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االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية 
 فيينا لحماية طبقة األوزون

راف في االجتماع السادس والعشرون لألط
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون

 1172 تشرين الثاين/نوفمرب 17-71باريس، 
 

مسائل مطروحة على مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه العاشر وعلى االجتماع 
 هاالسادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال لمناقشتها ومعلومات لإلحاطة ب

 مذكرة من األمانة

 إضافة

 مقدمة - أوالا 

منذ إعداد مذكرة األمانة  ةاملنجز  األعمال اإلضافيةمن هذه اإلضافة  ثانيا   الفرعيلخص  - 7
(UNEP/OzL.Conv.10/2-UNEP/OzL.Pro.26/2)  ويتعلق الفرع. 1172أكتوبر تشرين األول/ 71وقبل 
املشرتك القادم العاشر ملؤمتر األطراف يف االجتماع يف  ،ة األوزونربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقب

حتديثا  الفرع يتضمنو السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. و اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون 
وبدائل املواد  معلومات عن املسائل املتعلقة بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،لل

 .ومسائل أخرى ،االستخدامات احلرجةو االستخدامات الضرورية  إعفاءات املستنفدة لألوزون، وتعيينات
يقدم الفرع و  املشرتك، معلومات إضافية عن اجلزء الرفيع املستوى من االجتماععلى  ثالثا   الفرعحيتوي و  - 1

 انتباه األطراف.  أن توجه إليهااألمور اليت تود األمانة  عن حتديثا للمعلوماتالرابع 
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لمحة عامة عن البنود المدرجة في جدول أعمال االجتماع السادس والعشرين لألطراف في  - ثانياا 
 بروتوكول مونتريال

)أ( من جدول األعمال  4تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال )البند  - ألف
 المؤقت للجزء التحضيري(

التقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل المعنية بتجديد الموارد، التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم 
 االقتصادي

 ا  تكميلي ا  تقرير  ،فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد، التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديأعدت  - 3
لتجديد موارد الصندوق ية حتياجات التمويلالتقييم ا بشأن 1172مايو أيار/ يفالفريق الصادر عن  تقريرلل

سنوات الثالث ال يتالالزمة لفرت لتمويل اإلرشادية ا مبالغدد حي، 1171-1172تعدد األطراف للفرتة امل
ستجيب التقرير التكميلي لالقرتاحات اليت قدمها الفريق العامل املفتوح . وي1113-1117و 1172-1111

 .التفصيلزيد من مبالفريق لكي يتناوهلا الرابع والثالثني  العضوية يف اجتماعه
لعام  من تقرير الفريق 6 اجمللديف  الوارد، املوارد تجديدعنية بعمل املال لفرقةالتقرير األويل  وقد ُعرض - 2

يقة وث بصفة التقرير متاح أيضا  و الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني.  ، على1172
يف املرفق الثاين من اإلضافة  له تنفيذي وأُدرج موجز ،الجتماع السادس والعشرين لألطرافلمعلومات أساسية 
املقدمة له علومات املو ملناقشتها الفريق العامل املفتوح العضوية على املطروحة  املسائل عنإىل مذكرة األمانة 

سبقة امل الصيغة تشر نُ و . (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1)يف اجتماعه الرابع والثالثني  لالطالع عليها
تشرين  7ألمانة يف لشبكي لملوقع اا ات يفجتماعاخلاصة باال بوابةللموجز التنفيذي للتقرير التكميلي على ال

قد ترغب األطراف و التنفيذي للتقرير التكميلي يف املرفق األول هلذه اإلضافة.  املوجز ويرد. 1172 /أكتوبراألول
 وارد.املالتقرير التكميلي يف مناقشتهم بشأن جتديد  وكذلكنظر يف املعلومات الواردة يف التقرير األويل يف ال

)ب( من جدول األعمال  4من بروتوكول مونتريال )البند  2المسائل المتصلة باإلعفاءات من المادة  - باء
 المؤقت للجزء التحضيري(

 2112و 2112لعامي  تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية - 1
بعد االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدمت الصني معلومات إضافية عن  - 2

االستخدامات  من أجلمن رابع كلوريد الكربون  طنا   01ضرورية الستخدام ستخدامات تعيينها إلعفاء ا
فريق التكنولوجيا والتقييم  مل يتمكنالتقييم األويل، يف و . 1176و 1172 عامي املختربية والتحليلية يف كل من

 .طنا   01 البالغة ةاملطلوب الكمية لتربير ضرورةعلومات امل عدم كفاية بسبب ،عفاءاإلالتوصية ب مناالقتصادي 
 إعادةالتابعة له فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية وأجرى  - 6

 1172لعام  التعينيخفضت الصني و لمعلومات اإلضافية اليت قدمتها الصني. مع إيالء االعتبار ل للتعيني،تقييم 
. السنتني املذكورتنيلكل من  ا  طن 01 الكميتني األصليتني البالغتنيمن  ،ا  طن 11إىل  1176ولعام  ا  طن 21إىل 

 1172حبلول عام  ـخطة عمل الوقاية من تلوث املياهل لالتنفيذ الكام على الرغم من أن من املتوقع أن يستلزمو 
كمية رابع كلوريد تعيينها إىل متوسط  ، خفضت الصني زيادة يف استخدام رابع كلوريد الكربون ملراقبة نوعية املياه

جهودها إلعادة  أيضا  ضاعفت السنوات الثالث املاضية، و  خالللنفس الغرض  اليت كانت ُتستخدمالكربون 
عن استخدام  بعيدا   االنتقالد من واستحداث معايري جديدة من شأهنا متكني البلاملعايري ذات الصلة  النظر يف

تقرير تعيينات ’’بعنوان  1172أكتوبر تشرين األول/ الصادر من الفريق يف تقريرال ويرد يفرابع كلوريد الكربون. 
 يم.شرح مفصل إلعادة التقي ‘‘الضرورية: التقييم النهائياالستخدامات 
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املقدمة يف عام  التعييناتمجيع  بشأن للفريقنة والتوصيات النهائية الكميات املعي   7اجلدول  وترد يف - 1
الكميات ب التوصية لعدم قدرته عناألسباب اليت قدمها الفريق  شرح موجزيف حواشي اجلدول  ويرد. 1172

 نة.املعي  
 7 اجلدول

ورابع كلوريد الكربون المقدمة في عام كلورية فلورية الكربون لمركبات ال الضروريةتعيينات االستخدامات 
 2112و 2112فيما يتعلق بعامي  2114

 (ةرتيامل باألطنان)

 الطرف

الكمية 
املوافق عليها 

 1172لعام 

التعيينات 
 1172لعام 

الكمية املوصى 
 1172هبا لعام 

التعيينات 
 1172لعام 

الكمية املوصى 
 1176هبا لعام 

العاملة بموجب األطراف غير 
 2من المادة  1الفقرة 

  

  – 12 12 22 االحتاد الروسي )الفضاء اجلوي(
   12 12 22 المجموع الفرعي

األطراف العاملة بموجب 
 2من المادة  1الفقرة 

  

الصني )أجهزة استنشاق 
 باجلرعات املقننة(

  – )أ(721567 171532 132512

الصني )االستخدامات املختربية 
 ية(والتحليل

مل يتمكن الفريق  11 )ب(21 21 –
 )ج(من التوصية

 – 11 161567 101532  المجموع الفرعي
 – 11 331567 311532  المجموع

من مركبات الكربون الكلورية فلورية لصنع أجهزة  طنا   32513مل يتمكن الفريق من التوصية بالكمية البالغة  )أ(
النشطة البيكلوميثاسون وااليزوبرينالني والسالبوتامول وكروموغيلكات الصوديوم. وكان االستنشاق باجلرعات املقننة من املكونات 

 1172اجلرعات املقننة من مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عامي بمن املتوقع أن يزداد الطلب على أجهزة االستنشاق 
يف املائة فقط من املرضى كانوا يستخدمون  71و بسبب ازدياد الرتكيز على العالج بأجهزة االستنشاق؛ وتبني  أن حن 1172و

 .1171اجلرعات املقننة يف عام بأجهزة استنشاق 
مبا ينطوي عليه تكرار التكنولوجيا البديلة من صعوبة بسبب وجود شوائب يف  ، اعرتافا  طنا   21يوصي الفريق بإعفاء  )ب(

الصني واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف بشأن املذيبات يف الصني؛ وبأن اتفاق الصندوق املتعدد األطراف بني 
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية مل يشمل التخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون يف االستخدامات 

الصني لتقدير الكميات  ؛ وهنج العمل من األعلى إىل األسفل الذي تستخدمه13/6املختربية والتحليلية؛ واالتساق مع املقرر 
 املطلوبة. ويثين الفريق على التزام الصني بتخفيض الكميات املعي نة.

