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لألطراف في  االجتماع الخامس والعشرون
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠١٣ رأكتوب/األولتشرين  ٢٥ - ٢١، بانكوك

تقرير االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
  لطبقة األوزون

  مقدمة
عقد االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف يف بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون   - ١

. وقد تألف ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٥إىل  ٢١ة من يف مركز األمم املتحدة للمؤمترات يف بانكوك يف الفرت 
تشرين األول/أكتوبر، وجزء رفيع املستوى عقد يومي  ٢٣إىل  ٢١االجتماع من جزء حتضريي عقد يف الفرتة من 

 تشرين األول/أكتوبر. ٢٥و ٢٤

  )٢٠١٣ر أكتوب/األولتشرين  ٢٣ - ٢١الجزء التحضيري (الجزء األول: 

 ء التحضيريافتتاح الجز   - أوالً 

افتتح اجلزء التحضريي رئيساه املشاركان، باتريك ماكإنارين (أسرتاليا) وخافيري كامارغو (كولومبيا)،   - ٢
  .  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢١ ،صباح يوم االثنني ،٢٠/١٠وذلك يف الساعة 

ة األعمال الصناعية وأدىل ببيانات استهاللية كل من مشبون شيوبرابانونت، نائب املدير العام إلدار   - ٣
  بوزارة الصناعة يف تايلند، وماركو غونزاليز، األمني التنفيذي ألمانة األوزون.

أشار السيد شيوبرابانونت، يف بيانه إىل مسامهة بروتوكول مونرتيال يف معاجلة املشاكل البيئية العاملية.   - ٤
 ٥من املادة  ١ئية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة بيد أنه نبه إىل أمهية أال تغيب عن األذهان االحتياجات اإلمنا

من الربوتوكول وضرورة إجياد التوازن بني االحتياجات اخلاصة للعامل النامي واحلاجة حلماية البيئة العاملية. وأعرب 
عن قلقه من أن التمويل املتعدد األطراف أصبح يستخدم بصورة مطردة إلجبار البلدان النامية على اختاذ 

ا مبوجب املعاهدات. ومشريًا إىل ما مت التوصل إليه يف الربوتوكول يف إطار مبدأ إجراء ات تتجاوز التزاما
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املسؤوليات املشرتكة ولكن مع تباين التبعات، دعا إىل مواصلة التقيد بذلك املبدأ، الذي أثبت جناحه. وبالرغم 
و مطلوب منها، أشار إىل أن الصندوق املتعدد من اإلقرار بأن بعض البلدان ترغب يف اختاذ إجراءات تفوق ما ه

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال له آلية الستيعاب الدعم الثنائي وبالتايل فقد اقرتح ضرورة متابعة هذه املصاحل 
ة من الدخول يف  املتميزة بصورة ثنائية حبيث متكن اجلهات املاحنة واملتلقية ذات األهداف واملصاحل املتشا

ت. فاملصاحل القطرية الفردية ينبغي أال تستأثر باألسبقية على تعددية األطراف وهي أمر أساسي شراكا
  للربوتوكول ومن أسباب جناحه الرئيسية.

 البيئيتني املتالزمتني نيتيوأعرب عن تقديريه ملا قامت به األطراف من اعرتاف برتابط طبيعة القض  - ٥
وزون، ولكنه أشار إىل أنه مع الرتحيب مبساعي التحول إىل بدائل ذات آثار املتمثلتني يف املناخ ومحاية طبقة األ

خنفاضًا يف إحداث االحرتار العاملي، هناك مكاسب حمتملة أخرى ميكن حتقيقها للمناخ من امنخفضة أو أكثر 
ا مؤهلة قبيل حتسني كفاءة استخدام الطاقة ولكنها مل تستغل بعد ومن غري املؤكد أن تكون التكاليف املرتب طة 

مبوجب املعايري احلالية للصندوق املتعدد األطراف. ويف ذلك الصدد، ومع قرب مناقشة اختصاصات دراسة 
، دعا األطراف إىل النظر يف متويل كفاءة استخدام الطاقة ٢٠١٧-٢٠١٥إعادة جتديد موارد الصندوق للفرتة 

د املبذولة لتحسني أداء استخدام الطاقة والتخلص يف من أجل تعظيم املنافع اليت تعود على املناخ وتدعيم اجلهو 
دف تنفيذ املقرر  على الوجه  ١٩/٦نفس الوقت من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف آن واحد، 

  األكمل.
وأعرب عن قلقه إزاء اجملموعة األخرية من مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت مل متول   - ٦
عد من الصندوق املتعدد األطراف، مشرياً إىل أنه يشكل عامًال خطرياً وغري معروف يف فعالية التخلص التدرجيي ب

ا حمدودة يف مدى  من املواد املستنفدة لألوزون وخماطر االجتار غري املشروع يف هذه املواد. فالبلدان قدرا
ا يف التحكم يف واردات وصادرات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية داخل حدودها، وميكن أن  إمكانيا

يضع االجتار غري املشروع هذه البلدان، دون أن تدرك، يف موقف عدم االمتثال للربوتوكول. واختتم باإلعراب 
عن تقديره لكل من السيد غونزاليز والرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي السيد استيفني 

الرائع الذي قاما به طوال السنوات الكثرية املاضية يف محاية طبقة األوزون ودورمها الكبري يف أندرسون للعمل 
  وضع وتطور الربوتوكول.

وأشار األمني التنفيذي، يف بيانه، إىل أن هذا االجتماع يعقد يف وقت أدرك فيه اجملتمع الدويل متاماً   - ٧
طرفًا حىت  ١٨٣تفاع معدل االمتثال للربوتوكول. فقد قام إمكانية الربوتوكول وذلك على حنو ما اتضح من ار 

ا للربوتوكول. ولكنه مع ذلك حذر من  ا وهي مجيعها يف حالة امتثال تام اللتزاما اآلن باإلبالغ عن بيانا
، مبا يف ذلك ٥من املادة  ١الرتاخي، مشريًا إىل التحديات اليت ال تزال أمام األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

يف املائة  ١٠وختفيض بنسبة  ٢٠١٣ميد عند اخلطوط األساسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام جت
؛ وإعفاءات االستخدامات الضرورية واالستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل؛ ٢٠١٥من اخلطوط األساسية لعام 

سيطة، وكون هذه املسائل تشكل البنود واستخدامات املواد الو  وقضايا احلجر واستعماالت ما قبل الشحن؛
  الرئيسية للمناقشات يعترب دليًال على وجود نظام دويل كامل وناجح.

وبرز إىل الوجود عدد من القضايا اجلديدة، مبا يف ذلك اختصاصات دراسة إعادة جتديد موارد   - ٨
ن املصادر اخلارجة عن ؛ وتعبئة التمويل م٢٠١٧-٢٠١٥الصندوق املتعدد األطراف لفرتة الثالث سنوات 

الصندوق من أجل تعظيم الفوائد اليت تعود على املناخ من تعجيل التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلورية 
فلورية؛ واملقرتحات بتعديل الربوتوكول من أجل توسيع نطاق أحكامه لتشمل التخفيض التدرجيي إلنتاج 
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ا املشاركون يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعقود يف واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية. وقد دع
، إىل تنفيذ ختفيض تدرجيي وقد تكررت تلك الدعوة منذ ذلك احلني ٢٠١٢ريو دي جانريو، الربازيل، يف عام 

ا جمموعة العشرين.   يف عدد من احملافل األخرى ويف االتفاقات الثنائية وردد
طراف فقط مل تتمكن من التصديق على مجيع تعديالت الربوتوكول ودعا تلك وأشار إىل أن مخسة أ  - ٩

األطراف إىل التعجيل بعملية التصديق حىت تتفادى العقوبات التجارية. وحتقيقًا لذلك اهلدف، سوف تستمر 
املتقاعدين  األمانة يف العمل عن كثب مع األطراف املعنية. واختتم باإلعراب عن تقديره لعدد من الزمالء واخلرباء

م الطويلة والقيمة يف محاية طبقة األوزون.   على املعاش، معرباً عن امتنانه ملسامها

 المسائل التنظيمية  -  ثانياً 

  الحضور  -ألف 
حضر االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال ممثلو األطراف التالية يف الربوتوكول:   -  ١٠

 ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأملانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وإستونيا ،وأسرتاليا ،وأرمينيا ،ردنواأل ،واألرجنتني ،إثيوبيا
 ،وأيرلندا ،اإلسالمية)-وإيران (مجهورية ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوزبكستان ،وأوروغواي ،وأنغوال ،وإندونيسيا
وبروين دار واالحتاد األورويب،  ،االحتاد الروسيو  ،لوالربتغا ،والربازيل ،والبحرين ،وباكستان ،وباراغواي ،وإيطاليا
 ،وتايلند ،وبيالروس ،وبولندا ،والبوسنة واهلرسك ،وبوركينا فاسو ،وبنن ،وبنما ،وبنغالديش ،وبلجيكا ،السالم

وجزر   ،وجزر القمر ،وجزر سليمان ،وجزر البهاما ،ليشيت - وتيمور ،وتونغا ،وتونس ،وتوغو ،وترينيداد وتوباغو
ومجهورية  ،ومجهورية كوريا ،واجلمهورية الدومينيكية ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،واجلمهورية التشيكية ،اوليبي ،كوك

ومجهورية مقدونيا  ،ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،كوريا الشعبية الدميقراطية
 ،والدامنرك ،وجيبويت ،وجورجياوجنوب السودان،  ،نوب أفريقياوج ،ومجهورية مولدوفا ،اليوغوسالفية السابقة

 ،وسانت لوسيا ،وسانت كيتس ونيفس ،وسان تومي وبرينسييب ،وساموا ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ودومينيكا
 ،وسرياليون ،وسويسرا ،والسويد ،والسودان ،وسوازيلند ،والسنغال ،وسنغافورة ،والسلفادور ،النكا وسري

 ،وغينيا ،وغرينادا ،وغانا ،وغامبيا ،وغابون ،مانوعُ  ،والعراق ،وطاجيكستان ،والصني ،وصربيا ،وسيشيل
 ،وفييت نام ،وفيجي ،وفنلندا ،البوليفارية) -  وفنزويال (مجهورية ،والفلبني ،وفرنسا ،وفانواتو ،بيساو - وغينيا
 ،وكوت ديفوار ،وكوبا ،وكندا ،وكمبوديا ،والكرسي الرسويل ،والكامريون ،وكازاخستان ،وقريغيزستان ،وقطر

 ،ومايل ،وليسوتو ،وليتوانيا ،ولبنان ،والتفيا ،وكينيا ،وكرييباس ،والكويت ،والكونغو ،وكولومبيا ،وكوستاريكا
واململكة  ،واململكة العربية السعودية ،وملديف ،ومالوي ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر ،وماليزيا

 -  وميكرونيزيا (واليات ،وميامنار ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،ومنغوليا ،لندا الشماليةاملتحدة لربيطانيا العظمى وأير 
 ،وهاييت ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،والنيجر ،ونيبال ،والنمسا ،والنرويج ،وناورو ،وناميبيا ،املوحدة)
  .نواليم ،واليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهولندا ،وهنغاريا ،واهلند
ا املتخصصة التالية: مرفق البيئة العاملية، وأمانة الصندوق   -  ١١ وحضر ممثلوا هيئات األمم املتحدة ووكاال

وبرنامج األمم  املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،
  للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل. املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة
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 التالية: األخرى واألكادميية الصناعية والدوائر احلكومية غري واهليئات الدولية احلكومية املنظمات مثلت كما  -  ١٢
AHT Cooling Systems Asia Ltd., Ai Plus Company Ltd., Alliance for Responsible Atmospheric Policy, 
Assumption University, Basler Zeitung, California Energy Commission, California Strawberry 
Commission, Centre for Human Rights and Environment, Centre for Science and Environment, 
University Children’s Hospital, Skopje, Charoen Pokphand Foods, Daikin Air-conditioning (Singapore) 
Pte. Ltd., Daikin Industries Ltd., Emergent Ventures International, Environmental Consultancies and 
Options, Environmental Investigation Agency, European Partnership for Energy and the Environment, 
GIZ Proklima, Green Cooling Association, Gujarat Fluorochemicals Ltd., HARMED, Honeywell 
International Pvt. Ltd., ICF International, Industrial Technology Research Institute, Ingersoll Rand, 
Insects Ltd., Institute for Governance and Sustainable Development, International Institute of 
Refrigeration, International Pharmaceutical Aerosol Consortium on Regulation and Science, Japan 
Fluorocarbon Manufacturers Association, Japan Industrial Conference for Ozone Layer and Climate 
Protection, Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association, Johnson Controls Inc., 
K-Global Corporation, Korea Specialty Chemical Industry Association, Lahore College for Women 
University, League of Arab States, Longkou City Chemical Plant, Manitoba Ozone Protection Industry 
Association, Mayekawa, Mayekawa (Thailand) Co. Ltd., MEBROM Pty. Ltd., National Institute for 
Environmental Studies, Natural Resources Defense Council, Princeton University, Productos 
Halogenados de Venezuela, Refrigerant Reclaim Australia, Refrigerants Australia, Research Institute of 
Agribusiness Development, Shecco, SRF Limited, Trans-Mond Environment Ltd. and Trical, Inc.           

  أعضاء المكتب  -باء 
  ترأس اجلزء التحضريي من االجتماع السيد ماكإنريين باالشرتاك مع السيد كامارغو.  -  ١٣

 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري  -جيم 

مت إقرار جدول األعمال التايل للجزء التحضريي وذلك على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف   -  ١٤
  :UNEP/OzL.Pro.25/1الوثيقة 

 افتتاح اجلزء التحضريي:  - ١

 ؛تايلندممثل (ممثلي) حكومة  اتبيان  (أ)

 .ممثل (ممثلي) برنامج األمم املتحدة للبيئة اتبيان  (ب)

 املسائل التنظيمية:  - ٢

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛  (أ)

  تنظيم العمل.  (ب)
  املسائل اإلدارية:  - ٣

  ؛ ٢٠١٤النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام   (أ)
  وميزانيتا الربوتوكول. ربوتوكول مونرتيالللصندوقني االستئمانيني لالتقريران املاليان   (ب)

  من بروتوكول مونرتيال:طاء  ٢ - ألف ٢اد و املسائل املتصلة باإلعفاءات من امل  - ٤
  ؛٢٠١٥وعام  ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعام   (أ)

  ؛٢٠١٥وعام  ٢٠١٤تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعام   (ب)
  ؛ربوميد امليثيلاالستخدامات احلرجة لدليل تعيينات   (ج)
  مل تصنيع.استخدامات املواد اخلاضعة للرقابة كعوا  (د)
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بدائل  ضافية عناإلعلومات التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن امل  - ٥
  املواد املستنفدة لألوزون.

  املسائل التنظيمية املتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي:  - ٦
  عمل الفريق وتنظيمه؛  (أ)

  خليارات التقنية التابعة له.حالة العضوية يف الفريق ويف جلان ا  (ب)
  املسائل املتصلة بالتمويل:  - ٧

التمويل اإلضايف للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال من أجل تعظيم   (أ)
الفوائد العائدة على املناخ من تعجيل التخلص من مركبات الكربون اهليدروكلوية 

  فلورية؛
  كربون اهليدروكلورية فلورية؛متويل مرافق اإلنتاج ملركبات ال  (ب)
اختصاصات لدراسة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال   (ج)

  . ٢٠١٧ -  ٢٠١٥للفرتة 
  تنفيذ بروتوكول مونرتيال فيما يتعلق بالدول اجلزرية الصغرية النامية.  - ٨
  والتحقق منه. تنسيق مؤشر تأثري املناخ لدى الصندوق املتعدد األطراف  - ٩

  .التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال  -  ١٠
املسائل املتعلقة باالمتثال واالبالغ عن البيانات: عرض عمل جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم   -  ١١

ا احملالة من اللجنة والنظر فيهما.   االمتثال لربوتوكول مونرتيال واملقررات املوصى 
 مسائل أخرى.  -  ١٢

من  ١٢أثناء مناقشة جدول أعمال اجلزء التحضريي، اتفقت األطراف على أن تدرج يف إطار البند و   -  ١٥
  ، مناقشة بشأن قضايا مالك املوظفني بأمانة األوزون.‘‘مسائل أخرى’’جدول األعمال، 

من جدول  ١٠وأثناء مناقشة جدول األعمال أيضًا شكك أحد املمثلني يف استصواب إدراج البند   -  ١٦
وقال املمثل الذي كان يؤيده العديد من املمثلني إنه ‘‘. التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال’’عمال األ
ينبغي مناقشة هذا البند، ألسباب متنوعة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص أن مركبات الكربون اهليدروفلورية  ال

لك تقع خارج نطاق هذا الربوتوكول. ومشرياً هي غازات احرتار عاملي وليست مواد مستنفدة لألوزون وهي بذ
إىل أن التعديالت املقرتحة للربوتوكول نوقشت مرات كثرية عرب السنوات املاضية، أكد أن التعديل املقرتح هو 
قضية سياسية وهو على وجه العموم ال ميت بصلة جبدول أعمال االجتماع احلايل وينبغي عدم املضي يف 

صل إىل اتفاق سياسي بشأنه. وقال ممثل آخر إنه من املهم أن يتم النظر أوًال يف القضايا مناقشته إىل أن يتم التو 
األساسية، مذكرًا بأن هناك اتفاقًا مت التوصل إليه يف االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية 

  بعدم مناقشة التعديالت.
يف الرأي معتربين أن املنتدى احلايل هو حقيقة املنتدى وأعرب العديد من املمثلني عن اختالفهم   -  ١٧

 ئلاألنسب ملناقشة مركبات الكربون اهليدروفلورية. وقال أحد املمثلني إنه شعر باإلحباط الشديد من االقرتاح القا
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بعدم إدراج هذا البند على جدول األعمال وأعرب عن استغرابه من أن االقرتاح كان مدعومًا من قبل بعض 
ثلني اآلخرين. وأشار مع أسفه إىل أن عدم وجود فريق اتصال بشأن هذه القضية قد كان مصدر إحباط املم

طوال السنوات اخلمس املاضية، قائًال إنه ينبغي عدم رفض أي مقرتح جديد بإنشاء فريق اتصال ملناقشة هذه 
تضيات الربوتوكول وأن أحد القضية. وقال ممثل آخر إن مؤيدي التعديالت قدموا تلك التعديالت وفقًا ملق

أسباب النجاح الذي حتقق حىت اآلن يعود إىل أن مجيع املقرتحات اليت تقدم من األطراف كانت ختضع للنظر 
على الوجه التام. ودعا لذلك بأقوى العبارات املمكنة إىل إجراء مناقشة قوية تؤدي إىل استمرار الزخم السياسي 

  عديد من املمثلني على ضرورة تشكيل فريق اتصال رمسي ملناقشة التعديالت.األخري بشأن هذه القضية. ووافق ال
وأكد الرئيس املشارك أن املقرتحات قدمت طبقًا ملتطلبات الربوتوكول مشريًا إىل وجود تأييد قوي   -  ١٨

  ته كذلك.لإلبقاء على هذه املادة على جدول األعمال. وقام املمثل الذي اعرتض يف بداية األمر بتكرار اعرتاضا
وضع على جدول األعمال وفقًا ألحكام املعاهدة  ١٠قال الرئيس املشارك، إنه نظرًا إىل أن البند   -  ١٩

والنظام الداخلي، ونظرًا لعدم وجود توافق يف اآلراء حول حذفه، يبقى البند على جدول األعمال. وتسجل 
  التحفظات القوية اليت جرى األعراب عنها يف تقرير االجتماع.

  تنظيم العمل  - الد
  اتفقت األطراف على اتباع اإلجراء املعتاد وإنشاء أفرقة لالتصال وفقاً ملا تستدعيه الضرورة.  -  ٢٠

  المسائل اإلدارية  - ثالثاً 
  ٢٠١٤النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام   - ألف

ا لعدة وظائف يف هيئات اإلقليمية أن توايف األمانة  اجملموعاتطلب الرئيس املشارك إىل   -  ٢١ برتشيحا
  . ٢٠١٤بروتوكول مونرتيال لعام 

جلميع الرتشيحات املقدمة للنظر فيها واعتمادمها  ووافقت األطراف على مشروع مقرر يتضمن جتميعاً   -  ٢٢
  يف اجلزء الرفيع املستوى. الحقاً 

  ميزانيتا البروتوكولالتقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين لبروتوكول مونتريال و   - باء
جلنة للميزانية أشار الرئيس املشارك إىل أن األطراف يف االجتماعات السابقة قد درجت على إنشاء   -  ٢٣

تتوىل استعراض الوثائق ذات الصلة بامليزانية، وإعداد مشروع مقرر أو أكثر بشأن املسائل املتعلقة بامليزانية، لينظر 
ه املمارسة، اتفقت األطراف على إنشاء اللجنة املذكورة وعلى أن تشرتك يف فيها اجتماع األطراف. ووفقًا هلذ

  رئاستها فيونا والرتز (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية) وتوماو فاساوينا (ساموا).
عرض الرئيس املشارك للجنة امليزانية، عقب ذلك، ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر عن   -  ٢٤
لتقريرين املاليني للصندوقني االستئمانيني لربوتوكول مونرتيال وميزانييت الربوتوكول والذي وافقت األطراف على ا

  النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.
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  طاء من بروتوكول مونتريال ٢  - ألف ٢المسائل المتصلة باإلعفاءات من المواد   - رابعاً 
  ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤ستخدامات الضرورية لعام تعيينات إعفاءات اال  - ألف
االتحاد الروسي  مقدم من ١١٣ -تعيين إعفاءات استخدامات ضرورية لمركب الكربون الكلوري فلوري   -  ١

  لالستخدامات في قطاع الفضاء
ثني أشار الرئيس املشارك إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قد أفاد يف اجتماعه الثالث والثال  -  ٢٥

كإعفاء ١١٣ -  طنًا مرتيًا من مركب الكربون الكلوري فلوري ٨٥قدره  تعييناً بأنه قد تلقى من االحتاد الروسي 
لالستخدامات الضرورية يف قطاع الفضاء. وأن االحتاد الروسي قدم مشروع مقرر، عقب تقدمي الفريق لتوصيته 

ا الفريق. وقد أحال الفريق العامل بشأن التعيني، يدعو فيه إىل املوافقة على الكمية اليت مت  تعيينها واليت أوصى 
، الفرع الثاين، UNEP/OzL.Pro.25/3(مشروع املقرر املذكور إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف لينظر فيه 

  /[ألف]).٢٥مشروع املقرر 
ذا الشأن على اجلزء الرف  -  ٢٦ يع املستوى للنظر فيه ووافقت األطراف على عرض مشروع املقرر املتعلق 

  واعتماده.
  ٢٠١٤توصيات اإلعفاءات الضرورية لتصنيع أجهزة االستنشاق بالجرعات المقننة في عام   -  ٢

أشار الرئيس املشارك إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدم توصياته بشأن تعيينات عام   -  ٢٧
ربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات الك تإلعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبا ٢٠١٤

املقننة إبان الدورة الثالثة والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. وباالستناد إىل املناقشات بشأن تلك 
ذا الشأن لينظر فيه  التوصيات، أحال الفريق العامل إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف مشروع مقرر 

)UNEP/OzL.Pro.25/3 [باء]). وبعد اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية، ٢٥، الفرع الثاين، مشروع املقرر/
أعادت جلنة اخليارات التقنية الطبية تقييم التعيني املقدم من االحتاد الروسي على أساس املعلومات اإلضافية اليت 

من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم  ١ىل اجمللد قدمها الطرف. وترد نتائج إعادة التقييم يف اإلضافة إ
  .  ٢٠١٣االقتصادي الصادر يف أيار/مايو 

وقدمت السيدة هيلني توب، الرئيسة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية، عرضًا استعرضت فيه   -  ٢٨
من مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام  طنًا مرتياً  ٢١٢املعلومات اإلضافية عن تعيني االحتاد الروسي البالغ 

 ١٠٦، املزمع استخدامه يف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة. وبعد أن أوصت اللجنة بكمية ٢٠١٤
، ُعقدت ٢٠١٣لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الصادر يف أيار/مايو أطنان مرتية يف التقرير املرحلي 

االحتاد الروسي، وقدم كل من الطرف ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية معلومات مناقشات غري رمسية مع 
إضافية داعمة للتعيني لكي تستعرضها اللجنة. ووجهت املعلومات املقدمة من االحتاد الروسي االنتباه إىل 

ا سيعرض املرضى للخطر. أطنان فقط، مم ١٠٦ بـــــمشاكل اإلمداد اليت قد تظهر إذا ما مت تطبيق توصية اللجنة 
، ٢٠١٤وقدمت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية جدوًال زمنيًا يشري إىل إمتام مشروع للتحول حبلول عام 

وعلى ضوء املعلومات اإلضافية، خلصت اللجنة إىل . ٢٠١٤وجدوالً زمنياً معجًال لرتكيب معدات يف أوائل عام 
ه ملزيد من اإلخطار إذا ما مت قصر كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية أن املرضى الروس ميكن أن يكونوا عرض

ا لعام  يف إمدادات ستة أشهر، وذلك بالنظر إىل أن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة  ٢٠١٤املصرح 
ليت يعتمد عليها الكثري من مبركبات الكربون اهليدروفلورية اإلضافية املستوردة ال تضاف إىل قائمة األدوية اجملانية ا
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أوصت اللجنة بقبول التعيني املقدم من االحتاد الروسي والبالغ  املرضى من ذوي الدخل املنخفض. ولذا فقد
، باستخدام املخزونات العاملية املتاحة من ٢٠١٤طنًا مرتيًا من مركبات الكربون الكلورية فلورية لعام  ٢١٢

املرتبة الصيدالنية وتفضيلها على إنتاج مركبات كربون كلورية فلورية جديدة.  مركبات الكربون الكلورية فلورية من
لكنها أعربت عن انشغاهلا حيال اجلدول الزمين الطموح، ومن أن حدوث أي مشاكل غري متوقعة قد يؤدي إىل 

  تأخري إضايف ملوعد إمتام املشروع.
باسم جمموعة من البلدان بالتهنئة إىل  وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، تقدم ممثل كان يتكلم  -  ٢٩

األطراف اليت أحرزت تقدماً على صعيد التخلص التدرجيي من أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم 
مركبات الكربون الكلورية فلورية، ورحب بالتزام االحتاد الروسي بإمتام عملية التحول على وجه السرعة. وقال ممثل 

  إن بلده يويل أمهية كبرية إلمتام مشروع التحول يف املوعد احملدد له. االحتاد الروسي
ذا الشأن،   -  ٣٠ ودارت مناقشات غري رمسية، وافقت األطراف عقبها على عرض مشروع املقرر املتعلق 

  بصيغته املعدلة، على اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه واعتماده.
  ٢٠١٥وعام  ٢٠١٤حرجة لعام االستخدامات الإلعفاءات تعيينات   -باء 

أشار الرئيس املشارك إىل أن جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل قدمت نتائج استعراضها األويل   -  ٣١
إبان االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح  ٢٠١٥و ٢٠١٤لتعيينات االستخدامات احلرجة لعامي 

األطراف املقدمة للتعيينات معلومات إضافية نظر فيها الفريق عند  العضوية. ومنذ ذلك احلني، وفر عدد من
  إجرائه تقييماً إضافياً للتعيينات.

وقدم الرؤساء املشاركون للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، وهم حممد البصري وإيان بورتر وميشيل    -  ٣٢
واملسائل األخرى املتعلقة بربوميد  دامات احلرجةماركوت ومارتا بيزانو، عرضًا تفصيليًا بشأن تعيينات االستخ

مبا يف  ؛اجتاهات االستهالك واإلبالغ والتعيينات؛ واستخدام بروميد امليثيل يف الرتبة قبل الزراعة مشلت امليثيل
. وتضمن التقرير احلجر واستعماالت ما قبل الشحنذلك زراعة الفراولة؛ واهلياكل والسلع األساسية؛ ومسائل 

هلذا التقرير موجز للعرض الذي  الرابع. ويرد باملرفق ٢٠١٥و ٢٠١٤ائية بشأن التعيينات لعامي  توصيات
  أعده مقدموه.

املتعلق  ١٥/١٢ويف املناقشة اليت أعقبت العرض، تساءل أحد املمثلني عن التبعات احملتملة للمقرر   -  ٣٣
كانون   ١عن تبعات التخلص من بروميد امليثيل حبلول باستخدام بروميد امليثيل ملعاجلة التمور العالية الرطوبة، و 

بالنسبة للبلدان النامية، وما هي البدائل املتاحة اجملدية تكنولوجيًا واقتصادياً. وأعرب ممثل  ٢٠١٥الثاين/يناير 
 آخر عن شعوره باإلحباط، ألن الكثري من البلدان النامية بذلت جهودًا مضنية إللغاء استخدام بروميد امليثيل

من  ٥من املادة  ١ملعاجلة الرتبة حبلول موعد التخلص، إال أن بعض األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
ا ستواصل تقدمي طلبات تعيينات  الربوتوكول، ممن متلك وسائل مالية وتقنية ضخمة، قد أشارت إىل أ

الكبرية من بروميد امليثيل . وأعرب أيضًا عن انشغاله حيال الكميات ٢٠١٦لالستخدامات احلرجة حىت عام 
تزال تستخدم ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن، وحيال خطر حتويل املادة الستخدامها ألغراض  اليت ال

  أخرى، مثل معاجلة الرتبة.
وقالت ممثلة كندا إن بلدها التزم بالتخلص من بروميد امليثيل، وأنه راٍض عما بذله من جهود إللغاء   -  ٣٤

. وإذ تواصل كندا استخدام بروميد امليثيل يف ٢٠١١ادة يف منشآت تصنيع املعكرونة يف عام استخدام امل
ا تتحقق من استيفاء املعايري الو  ، مبا يتماشى والئحة أنظمتها الصارمة. ٩/٦ردة يف املقرر احاالت الطوارئ، فإ
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 ٢٠١٢من أن أيا من عمليات التبخري يف عام وفيما يتعلق مبا ورد يف تقرير جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 
مل تبلغ الرتكيزات احلرجة الالزمة من الفوسفني للمدة الزمنية املطلوبة، أشارت إىل إن عمليات التبخري هذه قد 
استخدمت يف الواقع منهجية خمتلطة جتمع بني احلرارة وثاين أكسيد الكربون والفوسفني. وقد تقيدت عمليات 

ءات املنصوص عليها يف الطريقة املسجلة يف براءة االخرتاع. وباإلضافة إىل ذلك، بُذلت مجيع التبخري باإلجرا
اجلهود قبل عمليات التبخري للتحقق من إحكام إغالق املنشأة على حنو حيول دون تسرب الغاز ولالستفادة إىل 

احمليط إىل أن اإلغالق كان حمكماً.  احلد األقصى من آثار التبخري بربوميد امليثيل. وقد أشارت نتائج رصد اهلواء
وأخرياً، أشارت املمثلة إىل أن احلكومة طلبت من الشركة، عند إصدارها اإلذن باستخدام بروميد امليثيل حلالة 
طارئة، أن تقدم خطة عمل تعرض التدابري اإلضافية اليت ستتخذها لتجنب تفشي اآلفة يف املستقبل، تصحبها 

كفؤة باستخدام منتجات الفوسفني، مبا يكفل عدم تكرر هذه احلالة يف املستقبل.   خطط إلجراء عمليات تبخري
  .  ٢٠١٤وستقدم الشركة خطة العمل يف كانون الثاين/يناير 

وقدم أعضاء جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ردوداً على املسائل املثارة. فقالت السيدة ماركوت إن   -  ٣٥
يد امليثيل لتبخري التمور قد نوقشت يف التقارير السابقة للفريق، مبا يف ذلك التقرير مسألة استخدام بدائل بروم

. وأن اختيار البدائل املالئمة يعتمد على عدد من العوامل ذات الصلة بالظروف ٢٠١٣الصادر يف أيار/مايو 
أن اللجنة أحاطت علماً  احمللية، ومنها نوع التمور، وحمتواها من الرطوبة، وحالتها وقت احلصاد. وأشارت إىل

. وفيما يتعلق بتعيينات االستخدامات بشأن استخدامها لربوميد امليثيل يف حاالت الطوارئ بتعليقات كندا
ا لن  احلرجة لربوميد امليثيل، قال السيد بورتر إن بلدين من البلدان الثالثة اليت طلبت تعيينات قد أشارت إىل أ

؛ وأعرب عن أمله يف أن يتمكن البلد الثالث من ٢٠١٦قبل الزراعة بعد عام  تطلب أي تعيينات ملعاجلة الرتبة
بذل جهود إضافية ليتمكن من استخدام البدائل واحلذو حذو البلدين اآلخرين. وفيما يتعلق باحتمال إعادة 

رقابة ختصيص بروميد امليثيل املزمع استخدامه ألغراض احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن الستخدامات خاضعة لل
  يف جماالت أخرى، قال السيد بورتر إن من املهم إنفاذ األنظمة احمللية على حنو يكفل عدم حدوث هذا األمر.

