكمية اليت وافقت عليها األطراف
 ____________   ]:العام[الكمية املطلوبة لـ 
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 املرفق الثاين
 فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها -ألف 
 )باألطنان املترية (فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها بلدال

؛ أزهار مقطوفة، نبتة )10.425( مناطق حممية –؛ أزهار مقطوفة )18.375( حقول –األزهار املقطوفة  استراليا
؛ )67( حقول –؛ فاكهة الفراولة )6.15) (تغليف استهالكي(؛ أرز )7( مناطق حممية –) بصيلة(نامية 
 ؛)35.75(لة بساق زاحفة الفراو

باستثناء الورود (؛ أزهار مقطوفة )0.61(؛ القرع )0.18( الربية ء؛ اهلندبا)0.63) (مواد للزرع(اهلاليون  بلجيكا
 –؛ اخلس واهلندبا )0.66( أنواع للزرع –؛ الكرات والبصل )1.12) (األقحوان(؛ أزهار مقطوفة )4) (واألقحوان

 معاد زرعها – فاكهة التفاح والثمرات اللّبية –؛ بستان فاكهة )0.9(راعي ؛ مشتل ز)25.19(مناطق حممية 
؛ )5.7( مناطق حممية -؛ البندورة )3.4(؛ الفراولة بساق زاحفة )3( مناطق حممية –؛ الفلفل، الباذجنان )1.35(

 ؛)0.23(مشتل زراعي لألشجار 
 ؛)7.952(؛ الفراولة بساق زاحفة )47(الباستة ومطاحن القمح  كندا
؛ )60( مناطق حممية وحقول مفتوحة –؛ األزهار املقطوفة، نبتة نامية أو بصيلة )2(؛ الكستناء )8(اجلزر  فرنسا

؛ املطاحن )10(؛ املشاتل النباتية يف الغابات )125( مناطق حممية وحقول –الباذجنان، الفلفل، البندورة 
؛ األرز )5(؛ مشاتل الفاكهة والتوت )25(ها ؛ بساتني الفاكهة والتوت؛ معاد زرع)40(ومرافق التجهيز 

 مناطق حممية وحقول مكشوفة –؛ فاكهة الفراولة )40(؛ الفراولة بساق زاحفة )2) (تغليف استهالكي(
 ؛)90(

 ؛)156( مناطق حممية –؛ البندورة )30( مناطق حممية –القرع  اليونان
 –؛ الشمام)194( مناطق حممية - باذجنان –؛ )250(ة  مناطق حممي–أزهار مقطوفة نبتة نامية أو بصيلة  إيطاليا

؛ الفراولة بساق )407( مناطق حممية –؛ فاكهة الفراولة )160( مناطق حممية –؛ الفلفل )131(مناطق حممية 
 ؛)871( مناطق حممية -؛ البندورة )120(زاحفة 

 ؛)71.4( الشمام )74.1( الفلفل ؛)94.5(؛ البطيخ )39.4(؛ اخليار )4.6(الكستناء  اليابان
 ؛)50( حقول حممية ومكشوفة –أزهار مقطوفة  الربتغال

 حقول حممية - القرنفل –) كاتلونيا(؛ أزهار مقطوفة  )53( مناطق حممية –) األندلس(أزهار مقطوفة  سبانياأ
ق ؛ الفراولة بسا)556( مناطق حممية –؛ فاكهة الفراولة )200( مناطق حممية –؛ الفلفل )20(ومكشوفة 

 ؛)230(زاحفة 
اململكة 
 املتحدة

؛ املطاحن ومرافق التجهيز )1.1( هياكل –) بضائع جافة(؛خزن األغذية )1.640) (تقليدية(خمازن األجبان 
؛ مشاتل )2.4(؛ متنوعات من اجلوز اجلاف والفاكهة واحلبوب، والنباتات النجيلية والبذور )47.13(

؛ الفراولة )0.03(؛ هبارات خمزونة )1.728) (معدات/اكلهي(؛ البهارات )6(األشجار ألغراض الزينة 
 ؛)0.050) (آليات/منتج(؛ تبغ )68( فاكهة –والتوت 

الواليات 
املتحدة 
 األمريكية

؛ أنواع الفاكهة واحلبوب )1187.8( حقول –؛ القرع )29.412) (مشتل نبايت( الورود –شتالت األقحوان 
؛ مشاتل النباتات الصغرية يف الغابات )73.56( حقول –ن ؛ الباذجنا)86.753(وأنوع اجلوز اجملففة 

