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فتوح العضوية لألطراف يف املالفريق العامل 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون

  والعشرون  الثامناالجتماع
 ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١١ - ٧، انكوكب

 *من جدول األعمال املؤقت ٩ -) أ (٣ود البن

قضايا للنقاش يف الفريق العامل املفتوح العضوية التابع لألطراف يف بروتوكول مونتريال 
  وتقدمي معلومات للفريق خالل اجتماعه الثامن والعشرين

  األمانةمذكرة 

 مقدمة

 اليت سيناقشها الفريق العامل التقنيةألول أدناه موجزاً للقضايا توفر هذه املذكرة يف القسم ا  - ١
وينتظر الكثري من القضايا االنتهاء من التقرير املرحلي . املفتوح العضوية خالل اجتماعه الثامن والعشرين

هلذه املذكرة  إضافة وسوف تعد األمانة الحقاً. قتصادي لفريق التكنولوجيا والتقييم اال٢٠٠٨لعام 
  . من جدول األعمال املتضمنة يف ذلك التقرير٥ و٣ نتائجها بشأن املسائل الواردة يف البندين توجز

عن املسائل اليت ترغب األمانة عرضها وتتضمن هذه املذكرة أيضاً، يف القسم الثاين، معلومات   - ٢
 .على األطراف

                                                        
*  UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/1.  
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 خالل اجتماعه الثامن والعشرينموجز للقضايا اليت سيناقشها الفريق العامل املفتوح العضوية   -أوالً 

 لفريق التكنولوجيا والتقييم ٢٠٠٨القضايا الناشئة عن التقرير املرحلي لعام  : من جدول األعمال٣ البند
  ٢٠٠٧ع ذات الصلة العالقة من عام االقتصادي واملواضي

   لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٢٠٠٨التقرير املرحلي لعام  :)أ( ٣البند 

 ٢٠١٠ وعام ٢٠٠٩استعراض التعيينات إلعفاءات االستخدامات الضرورية لعام  :)ب( ٣د البن

 قدم ثالثة أطراف هي اجلماعة األوروبية واالحتاد الروسي والواليات ٤/٢٥وفقاً للمقرر   - ٣
 من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف الضروريةاملتحدة األمريكية طلبات إلعفاءات االستخدامات 

كما طلب االحتاد الروسي إعفاًء . ٢٠١٠ و٢٠٠٩زة االستنشاق باجلرعات املقننة لعامي أجه
 لبعض االستخدامات ٢٠١٠ لعام ١١٣ - طناً من مركبات الكربون الكلورية فلورية ١٣٠الستخدام 
 بشرط أال يكون فريق ١٩/١٤وقد جرى الترخيص ذا الطلب األخري مبقتضى املقرر . الفضائية

  .٢٠٠٩ا والتقييم االقتصادي قد حدد أية بدائل ميكن تنفيذها يف التكنولوجي
اجتمعت جلنة اخليارات التقنية الطبية وجلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية التابعتان لفريق   - ٤

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، واستعرض الفريق توصياما بشأن التعيينات خالل اجتماعه يف 
  : وكانت التوصيات على النحو التايلبريلأ/انسني

  ١اجلدول 
  ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي ٢٠٠٨ باألطنان املترية املقدمة يف عام الضروريةالتعيينات لالستخدامات 

 ٢٠٠٨املعينة يف  الطرف
 ٢٠٠٩لعام 

 ٢٠٠٨ة يف ناملعي
 ٢٠١٠لعام 

توصية فريق التكنولوجيا 
 والتقييم االقتصادي

ستنشاق أجهزة اال(اجلماعة األوروبية 
 )باجلرعات املقننة

 مل تستطع التوصية  ٣٨

أجهزة (الواليات املتحدة األمريكية 
 )االستنشاق باجلرعات املقننة

 مل تستطع التوصية ١٨٢ 

أجهزة االستنشاق (االحتاد الروسي 
 )باجلرعات املقننة

 أوصت  ٢٤٨

بشأن االستخدامات (االحتاد الروسي 
 )الفضائية

 ١٩/١٤ املقرر رخص ا مبقتضى ١٣٠ 

ملخص دراسة استطالعيه تتناول بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات  :)ج( ٣البند 
 )١٩/٨املقرر  (٥ من املادة ١التربيد وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

يم االقتصادي إجراء ، من فريق التكنولوجيا والتقي١٩/٨طلبت األطراف، مبقتضى املقرر   - ٥
دراسة استطالعية لتقييم بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاعات التربيد وتكييف 

 مع إشارة حمددة إىل الظروف املناخية الفرعية ٥ من املادة ١اهلواء لدى األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
 املفتوحة لدى بعض اوفةاليت ليست من املناجم وظروف التشغيل الفريدة مثل تلك السائدة يف املناجم 
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وطلب يف غضون ذلك من الفريق حتديد ااالت اليت . ٥ من املادة ١األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
  ىفويتوقع تضمني نتائج تقييم الفريق. تتطلب املزيد من الدراسة التفصيلية للبدائل القابلة لالستخدام

وسوف تتضمن ضميمة األمانة هلذه املذكرة ملخصاً موجزاً والتوصيات . ٢٠٠٨التقرير املرحلي لعام 
  .اخلاصة بالفريق بشأن القضايا ذات الصلة

 واهلالون ١٣٠١، واهلالون ١٢١١دراسة عن االختالالت اإلقليمية املتوقعة يف توافر اهلالون  :)د( ٣البند 
املقرر ( والتخفيف من حدا يف املستقبل  واآلليات احملتملة لتحسني التنبؤ ذه االختالالت٢٤٠٢

١٩/١٦( 

 أنه قد حتدث ٢٠٠٧الحظ فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف تقريره املرحلي لعام   - ٦
اختالالت إقليمية يف توافر اهلالونات مما قد يؤدي إىل أن تصبح البلدان عاجزة عن احلصول على 

 من الفريق دراسة هذه ١٩/١٦ األطراف مبقتضى املقرر وطلبت. املخزونات لالستخدامات الضرورية
االختالالت اإلقليمية املتوقعة ومناقشة اآلليات احملتملة اليت ميكن استخدامها للتنبؤ ذه االختالالت 

ويتوقع تضمني نتائج التقييم الذي أجراه الفريق يف التقرير املرحلي لعام . والتخفيف منها يف املستقبل
ضمن ضميمة األمانة هلذه املذكرة ملخصاً للنتائج والتوصيات اخلاصة بالفريق بشأن وسوف تت. ٢٠٠٨

  .القضايا ذات الصلة
استعراض وإصدار توصيات بشأن كل من إعفاءات استخدامات عوامل التصنيع؛ واالنبعاثات  :)ه( ٣البند 

ن إضافتها للجدول ألف من امللحوظة املرتبطة باالستخدامات؛ وبشأن استخدامات عوامل التصنيع اليت ميك
 )١٧/٦املقرر ( أو حذفها منه ١٠/١٤املقرر 

، من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقدمي تقرير ١٧/٦طلبت األطراف مبقتضى املقرر   - ٧
لالجتماع العشرين لألطراف وطرح توصيات، وبعد ذلك كل عامني، بشأن إعفاءات استخدامات 

 عوامل التصنيع اليت اتاستخدامو باالستخداماتت غري امللحوظة املرتبطة عوامل التصنيع واالنبعاثا
 واستناداً إىل الدراسة املفصلة لبعض .١٠/١٤املقرر  ميكن إضافتها أو حذفها من اجلدول ألف من

، أجرى االجتماع التاسع عشر ٢٠٠٧لتقرير املرحلي للفريق لعام القضايا ذات الصلة الواردة يف ا
.  تغيريات واسعة النطاق يف اجلدول ألف من املقرر املشار إليه أعاله،١٩/١٥ملقرر  يف ا،لألطراف

ويتوقع أن ينظر الفريق العامل يف تقرير الفريق بشأن هذه املسائل وأن يقدم توصيات، حسب مقتضى 
  .احلال، لكي ينظر فيها االجتماع العشرين لألطراف

املقرر (رابع كلوريد الكربون والفرص املتاحة إلجراء ختفيضات التقرير النهائي بشأن انبعاثات  :)و( ٣البند 
١٨/١٠( 

 من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إجراء تقييم لالنبعاثات العاملية ١٦/١٤طلب املقرر   - ٨
لرابع كلوريد الكربون من بعض فئات االستخدام احملددة وتقدمي تقرير لالجتماع الثامن عشر لألطراف 

وتدارس الفريق العامل املفتوح العضوية .  تقييم الطرائق احملتملة لتحقيق اخنفاضات يف االنبعاثاتمتضمناً
خالل اجتماعه السادس والعشرين واالجتماع الثامن عشر لألطراف تقرير الفريق وقررا أن يطلبا منه 

ل عن االنبعاثات  اهتمام خاص للحصول على بيانات أفضيالءإعداد تقرير ائي عن هذه املسألة مع إ
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الصناعية، وفحص املسائل األخرى ذات الصلة بإنتاج رابع كلوريد الكربون وتقدير االنبعاثات من 
  .املصادر األخرى مثل مواقع دفن النفايات

، الحظ الفريق أن عمله مل يستكمل بعد بالنظر إىل ٢٠٠٧ولدى النظر يف هذه املسألة يف   - ٩
وعلى ذلك اقترح الفريق . وبات يف احلصول على البيانات ذات الصلةعدم كفاية الوقت املتاح، والصع

وقد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر يف حالة . ٢٠٠٨إدراج تقريره النهائي يف تقريره املرحلي لعام 
نظر الفريق للمسائل ذات الصلة وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، لالجتماع التاسع عشر 

  .لألطراف
املقرر ( ن وبدائله، والفرص املتاحة إلجراء ختفيضات -تقرير عن انبعاثات بروميد الربوبيل  :)ز( ٣البند 
١٨/١١( 

ث املعلومات املتوافرة عن إمكانيات بروميد ي من فريق التقييم العلمي حتد١٨/١١طلب املقرر   - ١٠
ادي مواصلة تقييمه الربوبيل يف استنفاد طبقة األوزون، وطلب من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتص

لالنبعاثات العاملية مع إيالء اهتمام خاص للحصول على املزيد من البيانات املعلومات الكاملة عن 
اإلنتاج واالستخدامات واالنبعاثات والتوافر التكنولوجي واالقتصادي ذات الصلة بالبدائل ملختلف 

 ٢٠٠٧وأشار الفريق يف تقريره لعام . يائيةفئات االستخدامات والسمية وقواعد البدائل هلذه املادة الكيم
 الدقة عن اإلنتاج واالنبعاثات لعدم توافر التبليغ السنوي بالغةإىل عدم إمكانية احلصول على بيانات 

 طن متري، مع تقديرات ٢٠ ٠٠٠الالزم إال أن طاقة اإلنتاج العاملي السنوي التقديرية تتجاوز 
 طن متري سنوياً، كما تقدر االنبعاثات العاملية ٢٠ ٠٠٠ و١٠ ٠٠٠لالستهالك العاملي تتراوح ما بني 

  . طن سنويا١٠ً ٠٠٠ - ٥٠٠٠مبا يتراوح بني 
 طن متري ٥٠٠٠ من املرجح استخدام حنو  أنإىلوفيما يتعلق باالستخدامات، أشار الفريق   - ١١

وحيتمل أن تكون يل كمادة وسيطة لتجميع املركبات الصيدالنية والعضوية األخرى بمن بروميد الربو
بات يف عمليات التنظيف الصناعية والفضائية واخلاصة بالطريان يالكمية الباقية قد استخدمت كمذ

.  ملواد اللصق واألحبار والتكسية ويف صناعة األجهزة الطبية والبصريةحاملةوكأيروسوالت ومذيبات 
لوريد الكربون واإليثيلني املشبع  بالترويج هلذه املادة كبديل لرابع كالبائعون الصدد، قام هذاويف 

ب ومركبات الكربون الكلورية فلورية ١٤١ -بالكلور ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
  .املستنفدة لطبقة األوزون