يعتقد الفريق أن أي تعيينات لالستخدامات الضرورية ينبغي أن تقد م قبل سنة من السنة اليت يكون مطلوبا هلا، وملدة  )ج(
ل على املوافقة، واستحداث معايري اختبار جديدة، ميكن أن تقد م يف تزيد على سنة واحدة. ونظرا للوقت املتوقع الالزم للحصو  ال

 . 1176معلومات حمد ثة عن حالة عملية املوافقة، إىل جانب التعيينات لإلعفاءات يف عام  1172عام 
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ية التوصيات النهائيف و  اليت أجراها الفريقتقييم القد ترغب األطراف يف النظر يف إعادة و  - 2
الصني خالل االجتماع الرابع والثالثني هبا  قدمته بالصيغة اليت ،الصلة مشروع املقرر ذو ويرد للفريق.
من الوثيقة  ثانيا   رعــــالفيف  /]باء[16رر ـــــروع املقـــــاره مشــــــــبباعت ،ةـــــــوح العضويـــــاملفت لــــالعام للفريق

UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3. 
 2112و 2112الحرجة لعامي  ينات إعفاءات االستخداماتتعي - 2

يد امليثيل من ثالثة أطراف حرجة لربومإلعفاءات استخدامات تعيينات  71دمت قُ ، 1172يف عام  - 0
تحدة األمريكية( وثالثة من الربوتوكول )أسرتاليا وكندا والواليات امل 2من املادة  7عاملة مبوجب الفقرة غري 

جلنة اخليارات التقنية وأجرت )األرجنتني والصني واملكسيك(.  2من املادة  7جب الفقرة عاملة مبو أطراف 
توصياهتا املؤقتة يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح  للتعيينات، وعرضت الربوميد امليثيل تقييم

األطراف اليت قدمت ني مناقشات ثنائية. واستمرت املناقشات بعد ذلك بخالله جرت  الذيالعضوية، 
لجنة توصيات هنائية ال لكي تقدم للتعييناتإعادة تقييم  حول املعلومات الالزمة ألي عمليةواللجنة  التعيينات

 ألطراف السادس والعشرين.اجتماع نظر فيها الي
وذلك، يف مجلة  1172أغسطس آب/ 11إىل  72من عت اللجنة يف فرانكفورت، أملانيا، اجتمو  - 71

طراف األ املقدمة منلمعلومات اإلضافية إيالء االعتبار لعادة تقييم تعيينات االستخدامات احلرجة مع إلأمور، 
الصادر من تقرير اليف واللجنة، مبا يف ذلك التوصيات النهائية،  يقالتقرير النهائي للفر ويرد . اليت قدمت التعيينات

تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لالنهائي التقييم ’’بعنوان  1172أكتوبر الفريق يف تشرين األول/
 .1172أكتوبر تشرين األول/ 1 اإللكرتوين يفألمانة اعلى موقع  املنشور، ‘‘1172لعام  واملسائل ذات الصلة

، عند االقتضاء، يف حواشي اجلدول ذات الصلة ويردق. ة للفريالتوصيات النهائي 1يف اجلدول وترد  -77
قد ترغب األطراف يف النظر يف و الكميات املعينة. بللجنة لعدم التوصية اها تاليت قدمسباب ملخص لأل

 ألطراف السادس والعشرين. اجتماع ينظر فيه ا يكالتوصيات النهائية وإعداد مشروع مقرر ل
 1اجلدول 

 2112ي موجز التعيينات والتوصيات النهائية بشأن إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعام
 2114المقدمة في عام  2112و

 )باألطنان املرتية( 
، 2املادة  7األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 

 والقطاع املعين
التعيينات لعام   

1176 
الكمية املوصى هبا 

 1176لعام 
 أسرتاليا  - 7

 شتالت الفراولة
   

105161 
 
[105161] 

 نداك - 1
 شتالت الفراولة

  25167 [25167] 

 الواليات املتحدة األمريكية  - 3
 فاكهة الفراولة

 حلم خلنزير املعاجل

   
1375221 

35121 

 
[1375221] 
[35121] 

 [228.911] 228.911   المجموع
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 ، 2املادة  7األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
 والقطاع املعين

التعيينات لعام   
1176 

الكمية املوصى هبا 
 1176لعام 

 األرجنتني - 2
 ة الفراولةفاكه

 الفلفل األخضر والطماطم

   
7115111 
7225111 

 
 )أ(]صفر[
 )ب(]صفر[

 الصني - 2
 الزجنبيل يف احلقول املفتوحة

 الزجنبيل يف البيوت احملمية

   
015111 
315111 

 
[01] 
 )ج([12]

 املكسيك - 6
 مستنبتات توت الُعل يق

 مستنبتات الفراولة

   
115111 
115111 

 
 )د([275272]
 )ه([235230]

 [189.821] 212.111   المجموع
بعد إعادة تقييم املعلومات اإلضافية املقدمة من الطرف، رأت اللجنة أن املعلومات، مبا يف ذلك األدلة واملراجع إلثبات  )ب( )أ(،

 راء تقييم كامل.تزال غري كافية لتمكني اللجنة من إج أن البدائل املتوفرة ليست فعالة فيما يتعلق بظروف التعيني، ال
للمرت املربع، الذي تستخدمه الصني للزجنبيل املزروع يف  غراما   21باستخدام املعدل  طنا   12أُوصي بالكمية البالغة  )ج(

للمرت املربع الذي اقرتحه الطرف. وعلى الرغم من أنه مت إثبات فعالية عدة بدائل   غراما   21من املعدل  احلقول املفتوحة، بدال  
فإن هذه البدائل ليست مسجلة ألغراض االستخدام احملدد، والبدائل غري الكيميائية األخرى واألغشية احلاجزة ليست  كيميائية

 يف الوقت الراهن. واقتصاديا   جمدية تقنيا  
صة بالنمو تشمل الكميات االحتمالية اخلا الكمية املوصى هبا يف احلالتني كليتهما أقل من الكمية املعي نة، ألهنا ال )ه( )د(،

 ، بالنظر إىل النتائج اإلجيابية لالختبارات.، إذ من املمكن توقُّع أن يتم اعتماد البدائل سريعا  1172املمكن يف الصناعات يف عام 

)ه( من جدول  4اإلطالقات ونواتج التحلل وفرص خفض إطالقات المواد المستنفدة لألوزون )البند  - جيم
 األعمال المؤقت للجزء التحضيري(

مؤمتر مذكرة األمانة عن املسائل املطروحة ملناقشتها واملعلومات املقدمة لالطالع عليها يف كما ورد يف  - 71
األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه العاشر واالجتماع السادس والعشرين لألطراف، قدم االحتاد األورويب يف 

اإلطالقات ونواتج التحلل وفرص بشأن  مقرروية مشروع االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العض
بعض املواد املستنفدة لالتفاوت بني االستهالك املبلغ عنه ب املتعلقة الشواغلملعاجلة وذلك ، طالقاتاإلخفض 

 اليت مت الكشف عنها يف الغالف اجلوي، مبا يف ذلك املواد املستنفدة لألوزوناملقاسة تركيزاهتا و لطبقة األوزون 
اسعة و االحتاد األورويب أن املناقشات كانت  رمسية بني األطراف املهتمة، ذكر بعد مشاورات غريو . ديثا  ح

اآلثار  تقييم فريق هصدر سييف ضوء تقرير جتميعي  إجراء تنقيحتطلب املقرر قد يالنطاق. وأشري إىل أن مشروع 
مشروع املقرر  لنظر يفن االسادس والعشرو ألطراف اجتماع ا وتقرر أن يواصلالبيئية وفريق التقييم العلمي. 