ا تقييم التعيني املقدم من بلده لالستخدامات احلرجة   -  ٣٦ وأعرب ممثل أسرتاليا عن شكره للجنة إلعاد
ستناد إىل املعلومات اإلضافية املقدمة يف الفرتة الفاصلة ، باال٢٠١٥لربوميد امليثيل يف سوق الفراولة اجلارية لعام 

طنًا مرتيًا تقل حبوايل طن مرتي واحد عن  ٢٨,٧٦٥بني الدورات، لكنه قال إن توصية اللجنة بكمية قدرها 
طن مرتي، نظراً ألن الكمية  ٠,٥طناً مرتياً. وقد أوصت اللجنة بتخفيض قدره  ٢٩,٧٦الكمية املطلوبة وقدرها 

ت خمصصة لالستخدام يف احلاالت الطارئة. والواقع أن هذه احلصة تستخدم للبحوث املتعلقة بالبدائل، اعترب 
ملواصلة برنامج البحث. وقد أوصت اللجنة أيضًا بتخفيض إضايف قدره نصف طن مرتي  وتعّد عنصرًا حامساً 

ا اعتربت أن الركازات غري الرتابية بديل جمٍد لربوميد امليثيل فيما ي تعلق بقطاع سوق الفراولة اجلارية؛ لكن أل
الركازات غري الرتابية مل تثبت جدواها التقنية واالقتصادية خارج الساللة املّولدة يف أسرتاليا. وبسبب سحب 
أيوديد امليثيل من عملية التسجيل يف أسرتاليا وعدم حتقيق البحوث املتعلقة بالركازات غري الرتابية لنتائج جمدية، 

سوق الفراولة اجلارية ينظر يف إمكانية معاجلة الرتبة مبزيج من البدائل الكيميائية القائمة واألقل فعالية فإن قطاع 
جيي من ر ومبيدات لألعشاب للجيل األخري من سوق الفراولة اجلارية. ويف حني أن أسرتاليا تلتزم بالتخلص التد

ا، ولألسباب املشار إليها آنفاً، تلتمس املوافقة على الكمية الكلية البالغة  االستخدام احلرج لربوميد امليثيل، فإ
طناً، وهي تعمل مع بعض األطراف األخرى إلعداد مشروع مقرر بشأن تعيينات االستخدامات  ٢٩,٧٦

  احلرجة لربوميد امليثيل.
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التزام وعرب ممثل كندا عن شكره للجنة الستعراضها لتعيينات االستخدامات احلرجة اخلاصة ببلده وأكد   -  ٣٧
هذا الطرف بالتخلص التدرجيي من االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل عند تسجيل بدائل عملية وتوفرها 
بصورة جتارية. ومل يتبق لدى هذا الطرف من تعيينات االستخدامات احلرجة إال تلك اخلاصة بسوق الفراولة 

تنظيمية واقتصادية كبرية. إن اخلفض الضئيل يف  اجلارية يف جزيرة برنس إدوارد حيث يواجه اعتماد بدائل عقبات 
كمية بروميد امليثيل املطلوب لذلك الغرض والذي أوصت به اللجنة مل يأخذ يف االعتبار حقيقة أن تكنولوجيا 
الزراعة بدون تربة اليت اقرتحتها اللجنة مل تثبت جناعتها يف كندا، كما أن العديد من البدائل املقرتحة تنطبق 

مثار الفراولة وليس على سوق الفراولة اجلارية. وجيري العمل على إجياد بدائل مناسبة لربوميد  إنتاج على
يزال يتعني ختطي عقبات تنظيمية كبرية فيما يتعلق مبواد التبخري  ، لكن ال٢٤/٥عمًال باملقرر  امليثيل،
ثاين كلوريد الربوبني  -٣،١أما املركب غري مسجلة يف كندا،  )iodomethane(فمادة يوديد امليثيل  البديلة: الثالثة

)1,3-dichloropropene(  فقد ألغي تسجيله ومل يعد متاحاً، بينما متنع حكومة مقاطعة جزيرة برنس إدوارد
بسبب وجود شواغل بشأن احتمال تلويثه للمياه اجلوفية. وبناًء على  )chloropicrin(استخدام الكلوروبكرين 

راسة لآلثار البيئية احملتملة للكلوروبكرين وتسعى للحصول على املشورة التقنية ذلك ختطط احلكومة إلجراء د
على وجه  بشأن بدائل تكون جمدية من الناحية التقنية واالقتصادية ومستدامة يف سياق جزيرة برنس إدوارد

يف املائة على أساس  ٤. ونظرًا هلذه اجلهود املتواصلة فإن اللجنة توصي خبفض التعيينات الكندية بواقع التحديد
أن الزراعة بدون تربة، بوصفها بديًال فوريًا ومناسباً، مل تكن مطابقة حلقيقة الوضع يف هذا الطرف. إن اعتماد 

ضئيل لكمية بروميد امليثيل اليت تقنيات الزراعة بدون تربة سيتطلب استثمار رأس مال كبري مع خفض 
قة األطراف على استخدام الكمية الكاملة من تعيينات ستخدمها املزارع، ولذلك فإن كندا تطلب موافت

االستخدامات احلرجة بوصف ذلك الطريق األمثل لتحقيق التخلص التدرجيي الكامل من استخدام بروميد 
  امليثيل لسوق الفراولة اجلارية.

ا وقال ممثل الواليات املتحدة األمريكية إن بالده تظل ملتزمة بالتخلص التدرجيي من استخ  -  ٣٨ داما
احلرجة لربوميد امليثيل، ويظهر ذلك من اخلفض الكبري الذي حققته من خالل البحوث واالختبارات الدقيقة اليت 
جتريها على البدائل. وقد حقق قطاع إنتاج الفراولة الضخم يف كاليفورنيا قفزات كبرية على صعيد خفض 

، بيد أن املزارعني سيكونون حباجة ٢٠١٧لول عام استخدام بروميد امليثيل وسينجز التخلص التدرجيي الكامل حب
من أجل إكمال التحول إىل البدائل وإلعطاء فرصة  ٢٠١٦و ٢٠١٥لكمية كافية من بروميد امليثيل يف عامي 

زمنية لتطوير ممارسات وإجراءات جديدة. وبالنظر إىل هذا التقدم احملرز وتلك املعلومات األساسية فقد كان من 
نة أوصت بكمية خمفضة لتعيينات االستخدامات احلرجة رغم أن الواليات املتحدة قدمت خطة احملبط أن اللج

ا لن تسعى للحصول على املزيد من اإلعفاءات بعد عام  . عالوًة على ذلك فإن ٢٠١٦حتول أوضحت فيها أ
ن هذا الطرف مل رغم أ ٢٠١٦اللجنة مل تتبع اإلجراءات املتفق عليها عندما أوصت بكمية هلذا القطاع لعام 

. وعليه فإن الواليات املتحدة ٢٠١٥يقدم طلبًا أو معلومات حمددة عن كميات خبالف الكميات اخلاصة بعام 
ا لالستخدامات احلرجة يف قطاع الفراولة بكاليفورنيا، وذلك للسماح بالتحول السلس  تطلب املوافقة على تعيينا

  .يف ذلك القطاع يلة األخرية املتبقية الستخدام بروميد امليثيلإىل التخلص التدرجيي الكامل يف السنوات القل
تزال يف حاجة لطلب  لديها تكنولوجيات متقدمة ال اً وعرب أحد املمثلني عن القلق من أن هناك أطراف  -  ٣٩

تعيينات استخدامات حرجة، داعيًا كل األطراف إىل ضمان عدم تقدمي مثل هذه الطلبات وحماربة االجتار غري 
شروع يف بروميد امليثيل. وحدد ممثل آخر املشاكل اليت تواجهها بالده بسبب ازدياد مقاومة بعض احلشرات امل

واآلفات للفوسفني. وعرب ممثل آخر، حتدث نيابًة عن جمموعة من البلدان، عن القلق حيال املعدل البطيء 
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اف األخرى على النظر بعني لالخنفاض يف تعيينات االستخدامات احلرجة وسط بعض األطراف، وحث األطر 
االعتبار للنموذج الذي قدمته جمموعة البلدان اليت ينتمي إليها، حيث أكملت تلك البلدان التخلص التدرجيي 
من استخدام بروميد امليثيل يف زراعة الفراولة من خالل استخدام بدائل متاحة. وطلب املمثل إىل اللجنة 

. وحث ممثل آخر ٢٠١٤ت املستهلكة واملخزنة من بروميد امليثيل لعام االستمرار يف تقدمي معلومات عن الكميا
اللجنة على مواصلة استخدام حتليل االجتاهات يف تقييم استخدام بروميد امليثيل ألغراض احلجر وتطبيقات ما 

  قبل الشحن.
والواليات مناقشات غري رمسية جرت فيما بني األطراف املهتمة، قدم ممثلو أسرتاليا وكندا وعقب   -  ٤٠

  تتضمن مشروع مقرر بشأن هذه املسألة. املتحدة ورقة غرفة اجتماع
  إجراء مزيد من املناقشات مع األطراف املهتمة، مت عرض مشروع مقرر منقح.عقب بعد ذلك، و و   -  ٤١
 لنظر فيه واعتماده.ل اجلزء الرفيع املستوىواتفقت األطراف على عرض مشروع املقرر على   -  ٤٢

  عيينات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيلدليل ت  -جيم 
أشار الرئيس املشارك إىل أن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي قدم نسخًة منقحًة (مشروع النسخة   -  ٤٣
) من دليل تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه ١-٧

ني، قائًال إن هذه النسخة تضمنت التعليقات والشواغل اليت عرب عنها عدد من األطراف يف الثالث والثالث
االجتماع الرابع والعشرين لألطراف بشأن عملية اختاذ القرارات يف جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل واملبادئ 

  التوجيهية االقتصادية.
مثلني، وكان يتحدث نيابًة عن جمموعة من البلدان، الشكر ويف املناقشات اليت تلت ذلك قدم أحد امل  -  ٤٤

إىل جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل على عملها املتواصل إلجناز الصيغة النهائية للدليل، وأشار إىل أن إجراء 
يت مع املزيد من املناقشات غري الرمسية يف هذا االجتماع سيساعد يف التأكد من اتساق التغيريات اليت أجر 

التغيريات اليت اتفق عليها يف االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية. وعرب ممثل آخر عن القلق 
من أن هناك القليل من املسائل اليت أثريت يف االجتماعات األخرية، مثل تلك املتعلقة باجلدوى االقتصادية، مل 

حاجة أيضًا إىل التغيريات لضمان الشفافية يف تقدمي التوصيات تؤخذ يف االعتبار يف أحدث مشروع. وهناك 
  وإجراء املداوالت.

دعا الرئيس املشارك األطراف الراغبة ملناقشة املسائل املثرية للقلق مع أعضاء جلنة اخليارات التقنية   -  ٤٥
  لربوميد امليثيل من أجل إحراز تقدم يف وضع الصيغة النهائية لنص الدليل.

بعض املمثلني، عقب ذلك، أن املناقشات دارت بني األطراف الراغبة وفريق التكنولوجيا والتقييم  وأورد  -  ٤٦
االقتصادي لضمان إزالة مجيع الشواغل يف املشروع النهائي للدليل. ويفضل الذين أخذوا الكلمة حسم هذا 

  األمر بصورة غري رمسية، أي دون اختاذ قرار رمسي فيه.
ات غري رمسية بني األطراف الراغبة، اتفقت األطراف على عدم وجود حاجة وعقب أجراء مناقش  -  ٤٧

، ٦يف هذه املرحلة، وينبغي استخدام النسخة السابقة، أي النسخة  إلجراء أي تغيريات إضافية على الدليل
  .لتعيني اعفاءات االستخدامات احلرجة
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  استخدام المواد الخاضعة للرقابة كعوامل تصنيع  -دال 
ر الرئيس املشارك إىل أنه، خالل االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدم أشا  -  ٤٨

فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي تقريراً مرحلياً عن استخدامات عوامل التصنيع. وطلب ممثل اهلند إىل الفريق 
نل يف الواليات املتحدة. وأعد الفريق تقريرًا عن كلوريد الفايمونومر  بيان جوانب العملية املستخدمة يف تصنيع 

  .)UNEP/OzL.Pro.25/2/Add.1هذه املسألة (مرفق الوثيقة 
وقدم أيان راي، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية الكيميائية، التقرير، مشريًا إىل أن رابع كلوريد   -  ٤٩

الواليات املتحدة، سواء يف شكل مادة وسيطة أم يف كلوريد الفاينل يف مونومر  الكربون مل يستخدم يف تصنيع 
شكل عامل تصنيع. وتوجد هذه املادة، يف الواقع، يف شكل شوائب يف مرحلة مبكرة، وتُزال وتستخدم كمادة 
وسيطة يف عملية منفصلة متامًا إلنتاج كلوريد اهليدروجني. ويتم احلصول على كلوريد اهليدروجني من خالل 

. وُتسخَّن املواد العضوية املكلورة املوجودة يف الشوائب يف بيئة خالية ‘‘التكسري احلراري’’ عملية تعرف بعملية
من األكسجني يف وجود مادة حفازة إلجياد عملية خالية من اجلذور تؤدي إىل إنتاج عدد من املواد من ضمنها  

  كلوريد اهليدروجني، املركب األقل طاقًة.
  لومات املقدمة.أحاطت األطراف علماً باملع  -  ٥٠

التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن المعلومات اإلضافية المتعلقة ببدائل   -  خامساً 
  المواد المستنفدة لألوزون

، طلبت األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم ٢٤/٧أشار الرئيس املشارك إىل أنه، مبوجب املقرر   -  ٥١
بالتشاور مع خرباء خارجيني، املعلومات املتعلقة بالبدائل والتكنولوجيات يف شىت  االقتصادي أن يستكمل،

 اً القطاعات، وأن يعد مشروع تقرير للنظر فيه يف االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية وتقرير 
الفريق إىل أن يأخذ بعني االعتبار يقدَّم إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف. وكذلك دعت األطراف  اً ائي

أي معلومات ذات صلة بتقريره تقدمها األطراف إىل األمانة. وعقب تقدمي مشروع التقرير إىل الفريق العامل 
  املفتوح العضوية قدم فريق غري رمسي توجيهات إىل الفريق فيما يتعلق بإعداد التقرير النهائي.

قدمت مشروع  ن كندا واملكسيك واملغرب وسويسرا والواليات املتحدةوأشار الرئيس املشارك أيضاً إىل أ  -  ٥٢
إىل الفريق أن يضطلع بتقييم مبقتضاه لكي ينظر فيه االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف، يطلب  مقرر

لالعتبارات التقنية واالقتصادية الداخلة يف تنفيذ خفض تدرجيي عاملي ملركبات الكربون اهليدروفلورية وتقييم 
، مبا يف ذلك التأثري البيئي )HFC-23( ٢٣  - تدابري الرقابة على املنتج الثانوي مركب الكربون اهليدروفلوريل

والتكاليف املرتبطة بذلك. كذلك سيدعو املقرر األطراف إىل تقدمي معلومات عن نظم اإلبالغ والسياسات 
ل إىل احلد األدىن من التأثري على البيئة. وقد ُقدم واملبادرات اليت تروج لبدائل املواد املستنفدة لألوزون اليت تقل

/[جيم]، الفرع الثاين، الوثيقة ٢٥املقرر إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه (املقرر 
UNEP/OzL.Pro.25/3(.  

من  اخلامسبعد ذلك قدم أعضاء الفريق عرضًا للخطوط العامة للتقرير. ويرد موجز للعرض يف الفرع   -  ٥٣
  ذا التقرير.هل الرابعاملرفق 
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عرب العديد من املمثلني عن شكرهم للفريق على التقدم الكبري احملرز يف وضع  ،وعقب تقدمي العرض  -  ٥٤
الصيغة النهائية للتقرير ويف االستجابة للكثري من التعليقات اليت قدمتها األطراف يف االجتماع الثالث والثالثني 

  فتوح العضوية.للفريق العامل امل
القدرة ’’و ‘‘القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي’’صطلحات توضيح ملوردًا على طلب   -  ٥٥

قال الرئيس املشارك  ‘‘القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي’’و ‘‘املتوسطة على إحداث االحرتار العاملي
مطلقة هلذه املصطلحات. ومع مرور الوقت ونظرًا للتطورات توجد قيم رقمية  للفريق، المبريت كوجيربز، إنه ال

على إحداث االحرتار العاملي أقل بكثري يف  ‘‘املنخفضة’’التكنولوجية تغريت األفكار وأصبح مفهوم القدرة 
الوقت احلايل عما كان عليه يف السابق. وبالنظر إىل هذا املقياس املتدحرج فإن الفريق يفضل عدم إعطاء قيم 

  واإلبقاء على املصطلحات املعنية بدًال من ذلك. فعلية
 مربد َط رقمــــم تُعـــــبعد ذلك بني الرئيس املشارك أن الفريق ناقش، على حنو استثنائي، املربدات اليت ل  -  ٥٦

)R-number(  اجلمعية األمريكية هلندسة التدفئة والتربيد ملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس/من اأو تسمية معينة
. ونظراً ألن هذه املزائج ستعطى هذه األرقام مربدم ارقأوتكييف اهلواء. ويوجد عدد قليل من املزائج اليت مل تُعط 

يف وقت قريب وأن من املتوقع أن ُتطرح بصورة جتارية مباشرًة بعد ذلك فقد ُرؤَي أنه سيكون من املفيد تقدمي 
  معلومات إضافية عن خواص هذه املزائج.

فقد قال إنه بالنظر إىل حجم املربدات املعنية فإن من غري املعتاد  ،ا يتعلق بالتعديل التحديثيأما فيم  -  ٥٧
النظر يف هذا اخليار. بيد أن استخدام املزائج هو نوع من أنشطة التعديل التحديثي نظراً ألن خواص املزائج متاثل 

من تقريره  ١- ٤ق قد اقرتح خيارات يف اجلدول خواص املواد اليت حتل حملها. ووافق على أنه بالرغم من أن الفري
بشأن التكاليف اليت تنطوي عليها تلك اخليارات أو تأثري التكاليف على اخرتاق  إال أنه مل ُجيَر عمل كافٍ 

السوق. وقال أيضًا إن من الصعب اإلجابة على السؤال الذي طُرح بشأن املعايري نظرًا ألن هذه املعايري شديدة 
ن وضعها تطلب وقتاً. ومن املتوقع أن ُتستغل العديد من البدائل جتاريًا إال أن الفريق ال يريد تقدمي التعقيد كما أ

، خصوصًا بالنظر إىل ٢٠٢٠توقعات بشأن هذه املسألة أو أي مسألة غريها فيما يتعلق بفرتة ما بعد عام 
ا التطورات.   السرعة اليت حتدث 

منخفضة يف إحداث االحرتار  قدراتق كان قد اقرتح بدائل ذات أشار أحد املمثلني إىل أن الفري  -  ٥٨
وَعَرض  .٢٠٢٠العاملي ملعظم القطاعات عند النظر إليها من حيث اإلخرتاق املتوقع للسوق حبلول عام 
عن طريق  ٢٠٢٠احلسابات اليت قام بإجرائها واملتعلقة مبكافئ ثاين أكسيد الكربون الذي ميكن جتنبه حبلول عام 

ستطاعته تأكيد اوقال السيد كوجيربز، إنه، برغم عدم . م تلك البدائل باملقارنة مع سيناريو العمل كاملعتاداستخدا
يف املائة يبدو تقديراً  ٤٠األرقام احلقيقية، بالنظر إىل وجود عدٍد من االفرتاضات، إال أن إحداث ختفيض بنسبة 

عن طريق استخدام البدائل  ٢٠٢٠نبه حبلول عام مكافئ ثاين أكسيد الكربون الذي ميكن جت ملعدلمعقوًال 
ن أوقال أيضًا إنه ميكن للفريق  .الكربون اهليدروفلورية لعمل كاملعتاد باستخدام مركباتاباملقارنة مع سيناريو 

يقدم أرقامًا وتوقعات أكثر تفصيًال إذا طلبت األطراف ذلك، مثل اخرتاق السوق على أساس إقليمي، أو 
مقابل األطراف اليت ال تعمل  ٥من املادة  ١بقيام بعض األطراف بالعمل مبوجب الفقرة  حبسب القطاع، أو

وأوضح أن حسابات كمية مكافئ ثاين أكسيد الكربون اليت ميكن جتنبها وَضَعت يف اإلعتبار البدائل  .بذلك
  .احملتملة اليت ميكن استخدامها بأمان فقط
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يد الطبيعية وما يتعلق باستخدامها من مكاسب حمتملة ناجتة عن وأشار أحد املمثلني إىل أن مواد الترب   -  ٥٩
ويف معرض تسليطه الضوء على حقيقة أن األمونيا  .الكفاءة يف الطاقة مل ُحتظ بأمهية كبرية يف التقرير النهائي

 الفرع وثاين أكسيد الكربون واهليدروكربونات وردت مجيعها يف التقرير، أوضح السيد كوجيربز أن الفريق قام يف
 يكلور الكربون اهليدرو  من التقرير مبقارنة كفاءة تلك املربدات الطبيعية يف استخدام الطاقة بكفاءة مركب ٤

ولكن األمر يكون أكثر مالءمة لو متت مقارنة كفاءة بديل  .ألنه املربِّد القياسي )HCFC-22( ٢٢ -  يفلور 
فهناك اعتبارات إضافية، مثل درجات احلرارة احمليطة عالوة على ذلك، . مع كفاءة املادة اليت سيحل حملها ما

احملددة وتصميم املعدات املستخدمة، وهي ينبغي أن تُؤخذ أيضًا يف االعتبار يف عملية حتديد الكفاءة الكلية يف 
ورمبا مل حتظ نُظُم الضغط . ستخدام املاء كبديل بسبب درجة حرارة تبخره. وهناك قيود على ااستخدام الطاقة

  .البخارية بتغطية كافية يف التقرير، على الرغم من أن الفريق مل يقصد أبداً أن يكون التقرير شامالً غري 
وأوَضح بأن ثاين أكسيد الكربون هو بديل أخضر جيري تطبيقه يف نظم التربيد يف حمالت السوبر   -  ٦٠

إن   . تستخدم دورة التربيد التعاقبيةماركت، سواًء تلك اليت تستخدم دورة التربيد بعد النقطة احلرجة أو تلك اليت
وهناك حاجة إىل  .كفاءة نظم التربيد بثاين أكسيد الكربون تكون منخفضة عند ارتفاع درجات احلرارة احمليطة

املزيد من العمل جلعل تلك النظم تعمل بشكل أكثر كفاءة، ولكن العمل مستمر يف استخدام النظم األكرب 
  .سيما يف أوروبا ري، والحجماً يف جمال التربيد التجا

ولكن، على مدى  .واعَرتف بأن نُظم التربيد باستخدام ثاين أكسيد الكربون تتطلب ضغطًا مرتفعاً   -  ٦١
املاضية، مت اإلعراب عن املزيد من االهتمام باستخدام تلك النظم بدًال من استخدام األمونيا.  عاماً  ٢٠ ـــــالـ

وتتمثل األمور اليت تنبغي . يم اإلمكانات التسويقية لثاين أكسيد الكربونوهناك حاجة إىل مزيد من العمل لتقي
املوازنة فيما بينها يف السالمة والكفاءة يف استخدام الطاقة والديناميكا احلرارية، والتوازن لكل بديل خيتلف عن 

  .حتسينات على التصميم ولكن، يف مجيع احلاالت تقريباً، فإنه ميكن تعزيز أداء البدائل عن طريق إجراء. اآلخر
(أيسوبيوتني) للسوق، قال إنه كان قيد االستعمال  HC-600aوفيما يتعلق باخرتاق اهليدروكربون   -  ٦٢

ولكن بسبب خماوف رقابية، . وأصبح مستخدماً يف عدد من البلدان األخرى ١٩٩٢التجاري يف أوروبا منذ عام 
وبالتايل، فإنه لكي حيقق معدل  .ريكا الشمالية أو اجلنوبيةفإنه مل حيصل على حصة كبرية من السوق سواء يف أم

يف املائة، فقد كان معدل اخرتاقه للسوق يف بعض املناطق، بالضرورة، أعلى من  ٥٠اخرتاق كلي للسوق يعادل 
  .حيث النسبة املئوية مما هو عليه يف مناطق أخرى

وفيما . يف السيارات يف الواليات املتحدة HFO-1234yf وقال إن الفريق كان على علم باستخدام املربد  -  ٦٣
احلرارة احمليطة املرتفعة، قال  يتعلق بتأكيد أحد املمثلني بأنه ال توجد بدائل مناسبة لالستخدام يف ظروف درجة

وتعمل تلك . نه على الرغم من احلاجة إىل املزيد من العمل يف هذا الصدد، إال أن البدائل موجودة بالفعلإ
 .)HCFC-22( ٢٢ - يفلور  يكلور الكربون اهليدرو  ل جيد، ولكن رمبا ليس بنفس جودة مركبالبدائل بشك

  .ولكن الفعالية الكلية لبديل ما، تعتمد على عدد من العوامل، مبا يف ذلك تصميم املعدات
لونات، ديفيد  وفيما يتعلق بالوقاية من احلرائق، قال الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية املتعلقة باهلا  -  ٦٤

املنخفضة يف إحداث االحرتار العاملي، لكن من  القدراتكاتشبول، إنه برغم وجود إثنني من البدائل ذات 
ا إن احلرائق اليت تشب على منت الطائرات  .السابق ألوانه التكهن بالكيفية اليت سيتم تسويق تلك البدائل 

وينطبق األمر نفسه على احلرائق اليت حتدث خارج  .بعنايةتشكل أحداثًا معقدة، وينبغي فحص البدائل املقرتحة 
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يف إحداث  أعلى قدراتم مواد ذات اوإذا مل يعد من املمكن تطوير البدائل املقرتحة، فقد يلزم استخد. الطائرة
  .االحرتار العاملي

م يرون الفريق حىت اآلن، إويف حني أعرب العديد من املمثلني عن تقديرهم للعمل الذي قام به   -  ٦٥ ال أ
أن هناك حاجة إىل املزيد من املعلومات من أجل تزويد األطراف بأساس متني يستندون إليه يف اختاذ قرارات 

حتاد، الذى هو وقال ممثل االحتاد األورويب إن اال اهليدروفلورية. الكربون مستنرية بشأن اختيارهم لبدائل ملركبات
طلب إىل الفريق توفري املزيد من املعلومات بشأن قضايا مثل التكلفة طرف يف الربوتوكول، سيقرتح مشروع قرار ي

/[جيم] ٢٥واقرتح العديد من املمثلني إدماج مشروع املقرر  .واملنفعة االقتصادية واألثر البيئي الشامل لكل بديل
من العناصر،  وحذر ممثل آخر من إدراج عدد كبري جداً . احلايل وأفكار االحتاد األورويب يف مشروع مقرر واحد

  .وطلب بأن يكون النص أكثر بساطة
/[جيم]، ٢٥وأكد ممثل الواليات املتحدة جمدداً، باعتباره واحدًا من املناصرين األصليني ملشروع املقرر   -  ٦٦

األفكار الواردة فيه، مشددًا على أنه ال توجد نية إلصدار حكم مسبق على نتيجة املناقشات بشأن التعديالت 
وأعرب ممثل آخر عن قلقه من أن يؤدي طلب اختاذ إجراء من جانب اللجنة التنفيذية، على . ربوتوكولاحملتملة لل

عقبات أمام املوافقة على املشاريع الواردة ضمن املرحلة الثانية من  خلقالنحو املقرتح يف مشروع املقرر، إىل 
، وذلك على حساب األطراف رية فلوريةاهليدروكلو  الكربونخطط البلدان إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات 

  .املعنية
ته آن غابرييل (أسرتاليا) ودونالني شارلس رئاستشارك يف األطراف على إنشاء فريق اتصال،  تاتفق  -  ٦٧

  .، ملواصلة العمل على مشروع مقرر موحد(سانت لوسيا)
لنوعيته وعمقه،   قتصادي، نظراً قال الرئيس املشارك بعد ذلك، إن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم اال  -  ٦٨

بد وأن يؤدي إىل إثارة املزيد من طلبات التوضيح واملعلومات اإلضافية بشأن بدائل املواد املستنفدة  كان ال
لألوزون. وقال إنه، باإلضافة إىل مشروع املقرر الذي أحاله الفريق العامل املفتوح العضوية 

)UNEP/OzL.Pro.25/3 [جيم])، هناك مشروع مقرر آخر، بشأن املعلومات اإلضافية ٢٥ر ، الفرع ثانياً، املقر/
  الرامية إىل التعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية، أحاله االحتاد األورويب، على النحو املبني بورقة االجتماع.

م يعارضون النظر يف مشروع املقر   -  ٦٩ ر الذي تقدم ويف املناقشة اليت تلت ذلك، قال العديد من املمثلني أ
به االحتاد األورويب، بالنظر إىل أن حمتواه يقع خارج والية الربوتوكول املتمثلة يف التخلص من إنتاج واستهالك 
املواد املستنفدة لألوزون. وباإلضافة إىل ذلك، فإن األنشطة املقرتحة مبشروع املقرر سوف تزيد كثريًا من حجم 

يا والتقييم االقتصادي الذي يستحسن أن ينشغل باألعمال املتصلة بوجه العمل امللقى على عاتق فريق التكنولوج
مباشر بالربوتوكول. وقال بعض املمثلني إن مشاريع املقررات املقرتحة حتت بند جدول األعمال ما هي إال امتداد 

بلدان املتقدمة، من جدول األعمال. وقال أحد املمثلني إن ال ١٠للجهود الرامية لتعديل الربوتوكول وفقًا للبند 
طبقًا للمسؤوليات امللقاة عليها مبوجب الربوتوكول، ينبغي أن تبادر بالتخلص من املواد ذات القدرات العالية 
على إحداث االحرتار العاملي قبل الدخول يف مناقشة املواد ذات القدرات املنخفضة على إحداث االحرتار 

لبدائل ذات القدرات املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، العاملي حتت رعاية الربوتوكول. وحاليًا فإن ا
  إن وجدت. ،الصديقة للبيئة واملأمونة واجملدية اقتصادياً وجمربة تكنولوجياً قليلة

وحيبذ عدد من املمثلني النظر يف مشروع املقرر، بالنظر إىل أن التخلص من املواد املستنفدة لألوزون   -  ٧٠
سريع يف استخدام وإطالق مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات القدرات العالية على ميكن أن يؤدي إىل تزايد 
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إحداث االحرتار العاملي يف البيئة وهناك زخم كبري يف العديد من املنتديات الدولية، أبرزها جمموعة العشرين، 
مؤسسات الربوتوكول، دعم املبادرات التكميلية والنهج املتعددة األطراف، مبا يف ذلك باستخدام خربات و ب

للتقليل التدرجيي من إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية، على أساس البحث عن بدائل جمدية 
اقتصادياً وتقنياً. وقال العديد من املمثلني إن من شأن املعلومات اإلضافية من نوع املعلومات املطلوبة يف مشروع 

م الوطنية باملعلومات للتحكم يف املواد املستنفدة لألوزون من خالل املقرر أن ميد خطط عملهم واسرتاتيجيا
اعتماد بدائل غري ضارة بالبيئة. وأكد بعض املمثلني أنه فيما ترتبط مشاريع املقررات املندرجة حتت بند جدول 

دول األعمال، من ج ١٠األعمال احلايل بالتعديالت املقرتحة على الربوتوكول اليت جيري النظر فيها حتت البند 
ا قاصرة حتديدًا على توفري معلومات إضافية استجابة الحتياجات حمددة من كثري من  فإن حمتواها متميز، لكو
األطراف. وقال أحد املمثلني متكلمًا نيابة عن جمموعة من البلدان، إن حجم العمل املطلوب يف مشاريع 

يد من املمثلني إن هناك تقليدًا يف الربوتوكول ملناقشة قضايا املقررات هو يف حدود طاقة الفريق متاماً. وقال العد
  خالفية والبحث عن طريق املضي إىل األمام مهما تباينت آراء األطراف.