وفيما يتعلق بالسمية والقواعد، الحظ الفريق أن االختبارات اليت أجريت منذ فترة طويلة على   - ١٢
 يف كل من الذكور واإلناث وقد تبني وجود التناسلي للجهاز هذه املركباتة احليوانات قد أثبتت مسي

ولذا فإن العديد من احلكومات والسلطات املعنية بالصحة فرضت . شربالسمية العصبية يف احليوانات وال
 استخدام بروميد الربوبيل يف االحتاد  منالتدرجيي التخلص يوجير على تعرض العمال، صارمةقيوداً 
 أشار الفريق إىل أن فريق التقييم ،نبعاثاتباال وفيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون املتعلقة .يب األورو

 بالنسبة لالنبعاثات ٠,١ كانت ٢٠٠٦العلمي قد أكد أن أحدث تقديراته اليت أدرجت يف تقريره لعام 
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أشار تقرير فريق كما .  لالنبعاثات من املرتفعات الشمالية املتوسطة٠,٠٣ - ٠,٠٢املدارية و
  .٠,٣١ تبلغ العامليحترار  على االىل أن إمكانيات بروميد الربوبيلتصادي إالتكنولوجيا والتقييم االق

 األول ذه املرفقوأثناء املناقشات بشأن هذه املسألة، قدمت اجلماعة األوروبية اقتراحاً يرد يف   - ١٣
اع التاسع عشر لألطراف على النظر يف هذه املسألة  ونظراً لضيق الوقت، أتفق أثناء االجتم)١(.املذكرة

وقد يرغب الفريق العامل يف أن ينظر من جديد يف تقرير الفريق واالقتراح املعلق بشأن . يف موعد الحق
  .هذه املسألة وتقدمي توصيات، حسبما يقتضي احلال، لالجتماع العشرين لألطراف

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ستخدامات احلرجة لعامي استعراض التعيينات إلعفاءات اال :)ح( ٣البند 

، اجتمعت جلنة اخليارات التقنية لربوميد ١٣/١١ واملقرر ٩/٦ من املقرر ٢للفقرة إعماالً   - ١٤
 يف تل أبيب، إسرائيل، لتقييم التعيينات اجلديدة من ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان١٨ إىل ١٤امليثيل من 

ويرد أدناه عرض عام . ٢٠١٠ و٢٠٠٩مي إعفاءات االستخدامات احلرجة من بروميد امليثيل لعا
وجتدر مالحظة بصورة خاصة حقيقة أن أربعة أطراف فقط هي اليت تطلب اآلن .  وردتللتعيينات اليت

إعفاءات لالستخدامات احلرجة، وألول مرة مل تطلب اجلماعة األوروبية أية إعفاءات لالستخدامات 
  .٢٠١٠ و٢٠٠٩احلرجة من بروميد امليثيل لعامي 

وسريد ملخص للتوصيات النوعية للجولة األوىل املقدمة من فريق التكنولوجيا والتقييم   - ١٥
االقتصادي يف ضميمة األمانة هلذه املذكرة اليت سترسل إىل األطراف قبل االجتماع الثامن والعشرين 

  .للفريق العامل املفتوح العضوية
  ٢اجلدول 

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩ لعامي ٢٠٠٨ املقدمة يف تعيينات االستخدامات احلرجة باألطنان املترية
التعيينات يف  الطرف

 لعام ٢٠٠٨
٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٩التعيينات يف 
 ٢٠١٠لعام 

توصيات فريق التكنولوجيا 
 والتقييم االقتصادي

 يف انتظار املزيد من املعلومات ٣٧,٦١٠  أستراليا

 يف انتظار املزيد من املعلومات ٣٦,٤١٠  كندا
 ار املزيد من املعلوماتيف انتظ  ٧١٦,٨٨٧ إسرائيل
 يف انتظار املزيد من املعلومات ٢٨٨,٥٠٠  اليابان

 يف انتظار املزيد من املعلومات ٣٩٩٩,٤٧٣  الواليات املتحدة األمريكية

 قضايا أخرى ناشئة عن تقارير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي :)ط( ٣البند 

 الدفعة الواحدة من مركبات الكربون الكلورية سوف يناقش الفريق العامل مسألة إنتاج  - ١٦
 من معلقةوهي املسألة اليت تركت ) ١٨/١٦املقرر (فلورية إلنتاج أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

وطلب املقرر . ، واليت طلبت مناقشتها بنغالديش ومجهورية إيران اإلسالمية٢٠٠٧مناقشات العام 
                                                        

 .للمرفقمل جير تنقيح رمسي   )١(
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لتقييم االقتصادي تقريراً للفريق العامل املفتوح العضوية خالل  أن يقدم فريق التكنولوجيا وا١٨/١٦
اجتماعه السابع والعشرين بشأن ما أحرزه من تقدم يف تقييم مدى احلاجة إىل إنتاج حمدود دفعة واحدة 
من مركبات الكربون الكلورية فلورية وإمكانيات ذلك والوقت األمثل هلذا اإلنتاج والكميات املوصى 

 ١ياً ألجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة يف كل من األطراف العاملة مبقتضى الفقرة ا وذلك حصر
تلك املسائل يف القسم الثاين من تقريره يف  الفريق ونظر.  واألطراف غري العاملة بذلك٥من املادة 

  .٢٠٠٧املرحلي لعام 
ملركبات الكربون  ٢٠٠٩وعلى وجه اخلصوص، تبني للفريق أن إمكانية اإلنتاج بعد عام   - ١٧

رتبة الصيدالنية إمكانيات حمدودة للغاية بسبب طائفة من العوامل من املالكلورية فلورية السائلة من 
 الصيدالنية املرتبةبينها القيود الوطنية املفروضة، وألن إنتاج مركبات الكربون الكلورية فلورية من 

.  الصيدالنية اليت يتعني تدمريهااملرتبةن غري  يف املائة من هذه املركبات م٥٠ - ٢٥ ما بني حيققسوف 
بالنسبة لذلك العام وما أن املنافع املستمدة  الحظ الفريق ،٢٠٠٩وفيما يتعلق بإنتاج الدفعة الواحدة يف 

 دفعة عام من الطريقة لتوفري اإلمدادات زيادة عن اإلنتاج السنوي املستمر أو من هذهيليه من أعوام 
 دون إضرار بصحة التقنية ممكن من الناحية ٢٠٠٩اج الدفعة الواحدة يف  يشري إىل أن إنت٢٠١٠
 متواضعة يف حدود ما جمموعه ٢٠٠٩واقترح أن تكون الكميات الالزمة هلذه الدفعة يف . املرضى
 ٢٠٠٨غري أن الفريق أشار إىل أنه يتعني حتديد هذه التقديرات على حنو أكثر دقة خالل .  طن٤٠٠٠

كافية لصحة املرضى وجتنب، يف نفس الوقت اإلنتاج املفرط ملركبات الكربون لضمان توافر كمية 
  .الكلورية فلورية اليت سوف يتعني تدمريها يف وقت الحق

وستنظر األطراف عادة أيضاً يف إطار هذا البند من جدول األعمال أية قضايا إدارية أو   - ١٨
  .لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديتنظيمية أو تتعلق بالتمويل تثار يف التقرير املرحلي 

 ١٧/١٧تقرير اللجنة التنفيذية عن دراسات احلالة املطلوبة مبوجب املقرر  : من جدول األعمال٤البند 
 )١٨/٩املقرر (بشأن التدمري السليم بيئياً للمواد املستنفدة لألوزون 

ملتعدد األطراف االنتهاء من  من اللجنة التنفيذية للصندوق ا١٨/٩ و١٧/١٧طلب املقرران   - ١٩
وضع اختصاصات وإجراء دراسة بشأن التدمري السليم بيئياً للمواد املستنفدة لألوزون، وتقدمي التقرير 

وقد . النهائي بشأن هذه املسألة إىل الفريق العامل املفتوح العضوية خالل اجتماعه الثامن والعشرين
شأن مجع ومعاجلة املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة قدمت الدراسة اليت أعدها اخلبري االستشاري ب

 وتلك غري العاملة ذه املادة إىل اللجنة التنفيذية ٥ املادة  من١ الفقرة يف األطراف العاملة مبقتضى
 ويف ذلك الوقت، اتفق على أن أمام أعضاء اللجنة التنفيذية فترة حىت .خالل اجتماعها الرابع واخلمسني

وفيما يلي موجز .  يف الدراسةالتقنية لتقدمي مقترحام بشأن التصويبات ٢٠٠٨ بريلأ/نيساناية شهر 
  .ملشروع التقرير

شاملة من األطراف غري العاملة مبقتضى يتمثل اهلدف احملدد للدراسة يف احلصول على معارف   - ٢٠
شاء نظم اإلدارة املالئمة  لكي تستخدمها األطراف العاملة مبقتضى هذه املادة كدليل لدى إن٥املادة 

 اهلدف، أجرت الدراسة تقييماً لربامج إدارة اولدعم هذ. ملعاجلة املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة
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املواد املستنفدة لألوزون العاملة يف أستراليا وكندا واجلمهورية التشيكية وكولومبيا وأملانيا واهلند 
  .العظمى وأيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكيةواليابان واململكة املتحدة لربيطانيا 

حكومات للونظرت الدراسة يف الدروس املستفادة والعوامل الرئيسية اليت قد تكتسي أمهية   - ٢١
ويف ذلك .  لدى وضع استراتيجية إلدارة املواد املستنفدة لألوزون غري املطلوبة٥العاملة مبقتضى املادة 

ة إىل أنه يف حني أن القواعد تعترب ضرورية خلطط إدارة املواد املستنفدة الصدد، أشارت الدراس
لألوزون، فإا ال تكفي مبفردها، فتوعية الصناعة والتعليم والتدريب واإلنفاذ تعترب عناصر رئيسية أيضاً، 

ويل، فإن  ونظراً ألمهية التم.إليها ضمها ينبغييف نطاق الربامج والقطاعات اليت  مسبقاًوينبغي النظر 
توفري التدفق النقدي من خالل احلوافز االقتصادية لعمليات اإلنعاش واالستصالح والتدمري سيكون 

وأشارت الدراسة كذلك إىل أن نقل املواد املستنفدة لألوزون من . ضرورياً لنجاح الربامج ذات الصلة
اليف، وتعترب جغرافية البلد وبنيته  النهائي سيمثل بنداً كبرياً للتكللتخلصاملستعمل إىل املوقع املتوخي 

التحتية اعتبارات رئيسية ينبغي مراعاا لدى وضع الربنامج، وينبغي توضيح متطلبات تصدير نفايات 
  .املواد املستنفدة لألوزون وتبسيطها للحد من املعوقات اليت تواجه تصدير النفايات ألغراض التدمري

ألطراف مبجرد أن تنتهي أمانة الصندوق من وضع وسوف تتيح األمانة الدراسة جلميع ا  - ٢٢
وسوف تدرج أمانة األوزون . ٢٠٠٨مايو /ويتوقع أن تتوافر قبل اية أيار. صيغتها النهائية وإبالغها

حتديثاً بشأن حالة الدراسة ومعلومات أخرى عنها لدى إعداد الضميمة هلذه املذكرة خالل الشهر 
  .القادم

تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن جتديد موارد الصندوق  : من جدول األعمال٥البند 
 )١٩/١٠املقرر (املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

سيجري توزيع التقرير النهائي لفريق املهام املعين بتجديد املوارد يف اجلزء الثاين من تقرير فريق   - ٢٣
وفيما يلي النسخة املنقحة من امللخص التنفيذي هلذا . ٢٠٠٨ التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام

  .التقرير
  عرض عام  )أ(

 وضع فريق املهام املعين بتجديد املوارد تقديرات موع التمويل ١٩/١٠إعماالً للمقرر   - ٢٤
 من االمتثال جلميع اجلداول ٥ لتمكني األطراف العاملة مبقتضى املادة ٢٠١١ - ٢٠٠٩الالزم للفترة 