 .UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3من الوثيقة  ثانيا   الفرع[ يف واو]/16بوصفه املقرر 
األدلة املستقاة من الوثيقة املعنونة  قدمها فريق التقييم العلمي، وحتديدا  ويف ضوء األدلة العلمية اليت  - 73

التقييم العلمي الستنفاد ، اليت تلخص الرسائل والنتائج الرئيسية الصادرة من ‘‘تقييم من أجل صانعي القرار’’
املواد  اتإطالقمسألة ، قرر االحتاد األورويب أن 1172سبتمرب أيلول/ 71 الذي أُطلق يف، 1172األوزون لعام 

منفصلة عن مسألة ل عامينبغي أن تُ إلنتاجها واستخدامها واملنتجات املشرتكة واملنتجات الثانوية  املهلَجنة
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نبعاثات وتركيزات هذه املواد يف الغالف اجلوي، وكذلك فالاملواد املستنفدة لألوزون وبدائلها.  حتللمنتجات 
 درجات متفاوتة من األمهية واالستعجال. ، لتصدي هلاوالرامية إىل ااإلجراءات املرتبطة هبا 

 املقرر: مشروع إىل مقررين جديدين مها[ واو]/16األصلي  املقررمشروع  مت تقسيم، لذلك ووفقا   - 72
الثانوية، وفرص أو  ةشرتكامل املنتجاتمن اإلنتاج، مبا يف ذلك  املهلَجنة املتأتيةإطالق املواد  بشأن[ حاء/]16

يف  ويرد مشروعا املقررين كالمهاوآثارها.  التحللمنتجات بشأن [ طاء]/16 املقررحلد من اإلطالقات؛ ومشروع ا
، (UNEP/OzL.Conv.10/3/Add.1-UNEP/OzL.Pro.26/3/Add.1الوثيقة جتميع مشاريع املقررات ) إضافة إىل

 ألطراف السادس والعشرين. اجتماع ي املقررين قبل االنظر يف مشروع منلتمكني األطراف  وذلك
قت للجزء )و( من جدول األعمال المؤ  4المستنفدة لألوزون )البند  المسائل المتعلقة ببدائل المواد - دال

 التحضيري(
 بدائل المواد المستنفدة لألوزون التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن - 1

التقرير األويل لفريق  مت عرض ومناقشةيف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية،  - 72
وقد أُدرج . 12/2للمقرر  عد وفقا  ملواد املستنفدة لألوزون، الذي أُ التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل ا

وثيقة معلومات أساسية الجتماع بصفة  أيضا  وهو مدرج ، 1172عام ل الفريقمن تقرير  2يف اجمللد  التقرير
املسائل  بشأن يف اإلضافة إىل مذكرة األمانةاملذكور لتقرير لدرج املوجز التنفيذي أُ و  ،ألطراف السادس والعشرينا

يف اجتماعه الرابع العضوية ملناقشتها واملعلومات املقدمة له لالطالع عليها  املفتوحاملطروحة على الفريق العامل 
 للفريق اإلرشادزيد من امللتقدمي  وقد أنشئ فريق غري رمسي. (UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/2/Add.1)والثالثني 

 ن. السادس والعشرو ألطراف اجتماع ي ينظر فيها اكل لتقريره وضع الصيغة النهائية بشأن
 واملسامهاتاألخرى وكذلك التعليقات  اإلرشادات هاعتبار يف اللفريق التابعة فرقة العمل  وقد وضعت - 76

على  هنسخة مسبقة من تشر ، نُ ا  هنائي ا  تقرير وأعدت ، 1172أغسطس آب/املكتوبة اليت قدمتها األطراف يف 
التنفيذي للتقرير النهائي يف املرفق  ويرد املوجز. 1172أكتوبر تشرين األول/ 71 يفمانة املوقع اإللكرتوين لأل
 قد ترغب األطراف يف النظر يف التقرير النهائي للفريق ومناقشة أي إجراء مناسب.و الثاين هلذه اإلضافة. 

االنتقال من المواد لتعزيز  18/2من المقرر  8المعلومات المقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة  - 2
 المستنفدة لألوزون بما يقلل إلى الحد األدنى من اآلثار البيئية

االجتماع الرابع والثالثني للفريق انعقاد ، حبلول موعد طرفا   72 قدم، 12/2 املقرر من 3للفقرة  وفقا   - 71
االنتقال بتعزيز  ، املتعلق70/6من املقرر  0للفقرة  ، معلومات عن تنفيذ هذه األطرافالعامل املفتوح العضوية

وقامت . التقنيات الالزمةأينما تتوفر من املواد املستنفدة لألوزون مبا يقلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية 
 اإلضافتانو  UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4)األمانة بتجميع املعلومات الواردة يف مذكرة إعالمية وإضافتني 

Add.1 وAdd.2) . وطلبت من األمانة أن تعد موجزا  التقارير  يف يف االجتماع الرابع والثالثني، نظرت األطرافو 
 حىت مبا يف ذلك أي معلومات إضافية تلقتها، باستخدام أحدث املعلومات املقدمة من األطراف لكل التقارير

 .1172أغسطس آب/ 31
اثنان قد م ، أطرافستة  املقدمة منضافية اإلات علومامل، مبا يف ذلك املوجز املطلوبأعدت األمانة  وقد - 72

معلومات بشأن  الذي قدماألطراف الستة االحتاد األورويب،  أحد هذهكان و ا السابقة. منها حتديثات لتقاريرمه
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نيابة عن مخس بال ومعلومات أكثر حتديدا   دولة 12 نطبقة على دوله األعضاء البالغ عددهاالتدابري التنظيمية امل
 .12/2 للمقرر استجابةمعلومات  طرفا   13وبذلك قدم ما جمموعه ضاء. دول أع

يف الواليات املتحدة األمريكية، من خالل دراسة أجرهتا وكالة محاية البيئة  قدمتذلك،  عن وفضال   - 70
سب حب، املوجزيف  املعلومات أيضا   هذه وترد. األطراف، معلومات تتعلق بعدد كبري من الواليات املتحدة

 عنملعلومات املقدمة من األطراف عن موجز اتقرير األمانة  UNEP/OzL.Pro.26/9ويرد يف الوثيقة قتضاء. اال
لتعزيز االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون مبا يقلل إىل احلد األدىن من اآلثار  70/6من املقرر  0تنفيذها للفقرة 

املعلومات اإلضافية جتميع  UNEP/OzL.Pro.26/INF/4 يف الوثيقةيرد ، و (12/2املقرر من  3)الفقرة البيئية 
 الواردة.

 الوثيقة وثائق املعلومات املرتبطة هبا، مبا يف ذلكوكذلك  املوجزوثيقة وقد ترغب األطراف يف النظر يف  - 11
UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/4 ومناقشة أي إجراء مناسب.وإضافتاها ، 

يسين المشاركين وأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان إعادة ترشيح وإعادة تعيين الرئ - هاء
 )ح( من جدول األعمال المؤقت للجزء التحضيري( 4الخيارات التقنية التابعة له )البند 

وجلان ديدة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي اجلختصاصات ال، وكذلك ا13/71 للمقرر وفقا   - 17
جلان و  قام الفريق، 12/2 املقرراليت اعتمدهتا األطراف يف  التابعة له هليئات الفرعية املؤقتةاخليارات التقنية وا

مسألة ، وكذلك احلالينيعضاء األتعيني ترشيح وإعادة إعادة مسألة  بأعمال بشأناخليارات التقنية التابعة له 
على أن كل ختصاصات المن ا 2-1و 3-1 وينص البندان. االقتضاءسب حبالرتشيحات والتعيينات اجلديدة، 

ملدة  التعيني إمكانية إعادةمع  ،ينبغي أن يكون ملدة أربع سنواتاملشاركني وأعضاء الفريق وجلانه لرؤساء تعيني ل
بشأن تعيني الرؤساء املشاركني للفريق وجلانه، وكبار اخلرباء يف  املقرراتيف عدد من و أربع سنوات أخرى. 