؛ املطاحن ومرافق التجهيز )9.2( حقول –؛ إنتاج الزجنبيل )45.8(؛ مشاتل أشجار الفاكهة )192.515(
؛ حلم اخلرتير املدخن )1085.3( حقول –؛ أنواع الفلفل )706.176(؛ إعادة زرع بساتني الفاكهة )483(
؛ )54.988(؛ الفراولة بساق زاحفة )1833.846( حقول –؛ فاكهة الفراولة )0.907) (مباين ومنتجات (-
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 .)206.827(؛ أعشاب املروج )2865.3( حقول –؛ البندورة )80.83( حقول –البطاطا احللوة 



UNEP/OzL.Pro.ExMP/1/3 

39 

 2005املستويات املسموح هبا لإلنتاج واالستهالك الالزمة لتلبية االستخدامات احلرجة يف عام  -باء 

 )طنان املتريةباأل( البلد
 145 استراليا
 47 *بلجيكا
 55 كندا
 407 *فرنسا
 186 *اليونان
 2 133 *إيطاليا
 284 اليابان
 50 *الربتغال
 1 059 *أسبانيا

 128 *اململكة املتحدة
 7 659 الواليات املتحدة األمريكية

 من األمتار الطنية 3.910إن حجم اإلنتاج واالستهالك لدى اجلماعة األوروبية لن يتجاوز  *
 .من املخزونات طنان املترية من األ100ألغراض االستخدامات احلرجة املتفق عليها مبا يف ذلك 
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 املرفق الثالث
 مشروع مقرر مقدم من الواليات املتحدة األمريكية إىل االجتماع االستثنائي األول لألطراف

 فاءات االستخدامات احلرجة املتفق عليهااملستويات املسموح هبا لإلنتاج واالستهالك لتلبية إع
 :إن االجتماع االستثنائي لألطراف يقرر 
 5 جمدداً االلتزام بالتخلص التدرجيي التام من إنتاج واستهالك بروميد امليثيل وفقاً للفقرة إذ يؤكد 

 األطراف ، رهناً بتوافر إعفاء الستخدامات تتفق2005يناير / كانون الثاين1 حاء، حبلول 2من املادة 
 على أهنا حرجة،

 حاء تنطوي كذلك على فكرة أن تتخذ األطراف مقررين منفصلني 2 إىل أن املادة وإذ يشري 
فيما يتعلق باالستخدامات احلرجة اليت تسمح مبستويات إنتاج واستهالك الزمة للوفاء باالستخدامات 

رجة ومقرر منفصل يتعلق مبستوى احلرجة املتفق عليها، مقرر يتعلق مبستوى وفئات االستخدامات احل
 اإلنتاج أو االستهالك الالزم لتلبية هذه االستخدامات،

 اجلهود اليت بذهلا كل من جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل وفريق إذ يالحظ مع التقدير 
ها يف قضية التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقدمي تقارير عن توجيه مناقشات األطراف وتوجيه

 ،9/6إعفاءات االستخدامات احلرجة وفقاً للوالية الواردة حتت املقرر 
 2007 و2006 و2005أن يوافق على إعفاءات االستخدامات احلرجة لألعوام  - 1

على النحو املبني يف املرفق األول هلذا املقرر لفئات االستخدامات احلرجة املسموح هبا املبينة يف املرفق 
 الثاين؛

 على 2007 و2006 و2005أن يسمح مبستوى إنتاج أو استهالك يف األعوام  - 2
 النحو املبني يف املرفق الثالث هلذا املقرر؛

أن يأذن ألي طرف لديه مستوى إعفاء الستخدام حرج يزيد على املستويات  - 3
وميد امليثيل من املسموح هبا لإلنتاج واالستهالك تسوية أي فرق بني تلك املستويات باستخدام كميات بر

 املخزونات اليت أقر الطرف بأهنا متوفرة لديه؛
 أعاله، استخدام 3أن حيظر أي طرف يستخدم املخزونات مبوجب الفقرة  - 4

املخزونات يف الفئات املبينة يف املرفق الثاين، إذا كانت كميات املخزونات زائداً كميات اإلنتاج 
 املبني يف املرفق األول؛واالستهالك املسموح هبا تتجاوز املستوى 

 –أن ختضع األذونات لألحكام والشروط املبينة يف مقرر االجتماع االستثنائي  - 5
 مبا يف ذلك عناصر من قبيل تطوير خطة إدارية، والبحوث يف البدائل وتعزيز وضع التقارير؛ ،/...1