 مليون ٣٤٢,٨ الصلة مبوجب بروتوكول مونتريال مببلغ يتراوح بني وثيق بالتحكملزمنية اخلاصة ا
وميكن تقسيم هذه التقديرات إىل أنشطة ال تتعلق مبركبات الكربون .  مليون دوالر٦٣٩,٨دوالر و

ب عدم ويعكس هذا النطاق العريض جوان. اهليدروكلورية فلورية، واألنشطة املتعلقة ذه املركبات
  .اليقني يف التمويل املتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

ومن املتوقع أن تتمكن اللجنة التنفيذية واألعضاء يف املستقبل القريب من تضييق هذا النطاق   - ٢٥
ن احلال يف وكما كا. العريض للتوصل إىل تقديرات أكثر دقة من خالل اختاذ املقررات ذات الصلة
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دراسات جتديد املوارد السابقة، سوف يطبق فريق املهام أي توجيهات إضافية تصدر عن األطراف 
  .بغرض مواصلة احلد من جوانب عدم اليقني

  :تضمن تقديرات التمويل غري املتعلق مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ما يليتو  - ٢٦
 املتعددة السنوات يف قطاعات االستهالك التزامات مسبقة لالتفاقات املعتمدة  )أ(
 ؛) مليون دوالر٤٥حنو (واإلنتاج 

التكاليف املتكررة املعيارية مثل التدعيم املؤسسي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،   )ب(
وميزانية اجتماعات أمانة الصندوق املتعدد األطراف واللجنة التنفيذية ورسوم أمني الصندوق والتمويل 

 ؛) مليون دوالر٩٢حنو (وكاالت املنفذة األساسي لل

 مبا يف ةأنشطة جديدة من خطة األعمال املدجمة للصندوق املتعدد األطراف املعتمد  )ج(
 مليون ٣٨,٧حنو (ذلك أنشطة التخلص التدرجيي يف قطاع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة 

 ؛)دوالر

 مليون ٢٧حنو ( املهام التخلص من النفايات وتدمريها حبسب تقديرات فريق  )د(
  .التنفيذية من جانب اللجنة التوجيهوهذا اال غري واضح نتيجة للنقص احلايل يف ). دوالر
ويبلغ جمموع التمويل هلذه األنشطة غري املتعلقة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حنو   - ٢٧

  . مليون دوالر٢٠٢,٧
نشطة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية إعداد ويتضمن التمويل الالزم التقديري أل  - ٢٨

وقدر فريق املهام . خطط إدارة التخلص التدرجيي من هذه املركبات وعدد من مشاريع البيانات العملية
  . مليون دوالر٤٣٧,١ مليون دوالر و١٤٠,١التكاليف يف حدود ما بني 

 التكاليف ملشاريع مركبات ردوديةمب فيما يتعلقوينشأ هذا النطاق العريض عن عدم اليقني   - ٢٩
) غرام من التخلص التدرجيي من هذه املركبات التكلفة حبسب الكيلو(الكربون اهليدروكلورية فلورية 

وتفترض . واليت تتباين حبسب احلجم واالستخدام وجمموع الكميات اليت سيتم التخلص منها بالتدريج
ضع الكميات اليت سيجري التخلص منها خالل فترة القيمة املنخفضة ارتفاع مردودية التكاليف وتوا

 اخنفاض مردودية التكاليف وضخامة الكميات اليت سيجري املرتفعةوتفترض القيمة . الثالث سنوات
وعلى ذلك فإن استخدام افتراضات متوسطة النطاق لكال العاملني سوف يضع . التخلص منها

 مليون دوالر ٢٢٧,٩يدروكلورية فلورية بني التقديرات اخلاصة جبميع أنشطة مركبات الكربون اهل
  . مليون دوالر٣١٣,٩و

واستناداً إىل االفتراضات متوسطة النطاق لتكاليف التخلص التدرجيي من مركبات الكربون   - ٣٠
 ٤٣٠,٦ بني ٢٠١١ – ٢٠٠٩اهليدروكلورية فلورية، يتراوح جمموع التمويل التقديري الالزم للفترة 

  .يون دوالر مل٥١٦,١مليون دوالر و
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  االختصاصات واملشاورات  )ب(
طلب االجتماع التاسع عشر لألطراف من فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إعداد تقرير   - ٣١

عن جتديد املوارد وتقدميه للفريق العامل املفتوح العضوية خالل اجتماعه الثامن والعشرين لتمكني 
ين بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف من اختاذ قرار يف اجتماعهم العشر

وشكل الفريق فريق مهام معين بتجديد املوارد ). ١٩/١٠املقرر  (٢٠١١ - ٢٠٠٩األطراف للفترة 
يتألف من أعضاء الفريق وجلان اخليارات التقنية من الصني وكولومبيا والدامنرك واهلند وهولندا 

.  وتشاور فريق املهام مع طائفة عريضة من اخلرباء املاليني والفنيني.ومجهورية فرتويال البوليفارية
وأرسلت استبيانات إىل مجيع األطراف والوكاالت املنفذة ومنسقي الشبكات، وجرى حتليل الردود 

وأجريت مقابالت بشأن مستويات التمويل ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية . بدقة
وتشاور فريق . ٢٠٠٨بريل أ/ يف نيسان، كندا،نة التنفيذية الذي عقد يف مونتريالخالل اجتماع اللج

وجرت صياغة التقرير . املهام مع أمانة الصندوق املتعدد األطراف، وأمانة األوزون والوكاالت املنفذة
، واستعرضه عدد من ٢٠٠٨أبريل /فرباير إىل نيسان/يف العديد من اجلوالت خالل الفترة من شباط

وأجرى االستعراض النهائي فريق التكنولوجيا أثناء اجتماعه يف . رباء بالتشاور مع فريق التكنولوجيااخل
  .٢٠٠٨بريل أ/نيسان

  اجلداول الزمنية للخفض  )ج(
تطبق اجلداول الزمنية التالية خلفض املواد املستنفدة لألوزون على األطراف العاملة مبقتضى   - ٣٢

  :٥املادة 
التخلص : ن الكلورية فلورية واهلالونات ورابع بروميد الكربونمركبات الكربو  )أ(

 ؛٢٠١٠يناير / كانون الثاين١التدرجيي حبلول 

 كانون ١استكمال التخلص التدرجيي حبلول : فورم امليثيل وبروميد امليثيلكلورو  )ب(
 ؛٢٠١٠يناير /الثاين

يناير /ون الثاين كان١التجميد حبلول : مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )ج(
 يف املائة ٣٥، وخفض بنسبة ٢٠١٥يناير / كانون الثاين١ يف املائة يف ١٠ يعقبه خفض بنسبة ٢٠١٣

 واستكمال التخلص التدرجيي حبلول ٢٠٣٠ و٢٠٢٥ مث خطوات أخرى حبلول ٢٠٢٠حبلول عام 
٢٠٤٠. 

  ون اهليدروكلورية فلوريةالتمويل الالزم ملشاريع التخلص التدرجيي غري املتعلقة مبركبات الكرب  )د(
ت الكربون أسند فريق املهام املعين بتجديد املوارد تقييمه لالحتياجات من غري مركبا  - ٣٣

ىل النموذج املوجه حنو االمتثال الذي كان قد وضعه واستخدمه الصندوق اهليدروكلورية فلورية إ
  :ويتضمن النموذج. ةاملتعدد األطراف للتوصل إىل تقديرات للتمويل للسنوات الست األخري

مجيع أهداف خفض املواد املستنفدة لألوزون واجلداول الزمنية للتخلص التدرجيي   )أ(
 مبوجب بروتوكول مونتريال؛
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أحدث مستوى لالستهالك أبلغ عنه بشأن مجيع أمناط املواد املستنفدة لألوزون   )ب(
 ؛٥راف العاملة مبقتضى املادة يف مجيع األط) باستثناء مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(

مجيع مشاريع االستثمار يف التخلص التدرجيي اليت اعتمدا اللجنة التنفيذية فضالً عن   )ج(
 التزاماا املسبقة املالية واملتعلقة بالتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون؛

وزون واليت تعترب مؤهلة مستويات االستهالك املتبقية من خمتلف املواد املستنفدة لأل  )د(
 للتمويل؛

 . الزمين املتوسط لتنفيذ املشاريعالنطاق  )ه(

  :وعالوة على العوامل املستخلصة من النموذج، نظر فريق املهام فيما يلي  - ٣٤
جمموع اخلفض يف استهالك املواد املستنفدة لألوزون والالزمة لتحقيق االمتثال   )أ(

 ة التكاليف؛وحيثما يكون مالئماً، قيم مردودي

االلتزامات املالية لألنشطة اليت اعتمدت بالفعل لفترة السنوات الثالث القادمة واليت   )ب(
  مليون دوالر؛٤٤,٩٧يبلغ جمموعها 

مببلغ ) األنشطة اليت مل تعتمد بعد إال أا ضرورية لتحقيق االمتثال(األنشطة اجلديدة   )ج(
 مليون دوالر لتمويل عدد صغري من ٢٥,٧٥دره يتضمن ذلك مبلغ تقديري ق( مليون دوالر ٣٨,٧

 ؛)مشاريع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة مل يتم اعتمادها بعد

 . مليون دوالر٧,٢تكاليف دعم الوكالة مبا يبلغ حنو   )د(

واستناداً إىل هذه العوامل، يقدر فريق املهام جمموع التمويل الالزم للتخلص التدرجيي من املواد   - ٣٥
 ٢٠١١ - ٢٠٠٩ضعة للرقابة غري مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لفترة السنوات الثالث اخلا

 . مليون دوالر٨٣,٦٧بنحو 

  التمويل ألنشطة الدعم  )ه(
تتضمن هذه األنشطة برنامج مساعدات االمتثال يف برنامج األمم املتحدة للبيئة، والتدعيم   - ٣٦

كاالت املنفذة وتكاليف أمني الصندوق، ومتويل عملية تشغيل املؤسسي ومتويل الوحدة األساسية للو
ويظل التمويل اخلاص . أمانة الصندوق املتعدد األطراف، وتكاليف عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية

 مليون دوالر ٢بالدعم املؤسسي عند مستواه يف السنوات السابقة وزيد متويل املساعدة التقنية مببلغ 
وتزيد معظم خطوط التمويل بالنظر إىل التضخم مبعدل قدره ). تكاليف دعم الوكالةمبا يف ذلك (سنوياً 

بلغ مب ٢٠١١ - ٢٠٠٩ويقدر جمموع التمويل ألنشطة الدعم لفترة السنوات الثالث .  يف املائة سنويا٣ً
  . مليون دوالر٩٢
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  متويل األنشطة ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )و(
يل تكاليف التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية أكرب عنصر يف تشك  - ٣٧
 التمويل لفترة السنوات الثالث القادمة، وهو العنصر الذي خييم عليه أيضاً أكرب قدر  منحتياجاتاال

ة ويرجع ذلك جزئياً إىل حقيقة أن القواعد واملبادئ التوجيهية اليت تصدر عن اللجن. من عدم اليقني
ولذا فقد . التنفيذية بشأن متويل األنشطة ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مل توضع

وضع فريق املهام أفضل تقديراته من خالل وضع افتراضات رئيسية وجتميعها يف سيناريوهات نوعية 
تقديرات بشأن وتوفر االفتراضات اليت وضعت والسيناريوهات اليت طرحت اآلن لألطراف . للتمويل

احتياجات التمويل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الالزمة يف إطار سلسلة من الظروف 
 واسع ٢٠١١ - ٢٠٠٩ ذلك أن نطاق احتياجات التمويل لفترة السنوات الثالث ويعين. احملتملة نظرياً
  .بصورة كبرية

  )١(االفتراضات والسيناريوهات   )ز(
مبادئ :  الرئيسية اليت استخدمها فريق املهام يف ثالث فئات رئيسية هيتقع االفتراضات  - ٣٨