املعلومات هذه املذكرة  من 13إىل  17األمانة يف الفقرات  وتوجزات التعيني. فرت حددت األطراف  (7)الفريق،
 .لألطراف يف مداوالهتااليت قد تكون ذات فائدة  حاليا  املوجودة 

لتكنولوجيا والتقييم اثنني من الرؤساء املشاركني لفريق افرتة تعيني  1172 عامنهاية وستنتهي ب - 11
يف هناية عام  تنتهي أيضا  وسرئيسني مشاركني. كوالسيدة مارتا بيزانو،   ويربزالمربت ك السيداالقتصادي، مها 

وتكييف اهلواء واملضخات لتربيد جنة اخليارات التقنية املعنية باكرئيس مشارك للفرتة تعيني السيد كويربز   1172
 ربوميد امليثيلات التقنية املعنية باملشارك للجنة اخليار تعيني السيدة بيزانو باعتبارها الرئيس  وستستمر فرتة، احلرارية

رئيس مشارك أو رئيسني مشاركني بشأن تعيني  مقررا   تتخذ األطراففمن املتوقع أن  ولذا. 1171حىت عام 
يف  األطراف رات قد ترغبمقر اختاذ أي  عالوة علىسب االقتضاء، حب، والرؤساء املشاركني للجنتنيفريق لل

 .13/71 املقررمن  77و 71و 0الفقرات  وفقا  يارات التقنية تعيني أعضاء جلان اخل بشأن اختاذها
الختصاصات اليت قد ترغب وبنود ا الراهنوالوضع  التارخيية ذات الصلة واملمارساتاملعلومات وتشمل  - 13

ما  الرؤساء املشاركنيتعيني(  عادةتعيني )أو إ( و ترشيح إعادةأو بعني االعتبار يف ترشيح ) يف أخذهااألطراف 
 :يلي

ه ، الحظت األطراف أن7001يف االجتماع الرابع لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف عام  )أ(
لذلك، كان  وفقا  و من دولة نامية. أحدهم مشاركون، ينبغي أن يكون ثالثة رؤساء تقييم فريق كل ل سيكون

                                                           
 (.1173) 12/1(، و1171) 12/70(، و1177) 13/17(، و1171) 11/11تشمل املقررات ذات الصلة املقررات  (7)
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 7العاملة مبوجب الفقرة  ن من األطراف غرينولوجيا والتقييم االقتصادي منذ تأسيسه رئيسان مشاركافريق التكل
  الكارييب )حاليا  و مشارك واحد من منطقة أمريكا الالتينية )الواليات املتحدة وهولندا( ورئيس  2من املادة 
من املادة  7الفقرة من األطراف غري العاملة مبوجب  ثالثة رؤساء مشاركونفريق التقييم العلمي ل وكانكولومبيا(. 

الشمالية( ورئيس  يرلنداوآمن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  وواحدملتحدة ن من الواليات ااثنا )حاليا   2
فريق تقييم اآلثار كان ل)حاليا توغو(، و  من منطقة أفريقيا 2من املادة  7مبوجب الفقرة مشارك من طرف عامل 

نيوزيلندا( و  ملكة املتحدةامل )حاليا   2من املادة  7من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  رئيسان مشاركانالبيئية 
مت احلفاظ على التوازن اإلقليمي منذ عام و الصني(.  آسيا واحمليط اهلادئ )حاليا   منطقة منواحد مشارك ورئيس 
 ؛7001

حنو أن يكون  ينبغيأن حجم عضوية الفريق  علىختصاصات المن ا 7-7-1 ينص البند )ب(
. بفعالية للفريق أن يعملرؤساء مشاركني، لكي يتسىن  عضوا ، مبا يف ذلك رئيسان مشاركان أو ثالثة 72-11

من   2-1و ؛جلنةورئيسني مشاركني لكل الرؤساء املشاركني للجان اخليارات التقنية؛ الفريق شمل وينبغي أن ي
بني  التوازنأو للجان، مع مراعاة  الرؤساء املشاركني للفريق تتوفر يفكبار اخلرباء يف جماالت خربة حمددة ال 

كبار من  أعضاء  3و مشاركونرؤساء  3، من بينهم عضوا   70 ريق حاليا  لفويضم اني والتوازن اجلغرايف. اجلنس
جان ولل رئيسان مشاركان لكل منها،والتربيد  والرغاوىاملواد الكيميائية املعنية باخليارات التقنية  وللجاناخلرباء. 

 ا؛رؤساء مشاركون لكل منه 3يثيل بروميد املو اهلالونات واملعنية ب ةاخليارات التقنية الطبي
إعادة  أن تتموإعادة التعيني. وينبغي إعادة الرتشيح ختصاصات على المن ا 3-1 البندينص و  )ج(

ملدة أربع سنوات  التعينيإعادة جيوز أن تكون و  ،بالتشاور التام مع نقاط االتصال الوطنية ذات الصلة الرتشيح
 ؛حاليا  )كحد أقصى( أو أقل 

ترشيح وتعيني الرؤساء املشاركني للفريق وجلانه وهيئاته الفرعية  لدى على أنه 2-1 بندوينص ال )د(
 يف العوامل التالية:األطراف نظر ينبغي أن تاملؤقتة األخرى، 

 خربة أو مهارات يف إدارة اهليئات التقنية وتنسيق ينبغي أن تكون للرؤساء املشاركني ‘7’
 ؛وة على حيازة اخلربة التقنية يف اجملاالت ذات الصلةعال، اآلراء فيهاوبناء توافق  شؤوهنا

كرؤساء مشاركني تقنية  أال يعمل الرؤساء املشاركون ألي جلنة خيارات  ،عادةينبغي،  ‘1’
 ؛أخرىتقنية  خياراتألي جلنة 

 تقنية؛رؤساء مشاركني للجنة خيارات ن للفريق الرؤساء املشاركو ال يكون ينبغي أ ‘3’
للجان اخليارات التقنية أن يقرتحوا على فرادى األطراف للفريق و املشاركني جيوز للرؤساء  ‘2’

 ؛خرباء للنظر يف ترشيحهم
جمِهدة ومعق دة وكذلك  وتنظيمية وتقنيةإدارية  على أعمال املشاركني الرؤساءينطوي عمل و  )ه(

مسائل  بشأن بآرائهمبقوة يتمسكون  خرباءيف اآلراء بني يف بناء توافق  رئيسيا   دورا   وهم يؤدون. إدارية وتفصيلية
وإعداد  أعمال البحثالكثري من ب أنفسهمب أن يقوموا أيضا   وليس ذلك فحسب، بل يتعني عليهمصعبة، 

وا يعكسأن استعراض تلك التقارير، و عمليات و يف تلك التقارير  املسامهاتع التقارير وضمان تنسيق اريمش
، وفرق العملتقارير جلان اخليارات التقنية  تتضمن تقارير الفريق أيضا  و يف التقارير النهائية.  ا  متوازن ا  تقييم

. ن الصفحات سنويا  عدة مئات م تضماليت  اجمللداتمن  وتشكل عددا  ، األطرافلعدة طلبات من  وتستجيب
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 ولذلك يتعني على الرؤساء. عن تنظيم اجتماعاهتم أيضا   مسؤولون فالرؤساء املشاركون عن ذلك وفضال  
على أعلى مستويات اجلودة، على النحو الذي ل الفريق اعمأ تكون أن لضمان كبريا   ا  وقت أن يكرسوا ركنياملشا

 .األطراف اليت تعقدها يف الوقت املناسب للنظر فيها يف االجتماعات ذات الصلة أهنا تنف ذ، و األطراف هتوقعت
ز والسيدة مارتا بيزانو، مها رب كوييف الوقت احلايل فإن الرئيسني  املشاركني، السيد المربت   - 12

د وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية وجلنة اخليارات التقنية يالرئيسان املشاركان للجنة اخليارات التقنية للترب  أيضا  
 من الصالحيات، يبني اجلزء 1-2 لربوميد امليثيل على التوايل. وباإلضافة إىل الفقرة الواردة أعاله )ج( من اجلزء

أيضا  أن واحدا  على األقل، واألفضل الرؤساء املشاركون للفريق مجيعهم، ال ينبغي أن يكون يف نفس  7-7-1
الوقت رئيسا  مشاركا  للجنة اخليارات التقنية، وذلك إدراكا  حلقيقة أنه رمبا تكون هناك حاالت يكون فيها من 

 أخرى يف نفس الوقت.املطلوب أن يكون الرئيس املشارك للفريق رئيسا  مشاركا  للجنة 
وهناك اعتبار آخر هام ينبغي أن تراعيه األطراف اليت ترشح أو تعيد ترشيح أو تعني أو تعيد تعيني  - 12

رؤساء مشاركني، فضال  عن أعضاء يف الفريق وجلانه، وهذا االعتبار هو مسألة التمويل. وقد وجه الفريق واألمانة 
اء املشاركني واألعضاء يواجهون صعوبات يف احلصول على التمويل لدعم انتباه األطراف إىل أن كثريين من الرؤس

الذين يواجهون  2من املادة  7عملهم، مبن فيهم الرؤساء واألعضاء من األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
. ومن املهم أن تضمن صعوبات أيضا  يف احلصول على التمويل الالزم لسفرهم حلضور االجتماعات ذات الصلة

األطراف حصول اخلرباء املرشحني واملعينني للعمل يف الفريق وجلانه )فضال  عن أفرقة التقييم األخرى( على الدعم 
 املايل الالزم من احلكومات أو املنظمات اليت ينتمي إليها كل واحد منهم.