من النهج املتخذ يف مشروع  قوقال ممثل الربازيل إن هناك حاجة لنهج ملسألة البدائل يكون أضي  -  ٧١
ويقدم بلده مشروع مقرر يطلب فيه إىل فريق التكنولوجيا والتقييم املقررات املقرتحة يف إطار البند احلايل. 

االقتصادي أن يستكمل املعلومات عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون وأن يعد مشروع تقرير حول هذه املسألة 
  لكي ينظر فيه الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الرابع والثالثني.

االقرتاح املقدم من الرئيس املشارك بأن يبدأ فريق االتصال املنشأ للنظر يف  واتفقت األطراف على  -  ٧٢
من جدول األعمال يف مناقشتها. وستكون نقطة البداية لتلك املناقشات هي  ٥املسائل املدرجة حتت البند 

ريق االتصال يف مشروع املقرر احملال إىل االجتماع احلايل من الفريق العامل املفتوح العضوية وميكن أن ينظر ف
  مسائل أخرى أو مشاريع مقررات مقرتحة حسبما يراه مناسباً.

  وبعد ذلك، عرض الرئيس املشارك لفريق االتصال مشروع مقرر منقح كان قد أعده فريق االتصال.  -  ٧٣
 واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه واعتماده.  -  ٧٤

  لمسائل التنظيمية المتعلقة بفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصاديا -سادساً 
  عمل الفريق وتنظيمه  -ألف 

األطراف إىل فريق التكنولوجيا والتقييم  ت، فقد طلب٢٤/٨أشار الرئيس املشارك إىل أنه، مبوجب املقرر   -  ٧٥
الث والثالثني توصيات بشأن التكوين أن يقدم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الث االقتصادي

األطراف أيضًا إىل  تاملستقبلي للجان اخليارات التقنية التابعة له، واضعًا يف االعتبار عبء العمل املتوقع. وطلب
وأنشأ . التشغيلية املوحدة االفريق وجلان اخليارات التقنية التابعة له أن يتيح لألطراف اإلطالع على إجراءا

ذه املهمة. وُقدِّم للفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني موجزاً  الفريق فرقة عمل للقيام 
وبعد النظر يف املعلومات، اقرتح ممثال أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية . باملسائل الرئيسية اليت تضمنها التقرير

الفريق على مواصلة تنفيذه لالختصاصات املنقحة اليت  مشروع مقرر من شأنه، من بني مجلة أمور، أن يشجع
، وتقدمي بعض املعلومات عن تشكيله املقرتح وعن عمليات ترشيح ٢٤/٨عليها األطراف مبوجب املقرر  توافق

/[دال] الوارد يف الفرع ٢٥ووافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر . أعضاء جلان اخليارات التقنية التابعة له
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بعد تنقيحه ليتضمن تعليقات األطراف املهتمة، إىل االجتماع اخلامس  UNEP/OzL.Pro.25/3 يًا من الوثيقةثان
  والعشرين لألطراف ملواصلة النظر فيه.

  ووافقت األطراف على مشروع املقرر ملواصلة النظر فيه واعتماده خالل اجلزء الرفيع املستوى.  -  ٧٦
  لجان الخيارات التقنية التابعة لهحالة العضوية في الفريق وفي   - اءب

يف ه الثالث والثالثني جتماعنظر يف اإىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية املشارك  أشار الرئيس  -  ٧٧
، حيث قدم عدد من وإعادة التعيني يف عضوية الفريق فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يفحالة العضوية 

وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تدمج  . هؤالء األعضاء للعمل يف الفريقاألطراف مقرتحات إلعادة تعيني
من األطراف، يف مشروع مقرر واحد  وردتمشروعي مقررين مقدمني، إىل جانب إعادة ترشيحات أخرى 

، إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف ملواصلة حبثه. ويف حني بالتعييناتوتقدميه، مع قائمة مستكملة 
/[هاء] يف الفرع ثانيًا من الوثيقة ٢٥باعتبارها مشروع املقرر  التعييناتامت األمانة بتوحيد مجيع ق

UNEP/OzL.Pro.25/3نًا جديداً من الصني. ويرد مشروع املقرر املنقح يإضافية وتعي تعينيإعادة  ي، إال أنه مت تلق
  .يف ورقة غرفة اجتماعات

  .مكتملة التعييناتت غري رمسية بني األطراف املعنية للتأكد من أن األطراف على إجراء مشاورا تاتفق  -  ٧٨
ملواصلة  اجلزء الرفيع املستوىأقرت األطراف مشروع مقرر منقح لعرضه على وعقب تلك املشاورات،   -  ٧٩
  لنظر فيه واعتماده.ا

  المسائل المتصلة بالتمويل  -  سابعاً 
لتنفيذ بروتوكول مونتريال من أجل تعظيم الفوائد العائدة التمويل اإلضافي للصندوق المتعدد األطراف   -ألف 

  يةفلور ية الهيدروكلور  الكربون على المناخ من تعجيل التخلص التدريجي من مركبات
أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية نظر يف اجتماعه الثالث والثالثني يف   -  ٨٠

 للصندوق املتعدد األطراف من أجل تعظيم الفوائد العائدة على املناخ من مشروع مقرر بشأن التمويل اإلضايف
ومن بني مجلة أمور، سيطلب املقرر إىل ية. فلور ية اهليدروكلور  الكربون تعجيل التخلص التدرجيي من مركبات

العائدة على املناخ من  اللجنة التنفيذية للصندوق أن تُقيِّم اخليارات املتاحة لنافذة متويل لتعظيم الفوائد املشرتكة
واالتفاق على جمموعة من اإلجراءات واالختصاصات  ية فلوريةالتخلص التدرجيي من مركبات اهليدروكلور 

ارد يف الفرع ثانيًا من الوثيقة الو  ]واو[/٢٥ر وقد وافق الفريق العامل على إحالة مشروع املقر . املناسبة
UNEP.OzL.Pro.25/3 العشرين لألطراف اس معقوفة، إىل االجتماع اخلامس و أقو  موضوعة بني، مع عناصر

  .ملواصلة النظر فيه
ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، أعرب العديد من املمثلني عن تأييدهم هلذا االقرتاح، قائلني إنه يتيح   -  ٨١

لبية احتياجات وسُتمكِّن التربعات الطوعية اجلديدة الربوتوكول من ت. الفرصة لتوليد املنافع املشرتكة للمناخ
وأشري أيضًا إىل أن صناديق التربعات املقرتحة ستشكل إضافة إىل . تتجاوز تلك اليت تناولتها أهداف االمتثال

  .للخطر ةالتمويل القائم املتاح يف إطار الربوتوكول ولن تنتقص من عمل الصندوق أو تُعرِّض آليته التمويلي
ة احتياجات األطراف ستخدام أي متويل إضايف يف تلبيمان اون آخرون يرون أن من املهم ضولكن ممثل  -  ٨٢

قرتاح حىت تفي األطراف بأهداف االمتثال اخلاصة متثال، وأنه من السابق ألوانه النظر يف مسألة االاملتعلقة باال
ت الدول سيما احتياجا متثال، والوهناك الكثري الذي يلزم القيام به لتلبية احتياجات األطراف املتعلقة باال. ا
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كما لوحظ أن قيام الصندوق بإدارة تلك التربعات الطوعية قد يؤدي إىل صعوبات يف . اجلزرية الصغرية النامية
ف أيضًا إىل أن النجاحات السابقة للربوتوكول مل تتطلب إنشاء أي آلية اوأشار أحد األطر . إدارة الصندوق
  .للتمويل الطوعي

  .بإجراء مشاورات غري رمسية بغية حل املسألة املهتمةراف طراف على أن تقوم األطاأل تاتفق  -  ٨٣
وقال ممثل كندا، عقب ذلك، إن املشاركني يف املناقشات غري الرمسية كانوا على وشك التوصل إىل حل   -  ٨٤

اية  للقضية، ولكنهم ملن يتمكنوا من معاجلة مجيع القضايا العالقة. ومن غري املرجح التوصل هلذا احلل قبل 
  ماع احلايل.االجت
  وأعرب أحد املمثلني عن أمله أال يضيع سدى التقدم اليت مت إحرازه يف الفريق غري الرمسي.  -  ٨٥
  تمويل مرافق اإلنتاج لمركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  - باء
ني مشروع أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية ناقش يف اجتماعه الثالث والثالث  -  ٨٦

مقرر مقدم من األرجنتني واهلند بشأن متويل مرافق اإلنتاج ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وبالنظر إىل أنه 
حقق تقدماً حمدوداً فحسب بشأن هذه القضية خالل الوقت املتاح، فإن الفريق العامل اتفق على إحالة مشروع 

، الفرع الثاين، مشروع UNEP/OzL.Pro.25/3راف ملواصلة النظر فيه (املقرر إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألط
  [زاي])./٢٥املقرر 
أوضح ممثل اهلند أنه حينما وافق االجتماع التاسع عشر على التعجيل بالتخلص التدرجيي من مركبات   -  ٨٧

يل املتاح من خالل ، فإنه وافق أيضًا على أن يكون التمو ١٩/٦الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب املقرر 
الصندوق املتعدد األطراف كافيًا لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليها للتخلص التدرجيي على صعيد 
اإلنتاج واالستهالك على حد سواء. وبالرغم من هذا االتفاق، فإن اللجنة التنفيذية للصندوق مل تنفذ االلتزام 

ن املصانع إ ٢٠١٢بعض أعضاء اللجنة يف عام  قالج. ويف احلقيقة، هذا بعد، خاصة فيما يتعلق بقطاع اإلنتا 
لن تكون مؤهلة للتمويل، على الرغم من أن االجتماع احلادي عشر لألطراف املعقود  جذات االستخدام املزدو 

ا مؤهلة بالنسبة لتكاليف التخلص من مركبات الكربون الكلورية فلورية. ويف احلقيقة،  ١٩٩٩يف  أوضح أ
يف موعد يسبق  ٢٠٠٨أغسطس الكربون الكلورية فلورية منذ آب/اهلند يف التخلص تدرجيياً من مركبات  تحجن

ا مبوجب الربوتوكول.   املوعد احملدد يف التزاما
يتطلب  ١٩/٦إن التخلص التدرجيي املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب املقرر   -  ٨٨

ت مبكر، مع ما لذلك من تأثري سليب على األعمال. ولذلك، فإن مل يتم توفري إغالق مرافق إنتاجها يف وق
قد جتد نفسها يف حالة عدم امتثال هلدفها يف عام  ٥من املادة  ١التمويل، فإن األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ملائة. ولقد يف ا ١٠املتمثل يف خفض استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بنسبة  ٢٠١٥
وضعت اهلند بالفعل موضع التنفيذ لوائح لرقابة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، غري أنه يتعني على 
األطراف أن تعرتف باألثر االقتصادي للتخلص التدرجيي املعجل. وبناء عليه فإن مشروع املقرر املقدم من اهلند 

بتوفري متويل وطيد وكاف لتغطية مجيع التكاليف اإلضافية  ١٩/٦واألرجنتني يعيد التأكيد على مقصد املقرر 
املتفق عليها للتخلص التدرجيي املعجل من إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية بالنسبة جلميع األطراف 

 ؛ وحيث اللجنة التنفيذية على إقرار متويل للتخلص التدرجيي من مرافق٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 
اإلنتاج، مبا يف ذلك املصانع ذات االستخدام املزدوج؛ ويطلب إىل اللجنة أن تأخذ يف االعتبار أي إجراء 
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تنظيمي استباقي اختذته األطراف لتقييد إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف موعد سابق للمواعيد 
  احملددة يف جداوهلا الزمنية للتخلص التدرجيي.

أشارت ممثلة األرجنتني إىل أن بلدها كان أحد املطالبني بتعديل تدابري مراقبة الكربون وبعد أن   -  ٨٩
على أساس أنه سيتم توفري التمويل الالزم لوقف إنتاج الكربون  ١٩/٦كلوري فلوري، وقبل صياغة املقرر  اهليدرو
قطاع اإلنتاج التابع للجنة ، سلطت الضوء على عدم إحراز تقدم يف الفريق الفرعي ل٢٢- كلوري فلوري اهليدرو

التنفيذية، خاصة وأن بلدها ميكن أن يتعرض خلطر عدم االمتثال. وأعربت عن دهشتها لتقدمي اقرتاح بتمويل 
، والذي من شأنه أن يقضي على األثر وليس ٢٣-كلوري فلوري القضاء على املنتج الفرعي للكربون اهليدرو

اء إنتاج الكربون ميكن قبوله من امل على السبب، وهو أمر ال نظور البيئي. وبعد أن اقرتحت أنه ينبغي متويل إ
بدًال من إطالق املنتج الفرعي نفسه، طلبت من اجتماع األطراف اخلامس والعشرين  ٢٢-كلوري فلوري اهليدرو

أن يطلب من اللجنة إصدار حكم بشأن تعويض حمطات التحويل عن اإلغالق املبكر إلنتاج الكربون 
يف املبادئ التوجيهية اخلاصة بقطاع اإلنتاج. واتفق ممثل آخر ألحد األطراف العاملة  ٢٢-لوري فلوريك اهليدرو

على أن هناك حاجة إىل مزيد من التوجيه من األطراف للجنة حىت يتسىن إحراز  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 
  تقدم.
اهلند واألرجنتني يف جمال التخلص  وأعرب ممثلون آخرون عن تقديرهم للدور الرائد الذي تقوم به  -  ٩٠

التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، لكنهم أشاروا إىل أن املقرر 
عند وضعه لإلطار  جمل يعمد، إىل تغيري أي توجيهات قائمة بشأن مرافق اإلنتاج ذات االستخدام املزدو  ١٩/٦

مبوجبه اللجنة التنفيذية يف جمال تقدمي التمويل للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اجلديد الذي تعمل 
اهليدروكلورية فلورية. ويتم تقدمي متويل لتكاليف التحويل من أجل حتويل املصانع من مركبات الكربون الكلورية 

لى الدوام على إنتاج مواد أخرى لديها القدرة ع جفلورية إىل مواد أخرى، إال أن املصانع ذات االستخدام املزدو 
ا ليست مؤهلة لتمويل التحويل، وإمنا لتعويض تكاليف  عالوة على مركبات الكربون الكلورية فلورية، ومن مث فإ
نفقات اإلغالق. وهذه ليست بالقضية اجلديدة؛ فقد ناقشتها األطراف يف املاضي واتفقت على أن التمويل 

تاج مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ميثل املقدم لإلغالق التام ملرافق إن
إمجايل ثابت؛ وأنه لن يتاح متويل إضايف من أجل إغالق املصانع اليت حتولت من إنتاج مركبات الكربون الكلورية 

بني اللجنة  ٢٠١٣بريل أيف نيسان/ فإن االتفاق املربم فلورية إىل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وبالتايل
دفع له تعويض  جالتنفيذية والصني بشأن التخلص التدرجيي من قطاع اإلنتاج استثىن مصنع ذا استخدام مزدو 

  بالفعل.
م، وإذ يستباقلة يف حتويل اإلجراء التنظيمي االوفيما يتعلق بالقضية املنفصلة املتمث  -  ٩١ ، قال املمثلون إ

م لقيام اهلند وبلدان أخرى باختاذ إجراءات مبكرة للتخلص التدرجيي من مركبات يعربون عن تقديرهم  واستحسا
الكربون اهليدروكلورية فلورية، فإنه من غري املعقول أن يتوقع من الصندوق املتعدد األطراف أن يوفر دعمًا مالياً 

مع اللجنة التنفيذية. إذ يعين ذلك بأثر رجعي لألنشطة اليت تتجاوز أحكام االتفاقات اليت أبرمتها األطراف 
ا  ضمنًا أن مبقدور األطراف أن تتوقع متويًال ألي إجراء ترغب يف اختاذه، فهذه ليست الكيفية اليت يعمل 
الصندوق. وقد مت االتفاق على مستوى الدعم املايل الذي يقدمه الصندوق، ومت حتديده، قبل االضطالع 

قد أعرب املمثلون عن استعدادهم لالخنراط يف مزيد من املناقشات بشأن باألنشطة أو ليس بعده. ومع ذلك، ف
  مجيع القضايا ذات الصلة.
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وقال ممثل اهلند، بوصفه أحد مقدمي مشروع املقرر، إن املمثلني الذين تكلموا يثريون الشكوك حول   -  ٩٢
ون مؤهلة للتمويل. وقد لن تك جالذي مل ينص على أن املصانع ذات االستخدام املزدو  ١٩/٦تكامل املقرر 

ناقشت اللجنة التنفيذية هذه القضية يف مناسبات كثرية منذ اعتماد املقرر، مما يدل على أن املسألة ليست 
كان بشأن التخلص التدرجيي يف قطاع اإلنتاج  إن االتفاق مع الصني  وأشار أيضًا إىل .ابالبساطة اليت أشري إليه

التنفيذية، ومن مث فإن ال صلة له باملناقشة. ومن الواضح أنه يتعني إعادة النظر يف  اتفاقًا ثنائيًا ومل تناقشه اللجنة
  نفسها يف حالة عدم امتثال. ٥من املادة  ١حىت ال جتد بعض األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ١٩/٦املقرر 
رويج) وراجندرا  واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رئاسته السيدة أليس غوستاد (الن  -  ٩٣

  كومار (موريشيوس) ملواصلة العمل بشأن مشروع املقرر.
بعد ذلك أبلغ الرئيس املشارك لفريق االتصال عن أنه على الرغم من اجلهود اليت بذهلا الفريق يف   -  ٩٤

جياد حل مناقشة الفقرات التشغيلية ملشروع املقرر، فإنه مل يتضح أن من املمكن الوصول إىل توافق اآلراء بشأن إ
  ملسألة مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

ينص على  ١٩/٦وأعرب ممثل اهلند عن استيائه إزاء نتيجة مناقشات فريق االتصال. وقال إن املقرر   -  ٩٥
ول من بروتوك ٥من املادة  ١أن التمويل جيب أن يكون مستقرًا وكافيًا لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

مونرتيال من الوفاء بكل التكاليف اإلضافية املتفق عليها لالمتثال للتخلص التدرجيي املعجل من مركبات الكربون 
اهليدوركلورية فلورية يف قطاعي اإلنتاج واالستهالك. ومن بعد أكثر من مخس سنوات من اعتماد ذلك املقرر، مل 

مبادئ التوجيهية اخلاصة بقطاع اإلنتاج. ويف االجتماع التاسع تضع اللجنة التنفيذية حىت اآلن الصيغة النهائية لل
هو مقرر غري واضح. وقدمت املسألة إىل  ١٩/٦والستني للجنة مت تشكيل فريق اتصال وُخلص إىل أن املقرر 

اجتماع األطراف لتقدمي املزيد من التوضيح على املقرر. بيد أنه يف االجتماع احلايل، مل يتمكن فريق االتصال 
لذي مت إنشاؤه ملناقشة هذه املسألة من تقدمي التوضيح املطلوب. وقال املمثل إنه وجد أن هذا األمر يصعب ا

فهمه، مؤكدًا على أن اهلند ال تطلب تغطية مجيع التكاليف إمنا تطلب فقط تعويضًا للعوائد اليت فقدت نتيجة 
دًا كبرية فإنه إذا مل يتم تقدمي التوضيح لتطبيق جدول التخلص التدرجيي املعجل. ورغم أن اهلند بذلت جهو 

من الربوتوكول  ٨فإن اهلند ستكون مضطرة لتقدمي طلبها إىل األمانة مبوجب املادة  ١٩/٦املطلوب بشأن املقرر 
  لتفادي عدم االمتثال يف قطاع اإلنتاج.

  ٢٠١٧-٢٠١٥اختصاصات لدراسة تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة   - جيم
أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية ناقش يف اجتماعه الثالث والثالثني مشروع   -  ٩٦

قدمته أسرتاليا  ٢٠١٧-٢٠١٥مقرر بشأن اختصاصات لدراسة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 
كلها. ومن مث متت إحالة مشروع املقرر وكندا والنرويج. ومت التوصل إىل اتفاق حول بعض أجزاء من النص وليس  

  [ح])./٢٥، الفرع الثاين، مشروع القرار UNEP/OzL.Pro.25/3إىل االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف (
واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال يشرتك يف رئاسته اآلن فيلمارت (بلجيكا) وماريسا غاوري   -  ٩٧

  شأن مشروع املقرر.(ترينيداد وتوباغو) ملواصلة العمل ب
  ويف وقت الحق، قدم الرئيس املشارك لفريق االتصال مشروع مقرر أعده فريق الصياغة.  -  ٩٨
  واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر إىل اجلزء الرفيع املستوى ملواصلة حبثه واعتماده.  -  ٩٩
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  رة الناميةتنفيذ بروتوكول مونتريال فيما يتعّلق بالدول الجزرية الصغي  -ثامناً 
أشار الرئيس املشارِك إىل أن سانت لوسيا كانت قد قدَّمت أثناء انعقاد االجتماع الثالث والثالثني   -١٠٠

للفريق العامل املفتوح العضوية، مشروع مقرَّر حيدِّد اآلثار املرتتبة على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية 
، من أجل تنفيذ الربوتوكول من جانب الدول ٢٠١٢انريو، الربازيل يف عام املستدامة، املعقود يف ريو دي ج

اجلزرية الصغرية النامية. وأنشأ الفريق العامل فريقًا لالتصال ملناقشة املقرتَح. وقام فريق االتصال بتعديل فقرات 
االجتماع اخلامس والعشرين املنطوق وعنوان مشروع املقرَّر، واتفق الفريق العامل على أن حييل مشروع املقرر إىل 

  /[طاء].٢٥، الفرع الثاين، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.25/3لألطراف ملواصلة النظر فيه (
ذلك، أعرب ممثل عن شواغل جّدية تتصل بالنّص. وقال إنه من غري الالئق  تعقباليت أويف املناقشة   -١٠١

ا مبعاجلة مسائل ذات للدول اجلزرية الصغرية النامية أن تطلب إىل األطراف يف  الربوتوكول أن تطالب حكوما
صلة بالربوتوكول أثناء املؤمتر الدويل الثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية. فاالستجابة لطلب بأن تستنبط اتفاقية 

حد أما من اتفاقيات األمم املتحدة واليتها بالطلب إىل جمموعة من البلدان إضافة بند إىل جدول أعمال 
ا، سُيعد سابقة خطرية. وقال ممثل آخر إن نتائج مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ليست ذات اجتم اعا

صلة بالربوتوكول؛ وليس من الواضح ما هي نتائج املؤمتر اليت يشري إليها مشروع املقرر. فالوالية املسندة إىل 
دف حتديدًا إىل التخلُّص التدرجيي من إنتاج و  أن النظر  استهالك املواد املستنِفدة لألوزون، مما يعينالربوتوكول 

  يف توصيات املؤمتر يقع خارج نطاق الوالية املذكورة على حنو واضح.
وأعرب عدد من ممثلي الدول اجلزرية الصغرية النامية عن التأييد ملشروع املقرر. وذكر أحدهم أن   -١٠٢

عن طريق فريق االتصال الذي انعقد أثناء االجتماع مقدمي مشروع املقرر قاموا بعمل ضخم، مبا يف ذلك 
الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، للتوفيق بني آراء خمتلف األطراف وتعديل النص وفقًا لذلك. 
ووّجه عدة ممثلني االنتباه إىل جوانب ضعف الدول اجلزرية الصغرية النامية والصعوبات اليت تواجهها يف تنفيذ 

م الربوتوكول، مما له صلة خاصة ببعض القطاعات ذات األمهية لتلك الدول، مثل السياحة. وأشار ممثل إىل أحكا
ا مبوجب الربوتوكول، وطلب املساعدة  السجل الرائع الذي حققته الدول اجلزرية الصغرية النامية يف الوفاء بالتزاما

  .من أطراف أخرى إلعانة تلك الدول للبقاء يف حالة امتثال
وأعرب عدة ممثلني آخرين عن تأييدهم ملشروع املقرر. وقال ممثل، وهو ُيسلِّم بأن من غري املعتاد هليئة   -١٠٣

مثل اجتماع األطراف أن تطلب إىل أمانتها االتصال بأمانة أخرى بشأن مسائل تتعلق بالربوتوكول، أن مثل هذا 
فوائد من مثل هذا اإلجراء، مبا يف ذلك تعزيز تنفيذ  الطلب ليس أمراً غري مسبوق. إضافة إىل ذلك، ميكن حتقيق

الربوتوكول وزيادة أوجه التآزر يف اجملاالت ذات الصلة جبدول أعمال الربوتوكول بنطاقه األوسع، ويشمل ذلك 
للتنمية تغريُّ املناخ والكفاءة يف استخدام الطاقة. وفيما يتعّلق باإلشارة إىل الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة 

تُعَتَرب جزءًا مكوِّناً  والق بالديباجة من مشروع املقرر، لعاإلشارة وردت فقط يف اجلزء املت املستدامة، قال إن هذه
لفقرات املنطوق. وتكّلم ممثل آخر بالنيابة عن جمموعة من البلدان فقال إنه يوافق على أن مشروع املقرر ينطوي 

اطة تنفيذ وفرض بضعة التزامات على األطراف. وقال ممثل آخر إنه ينبغي، على قيمة تآزرية، مضيفاً أن من البس
  من الربوتوكول. ٥عند مواصلة تطوير نّص مشروع املقرر، توّخي احلرص لضمان اتساقه مع أحكام املادة 

واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال، يشرتك يف رئاسته أزرا روغوفيتش (البوسنة واهلرسك)   -١٠٤
  يت توبا (جزر كوك)، ملواصلة مناقشة املسألة.وفايتو 
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وبعد ذلك وأثناء النظر يف مشروع املقرر عقب عمل فريق االتصال بشأنه، أعرب ممثل اهلند عن القلق   -١٠٥
بشأن حمتوياته قائًال إنه بسبب عدم الوضوح بشأن من ميكن إشراكه يف عملية االتصال مع اجلهات املنظمة 

بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية فإنه ال يستطيع املوافقة على تقدمي مشروع املقرر إىل  للمؤمتر الدويل الثالث
  اجلزء الرفيع املستوى.

وأعرب العديد من املمثلني عن استيائهم من هذا املوقف، مؤكدين على أن مجيع اإلجراءات االعتيادية   -١٠٦
وأن زمان ومكان فريق االتصال قد مت اإلعالن عنهما الجتماعات بروتوكول مونرتيال قد مت تطبيقها، خصوصًا 

قبل فرتة كافية وأن األطراف املعنية قد اجتمعت ملناقشة آرائها املختلفة. ومن خالل تسوية متكن املمثلون من 
الوصول إىل توافق اآلراء. وقالوا إنه مل يكن هناك ممثل للهند يف اجتماعات فريق االتصال وأن السماح لطرف مل 

ر اجتماعًا لفريق االتصال بأن يعيد افتتاح املناقشات املتعلقة مبقرر يف اجللسة اخلتامية أو أن يوقف هذه حيض
  املناقشات ميثل سابقة خطرية.

وردًا على تأكيد ممثل اهلند بأن بلده مل يتمكن من حضور اجتماعات فريق االتصال بسبب صغر   -١٠٧
ذه حجم وفدها أكد العديد من املمثلني على أن ه لو كان قد مت إخطار الرئيسني املشاركني لفريق االتصال 

دف متكني مجيع األطراف  الصعوبات فإنه كان سيتم بذل كل اجلهود إلعادة جدولة اجتماعات فريق االتصال 
  الراغبة من املشاركة.

ع املستوى للنظر فيه وعقب املناقشات قرر الرئيس املشارك أن يتم تقدمي مشروع املقرر إىل اجلزء الرفي  -١٠٨
  وحث ممثل اهلند على أن يسعى للحصول على التوضيح الذي طلبه قبل تناول هذا األمر يف ذلك اجلزء.

  تنسيق مؤّشر تأثير المناخ لدى الصندوق المتعّدد األطراف والتحقق منه  -  تاسعاً 
ث والثالثني للفريق العامل املفتوح أشار الرئيس املشارِك إىل أن ممثل أوروغواي قدَّم، يف االجتماع الثال  -١٠٩

العضوية، مشروع مقّرر عن الطرائق الالزمة للمضي ُقدمًا يف املناقشات بشأن مؤّشر تأثري املناخ الذي وضعه 
الصندوق املتعدد األطراف. وعقب إجراء مشاورات غري رمسية، اتفق الفريق العامل على إحالة مشروع املقرر إىل 

، الفرع الثاين، مشروع املقرر UNEP/OzL.Pro.25/3رين لألطراف ملواصلة النظر فيه (االجتماع اخلامس والعش
  /[كاف]).٢٥
  تزال جارية. الوقال ممثل أوروغواي إن املناقشات غري الرمسية بشأن هذه املسألة   -١١٠
أن هذه ويف وقت الحق، قال ممثل أوروغواي إن الوقت مل يكن كافيًا إلجراء مناقشات غري رمسية بش  -١١١

  املسألة. وستثري أوروغواي هذه املسألة مرة أخرى يف املستقبل.
  التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال  -  عاشراً 

أشار الرئيس املشارِك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية، يف اجتماعه الثالث والثالثني، ناقش   -١١٢
ول للخفض التدرجيي إلنتاج واستهالك مرّكبات الكربون مقرتَحني من أجل إدخال تعديالت على الربوتوك

اهليدروفلورية. وقد أنشأ الفريق العامل فريقًا للمناقشة يتوىل معاجلة املسائل املتصلة بإدارة مرّكبات الكربون 
 ذلك اهليدروفلورية، مبا يف ذلك اجلوانب املالية والتقنية والقانونية والعمليات املناسبة للتعامل معها، مبا يف

   املناخ.رياخليارات إلنشاء آلية ملعاجلة الروابط بني الربوتوكول واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ
وقدَّم ممثل الواليات املتحدة، متكلمًا أيضًا بالنيابة عن كندا واملكسيك، مقرتحها لتعديل الربوتوكول   -١١٣

اهليدروفلورية من جانب مجيع األطراف، والتحكُّم يف  للخفض التدرجيي إلنتاج واستهالك مرّكبات الكربون
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، ومعاجلة مسألة التجارة يف مرّكبات الكربون ٢٣-انبعاثات املنتجات الثانوية ملرّكب الكربون اهليدروفلوري 
اهليدروفلورية، وطلب نظم ترخيص وإبالغ بشأن مرّكبات الكربونية اهليدروفلورية. وقال إن الفوائد البيئية ستكون 

، أي ما يعادل ٢٠٥٠غيغا طن من ثاين أكسيد الكربون املكافئ حىت حبلول  ٩٠مجّة، حيث تبلغ ما يزيد على 
  حنو سنتني من االنبعاثات احلالية لغازات االحتباس احلراري اليت يولدها اإلنسان.

ون وقال إن بروتوكول مونرتيال هو الصّك املناسب لتخفيض استهالك وإنتاج مرّكبات الكرب  -١١٤
اهليدروفلورية، ألن اجلهود اليت بذلتها األطراف مبوجب الربوتوكول للتخلُّص التدرجيي من مركبات الكربون 
اهليدروفلورية ومرّكبات الكربون اهليدروفلورية كلورية قد أّدت إىل ارتفاع يف استخدام مرّكبات الكربون 

واليت طُلب إىل األطراف مبقتضاها أن تنسِّق (ب) من اتفاقية فيينا،  ٢-٢اهليدروفلورية. وقال إن املادة 
عطت األطراف السلطة واملسؤولية أالسياسات املالئمة للتخّلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، قد 

مبوجب الربوتوكول للتعامل مع مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. وتابع قائًال إن الربوتوكول ميتلك أيضًا اخلربة، 
وسجل النجاح الالزم للقيام بذلك اجملهود. وقال إن تعديل املقرتح يقبل بأن تظل مرّكبات الكربون واملؤسسات 

ا ُـ اهليدروفلورية ُمشمولة ضمن نطاق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ وبروتوكول كيوتو امل لَحق 
  من أجل حساب االنبعاثات واإلبالغ عنها.