  .التمويل اجلامعة، وعوامل التكاليف أو عوامل مردودية التكاليف واالفتراضات اهليكلية
ويتطلب ذلك تقدير كمية . ويتمثل املبدأ األول يف ربط التمويل بتدابري الرقابة يف الربوتوكول  - ٣٩

واستخلص فريق املهام اجتاهات من البيانات اخلاصة . ١٩/٦مة لتلبية متطلبات املقرر االخنفاضات الالز
 ألمانة األوزون من ٧ واملقدمة مبوجب املادة ٢٠٠٦مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حىت عام 

وقت ويعتمد القدر من هذه الكمية املؤهل للتمويل على ال. ٥جانب األطراف العاملة مبقتضى املادة 
 اونظراً لعدم توافر توجيه إرشادي يف هذ. التخفيضات  قد بدأت فيه تكونالذي يفترض أناملعني 

فيفترض السيناريو األول أن التخفيضات يف هذه املركبات من . سيناريوهنياال، وضع فريق املهام 
لة مبقتضى املادة مستوى استهالك خط األساس هي فقط املؤهلة للتمويل بالنسبة جلميع األطراف العام

الذي ميكن أن حيدث بعد (ونظراً ألن هذا املستوى قد يكون أقل من ذروة استهالك البلدان . ٥
ويفترض السيناريو الثاين متويل . ، ميثل هذا السيناريو التقدير املنخفض)٢٠١٢ وأخرياً يف ٢٠١٠

. ٥لعاملة مبقتضى املادة  يف مجيع األطراف ا٢٠١٢التخفيضات من مستوى االستهالك التقديري لعام 
 يف املائة عن مستوى خط األساس، ١٠ و٥ونظراً ألن هذا املستوى قد يكون مرتفعاً بنسبة تتراوح بني 

ويتوقع فريق املهام أن تكون التقديرات الفعلية يف . فسوف يسفر عن تقديرات متويل أعلى مستوى
 احتياجات التمويل احملددة لسيناريو متويل  أي ضمن مستوى يقع بنيالقيمتني احملددتنيمستوى يقع بني 

  .٢٠١٢خط األساس وسيناريو متويل 
  )٢(االفتراضات والسيناريوهات   )ح(

وعالوة على مبدأ التمويل املشار إليه أعاله، وضعت افتراضات بشأن التكاليف احملتملة   - ٤٠
ا يتعلق مبا إذا كان التمويل ويسود عدم اليقني فيم. لتخفيضات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية

سيتعلق فقط بالتكاليف الرأمسالية للتمويل، وما إذا كان التمويل سيخص التكاليف الرأمسالية وتكاليف 
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التشغيل املتمايزة أو إذا كان القرار سوف يتخذ على أساس كل حالة على حدة أي أنه سيتباين وفقاً 
  ).اهلواءمثل الرغاوي والتربيد وتكييف (للقطاع الفرعي 

 حيث أن بعض مشاريع الصندوق املتعدد أمهيةويكتسي اعتبار فترة متويل تكاليف التشغيل   - ٤١
 بدائل املواد املستنفدة ىفالرأمسالية للتمويل األطراف كانت ال تغطي يف السابق سوى التكاليف 

أخرى باإلضافة يف حني غطت مشاريع ) مثل تكييف اهلواء املتنقل ومشاريع أجهزة الضغط(لألوزون 
إىل التكاليف الرأمسالية، الفرق يف تكاليف اإلنتاج الذي يواجه الشركة املشتركة قبل وبعد مشروع 

 سنوات من تكاليف التشغيل ملختلف القطاعات الفرعية للرغاوي وأجهزة ٤ أشهر إىل ٦من (التمويل 
  ).التربيد

وهذان . ادي آخر من اللجنة التنفيذية بانتظار توجيه إرشهنيالسيناريووأدار فريق املهام   - ٤٢
  : مهاهانالسيناريو

 الصندوق ال يسدد أي تكاليف تشغيل؛  )أ(

 .الصندوق يسدد تكاليف التشغيل املتباينة ملدة سنتني  )ب(

  .ولفترة استعادة تكاليف التشغيل تأثريات هامة على جمموع تكاليف املشروع  - ٤٣
   ذلك من القضايامردودية التكاليف وقطاع اخلدمة وغري  )ط(

 فريق املهام بعض تقديرات التكاليف ألمناط معينة من األنشطة اليت قد تكون واستخلص  - ٤٤
ضرورية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملعروفة باسم عوامل مردودية 

ومل حتسب بالدوالر لكل . وقد حسبت هذه التقديرات بالدوالر لكل كيلوغرام من املادة. التكاليف
وزون مثلما كان احلال بالنسبة ملركبات الكربون الكلورية فلورية وغريها األ استنفادبداالت كيلوغرام 

بالنظر إىل أن ) املواد األخرى غري مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(ألوزون  لاملستنفدة املوادمن 
لكربون اهليدروكلورية فلورية مبردودية تكاليف املواد من املتعذر مقارنة مردودية تكاليف مركبات ا

 ويرجع ذلك إىل أنه .ألوزون ااستنفاد بداالت على أساس الوزن املرجح املستنفدة لألوزوناألخرى 
 ختتلف تكلفة التخلص التدرجيي من كمية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  الينبغي أن

ي من كمية مساوية من مادة أخرى بدالة استنفاد األوزون إال أنه بدرجة كبرية عن التخلص التدرجي
 سوى نسبة ال تشكلعندما تكون املادة املستنفدة لألوزون يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 

 استنفاد األوزون، ميكن أن تؤدي مقارنة مرجحة على أساس املواد تضئيلة من املواد األخرى بداال
ون إىل أن تبدو مردودية تكاليف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أكرب عدة املستنفدة لألوز

  .مرات من مادة أخرى بدالة استنفاد األوزون
ونتيجة لذلك، مل تطبق أي حدود قصوى ملردودية التكاليف على مشاريع حتويل مركبات   - ٤٥

 وعند .ف قد حسبت يف هذه العمليةالكربون اهليدروكلورية فلورية وإن كانت عوامل مردودية التكالي
هي  (HCFCs ثالثة مركبات كربون هيدروكلورية فلورية يفهذه النقطة، مل ينظر فريق املهام إال 
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HCFC-22و HCFC-141bو HCFC-142b (ر أمهية مبراحل اليت تستهلكها ثاليت هي املركبات األك
  .٥األطراف العاملة مبقتضى املادة 

ة التكاليف هلذه األنواع الثالثة من مركبات الكربون اهليدروكلورية وكانت عوامل مردودي  - ٤٦
مثل نسبة معينة من جمموع (فلورية تعتمد على افتراضات إضافية مثل التكنولوجيا اليت ستستخدم 

ويوفر ). التكنولوجيات العاملية املنخفضة اإلمكانيات على االحترار يف قطاعي الرغاوي وتكييف اهلواء
أولياً للجنة التنفيذية لكي ترتب أولويات املشاريع والربامج اليت حتقق مردودية تكاليفها ذلك أساساً 

واليت تركز، بني مجلة أمور، على مواد اإلحالل والبدائل اليت تقلل إىل أدىن حد من التأثريات األخرى 
  .١٩/٦املناخ على النحو الذي طلبه املقرر على البيئة مبا يف ذلك 

املوعد الذي ال يتم بعده متويل القدرات :  فريق املهامينظر فيهاراضان هامان مل وهناك افت  - ٤٧
والتمويل احملتمل لتمويل ) ١٩٩٥يوليه / متوز٢٥يستخدم الصندوق اآلن التاريخ الفاصل (املركبة 

ت اليت كانت قد حتولت بالفعل عن مركبات الكربون الكلورية فلورية إىل مركبات الكربون آاملنش
غري " التحويالت الثانية"ويرجع ذلك إىل أن . روكلورية فلورية مبساعدة مالية من الصندوقاهليد

 اللجنة ١٩/٦ويدعو املقرر . مسموح ا مبقتضى املبادئ التوجيهية احلالية للصندوق املتعدد األطراف
  .التنفيذية إىل أن تستعرض هذه املسائل إال أا مل تقدم بعد أية توجيهات إرشادية

وفيما يتعلق بقطاع اخلدمة، مل يقدم فريق املهام أية افتراضات من حيث مردودية التكاليف إال   - ٤٨
ويعين ذلك أنه قد افترض أن التخفيضات قد عوجلت من خالل . أنه أسند تقديراته إىل ج هيكلي

 التخلص اعتماد اخلطط اليت تتماثل من حيث اجلوهر والتكلفة مع خطط إدارة املربدات وخطط إدارة
وبالنسبة لفترة ) غري مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(النهائي للمواد املستنفدة لألوزون 

 مليون دوالر سوف ٦٣، افترض فريق املهام أن متويل يف حدود ٢٠١١ - ٢٠٠٩السنوات الثالث 
قيق بعض  من أجل حت٥يكون ضرورياً لقطاعات اخلدمة يف مجيع األطراف العاملة مبقتضى املادة 

التخفيض يف استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بعد فترة الثالث سنوات القادمة لتحقيق 
  .٢٠١٥ يف املائة حبلول عام ١٠ واخلفض بنسبة ٢٠١٣التجميد يف عام 

  جتميع املعلومات القطرية  )ي(
 بالنسبة ملركبات الكربون وفيما يتعلق بتجميع املعلومات القطرية، اضطلع فريق املهام جبهد  - ٤٩

 يف لألوزون املستنفدةاهليدروكلورية فلورية مياثل ذلك الذي بذل بالنسبة للمواد الكيميائية األخرى 
 على ٥وذه الطريقة، جرى جتميع األطراف العاملة مبقتضى املادة . دراسات جتديد املوارد السابقة

على النحو ) ٧على النحو املبني يف املادة (ية أساس استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلور
  :التايل

 يف املائة من جمموع استهالك مركبات ٧٥الصني اليت تشكل حنو : ١اموعة   )أ(
 - ٢٠٠٦املبلغة أو املقدرة للفترة  (٥ األطراف العاملة مبقتضى املادة يفالكربون اهليدروكلورية فلورية 

 ؛)٢٠١٠
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 اليت يتراوح ٥راف الكبرية العاملة مبقتضى املادة  من األط١٧: ٢اموعة   )ب(
 ت طن بداال١٤ ٠٠٠ - ٢٠٠٠( طن من املواد املستنفدة لألوزون ١٢٠٠ و١٢٠استهالكها بني 
 ؛)استنفاد األوزون

 يتراوح استهالكها بني ٥ طرفاً من األطراف العاملة مبقتضى املادة ٣٤: ٣اموعة   )ج(
ويشكل ).  استنفاد األوزونت طن بداال١٠٠٠ - ١٠٠(ون  طن بدالة استنفاد األوز١٠٠ و٦

 يف املائة من جمموع استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية ٥األطراف يف هذه اموعة أقل من 
 ؛٢٠٠٦ يف ٥فلورية يف األطراف العاملة مبقتضى املادة 

 ٦هالكها إىل  يصل است٥ طرفاً من األطراف العاملة مبقتضى املادة ٨٣: ٤اموعة   )د(
حيث أن املركبات الوحيدة املستخدمة من مركبات الكربون (أطنان بدالة استنفاد األوزون 

ويشكل جمموع استهالك هذه )  اليت تستخدم يف اخلدمات فقطHCFC-22اهليدروكلورية فلورية هي 
لورية فلورية  يف املائة من جمموع استهالك مركبات الكربون اهليدروك١أقل من  ٨٣األطراف البالغة 

 .٢٠٠٦ يف ٥يف األطراف العاملة مبقتضى املادة 

  احتياجات التمويل الستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )ك(
واستناداً إىل هذه االفتراضات، تتراوح التكاليف التقديرية لتحقيق االخنفاضات املطلوبة يف   - ٥٠

 - ٢٠٠٩استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية خالل فترة السنوات الثالث القادمة 
.  مليون دوالر مع استبعاد أي متويل مطلوب للخدمات٣٦٤,٩ مليون دوالر و٦٧,٩ بني ٢٠١١
، فإن نطاق االحتياجات من التمويل )٢٠١١ - ٢٠١٠(متوسطة " سنة سيناريو"لة اختيار ويف حا
 - ٢٠٠٩لمشاريع غري اخلدمية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لفترة السنوات الثالث لاحملدد 
وال يرجع السبب يف التباين يف .  مليون دوالر٢٤١,٢ مليون دوالر و١٥١,١ تتراوح بني ٢٠١١