 (2114تشرين الثاني/نوفمبر  21و 21الجزء الرفيع المستوى ) -ثالثاا 
 من جدول األعمال المؤقت للجزء الرفيع 2بيانات رؤساء الوفود ومناقشة المواضيع الرئيسية )البند   

 المستوى(
يف إطار هذا البند من جدول األعمال ستجرى يف اجتماع مائدة مستديرة وزاري ملدة تسعني دقيقة  - 16

ل مونرتيال اليت ينبغي أن تعاجلها البلدان يف مناقشة املسائل اليت تشكل التحديات الرئيسية يف إطار بروتوكو 
 العقد القادم. 

واهلدف من املناقشة يف اجتماع املائدة املستديرة الوزاري هو متكني األطراف يف بروتوكول مونرتيال من  - 11
م إجراء حوار مفتوح فيما بينها بشأن خمتلف التحديات اليت ترغب هذه األطراف يف معاجلتها يف العقد القاد

. وميكن أن تساعد هذه املناقشة يف حتديد مسائل أو قضايا حمددة قد ترغب األطراف يف 1172ابتداء  من عام 
طرحها يف اجتماعاهتا الالحقة، وسيشارك يف املناقشة خرباء من عدد من البلدان، ومنسق ومقرر لالجتماع. 

ئل اليت يرى أهنا تشكل حتديات رئيسية يف وسيقدم كل واحد من املشاركني بيانا  ملدة مخس دقائق بشأن املسا
إطار بروتوكول مونرتيال يف العقد القادم. وبعد تقدمي املالحظات، سيدعو منسق االجتماع املشاركني إىل 
املسامهة يف املناقشة التفاعلية اليت تلي ذلك. ويف هناية املناقشة يف اجتماع املائدة املستديرة، سيقدم املقرر موجزا  

 لرئيسية اليت مشلتها املناقشة للنظر فيها يف املستقبل.للنقاط ا
مالحظات  ‘‘وزيرة البيئة يف منغوليا ورئيسة مجعية األمم املتحدة للبيئة’’وستقدم السيدة ساجناسورين،  - 12

يت ا على املنجزات اليت حققها بروتوكول مونرتيال. وستكون هي أيضا  املنسق للمناقشة الهيافتتاحية موجزة تركز ف
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ستجري يف اجتماع املائدة املستديرة. وسيكون السيد فريناندو لوغريس، السفري ونائب املدير العام لوزارة 
 اخلارجية يف أوروغواي، املقرر.

 المسائل التي ترغب األمانة في توجيه انتباه األطراف إليها -رابعاا  

 2114نفاد األوزون، بدء التقييم المقدم لصانعي القرار: التقييم العلمي الست -ألف 
، 1172نفاد األوزون، يوجز التقييم املقدم لصانعي القرار الرسائل والنتائج الرئيسية للتقييم العلمي الست - 10

م شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج كيقييم العلمي والذي أصدره السيد آتقرير األربع سنوات الذي يقدمه فريق الت
، وصدر أيضا  بالنيابة عن 1172أيلول/سبتمرب  71ر صحفي يف نيويورك يوم األمم املتحدة للبيئة، يف مؤمت

السيد ميشيل جارود، األمني العام للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية. وكان يف رفقة السيد شتاينر الرئيسان 
اطة بشأن التقرير ذين قدما إحلاملشاركان لفريق التقييم العلمي، السيد بول نيومان والسيد أ. ر. رافيشانكارا، ال

وأجابا على األسئلة اليت طرحها الصحفيون يف أثناء احلدث الذي مت بثه على اهلواء مباشرة ليطلع عليه مجهور 
 أوسع.

وتوضح نتائج التقييم أن طبقة األوزون على الطريق الصحيح الستعادة حالتها يف العقود القليلة القادمة  - 31
فرة ملكافحة استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون. وقد حظيت هذه وذلك بفضل اجلهود الدولية املتضا

النتائج املشجعة بتغطية إعالمية مكثفة حيث خصصت وسائط اإلعالم املطبوعة، ووسائط البث اإلذاعي 
ى والتلفزيوين واإللكرتوين املباشر يف كل أحناء العامل مساحات واسعة والكثري من الوقت ملستمعيها لإلطالع عل

هذا التطور اإلجيايب واجلهود املبذولة حلماية طبقة األوزون بصورة عامة.  وقد أبرزت هذه التغطية اإلعالمية 
اإلجيابية الواسعة اجلهود العاملية املبذولة حلماية طبقة األوزون بصورة جيدة، كما اكسبت املسائل املتصلة 

أيلول/سبتمرب  76حافظة على طبقة األوزون املقرر له يوم باألوزون املزيد من الزخم استعدادا  لليوم الدويل للم
1172. 

 2114أيلول/سبتمبر  12اليوم الدولي للمحافظة على طبقة األوزون،  -باء 
يوم  1172احتفلت األطراف يف بروتوكول مونرتيال باليوم الدويل للمحافظة على طبقة األوزون لعام  - 37
بتنظيم خمتلف األحداث اليت مشلت  ‘‘ية طبقة األوزون: مهمة مستمرةمحا’’أيلول/سبتمرب يف إطار موضوع  76

احتفاالت توزيع اجلوائز اعرتافا  باجلهود اليت بذهلا بعض األفراد واملنظمات حلماية طبقة األوزون، ومنافسات فنية 
 ة أخرى.للطالب، وحلقات عمل تدريبية، وحلقات مناقشة يف حمطات اإلذاعة والتلفزيون من بني مجلة أنشط

وشاركت أمانة األوزون يف االحتفاالت بيوم األوزون يف كل من الصني، واهلند، وموريشيوس. وقدمت  - 31
. وقد نشرت هذه 1172أطراف عديدة تقاريرا  وموادا  يف سياق احتفاالهتا باليوم الدويل لطبقة األوزون لعام 

عليها على نطاق واسع. واألطراف األخرى مدعوة إىل أن  طالعالتقارير واملواد يف املوقع الشبكي لألمانة ليتم اال
تتقاسم مع األمانة أي تقارير، أو منشورات، أو صور، أو فيديوهات، أو أي نوع من التغطية اإلعالمية هلذه 

 .ozoneinfo@unep.orgاألنشطة بإرساهلا إىل الربيد اإللكرتوين: 

mailto:ozoneinfo@unep.org
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 لمرفق األولا

)إعادة  22/9 استجابة للمقرر الذي أعدته فرقة العمل 2114 /مايوأيارموجز تنفيذي للملحق بتقرير 
التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي المعنون: تقييم االحتياجات من التمويل و تجديد الموارد( 

 2111-2112إلعادة تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 
تقريرا  تكميليا  عن جتديد املوارد ملعاجلة املسائل الواردة يف املرفق  12/2مبوجب املقرر أعدت فرقة العمل  - 7

الثاين لتقرير الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني. وليس للتحقيقات الواردة يف التقرير أثر 
يف  الذي أعدته نفسه على النحو املشار إليه يف تقرير فرقة العملعلى احتياج جتديد املوارد، حيث سيظل 

 .12/2مبوجب املقرر  1172أيار/مايو 
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

 احتياج التمويل الكلي
 1113-1117 1111-1172 1171-1172 إلعادة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف 

 63652 22156 61052 ائم على االلتزام()اإللغاء التدرجيي الق 7احلالة 

 63652 22252 22051 )اإللغاء التدرجيي غري املمول( 1احلالة 

 2والحالة  1الحالة 
لتحديد االحتياجات من  1واحلالة  7مت تقدمي وصف وتوضيح إضافيني بشأن سيناريوهات احلالة  - 1