ات أنه جيوز لألطراف أن تطلب من اجتماع لألطراف إعادة النظر يف إعفاء - 6
استخدامات حرجة معتمدة يف ظروف استثنائية، مثل إلغاء غري متوقع لتسجيل بديل معتمد لربوميد 

 امليثيل، إذا مل تتوفر بدائل جمدية أخرى؛
أنه حني متنح األطراف إعفاء استخدام حرج ومستوى إنتاج واستهالك لطرف معني  - 7

مع طلب تكميلي  (2007 و2006لعامي  فقط، فإنه حيق هلذا الطرف أن يطلب إعفاءات 2005لعام 
 .9/6، لينظر يف ذلك االجتماع السادس عشر لألطراف وفقاً للمقرر ) إذا كان ذلك ينطبق2005
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 مستويات االستخدامات احلرجة املتفق عليها -التذييل األول 

إعفاء االستخدام احلرج  البلد
 )باألطنان (2005

إعفاء االستخدام احلرج 
 )باألطنان (2006

عفاء االستخدام احلرج إ
 )باألطنان (2007

   ]145[ استراليا

   ]47[ بلجيكا

   ]56[ كندا

   ]407[ فرنسا

   ]186[ اليونان

   ]2 134[ إيطاليا

   ]284[ اليابان

   ]50[ الربتغال

   ]1 059[ اسبانيا

   ]129[ اململكة املتحدة

 8 425 8 943 9 446 الواليات املتحدة األمريكية

 .الكميات املوضوعة بني أقواس معقوفة هي الكميات اليت أوصت هبا جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل[ ] 
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 فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها -التذييل الثاين 

 فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها البلد
) بصيلة( مناطق حممية؛ أزهار مقطوفة، نبتة نامية –فة  حقول؛ أزهار مقطو-األزهار املقطوفة  استراليا

  حقول؛ الفراولة بساق زاحفة؛–؛ فاكهة الفراولة )تغليف استهالكي( مناطق حممية؛ أرز –
؛ أزهار )باستثناء الورود واألقحوان( الربية؛ القرع؛ أزهار مقطوفة ءاهلندبا): مواد للزرع(اهلاليون  بلجيكا

 مناطق حممية؛ مشتل – أنواع للزرع؛ اخلس واهلندبا –كرات والبصل ؛ ال)األقحوان(مقطوفة 
 معاد – فاكهة التفاح والثمرات اللّبية – مناطق حممية؛ بستان فاكهة –زراعي؛ الفلفل، الباذجنان 

  مناطق حممية؛ مشتل زراعي لألشجار -الفراولة بساق زاحفة؛ البندورة : زرعها
 تة ومطاحن القمحالفراولة بساق زاحفة؛ الباس كندا
 مناطق حممية وحقول مفتوحة؛ –اجلزر؛ الكستناء؛ األزهار املقطوفة، نبتة نامية أو بصيلة  فرنسا

 مناطق حممية وحقول؛ املشاتل النباتية يف الغابات؛ املطاحن –الباذجنان، الفلفل، البندورة 
؛ الفراولة )ستهالكيتغليف ا(ومرافق التجهيز؛ مشاتل الفاكهة والتوت؛ معاد زرعها؛ األرز 

  مناطق حممية وحقول مكشوفة–بساق زاحفة؛ فاكهة الفراولة 
  مناطق حممية– مناطق حممية؛ البندورة –القرع  اليونان
 مناطق حممية؛ الفلفل – مناطق حممية، الشمام- باذجنان –أزهار مقطوفة؛ نبتة نامية أو بصيلة  إيطاليا

 مناطق -اطق حممية؛ الفراولة بساق زاحفة؛ البندورة  من– مناطق حممية؛ فاكهة الفراولة –
 حممية

 الكستناء؛ البطيخ؛ الشمام، الفلفل، اخليار  اليابان
  حقول مناطق حممية ومكشوفة؛–أزهار مقطوفة  الربتغال
 مناطق حممية؛ –) األندلس( مناطق حممية؛ أزهار مقطوفة –) كديس وسيفيل(أزهار مقطوفة  اسبانيا

 مناطق حممية؛ – حقول حممية ومكشوفة؛ الفلفل - القرنفل –) كاتلونيا(فة أزهار مقطو
  مناطق حممية؛ الفراولة بساق زاحفة؛–فاكهة الفراولة 