  . إال إىل الفرق يف عوامل مردودية التكاليف املفترضةسنة سيناريو متوسطة، مبقتضى ،مويلالت
مع استبعاد ( مليون دوالر ٣,٥ املشار إليه أعاله رصد مبلغ احتياجات التمويلوعالوة على   - ٥١

 لوضع أي خطط إدارة للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون ٢٠٠٩لعام ) تكاليف الوكالة
 وأشارت التقديرات إىل وجود حاجة إىل متويل ٢٠٠٨كلورية فلورية مل يرصد هلا متويل يف عام اهليدرو
  .٢٠١١ - ٢٠٠٩ ماليني دوالر أخرى ملشاريع البيانات العملية يف ٥مببلغ 

  احتياجات التمويل إلنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  )ل(
درجيي من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية عالوة على التمويل الالزم للتخلص الت  - ٥٢

 اليت قد تكون ضرورية للتمكني من التخلص التدرجيي يف قطاع فلورية، تدارس فريق املهام املواد
 قد ٢٠١١ - ٢٠٠٩ومن املهم مالحظة أن مشاريع استهالك هذه املركبات املمولة خالل . اإلنتاج

ن الصندوق يواجه تأخريات يف التنفيذ يقدر بنحو ثالث ويرجع ذلك إىل أ. ٢٠١١تنفذ حىت بعد  ال
ويتوقع نفس الشيء بالنسبة ملركبات الكربون اهليدروكلورية (سنوات بالنسبة جلميع أنواع املشاريع 

 -  ٢٠٠٩ولذا مل توضع أية تقديرات للتمويل لقطاع اإلنتاج يف فترة السنوات الثالث ). فلورية
 اخلاصة مبعاجلة قطاع اإلنتاج يف التمويل اخلاص بفترة السنوات وسيتعني إدراج املصروفات. ٢٠١١
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أو خفض كميات إنتاج هذه  لزيادة ٥فإذا كانت األطراف املؤهلة العاملة مبقتضى املادة . الثالث التالية
. املركبات يف مرحلة مبكرة للغاية، قد يتعني توفري بعض التمويل من الصندوق املتعدد األطراف

يق املهام يف الوقت احلاضر، وإىل أن يتم اعتماد املبادئ التوجيهية اخلاصة باللجنة يستطيع فر وال
  .التنفيذية هلذا القطاع، أن يقدم أية تقديرات للتمويل

  متويل أنشطة التدمري  )م(
أعطت املعلومات الواردة من وحدات األوزون الوطنية والوكاالت املنفذة ومن تقرير أعده   - ٥٣

ع االجتماع اخلامس واألربعني للجنة التنفيذية بعض األفكار املتعمقة عن كميات بشأن هذا املوضو
. ٢٠١١ - ٢٠٠٩املواد املستنفدة لألوزون اليت قد تكون متوافرة للتربيد يف فترة السنوات الثالث 

غرام للجمع والنقل والتخلص، حسب فريق   دوالرات للكيلو٦وعلى أساس متوسط التكاليف البالغ 
 مليون دوالر لفترة السنوات ٢٧ أو ماليني دوالر سنوياً ٩أن احتياجات التمويل احملتملة تبلغ املهام 

ويالحظ فريق املهام مل يكن لدي اللجنة .  مبا يف ذلك تكاليف دعم الوكالة٢٠١١ - ٢٠٠٩الثالث 
أن هذه التنفيذية حىت اآلن سوى خربات حمدودة عن متويل هذا النمط من األنشطة، إال أنه يتوقع 

ويف هذا السياق، قد ترغب . اخلربات سوف تزداد بسرعة خالل فترة السنوات الثالث القادمة
األطراف يف نظر الصالت املناخية بتخفيضات انبعاثات املواد املستنفدة لألوزون وتكاليف القضاء عليها 

  .باملقارنة بأسعار السوق احلالية لالجتار بانبعاثات ثاين أكسيد الكربون
  ٢٠١١ - ٢٠٠٩موجز جدول االحتياجات من التمويل لفترة السنوات الثالث   )ن(

 لتمكني األطراف ٢٠١١ - ٢٠٠٩وضع فريق املهام تقديرات جمموع التمويل الالزم للفترة   - ٥٤
 من االمتثال جلميع اجلداول الزمنية للرقابة ذات الصلة مبقتضى بروتوكول ٥العاملة مبقتضى املادة 

ويبني اجلدول التايل مجيع .  مليون دوالر٦٣٩,٨ليون دوالر و م٣٤٢,٨ يتراوح بني ونتريال مببلغم
  .عناصر هذه التقديرات
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  ٣اجلدول 
  ٢٠١١ - ٢٠٠٩جدول احتياجات التمويل لفترة السنوات الثالث 

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة األمريكية(
احتياجات التمويل جلميع األنشطة ذات الصلة باملواد 

 ملستنفدة لألوزونا
٢٠١١ - ٢٠٠٩ ٢٠١١ - ٢٠٠٩  

 دعم الوكاالت
   استهالك املواد املستنفدة لألوزون

 ١,٠٢٥ ١٠,٧٣١ ، معتمدةخطط التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون
 ٠,١٣١ ١,٧٥٠  اجلديدة،خطط التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون

 ٠,٥٩٥ ٤,٨٩٦  اجلديدة،خطط إدارة التخلص النهائي
 ١,٧٩٦ ٢٣,٩٥٠ أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة

 ٠,٥٠٠ ٥,٩٢٦ بروميد امليثيل، معتمدة
 ٠,٥٤٤ ٦,٢٨٠ بروميد امليثيل، جديدة

   رابع كلوريد الكربون واهلالونات
 ٠,٢٤١ ٣,٢١٢ رابع كلوريد الكربون، معتمدة

 ٠,١٨٢ ٢,٥٠٠ عوامل التصنيع، معتمدة
 ٠,٠٢٠ ٠,٢٢٠ لوريد الكربون، كلوروفورم امليثيل، املساعداترابع ك

 ٠,٠٠٦ ٠,٠٧٥ اهلالونات، املساعدات
   اإلنتاج

التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون الكلورية 
 )مبا يف ذلك اإلسراع بالوترية(فلورية 

١,١٥٨ ١٥,٨٠٠ 

 ٠,١٥٠ ٢,٠٠٠ التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل
 ذات الصلة مبركبات الكربون اهليدروكلورية األنشطة
 فلورية

  

التخلص من مركبات الكربون إعداد خطة إدارة 
 اهليدروكلورية فلورية

٠,٣٦٠ ٣,٥٠٠ 

 ٠,٤٠٠ ٥,٠٠٠ بيانات عملية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
أنشطة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 

 اهليدروكلورية فلورية
  

خلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية الت
 ، خالف الصيانةفلورية

 )متضمنة( ٣٤٦,٨٨-٦٧,٨٨

التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية 
 ، الصيانةفلورية

 )متضمنة( ٦٣,٠٠٠

 )متضمنة( ٠,٠٠٠ التخلص التدرجيي من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية
 ١,٨٨٤ ٢٥,١١٦ التخلص/دمريالت

   األنشطة املعاونة
  ٢٠,٢٥٧ اللجنة التنفيذية، األمانة

  ١,٥٠٠ أمني الصندوق
  ١٦,٦٢٤ تكاليف الوحدة األساسية

  ٢٩,١٩٢ برنامج املساعدة يف جمال االمتثال
 ٠,٨٦٢ ٢١,٥٦٠ الدعم املؤسسي
 ٠,١٨٠ ١,٨٢٠ املساعدة التقنية

   
 ١٠,٠٣   ٦٢٩,٨-٣٣٢,٨ اموع
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، ميكن االفتراض بأن احتياجات التمويل لغري خدمات مركبات الكربون آنفاكما أشري   - ٥٥
 التمويل بني خط األساس سيناريوهياهليدروكلورية فلورية سوف تقع ضمن متوسط االحتياجات يف 

وحققت . ٢٠١٢عام سيناريوهات متويل استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية و
توليفتني من عامل استناداً إىل ( ٢٠١١ - ٢٠٠٩لتقديرات نطاقاً أكثر ضيقاً الحتياجات التمويل يف ا

  . مليون دوالر٢٤١,٢ مليون دوالر و١٥١,١يقعان بني ) مردودية التكاليف
 إىل اموع، نطاقاً موع احتياجات التمويل أضيفتوسوف حتقق هذه التقديرات، إذا ما   - ٥٦
  . مليون دوالر٥١٦,١ مليون دوالر و٤٣٠,٦ يتراوح بني ٢٠١١ - ٢٠٠٩يف 

  اجلوانب املتعلقة باملناخ  )س(
روعي يف اختيار البدائل ومواد اإلحالل املعنية اليت تقلل إىل حد كبري من التأثريات على البيئة   - ٥٧

دى حساب بدرجات متباينة ل) ١٩/٦على النحو املشار إليه صراحة يف املقرر (مبا يف ذلك املناخ 
غري أن التحديد الكمي واملقارنة املتعلقني بالتأثريات املناخية وتكاليف خمتلف . عوامل مردودية التكاليف

ويتوقع . البدائل الستخدامات معينة يعتمدان اعتماداً كبرياً على اختيار البدائل ومواد اإلحالل املعينة
خلص التدرجيي من مركبات الكربون فريق املهام أنه سيكون بالوسع مع تقدمي خطط إدارة الت

اهليدروكلورية فلورية زيادة التحديد الكمي جلوانب مناخية معنية بالنظر كذلك إىل الظروف العملية 
املبينة يف خطط إدارة التخلص التدرجيي من هذه املركبات والدعم الذي يتعني تقدميه للبلدان العاملة 

وجتدر املالحظة هنا بأن التطورات التكنولوجية املتوقعة .  لتمويل بعض التكنولوجيات٥مبقتضى املادة 
منتجات التربيد وتكييف ولفترة السنتني إىل الثالث سنوات القادمة، وخاصة بالنسبة لبعض الرغاوي، 

وعالوة على ذلك، ميكن للعديد من .  يف تكاليف حتقيق املنافع املناخيةوضوحااهلواء جوانب أكثر 
ار بروتوكول مونتريال مثل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلان اخليارات اهليئات العاملة يف إط

التقنية التابعة له أن تواصل بل وسوف تواصل مجيع البيانات عن تكاليف وتأثريات البدائل على املناخ 
  .فأثناء تطورها وذلك يف جهد مستمر لتقييم املعلومات الوثيقة الستخدامها من جانب مجيع األطرا

  ٢٠١١ - ٢٠٠٩احتياجات التمويل لفترات السنوات الثالث التالية للفترة   )ع(
 من فريق املهام حتليل احتياجات التمويل احملتملة لفتريت السنوات الثالث ١٩/١٠يطلب املقرر   - ٥٨

  .٢٠١٧ - ٢٠١٥ و٢٠١٤ - ٢٠١٢
 يف املائة سنوياً ٣ادة وقد أبقيت مبالغ وأمناط األنشطة املعاونة كما هي، وإن كانت بزي  - ٥٩

 مليون ١٠٤,٨ مليون دوالر و١٠٠,١وأسفر ذلك عن تقديرات للتمويل تبلغ . بالنسبة ملعظم األنشطة
  . على التوايل٢٠١٧ - ٢٠١٥ و٢٠١٤ - ٢٠١٢دوالر للفترتني 

، فإن جمموع احتياجات التمويل، على ٢٠١٤ - ٢٠١٢وبالنسبة لفترة الثالث سنوات   - ٦٠
.  مليون دوالر٥٤٢,١ مليون دوالر و٤٢٠,٦سيتراوح بني " ويل خط األساسمت"أساس افتراض 