يف املائة  32نخفض لتحقيق هدف التخفيض بنسبة جتديد املوارد بالنسبة للبلدان ذات حجم االستهالك غري امل
مت جمددا  حبث كل  وقد الثاين. املرفقمن  7الذي حدده الربوتوكول كما طُلب يف الفقرة  1111حبلول عام 

مستويات االستهالك والتخفيض بالنسبة للبلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض على النحو الذي وردت 
من تقرير  3الذي أعدته فرقة العمل، ومن مث فإن النتائج الواردة يف الفصل  1172يو دراسته يف تقرير أيار/ما

  ال تزال صحيحة. وترد هذه النتائج للعلم يف اجلدول أدناه. 1172أيار/مايو 
 )مباليني دوالرات الواليات املتحدة(

التزامات جديدة بالنسبة للبلدان ذات حجم 
 االستهالك غري املنخفض 

لمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص )بالنسبة ل
 المجموع 1111-1172 1171-1172 فقط(
 214.5 72153 33251 )اإللغاء التدرجيي القائم على االلتزام( 7احلالة 
 528.2 77252 17252 )اإللغاء التدرجيي غري املمول( 1احلالة 

 من المرفق الثاني 2الطلبات المدرجة في الفقرة 
من  عددا  من املرفق الثاين، وقررت أن جتمع معا   1مل خمتلف الطلبات الواردة يف الفقرة درست فرقة الع - 3

بنفس املسائل تقريبا . ولذلك فإن هذا التقرير ال يتناول املسائل بنفس التسلسل الوارد يف الفقرة  اخلاصةالطلبات 
 :يلي خاصة ما وبصفة 1
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  يف املائة من  12لصرف األموال بنسبة مساوية تبلغ ُعرضت أمثلة للتمويل باستخدام جدول زمين إضايف
تكاليف املشروع بالنسبة للمرحلة الثانية من خطط إدارة اإللغاء التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 
)خطط إدارة التخلص( بعد أربع سنوات من املوافقة على املشروع. غري أن هذا اجلدول الزمين لصرف األموال 

 ق مع طرائق تنفيذ املشاريع العادية.يتس ال
  سيؤثر التباين يف النسبة املئوية ملشاريع الرغاوي يف املزج القطاعي للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص

التدرجيي على التمويل بالنسبة للبلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض؛ وقد مت حتديد مستويات التمويل 
يف املائة يف الرغاوي  71(. وتعين الزيادة أو اخلفض بنسبة 1111-1172املقبلة ) هذه لفرتيت الثالث سنوات

حبوايل ، و 7مليون دوالر على التوايل بالنسبة للحالة  23مليون دوالر و 20زيادة أو خفض التكاليف حبوايل 
ومع تباين  1احلالة و  7بالنسبة للحالة و . 1مليون دوالر على التوايل بالنسبة للحالة  33مليون دوالر و 32

النسب املئوية للرغاوي يف ختفيضات املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت متت معاجلتها، ترتاوح فعالية التكلفة 
للمرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي يف البلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض بني  املناخية
 ال يُوصى بتغيري يف احتياجات التمويل.و ثاين أكسيد الكربون.  ئدوالر لكل طن من مكاف 2562و  2522

ُقدمت معلومات وصفية إضافية عن توزيع التمويل على مدى فرتات الثالث سنوات، وبصفة خاصة ما  - 2
، 1111إذا كان هناك جزء من احتياج التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة التخلص التدرجيي يظهر يف عام 

، أي مرحلة الثالث سنوات الثالثة. ونُوقشت أربعة خيارات 1117حلة الثالث سنوات الثانية، أو يف أي يف مر 
بالتساوي  1111. ويقسم اخليار اإلضايف التمويل لبلوغ هدف عام 1172وردت ثالثة منها يف تقرير أيار/مايو 

تمل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة بني أول فرتتني من فرتات الثالث سنوات، ويضيف السنة األوىل للتمويل احمل
(. ورغم أن التمويل لفرتة الثالث سنوات الثالثة هو 1111التخلص التدرجيي إىل فرتة الثالث سنوات الثانية )

إرشادي فقط، ففي حالة بقاء األمور على حالتها، فإن الكميات اليت ينبغي التخلص منها تدرجييا  تفضي إىل 
 كبري.مستويات متويل أعلى بقدر  

ويقدم التقرير أيضا  ما يلي: )أ( حتليال  لكميات املواد املستنفدة لطبقة األوزون اليت ينبغي التخلص منها  - 2
تدرجييا  يف أول فرتتني من فرتات الثالث سنوات بناء على االلتزامات القائمة؛ )ب( تعليقا  على االحتياجات 

على تقييم التمويل بالنسبة للشركات املتعددة اجلنسيات اخلاصة لقطاع اخلدمات؛ )ج( تقييما  آخر لألثر 
وليس  واملؤسسات غري املؤهلة؛ )د( النظر جمددا  يف قيم فعالية التكلفة، مبا يف ذلك القيم على املدى الطويل.

الذي أعدته فرقة  1172ألي واحدة من هذه املسائل أثر إضايف على تقييم التمويل الوارد يف تقرير أيار/مايو 
 لعمل.ا

  من المرفق الثاني 5الطلبات المدرجة في الفقرة 
من املرفق الثاين يف إطار املسائل اخلاصة باملواد ذات القدرة  3مت النظر يف الطلبات الواردة يف الفقرة  - 6

فادي العالية على إحداث االحرتار العاملي الواردة يف هذا التقرير كما هو مبني أدناه بإستثناء االستعراض بشأن ت
بدائل املواد ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي الذي مت بشأن التباين بني نسبة الرغاوي يف املرحلة 

من املرفق الثاين. والتكاليف  1ُقدم طلب يف إطار الفقرة   ومن مث فقدالثانية من خطط التخلص التدرجيي، 
طن( من بدائل  71111مليون دوالر لتفادي كمية معينة ) 732والبالغة  1172الواردة يف تقرير أيار/مايو 

 االحرتار العاملي ال تزال صحيحة.املواد ذات القدرة العالية على إحداث 
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ومت إجراء تقدير مبدئي عام للقيام بدراسات استقصائية لبدائل املواد ذات القدرة العالية على إحداث  - 1
قدمة يف مقرر اللجنة التنفيذية ُـ بعد النظر يف مستويات التمويل امل االحرتار العاملي بغية إعداد مشاريع، وذلك

من أجل إعداد مقرتحات املرحلة الثانية من خطة التخلص التدرجيي. وقد تكون هناك حاجة إىل  17/21
مليون دوالر. ومن شأن هذا االستقصاء أن يتناول أيضا  االستهالك  71522حوايل  هجمموع ختصيص متويل يبلغ

  للمواد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي.احلايل
 1171-1172ويعتمد متويل املرحلة الثانية من خطط التخلص التدرجيي )يف فرتيت الثالث سنوات  - 2
يف املائة من  21( بقدر كبري على فعالية تكلفة القيم املستخدمة. وبافرتاض تفادي نسبة 1111-1172و

القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي يف التربيد وتكييف اهلواء، فإن حتويالت التصنيع  استخدام املواد ذات
 7ثاين أكسيد الكربون بالنسبة للحالة  طن مرتي من مكافئ 71150-2152ستساوي ما يعادل تفادي 

عالية الكلفة . وستبلغ ف1ثاين أكسيد الكربون بالنسبة للحالة  طن مرتي من مكافئ 6152-2152وتفادي 
على حد سواء )وذلك  1و 7دوالر لكل طن من ثاين أكسيد الكربون بالنسبة للحالتني  250املناخية حوايل 

دوالرات للكيلوغرام(. وبافرتاض تفادي استخدام بدائل املواد ذات القدرة العالية على  71بفعالية تكلفة تبلغ 
ويالت التصنيع يف التربيد وتكييف اهلواء، فمن الواضح أن يف املائة يف حت 711إحداث االحرتار العاملي بنسبة 

ثاين أكسيد الكربون. ومن مث ستكون  ذلك سيفضي إىل زيادة يف الكميات املبينة بالطن املرتي من مكافئ
دوالر لكل طن من ثاين أكسيد الكربون بالنسبة لفعالية تكلفة )بالنسبة  252فعالية التكلفة املناخية حوايل 

دوالر لكل طن من ثاين أكسيد الكربون بالنسبة  252دوالر للكيلوغرام و 71د وتكييف اهلواء( تبلغ للتربي
 دوالر للكيلوغرام.73532لفعالية تكلفة )بالنسبة للتربيد وتكييف اهلواء( تبلغ 