 فاكهة؛ خزن –؛ مشاتل األشجار ألغراض الزينة؛ الفراولة والتوت )تقليدية(خمازن األجبان  اململكة املتحدة
 ومرافق التجهيز؛ متنوعات من اجلوز اجلاف  هياكل؛ املطاحن–) بضائع جافة(األغذية 

؛ هبارات خمزونة؛ )معدات/هيكل(والفاكهة واحلبوب، والنباتات النجيلية والبذور؛ البهارات 
 )آليات/منتج(تبغ 

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 حقول؛ أزهار مقطوفة ونباتات ورقية؛ –؛ القرع )مشتل نبايت( الورود –األقحوان املقطوف 
 حقول؛ مشاتل النباتات الصغرية يف - الفاكهة واحلبوب وأنوع اجلوز اجملففة؛ الباذجنان أنواع

ل حقول؛ مشاتل أشجار الفاكهة؛ مرافق جتهيز اللحوم؛ املطاحن ومرافق يالغابات؛ إنتاج الزجنب
 حقول؛ منتجات –التجهيز؛ إعادة زرع بساتني الفاكهة؛ خزن وجتهيز األغذية املتنوعة؛ الفلفل 

 – حقول؛ الفراولة بساق زاحفة؛ البطاطا احللوة –م اخلرتير اململحة اجملففة؛ فاكهة الفراولة حل
 أطباق معلقة يف – حقول؛ أحواض نباتات التبغ الصغرية –حقول؛ أحواض بذور التبغ 

  حقول؛ أعشاب املروج-املشاتل؛ البندورة 
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 ح هبامستويات اإلنتاج أو االستهالك املسمو -التذييل الثالث 

اإلنتاج أو االستهالك  البلد
 2005لالستخدام احلرج 

 )باألطنان(

اإلنتاج أو االستهالك 
 2006لالستخدام احلرج 

 )باألطنان(

اإلنتاج أو االستهالك 
 2007لالستخدام احلرج 

 )باألطنان(
   ]145[ استراليا
   ]47[ بلجيكا
   ]56[ كندا
   ]407[ فرنسا
   ]186[ اليونان
   ]2 134[ اإيطالي
   ]284[ اليابان
   ]50[ الربتغال
   ]1 059[ اسبانيا

   ]129[ اململكة املتحدة
 7 148 7 659 7 659الواليات املتحدة األمريكية

 . أقواس معقوفة هي الكميات اليت أوصت هبا جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيلداخلالكميات املوضوعة [ ] 
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 املرفق الرابع

 عالن بشأن حتديد االستهالك من بروميد امليثيلإ
مشروع إعالن مقدم من النمسا، بلجيكا، كوستاريكا، اجلمهورية التشيكية، الدامنرك، السلفادور، 
استونيا، إثيوبيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، اهلند، أندونيسيا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، 

ربغ، ماليزيا، املكسيك، موزامبيق، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، الربتغال، كريبايت، لبنان، لكسم
سانت لوسيا، الصرب واجلبل األسود، سلوفاكيا، جنوب افريقيا، أسبانيا، سرى النكا، السويد، تايلند، 

الشمالية واجلماعة تركيا، سويسرا، اجلمهورية العربية السورية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
 األوروبية

 :األول لألطرافاالستثنائي االجتماع يف إن األطراف أعاله احلاضرة  
 وإذ تالحظ أن البدائل اجملدية تقنياً واقتصادياً موجودة ملعظم استخدامات بروميد امليثيل،إذ تدرك  

 أن األطراف قد أحرزت تقدماً كبرياً يف اعتماد بدائل فعالة، 
 ويقصد هبا أن 9/6أن اإلعفاءات جيب أن متتثل بصورة تامة ألحكام املقرر  اعتبارها وإذ تضع يف 

 متثل إحنرافات حمدودة ومؤقتة عن جدول التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل،
أن يقوم كل طرف بتخفيض استخدامه لربوميد امليثيل كل سنة هبدف إهناء إعفاءات وإذ تقرر  

 ،5رع وقت ممكن يف األطراف غري العاملة باملادة االستخدامات احلرجة يف أس
 عزمها الراسخ على أن تتخذ على املستوى الوطين كل اإلجراءات املناسبة للسعي لتحقيق تعلن 

ختفيض مطرد يف إنتاج واستهالك بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة هبدف التخلص متاماً من بروميد 
 .ياً واقتصادياًت بدائل جمدية تقنامليثيل مىت توفر

 2004مارس / آذار26مونتريال، 

_________ 