 مليون دوالر ٥١٣,٧، بني "٢٠١٢متويل "وسيتراوح هذا اموع بافتراض التمويل باستخدام سيناريو 
ويف هذه احلالة، سيكون لعدم اليقني دوراً يف تقديرات التمويل لكل من .  مليون دوالر٦٣٥,٢و

  .نتاجاالستهالك واإل
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وقد جرى اشتقاق نطاق متوسط لتقديرات االحتياجات من التمويل لفترة السنوات الثالث   - ٦١
وجرى حتديد نطاق .  بالنسبة لفترات السنوات الثالث التاليةله مثلما ميكن عم٢٠١١ - ٢٠٠٩

 مليون دوالر ٤٦٧,٢ مبا يتراوح بني ٢٠١٤ - ٢٠١٢متوسط إشاري لتقديرات التمويل للفترة 
  . مليون دوالر٥٨٨,٧و

وحبسب سيناريو عامل مردودية التكاليف الذي يؤخذ يف االعتبار، تتراوح احتياجات التمويل   - ٦٢
 مليون دوالر كحد ١٤٥ مليون دوالر و١١٥ بني ٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢احملددة للسنوات املنفصلة 
ويتراوح . قيم سنوياً ماليني دوالر كحد أقصى لل٢١٠و مليون دوالر ١٨٠أدىن من القيم سنوياً، و

 مليون ١٦٥ مليون دوالر و١٦٠ بني ٢٠١٤ أو ٢٠١٣ و٢٠١٢املتوسط لكل سنة من السنوات 
  .دوالر

وسوف تؤدي اخلربات املكتسبة من استعراض واعتماد خطط إدارة مركبات الكربون   - ٦٣
  .اهليدروكلورية فلورية إىل احلد يف املستقبل من عدم اليقني الذي حييط بالتمويل

 ٥٣٦,٤ مبا يتراوح بني ٢٠١٧ - ٢٠١٥يقدر جمموع احتياجات التمويل اإلشارية للفترة و  - ٦٤
وينشأ املبلغ األعلى يف . يف حالة إدراج تكاليف دعم الوكالة،  مليون دوالر٦٥٧,٩مليون دوالر و

  .من اإلنتاجالتمويل باملقارنة بفترات السنوات الثالث السابقة عن الزيادة يف متويل التخلص التدرجيي 
  عرض عام الحتياجات التمويل يف ثالث فترات للسنوات الثالث  )ف(

يبني اجلدول التايل احتياجات التمويل التقديرية للصندوق املتعدد األطراف لفترات الثالث   - ٦٥
وتتألف هذه االحتياجات من . ٢٠١٧ - ٢٠١٥ و٢٠١٤ - ٢٠١٢، و٢٠١١ - ٢٠٠٩سنوات 

غري مركبات الكربون (لتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون مجيع عناصر التمويل خلطط ا
يني مبال(وخطط التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ) اهليدروكلورية فلورية

، لتوليفتني من عوامل مردودية التكاليف ذات الصلة مبركبات الكربون )دوالرات الواليات املتحدة
 فلورية، تستند التوليفة األوىل إىل عدم متويل تكاليف التشغيل يف أي سنة، والثانية على اهليدروكلورية

كذلك أخذت متوسطات قيم فتريت السنوات الثالث . أساس متويل تكاليف التشغيل ملدة سنتني
 خط تسيناريوها( ما دراستهمتت اللتني من حاليت التمويل ٢٠١٤ - ٢٠١٢ و٢٠١١  - ٢٠٠٩

لفتريت السنوات الثالث املختلفتني ) نطاقان(وبذلك ظلت هناك قيمتان ) ٢٠١٢األساس ومتويل 
  ). يف اجلدولاألخريينيشري ذلك إىل العمودين (املتصلتني بسيناريوهي عامل مردودية التكاليف 
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  ٤اجلدول 
  عرض عام الحتياجات التمويل لثالث فترات للسنوات الثالث

  )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(
حتياجات التمويل لفترة الثالث ا

 االفتراضات/سنوات
٢٠١٧ - ٢٠١٥ ٢٠١٤ - ٢٠١٢ ٢٠١١ - ٢٠٠٩ 

    
متويل خط األساس، التكاليف 

 املنخفضة
٥٣٦,٤ ٤٢٠,٦ ٣٤٢,٨ 

 ٦٥٧,٩ ٥٤٢,١ ٣٩٢,٣ متويل خط األساس، التكاليف املرتفعة
 ٥٣٦,٤ ٥١٣,٧ ٥١٨,٣ ، التكاليف املنخفضة٢٠١٢متويل 
 ٦٥٧,٩ ٦٣٥,٢ ٦٣٩,٨  التكاليف املرتفعة،٢٠١٢متويل 

 لتمويل ٢٠١٢متوسط خط األساس و
استهالك مركبات الكربون 

 اهليدروكلورية فلورية

٢٠١١ - ٢٠٠٩ 
 

٢٠١٤ - ٢٠١٢ 
 

٢٠١٧ - ٢٠١٥ 
 

 ٥٣٦,٤ ٤٦٧,٢ ٤٣٠,٦ تكاليف منخفضة
 ٦٥٧,٩ ٥٨٨,٧ ٥١٦,١ تكاليف مرتفعة

ن التوضيح للنهج ترغب يف احلصول على مزيد م يدرك فريق املهام أن األطراف قد :مالحظة
  .روحة فضالً عن نطاقات االحتياجات من التمويل الناشئة عنهاواالفتراضات املط

 النظر يف جدول أعمال متعدد السنوات لعمل األطراف يف الربوتوكول  : من جدول األعمال٦البند 

كندا بشأن جدول األعمال نظر االجتماع التاسع عشر لألطراف يف مشروع اقتراح من   - ٦٦
 لضيق الوقت، غري أنه نظراً. املتعدد السنوات الذي ميكن االضطالع به يف االجتماعات املقبلة لألطراف

 نسخة من )٢(ويتضمن املرفق الثاين ذه الوثيقة. اتفق على إرجاء نظر هذه املسألة إىل موعد الحق
وقد . قبل اجتماع الفريق العامل املفتوح العضويةغري أن كندا قد تقدم نسخة حمدثة . مشروع االقتراح

يرغب الفريق العامل أن ينظر يف هذه املسألة وتقدمي توصيات بشأا حسب مقتضى احلال لالجتماع 
  العشرين لألطراف

 التنقيحات املقترحة على بروتوكول مونتريال  : من جدول األعمال٧البند 

توكول مونتريال، اقترحت كينيا وموريشيوس تنقيحاً  من برو٢ من املادة ٩إعماالً للفقرة   - ٦٧
لالحتياجات احمللية " بروميد امليثيل الذي ينتج من الكميات املسموحلربوتوكول مونتريال للحد من 

 للتصدير إىل األطراف العاملة مبقتضى هذه ٥من جانب األطراف غري العاملة مبقتضى املادة " الضرورية
  .املادة

                                                        
 .مل ينقح املرفق بصورة رمسية  )٢(
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 عن مشورة قدمتها جمموعة UNEP/OzL.Pro.WG.1/28/2اح الذي يرد يف الوثيقة وينشأ االقتر  - ٦٨
 إىل ت أشار٢٠٠٧سبتمرب /اتصال كانت قد أنشئت خالل االجتماع التاسع عشر لألطراف يف أيلول

وفيما يلي . األساسيةإمكانية إجراء تنقيح للربوتوكول للحد من إنتاج بروميد امليثيل لالحتياجات احمللية 
  :اط البارزة يف االقتراح استناداً إىل املوجز الذي أعدته كينيا وموريشيوسالنق

سموح ا يف إطار بروتوكول مونتريال لربوميد امليثيل املتبلغ أقصى زيادة يف اإلنتاج   )أ(
 ٠٧٦ ألساسيةا لالحتياجات احمللية ٥ من املادة ١ ينتج يف األطراف غري العاملة مبقتضى الفقرة الذي
 يف املائة من املتوسط السنوي لإلنتاج املبلغ عنه من جانب األطراف ٨٠ مترياً سنوياً وهو ميثل  طنا١٠ً

  بالكامل؛١٩٩٨ - ١٩٩٥ للفترة ٥ من املادة ١غري العاملة مبقتضى الفقرة 

 ١تواصل االخنفاض يف استهالك بروميد امليثيل يف اإلطراف العاملة مبقتضى الفقرة   )ب(
 ؛٢٠٠٦ طن متري يف ٧ ٠٢٢ل إىل رقم قياسي منخفض قدره  حىت وص٥من املادة 

 اإلنتاج لالحتياجات احمللية من  املسموح ا القصوىالكميةيقترح إجراء خفض يف   )ج(
 ٤٠ما يعادل  ( طناً مترياً سنويا٥ً ٠٣٨ طناً مترياً سنوياً إىل ١٠ ٠٧٦األساسية من بروميد امليثيل من 
لضمان عدم زيادة العرض ) ملسموح به لالحتياجات احمللية األساسيةيف املائة من اإلنتاج األقصى ا

 ؛٢٠١٠يناير / كانون الثاين١ بدرجة كبرية عن الطلب على بروميد امليثيل اعتباراً من

وسوف يتيح إجراء استعراض إلنتاج بروميد امليثيل لالحتياجات احمللية األساسية يف   )د(
الحتياجات احمللية األساسية إىل مستوى يكفي لتلبية  لألطراف تعديل ا٢٠١٠موعد ال يتجاوز 

 ؛٢٠١٥ حىت عام ٥ من املادة ١احتياجات األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 

سوف يتجنب االقتراح، إذا قبل، اإلنتاج املفرط احملتمل لربوميد امليثيل، الذي، إذا   )ه(
ن النامية، ويقوض املشاريع املمولة من  سوف يؤخر اعتماد البدائل املتاحة يف البلدا،ترك دون معاجلة

 ويزد من ٥ من املادة ١الصندوق املتعدد األطراف بشأن البدائل يف األطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
 األضرار اليت تلحق بطبقة األوزون؛

يتسق استخدام إجراء التعديل يف الربوتوكول للحد من اإلنتاج األقصى املسموح به   )و(
لية األساسية من بروميد امليثيل مع االقتراحات املقدمة من فريق االتصال الذي اجتمع لالحتياجات احمل

  للنظر يف االجتار الضار بربوميد امليثيل؛٢٠٠٧يف 

ال يؤثر التعديل املقترح يف االستخدامات املسموح ا لربوميد امليثيل للحجر الصحي   )ز(
 .ومعامالت ما قبل الشحن

عامل يف النظر يف هذا االقتراح وتقدمي توصيات، حسب مقتضى احلال، قد يرغب الفريق ال  - ٦٩
  .لالجتماع العشرين لألطراف
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 قترحة على بروتوكول مونتريال املتعديالتال  : من جدول األعمال٨البند 

 من اتفاقية فيينا على أن يبلغ أي تعديل مقترح على بروتوكول مونتريال أو ٩تنص املادة   - ٧٠
. اف قبل ستة أشهر على األقل من اجتماع األطراف الذي ينظر يف التعديل املقترحاالتفاقية لألطر

وحرصاً على ضمان إرسال الوثائق باللغات إىل األطراف ضمن هذا اإلطار الزمين، بعثت األمانة إىل 
مجيع األطراف خالل السنوات األخرية تطلب منها تقدمي أية طلبات إلجراء تعديالت قبل سبعة أشهر 

نظر األطراف، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أية مقترحات توس. اجتماع األطرافمن 
  .بتعديالت تكون قد قدمت إعماالً ملتطلبات االتفاقية

 مسائل أخرى  : من جدول األعمال٩البند 

قد ترغب األطراف يف مناقشة مسائل أخرى تكون قد حددت واتفق على النظر فيها خالل   - ٧١
 .ل األعمالاعتماد جدو

   عرضها على األطراف يفمسائل قد ترغب األمانة  -ثانياً 
 بعثات األمانة  -ألف 

وفقاً لتوجيهات األطراف باملشاركة يف رصد األنشطة يف املنتديات األخرى، شاركت األمانة   - ٧٢
يئي املنتدى الب/وأسهمت يف العديد من االجتماعات ذات الصلة باألوزون مبا يف ذلك جملس اإلدارة