ر سنوات يُقدر أن تنمو الطاقة اإلنتاجية ملركبات اهليدروفلوروكربون مبعدل الضعف يف اخلمس إىل عشو  - 0
كربون املطلوبة خلطوط اإلنتاج اجلديدة غري املرتبطة و القادمة، وذلك بصورة أساسية لتوفري مركبات الكلوروفلور 

بالتحول من إنتاج املعدات اليت تستخدم مركب الكلورو فلورو كربون املهلجن. وميكن أن يكون البديل الوحيد 
م إدخال البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث الذي ميكن تطبيقه هو االعتدال يف منو اإلنتاج بدع

االحرتار العاملي لتحل حمل البدائل ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي للمواد املستنفدة لطبقة 
كربون(. ومن السابق ألوانه حماولة تقييم إما اجلدوى وإما التكاليف و األوزون )مبا يف ذلك مركبات الكلوروفلور 

 الت التصنيع غري العينية.لتحوي
 التمويل اإلضافي لإللغاء التدريجي إلنتاج المصانع الدائمة

طن من  66111بلغ إنتاج املصانع الدائمة اإلنتاج يف كل البلدان بإستثناء الصني ما جمموعه حوايل  - 71
. 1171يف عام طن  21111، واخنفض هذا اإلنتاج إىل 1110يف سنة الذروة  11-اهليدروكلوروفلوروكربون

سنة وبتكلفة دوالر  72طن يف السنة موزعة على مدى  21111فإذا كان التمويل يستند إىل مستوى إنتاج 
مليون دوالر يف فرتة الثالث سنوات إىل جتديد املوارد. ومن مث  7252-052واحد للكيلوغرام، فهذا يعين إضافة 

باره متويال  جديدا  لفرتيت الثالث سنوات املقبلتني، حىت فإن التمويل الكلي للتخلص التدرجيي من اإلنتاج )باعت
مليون  1156) 1172( على النحو الوارد يف تقرير أيار/مايو 1176-1172وإن كان االلتزام بذلك للفرتة 

مليون دوالر  2157-2157مليون دوالر لفرتيت الثالث سنوات املقبلتني( سريتفع ليبلغ  6256دوالر و
 والر لفرتة الثالث سنوات األوىل وفرتة الثالث سنوات الثانية على التوايل.مليون د 2157-1257و
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 المرفق الثاني
تقرير فرقة العمل: معلومات إضافية عن بدائل  - 22/2موجز تنفيذي للتقرير النهائي عن المقرر 

 المواد المستنفدة لألوزون

 لمحة عامة  
يُطلب فيها من اليت بدائل املواد املستنفدة لألوزون هو األول من سلسلة مقررات بشأن  12/2املقرر  - 7

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وضع سيناريوهات ختفيف معينة وتقييم أثر هذه السيناريوهات كجزء من 
الوالية، سعى الفريق إىل االستفادة من تقييماته السابقة للبدائل  هعملية رفع تقاريره لألطراف. واستجابة هلذ

د إليها سيناريوهات التخفيف املذكورة. وقد مت ن( من أجل تقدمي األسس اليت تست12/1و 13/0قرران )امل
قتضاء رغم أن التغيريات كانت طفيفة بصورة عامة، نظرا  للفرتة الفاصلة بني استكمال املعلومات حسب اال

-ونشر هذا التقرير )أيار/مايو( 1173يف صيغته النهائية )أيلول/سبتمرب  12/1وضع تقرير الفريق عن املقرر 
 (.1172تشرين األول/أكتوبر 

بالنسبة لقطاعات التربيد، وتكييف اهلواء،  إالوجتدر اإلشارة إىل أن املعلومات الكمية غري متوفرة  - 1
احلرائق واملذيبات  من ةاحلمايوالرغاوي، وبقدر أقل بالنسبة  لالستخدامات الطبية. ولذلك فإن املناقشة بشأن 

النسبة ب(. ومع ذلك، ف0نوعية حبيث ُأضيفت املذيبات ليشملها نطاق هذه التقارير للمرة األوىل )الفصل  ظلت
لكل واحد من هذه القطاعات، ال تزال اجلهود تُبذل ملعاجلة الثالثة مدخالت الرئيسية اليت طُلب من الفريق 

 ، وهي:12/2معاجلتها مبوجب املقرر 
ائل املوجودة، مع تسليط الضوء على االختالفات الرئيسية بني معلومات مستكملة عن البد )أ( 

( ومناطق 2)األطراف غري العاملة مبوجب املادة  2من املادة  7مناطق األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
 )أ((؛ 7( )العنصر 2)البلدان العاملة مبوجب املادة  2من املادة  7األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 7لألوزون )العنصر  ة )نوعية/كمية( للطلب يف املستقبل على بدائل املواد املستنفدةمناقش )ب( 
 )ب((؛

مناقشة )نوعية/كمية( بشأن التكاليف واملنافع البيئية ملختلف سيناريوهات التخفيف )العنصر  )ج( 
 )ج((؛ 7
تكييف اهلواء هو العنصر وحيثما تكون املعلومات الكمية متوفرة، يصبح من البديهي أن قطاع التربيد و  - 3

الغالب يف تقييم األثر البيئي حىت إذا اعتربت التدابري التنظيمية القائمة جزءا  من سيناريو بقاء األمور على حالتها 
 . (ES-1)أنظر الشكل 
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 ES-1الشكل 
بالنسبة للتبريد وتكييف الهواء  2151توقع األثر المناخي مع بقاء األمور على حالها حتى عام 

 غويات والر 

 
 سيناريو بقاء األمور على حالها  

 .أدناه شكل سيناريو بقاء األمور على حاهلا بالنسبة للتربيد وتكييف اهلواء ES-3و ES-2يرد يف الشكلني 
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 2الطلب الفعلي والمتوقع على أجهزة التبريد في المناطق غير العاملة بموجب المادة  - ES-2الشكل 
 لهافي حالة بقاء األمور على حا

   

 
في  2:  الطلب الفعلي والمتوقع على أجهزة التبريد في المناطق العاملة بموجب المادة ES-3الشكل 

 حالة بقاء األمور على حالها
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 سيناريوهات التخفيف
بالنسبة هلذين القطاعني االستهالكيني  من املفهوم أن تطبيق سيناريوهات التخفيف على أرض الواقع - 2

، ويتناول جانب  12/2)ج(( الوارد يف املقرر  7مهية بالنسبة لنتيجة االستجابة للعنصر )بالغ األالكبريين يصبح 
كبري من هذا التقرير القدرة التقنية والقدرة االقتصادية لقطاع التربيد وتكييف اهلواء على االستجابة. وقد مت 

قابل للتحقيق نسبيا  استنادا  إىل خيارات  ويعتقد أنه سيناريو 7-حتديد سيناريوهني للتخفيف. سيناريو التخفيف 
وهو سيناريو تدرجيي بقدر أكرب،  1 - اآلخر هو سيناريو التخفيفو التكنولوجيا احلالية واالجتاهات احملتملة. 

 .1131حتقيقه يف الفرتة حىت عام  ، ويُعتقد أنه يقف عند حدود ما ميكن‘‘ماذا لو’’ويعتمد على تقييم مفاده 
 .2األثر بالنسبة للمناطق غري العاملة مبوجب املادة  ES-5و ES-4ويبني الشكالن 

 ES-4الشكل 
بالنسبة للتبريد وتكييف الهواء في المناطق غير العاملة بموجب  1-األثر المناخي لسيناريو التخفيف

     2المادة 
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 ES-5الشكل 
اء في المناطق غير العاملة بموجب بالنسبة للتبريد وتكييف الهو  2-األثر المناخي لسيناريو التخفيف

 2المادة 
 

 
 

يتضح من كال الشكلني أنه من غري املرجح أن يكون أثر التدابري على البدائل ذات القدرة املنخفضة  - 2
.  وهذا تسليم 1111إال بعد عام  2على إحداث االحرتار العاملي ملموسا  يف املناطق غري العاملة مبوجب املادة 

تدابري التنظيمية اإلضافية، مثل الالئحة املنقحة لغاز املداخن ستكون ضرورية للشروع يف عمليات حبقيقة أن ال
 االنتقال.