أن الوعي العاملي بالتهديد الذي تشّكله مرّكبات الكربون اهليدروفلورية لنظام املناخ آخذة ومن الواضح   -١١٥
يف االزدياد. فقد تضمنت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة التزامًا بتوفري الدعم إلجراء 

ولغة تشري بوضوح إىل الربوتوكول. ويف ختفيض تدرجيي يف استهالك وإنتاج مرّكبات الكربون اهليدروفلورية، 
جمموعة الدول العشرين على دعم مبادرات تكميلية من خالل نـُُهج متعددة  ت، وافق٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

األطراف تشمل استخدام خربة ومؤسسات الربوتوكول للخفض التدرجيي يف إنتاج واستهالك مرّكبات الكربون 
دائل اجملدية اقتصاديًا واملمكنة تقنياً. وقد أُعرب يف اجتماعات ثنائية اهليدروفلورية، استنادًا إىل فحص الب

األطراف، عن تأييد مماثل للعمل باستخدام مؤسسات الربوتوكول وخرباته، مبا يف ذلك االجتماع بني رئيس 
إنشاء  ، والذي دعا إىل٢٠١٣جني بينغ، يف أيلول/سبتمرب  يالواليات املتحدة، باراك أوباما ورئيس الصني، ش

فريق اتصال مفتوح العضوية للنظر يف مجيع املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك الدعم املايل والتكنولوجي للبلدان 
النامية، والفعالية مقارنة بالتكلفة، وسالمة البدائل، والفوائد البيئية وإدخال تعديل على الربوتوكول. واستنادًا إىل 

ري ملاذا ال تتحرك أطراف الربوتوكول إىل األمام. واختتم بالدعوة إىل ذلك، صار من الصعب بدرجة متزايدة تفس
  إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية للسماح بإجراء مناقشات إضافية أكثر تفصيًال.

وعرض ممثل واليات ميكرونيزيا املوّحدة مقرتح بلده إلدخال تعديل على الربوتوكول. وباإلضافة إىل   -١١٦
م يف مرّكبات الكربون اهليدروفلورية من خالل الربوتوكول الذي أعرب عنه املشاركون يف الدعم الدويل للتحكُّ 

مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وجمموعة الدول العشرين ورئيسي الصني والواليات املتحدة، أبرز املمثل 
، والدعم املقدم من ائتالف ٢٠١٣إعالن كريونا، الذي اعتمده جملس املنطقة القطبية الشمالية يف أيار/مايو 

واالتفاق بني رئيس الواليات املتحدة ورئيس وزراء اهلند منموهان  ٢٠١٣املناخ واهلواء النظيف يف أيلول/سبتمرب 
لعقد فرقة عمل مشرتكة بني اهلند والواليات املتحدة معنية مبرّكبات الكربون  ٢٠١٣سينغ، يف أيلول/سبتمرب 
لة أمور من بينها النُـُهج املتعددة األطراف اليت تشمل استخدام اخلربة ومؤسسات اهليدروفلورية ملناقشة مج

الربوتوكول للخفض التدرجيي يف استهالك وإنتاج مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. وقد َمَنح قادة أكرب بلدان العامل 
  ة.األطراف الوالية للتعامل مع مسألة التحكُّم يف مرّكبات الكربون اهليدروفلوري
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وقال إن احلاجة إىل اختاذ إجراء تعَترب أمرًا ُمِلّحاً. وقد أظهرت آخر التقديرات ألثر تغريُّ املناخ ارتفاع   -١١٧
السكان الذين يعيشون على  ن. وبالتايل فإ٢١٠٠مبقدر مرت واحد كحد أدىن حبلول عام البحر مستوى سطح 

ذه التأثريات. ومن خالل اختاذ إجراء للتحكُّم يف بالفعل ه نجزر أو على الساحل، مثل سكان بلده، سيشاهدو 
مرّكبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب الربوتوكول، ميكن لألطراف أن تساعد األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

. ومن األمور ٢٠١٥اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ يف جهودها للتفاوض حول اتفاق جديد بشأن املناخ يف عام 
  أن تتخذ األطراف إجراًء من أجل بقاء اجلنس البشري واحلضارة اإلنسانية.األساسية 

وأعرب مجيع من تكّلم من املمثلني عن شكرهم ملقدمي التعديلني على إصرارهم يف إثارة املسألة يف   -١١٨
ل، السنوات األخرية. وأعرب كثري من املمثلني عن تأييدهم للمقرتحات. ومن الواضح أن كثريًا من التفاصي

وخصوصًا بشأن اجلوانب القانونية والتقنية واالقتصادية واملالية للمقرتحات والتوافر واجلدوى التقنية، الفعالية 
مقارنة بالتكلفة وسالمة بدائل مرّكبات الكربون اهليدروفلورية حتتاج إىل دراسة متأنية ومناقشة تفصيلية. وقد 

ريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني صدرت عن مداوالت فريق املناقشة الذي أنشأه الف
معلومات إضافية مفيدة وسيتيح إنشاء فريق اتصال رمسي، يُفّضل أن يكون مفتوح العضوية، إجراء حتليل مجيع 

  تلك املسائل وغريها بشكل كامل ومناقشتها بشكل أوسع.
دة جوانب الضعف متنامية والبلدان ذات السواحل املوأبرز ممثلون لكثري من البلدان اجلزرية الصغرية ال  -١١٩

ا ليست مسؤولة عن الغالبية العظمى النبعاثات غازات  البالغ إزاء اآلثار النامجة عن تغريُّ املناخ رغم حقيقة أ
  االحتباس احلراري واحلاجة املالزمة الختاذ إجراء للخفض التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروفلورية.

ممثل اليابان إن بلده بصدد إصدار تشريعات جديدة للتحكُّم يف استخدام مرّكبات الكربون  وقال  -١٢٠
دف اخلفض  الفلورية. والحظ ممثل االحتاد األورويب أيضًا أن الطرف يقوم مبراجعة إطاره اخلاص بالتحكُّم 

  التدرجيي إلنتاج واستهالك مرّكبات الكربون اهليدروفلورية.
لم بالنيابة عن جمموعة من البلدان، عن تأييد الفريق إلنشاء فريق اتصال. وقال إن من وأعرب ممثل تك  -١٢١

ا  الواضح أن تنفيذ الربوتوكول سيؤدي إىل زيادة يف إنتاج واستهالك مرّكبات الكربون اهليدروفلورية، رغم أ
ات الكربون اهليدروفلورية فوائد تُعَتَرب من املواد املستنِفدة لألوزون، وسوف يكون للخفض التدرجيي يف مرّكب ال

بيئية. ومع ذلك، هناك حاجة إىل تسوية املسائل القانونية املتعلقة بالعالقة املتبادلة بني الربوتوكول واتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ؛ وتوافر البدائل بشكل حمدود؛ واحلاجة إىل آليات فّعالة لنقل التكنولوجيا إىل 

  لدان النامية، وخصوصاً تلك الواقعة يف أفريقيا؛ واحلاجة إىل متويل كاٍف للصندوق املتعدد األطراف.الب
ا مبرحلة اإلوأعرب ممثل تكلم بالنيابة عن الشبكة   -١٢٢ قليمية لألوزون والبلدان املنتسبة اليت متر اقتصادا

اهليدروفلورية مبوجب الربوتوكول. ودعا إىل  انتقال عن تأييد تلك األطراف للخفض التدرجيي ملرّكبات الكربون
ا  إنشاء فريق اتصال ملناقشة مجيع املسائل ذات الصلة، مبا يف ذلك مسألة توفري متويل للبلدان اليت متر اقتصادا

  مبرحلة انتقال وغري املؤهلة للحصول على دعم من الصندوق املتعّدد األطراف.
ارضتهم للتعديالت املقرتحة. وكان هناك قلق، على وجه اخلصوص، بيد أن ممثلني آخرين أعربوا عن مع  -١٢٣

لدى العديد من املمثلني بشأن عدم توافر بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية وقالوا إنه ما مل تتوافر بدائل عملية 
ت تعديل من الناحية التقنية وفعالة التكلفة وآمنة على نطاق واسع فإن من السابق ألوانه مناقشة مقرتحا

الربوتوكول. وقد أظهر تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي التوافر احملدود للبدائل وتكلفتها العالية، إضافًة 
إىل الشواغل بشأن مسية بعض هذه البدائل وقابليتها لالشتعال. وقد اتضحت صعوبة التخلص التدرجيي من 
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، ومن غري ٥من املادة  ١فذه حاليًا األطراف العاملة مبوجب الفقرة مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي تن
الواضح كيف ميكن إجناز هذا التخلص التدرجيي يف حال عدم توافر مركبات الكربون اهليدروفلورية يف شكل 

يف استخدام مركبات الكربون  ٥من املادة  ١بدائل. وقد استمرت األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 
ا الصناعية يف بيع هذه املركبات إىل األطراف العاملة مبوجب تلك املادة. اهليدرو  فلورية بينما استمرت مؤسسا
توجد دالئل واضحة على توافر دعم مايل للخفض التدرجيي  والحيدث أي نقل للتكنولوجيا البديلة،  وال

. وأضاف بعض املمثلني قائلني إنه ٥من املادة  ١الستخدام تلك املركبات لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
على الرغم من تشجيعهم العتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي كلما أمكن ذلك، 

  إال أن الظروف مل تصبح مواتية بعد ملناقشة إدخال تعديالت على الربوتوكول.
يدروفلورية ليست مواد مستنفدة لألوزون وأشار بعض املمثلني إىل أنه ونظرًا ألن مركبات الكربون اهل  -١٢٤

بكثري  أنسبفإن بروتوكول مونرتيال ليس باملنتدى املالئم ملناقشة فرض رقابة على تلك املركبات. وهناك منتدى 
ا، حيث جتري بالفعل مناقشات  وهو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 

وضوع. وبالتايل فإن من األفضل مناقشة قضايا الرقابة على إنتاج واستهالك مركبات الكربون نشطة هلذا امل
ا يف ذلك املنتدى الذي يتميز بالتزامه  اهليدروفلورية، وأمهية آلية التنمية النظيفة، وأي عملية استبدال تتعلق 

  ولية املشرتكة واملتباينة.ؤ الواضح مببدأ املس
ني إن من الضروري إحراز تقدم يف هذا املنتدى قبل أن يُنظر يف اختاذ إجراء يف مكان وقال أحد املمثل  -١٢٥

ا قد استثنيا  آخر. وبالنظر إىل أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 
ل، فقد تساءل ممثل آخر عما بشكل صريح غازات االحتباس احلراري اخلاضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيا

إذا كان إدراج مركبات الكربون اهليدروفلورية يف بروتوكول مونرتيال سيعين أن هذه املركبات ستحذف من اتفاقية 
ا. وأشار إىل أنه يتعني توضيح العالقة بني  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 

  .هذين النظامني الدوليني
يف املائة من  ٠,٧وأشار ممثل آخر إىل أرقام حديثة تظهر أن مركبات الكربون اهليدروفلورية متثل فقط   -١٢٦

االنبعاثات الكلية لغازات االحتباس احلراري، مما يشري إىل أن الرتكيز احلايل على تلك املركبات أمر يف غري حمله، 
  ن شك.على الرغم من أن تغري املناخ أمر مثري للقلق بدو 

ا   -١٢٧ وأضاف بعض املمثلني أن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 
مكَّنا األطراف من اختيار إحدى سالل غازات االحتباس احلراري اخلاضعة للرقابة مبوجب تلك االتفاقية 

عض البلدان، خصوصًا البلدان اليت تتميز وملحقها لكي تركز جهودها على خفض االنبعاثات منها. وإن ب
ميكن أن تعمل بدون استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية وسيكون من اخلطأ  البدرجات حرارة حميطة عالية، 

إجبارها على التخلص التدرجيي منها. ورغم أن بروتوكول مونرتيال يعد بالفعل اتفاقيًة بيئيًة ناجحة إىل حد بعيد 
ذ أن تدخل فيه قضايا تتعلق بتغري املناخ، كما أن أي حماولة يف هذا الشأن ستؤدي على األرجح فمن غري احملب

  إىل حدوث فوضى.
وضرب أحد املمثلني مثًال باتفاقية بازل املتعلقة بنقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، قائًال   -١٢٨

ا ا لتعامل مع مسائل تتعلق بالزئبق، فإن األطراف اعتربت أن إنه على الرغم من أن هذه االتفاقية كان بإمكا
املوضوع ذا أمهية كبرية تستدعي إبرام اتفاقية منفصلة خاصة به، وهي االتفاقية اليت اعتمدت للتو. وباملثل فإنه 

  سيكون من األفضل إنشاء آلية جديدة لكي تتعامل بشكل حمدد مع مركبات الكربون اهليدروفلورية.
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ممثلني آخرين قالوا إن األطراف يف بروتوكول مونرتيال تضطلع مبسؤولية واضحة تتمثل يف  بيد أن  -١٢٩
التعامل مع تلك املركبات نظرًا ألن تزايد استخدامها نتج بشكل كامل عن اإلجراءات املتخذة يف إطار ذلك 

إلطارية بشأن تغري املناخ الصك. وال يوجد سبب مينع بروتوكول مونرتيال من العمل مع اتفاقية األمم املتحدة ا
ا لفرض الرقابة على مركبات الكربون اهليدروفلورية.   وبروتوكول كيوتو امللحق 

ودعا ممثل آخر مقدمي التعديالت إىل إجراء ونشر دراسة عن والية بروتوكول مونرتيال وعالقته باتفاقية   -١٣٠
ا، للمساعدة يف التوصل إىل توافق أمشل يف األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو ا مللحق 

 اآلراء.

ن املستوى املرتفع غري املعتاد الستنفاد طبقة األوزون فوق أوأشار ممثل إىل النتيجة العلمية اليت تبني   -١٣١
 يعزى إىل زيادة تركيز غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي. ووفقاً  ٢٠١١القطب الشمايل يف ربيع عام 

ثار من اتفاقية فيينا فإن األطراف ملزمة باختاذ التدابري املالئمة حلماية صحة اإلنسان والبيئة من اآل ١-٢للمادة 
الضارة الناشئة أو اليت قد تنشأ عن األنشطة البشرية اليت تغري أو قد تغري طبقة األوزون. وحيث أن الرتكيزات 

ضوح يف استعادة طبقة األوزون، يتعني على األطراف يف بروتوكول املتزايدة من غازات االحتباس احلراري تؤثر بو 
عن معاجلة املواد املستنفدة لألوزون  مونرتيال اختاذ إجراءات للحد منها. وتتحمل هذه األطراف املسؤولية ال

 فحسب بل واختاذ اإلجراءات الكفيلة حبماية طبقة األوزون.

ة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة قد والحظ ممثل اهلند أنه يف حني أن الوثيق  -١٣٢
ا مل حتدد بروتوكول مونرتيال على أنه املنتدى املالئم الذى ينبغي  أشارت إىل مركبات الكربون اهليدروفلورية، فإ

راء تكميلي من خالل معاجلتها فيه. وكان بيان جمموعة الدول العشرين إعالنًا عامًا أُعرب فيه عن تأييد اختاذ إج
بروتوكول مونرتيال، إّال إن ذلك مل خيف حقيقة أن هذه املركبات مشمولة فعًال باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
ا. وعالوة على ذلك فإنه يف حني أن الواليات املتحدة واهلند قد  بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 

وانه مناقشة أي إجراء إىل أن ألىن مبركبات الكربون اهليدروفلورية، فإن من السابق اتفقتا على إنشاء فرقة عاملة تع
قتطع الوقت الذي استغرق يف مناقشة هذه املركبات يف . وقد ايتم تكوين الفرقة العاملة وأن تتم أعماهلا

األوزون، وأدى إىل االجتماعات املتوالية من املناقشات ذات الصلة بقضايا تتعلق بصورة مباشرة حبماية طبقة 
التوجيهية املتعلقة بالتخلص املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية على سبيل  ئإرجاء تنفيذ املباد

  املثال.
وأعرب أحد املمثلني عن اعتقاده بأنه يلزم التوصل إىل حل عن طريق التوافق، وأن احلل ينبغي أن   -١٣٣

ا، يشمل مسائل النقل القانوين بني اتفا قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وبروتوكول كيوتو امللحق 
وبروتوكول مونرتيال وفقًا ملبادئ االتفاقية، وخاصة مبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة، وأنه ينبغي أن يبدد 

ا يتعلق بتوافر بدائل مأمونة فلوري، مبا يف ذلك فيم شواغل البلدان النامية بالنسبة ملسائل الكربون اهليدرو
وصاحلة بيئياً، وتقدمي دعم مايل إضايف جديد ومالئم يتجاوز مستويات التمويل احلالية للتخلص التدرجيي من 
املواد املستنفدة لألوزون. وإىل أن تتم تسوية هذه الشواغل، ليس من املالئم إنشاء فريق اتصال ملناقشة 

  التعديالت بصورة حصرية.
م ال وذكر  -١٣٤ م يف حني يعارضون إنشاء فريق اتصال رمسي، فإ ميانعون إنشاء فريق  العديد من املمثلني إ

مناقشة غري رمسي، ويف ذلك حل وسط معقول مت التوصل إليه خالل االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل 
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املفتوح العضوية، ويتماشى بالكامل مع االلتزامات اليت أعلن عنها خالل 
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ويف حمافل أخرى. وسوف يتيح هذا الفريق إجراء نقاش بشأن القضايا الرئيسية مثل توافر بدائل مركبات الكربون 
 اهليدروفلورية.

م رغم اعرتافهم الكامل بتلك الشواغل، فإن املنافع البيئية النامجة عن خفض  وقال ممثلون آخرون،  -١٣٥ إ
املركبات كبرية إىل حد ال يسمح بتجاهلها. وبروتوكول مونرتيال هو اجلهة الوحيدة اليت متتلك اإلطار الالزم هذه 

من املمكن وضع آليات  للتمكني من فرض رقابة على اإلنتاج واالستهالك. وإذا مت تناول هذه املسائل، سيكون
للمناخ. وسيكون فريق  اةاتؤ ، واعتماد بدائل أكثر ممتكن البلدان النامية من ختطي مركبات الكربون اهليدروفلورية

االتصال الرمسي أفضل منتدى مقارنة بفريق مناقشة غري رمسي وميكن يف إطاره حتقيق تقدم باالرتكاز على 
جيابية اليت عقدها الفريق العامل املفتوح العضوية. وسيتيح ذلك إجراء استكشاف كامل لبعض إلاملناقشات ا

ر البدائل، واالنعكاسات التكاليفية، والتفاعل مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري القضايا مثل تواف
 ميكن النظر يف املقرتحات الواردة يف التعديالت بالكامل إىل بعد إنشاء فريق اتصال رمسي. املناخ. وال

ن الشواغل اليت ورد ذكرها تبني حدة إو زيا امليورداً على ما جاء يف املناقشات، قال ممثل واليات ميكرون  -١٣٦
سبب رغبته يف إنشاء فريق اتصال ملواصلة املداوالت بقدر أكرب من التفصيل. وينبغي أن تكون أحدث القرائن 

 قناع أي كان مبا تنطوي عليه املسألة من إحلاح.إلالعلمية عن األثر الناجم عن تغري املناخ كافية 

ألطراف ملسامهتها يف املداوالت، لكن بعض التعليقات املقدمة وأعرب ممثل كندا أيضًا عن شكره ل  -١٣٧
تسببت يف إرباكه. وحيث أن الكثري من البيانات األخرية الصادرة عن قادة وجمموعات مثل جمموعة الدول 
العشرين أعربت بوضوح عن تأييدها الستخدام مؤسسات بروتوكول مونرتيال خلفض مركبات الكربون 

ن من الصعب فهم السبب يف أن ممثلي نفس البلدان تعارض إنشاء فريق اتصال ملناقشة اهليدروفلوري، ورأى أ
تلك القضايا. ووافق على أن تعديل بروتوكول مونرتيال ليس سوى وسيلة حمتملة لتحقيق التقدم إّال أنه قال إن 

صعب فهم احلجج اليت ناقشة اخليارات األخرى. ورأى أيضًا إن من الالفرصة ملفريق االتصال سوف يتيح أيضًا 
ا ال تستطيع مناقشة مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل أن تنتهي الفرقة العاملة املشرتكة بني  تقدمها األطراف بأ

الواليات املتحدة واهلند من أعماهلا. ومن البديهي أن يتم تشجيع التقدم احملرز يف إطار فرق العمل الثنائية 
 خرى.األات ينتدمجيع املعقول أن يكون ذلك سبباً يف منع إحراز تقدم يف األطراف، إالّ أنه من غري امل

ودفع العديد من األطراف بأن من املبكر كثرياً مناقشة خفض مركبات الكربون اهليدروفلورية بالنظر إىل   -١٣٨
يال منذ عام أن تركيزها احلايل ينصب على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد أدرج يف بروتوكول مونرت 

من  ١، بالرغم من أن هدف التخلص األول الذي يتعني أن تستوفيه األطراف العاملة مبوجب الفقرة ١٩٩٢
. كذلك فإن مناقشة مركبات الكربون اهليدروفلورية يف الظروف احلالية ال يعين أن ٢٠١٣قد حدد بعام  ٥املادة 

لبدء يف إنشاء اإلطار الطويل األجل للرقابة على األطراف ستبدأ يف خفضها على الفور. غري أن من املهم ا
مركبات الكربون اهليدروفلورية مما سيمنح قطاع الصناعة واحلكومات قدراً من اليقني بشأن املستقبل وسيساعد يف 

جراء خفض حمتمل ال حيول دون مواصلة إكذلك فإن النظر يف  بتكار الصناعي أثناء تطوير البدائل.التنشيط ا
 كبات الكربون اهليدروفلورية يف األجلني القصري واملتوسط.ستخدام مر ا

التقييم االقتصادي احلجة القائلة بعدم وجود بدائل هلذه املركبات، بل التكنولوجيا و ومل يؤيد تقرير فريق   -١٣٩
مة على العكس أثبت التقرير بوضوح أن البدائل املستخدمة أو اجلاري تطويرها حاليًا ستتيح إجراء ختفيضات ها

. وتوفر اتفاقية فيينا النطاق الذي يتيح لربوتوكول مونرتيال التعامل ٢٠٢٠يف استخدام هذه املركبات حبلول عام 
ا ليست من املواد املستنفدة لألوزون، وكما خلصت جمموعة الدول  مع مركبات الكربون اهليدروفلورية، رغم أ
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 بأنالرأي القائل  معناسبة ملعاجلة هذه املسألة. واتفق العشرين، فإن الربوتوكول ميتلك اخلربات واملؤسسات امل
، بل على ينبغي يكون بينهما تنافس ال بربوتوكول مونرتيالو اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

االتفاقني أن يعمال معًا للتعامل مع مركبات الكربون اهليدروفلورية. ووافق على أن لدى الصندوق املتعدد 
ألطراف متويًال كافياً لكي يدعم فقط أنشطة التخلص من املواد اليت ختضع حاليًا للرقابة من جانب الربوتوكول. ا

فإذا أضيفت مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل الربوتوكول، فمن الواضح أن الصندوق املتعدد األطراف سوف 
الكثري من األطراف غري مرتاحة القرتاح إنشاء فريق حيتاج إىل موارد إضافية كبرية. وأخريًا اعرتف املمثل بأن 

اتصال، لكنه رأى أن فريق االتصال سيتمكن على األرجح من تقدمي خيارات إلحراز التقدم قد ال تتمكن 
 منتديات أخرى من تقدميها.

ا. واتفقا مع  -١٤٠ ممثل   وأعرب ممثال الواليات املتحدة واملكسيك أيضًا عن شكرمها لألطراف على مسامها
ما قاالً  كندا على أن إنشاء فريق اتصال ال إنه سيكون  يعين بالضرورة بدء املفاوضات بشأن التعديالت إّال أ

 أفضل منتدى إلثارة القضايا املتعلقة بالتعديالت ومناقشتها وتوضيحها.

ثار قضية مركبات وقال ممثل اهلند إنه على الرغم من أن العديد من املنتديات الدولية والثنائية قد أ  -١٤١
الكربون اهليدروفلورية وعالقتها بربوتوكول مونرتيال، مل يقرتح أحدها بصورة حمددة إجراء خفض هلذه املركبات يف 
إطار الربوتوكول. وعالوة على ذلك فإن املناقشات الرفيعة املستوى بني اهلند والواليات املتحدة مل تكن فكرة 

ملوافقة على إنشاء فرقة عاملة مشرتكة بشأن مركبات الكربون اهليدروفلورية. اهلند، وعلى ذلك اضطرت اهلند إىل ا
، لكنه أشار إىل ٥من املادة  ١وقال إنه يدرك أن هذه املركبات متثل قضية هامة لألطراف غري العاملة بالفقرة 

ها يف إطار عدم وجود أي سبب حيول دون اعتماد لوائح وطنية إلخضاعها للرقابة. وال توجد حاجة إىل حبث
بروتوكول مونرتيال. وإضافة إىل ذلك، وبالنظر إىل أن هذه املركبات ختضع بالفعل للرقابة يف إطار اتفاقية األمم 

ا، فإنه ال يفهم سبب عدم إثارة أي من مقدمي  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق 
 والواقع أن اثنني منهم غري أطراف يف بروتوكول كيوتو.التعديالت هلذه املسألة يف ذلك املنتدى. 

واختلف ممثال الواليات املتحدة واهلند بشأن إنشاء الفرقة العاملة. ففي حني قال ممثل األوىل إن اهلند   -١٤٢
ادرة قد اقرتحت أوًال إجراء مناقشات ثنائية ومن مث تكوين الفرقة العاملة، فإن ممثل األخرية كرر اعتقاده بأن املب

 جاءت من الواليات املتحدة.

واختلف ممثلون آخرون بشأن توافر البدائل جلميع استخدامات مركبات الكربون اهليدروفلورية. كما   -١٤٣
اختلفوا مع االقرتاح بضرورة اعتماد تعديل لتشجيع قطاع الصناعة على تطوير بدائل يف املستقبل، وقالوا إن هذه 

هي حجة خطرية. إذ يتعني أن تتوافر التكنولوجيا املقبولة اقتصاديًا واجتماعياً  احلجة اليت استخدمت يف املاضي
رضوا بشدة هذه النتيجة مشريين إىل توافر اقبل الدخول يف أي التزامات إضافية. غري أن ممثلني آخرين ع

كربون اهليدروفلورية معلومات عن بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية تفوق ما كان متوافرًا عن بدائل مركبات ال
أو مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية عند االتفاق على التخلص من تلك املواد. وكانت األطراف تواجه 

 أوضاعاً مماثلة يف السابق وكانت النتائج إجيابية دائماً.

يزات ثاين أكسيد وأشار ممثل إحدى املنظمات البيئية غري احلكومية إىل أن العام املاضي شهد زيادة ترك  -١٤٤
جزء من املليون ألول مرة، وأصدرت الدوائر العلمية أقصى حتذير هلا  ٤٠٠الكربون يف الغالف اجلوي لتتجاوز 

بأن األنشطة البشرية سوف تؤدي إىل اضطراب بعيد املدى يف النظام املناخي. وكانت مركبات الكربون 
احلراري، وكان استخدامها يتزايد على وجه الدقة نتيجة  فلورية الفئة األسرع زيادة من غازات االحتباس اهليدرو
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رتقاء إىل مستوى إمكاناته، وإىل أن خيفض استهالك مركبات الألنشطة بروتوكول مونرتيال. ودعا الربوتوكول إىل ا
غيغا طن من معادل ثاين  ١٠٠نبعاثات ال يقل عن اصدار إوإنتاجها، وأن يتجنب  يةفلور  الكربون اهليدرو

. ومع اتساع الفجوة بني خفض االنبعاثات الالزم للحد من ٢٠٥٠كربون يف الفرتة املفضية إىل عام أكسيد ال
الية، ال يستطيع ، والتعهدات الوطنية احل٢٠٢٠ارتفاع درجة حرارة العامل مبقدار درجتني مئويتني حبلول عام 

ناخ. ودعا األطراف إىل املوافقة على أن يتجاهل هذه اإلمكانيات الكبرية للتخفيف من تغري امل اجملتمع الدويل
إنشاء فريق اتصال مفتوح العضوية ملعاجلة مجيع القضايا املالية والتقنية والقانونية ذات الصلة وفقًا ملبدأ املسؤولية 

  وان.ألاملشرتكة واملتباينة الذي استند إليه بروتوكول مونرتيال الختاذ إجراءات إزاء املناخ قبل فوات ا
جراء مناقشات غري رمسية مع عدد من األطراف بشأن املنتدى املالئم إلجراء املزيد من النقاش، وبعد إ  -١٤٥

اقرتح الرئيسان املشاركان أن حتاول األطراف االتفاق على إعادة تكوين املناقشة الذي مت تكوينه يف االجتماع 
ير عن املسائل املتعلقة بإدارة مركبات الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، وأن يكلف بتقدمي تقر 

فلورية باستخدام آليات بروتوكول مونرتيال، وأن يشمل ذلك اجلوانب املالية والتقنية والقانونية،  الكربون اهليدرو
ويشمل التقرير أيضًا العمليات املالئمة للتعامل مع هذه املركبات، مبا يف ذلك خيارات بإنشاء آلية للتعامل مع 

ني بروتوكول مونرتيال واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وقد رأت األطراف أن ذلك الروابط ب
الفريق يشكل منتدى قيمًا وبناًء تناقش فيه مجيع املسائل ذات الصلة دون اطالق أي أحكام مسبقة على 

رائق شىت، من بينها األخذ يف االعتبار النتائج. وسيسعى فريق املناقشة إىل فتح باب احلوار بصورة أكرب وبإتباع ط
لنتائج املناقشات الدولية اجلارية مؤخراً، مث يقدم تقريره عن ذلك. وسيحدد الفريق خيارات للتقدم باملناقشات يف 

. وسُتدرج النتائج اليت سيتوصل إليها يف تقرير االجتماع. وسيواصل غاودي الكيمادي (هولندا) ٢٠١٤عام 
  دا) تيسري أعمال هذا الفريق.وليزيل مسيث (غرينا

  واتفقت األطراف على إنشاء فريق املناقشة املذكور.  -١٤٦
ويف وقت الحق، عرض منظم الفريق املسائل اليت ناقشها الفريق، مؤكداً أنه مل يتوصل إىل اتفاق بشأن   -١٤٧

. ٢٠١٤املسائل يف عام أي مسألة، مع تسليط الضوء على االقرتاح اخلاص بإتاحة مزيد من الوقت ملناقشة هذه 
  هلذا التقرير. الثالثويرد تقرير املناقشة يف املرفق 

وأعرب أحد املمثلني عن شكره للرئيسني املشاركني لفريق املناقشة على عملهما اجلاد وصربمها، مشدداً   -١٤٨
تماع إضايف ، مبا يف ذلك إمكانية عقد اج٢٠١٤على احلاجة إىل مزيد من الوقت ملواصلة املناقشات يف عام 

  للفريق العامل املفتوح العضوية.
عمل لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم  المسائل المتعلقة باالمتثال واإلبالغ عن البيانات: عرض  -حادي عشر

  االمتثال لبروتوكول مونتريال والمقررات الموصى بها
ي واخلمسني للجنة. ونوه إىل قدم رئيس جلنة التنفيذ تقريرًا عن نتائج االجتماعني اخلمسني واحلاد  -١٤٩

  مشاريع املقررات اليت متخض عنها هذين االجتماعني واليت تُعرض على األطراف يف شكل ورقة اجتماع.
ويتناول مشروع املقرر األول حالة امتثال أذربيجان فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون   -١٥٠
ظرت اللجنة يف الظروف اليت أدت إىل حالة عدم االمتثال، وتظهر . وقد ن٢٠١١كلورية فلورية يف عام  اهليدرو

أن الطرف قد عاد إىل حالة االمتثال، باإلضافة إىل تنفيذ التدابري التنظيمية  ٢٠١٢البيانات املقدمة لعام 
، لكنها واإلدارية والتقنية املطلوبة لكفالة استمرار امتثال الطرف. وتبعًا لذلك مل توص اللجنة بأي إجراء إضايف
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اقرتحت أن جيري حث أذربيجان على العمل مع وكاالت التنفيذ ذات الصلة لتطبيق خطة عملها، وأن يتواصل 
  رصد التقدم الذي حيرزه هذا الطرف.