 حيث عقد األمني ٢٠٠٨املنتدى يف /الوزاري العاملي لربنامج األمم املتحدة للبيئة خالل دورة الس
 اجتماعات ثنائية مع ممثلي العديد من احلكومات مبا يف ذلك األرجنتني والربازيل وكوستاريكا التنفيذي

رسويل والعراق والنرويج  وفنلندا وفرنسا والكرسي ال والسلفادور ومصرواجلمهورية الدومينيكية
كما شارك األمني التنفيذي يف مائدة . والواليات املتحدة األمريكية باإلضافة إىل ممثلي االحتاد األورويب

وحضرت األمانة . مستديرة بشأن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واإلدارة الرشيدة لألمم املتحدة
سني للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، واالجتماع االجتماعني الثالث واخلمسني والرابع واخلم

يناير يف مونتريال، /التنسيقي املشترك بني الوكاالت للصندوق املتعدد األطراف يف كانون الثاين
والشبكات اإلقليمية لألوزون الناطقة بالفرنسية والناطقة باإلجنليزية يف أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى 

.  وغرب آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييبئوب شرق آسيا واحمليط اهلادوجنوب آسيا وجن
وعالوة على ذلك، حضرت األمانة أحدث اجتماعني ملرفق البيئة العاملية واجتماع الشركاء يف مبادرة 

وقد استعرض االجتماع األخري تقرير . ٢٠٠٨يناير /اجلمارك اخلضراء يف باريس يف كانون الثاين
، وأجري تقييماً للنجاحات والدروس املستفادة لتحسني ٢٠٠٨ وخطة عمل ٢٠٠٧ لعام األنشطة

كما استكشف . تسليم مبادرة اجلمارك اخلضراء، واملبادئ التوجيهية اخلاصة بالتعاون بني الشركاء
االجتماع خمتلف إمكانيات تعبئة التمويل مبا يف ذلك املسامهات العينية من الشركاء يف عمل مبادرة 

جلمارك اخلضراء، والحظت أن تعبئة املوارد للمبادرة مازالت تشكل حتدياً خطرياً بالنظر إىل أا تفتقر ا
  .إىل مصادر منتظمة للتمويل
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 ملنظمة اجلمارك العاملية يف التابعةوشاركت األمانة أيضاً يف االجتماع السنوي للجنة اإلنفاذ   - ٧٣
ض املشترك لكل من منظمة اجلمارك العاملية وبرنامج  حيث ركز العر٢٠٠٨فرباير /بروكسل يف شباط

األمم املتحدة للبيئة بشأن اجلرائم البيئية على األنشطة اليت اضطلعت ا مبادرة اجلمارك اخلضراء 
ووافق االجتماع، ضمن مجلة أمور، على ضرورة أن يتأكد . ملكافحة اجلرائم البيئية العابرة للحدود

 باألولويةية من أن االجتار غري املشروع بالسلع احلساسة للبيئة سيظل حيظى أعضاء منظمة اجلمارك العامل
يف إدارات اجلمارك، وضرورة إبراز مكانة القضايا البيئية من اآلن فصاعداً وأن تصبح بنداً معيارياً يف 

  .جدول أعمال اللجنة
ة اإلطارية املعنية بتغري وعالوة على ذلك، حضر األمني التنفيذي اجتماع اتفاقية األمم املتحد  - ٧٤

املناخ يف بايل، إندونيسيا، وشارك يف مناقشات مائدة مستديرة بشأن األوزون وتغري املناخ، ويف ندوة 
كما شاركت األمانة يف . دراسية عن اخلطة الدراسية الوطنية اإلندونيسية حلماية طبقة األوزون

ية ئوفريق اخلرباء املعين مبؤشرات األهداف اإلمنااالجتماع الثالث عشر لالجتماع املشترك بني الوكاالت 
كوك  إىل مكتيب األمم املتحدة يف بان، واضطلعت ببعثات٢٠٠٧مارس /لأللفية يف نيويورك يف آذار

والدوحة ملناقشة اللوجستيات وترتيبات املؤمتر لالجتماعات اخلاصة بالفريق العامل املفتوح العضوية 
مرفق البيئة العاملية "، شاركت األمانة يف يوم ٢٠٠٨بريل أ/نيسان ١١ويف . ٢٠٠٨يف عام واألطراف 

 العلمية الرؤيةوهو مناسبة ليوم واحد عقدت يف نريويب ركزت على " يف برنامج األمم املتحدة للبيئة
ملرفق البيئة العاملية وعلى التعاون بني الفريق االستشاري العلمي والتقين واالتفاقات البيئية املتعددة 

  .راف والوكاالت املنفذة عقب التجديد اخلامساألط
 كتاب بروتوكول مونتريال بالصور  -باء 

، سوف يوزع، بعد شهور من كتاب بروتوكول مونتريال بالصوريسر األمانة أن تعلن أن   - ٧٥
اإلعداد وجهود كبرية لتحري الدقة، على األطراف أثناء االجتماع الثامن والعشرين للفريق العامل 

وكانت مهمة جتميع هذا الكتيب ومراجعته مث إعادة مراجعة الصور واألمساء مهمة .  العضويةاملفتوح
ويف هذا الصدد، فإن األمانة رغم بذهلا قصارى جهدها تعتذر مقدماً عن أية أخطاء قد تكون . عسرية

يما وف. وقعت، وسوف ختصص استمارة على شبكة الويب ميكن من خالهلا لألفراد تقدمي أية تصويبات
يتعلق بالنسخ الورقية، فإن األمانة تعتزم، بسبب التكاليف واالعتبارات البيئية، أن توزع عدداً حمدوداً 

األفراد املعنيني اآلخرين إىل حتميل الكتيب من الشبكة من النسخ الورقية على مجيع األطراف وتدعو 
  .وطباعة نسخة الشبكة إذا كانوا يريدون

  ل مونتريال واالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتعاون بني بروتوكو  -جيم 
ولعل األطراف . يتواصل التعاون بني بروتوكول مونتريال واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  - ٧٦

تتذكر أن أحد أنشطتها التعاونية بني أمانيت املعاهدتني يتمثل يف تيسري التنسيق الوطين للتعليقات على 
) د (٢٠أنظر الفقرة (ة الدولية لوقاية النباتات وخاصة بدائل بروميد امليثيل مشروع مواصفات االتفاقي

من تقرير األمانة بشأن استخدام بروميد امليثيل يف احلجر الصحي ومعامالت ما قبل الشحن، الوثيقة 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/27/5( . وجرى إبالغ األطراف يف بروتوكول مونتريال عندما أصبح مشروع
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املتعلقة بإحالل أو خفض استخدام بروميد امليثيل باعتبار ذلك تدبرياً من تدابري الصحة املواصفات 
 لفترة املائة يوم املتاحة لتعليقات األعضاء يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف  معداالنباتية
  .٢٠٠٧يونيه /حزيران

صفة هذا من خالل منظمام وجرى تشجيع األطراف على إبداء تعليقام على مشروع املوا  - ٧٧
وقد خضعت تعليقات األعضاء للنظر من جانب جلنة املواصفات يف االتفاقية . الوطنية لوقاية النباتات

الدولية لوقاية النباتات وقدم مشروع املواصفة املعدل إىل الدورة الثالثة هليئة تدابري الصحة النباتية التابعة 
وأيد الكثري من األعضاء حمتوى . ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان١١ إىل ٧لالتفاقية واليت عقدت يف روما من 

واعتمدت هيئة تدابري . مشروع املواصفة مؤشرين إىل أا مفيدة للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات
مع إشارة يف النص إىل املادة " توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"الصحة النباتية الوثيقة بوصفها 

وسوف . ن االتفاقية اليت تشري إىل اعتماد التوصيات لتنفيذ االتفاقية حسب مقتضى احلالم) ز (٢-١١
وسوف تتوافر التوصية يف وثيقة إعالمية لالجتماع . تتوافر التوصية لتنفيذ االتفاقية حسب مقتضى احلال

  .احلايل للفريق العامل املفتوح العضوية
 التغيريات يف أمانة األوزون  -دال 

.  الفترة منذ أحدث اجتماع لألطراف، حدث عدد من التغيريات يف أمانة األوزونخالل  - ٧٨
فأوالً عادت السيدة تامارا كورل اليت خدمت بروتوكول مونتريال بال كلل لعدة سنوات بوصفها 

وسوف ينضم . املوظفة املعنية باالمتثال يف أمانة األوزون إىل أستراليا للعمل يف قضية تغري املناخ
كما يؤمل يف . ف بال شك إىل األمانة يف تقدمي الشكر هلا، واإلعراب هلا عن التمنيات بالتوفيقاألطرا

وثانياً . أن تتمكن من أن تتقاسم مع أوساط املناخ الدروس املستفادة من خالل بروتوكول مونتريال
ا وجهدها بوصفها ني خبرباتعادت السيدة مارتا لييفا اليت زودت أمانة األوزون خالل السنتني األخري

موظفة اتصال إىل مونتريال لكي تساند مرة أخرى العمل اهلام الذي تضطلع به أمانة الصندوق املتعدد 
وقد استفادت أمانة األوزون استفادة مجة من مهاراا التنظيمية الباهرة، ومما يدعو إىل . األطراف

وأعدت األمانة وأجرت مقابالت . ااالرتياح أن أوساط األوزون سوف تستمر يف االستفادة من خربا
مع القائمة املوجزة للعدد الكبري من املتقدمني هلاتني الوظيفتني، وتأمل يف أن تقدم موظفني جديدين يف 

  .يوليه للفريق العامل املفتوح العضوية/األمانة خالل اجتماع متوز
صورة أفضل، أوالً فإنه إىل خدمة األطراف بوجتري األمانة كذلك تغيريات تشغيلية سعياً   - ٧٩

 بشأن مستقبل بروتوكول مونتريال، أجريت تغيريات ٢٠٠٧نتيجة لدراستها ملناقشات األطراف عام 
للتعامل بفعالية أكرب مع مسألة الصالت املشتركة بني بروتوكول مونتريال وخمتلف االتفاقات البيئية 

ال يضطلع بأي عمل حمدد إال بناء على ففي حني أن األمانة ترى ضرورة أ. املتعددة األطراف األخرى
توجيه من األطراف يف االتفاقات ذات الصلة، فإا تعتقد أن بوسعها أن ترصد وتقدم معلومات مفيدة 
لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن التطورات يف املنتديات األخرى، وأن بوسع هذه املعلومات أن 

  .تريالتوفر سياقاً مفيداً ملداوالت بروتوكول مون
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فأوالً فإنه سعياً إىل التمكن من توفري تغطية . ويف هذا الصدد، جيرى إطالق ثالث مبادرات  - ٨٠
 بشأن ١٦/٣٤أكثر اتساقاً للتطورات يف املنتديات األخرى اليت قد م األطراف، وتعزيزاً للمقرر 

تتبع املنتديات النوعية مثل التعاون بني األمانة واالتفاقيات األخرى، جيري تكليف موظفني من األمانة ب
منظمة التجارة العاملية ومنظمة اجلمارك العاملية واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة الطريان املدين 
الدويل وخمتلف االتفاقيات املعنية باملواد الكيميائية، وثانياً تعتزم األمانة البدء يف إصدار نشرة إلكترونية 

ونتريال تسلط األضواء على تلك األنشطة يف املنتديات األخرى اليت قد تكون لألطراف يف بروتوكول م
ومن املأمول أن يتوافر العدد األول من هذه النشرة يف حنو وقت . وثيقة الصلة بعمل الربوتوكول

وأخرياً فإنه إذا كان جدول أعمال االجتماعات يتيح الوقت . اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية
، يعتزم دعوة رؤساء األمانات الرئيسية إىل عقد مناسبات جانبية خالل اجتماعات األوزون الكايف