فإن تأثري البدائل ذات القدرة املنخفضة على إحداث  2وبالنسبة حلالة املناطق العاملة مبوجب املادة  - 6
ري أن أمهية توجيه االستثمار حنو احللول ذات غ وما بعده. 1111حا  بدءا  من عام االحرتار العاملي يبدو واض

نظرا  ملعدل النمو املتوقع لقطاع التربيد  ،القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي حيثما أمكن تبدو واضحة
من حيث وجود فرصة له داللة واضحة ال سيما  ES-7الشكل . و 1131واء يف الفرتة حىت عام وتكييف اهل

 .1111ي بعد عام إلحراز تقدم رئيس
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 ES-6 الشكل
 2بالنسبة للتبريد وتكييف الهواء في المناطق العاملة بموجب المادة  1-األثر المناخي لسيناريو التخفيف

 
 ES-7 الشكل

 2بالنسبة للتبريد وتكييف الهواء في المناطق العاملة بموجب المادة  2-األثر المناخي لسيناريو التخفيف

 
العمل أيضا  جهودا  لتقدير األثر املناخي الرتاكمي احملتمل الناتج عن أنشطة التخفيف  وقد بذلت فرقة - 1

يزال يُعتقد  يف كل من قطاعي الرغويات والتربيد وتكييف اهلواء. وبينما تُعد مسامهة الرغويات متواضعة، فإنه ال
على  الرغاوي ذات القدرة العاليةأهنا مستصوبة، نظرا  ألن أي تدابري لتقليل االعتماد على عوامل النفخ يف 
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ومن املرجح أن تأيت الفوائد امللموسة  .1131أثر مستدمي إىل ما بعد عام إحداث االحرتار العاملي سيكون هلا 
 .1112رغاوي البوليسرتين املشكلة باالنبثاق يف الفرتة ما بعد عام  بدرجة أكرب من قطاع

  8SE- الشكل
 1-قارنة ببقاء األمور على حالها من سيناريو التخفيف الوفورات المناخية التراكمية م

 
 

 ES-9الشكل 
 2-الوفورات المناخية التراكمية مقارنة ببقاء األمور على حالها من سيناريو التخفيف 
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ن بليو  352تبلغ  7-من سيناريو التخفيف  1131ميكن مالحظة أن الوفورات الرتاكمية حبلول عام  - 2
بليون  71هو يف حدود  1-الكربون، يف حني أن ناتج سيناريو التخفيف  أكسيد ثاين طن تقريبا  من مكافئ

 .  أكسيد الكربون طن من مكافئ ثاين
 تقدير التكاليف  

النطاقات واسعة ألن الظروف احمليطة ألي عمليات  مناص من أن تكون فالفيما يتعلق بالتكلفة،  - 0
ن الواضح أن التحوالت التكنولوجية اليت ميكن أن تقرتن أو تتصادف مع وم كبريا .  انتقال يف املستقبل ترتك أثرا  

أي عمليات أخرى للتحسني ستكون فعالة من حيث التكلفة بدرجة أكرب من تلك التحوالت اليت يلزم تنفيذها 
 ةمن البدايحمددة. واألهم من ذلك أن التكاليف ستكون أقل عندما توجه  تنظيميةبصورة مستقلة بسبب تدابري 

ذات نتاج يف قطاعي التربيد وتكييف اهلواء والرغويات بعيدا  عن أي خيارات اإلاالستثمارات اجلديدة يف قدرة 
يارات اخلومن مث، ينبغي أن تركز اجلهود على ضمان إثبات جدوى  ار العاملي.االحرت  قدرة عالية على إحداث

 .املستثمرينرصة من أجل تعزيز ثقة يف أقرب ف االحرتار العاملي ذات القدرة املنخفضة على إحداث
يف  1سيناريو و  7التخفيف  سيناريولويف قطاع التربيد وتكييف اهلواء مت تقدير التكاليف بالنسبة  - 71

 .ES-2و ES-1، وترد النطاقات يف اجلدولني 2املناطق العاملة مبوجب املادة 
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 ES-1الجدول 
 2بلدان العاملة بموجب المادة في ال 1 -التكاليف بالنسبة لسيناريو التخفيف 

 القطاع
ل -       تحوي  ال

 إىل
 الكمية
 حتويل التصنيع )باألطنان( )باألطنان(

 التكلفة
)مباليني دوالرات 
 الواليات املتحدة(

وحدات تكييف 
 السيارات 

املواد ذات القدرة 
املنخفضة على 

إحداث االحرتار 
 العاملي

12111 22111 212-271 

 R-407A/C/F 01111 22111 22-761 قطاع التربيد
تكييف اهلواء 

 الثابت
 صفر  732111 

 812-428    المجموع

 ES-2الجدول 
 2في البلدان العاملة بموجب المادة  2 -التكاليف بالنسبة لسيناريو التخفيف

 القطاع
ل -         تحوي  ال

ىل  إ
 الكمية

 حتويل التصنيع )باألطنان( )باألطنان(

 التكلفة
رات )مباليني دوال

 الواليات املتحدة(
وحدات تكييف 

 السيارات 
املواد ذات القدرة 

املنخفضة على إحداث 
 االحرتار العاملي

111 12 111 22 111-271 

املواد ذات القدرة  قطاع التربيد
املنخفضة على إحداث 

 االحرتار العاملي

111 01 111 22 312-011 

املواد ذات القدرة  تكييف اهلواء الثابت
لى إحداث املنخفضة ع

 االحرتار العاملي

111 732 111 27 226-7222 

 5241–1191    المجموع

رغم توفر املزيد من املعلومات األخرى بشأن ختفيض التكاليف، فإن هنج حتديد التكاليف على مدار  - 77
اسب يف مبعىن أنه عادة ما يعادل تكاليف االستثمار مقابل املك ،دورة العمر املستخدم ال يساعد بصفة خاصة

 جمال كفاءة الطاقة. وغالبا  ما تعزى هذه التكلفة والفوائد إىل أطراف خمتلفة.
 موجزات نوعية 

من املهم مالحظة فبينما مل يكن تقدير التكاليف والوفورات ممكنا  أو مفصال  بالنسبة لقطاعات أخرى،  - 71
 ستخدامات الطبية:احلرائق، واملذيبات، واال للحماية مناالستنتاجات التالية بالنسبة 
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احلرائق وتوصيفها لغرض االستخدام من  بة لتقدير العوامل اجلديدة للحمايةتعد العملية بالنس )أ(
أيضا . وبينما جيري التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يف هذا  وخمصصة للتطبيقاتعملية طويلة 

ل تستخدم املواد ذات القدرة العالية على القطاع على قدم وساق، سيكون هناك بعض االعتماد على حلو 
إحداث االحرتار العاملي بالنسبة للمستقبل املنظور. وال يزال هناك حتسن يف مراقبة االنبعاثات اليت ميكن جتنبها، 

 ؛وبالتايل ختفيض اآلثار إىل أدىن حد
، 727b- يف قطاع املذيبات، ال يزال هناك استخدام حمدود للكربون اهليدروكلوري فلوري )ب(

هناك اهتمام متزايد بعدد من املواد املهلجنة غري املشبعة  ولكن .ca/cb 112 - والكربون اهليدروكلوري فلوري
الناشئة، نظرا  ألن نطاق اهلالوجينات )الكلور، والفلور و/أو الربومني( يوفر نطاقا  لقدرات اإلذابة ينبغي أن 

 ؛تاحة حاليا  أي أوجه قصور يف البدائل امل تاليفتساعد على 
والكربون  732a - تستخدم أجهزة االستنشاق جبرعات مقننة الكربون اهليدروفلوري )ج(
ناخي امل يبلغ أثرهاُقدر بأن  1112و 1172، مع انبعاثات تراكمية يف الفرتة ما بني عامي 111eaاهليدروفلوري 

ويعد األمور على حاهلا.  و بقاءكيلو طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف إطار سيناري  7135111 حبوايل
جتنب استخدام البدائل ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي )الكربون اهليدروفلوري( بصورة كاملة 

يوجد أي  ويف قطاع مواد التعقيم، حيث ال من الناحية التقنية واالقتصادية.حىت اآلن  يف هذا القطاع غري جمد  
الكربون اهليدروفلوري، وحيث تُتاح بدائل متنوعة بدرجة كبرية، فإن أثر جتنب مركبات  استخدام تقريبا  ملركبات

 الكربون اهليدروفلوري سيكون حمدودا  للغاية.
_____________ 