أما مشروع املقرر الثاين فيخص فرنسا اليت وقعت يف حالة عدم امتثال بعد جتاوزها كمية اإلنتاج   -١٥١
ا من مركبات الكر  . ويف وقت الحق قدم الطرف خطة عمل ٢٠١١كلورية فلورية لعام  بون اهليدرواملسموح 

لورية فلورية مبوجب  تأكد من خالهلا عودته إىل حالة االمتثال لتدابري الرقابة على إنتاج مركبات الكربون اهليدروك
ة. ووافقت اللجنة على . وكان من املتوقع أن تستمر حالة االمتثال خالل األعوام التالي٢٠١٢الربوتوكول يف عام 

  عدم ضرورة اختاذ أي إجراء إضايف يف ضوء تنفيذ الطرف للتدابري التنظيمية واإلدارية الكفيلة بضمان امتثاله.
أما مشروع املقرر الثالث فيتعلق بعدم امتثال كازاخستان اليت جتاوزت االستهالك املسموح هلا به من   -١٥٢

. وقد طُلب إىل الطرف أن يقدم خطة عمل ٢٠١١وبروميد امليثيل لعام  كلورية فلورية مركبات الكربون اهليدرو
إىل اللجنة تتضمن تعليًال لالستهالك الزائد وتفاصيل لنظم اإلدارة اليت مل تفلح يف منعه. ومن املؤسف أنه مل 

ة يف موعد أن يقدم املعلومات املطلوب الطرفيصل أي رد من كازاخستان. وبالتايل فإن مشروع املقرر يطلب إىل 
لكي يتسىن للجنة ولألطراف أن تنظر يف حالة عدم امتثال كازاخستان يف عام  ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١أقصاه 
الذي  ٥من املادة  ١. وإذ الحظ الرئيس أن كازاخستان هي الطرف الوحيد غري العامل مبوجب الفقرة ٢٠١٤

 على اخستان ضمن جمموعة الدول اليت صدقتليس طرفًا يف تعديل بيجني، فإنه يتطلع قدمًا إىل الرتحيب بكاز 
  مجيع تعديالت الربوتوكول عندما حيني الوقت لذلك.

كلورية فلورية  ويتناول مشروع املقرر الرابع طلبات تنقيح بيانات خط األساس ملركبات الكربون اهليدرو  -١٥٣
 على تدارس الطلبات لدى عدد من األطراف. وقد عكفت اللجنة يف اجتماعيها اخلمسني واحلادي واخلمسني

. وتقرتح اللجنة املوافقة على الطلبات املقدمة من ٥من املادة  ١املقدمة من مخسة أطراف عاملة مبوجب الفقرة 
  أربعة أطراف. وقد حال عدم تقدمي الطرف اخلامس لبيانات كافية دون املوافقة على ذلك الطلب.

ا املتعلقة باإلبالغ  وأعربت اللجنة عن سرورها بالتقدم الكبري الذي  -١٥٤ أحرزته األطراف يف الوفاء بالتزاما
عن البيانات وبالتخلص التدرجيي. بيد أن مشروع املقرر اخلامس تناول موضوع األطراف اليت مل تقدم بعد 
ائي. ويف موعد  اية االجتماع احلايل سيحذف من أي مقرر  ا. لكن اسم أي طرف يقدم بياناته قبل  بيانا

ا بعد وهي: مجهورية أفريقيا الوسطى، إريرتيا، غابون،  ٩رير الرئيس، كان هناك تقدمي تق أطراف مل تقدم بيانا
اليمن. وحثت اللجنة تلك األطراف على تقدمي و األردن، كازاخستان، الكويت، جنوب السودان، أوزبكستان 

ا املتأخرة يف أقرب وقت ممكن، لتعود بذلك إىل حالة امتثال بالتز  ا املتعلقة باإلبالغ عن البيانات. بيانا اما
ا املتعلقة بالتخلص التدرجيي. وكان تقدمي  ا يف حالة امتثال بالتزاما وكانت مجيع األطراف اليت أبلغت عن بيانا

  البيانات يف موعد مبكر عامًال مساعداً للجنة، وشجع مجيع األطراف على أن تتبع هذه املمارسة يف املستقبل.
مشروع املقرر السادس واألخري حالة نظم الرتخيص اليت تنظم استرياد وتصدير املواد املستنفدة  وتناول  -١٥٥

لألوزون. وقد تدارست اللجنة يف اجتماعيها اخلمسني واحلادي واخلمسني حالة طرفني يف تعديل مونرتيال من 
ى أن تطلب إىل بوتسوانا حيث إنشائهما ملثل هذه النظم. ويف ضوء املعلومات املتاحة، اتفقت اللجنة عل

باء من الربوتوكول، وأن يعلما األمانة مبا حيرزانه من  ٤وجنوب السودان أن ينشئا النظم املذكورة مبا يتفق واملادة 
  تقدم تبعاً لذلك.

ويف اخلتام توجه الرئيس بالشكر إىل ممثلي أمانة الصندوق املتعدد األطراف وإىل الوكاالت املنفذة،   -١٥٦
  جنة التنفيذية، وأمانة األوزون، ملا قدموه من دعم لعمل جلنة التنفيذ.ورئيس الل



UNEP/OzL.Pro.25/9  

31 

وبعد تقدمي التقرير، قال ممثل األردن إن بيانات بلده جاهزة للتقدمي. وقالت ممثلة كازاخستان إن   -١٥٧
. وأكدت لألطراف أن كازاخستان ٢٠١٣تصديق برملان بلدها على تعديل بيجني جاٍر وسينتهي بنهاية عام 

. ووعد ممثل الكويت بأن يبلغ بلده ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١توفر املعلومات املطلوبة يف مشروع املقرر حبلول س
اية هذا االجتماع.   عن بياناته قبل 

وكرر ممثل اليمن التزام بلده بالربوتوكول، مبا يف ذلك تقدمي البيانات. لكنه أشار إىل أن احلالة األمنية يف   -١٥٨
قدرته على مجع البيانات والتحقق منها، وبالتايل تقدمي التقارير عنها يف املوعد احملدد.  اليمن قد أضعفت من

وقال إن البيانات املطلوبة سرتسل إىل أمانة األوزون يف أقرب وقت ممكن عند عودته إىل اليمن بعد إنتهاء هذا 
  االجتماع.

  مسائل أخرى  -  ثاني عشر
  من بروتوكول مونتريال ٥من المادة  ١من قائمة البلدان العاملة بموجب الفقرة طلب مقدم من كرواتيا لرفع اسمها   -ألف 

ا ستصبح طرفًا كامل العضوية يف   -١٥٩ أوضحت ممثلة االحتاد األورويب، بالنيابة عن كرواتيا، أ
عاملة مبوجب ، وهي تطلب بالتايل رفع امسها من قائمة البلدان ال٢٠١٣متوز/يوليه  ١األورويب اعتباراً من  االحتاد
ذا الشأن مشرية إىل أن ٥من املادة  ١الفقرة  كرواتيا ،  تبعًا لذلك من الربوتوكول. وقدمت مشروع مقرر 

  واألعوام التالية. ٢٠١٤ستتكفل جبميع االلتزامات ذات الصلة عن عام 
  ستوى.ووافقت األطراف على مشروع املقرر ليجري النظر فيه واعتماده خالل اجلزء الرفيع امل  -١٦٠

 مالك موظفي األمانة  -باء 

قال ممثل غرينادا إن مسألة مالك موظفي أمانة األوزون تستدعي أن تنظر األطراف فيها على حنو   -١٦١
اية شهر تشرين األول/أكتوبر  ، وأن وظيفة نائب األمني ٢٠١٣عاجل. نظراً ألن األمني التنفيذي سيتقاعد يف 

إىل التغريات األخرى يف مالك موظفي األمانة. وأشار إىل أن عبء عمل تزال شاغرة، باإلضافة  التنفيذي ال
بسبب االجتماع املشرتك بني مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع  ٢٠١٤األمانة سيكون كبريًا يف عام 

جتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال باإلضافة إىل االجتماعات التحضريية ذات الصلة باال
اجتماعًا ألفرقة التقييم باإلضافة إىل املفاوضات بشأن جتديد موارد  ٣٠املشرتك. وسوف يُعقد ما يقارب 

الصندوق املتعدد األطراف. وحيث أن هذه السنة ستكون سنة صعبة بالنسبة لألمانة، فإن بلده عازم على تقدمي 
  خالل بعمليات األمانة.املساعدة لكفالة سري عملية االنتقال على حنو سلس ودون اإل

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، كان هناك اتفاق عام على أن جناح الربوتوكول يعود يف املقام األول إىل   -١٦٢
متانة األمانة. ورأى البعض أن من املمكن التخفيف من بعض الشواغل اليت أعرب عنها إذا ما تسىن معرفة 

 الضامنصبه. بيد أنه أشري أيضًا إىل أن نائب األمني التنفيذي كان تاريخ تسلم األمني التنفيذي اجلديد ملن
 الوظيفة بقاءالستمرارية يف املاضي خالل الفرتات االنتقالية، وأعرب بعض املمثلني عن قلقهم من استمرار ل

  .شاغرة
ك) واتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال غري رمسي يشرتك يف رئاسته ميكل سورنسون (الدامنر   -١٦٣

  ومارغريت آنيو (أوغندا)، ملناقشة ما ميكن اختاذه من إجراءات لدعم األمانة.
ويف وقت الحق أفاد األمني التنفيذي بأنه قد تأكد تسلم تينا تربيلي (اليونان) ملنصب األمني التنفيذي   -١٦٤

بلغت عملية  . وعالوة على ذلك٢٠١٣القادم. وسوف تستلم وظيفتها يف أوائل شهر تشرين الثاين/نوفمرب 
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تعيني نائب جديد لألمني التنفيذي مرحلة متقدمة، وسيعلن عن هذا التعيني يف وقت قريب. وأخريًا سوف 
  .  ٢٠١٣تنتهي عملية تعيني مسؤول جديد للمعلومات واالتصاالت يف أواخر عام 

يني يف أمانة األوزون، بعد ذلك قال الرئيس املشارك لفريق االتصال غري الرمسي إن كبرية املوظفني اإلدار   -١٦٥
السيدة كاثلني كريفايل، وكبري املوظفني اإلداريني يف املكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة يف آسيا واحمليط 
اهلادئ، هينك فريبيك، حاضران يف االجتماع. وُقدمت معلومات عن وضع مالك موظفي األمانة على غرار 

نفيذي. وكان رأي الفريق أنه يف ضوء توافر موظفني قادرين ومن ذوي اخلربة يف املعلومات اليت قدمها األمني الت
األمانة واملعلومات اجلديدة املقدمة، فليس هناك من حاجة ألي دعم إضايف على ما يبدو. بيد أن ممثل غرينادا 

األمانة بعض  أعرب عن رغبته يف كفالة أقل قدر ممكن من االضطراب وأن يكون االنتقال سلساً، واقرتح منح
املرونة اليت متكنها من احلصول على دعم إضايف، إذا دعت احلاجة، وأن يؤخذ ذلك االحتمال يف احلسبان 

  ضمن امليزانية.
  وأحاطت األطراف علماً بالتقرير.  -١٦٦

  الرفيع المستوىالجزء   الثاني:الجزء 
  افتتاح الجزء الرفيع المستوى  -أوالً 

يوم من  ١٥/١٠ستوى من االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف الساعة افتتح اجلزء الرفيع امل  -١٦٧
  .  ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٤ميس اخل

، واألمني التنفيذي ألمانة كو شايست بونري وزير الصناعة يف تايلند، براسببيانات افتتاحية كل من  أدىلو   -١٦٨
يف باكستان ورئيس االجتماع  ناخ (أمانة رئاسة الوزراء)األمني اإلضايف لشعبة تغري املاألوزون، ماركو غونزاليز، و 

  الرابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، راجا حسن عباس.
لألطراف إلسنادها رئاسة االجتماع الرابع والعشرين لألطراف  هالسيد عباس يف بيانه عن تقدير  أعربو   -١٦٩

الستعراض تنفيذ مقررات االجتماع الرابع  ٢٠١٣ول/أكتوبر تشرين األ ١٩ بتاريخإليه، وقال إن املكتب اجتمع 
 األطراف وأفرقة التقييم وجلنة التنفيذ واألمانة، وبأن بتنفيذ هذه املقررات سرورهعن  أعربوالعشرين لألطراف. و 

اروح التعاون  جّسدالتنفيذ الناجح للربوتوكول قد أشار إىل أن إجراءات املتابعة. و  قد تولت مجيع  اليت حتلت 
  معاجلة املشكالت املرتبطة بطبقة األوزون.عند األطراف 

املعلومات اإلضافية اليت تلك اليت مت تعيينها يف ومنها  ،ولكن ال تزال هناك حتديات يتعني التصدي هلا  -١٧٠
 زمالال والتمويل اإلضايف ،أعدها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون

كلورية  هليدرواملنافع املناخية للتخلص التدرجيي املعجل من مركبات الكربون ا تعظيمللصندوق املتعدد األطراف ل
مستمرة بشأن اختصاصات جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف تزال هناك  قال إن املفاوضات ال. و فلورية
ذ٢٠١٧- ٢٠١٥سنوات الثالث اللفرتة  عن محاية طبقة  تواينا الشأن لضمان عدم ال. ويتعني اختاذ قرار 

األوزون بسبب عدم وجود التزام متجدد بتوفري موارد تقنية ومالية كافية لتمكني البلدان النامية من التخلص 
 واد أخرى خاضعة للرقابة. وحث األطراف علىكلورية فلورية وأي م كربون اهليدروالتدرجيي من مركبات ال
االتحلي بروح التوافق يف    على املسائل بتوافق اآلراء. املوافقةوأن تواصل  مفاوضا

طبقة األوزون  ال حلمايته كان حدثًا تارخيياً،ن الربوتوكول  إيف بيانه  األمني التنفيذيوقال السيد   -١٧١
وأشار إىل أن األطراف تنظر يف خيارات . أيضاً  تغري املناخفحسب، بل ومن خالل مسامهته يف احلد من آثار 

كلورية   باإلضافة إىل العمل على التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدرو حلماية الغالف اجلوي، أخرى
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عزيز التكنولوجيات اليت تتميز حداث االحرتار العاملي وتمرتفعة على إتفادي استخدام بدائل ذات قدرة و فلورية 
ات طموحة للتعامل مع إنتاج يف مقرتح ٢٠٠٩بكفاءة استخدام الطاقة. وقد نظرت األطراف منذ عام 

كلورية فلورية.  فلورية اليت تعترب أحد البدائل الرئيسية ملركبات الكربون اهليدرو واستخدام مركبات الكربون اهليدرو
ومنذ االجتماع الرابع والعشرين لألطراف، مت التوصل إىل عدد من االتفاقات على أعلى املستويات السياسية، مما 

السياساتية والقانونية والتقنية واملالية اليت جتري مناقشتها يف االجتماع احلايل. ويتفاعل أعطى زمخًا للمسائل 
السوق مع هذه التطورات ويتجاوب معها ببذل جهود مضاعفة لتطوير وتسويق بدائل مالئمة. وشدد السيد 

طراف متهيدًا للسنوات غونزاليز على أمهية املناقشات املتعلقة باختصاصات جتديد موارد الصندوق املتعدد األ
  القادمة.
وحتدث السيد غونزاليز عن تقاعده الوشيك وأعرب عن شكره جلميع من رافقوه يف رحلته يف جمال   -١٧٢

األوزون كما أعرب عن تقديره لعملهم املتميز ودعمهم. وأشار إىل التصديق العاملي على اتفاقية فيينا وعلى 
لوحيدتان من معاهدات األمم املتحدة اليت بلغت هذه املكانة لتسجال أعلى بروتوكول مونرتيال، ومها املعاهدتان ا

يف املائة منذ اعتماد الربوتوكول). وأشار أيضًا إىل أن الربوتوكول  ٩٨عدد من األطراف ومعدل امتثال مذهل (
 جهود محاية هو أول اتفاقية بيئية متعددة األطراف تعقد اجتماعات ال ورقية، وهذه مبادرة أخرى للمساعدة يف

 بوصفه الربوتوكول على أثىن كما ،البيئة. وحث األطراف على مضاعفة جهودها للتصدي للتحديات القادمة
  معاً. األمم تنجزه أن ميكن ملا منوذجاً 
، ١٩٨٩بونشايسوك يف بيانه إن تايلند، بوصفها طرفًا يف بروتوكول مونرتيال منذ عام  السيد وقال  -١٧٣

ا مبوجب الربوتوكول. وجنحت تايلند، من خالل خطتها الوطنية نفذت العديد من األ نشطة للوفاء بالتزاما
للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية فلورية ودعم الصندوق املتعدد األطراف هلا عرب البنك الدويل 

ات الكربون طن مرتي من مركب ١٠ ٠٠٠والوكاالت املنفذة األخرى، يف التخلص التدرجيي من أكثر من 
، فرضت تايلند أيضاً حصة حمددة فيما يتعلق ٢٠١٣الكلورية فلورية واملواد املستنفدة لألوزون األخرى. ويف عام 

ا يف إطار تدابري الرقابة. وستنجز تايلند  باسترياد مركبات الكربون اهليدرو دف الوفاء بالتزاما كلورية فلورية 
، أي قبل سنتني من التاريخ الذي ٢٠١٣هالك بروميد امليثيل يف عام أيضًا التخلص التدرجيي الكامل من است

  حدده الربوتوكول.
، توصلت األطراف إىل اتفاق تارخيي بتعجيل تنفيذ اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي ٢٠٠٧ويف عام   -١٧٤

راف العاملة مبوجب الفقرة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الدول املتقدمة والنامية معاً. وأُلزمت األط
واالمتثال  ٢٠١٣بتجميد إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حبلول عام  ٥من املادة  ١

. إال أن حمطات التخلص التدرجيي ٢٠٣٠للخفض املتدرج إىل حني إجناز التخلص التدرجيي الكامل يف عام 
 يتعلق وفيما لألطراف. جديداً  حتدياً  متثل أصبحتورية املعجل من مركبات الكربون اهليدروكلورية فل

 اجتاه أيضاً  وهناك االقتصادية. واجلدوى السالمة مبسائل تتعلق عقبات األطراف تواجه البديلة، بالتكنولوجيات
 فإن العقبات هذه من الرغم وعلى النامية. البلدان يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الستهالك متصاعد

مركبات الكربون اهليدروكلورية  من بونشايسوك على يقني من أن اهلدف املتمثل يف التخلص التدرجيي لسيدا
فلورية هدف ميكن حتقيقه. ويف االجتماع احلايل، نظرت األطراف يف كيفية النهوض بتنفيذ الربوتوكول متشيًا مع 

علقة باخلفض التدرجيي ملركبات الكربون . ومشلت املسائل املعروضة التعديالت املقرتحة املت١٩/٦املقرر 
موارد الصندوق املتعدد  جتديد دراسة واختصاصات املناخية، املنافع لتعظيم اإلضايف والتمويل ،اهليدروفلورية

األطراف، ومتويل مرافق إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وبالنظر إىل أن النجاحات السابقة اليت 
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اعتمدت بشكل كبري على مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة واحتياجات التنمية يف البلدان  حققها الربوتوكول
  بونشايسوك عن أمله يف التوصل إىل اتفاق يعود بالفائدة على كل من طبقة األوزون واملناخ. السيد أعرب ،النامية
  ايلندي.وتلى البيانات االفتتاحية عرض من املوسيقى والرقص التقليدي الت  -١٧٥

  المسائل التنظيمية  -  ثانياً 
  انتخاب أعضاء مكتب االجتماع الخامس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  -ألف 

 انتخاب مت الداخلي، النظام من ٢١ املادة من ١ للفقرة ووفقاً  املستوى، الرفيع للجزء االفتتاحية اجللسة يف  -١٧٦
  مونرتيال: بروتوكول يف لألطراف والعشرين اخلامس االجتماع مكتب يةلعضو  بالتزكية أمساؤهم التالية األعضاء

  )أوكرانيا (دول أوروبا الشرقية أوليكسندر سوشكو،  الرئيس:
  هاري كاالبا، زامبيا (الدول األفريقية)  نواب الرئيس:

  )دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب(تالو كوردوبا، السلفادور يا  
  ودول أخرى) نيوزيلندا (دول أوروبا الغربيةمالكومل ماكي،   

  خوان ميغيل كونا، الفلبني (دول آسيا واحمليط اهلادئ)  املقرر:
  ين لألطراف في بروتوكول مونتريالإقرار جدول أعمال االجتماع الخامس والعشر   -باء 

ل املؤقت الوارد يف مت إقرار جدول األعمال التايل للجزء الرفيع املستوى استنادًا إىل جدول األعما  -١٧٧
  :UNEP/OzL.Pro.25/1الوثيقة 

  افتتاح اجلزء الرفيع املستوى:  - ١
  ؛تايلندحكومة  (ممثلي) ممثل اتبيان  (أ)

  برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ )ممثلي( ات ممثلبيان  (ب)
 .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال الرابعبيان رئيس االجتماع   (ج)

  يمية:املسائل التنظ  - ٢
  ؛بروتوكول مونرتيالألطراف يف اخلامس والعشرين لانتخاب أعضاء مكتب االجتماع   (أ)

  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ اخلامساالجتماع إقرار جدول أعمال   (ب)
  تنظيم العمل؛  )ج(

   وثائق تفويض املمثلني.  (د)
ن، وبروتوكول مونرتيال وتعديالت حالة التصديق على اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزو   - ٣

  .الربوتوكول
  .حلالة أعماهلا، مبا يف ذلك آخر التطوراتعروض أفرقة التقييم   - ٤
 لتنفيذ بروتوكول مونرتيال رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف مقدم منعرض   - ٥

  الت املنفذة للصندوق.وأمانة الصندوق املتعدد األطراف والوكا عن أعمال اللجنة التنفيذية
  بيانات رؤساء الوفود.  - ٦



UNEP/OzL.Pro.25/9  

35 

تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع   - ٧
  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. اخلامس

  يال.والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرت  السادستاريخ ومكان انعقاد االجتماع   - ٨
  مسائل أخرى.  - ٩

  ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.اليت يتخذها االجتماع اخلامس والعشرو  قرراتاملاعتماد   -  ١٠
  والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. اخلامساعتماد تقرير االجتماع   -  ١١
  اختتام االجتماع.  -  ١٢

 ٩لرفيع املستوى على أن يُدرج يف إطار البند واتفقت األطراف أثناء مناقشة جدول أعمال اجلزء ا  -١٧٨
و الذي طلب تسجيل البيان كامًال يف تقرير االجتماع. غري أن ممثل سبيان ممثل بوركينا فا ‘‘مسائل أخرى’’

و أشار يف وقت الحق إىل أنه لن يتمكن من تقدمي بيان، نظرًا ألنه نتيجة لرتتيبات السفر اليت سبوركينا فا
ايل، سيتعني عليه هو وممثلون آخرون مغادرة االجتماع قبل انتهائه إلمتام مراحل السفر اليت وضعت لالجتماع احل

 نظمتها األمانة هلم. وطلب ضرورة جتنب مثل هذه الرتتيبات يف املستقبل.

  تنظيم العمل  - جيم 
  اتفقت األطراف على اتباع اإلجراءات املعتادة.  -١٧٩

  وثائق تفويض الممثلين  - دال 
من األطراف املمثلة البالغ عددها  ١٠٢االجتماع اخلامس والعشرون لألطراف وثائق تفويض ممثلي  أقرّ   -١٨٠
ا ستقدِّم وثائق  ١٥٠ طرفاً. ووافق املكتب بصفة مؤقتة على اشرتاك أطراف أخرى على أن يكون مفهومًا أ

ضر االجتماعات املقبلة تفويضها إىل األمانة يف أقرب وقت ممكن. وحّث املكتب مجيع األطراف اليت ستح
لألطراف على أن تبذل قصارى جهودها لتقدمي وثائق التفويض إىل األمانة على النحو املطلوب مبقتضى املادة 

من النظام الداخلي. وأشار املكتب أيضاً إىل أنه يتعّني، مبوجب النظام الداخلي، إصدار وثائق التفويض من  ١٨
الشؤون اخلارجية، أو يف حالة املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي رئيس الدولة أو احلكومة أو من وزير 

إصدار الوثائق من السلطة املختصة يف تلك املنظمة. وأشار املكتب كذلك إىل أن من املمكن احليلولة دون 
ف، يقّدمون وثائق تفويض بالشكل السليم مشاركة كاملة يف اجتماعات األطرا مشاركة ممثلي األطراف الذين ال
  مبا يف ذلك احلق يف التصويت.

  حالة التصديق على اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، وبروتوكول مونتريال وتعديالت البروتوكول  - ثالثاً 
هنأ الرئيس العدد الكبري من البلدان اليت صدَّقت على اتفاقية فيينا وعلى بروتوكول مونرتيال وتعديالت   -١٨١

زال هناك مخسة بلدان هي بابوا غينيا اجلديدة واململكة العربية السعودية وكازاخستان بروتوكول مونرتيال. وما ت
وليبيا وموريتانيا مل تصدِّق على بعض التعديالت. وحّث الرئيس هذه البلدان على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت 

  ممكن.
  عروض أفرقة التقييم لحالة أعمالها، بما في ذلك آخر التطّورات  - رابعاً 

ُقدِّمت يف إطار هذا البند عروض من الرؤساء املشاركني لفريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية   -١٨٢
  وفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي.
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الذي أجراه فريق التقييم العلمي، وقدَّم موجزاً  ٢٠١٤لو أجافون عرضًا حلالة تقييم عام  - وقدَّم أيته   -١٨٣
  تعاَجل فيه.للمواضيع اليت س

الذي أجراه فريق تقييم اآلثار البيئية، وقدَّم  ٢٠١٤وقدَّم ناجيل بول عرضًا استكماليًا حلالة تقييم عام   -١٨٤
  عرضاً موجزاً للمواضيع اليت سيتناوهلا.

الذي أجراه فريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٠١٤وقدَّمت بيلال مارانيان استعراضًا حلالة تقييم عام   -١٨٥
صادي، وأبرزت بنوده األساسية املتصلة بأعمال جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية وجلنة اخليارات االقت

التقنية للرغاوى املرنة والصلبة وجلنة اخليارات التقنية للهالونات وجلنة اخليارات التقنية للمواد الطبية وجلنة اخليارات 
  قنية لتربيد اهلواء واملضّخات احلرارية.التقنية لربوميد امليثيل وجلنة اخليارات الت

  هلذا التقرير ملّخصات للعروض اليت أعدها مقدموها. الرابعوترد يف املرفق   -١٨٦
  وأحاطت األطراف علماً باملعلومات املقدَّمة.  -١٨٧

عن عرض مقدَّم من رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال   - خامساً 
  أعمال اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق المتعدد األطراف والوكاالت المنفِّذة للصندوق

قدَّمت رئيسة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، فيونا والرتز (اململكة املتحدة)، عرضًا عن   -١٨٨
الثامن والستني والتاسع والستني  تاأنشطة اللجنة منذ انعقاد االجتماع الرابع والعشرين لألطراف مشل االجتماع

وقالت إن اللجنة أقّرت، منذ تقريرها  )UNEP/OzL.Pro/25/8(والسبعني للجنة. وقدَّمت موجزًا لتقرير اللجنة 
من  املزمع التخلُّص التدرجيي وستؤدي إىل مشروعًا  ١٧٨جمموعها السابق، عددًا من املشاريع واألنشطة بلغ 

. وبلغ إمجايل األموال املنتجة واملستهلكة الة استنفاد األوزون من املواد اخلاضعة للرقابةطّناً حمسوباً بد ٩٣١كمية 
مليون دوالر. كما أقّرت اللجنة، أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير، شرائح  ١٢٢,٥املعتمدة هلذه املشاريع واألنشطة 

بلداً. واضطلع ما  ٥٠لورية يف فلورية دروكدف إىل التعامل مع استهالك مرّكبات الكربون اهليمن خطط اإلدارة 
بأنشطة للتخلُّص التدرجيي من مرّكبات  ٥من املادة  ١من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ١٣٨جمموعه 

 قط لديها خطط. وهناك ستة بلدان ف٢٠١٥ لعامتدابري الرقابة بعلى األقل لتتقيد لورية فلورية كالكربون اهليدرو 
الشرحية األوىل من خطة إدارة التخلُّص ومتت املوافقة أيضًا على . مل يبت فيها بعد رجييإلدارة التخلُّص التد

  الصني، وهي أكرب ُمنِتج هلذه املرّكبات يف العامل. ورية يفكلورية فلالتدرجيي من إنتاج مرّكبات الكربون اهليدرو 
مليون دوالر للقضاء متاماً على  ٣٨٥ ووافقت اللجنة التنفيذية على أن تقدِّم إىل الصني مبلغاً يصل إىل  -١٨٩

مليون دوالر  ٩٥. واعُتِمد من ذلك املبلغ ٢٠٣٠إنتاجها من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حبلول عام 
للمرحلة األوىل من خطة إدارة التخلُّص من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف قطاع اإلنتاج للتقيد بقرار 

يف املائة من خط أساس إنتاج الطرف من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.  ١٠خفيض بنسبة التجميد والت
ا الفائضة لإلنتاج اليت مل تكن  ا احلالية إلنتاج تلك املرّكبات، وعلى وقف قدرا ووافقت الصني على وقف قدرا

ن املبادئ التوجيهية لقطاع إنتاج مرّكبات ُتستخَدم يف املرحلة الراهنة. بيد أنه مل يتم التوصل إىل اتفاق بشأ
الكربون اهليدروكلورية فلورية، وسوف ُتستأَنف املناقشات بشأن تلك املسألة يف االجتماع احلادي والسبعني 

  للجنة.
وقد أّدى مقرتَح منّقح بشأن تعظيم الفوائد العائدة على املناخ من التخلُّص من مرّكبات الكربون   -١٩٠

بشأن تدنية التأثري السليب على املناخ جراء فلورية يف قطاع خدمة التربيد إىل إعداد ورقة مناقشة اهليدروكلورية 
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ا بشأن هذه املسألة  التخلُّص من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف ذلك القطاع. وستواصل اللجنة مداوال
يف اجتماعها احلادي والسبعني. وقد ُأحرز تقدُّم كبري أيضًا يف إعداد مبادئ توجيهية لتمويل اإلعداد للمرحلة 

، وسوف يستمر هذا العمل يف اهليدروكلورية فلوريةية من خطط إدارة التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون الثان
اجتماع اللجنة احلادي والسبعني. وقد شرِع االجتماع السبعني يف استعراض املعايري املتعّلقة بتمويل التخلُّص 

. ٦٠/٤٤اع االستهالك، الذي اعُتِمد مبوجب املقّرر يف قط اهليدروكلورية فلوريةالتدرجيي من مرّكبات الكربون 
وسوف تقدَّم إىل اللجنة يف اجتماعها احلادي والسبعني معلومات إضافية بشأن التكاليف اإلضافية املتكّبدة 
 خالل املرحلة األوىل، باإلضافة إىل املعايري املتعلِّقة بالتمويل اليت ستجري مناقشتها يف االجتماع األول للجنة يف

  .  ٢٠١٤عام 
ا اللجنة بشأن كل من التوصيات ٢٤/١١املقرر ب وعمالً   -١٩١ ، أُدرِج تقرير يوِجز اإلجراءات اليت اختذ

بوصفه املرفق األول لتقرير اللجنة. ويتضمَّن التقرير أيضًا فرعًا بشأن  ٢٠١٢الواردة يف تقييم اآللية املالية لعام 
 املناخ لدى الصندوق املتعّدد األطراف. وسوف يُنَظر يف تقرير آخر يف هذا التقدُّم احملرز يف استخدام مؤشِّر تأثري

الشأن يف االجتماع احلادي والسبعني للجنة. وأثناء النظر يف ذلك التقرير، رأت اللجنة أن من الضروري أن 
ناخ. ونظرت خيضع ذلك التقرير لالستعراض من خرباء مستقلني قد يتبعون هليئات من األمم املتحدة متصلة بامل

اللجنة أيضًا يف تقييم ملشاريع بروميد امليثيل يف أفريقيا أظهر اخنفاض اخلطر الناجم عن عودة عدد من البلدان 
  األفريقية إىل استخدام بروميد امليثيل، وأن التكنولوجيات البديلة املختارة هي تكنولوجيات مالئمة بوجه عام.

 ٢,٧ات االحتاد الروسي الذي سّدد املبلغ الذي تعهَّد به وقدره وقد أحزر تقدُّم فيما يتعلق مبسامه  -١٩٢
ماليني يورو، ويهدف إىل  ٣. ونظرت اللجنة يف تربُّع قدمته املفوضية األوروبية وقدره ٢٠١٣ماليني دوالر لعام 

اللجنة قررت أن  ، لكناهليدروكلورية فلوريةتعظيم الفوائد العائدة على املناخ نتيجة التخلُّص من مرّكبات الكربون 
  ترجئ مناقشة هذا التربُّع إىل اجتماع الحق.

، ُقدِّم إىل الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الثالث والثالثني ٢١/٣و ١٧/٦وعمًال باملقرََّرين   -١٩٣
مات عوامل تقرير ُحمَدَّث بشأن التقدُّم احملرز يف خفض االنبعاثات من املواد اخلاضعة للرقابة نتيجة استخدا

، سيكون هذا هو التقرير األخري من نوعه، ٢٢/٨. ووفقًا للمقرَّر ٢٠١٢- ٢٠١١التصنيع أثناء فرتة السنتني 
 ٢٠١٤نظرًا ألن مجيع مشاريع عوامل التصنيع قد اسُتكِمَلت. وقررت اللجنة أيضًا أن تعقد اجتماعني يف عام 

تماع األخري يف السنة. فإذا لزم النظر يف أية مسائل على أساس جترييب، وهو ترتيب سيخضع لالستعراض يف االج
  عاجلة، ميكن تنظيم عقد اجتماع فيما بني الدورتني.