وتعتقد . للحديث إىل األطراف املهتمة عما يقومون به من األعمال اليت قد تكون ذات أمهية متبادلة
ون ما األمانة أن هذه املبادرات املتعلقة باملعلومات سوف تعزز من جهود األطراف يف ضمان أن يك

  .يقومون به من عمل يؤخذ يف االعتبار يف تلك األعمال اليت جتري يف املنتديات البيئية األخرى
وأخرياً فإنه عمالً على تعزيز الدعم الذي يقدم لألعضاء، ولتحقيق التنسيق األفضل   - ٨١

ج األمم املتحدة الجتماعات كل من جلنة التنفيذ والشبكة اإلقليمية لربنامج مساعدات االمتثال يف برنام
للبيئة، أعادت األمانة تنظيم عملها بطريقة مكنتها من التوزيع الرمسي للمسؤوليات على مستوى 

وعلى وجه اخلصوص، أسند لكل موظف إقليم أو أكثر من األقاليم لتقدمي الدعم له على . األقاليم
  :النحول التايل

  يلربت بانكوبيزا؛السيد ج: أفريقيا وغرب آسيا الناطقة باإلجنليزية  )أ(  
  السيد جريالد موتيزيا؛: أفريقيا الناطقة بالفرنسية  )ب(  
  موظف امتثال جديد؛:  وشرق أوروباووسطغرب   )ج(  
  السيدة ميجومي سيكي؛: ئآسيا واحمليط اهلاد  )د(  
  .السيد بول هورويز: الية واجلنوبية والبحري الكارييبأمريكا الشم  )ه(  

 مستمر حلالة وفهم استعراض منهموظفني فيما يتعلق بإقليم كل وسوف تشمل مسؤوليات امل  - ٨٢
لكل منها، االتصال مع املوظفني اإلقليميني املعنيني كل بلد يف اإلقليم فيما يتعلق بالتزامات االمتثال 

لربنامج مساعدات االمتثال يف برنامج األمم املتحدة للبيئة فيما يتعلق جبداول أعمال اجتماعات الشبكة 
يمية واملشاركة فيها، حضور اجتماع واحد على األقل من اجتماعات الشبكة اإلقليمية يف اإلقليم اإلقل

املعني له كل عام والعمل، حيثما يكون ذا صلة، كجهة اتصال ألمانة األوزون لزيادة املساعدة لكل بلد 
 املناطق دعم وكجزء من هذا اجلهد وللمساعدة يف.  قبيل أي اجتماع ذي صلة باألوزوناملنطقةيف 

وتوفري االتساق يف املشاركة التارخيية ألمانة األوزون يف اجتماعات اللجنة التنفيذية، أسند إىل السيد 
، بعمله يف أمانة األوزون من املكتب اإلقليمي لربنامج األمم اختباريةفترة لبول هورويز االضطالع، 

  .املتحدة للبيئة ألمريكا الشمالية
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  الجتماع احلادي والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريالعروض استضافة ا  -هاء 
، ويف ضوء العدد الكبري من االجتماعات ذات الصلة جبدول أعمال البيئة ١٧/٤٧وفقاً للمقرر   - ٨٣

الدويل، كانت أمانة األوزون على اتصال باألطراف للعمل على البدء مبكراً يف التخطيط الجتماعات 
 الصدد، تود األمانة إبالغ مجيع األطراف بأا قد تلقت عروضاً مهمة ويف هذا. األطراف القادمة

وقد ترغب . الستضافة االجتماع احلادي والعشرين لألطراف من مصر ومجهورية ترتانيا املتحدة
األطراف يف مناقشة هذين العرضني فيما بينهم ومع احلكومات املعنية مع مراعاة، يف نفس الوقت، إىل 

  .در قرار رمسي مبكان هذه االجتماعات من االجتماع العشرين لألطرافأنه يتعني أن يص
االجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول مونتريال واالجتماع الثامن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية   -واو 

  فيينا
أجرت األمانة مناقشات مفيدة مع حكومة قطر بشأن االجتماع العشرين لألطراف وسوف   - ٨٤
 األنشطة عن مستكمالً للفريق العامل املفتوح العضوية خالل اجتماعه الثامن والعشرين م تقريراًتقد

  .واملناسبات املقررة هلذا االجتماع
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  املرفق األول

   ن-اقتراح مقدم من اجلماعة األوروبية الختاذ قرار بشأن بروميد الربوبيل 

   ن-ربوبيل التعديل القادم احملتمل يف الربوتوكول فيما يتعلق بربوميد ال

 العمل الذي اضطلع به فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة إذ يالحظ مع التقدير  
  ،)١٨/١١املقرر  (٢٠٠٧اخليارات التقنية املعنية باملواد الكيميائية التابعة له يف تقريرها املرحلي لعام 

بة انبعاثات املواد  أن كل طرف قد وافق يف إطار بروتوكول مونتريال على مراقوإذ يذكر  
  املستنفدة لألوزون دف التخلص التدرجيي منها،

 على تثبيط إنتاج وتسويق ١٠/٨ أن مجيع األطراف قد شجعت مبقتضى املقرر وإذ يذكر  
  املواد املستنفدة لألوزون اجلديدة،

 خطوات مالئمة مبوجب ١٠/٨ أنه يتعني على األطراف أن تتخذ، مبقتضى املقرر وإذ يذكر  
وتوكول لضمان مراقبة املواد اجلديدة اليت تفرض خطراً كبرياً على طبقة األوزون والتخلص الرب

  التدرجيي منها،
 يطلب من األطراف أن حتث الصناعة واملستعملني على النظر يف ١٣/٧ أن القرار وإذ يذكر  

كنة اقتصادياً بصورة  ن يف التطبيقات اليت ال تتوافر هلا بدائل مم-احلد من استخدام بروميد الربوبيل 
  أكرب وصديقة للبيئة،

ن  - الربوبيل عدم وجود تبليغ سنوي من األطراف فيما يتعلق بربوميديف االعتباروبعد أن أخذ   
  بالنظر إىل أنه ليس من املواد اليت ختضع للمراقبة،

 أن ٢٠٠٧ملرحلي لعام  ا أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدر يف تقريرهوإذ يالحظ  
 طن متري ٢٠ ٠٠٠بات قد تصل إىل ي ن الستخدامات املذ-اإلنتاج واالستهالك من بروميد الربوبيل 

 طن متري وأن من املتوقع أن يزداد االستهالك واالنبعاثات زيادة ١٠ ٠٠٠واالنبعاثات ذات الصلة إىل 
  كبرية يف املستقبل،

 ضمن ٢٠٠١ادي قد أبلغ عام  أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصوإذ يالحظ كذلك  
أن "  ن-تقرير فريق املهام املعين بإمكانيات السوق اجلغرافية وتقديرات االنبعاثات من بروميد الربوبيل "

 غري مستنفدة اًلتطبيقات اليت تستخدم عادة مواداً مستنفدة لألوزون وموادلهذه املادة تسوق بشدة 
  لألوزون،
 يعتقد من االستنتاجات اليت توصل إليها مؤخراً أن املواد  أن فريق التقييم العلميوإذ يدرك  

املربومة تسهم إسهاماً كبرياً يف جمموع برومني االستراتسفري وتأثرياته على أوزون االستراتسفري، وأن 
  اإلنتاج الكبري من هذه املواد ميكن أن يؤدي إىل تفاقم استنفاد األوزون،
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 ن تقع يف نطاق -تنفاد األوزون يف بروميد الربوبيل  أن إمكانيات اسوإذ يأخذ يف االعتبار  
  املواد األخرى اليت ختضع للمراقبة بالفعل مبقتضى بروتوكول مونتريال،

 أن إدراج أي مواد جديدة يف الربوتوكول يتطلب تعديل الربوتوكول وأنه يتعني وإذ يدرك  
أشهر على األقل من اجتماع إبالغ اقتراحات التعديل لألطراف بواسطة أمانة األوزون قبل ستة 

  ، مثل هذا االقتراحينظر يفاألطراف الذي س
   أن التعديالت السابقة للربوتوكول مشلت حزم من املوضوعات وليس تدابري منفردة،ىوإذ ير  
 ن بوصفه مادة خاضعة للمراقبة فيما يتعلق -أن ينظر يف إدراج بروميد الربوبيل   - ١  

وكول بصرف النظر عن موعده وحمتواه، واختاذ، يف نفس الوقت، اخلطوات بالتعديل القادم التايل للربوت
  الواردة يف الفقرات التالية؛

 تثبيط إنتاج وتسويق ١٠/٨ و٩/٢٤أن يطلب من األطراف متشياً مع املقررين   - ٢  
 ن وقصر استخدامه على تلك التطبيقات اليت ال تتوافر هلا مواد أو تكنولوجيات -بروميد الربوبيل 

  ديلة أكثر مالءمة من الناحية البيئية؛ب
ت اخلاضعة لوالياا على تطبيق ممارسات آأن يطلب من األطراف حث املنش  - ٣  

 ٢٠٠١ ن يف تقريره لعام -استخدام رشيدة على النحو الذي حدده فريق املهام املعين بربوميد الربوبيل 
   حيثما ميكن من الناحيتني التقنية واالقتصادية؛ ن-يف احلاالت اليت يتعني فيها استخدام بروميد الربوبيل 

 ن مع -أن حيث األطراف على التبليغ عن إنتاجها واستهالكها من بروميد الربوبيل   - ٤  
 ن ليس اآلن من املواد اخلاضعة للرقابة مبقتضى بروتوكول -اإلدراك الكامل بأن بروميد الربوبيل 

  ل؛مونتريال إال أنه قد يصبح كذلك يف املستقب
أن يطلب من فريق التقييم العلمي وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي حتديث   - ٥  

  . ن يف حالة حدوث أية تطورات جديدة ذات صلة-استنتاجاما بشأن بروميد الربوبيل 
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  املرفق الثاين

اقتراح مقدم من كندا الختاذ مقرر بشأن وضع جدول أعمال متعدد السنوات الجتماع 
 يف بروتوكول مونتريال وملعاجلة قضايا السياسات الرئيسية اليت حتددها األطراف
  األطراف

 أن االجتماع الثامن عشر لألطراف يف بروتوكول مونتريال قد سلم، يف مقرره إذ يذكر
 باحلاجة إىل معاجلة القضايا الرئيسية ذات الصلة مبستقبل الربوتوكول ومؤسساته، وأن تلك ١٨/٣٦

ت بعد ذلك باستفاضة أكرب من جانب األطراف خالل احلوار الذي استمر يومني القضايا قد نوقش
  املنعقد قبيل االجتماع السابع والعشرين للفريق العامل املفتوح العضوية مباشرة يف نريويب، كينيا،

 النتائج األوىل ملناقشات األطراف بشأن مستقبل بروتوكول مونتريال، ويسلم وإذ يذكر
ة القضايا اليت حددا األطراف لضمان استمرار جناح بروتوكول مونتريال وضمان باحلاجة إىل معاجل

  سالمة طبقة األوزون يف املستقبل،
  :أن يضع خطة العمل التالية

  النظر فيما تبقى من إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون؛  )أ(
  النظر يف مصارف وخمزونات املواد املستنفدة لألوزون؛  )ب(
نظر يف املواد واالستقرار طويل األجل الالزم للربنامج العاملي للرصد العلمي والتبليغ ال  )ج(

  عن حالة طبقة األوزون؛
  النظر يف تطور عمل الصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونتريال وأمانته؛  )د(
هذه النظر يف احلاجة يف املستقبل لعمل اهليئات الفرعية لربوتوكول مونتريال ونطاق   )ه(

اهليئات وهي فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وفريق التقييم العلمي، وفريق تقييم التأثريات 
  البيئية؛

بروتوكول مونتريال ومؤسساته الرئيسية مبا ] رصد أو اإلشراف على[النظر يف إدارة   )و(
  يف ذلك أمانة األوزون وجلنة التنفيذ؛

  .افظة على االمتثال، ومكافحة االجتار غري املشروعالنظر يف الوسائل الكفيلة باحمل  )ز(

___________  