وتكلَّمت السيدة والرتز بعد ذلك بالنيابة عن الوكاالت املنفِّذة، وقالت إن برنامج األمم املتحدة للبيئة   -١٩٤
لكي تتمكن من االمتثال اللتزامات مبوجب  ٥ن املادة م ١طرفًا عامًال مبوجب الفقرة  ١٤٨يقدِّم املساعدة إىل 

الربوتوكول، من خالل برناجمه للمساعدة من أجل االمتثال. ويقوم برنامج البيئة بتنفيذ مشاريع، من بينها خطط 
بلدان.  ١٠٦ومشاريع التعزيز املؤّسسي يف  اهليدروكلورية فلوريةإدارة التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون 

قدِّم برنامج البيئة أيضًا خدمات قطرية خاصة باالمتثال، ويقوم بتشغيل شبكات إقليمية ملوظفي األوزون، وي
وتيسري التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وتقدمي املساعدة لألنشطة اإلقليمية املتعلقة ببناء القدرات يف جمال 

توى العاملي لبناء قدرات الوحدات الوطنية املعنية التكنولوجيا والتوعية، وتوفري مركز تبادل معلومات على املس
، فإنه يويل ٥من املادة  ١باألوزون. وفيما يقدِّم برنامج البيئة املساعدة إىل مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ة الصغرية اهتمامًا خاصًا حلاجات البلدان املستهِلَكة لكّميات قليلة، واليت تشمل أقل البلدان منوًا والدول اجلزري
النامية. ويشجِّع برنامج البيئة أيضاً، من خالل إقامة شراكات مع وكاالت ومنظمات أخرى، اعتماد دالة 



UNEP/OzL.Pro.25/9  

38 

بغية  اهليدروكلورية فلوريةمنخفضة لالحرتار العاملي، وبدائل ذات كفاءة يف استخدام الطاقة ملرّكبات الكربون 
  .  ١٩/٦املقّرر حتقيق فوائد مشرتكة عائدة على املناخ مبا يتماشى و 

ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتنفيذ خطط إلدارة التخلُّص التدرجيي من مرّكبات الكربون   -١٩٥
بلداً. وقد ُأحرز تقدُّم كبري يف تنفيذ مشاريع إيضاحية لتقييم مدى مالءمة  ٤٤يف  اهليدروكلورية فلورية

ذات دالة االحرتار العاملي املنخفضة يف عدة  كلورية فلوريةاهليدرو تكنولوجيات االستعاضة عن مرّكبات الكربون 
قطاعات. وقد واصل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حواره مع البلدان الشريكة، ومع اجلهات املقدمة للتكنولوجيا 

ىل األطراف ومع ائتالف املناخ واهلواء النظيف، لتقدمي املعلومات بشأن التكنولوجيات املستجّدة املراعية للمناخ إ
  . ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة 

وتقوم منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بتنفيذ خطط إلدارة التخلُّص التدرجيي من مرّكبات   -١٩٦
بلداً. ولدى هذه املنظمة أيضًا عدة مشاريع للقضاء على بروميد امليثيل  ٦٨يف  اهليدروكلورية فلوريةالكربون 

احية من أجل تصريف النفايات والتخلُّص من املواد املستنفدة لألوزون. وقد ُوِضَعت مشاريع ومشاريع إيض
دف إىل تعبئة التمويل املشَرتك لألنشطة اخلاصة مبرّكبات الكربون  جتريبية لغامبيا وفييت ، اهليدروكلورية فلوريةنام 

ملستنفدة لألوزون. وقد ُعِقد مؤمتر قمة بغية حتسني الكفاءة يف استخدام الطاقة وخفض انبعاثات املواد ا
ملناقشة احللول التكنولوجية املتاحة للشركات يف قطاعات  ٢٠١٣تكنولوجيا الغالف اجلوي يف حزيران/يونيه 

  التربيد وتكييف اهلواء والرغاوى يف البلدان النامية.
وىل من خطط إدارة التخلُّص ويف ضوء التزامات التمويل املقّدمة من اللجنة التنفيذية للمرحلة األ  -١٩٧

، والتدابري التنظيمية اليت أُرسيت مبوازاة أنشطة االستثمار، فإن اهليدروكلورية فلوريةالتدرجيي من مرّكبات الكربون 
. وسوف يساعد البنك أيضاً ٢٠١٣البلدان الشريكة مع البنك الدويل تسري حنو حتقيق أهداف التجميد لعام 

يف الصني. وسوف تساهم املرحلة األوىل من  اهليدروكلورية فلوريةإنتاج مرّكبات الكربون يف التخلُّص التدرجيي من 
طن مرتي حبلول عام  ٤٧ ٠٠٠مبا يزيد على  اهليدروكلورية فلوريةاخلطة يف ختفيض اإلمداد من مرّكبات الكربون 

 اهليدروكلورية فلوريةلكربون على حتقيق أهدافه األوىل يف ختفيض مرّكبات االقدرة ، مما ييسِّر، للبلد ٢٠١٥
فحسب، بل ييسر حتقيق األهداف اخلاصة ببلدان نامية أخرى أيضاً. وقد أّدت ليس هنا مبوجب الربوتوكول 

بليون طن  ٦٣خطة قطاع اإلنتاج أيضاً دوراً هاماً يف اجلهود الدولية خلفض غازات االحتباس احلراري، مبا يعاِدل 
  ن أثناء املرحلة األوىل.من انبعاثات ثاين أكسيد الكربو 

  بيانات رؤساء الوفود  -سادساً 
أيلول/سبتمرب  ٦وبدأت عملية التعيني لوظيفة كبري املوظفني أثناء االجتماع الثاين والستني للجنة، ويف   -١٩٨

. ، أعلن األمني العام لألمم املتحدة اختيار إدواردو غامن كبرياً للموظفني لدى الصندوق املتعدد األطراف٢٠١٣
ويف اخلتام، أشادت السيدة والرتز بكبرية املوظفني السابقة، ماريا نوالن، وبأمني خزانة الصندوق املتعّدد 

  األطراف، موزس اجيباد، وباألمني التنفيذي الذي سيتقاعد بعد االجتماع احلايل.
  وأحاطت األطراف علماً باملعلومات املقدَّمة.  -١٩٩
أدىل رؤساء وفود األطراف التالية ببيانات أُدرجت حسب ترتيب إلقائها:  أثناء اجلزء الرفيع املستوى،  -٢٠٠

النكا، وبنما، ومالوي، وأنغوال، وناورو،  زامبيا، وزمبابوي، والصني، واليابان، والواليات املتحدة، وسري
و، وجنوب سوموزامبيق، وسانت لوسيا، وجزر سليمان، والبحرين، والعراق، والفلبني، وإندونيسيا، وبوركينا فا

أفريقيا، وجزر القمر، وكينيا، ونيكاراغوا، واململكة العربية السعودية، وبنغالديش، وجزر كوك، واالحتاد األورويب، 
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وفانواتو، وطاجيكستان، ليتشي،  - وتيموروالكونغو، ومجهورية الكونغو الشعبية الدميقراطية، وكوستاريكا، 
، سيبار ة الدومينيكية، وفيجي، ومالديف، وترينيداد وتوباغو، وكوالربازيل، وكمبوديا، وسرياليون، واجلمهوري

وباكستان، وإكوادور، وسنغافورة، والكامريون، وكوبا، واملكسيك، وأوغندا، وماليزيا، وجنوب السودان، وتونس، 
  املوحدة)، وناميبيا، وجورجيا. -  وميكرونيزيا (واليات

  بيان.وأدىل أيضاً ممثل املعهد الدويل للتدريب ب  -٢٠١
وأعرب مجيع املمثلني الذين تكلموا عن شكرهم حلكومة تايلند وشعبها ملا قدموه من كرم الضيافة يف   -٢٠٢

استضافتهم للمؤمتر. وشكر العديد أمانيت برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأمانة األوزون، وأمانة الصندوق املتعدد 
قة التقييم، واملنظمات الدولية وغريها من أصحاب املصلحة، األطراف ووكاالته املنفذة، واألطراف املاحنة، وأفر 

ا يف تأمني جناح االجتماع، ويف جناح تطوير الربوتوكول وتنفيذه. وأعرب كثري من املمثلني عن  لألدوار اليت قاموا 
املبذولة  تقديرهم الصادق للعمل القيم الذي أجنزه األمني التنفيذي الذي انتهت مدة واليته عندما تصدر اجلهود

  إلنقاذ طبقة األوزون وحشد خمتلف األوساط العاملية سعياً لتحقيق هذه الغاية.
وأعرب ممثلون كثريون عن اعتزازهم بالتصديق على الربوتوكول ومجيع تعديالته، مؤكدين التزامهم   -٢٠٣

م سيواصلون السعي مع أطراف أخرى لتأمني مح اية طبقة بأهداف هذا الصك. وقال عدد من املمثلني إ
  األوزون.
م مبوجب الربوتوكول،   -٢٠٤ وحتدث كثريون عن اجلهود اليت بُذلت على املستوى الوطين للوفاء بالتزاما

وأوضحوا التدابري السياسية والتشريعية واملؤسسية والرباجمية اليت وضعت ونفذت من أجل دعم تلك اجلهود، 
ا. وتكلم عدد من املمثلني عن التزامهم بالتخلص التدرجيي من باإلضافة إىل هياكل اإلدارة احملسنة اليت طوروه

كلورية فلورية، وشرحوا خطط إدارة التخلص التدرجيي، واالسرتاتيجيات، وأنشطة مجع  مركبات الكربون اهليدرو
البيانات والرصد، ووضع مبادئ توجيهية ألفضل املمارسات اليت تُتبع لتحقيق هذا اهلدف. وقال أحد املمثلني 

كلورية فلورية ما هو إال مرحلة هامة أخرى يف تاريخ  ن التخلص التدرجيي املعجل من مركبات الكربون اهليدروإ
الربوتوكول، تتطلب مستويات عالية من التضافر والتعاون واالبتكار والبحوث. وحتدث عدة ممثلني عن اجنازات 

م يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون، مب ا يف ذلك مركبات الكربون الفلورية كلورية، ورابع  بلدا
كلوريد الكربون، وبروميد امليثيل، قبل املوعد احملدد للتخلص منها. وكان من بني الطائفة الواسعة من املبادرات 
اليت ذُكرت، إنشاء نظم للرتخيص واحلصص؛ والعمل باشرتاطات صارمة للوسم؛ وتنظيم تدريب قطري للتقنيني 

تكييف اهلواء والتربيد؛ وتنفيذ تدابري التحويل يف قطاع الرغويات الذي ينطوي على حتديات تقنية؛  يف قطاعي
ووضع مناهج للمؤسسات التعليمية خاصة بدورات دراسية يف جمايل تكييف اهلواء والتربيد؛ وتدريب موظفي 

االجتار غري القانوين؛ وتنظيم برامج اجلمارك على حتسني الرقابة على االجتار باملواد املستنفدة لألوزون، ومنع 
للتوعية. وأشار عدة ممثلني إىل أن جهودهم للتحكم يف املواد املستنفدة لألوزون مبوجب الربوتوكول متثل جزءاً من 
التزام أوسع بالتنمية املستدامة ومحاية البيئة والصحة البشرية، وحتدث عدة ممثلني عن برامج متعددة القطاعات 

ج شامل، يعتمد مع طائفة من  املكونات، باإلضافة إىل محاية طبقة األوزون. وحتدث البعض عن احلاجة إىل 
ا للشركاء  على احرتام اإلنسان ألخيه من بين اإلنسان واحرتام الكوكب. وأخريًا أعربت عدة أطراف عن امتنا

ا يف مساعيهم.   الدوليني واجلهات املاحنة اليت ساعد
مثلني إىل جناح الربوتوكول على ّمر السنني، والعوامل وراء جناح هذا االتفاق العاملي وأشار عدد من امل  -٢٠٥

م إىل اإلجناز الباهر الذي حققه الربوتوكول لتصحيح  الوحيد حقياً. وأعرب عدة ممثلني عن فخرهم بانتسا
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ربوتوكول يتسم بروح الثقة أخطاء سابقة، وجعل العامل مكانًا أكثر أمانًا للعيش فيه. وقال أحد املمثلني إن ال
املعززة، وبناء التوافق، والتعاون فيما بني األطراف. وأشار ممثل آخر إىل أن أحد السمات البارزة للربوتوكول 
تتمثل يف قدرته على حتقيق منافع بيئية متعددة، وخاصة منافع تتعلق باملناخ. وقال ممثل آخر إن الربوتوكول يُعترب 

يئية املتعددة األطراف نظرًا ملا حيققه من أهداف، وهيكلها النموذجي لتقدمي الدعم املايل منوذجًا لالتفاقات الب
والتقين. ومن بني طائفة العوامل األخرى اليت تساهم يف هذا اإلجناز، تفاين والتزام مجيع أولئك املعنيني، مبا يف 

ة واسعة من الربامج واملبادرات، مبا يف ذلك األمانة واألطراف؛ ونزاهة وشفافية املناقشات واملفاوضات؛ وطائف
ذلك برنامج عمل األوزون التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة، والُبعد اإلقليمي القوي لألنشطة؛ والدور اهلام 

  الذي يقوم به العلم والبحث، كما يتضح من عمل فرق التقييم.
ائية على مجيع وحث العديد من املمثلني مجيع األطراف على مواصلة بذل ا  -٢٠٦ جلهد للقضاء بصورة 

ج تآزري يشمل مجيع الصكوك ذات الصلة بالبيئة  املواد املستنفدة لألوزون. ودعا عدد من األعضاء إىل انتهاج 
مبا يف ذلك اتفاقية بازل، واتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية 

تداولة يف التجارة الدولية، واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية ومبيدات آفات خطرة م
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو التابع هلا، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق املعتمدة مؤخراً، 

يان ملواجهة الطائفة املتزايدة التعقيد من التحديات وبروتوكول مونرتيال ذات الصلة. فهذا التعاون والتنسيق ضرور 
البيئية وغريها من التحديات اليت تواجه الكوكب والتغلب عليها، وحتقيق كفاءة استخدام املوارد اليت تتزايد 
شحتها. وحتدث أحد املمثلني عن احلاجة إىل إجراءات متساوقة ومتناسقة ومتكاملة مع خمتلف الصكوك حيث 

  اآلخر ضمن إطار احلوكمة البيئية العاملية.يكمل بعضها 
وأبرز العديد من املمثلني دور الصندوق املتعدد األطراف باعتباره آلية توفر لألطراف من البلدان النامية   -٢٠٧

ا مبرحلة انتقال التمويل وغري ذلك من املساعدات ملشروعات التخلص. وأشاد عدد  والبلدان اليت متر اقتصادا
ا الوكاالت املنفذة للصندوق على املستوى القطري. وامتدح العديد  من املمثلني باألعمال اهلامة اليت تضطلع 

منهم العمل الذي اضطلعت به كبرية املوظفني السابقة للصندوق املتعدد األطراف السيدة ماريا نوالن، وهنأوا 
ا. وقال أحد املمثلني إنه نظراً غدورادو إالسيد  للتطورات األخرية يف اجملتمع الدويل حيث  امن على تعيينه مكا

 ٥من املادة  ١حققت بعض البلدان النامية منوًا اقتصاديًا ملحوظاً، يتعني على األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
أن تضطلع بدور مسؤول ومالئم يف معاجلة التحديات العاملية، وعمليات جتديد موارد الصندوق القادمة. وقال 

تتعلق باإلجراءات احملتملة مبوجب نظام محاية األوزون مثل املواد  حديات الناشئة، اليتممثل آخر إن الت
اهليدروكلورية فلورية، ميكن معاجلتها من خالل التمويل اإلضايف الذي يوجه من خالل الصندوق. وقال ممثل آخر 

اإلنتقال من املرحلة األوىل إىل إن التمويل الثابت واملستدام ضروري مع تغطية عملية التجديد التالية للصندوق 
  املرحلة الثانية خلطط إدارة إزالة املواد الكربونية اهليدروكلورية فلورية.

وأعربت ممثلة مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وهي تلفت األنظار إىل إخطار بلدها الذى أرسل   -٢٠٨
خطة بلدها اخلاصة بإدارة إزالة املواد الكربونية مؤخرًا مبوجب إجراء عدم االمتثال للربوتوكول، عن األسف ألن 

اهليدروكلورية فلورية ما زالت ال حتصل على موافقة اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف، وحثت اللجنة 
نفاق املبكر لألموال املوافق عليها ملشروع التعزيز املؤسسي شروع بصورة إجيابية، وأن ترتب لإلعلى أن تنظر للم

  يستطيع بلدها أن يشارك بالكامل يف األنشطة الدولية الرامية إىل محاية البيئة. لكي
ا من القضايا اليت   -٢٠٩ وقد كان التخلص من مركبات الكربون اهليدوركلورية فلورية والتحديات احمليطة 

دما قالت إن تنطوي على شواغل كبرية بالنسبة لعدد من األطراف. وأعربت إحدى املمثلني عن فكرة عامة عن
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ختالف املواقع اجلغرافية وتكلفة انقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية ما زال يشكل حتديًا رئيسيًا بالنظر إىل 
سواق باإلضافة إىل أنه مازال يتعني اختبار الكثري من البدائل املراعية لألوزون وتلك املراعية للمناخ املتوافرة يف األ

يع أقاليم العامل لتحديد فعاليتها وتكاليفها وإمكانيات استخدامها. وأضافت قائلة التكنولوجيات اجلديدة يف مج
مبا يف ذلك تلك املتعلقة  ٥من املادة  ١إن املشروعات غري االستثمارية، يف معظم البلدان العاملة مبوجب الفقرة 

خلص من املواد اخلاضعة للرقابة. باستثارة الوعي والتدريب والتعزيز املؤسسي، تواصل تقدمي مسامهة حامسة يف الت
وقال ممثل آخر إن من املهم لفريق التقييم االقتصادي والتكنولوجيا أن يواكب التطورات اجلديدة وتداوهلا 
التجاري، وأبرز قيمة املشروعات التدليلية اليت ميوهلا الصندوق املتعدد األطراف. وأشار العديد من املمثلني إىل 

ملناسبة لبعض املواد املستنفدة لألوزون يف استخدامات معينة، مثل بروميد امليثيل ألغراض صعوبة حتديد البدائل ا
احلجر الصحي ومعاجلات ما قبل الشحن والتطهري. وأعرب العديد من املمثلني عن القلق إزاء استمرار استخدام 

اولة بواسطة األطراف اليت يتوقع بروميد امليثيل وذلك مثًال من خالل تعيينات االستخدامات احلرجة يف قطاع الفر 
أن يكون لديها املوارد الالزمة لتحقيق التخلص يف الوقت املناسب. وأخريًا خلص أحد املمثلني حالة الكثريين 
عندما أعرب عن األمل يف أن يتم يف املستقبل غري البعيد التداول التجاري للبدائل املراعية للبيئة، واليت تكون 

  اليد، واملمكنة تقنياً والفعالة تكاليفياً واآلمنة.تكاليفها يف متناول 
وشدد الكثري من املمثلني على أن مثة حاجة، يف ضوء التحديات املشار إليها أعاله، إىل توفري التمويل   -٢١٠

ا مبرحلة انتقال. فالدعم امل ايل الكايف والذي ميكن التنبؤ به والثابت للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصادا
والعلمي والتكنولوجي ضروري ملساعدة البلدان يف التحول إىل التكنولوجيات غري العاملة باملركبات الكربونية 
ا ببناء القدرات والتعزيز املؤسسي. وناشد عدد من املمثلني البلدان املتقدمة الوفاء  اهليدروكلورية فلورية، وملساعد

ا بتوفري الدعم للبلدان النامية مبا يف ذلك من خالل نقل التكنولوجيا. وقال بعض املمثلني إن من  مبسؤوليا
خيضع  الضروري أن يشكل مبدأ املسؤولية املشرتكة واملتباينة األساس هلذه العملية. وقال ممثل إنه يتعني أن ال

  توفري املساعدات املالية والتقنية لشروط غري عادلة.
ر بشأن املدى الذي يتعني أن تعاجل فيه املركبات الكربونية وأعرب املمثلون عن طائفة من وجهات النظ  -٢١١
فلورية مبوجب الربوتوكول، واملسألة املتعلقة بذلك بشأن ما إذا كان يتعني تعديل الربوتوكول على هذا  اهليدرو

م، واختاذ تدابري ذات صلة مبوجب الربوتوكول  األساس. وحث بعض املمثلني األطراف على حتمل مسؤوليا
عاون مع الصكوك األخرى ملعاجلة مسألة املركبات اهليدروكلورية فلورية يف حني ذكر آخرون أن املواد اليت بالت

ختصاصات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اترتفع فيها قدرات االحرتار العاملي تقع ضمن 
ك املنتدى. وشدد آخرون على أن مثة حاجة إىل وبروتوكول كيوتو التابع هلا، ومن مث يتعني التعامل معها يف ذل

إجراء عاجل مبوجب بروتوكول مونرتيال مبا يف ذلك من خالل إنشاء فريق اتصال رمسي ملعاجلة مسألة املركبات 
اهليدروكلورية فلورية الستكمال اجلهود الدولية ملواجهة أخطار االحرتار العاملي، مع إشارة العديد من املمثلني إىل 

م يف حني قال آخرون إن األمر يقتضي املزيد من الوقت لتكوين معارف تنامي  تأثريات تغري املناخ على بلدا
  علمية عن بدائل املواد املستنفدة لألوزون وتقييم التكاليف والسالمة واملالءمة حىت ال تتكرر األخطار السابقة.

م. واسرتعى عدد من املمثلني األنظار إىل التحديدات اخلاصة   -٢١٢ م أو جمموعات بلدا اليت تواجه بلدا
وشدد أولئك الذين من الدول اجلزرية الصغرية النامية على تنامي خطر ارتفاع مستويات سطح البحر وتفاقم 
ا على القطاعات اهلشة مثل السياحة والصيد، وصعوبة التخلص  هذه املشكالت بالنظر إىل اعتماد اقتصاديا

ديات الشديدة املتعلقة مبكافحة التجارة غري الشرعية والتأثريات السلبية لألسواق من النفايات اخلطرة. والتح
املعزولة على اختيار التكنولوجيا. وطالب العديد بزيادة التمثيل يف هيئات الربوتوكول مبا يف ذلك اللجنة التنفيذية 
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ا للصندوق املتعدد األطراف. وأبرز ممثلو البلدان يف املواقع اجلغرافية شديد ة احلرارة حتديات االمتثال اليت يواجهو
نتيجة للعوامل البيئية وخاصة قطاعي التربيد وتكييف اهلواء. وأبرز ممثل حالة الضعف اليت تواجه السكان يف 

  املناطق اجلبلية املرتفعة مثل تأثريات األشعة فوق البنفسجية.
كول يف املستقبل. ورأي معظم املمثلني أن إجياد وفكر عدد من املمثلني يف التحديات اليت تواجه الربوتو   -٢١٣

طريق للتقدم فيما يتعلق بقضية املركبات اهليدروكلورية فلورية ميثل التحدي الرئيسي الذي يواجه الربوتوكول خالل 
السنوات القادمة. وكان من بني القضايا احملددة اليت اثريت احلاجة امللحة إلجياد بدائل لبعض استخدامات 

امليثيل، واستمرار وجود خمازن كبرية وخمزونات للمواد املستنفدة لألوزون، واحلاجة إىل حتسني نظم بروميد 
االسرتجاع وإعادة التدوير، واملشكلة املتزايدة املتعلقة باإلجتار غري املشروع واإلغراق، واحلاجة إىل مواصلة التعزيز 

  لبدائل.املؤسسي، وحالة عدم اليقني اليت حتيط بتكاليف وسالمة ا
وعلى املستوى األكثر مشوًال، تدارس العديد من املمثلني ما سيكون عليه الدور املستقبلي للربوتوكول   -٢١٤

يف سياق بيئي واقتصادي واجتماعي سريع التغري. وساد اعرتاف بأمهية زيادة الشراكات، ومضاعفة التعاون بني 
وظل املدى الذي ميكن أن يصل إليه الربوتوكول يف جدول  الصكوك الدولية، والتعاون اإلقليمي األكثر تأثرياً.

أعمال تغري املناخ مسألة رئيسية. ومتثل موضوع آخر للنقاش يف العالقة بني الربوتوكول واملسائل األخرى ذات 
 ، يف حالة اعتماده، وأهداف التنمية املستدامة.٢٠١٥األمهية العاملية احلامسة مثل جدول أعمال التنمية بعد عام 

جًا مشوليًا ومرنًا ملواءمة اجنازات الربوتوكول مع اهلدف األمشل املتعلق  وقال أحد املمثلني إن األمر يتطلب 
  بالتنمية املستدامة.

وقال ممثل املعهد الدويل للتربيد إنه يف حني أن التربيد مسالة ال غىن عنها للحياة، فإنه يسهم يف   -٢١٥
ستنفاد األوزون، وتغري املناخ. وحدد عدداً من التوصيات يف القطاع مبا يف حدوث خطرين رئيسيني على البيئة: ا

ذلك التنسيق بني بروتوكول مونرتيال وبروتوكول كيوتو للتخلص من استهالك املركبات اهليدروكلورية فلورية، 
خدام غازات وحتسني عملية احتواء التربيد من خالل ترشيد عمليات التصميم والصيانة، وتدريب الفنيني، واست

التربيد اليت تنخفض فيها قدرات االحرتار العاملي وخاصة غازات التربيد الطبيعية مثل األمونيا وثاين أكسيد 
الكربون، واهليدروكربونات واملياه، وتوفري معلومات كافية وموضوعية بشأن تلك القضايا ملساعدة صانعي 

  السياسات.
التحضيري والنظر في المقررات الموصى باعتمادها في االجتماع  تقرير الرئيسين المشاركين للجزء  - سابعاً 

  والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال الخامس
وبعد أن وجه الرئيسان املشاركان للجزء التحضريي الشكر إىل األطراف على جهودهم، ورئيسى فريق   -٢١٦

ما، واألمانة على ما قامت به من عمل ممتاز وقدر  ا املهنية، واملرتمجني الفوريني وغريهم من االتصال لقياد ا
املوظفني العاملني من وراء الستار لتيسريهم عمل األطراف، وأثنيا على مشروع املقررات اليت ووفق عليها خالل 

  اجلزء التحضريي العتمادها من جانب اجتماع األطراف.
  في بروتوكول مونتريالوالعشرين لألطراف  السادستاريخ ومكان انعقاد االجتماع   -ثامناً 

وذكر ممثل األمانة أن األمانة مل تتلق أي عروض من أي طرف بشأن استضافة االجتماع السادس   -٢١٧
 األطراف على عقد االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف تشرين توالعشرين لألطراف. وعلى ذلك وافق

 خر لألمم املتحدة.يف مقر األمانة يف نريويب أو أي مقر آ ٢٠١٤ الثاين/نوفمرب
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  مسائل أخرى  - اً سعات
  إجالل وتقدير لألمين التنفيذي

، أعرب ممثلو األطراف، ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٥وأثناء اجللسة اخلتامية للجزء الوزاري،   -٢١٨
ووكاالت التنفيذ، ومسؤولو األوزون الوطنيون، والصندوق املتعدد األطراف، وأمانة األوزون عن إجالهلم 

ذه الصفة، على  زاركو غونزاليملديرهم وتق األمني التنفيذي ألمانة األوزون، الذي حضر آخر اجتماع لألطراف 
مسامهته البارزة يف أعمال اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال. وبصدد استذكارهم إجنازاته الكثرية اليت حققها خالل 

وب لتحقيق االمتثال لكال ؤ الكثريون على عمله الد أحد عشر عامًا من وجوده يف أعلى منصب باألمانة، أثىن
الصكْني املعنيني باألوزون. ولفت العديد من املمثلني االنتباه إىل رؤيته، وإىل دوره القيِّم يف رسم الطريق 
للصكْني، ومساعدته لربوتوكول مونرتيال لكى يغدو منوذجًا للتعاون الدويل، وأداًة فعالة حلماية طبقة األوزون 

، ٢٠٠٩ياة على األرض، وحتقيق التصديق العاملي على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال، وهو ما حتقق يف واحل
ومها من أوائل االتفاقات البيئية املتعددة األطراف اليت تتحقق هلا هذه الوضعية، كما أديا بدورمها إىل حتقيق 

ثناء شغله هذا تهالك املواد املستنفدة لألوزون أإجنازات ذات مغزى، مثل التخفيض بدرجة كبرية من إنتاج واس
  املنصب.
أثىن الكثري من املمثلني على التزامه وكفاءته لبناء توافق اآلراء، كما أثنوا على دماثة ُخُلِقه ودعمه الذي   -٢١٩

ت يلني لألطراف، ولوكاالت التنفيذ وللزمالء سواء بسواء. وبصدد سرد بعض النوادر الشخصية اليت أبرز  ال
، أثين املمثلون على دفء ‘‘أسرة األوزون’’العالقات الشخصية الكثرية واحلميمة اليت أنشأها مع أفراد 

شخصيته، وقيادته واحرتامه للجميع. وأعرب عدد من املمثلني عن األمل يف استمرار تقاسم معارفه شديدة 
الغالف اجلوي. وبصدد اختتاِمه لعمله االتساع والثراء مع مجاعة األوزون وذلك يف مسعى مستمر لتحقيق محاية 

ا، ومتنوا له النجاح يف  م خلدمته املتفانية اليت ُحيَتذى  مساعيه املتميز يف أمانة األوزون، أعربوا باإلمجاع عن امتنا
  املستقبلية.

  ن لألطراف في بروتوكول مونتريالاعتماد المقررات التي يتخذها االجتماع الخامس والعشرو   -  عاشراً 
  والعشرين يقرر ما يلي: اخلامسإن االجتماع   -٢٢٠

  : حالة التصديق على تعديالت مونتريال وبيجين لبروتوكول مونتريال٢٥/١المقرر   
إىل العدد الكبري من البلدان اليت صدقت على اتفاقية فيينا حلماية طبقة  يشري مع الرضى  - ١

  قة األوزون؛األوزون وبروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطب
طرفًا على تعديل  ١٩٤ ، صّدق٢٠١٣ أكتوبر/األولتشرين  ٢٥أنه، حىت  إىل يشري  - ٢

 لربوتوكول مونرتيال؛ بيجنيطرفاً على تعديل  ١٩٢بروتوكول مونرتيال، وصدق 

أو تنضم إليها على أن  توافق عليهاتعديالت، أو المجيع الدول اليت مل تصدق بعد على  حيث  - ٣
  .لضمان محاية طبقة األوزون العاملية ضرورة املشاركة ذة يف االعتبارآختفعل ذلك، 

  ٢٠١٤: تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام ٢٥/٢المقرر   
إىل العمل الذي أجنزه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية  إذ يشري مع التقدير

  ه،الطبية التابعة ل
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، أن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة ٤/٢٥، وفقًا للمقرر وإذ يضع يف اعتباره
إذا توافرت بدائل جمدية تقنيًا واقتصاديًا ومقبولة من  استخدامًا ضرورياً يعترب  االستنشاق باجلرعات املقننة ال

  الناحية البيئية والصحية،
تقنيًا ألجهزة االستنشاق  ُمرضَيةإليه الفريق بوجود بدائل  إىل االستنتاج الذي توصل وإذ يشري

ض باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية يف بعض الرتكيبات العالجية ملعاجلة الربو ومر 
  انسداد الشعب اهلوائية املزمن،
لمواد اخلاضعة ت الضرورية لحتليل الفريق وتوصياته بشأن إعفاءات االستخداما وإذ يضع يف اعتباره

ض انسداد الشعب اهلوائية تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم لعالج الربو ومر للرقابة ل
  املزمن،

  التأخري يف تنفيذ مشروع التحول يف االحتاد الروسي،وإذ يالحظ مع القلق 
  ،٢٠١٤للحصول على تعيينات بعد عام حبقيقة أن االحتاد الروسي ال يعتزم تقدمي طلبات وإذ يرحب 
يف  ٥ من املادة ١بالتقدم املستمر الذي أحرزته عدة أطراف عاملة مبوجب الفقرة  أيضاً  وإذ يرحب

تقليل اعتمادها على أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية الذي 
  وافقة التنظيمية وطرحها يف األسواق، البدائل وحصوهلا على امل يواكب تطوير
باملستويات الالزمة  ٢٠١٤يأذن بإنتاج واستهالك مركبات الكربون الكلورية فلورية يف عام   - ١

لتلبية االستخدامات الضرورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة ملعاجلة الربو ومرض انسداد الشعب اهلوائية 
  هذا املقرر؛ املزمن، كما هو مبني يف مرفق

جلنة اخليارات التقنية الطبية تعيينات أن توايف يطلب إىل األطراف اليت تقدم طلبات لل  - ٢
واملقررات  ٤/٢٥يف املقرر  خدامات الضرورية وفقًا للمعايري الواردةعلومات متكنها من تقييم تعيينات االستمب

  االستخدامات الضرورية؛يف دليل طلب تعيينات  ، على النحو احملددالالحقة ذات الصلة
على أن تنظر  ٢٠١٤يشجع األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام   - ٣

يف احلصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية من املخزونات اليت تكون فيها تلك بداية 
خزونات وفقًا للشروط اليت حددها اجتماع األطراف يف ، شريطة أن تستخدم تلك املومتاحةاملركبات متوافرة 

  ؛٧/٢٨من املقرر  ٢الفقرة 
 خمزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة الصيدالنية متتلكيشجع األطراف اليت   - ٤

أن تبلغ  ،٢٠١٤للتصدير إىل األطراف اليت لديها إعفاءات لالستخدامات الضرورية لعام  اليت قد تكون متوفرة
ذه الكميات و  كانون األول/ديسمرب   ٣١يتجاوز  تصال يف موعد الاالجهة أن توافيها ببيانات أمانة األوزون 

  ؛٢٠١٣
يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها الشبكي تفاصيل املخزونات احملتمل توافرها املشار   - ٥

  من هذا املقرر؛ ٤إليها يف الفقرة 
دف التخلص التدرجيي  حيث االحتاد الروسي  - ٦ على التعجيل بتنفيذ مشروع التحول اخلاص به 

  من مركبات الكربون الكلورية فلورية؛
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كمية مركبات   اقتناءتلتزم األطراف املدرجة يف مرفق هذا املقرر بتوخي املرونة الكاملة يف   - ٧
هزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وفقًا ملا الالزم لتصنيع أج ة فلورية من املرتبة الصيدالنية بالقدرالكربون الكلوري

  من هذا املقرر، إما من الواردات أو من املنتجني احملليني أو من املخزونات املوجودة؛ ١هو مأذون به يف الفقرة 
طرح أو بيع أي منتجات جديدة من  حتظرحملية  لوائحيطلب أن تنظر األطراف يف سن   - ٨

ن كانت تلك حىت وإة اليت تستخدم مركبات الكربون الكلورية فلورية، أجهزة االستنشاق باجلرعات املقنن
  ؛قد حصلت على موافقة مسبقةاملنتجات 
ا اإلدارية اخلاصة بتسجيل منتجات أجهزة االستنشاق   - ٩ يشجع األطراف على تسريع عمليا

  .بون الكلورية فلوريةمركبات الكر  باجلرعات املقننة من أجل التعجيل باالنتقال إىل البدائل اخلالية من

  مرفقال
كميات مركبات الكربون الكلورية فلورية المأذون بها لالستخدامات الضرورية في أجهزة 

  ٢٠١٤االستنشاق بالجرعات المقننة لعام 
  (باألطنان املرتية)
  ٢٠١٤  األطراف
  ٢٣٥,٠٥  الصني

  ٢١٢  االحتاد الروسي

 ١١٣ -  ركب الكربون الكلوري فلوري: إعفاءات االستخدامات الضرورية لم٢٥/٣المقرر   
  ألغراض التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي

لمواد وجلنة اخليارات التقنية ل التقييم االقتصاديالتكنولوجيا و  الذي أجراه فريقىل التقييم إ إذ يشري
خدامات الضرورية لالستالتابعة له، والتوصية اليت صدرت عنهما بشأن التعيني للحصول على إعفاء الكيميائية 

  الفضائية،طبيقات يف الت ، بغرض استخدامه١١٣ -  ملركب الكربون الكلوري فلوري
-إمكانية استرياد مركب الكربون الكلوري فلوري يواصل تقّصيأن االحتاد الروسي إىل  أيضاً  يشريوإذ 

  ،املتاحة من املخزونات العامليةئية الفضاسد احتياجاته يف قطاع الصناعة ل ١١٣
وفقاً  هوانبعاثاتهذا املركب  استخدام خفضجنح يف  قد أن االحتاد الروسيإىل  ذ يشري كذلكوإ

  بالتعاون مع جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية،الذي وضع التقين  للتحول لجدول الزمينل
عام يف  ١١٣ -  إنتاج واستهالك مركب الكربون الكلوري فلوريلالحتاد الروسي بيأذن   - ١

إعفاءات االستخدامات الضرورية ملركبات الكربون الكلورية إطار  اً، يفمرتي اً طن ٨٥مبستوى يصل إىل  ٢٠١٤
  ؛ئيةصناعة الفضاالفلورية يف 
 -  استرياد مركب الكربون الكلوري فلوريأن يواصل تقصي إمكانية  يطلب إىل االحتاد الروسي  - ٢

  ؛الفضائية صناعةه يف قطاع التلسد احتياجا من املخزونات العاملية املتاحة ١١٣
مذيبات بديلة واعتماد للبدء باستخدام  هودبذل اجلشجع االحتاد الروسي على مواصلة ي  - ٣

حبلول  ١١٣ -  من مركب الكربون الكلوري فلوريالتدرجيي التخلص ة التصميم من أجل إمتام معدات حديث
  .٢٠١٦عام 
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  ٢٠١٥حرجة لعام تعيينات إعفاءات االستخدامات ال :٢٥/٤المقرر   
ا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية  إذ يالحظ مع التقدير األعمال اليت قام 

 املعنية بربوميد امليثيل التابعة له،

  بالتخفيض الكبري يف تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لدى الكثري من األطراف، وإذ يقرّ 
  ،١٧/٩من املقرر  ١٠ الفقرة إىل وإذ يشري

إىل أن على مجيع األطراف اليت عّينت إعفاءات لالستخدامات احلرجة أن تبلغ عن  وإذ يشري أيضاً 
ا باستخدام اإلطار احملاسيب الذي اتفق عليه االجتماع السادس عشر لألطراف،   بيانات خمزونا

ل لالستخدامات احلرجة إال إذا مل يتوافر بضرورة أال يسمح بإنتاج واستهالك بروميد امليثي وإذ يقرّ 
بروميد امليثيل بالكمية الكافية والنوعية املناسبة من املخزونات احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف أو املعاد 

  تدويره،
بأن على األطراف العاملة مبوجب إعفاءات االستخدامات احلرجة أن تأخذ يف االعتبار  وإذ يقّر أيضاً 

ى توافر بروميد امليثيل بكمية كافية ونوعية مناسبة من املخزونات احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف مد
أو املعاد تدويره عند منح الرتاخيص بإنتاج واستهالك بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة أو اإلذن أو التصريح 

  بذلك،
ومستخدمة يف بلدان  الفراولة اجلارية جمدية اقتصاديًا وتقنيًا النظم العاملة بدون تربة لسوق  بأن وإذ يقر

  يف أحناء أسرتاليا،حىت اآلن  وتقنياً  كثرية ولكنها ليست جمدية اقتصادياً 
لربوميد امليثيل لسوق  واقتصادياً  بأن أسرتاليا لديها برنامج حبوث لتحديد بدائل جمدية تقنياً  وإذ يقر
  الفراولة اجلارية،

مبا يف ذلك نظم الزراعة بدون تربة،  ،واقتصادياً  بدائل جمدية تقنياً  بأنه ال تتوفر حالياً  وإذ يقر أيضاً 
  ، كندا،جزيرة برنس إدورادرية يف إلنتاج سوق الفراولة اجلا
جزيرة املياه اجلوفية يف  لىبأن كندا سوف متضي يف إجراء تقييمها ألثر الكلوربكرين ع وإذ يقر كذلك

  برنس إدوارد، كندا،
بأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وعلى وجه التحديد جلنة اخليارات التقنية لربوميد  وإذا يسلم

، يعدان تقارير علمية ومستقلة وراسخة، وأنه ينبغي جلميع األطراف أن تسعى للتقيد بنتائج هذه هامليثيل التابعة ل
  األعمال،

نعقاد االجتماع السادس والثالثني للفريق العامل يطلب إىل أسرتاليا أن تقدم، حبلول موعد ا  - ١
  املتوفرة لديها من برامج حبوثها إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للنظر فيها؛ جاملفتوح العضوية، النتائ

يطلب إىل كندا أن تقدم، حبلول موعد انعقاد االجتماع السادس والثالثني للفريق العامل   - ٢
التقييم املتوفرة لديها ألثر الكلوربكرين على املياه اجلوفية إىل فريق التكنولوجيا والتقييم  جنتائ املفتوح العضوية،

  االقتصادي للنظر فيها؛
ينظر يف املوافقة على تعيني استخدامات حرجة لقطاع سوق الفراولة اجلارية يف كاليفورنيا،   - ٣

كمية كافية من بروميد امليثيل الستخدامها يف عام على  ، واملوافقة ٢٠١٤الواليات املتحدة األمريكية، يف عام 
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اية القطاع من إكمال خطته يف التحول لتمكني ذلك  ٢٠١٦ من االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل حبلول 
  ؛٢٠١٦عام 

من مرفق هذا املقرر  ألفاملبّينة يف اجلدول  ٢٠١٥يسمح مبستويات اإلنتاج واالستهالك لعام   - ٤
لتلبية احتياجات االستخدامات احلرجة، رهنًا بالشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ومقرر االجتماع والالزمة 

، وبقدر ما تكون تلك الشروط منطبقة، ومع إدراك أن اجتماع األطراف قد يوافق على ١/٤ -  االستثنائي ا.ا
، وذلك فيما خيص فئات ٩/٦مستويات إضافية لإلنتاج واالستهالك وعلى فئات استخدام، وفقًا للمقرر 

 من مرفق هذا املقرر لكل طرف؛باء املبّينة يف اجلدول  ٢٠١٥االستخدامات احلرجة املتفق عليها لعام 

جيب على األطراف أن تسعى إلصدار تراخيص لكميات بروميد امليثيل الالزمة لالستخدامات   - ٥
ا على النحو املنصوص عليه يف اجلدول ألف احلرجة أو إصدار أذونات أو تصرحيات هلذه الكميات أو ختصيصه

 من مرفق هذا املقرر؛

على كل طرف لديه إعفاء لالستخدامات احلرجة متت املوافقة عليه أن جيدد التزامه بكفالة   - ٦
من ‘ ٢’(ب)  ١سيما املعيار املنصوص عليه يف الفقرة  ، وال٩/٦من املقرر  ١تطبيق املعايري الواردة يف الفقرة 

، عند إصدار تراخيص االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل أو األذونات أو التصرحيات هلا، ويُطلب ٩/٦املقرر 
شباط/فرباير للسنوات اليت  ١إىل كل طرف أن يوايف أمانة األوزون بتقرير عن تنفيذ هذا البند يف موعد أقصاه 

  ينطبق عليها هذا املقرر؛
االقتصادي أن يكفل، لدى دراسته التعيينات، حتليل تأثري  يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم  - ٧

اللوائح والقوانني الوطنية ودون الوطنية واحمللية على إمكانية استخدام بدائل بروميد امليثيل، وأن يدرج يف تقريره 
  عن التعيينات لالستخدامات احلرجة وصفاً هلذا التحليل.

  المرفق
  اجلدول ألف

  ٢٠١٥المتفق عليها لعام  فئات االستخدامات الحرجة
  (باألطنان املرتية)

  ٢٩,٧٦٠سوق الفراولة اجلارية   أسرتاليا
  ٥,٢٦١إدوارد)  برنسسوق الفراولة اجلارية (جزيرة   كندا

  ٣,٢٤ حلم اخلنزير املقدد، ٣٧٣,٦٦سوق الفراولة اجلارية   الواليات املتحدة األمريكية

  اجلدول باء
   ٢٠١٥سموح بها لعام مستويات اإلنتاج واالستهالك الم

  (باألطنان املرتية)
  ٢٩,٧٦٠  أسرتاليا

  ٥,٢٦١  كندا

  ٣٧٦,٩٠  الواليات املتحدة األمريكية

 ناقصاً املخزونات املتاحة.  ) أ(
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: االستجابة لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات عن بدائل ٢٥/٥المقرر   
  )١، الفقرة ٢٤/٧رر المواد المستنفدة لألوزون (المق
، والذي ٢٠١٢للتقرير املرحلي الذي أعده فريق املهمات  ٢باجمللد  إْذ يأخذ علمًا مع التقدير

لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي  ٢٠١٣للتقرير املرحلي لعام  ٢، واجمللد ٢٣/٩استجاب للمقرر 
  ،٢٤/٧جاء استجابة للمقرر 

ة الفريق العامل األول إىل تقرير التقييم اخلامس للفريق احلكومي باإلفراج عن مسامه وإْذ يأخذ علماً 
  ،‘‘: أساس العلوم الفيزيائية٢٠١٣تغري املناخ ’’الدويل املعين بتغري املناخ، املعنون 

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بالتشاور مع خرباء خارجيني إذا استدعت  -١
اجتماعه الرابع والثالثني، وتقرير ُمستكمل يف  ثه الفريق العامل املفتوح العضويةالضرورة ذلك، إعداد تقرير ليبح

 سادس والعشرين لألطراف ميكنه أن:ليـُْعَرض على االجتماع ال
خمتلف القطاعات يف  يقدم استكماًال للمعلومات بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون  (أ)

ا، ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة والقطاعات الفرعية، والتمييز بني األطراف  ، واألطراف غري العاملة 
  وتقييم ما إذا كانت هذه البدائل:االعتبار االختالفات اإلقليمية، يف  واألخذ

  متوافرة جتاريا؛  ‘١’
  بة تقنياً؛ُجمَرَ   ‘٢’
  سليمة بيئياً؛  ‘٣’
  ؤه من حيث الطاقة؛ُكفُ   ‘٤’
  ؛ة تكاليفياً صاحلة اقتصادياً وفعال  ‘٥’
مالئمة للمناطق ذات درجات احلرارة احمليطة املرتفعة، وخباصة بالنسبة لقطاع التثليج   ‘٦’

  املدن ذات الكثافة احلضرية العالية؛يف  وتكييف اهلواء، واستخدام هذه البدائل
صاحلة لالستخدامات اآلمنة، وخباصة قابليتها لالشتعال أو ُمسيتها، وصالحيتها   ‘٧’

طق احلضرية املكتظة بالسكان، وبيان القيود احملتملة على املنايف  لالستخدام
  استخدامها؛

  سهولة استخدامها.  ‘٨’
تقدير الطلب احلايل واملستقبلي على بدائل املواد املستنفدة لألوزون، مع مراعاة ازدياد الطلب،   (ب)

  ؛٥املادة من  ١الفقرة  قطاعي التثليج وتكييف اهلواء لدى األطراف العاملة مبوجبيف  وخباصة
ا،  ٥من املادة  ١تقييم، التمييز بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة   (ج) واألطراف غري العاملة 

ا، واملزايا االقتصادية واملزايا البيئية ملختلف سيناريوهات حتاشي بدائل االحرتار  والتكاليف االقتصادية وتداعيا
احلاالت اليت يكون فيها هذا التحاشي يف  ملستنفدة لألوزون، وذلكالعاملي املرتفع اليت ميكن أن حتل حمل املواد ا

  فقرة الفرعية (أ) من هذا املقرر؛اليف  ممكناً، وحبث القائمة الواردة
الطلب إىل فريق التقييم العلمي، عن طريق االتصال مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري   (د)

تقرير التقييم اخلامس املعين بقياسات املناخ الرئيسية، يف  لعامل األولاملناخ، تقدمي معلومات من مسامهة الفريق ا
 (أ) من هذا املقرر؛ ١يف الفقرة  مع مراعاة املعلومات املستكملة الواردة
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عقد حلقة عمل ترادفياً عقب االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية ملواصلة  -٢
هذا املقرر، والتقارير يف  الكربون اهليدروفلوري، مع مراعاة املعلومات املطلوبة املناقشات بشأن إدارة ُمرَكبات

 ؛٢٤/٧و  ٢٣/٩يف االستجابة للمقررين  السابقة اليت ُقدمت
تشجيع األطراف على أن تُقِدم إىل األمانة، على أساس طوعي، معلومات بشأن تنفيذها  -٣

البيانات املتوافرة، والسياسات واملبادرات ذات الصلة ، الذي يشمل معلومات بشأن ١٩/٦من املقرر  ٩للفقرة 
بتعزيز االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون اليت تقلل إىل أبعد حد من التأثريات البيئية حيثما توافرت 
التكنولوجيات املطلوبة، والطلب إىل األمانة مجع أي تقارير مت تلقيها وذلك لبحثها من جانب الفريق العامل 

 أثناء اجتماعه الرابع والثالثني؛وح العضوية املفت
التقرير يف  قدمةُـ الطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف حبث املعلومات امل -٤

بشأن املعلومات اإلضافية عن بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون الذي أعده فريق التكنولوجيا والتقييم 
دف حبث ما إذا كانت هناك ٢٤/٧االقتصادي مبوجب املقرر  ، والتقارير األخرى ذات الصلة، وذلك 

مشروعات للبيان العملي اإلضافية، الرامية إىل التحقق مما إذا كانت البدائل والتكنولوجيات ذات القدرة 
قطاع يف  املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، جنبًا إىل جنب مع األنشطة اإلضافية لتعظيم املنافع املناخية

 ١مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة يف  إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وهو ما سيكون مفيداً 
هليدروكلورية فلورية إىل على مواصلة تقليل التأثريات البيئية للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون ا ٥من املادة 
 .أدىن حد

  التكنولوجيا والتقييم االقتصادياشتغال وتنظيم فريق  :٢٥/٦المقرر 
الذي مت مبوجبه حتديث اختصاصات فريق التكنولوجيا والتقييم  ٢٤/٨باملقرر  إذ حييط علماً 

  االقتصادي،
من تقريره  ٣باملعلومات اليت قدمها فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف اجمللد  إذ حييط علماً أيضاً و

  ،٢٠١٣املرحلي لعام 
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بدأ بتنفيذ اختصاصاته املنقحة كما وافقت عليها  بأن إذ يقرو

  ،٢٤/٨األطراف يف املقرر 
باحلاجة إىل النظر يف إجراء تعديالت على جلان اخليارات التقنية جتّسد تغري أعباء  ر أيضاً إذ يقو

  العمل، واحلاجة إىل خربات ذات صلة، ومتطلبات األطراف،
فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي على أن يواصل تطبيق االختصاصات املنقحة   جعيش  - ١

  ؛٢٤/٨كما وافقت عليها األطراف مبوجب املقرر 
 ٢٠١٤إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم يف تقريره املرحلي لعام  يطلب  - ٢

  املعلومات التالية:
يف جلان اخليارات التقنية التابعة له، آخذًا يف االعتبار الفرع حتديث لعمليات ترشيح األعضاء   (أ)

  من اختصاصاته؛ ٢-٢-٢
(ومثال ذلك  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١تشكيلته املقرتحة للجان اخليارات التقنية اعتباراً من   (ب)

  )؛اجلمع بني جلان اخليارات التقنية احلالية أو تقسيمها، أو احلفاظ عليها يف وضعها احلايل
اخليارات اليت تعترب مالئمة لتبسيط التقارير التكنولوجية السنوية املستكملة املقدمة إىل   (ج)

  .األطراف
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  : تغييرات في عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي٢٥/٧المقرر 
  :يؤيد إعادة تعيني  - ١

صادي كرئيسة مشاركة للجنة السيدة هيلني توب (أسرتاليا) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقت  (أ)
  من اختصاصات الفريق؛ ٣-٢لفرتة أربع سنوات، وفقاً للبند  اخليارات التقنية الطبية

السيد إيان بورتر (أسرتاليا) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس مشارك للجنة   (ب)
  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لفرتة أربع سنوات، وفقاً للبند 

السيد روبرتو بيسوتو (الربازيل) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس مشارك للجنة   (ج)
من اختصاصات  ٣- ٢اخليارات التقنية للتربيد والتكييف واملضخات احلرارية لفرتة أربع سنوات، وفقًا للبند 

  الفريق؛
يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيسة مشاركة للجنة السيدة مارتا بيزانو (كولومبيا)   (د)

  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢لفرتة أربع سنوات، وفقاً للبند  اخليارات التقنية لربوميد امليثيل
السيد ميغيل وينسيسالو كوينتريو (كولومبيا) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس   (ه)

من اختصاصات  ٣-٢ ت التقنية للرغاوى املرنة والصلبة لفرتة أربع سنوات، وفقًا للبندمشارك للجنة اخليارا
  الفريق؛

بصري (املغرب) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس مشارك للجنة الالسيد حممد   (و)
  فريق؛من اختصاصات ال ٣- ٢اخليارات التقنية لربوميد امليثيل لفرتة أربع سنوات، وفقاً للبند 

السيد سريغي كوبيلوف (االحتاد الروسي) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس   (ز)
  من اختصاصات الفريق؛ ٣-٢مشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات لفرتة أربع سنوات، وفقاً للبند 

ولوجيا والتقييم البوليفارية) يف فريق التكن -  (مجهوريةفنزويال السيد جوسيه بونز بونز   (ح)
من اختصاصات  ٣-٢االقتصادي كرئيس مشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية لفرتة أربع سنوات وفقًا للبند 

  الفريق؛
السيدة شيكيو زهانغ (الصني) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كخبرية أقدم لفرتة أربع   )ط(

  من اختصاصات الفريق؛ ٣-٢سنوات وفقاً للبند 
  التعيني:  - ٢

السيد جياجنون زهانغ (الصني) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي كرئيس مشارك للجنة   (أ)
  من اختصاصات الفريق؛ ٣- ٢اخليارات التقنية للمواد الكيميائية ملدة أربع سنوات وفقاً للبند 

القتصادي كخبري أقدم لفرتة ريكا) يف فريق التكنولوجيا والتقييم االسيد ماركو غونزاليز (كوستا  (ب)
  من اختصاصات الفريق. ٣- ٢سنوات وفقاً للبند سنتني 
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اختصاصات الدراسة عن تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ : ٢٥/٨المقرر   
 ٢٠١٧ -  ٢٠١٥بروتوكول مونتريال للفترة 

ا األطراف بشأن االختصاصات إذ يشري دراسات جتديد موارد ل السابقة إىل املقررات اليت اختذ
  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،

ا األطراف بشأن التجديدات السابقة ملوارد الصندوق املتعدد  وإذ يشري أيضاً  إىل املقررات اليت اختذ
  األطراف،
 السادسع يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يعد تقريرًا لتقدميه إىل االجتما   - ١

والثالثني، لتمكني  الرابعوالعشرين لألطراف، وأن يقدمه عن طريق الفريق العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه 
والعشرين لألطراف من البت بشأن املستوى املالئم لتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف  السادساالجتماع 

  ؛٢٠١٧- ٢٠١٥للفرتة 
، مجلة من هذا املقرر ١، عند إعداد التقرير املشار إليه يف الفقرة فريق يف اعتبارهالأن يضع   - ٢

  ما يلي: من بينها أمور،
مجيع تدابري الرقابة واملقررات ذات الصلة، اليت وافقت عليها األطراف يف بروتوكول مونرتيال   (أ)

ستهالك املنخفض لبلدان ذات حجم االلواللجنة التنفيذية، خصوصًا ما يتعلق منها باالحتياجات اخلاصة 
 امسواملقررات اليت وافق عليها االجتماع اخل باإلضافة إىل الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم، ،واملنخفض للغاية

، حيث أن تلك املقررات سوف السبعني واحلادي والسبعنيوالعشرون لألطراف واللجنة التنفيذية يف اجتماعيها 
  ؛٢٠١٧- ٢٠١٥راف أثناء الفرتة تستلزم مصروفات من الصندوق املتعدد األط

من  ٥ من املادة ١ احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف العاملة مبوجب الفقرة  (ب)
  طاء من الربوتوكول؛ ٢زاي، و ٢هاء، و ٢ إىل ألف ٢بروتوكول مونرتيال من احملافظة على االمتثال للمواد 

من  ٥من املادة  ١العاملة مبوجب الفقرة  احلاجة إىل ختصيص موارد لتمكني مجيع األطراف  (ج)
 يف األعوامحاء من الربوتوكول  ٢واو و ٢الوفاء بالتزامات االمتثال املنصوص عليها يف املادتني املثابرة على 

ألطراف العاملة مبوجب الفقرة ا، أو الوفاء بتلك االلتزامات، آخذة يف االعتبار التزام ٢٠٢٠و ٢٠١٥و ٢٠١٣
  ؛خلطط املعتمدة إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاب ٥من املادة  ١

املطبق على استهالك وإنتاج مركبات الكربون  ٢٠٢٠دف عام تقسيم التمويل املتعلق   (د)
ارد مو تقسيم احلصر، سيناريو يتم وفقه  املثال المناسبة، مبا يف ذلك، على سبيل صورة ب اهليدروفلورية كلورية

بني جتديد فيما يتعلق باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  ٢٠٢٠التمويل اخلاص باهلدف احملدد لعام 
  ؛ ٢٠٢٠-٢٠١٨والفرتة  ٢٠١٧- ٢٠١٥للفرتة  املوارد

ا،   (ه) ذلك مبا يف القواعد واملبادئ التوجيهية اليت تتفق عليها اللجنة التنفيذية يف مجيع اجتماعا
، لتحديد أهلية املشاريع االستثمارية واملشاريع غري االستثمارية ادي والسبعني وحىت ذلك االجتماعاحل اجتماعها
  ؛التعزيز املؤسسي ، على سبيل املثال ال احلصر،، مبا يف ذلكللتمويل

احلاجة إىل ختصيص موارد كافية لألنشطة يف قطاع الصيانة يف املرحلة الثانية من خطط إدارة   (و)
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من خالل املساعدة التقنية مثل أنشطة االستعادة التخلص 

 والتدريب وغريها من األنشطة الضرورية األخرى؛
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من هذا املقرر، ينبغي للفريق أن  ٢كعنصر منفصل من احتياجات التمويل املقدرة يف الفقرة   - ٣
من  ٥من املادة  ١ضافية اليت قد تلزم لتمكني األطراف العاملة مبوجب الفقرة يقدم أرقامًا إرشادية للموارد اإل

على تفادي املواد ذات القدرات العالية على أحداث االحرتار العاملي كبدائل للمواد املستنفدة  العمل تدرجيياً 
  ؛دية اقتصادياً واجمل لألوزون، مع مراعاة توافر التكنولوجيات اآلمنة، والصديقة للبيئة واجملربة تقنياً 

ذوي مع مجيع النطاق ، بإجراء مشاورات واسعة ، لدى إعداد التقرير املشار إليهأن يقوم الفريق  - ٤
  اليت تعترب مفيدة؛ ذات الصلةمصادر املعلومات على سائر  ، واالطالعواملؤسساتالصلة من األشخاص 

ميّكنه من توزيعه  مناسب اله يف وقتالتقرير املشار إليه أع متامأن يسعى الفريق جاهدًا إىل إ  - ٥
  والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية؛ الرابععلى مجيع األطراف قبل شهرين من االجتماع 

 تساعد يف حتديد ٢٠٢٣- ٢٠٢١و ٢٠٢٠- ٢٠١٨إرشادية للفرتتني  اً الفريق أرقام يقدمأن   - ٦
  الدراسات املقبلة لتجديد املوارد. تلك األرقام يف يتم حتديثمستوى متويل مستقر وكاف، على أن 

  : تنفيذ بروتوكول مونتريال فيما يتعلق بالدول الجزرية الصغيرة النامية٢٥/٩المقرر   
طرفًا تقر األمم املتحدة  ٣٩يف بروتوكول مونرتيال، هناك  ١٩٧ إىل أنه، من بني األطراف الـــ إذ يشري

ا دول جزرية صغرية نامية،   بأ
ر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي عقد يف ريو دي جانريو بالربازيل خالل أن مؤمت وإذ يالحظ

، بأن ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’، قد سلَّم يف وثيقته اخلتامية، ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠الفرتة من 
الق مركبات الكربون التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون يؤدي إىل زيادة سريعة يف استخدام وإط

  )١(اهليدروفلورية، ذات القدرة العالية على إحداث االحرتار العاملي، إىل البيئة،
، الذي وافقت فيه األطراف على تسريع التخلص التدرجيي من مركبات ١٩/٦إىل املقرر  وإذ يشري

واد تقلل إىل احلد األدىن من الكربون اهليدروكلورية فلورية وُشجعت األطراف على تعزيز اختيار بدائل لتلك امل
اآلثار البيئية، خصوصًا اآلثار على املناخ، وتليب االعتبارات الصحية واعتبارات السالمة واالعتبارات االقتصادية 

  األخرى،
أن الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة أكدت على أن الدول اجلزرية  وإذ يالحظ
ل متثل حالة خاصة فيما يتعلق بالتنمية املستدامة يف ضوء أوجه ضعفها الفريدة واخلاصة، مبا الصغرية النامية تظ

يف ذلك صغر حجمها، وبعدها، وقاعدة املوارد والصادرات الضيقة فيها، وعرضتها للتحديات البيئية العاملية 
  )٢(والصدمات االقتصادية اخلارجية،

مع اجلهات املنظمة للمؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول  إىل أمانة األوزون أن تتوىل االتصال يطلب
دف تعزيز ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ١الفرتة من  خاللاجلزرية الصغرية النامية، الذي سيعقد يف آبيا   ،

املناقشات بشأن التحديات املرتبطة بتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وأن تقدم تقريرًا إىل األطراف عن نتائج ذلك 
  تصال يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية؛اال

                                                            
  . ٦٦/٢٨٨من مرفق قرار اجلمعية العامة  ٢٢٢الفقرة  (١)
  .١٧٨املصدر نفسه، الفقرة  (٢)
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 : عدم امتثال أذربيجان لبروتوكول مونتريال٢٥/١٠المقرر   

أن أذربيجان صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وعلى  إذ يالحظ
، وعلى تعديل مونرتيال بتاريخ ١٩٩٦ه حزيران/يوني ١٢تعديل لندن وتعديل كوبنهاغن بتاريخ 

ا تصنف كطرف غري ٢٠١٢آب/أغسطس  ٣١، وعلى تعديل بيجني بتاريخ ٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٢٨ ، وأ
  من الربوتوكول، ٥من املادة  ١عامل مبوجب الفقرة 

من ألذربيجان لتمكينها  دوالراً  ٩٧٠٦٥١٥أن مرفق البيئة العاملية وافق على تقدمي  أيضاً وإذ يالحظ 
  حتقيق االمتثال للربوتوكول،

أن أذربيجان أبلغت عن استهالك سنوي من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم  كذلكوإذ يالحظ  
أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٧,٦٣اخلاضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره 

أطنان حمسوبة بدالة استنفاد  ٣,٧ك مسموح به هلذا الطرف وهو ، وهي كمية تزيد عن أقصى استهال٢٠١١
األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، وهي بالتايل يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على 

  استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،
من أجل العودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة على مركبات ل أن أذربيجان قدمت خطة عموإذ يالحظ 

  الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،
أظهر أن أذربيجان  ٢٠١٢أن تقدمي الطرف لبيانات املواد املستنفدة لألوزون لعام  أيضاً وإذ يالحظ 

ا املتعلقة باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب تدابري الرقابة اليت  هي يف حالة امتثال اللتزاما
  يفرضها الربوتوكول،

أنه ال حاجة الختاذ إجراء إضايف نظرًا لعودة الطرف لالمتثال للتخلص التدرجيي من مركبات   - ١
 الرقابة وتنفيذه لتدابري تنظيمية وإدارية وتقنية لضمان االمتثال لتدابري ٢٠١٢الكربون اهليدروكلورية فلورية يف عام 

  على مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول؛
حيث أذربيجان على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة عملها املتعلقة   - ٢

  باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
  لتزاماته مبوجب الربوتوكول.نفيذ ايرصد عن كثب التقدم الذي حيرزه الطرف فيما يتعلق بت  - ٣

 : عدم امتثال فرنسا لبروتوكول مونتريال٢٥/١١المقرر   

أن فرنسا صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون بتاريخ  إذ يالحظ
ن ، وعلى تعديل كوبنهاغ١٩٩٢شباط/فرباير  ١٢، وعلى تعديل لندن بتاريخ ١٩٨٨كانون األول/ديسمرب  ٢٨

ا تصنف ٢٠٠٣متوز/يوليه  ٢٥، وعلى تعديلي مونرتيال وبيجني بتاريخ ١٩٩٦كانون الثاين/يناير   ٣بتاريخ  ، وأ
  من الربوتوكول، ٥من املادة  ١كطرف غري عامل مبوجب الفقرة 

أن فرنسا أبلغت عن إنتاج سنوي من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم اخلاضعة  أيضاً  وإذ يالحظ
، ٢٠١١طنًا حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٥٩٨,٩(مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره  للرقابة

طنًا حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من  ٥٨٤,٤وهي كمية تزيد عن أقصى إنتاج مسموح به هلذا الطرف وهو 
امتثال لتدابري الرقابة على إنتاج مركبات هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، ومن مث فهو يف حالة عدم 

  الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،
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أن فرنسا قدمت خطة عمل تؤكد االمتثال لتدابري الرقابة على إنتاج مركبات  كذلكوإذ يالحظ  
  والسنوات التالية، ٢٠١٢الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول لعام 

ري الضروري اختاذ إجراء إضايف يف ضوء تنفيذ الطرف لتدابري تنظيمية وإدارية لضمان أن من غ  - ١
  امتثاله ألحكام بروتوكول مونرتيال اليت تنظم إنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للسنوات التالية؛

ت الكربون يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه فرنسا فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبا  - ٢
اهليدروكلورية فلورية. وما دام هذا الطرف يعمل باجتاه تطبيق تدابري الرقابة احملددة اليت يفرضها الربوتوكول ويقوم 

ا أي طرف متقيد بالتزاماته؛   بتطبيقها، فإنه يتعني االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل 
ا حيذر فرنسا، وفقًا للبند باء من القائم  - ٣ ة اإلرشادية للتدابري، من أنه يف حال عدم عود

لالمتثال يف الوقت املناسب، فإن اجتماع األطراف سوف ينظر يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة 
  .  ٤اذ إجراءات متاحة مبوجب املادة اإلرشادية للتدابري، واليت قد تشمل اخت

 لبروتوكول مونتريال: عدم امتثال كازاخستان ٢٥/١٢المقرر   

أن كازاخستان صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون بتاريخ  إذ يالحظ
، وعلى تعديلي كوبنهاغن ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٦، وعلى تعديل لندن بتاريخ ١٩٩٨آب/أغسطس  ٢٦

ا تصنف كطرف غري عامل٢٠١١حزيران/يونيه  ٢٨ومونرتيال بتاريخ  من  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة  ، وأ
  الربوتوكول،

دوالرًا لكازاخستان لتمكينها  ٦ ٠٢٤ ٦٩٦ أن مرفق البيئة العاملية وافق على تقدمي أيضاً وإذ يالحظ 
  من حتقيق االمتثال للربوتوكول،

أن أذربيجان أبلغت عن استهالك سنوي من مواد اجملموعة األوىل من املرفق جيم  كذلكوإذ يالحظ  
طنًا حمسوبة بدالة استنفاد األوزون يف عام  ٩٠,٧٥اضعة للرقابة (مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية) قدره اخل

أطنان حمسوبة بدالة استنفاد  ٩,٩، وهي كمية تزيد عن أقصى استهالك مسموح به هلذا الطرف وهو ٢٠١١
 يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على األوزون من هذه املواد اخلاضعة للرقابة يف تلك السنة، وهي بالتايل

  استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول،
أن كازاخستان أبلغت عن استهالك سنوي من مادة املرفق هاء اخلاضعة للرقابة (بروميد وإذ يالحظ 

كمية تزيد عن أقصى استهالك مسموح   أطنان حمسوبة بدالة استنفاد األوزون، وهي ٦قدره  ٢٠١١امليثيل) لعام 
به هلذا الطرف وهو صفر طن حمسوبة بدالة استنفاد األوزون من تلك املادة اخلاضعة للرقابة لتلك السنة، ومن مث 

  فهو يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على استهالك بروميد امليثيل مبوجب الربوتوكول،
ألمانة، على وجه السرعة ويف موعد أقصاه يطلب إىل كازاخستان أن تقدم إىل ا  - ١

، تفسريًا الستهالكها الزائد وتفاصيل عن أنظمة اإلدارة املطبقة اليت مل تستطع منع هذا ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١
االستهالك الزائد، إضافًة إىل خطة عمل تتضمن مستويات مرجعية حمددة املدة تكفل عودة الطرف دون تأخري 

تعلقة باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل مبوجب الربوتوكول، لالمتثال اللتزاماته امل
  لكي تنظر جلنة التنفيذ فيهما يف اجتماعها الثاين واخلمسني؛

يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه كازاخستان فيما يتعلق بالتخلص التدرجيي من مركبات   - ٢
روميد امليثيل. وما دام هذا الطرف يعمل باجتاه تطبيق تدابري الرقابة احملددة اليت الكربون اهليدروكلورية فلورية وب
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ا أي طرف متقيد  يفرضها الربوتوكول ويقوم بتطبيقها فإنه يتعني االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة اليت يعامل 
ا وفقاً بالتزاماته، ويف هذا الصدد يتعني مواصلة تقدمي املساعدة الدولية لكازاخستا ن لتمكينها من الوفاء بالتزاما

  للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف خبصوص عدم االمتثال؛
ا   - ٣ حيذر كازاخستان، وفقًا للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري، من أنه يف حال عدم عود

اع األطراف سوف ينظر يف اختاذ تدابري تتوافق مع البند جيم من القائمة لالمتثال يف الوقت املناسب، فإن اجتم
، مثل ضمان وقف إمدادات مركبات ٤اإلرشادية للتدابري، واليت قد تشمل اختاذ إجراءات متاحة مبوجب املادة 

رة يف صدالكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل، موضوع عدم االمتثال، حبيث ال تساهم األطراف امل
  استمرار حالة عدم االمتثال.

: طلبات تنقيح البيانات األساسية المقدمة من الكونغو وجمهورية الكونغو ٢٥/١٣المقرر   
  بيساو وسانت لوسيا -الديمقراطية وغينيا 

الذي قرر االجتماع الثالث عشر لألطراف مبوجبه أن تقوم  ١٣/١٥إىل أنه، وفقًا للمقرر إذ يشري 
تطلب تنقيح البيانات األساسية املبلغ عنها بتقدمي تلك الطلبات إىل جلنة التنفيذ اليت تعمل بدورها األطراف اليت 

مع األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال للتأكد من مربرات التغيريات 
  وتقدميها إىل اجتماع األطراف للموافقة عليها،

  حيّدد املنهجية املتبعة يف تقدمي تلك الطلبات، ١٥/١٩إىل أن املقرر  وإذ يشري أيضاً 
بيساو وسانت لوسيا قدمت معلومات   -  أن الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغينيا  - ١

ا لتنقيح بيانات استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ١٥/١٩كافية، وفقًا للمقرر  ، لتربير طلبا
أو العامني معاً، اليت تُعد جزءًا من البيانات األساسية لألطراف العاملة مبوجب  ٢٠١٠أو عام  ٢٠٠٩لعام 

  ؛٥من املادة  ١الفقرة 
يوافق على طلبات األطراف املدرجة أمساؤها يف الفقرة السابقة، وعلى تنقيح البيانات   - ٢

فلورية للسنتني املذكورتني، وفقًا ملا هو مبني يف اجلدول األساسية الستهالكها من مرّكبات الكربون اهليدروكلورية 
  التايل:

 الطرف

بيانات مركبات الكربون اهليدروكلورية 
  فلورية السابقة

(باألطنان احملسوبة بدالة استنفاد 
 األوزون)

بيانات مركبات الكربون اهليدروكلورية 
  فلورية اجلديدة

(باألطنان احملسوبة بدالة استنفاد 
 األوزون)

٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

 -  ٩,٦٨ -  ٧,١ الكونغو

 -  ٥٥,٨٢ -  ٨٥,٧ مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   ٢,٧٥  -   صفر  بيساو - غينيا 
 ٠,٨١ ١,٣٧ صفر ٠,٤ سانت لوسيا
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من بروتوكول  ٧: البيانات والمعلومات التي قدمتها األطراف بموجب المادة ٢٥/١٤المقرر   
  مونتريال

طرفًا كان من املفرتض منها أن تقدم بيانات  ١٩٧طرفًا من أصل  ١٩٤إىل أن  يشري مع التقديرإذ 
ا يف  ١١٤قد أبلغت عن تلك البيانات وأن  ٢٠١٢عن عام  حزيران/يونيه  ٣٠من تلك األطراف قدمت بيانا
  ،١٥/١٥طبقاً للمقرر  ٢٠١٣

ا حبلول من تلك األطراف  ١٦٤إىل أن  وإذ يشري طبقاً  ٢٠١٣بتمرب سأيلول/ ٣٠أبلغت عن بيانا
  ن بروتوكول مونرتيال،م ٧للمادة 

ا مل تبلغ عن أن األطراف التالية إىل ، مع ذلك، وإذ يشري مع القلق : إريرتيا، ٢٠١٢عام عن بيانا
  وجنوب السودان، واليمن،

يضع تلك األطراف يف حالة  ٧للمادة  وفقاً  ٢٠١٢عام عن  ابياناإبالغها عن إىل أن عدم  وإذ يشري
ا بعد يانات للباألمانة  يلقتحني وذلك إىل البيانات مبوجب بروتوكول مونرتيال عن بالغ اإلم امتثال اللتزاما

  املتأخرة،
امتثال تلك  يعوق رصد وتقييمواعيد احملددة اإلبالغ يف املقيام األطراف بعدم إىل أن  أيضاً  وإذ يشري

ا مبوجب بروتوكولالاألطراف    مونرتيال، لتزاما
عمل اللجنة التنفيذية كثرياً من كل عام ييسر   هيونيحزيران/ ٣٠حبلول أن اإلبالغ إىل  شري كذلكوإذ ي

 ٥من املادة  ١للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
  الربوتوكول، يفمن الربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة 

وثيق مع الوكاالت بشكل العمل ما كان مناسباً، ، احلايلاألطراف املدرجة يف املقرر  ثحي  - ١
  املنفذة إلبالغ البيانات املطلوبة إىل األمانة كمسألة عاجلة؛

  األطراف يف اجتماعها الثاين واخلمسني؛حالة تلك أن تستعرض  يةلجنة التنفيذالطلب إىل ي  - ٢
يف أقرب وقت  بيانات االستهالك واإلنتاجعن بالغ  اإلاالستمرار يفيشجع األطراف على   - ٣

  ؛١٥/١٥ قرراملمتفق عليه يف كما هو من كل عام،   هيونيحزيران/ ٣٠ذلك  تجاوزي الاألرقام ويفضل أ رتوفمن 

  باء من بروتوكول مونتريال ٤: حالة وضع نظم الترخيص بموجب المادة ٢٥/١٥المقرر   
باء من بروتوكول مونرتيال تقضي بأن يقوم كل طرف، يف غضون  ٤دة من املا ٣إىل أن الفقرة  إذ يشري

خيص استرياد وتصدير املواد اجلديدة أو املستعملة أو املعاد تدويرها ارت لثالثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق نظامه 
كول، بتقدمي أو استصالحها من املواد اخلاضعة للرقابة واملدرجة يف املرفقات ألف، وباء، وجيم وهاء من الربوتو 

 تقرير إىل األمانة عن إنشاء وتشغيل ذلك النظام،

طرفًا يف تعديل مونرتيال للربوتوكول قد أنشأت  ١٩٤طرفًا من أصل  ١٩٢مع التقدير أن  وإذ يالحظ
نظمًا لرتخيص استرياد وتصدير املواد املستنفدة لألوزون حسبما تقتضي أحكام التعديل، وأن تلك األطراف 

أشارت فيها بالتفصيل إىل املرفقات وجمموعات املواد من  اصة بالرتخيصها اخلصنفة عن نظمقدمت بيانات م
  بروتوكول مونرتيال اليت ختضع لتلك النظم،

وجنوب السودان اللتني أصبحتا طرفني يف تعديل مونرتيال يف عام  إىل أن بوتسوانا، مع ذلك، وإذ يشري
 ، مل تنشئا بعد تلك النظم،٢٠١٣



UNEP/OzL.Pro.25/9  

57 

ن نظم الرتخيص تتيح رصد واردات وصادرات املواد املستنفدة لألوزون، ومنع االجتار غري بأ وإذ يسلم
ا، والتمكني من مجع البيانات،  املشروع 

أيضًا بأن النجاح الذي حالف األطراف يف التخلص تدرجييًا من معظم املواد املستنفدة  وإذ يسّلم
ظم الرتخيص الرامية إىل مراقبة عمليات استرياد وتصدير املواد لألوزون يعزى يف املقام األول إىل إنشاء وتطبيق ن

  املستنفدة لألوزون،
يطلب إىل بوتسوانا وجنوب السودان إنشاء نظام ترخيص استرياد وتصدير للمواد املستنفدة   - ١

أن إنشاء بش ٢٠١٤آذار/مارس  ٣١باء من الربوتوكول، وتقدمي تقرير إىل األمانة حبلول  ٤للمادة  لألوزون وفقاً 
  ذلك النظام؛
يستعرض دوريًا حالة إنشاء مجيع األطراف لنظم ترخيص الواردات والصادرات من املواد   - ٢

  ؛باء من الربوتوكول ٤املستنفدة لألوزون، وفقاً ملا تدعو إليه املادة 

  طلب كرواتيا رفع اسمها من قائمة البلدان النامية بموجب بروتوكول مونتريال :٢٥/١٦المقرر   
من  ١بطلب كرواتيا رفع امسها من قائمة البلدان النامية العاملة مبوجب الفقرة حييط علمًا   -  ١

  من بروتوكول مونرتيال؛ ٥املادة 
ا كطرف غري عامل يوافق   -  ٢ على طلب كرواتيا، وحييط علمًا بأن كرواتيا سوف تقوم بالتزاما

  وما بعده. ٢٠١٤تباراً من عام من بروتوكول مونرتيال اع ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

  : عضوية لجنة التنفيذ٢٥/١٧المقرر   
ا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال  يشري مع التقدير  - ١ إىل األعمال اليت قامت 

  ؛٢٠١٢لربوتوكول مونرتيال يف عام 
ة ملدة عام وضع بنغالديش والبوسنة واهلرسك وكوبا وإيطاليا واملغرب كأعضاء يف اللجن يؤكد  - ٢

كانون   ١أعضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتباراً من  بولنداو  لبنانو  غاناو  اجلمهورية الدومينيكيةو  كنداآخر، واختيار  
  ؛٢٠١٤الثاين/يناير 
ا (إيطاليا) للعمل رئيسًا و  آزرا رغوفيتش (البوسنة واهلرسك)باختيار  حييط علماً   - ٣ اليزابيتا سياال

  ؛٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١للجنة التنفيذ ملدة عام واحد اعتباراً من  مقررهللعمل نائبة للرئيس و 

 طراف: عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األ٢٥/١٨المقرر   

ا اللجنة التنفيذية  - ١ تعدد األطراف لتنفيذ املللصندوق  يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت 
  ؛٢٠١٣نة الصندوق يف عام مبساعدة أما ،بروتوكول مونرتيال

الواليات املتحدة و  السويدو اليابان واالحتاد الروسي و  إيطالياو  بلجيكاو  أسرتاليااختيار  يقرّ   - ٢
من الربوتوكول،  ٥من املادة  ١أعضاء يف اللجنة التنفيذية ميثلون األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة  األمريكية
أعضاء ميثلون  وموريشيوس ونيكاراغوا واململكة العربية والسعودية وأوروغوايالصني وجزر القمر وغرينادا واختيار 

  ؛٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة ملدة عام، اعتباراً من 
جون ثومبسون (الواليات املتحدة رئيسًا و  (موريشيوس)برميهانس جهوغرو  اختيار يالحظ  - ٣
  ؛٢٠١٤كانون الثاين/يناير   ١يس اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتباراً من نائباً لرئاألمريكية) 



UNEP/OzL.Pro.25/9  

58 

: الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية من األطراف في بروتوكول ٢٥/١٩المقرر   
  مونتريال

ريق كرئيسني مشاركني للف  باتريك ماكنريين (أسرتاليا)و  ريتشارد موينداندو (كينيا)اختيار السيد  يقرّ 
  . ٢٠١٤لعام  مونرتيالألطراف يف بروتوكول لالعامل املفتوح العضوية 

: التقريران الماليان للصندوقين االستئمانيين لبروتوكول مونتريال وميزانيتا ٢٥/٢٠المقرر   
  البروتوكول

  بشأن املسائل املالية، ٢٥/٢٤إىل املقرر  إذ يشري
ئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة بالتقرير املايل للصندوق االست وإذ حييط علماً 

  ،٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ٣١املنتهية يف  ٢٠١٣ -  ٢٠١٢األوزون للسنة األوىل من فرتة السنتني 
  بأن املسامهات الطوعية تشكل مكوناً رئيسياً لتنفيذ بروتوكول مونرتيال على حنو فعال، وإذ يقرّ 

ا الكفؤة ملالية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال، مبواصلة األمانة وإذ يرحب   إدار
من دوالرات الواليات دوالر  ٤ ٧٤٤ ٧٩٦وقدرها  ٢٠١٣يوافق على تنقيح ميزانية عام   - ١

املتحدة، على النحو الوارد يف املرفق األول من تقرير دوالر  ٥ ٠٦٥ ٤٦٠وقدرها  ٢٠١٤املتحدة، وميزانية عام 
  )٣(مس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛االجتماع اخلا
 ٧٨٨ ٥٢٧ومبلغ  ٢٠١٣دوالرًا يف عام  ٤٦٧ ٨٦٣يأذن لألمانة أن تقوم بسحب مبلغ   - ٢

  دوالراً؛ ٧٠٣ ٣٠٢وقدره  ٢٠١٥، ويسجل السحب املقرتح لعام ٢٠١٤دوالراً يف عام 
، املسامهات اإلمجالية اليت قررمن هذا امل ٢يقّر، كنتيجة للسحوبات املشار إليها يف الفقرة   - ٣

، ويسجل قيمة مسامهات عام ٢٠١٤و ٢٠١٣دوالرًا لعامي  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ستسددها األطراف وقدرها 
دوالراً، على النحو الوارد يف املرفق الثاين لتقرير االجتماع اخلامس والعشرين  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣البالغة  ٢٠١٥

  لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛
يف املرفق  ٢٠١٥واملسامهات اإلرشادية لعام  ٢٠١٤مهات فرادى األطراف لعام أن تدرج مسا  - ٤

  الثاين لتقرير االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛
يف املائة من امليزانية السنوية،  ١٥يعيد تأكيد االحتياطي النقدي التشغيلي مبستوى نسبته   - ٥

  طار الصندوق االستئماين؛لتغطية النفقات النهائية يف إ
يطلب إىل األمانة أن تسجل يف التقارير املالية القادمة للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا   - ٦

جمموع االحتياطيات وأرصدة ’’حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتيال، املبالغ النقدية احلاضرة يف باب 
  استالمها بعد؛وكذلك املسامهات اليت مل يتم ‘‘ الصناديق

يشجع األطراف وغري األطراف وسائر أصحاب املصلحة على املسامهة ماليًا وبوسائل أخرى   - ٧
ا الفرعية على مواصلة املشاركة يف أنشطة التقييم مبوجب الربوتوكول؛   ملساعدة أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئا

                                                            
(٣) UNEP/OzL.Pro.25/9.  
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والسنوات السابقة،  ٢٠١٣لعام ا سامهاسدد متيشري مع القلق إىل أن عدداً من األطراف مل   - ٨
ا القادمة كاملة وعلى الفور؛ ا املتأخرة ومسامها   وحيث تلك األطراف على تسديد مسامها

يأذن للمدير التنفيذي بالدخول يف مناقشات مع أي طرف لديه مسامهات متأخرة لسنتني أو   - ٩
التنفيذي أن يقدم تقريرًا عن نتائج املناقشات إىل أكثر، بغية إجياد سبيل للمضي قدماً، ويطلب إىل األمني 

  االجتماع السادس والعشرين لألطراف؛
 ٥املادة من  ١الفقرة يؤكد من جديد على أمهية املشاركة الكاملة لألطراف غري العاملة مبوجب   -  ١٠

  واألطراف العاملة مبوجبها يف أنشطة اجتماع األطراف؛
تلقى نسخًا ورقيًة لوثائق االجتماع على أن ختطر أمانة األوزون يشجع األطراف اليت ال تزال ت  -  ١١

ا حتصل على هذه الوثائق من خالل املوقع الشبكي ألمانة األوزون بدًال عن ذلك.   بأ
  ين لألطراف في بروتوكول مونتريال: تاريخ ومقر االجتماع السادس والعشر ٢٥/٢١المقرر   

مقر  يأيف  نريويب، أويف  مقر األمانة،يف  بروتوكول مونرتياليف  رافعقد االجتماع السادس والعشرين لألطأن ي  
  .  ٢٠١٤تشرين الثاين /نوفمرب يف  آخر تابع لألمم املتحدة،

  اعتماد تقرير االجتماع الخامس العشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال  - حادي عشر
، على أساس ٢٠١٣األول/ أكتوبر  تشرين ٢٥اعتمدت األطراف هذا التقرير يوم اجلمعة، املوافق   -٢٢١

  .Add.1–2و UNEP/OzL.Pro.25/L.1الوثيقتني يف  مشروع التقرير الوارد
  اختتام االجتماع  -  ثاني عشر

 ٢٥متام العاشرة مساء اجلمعة، املوافق يف  وبعد تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أُعلن اختتام املؤمتر  -٢٢٢
  . ٢٠١٣أكتوبر تشرين األول/
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  فق األولالمر 
  الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي الميزانيتين المقترحتين لو  ٢٠١٣التنقيح المقترح للميزانية المعتمدة لعام 
       (بالدوالر) ٢٠١٥ (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
     ظفي المشروععنصر مو ١٠

      موظفو املشروع ١١٠٠ 

) (بالتقاسم مع ٢ - األمني التنفيذي (مد   ١١٠١   
 اتفاقية فيينا)

٩٨٠ ١٨٥ ٩٨٠ ١٨٥ ٦ ٩٨٠ ١٧٠  ٦ 

 ٦١٤ ٣١١ ٦١٤ ٣١١ ١٢ ٠٠٠ ١٥٠  ١٢  )١ - نائب األمني التنفيذي (مد   ١١٠٢   

  ٤٢١ ٢٢١ ٩٧٢ ٢١٤ ١٢ ٩٧٢ ٢١٤  ١٢  )٥ - موظف قانوين أقدم (ف   ١١٠٣   

) ٥- موظف أقدم للشؤون العلمية (ف  ١١٠٤   
  (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا)

٦٩٩ ١١٦ ٦٩٩ ١١٦ ٦ ٣٠٠ ١١٣  ٦  

) (تدفع من ٥ - موظف إداري أقدم (ف   ١١٠٥   
  برنامج األمم املتحدة للبيئة)

 صفر -   صفر 

  ٩٥٦ ١٦٨ ٠٣٥ ١٦٤ ١٢ ٢٥٧ ١٥٩  ١٢  )٤-ف موظف برنامج (نظم البيانات واملعلومات،  ١١٠٦   

) ٣- موظف برنامج (االتصاالت واملعلومات ف  ١١٠٧   
  (تدفع من اتفاقية فيينا)

 صفر -  ١٢ صفر  ١٢

  ٥٩٥ ٢١١ ٤٣٢ ٢٠٥ ١٢ ٤٤٩ ١٩٩  ١٢  )٤- موظف برنامج (الرصد واالمتثال ف  ١١٠٨   

      )٢- مدير املوقع (ف ١١٠٩   

  ٢٦٥ ٢١٦ ١ ٧٣٣ ١٩٨ ١  ٩٥٨ ٠٠٧ ١  المجموع الفرعي ١١٩٩  
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       (بالدوالر) ٢٠١٥ (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      الخبراء االستشاريون ١٢٠٠ 

مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الرتويج   ١٢٠١   
  لتنفيذ الربوتوكول

 ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٧٥  

  ٠٠٠ ٧٥ ٠٠٠ ٧٥  ٠٠٠ ٧٥  اجملموع الفرعي ١٢٩٩ 

      الدعم اإلداري ١٣٠٠ 

) (بالتقاسم مع ٧ -مساعد إداري (خ.ع   ١٣٠١   
  اتفاقية فيينا)

٩٩٨ ٢٤ ٦٧٢ ٢٣  ٦ ٥٤٥ ٢٢  ٦  

  ٤٧٥ ٣٨ ٤٣٥ ٣٦  ١٢ ٧٦٨ ٢٩  ١٢  )٦ - مساعد إداري (خ.ع   ١٣٠٢   

) (تدفع من اتفاقية ٦ - مساعد برنامج (خ.ع   ١٣٠٣   
  فيينا)

 صفر -   ١٢ صفر  ١٢

) ٦ - مساعد برنامج (للبيانات) (خ.ع   ١٣٠٤   
  قية فيينا)(بالتقاسم مع اتفا

٤٦٠ ٢٠ ٣٧٥ ١٩  ٦ ٣٧٥ ١٩  ٦  

) (بالتقاسم مع اتفاقية ٦-مساعد حبوث (خ.ع  ١٣٠٥   
  فيينا)

٣٤٠ ٢١ ٢٠٨ ٢٠  ٦ ٢٩٥ ١٦  ٦  

  ٦٠٥ ٣٢ ٨٧٦ ٣٠  ١٢ ٢٣٩ ٢٩  ١٢  )٦ - مساعد إدارة معلومات (خ.ع   ١٣٠٦   

 (مساعد نظم معلوماتمساعد بيانات   ١٣٠٧   
  )٧ -  ) (خ.عاحلاسوب

٨٤٢ ٥٢ ٠٤٠ ٥٠  ١٢ ٣٨٦ ٤٧  ١٢  

) (تدفع من ٧- الصندوق (خ.ع - مساعد إداري   ١٣٠٨   
متت املوافقة على ترفيع الوظيفة إىل  - برنامج البيئة 

  ، موظف إداري معاون)٢- الرتبة ف

 صفر -  ١٢ صفر  ١٢

) (تدفع ٤-(خ.ع /مساعد لوجستياتمساعد الفريق ١٣٠٩  
 من برنامج البيئة)

 صفر -  ١٢ صفر  ١٢

/ سكرتري أقدم ثنائي مساعد خدمات مؤمترات  ١٣١٠  
  ) (تدفع من اتفاقية فيينا)٦ - (خ.ع  اللغة

 صفر -  ١٢ صفر  ١٢
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       (بالدوالر) ٢٠١٥ (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
 ٤٩٢,٨ ٢٢ ٣٠٠ ٢١  ٣٠٠ ٢١   املساعدة املؤقتة  ١٣٢٠   

  ٧٤٠ ٥٠٢ ٠٠٠ ٤٩٠  ٠٠٠ ٤٩٠   اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ١٣٢١   

التحضريية واجتماعات األطراف االجتماعات   ١٣٢٢   
(بالتقاسم مع اتفاقية فيينا مرة كل ثالث 

أي مع االجتماعني الثالث والعشرين  ؛سنوات
والسادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول 
مونرتيال واالجتماعني التاسع والعاشر ملؤمتر 

 ٢٠١١األطراف يف اتفاقية فيينا يف عامي 
  )٢٠١٤و

 ٠٠٠ ٥٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠  ٠٠٠ ٥٠٠  

  ٠٠٠ ٨٥ ٠٠٠ ٨٥  ٠٠٠ ٧٥   اجتماعات فريق التقييم  ١٣٢٣   

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠   اجتماعات املكتب  ١٣٢٤   

  ٢٠٠ ١١١ ٢٠٠ ١١١  ٢٠٠ ١١١   اجتماعات جلنة التنفيذ  ١٣٢٥   

  ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   اجتماعات املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونرتيال  ١٣٢٦   

حلقة عمل بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل   ١٣٢٧   
  املفتوح العضوية

      ١٥٢ ٠٠٠  
         

  ١٥٣ ٤٤٢ ١ ١ ٤٢٠ ١٠٥  ١٠٧ ٣٩٢ ١  المجموع الفرعي ١٣٩٩ 

      السفر في مهام رسمية ١٦٠٠ 

  ٠٠٠ ٢١٠ ٠٠٠ ٢١٠  ٠٠٠ ٢١٠   سفر املوظفني يف مهام رمسية  ١٦٠١   

  ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ١٥  ٠٠٠ ١٥   خدمة املؤمترات يف مهام رمسيةسفر موظفي   ١٦٠٢   

  ٠٠٠ ٢٢٥ ٠٠٠ ٢٢٥  ٠٠٠ ٢٢٥  المجموع الفرعي ١٦٩٩ 

  مجموع العنصر١٩٩٩
 

 ٤١٨ ٩٥٨ ٢ ٨٣٨ ٩١٨ ٢  ٠٦٥ ٧٠٠ ٢  
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       (بالدوالر) ٢٠١٥ (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
       العقودات         دعم املشاركة ٣٣٠٠ ٢٠

  العقود من الباطن  ٢٣٠٠  
  ٢٣٠١  

     

         

           مجموع الفرعيال  ٢٣٩٩  

       عنصر االجتماعات/المشاركة ٣٠

      دعم املشاركة ٣٣٠٠ 

  ٠٠٠ ٤٢٠ ٠٠٠ ٤٥٠  ٠٠٠ ٤٥٠   )١(اجتماعات فريق التقييم  ٣٣٠١   

االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف   ٣٣٠٢   
(سيتحمل بروتوكول مونرتيال تكاليف مشاركة 

يال واتفاقية فيينا من املندوبني يف بروتوكول مونرت 
يف االجتماع  ٥البلدان العاملة مبوجب املادة 

واالجتماع  املشرتك السادس والعشرين لألطراف
  )٢٠١٤العاشر ملؤمتر األطراف يف عام 

 ٠٠٠ ٣٥٠ ٠٠٠ ٣٥٠  ٠٠٠ ٣٥٠  

  ٠٠٠ ٣٠٠ ٠٠٠ ٣٠٠  ٠٠٠ ٣٠٠   اجتماعات الفريق العامل املفتوح العضوية  ٣٣٠٣   

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠   جتماعات املكتبا  ٣٣٠٤   

  ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠ ١٢٥  ٠٠٠ ١٢٥   اجتماعات جلنة التنفيذ  ٣٣٠٥   

  ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   مشاورات يف اجتماع غري رمسي  ٣٣٠٦   

حلقة عمل بالتعاقب مع اجتماع الفريق العامل   ٣٣٠٧   
  املفتوح العضوية

   ٨٥ ٠٠٠   
       

  ٠٠٠ ٢٢٥ ١ ٠٠٠ ٣٤٠ ١  ٠٠٠ ٢٥٥ ١  مجموع الفرعيال ٣٣٩٩ 

       ٠٠٠ ٢٢٥ ١ ٠٠٠ ٣٤٠ ١  ٠٠٠ ٢٥٥ ١  مجموع العنصر٣٩٩٩
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       (بالدوالر) ٢٠١٥ (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      عنصر المعدات والمباني ٤٠

      دوالر) ١  ٥٠٠املعدات املستهلكة (أصناف تقل قيمتها عن  ٤١٠٠ 

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠   نا)أصناف مستهلكة متنوعة (بالتقاسم مع اتفاقية فيي  ٤١٠١   

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  المجموع الفرعي ٤١٩٩ 

      المعدات المعمرة ٤٢٠٠ 

ا  ٤٢٠١      ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   حواسيب شخصية وملحقا

  ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   حواسيب حممولة  ٤٢٠٢   

معدات مكتبية أخرى (مبا فيها اخلوادم وأجهزة   ٤٢٠٣   
وحنو  الفاكس واملاسحات الضوئية واألثاث

  )ذلك

 ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  

  ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥  ناسخات (لالستخدام اخلارجي)  ٤٢٠٤   

  ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   املعدات والتوابع الالزمة لالجتماعات الالورقية  ٤٢٠٥   

  ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٢٥  ٠٠٠ ٢٥  المجموع الفرعي ٤٢٩٩ 

      مباني المكاتب ٤٣٠٠ 

  ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠ ٥١  ٨٧٠ ٥١  إجيارات مباين املكاتب (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٤٣٠١  

  ٨٧٠ ٥١ ٨٧٠ ٥١  ٨٧٠ ٥١  المجموع الفرعي ٤٣٩٩ 

  ٨٧٠ ٩٦ ٨٧٠ ٩٦  ٨٧٠ ٩٦  مجموع العنصر٤٩٩٩

     
      عنصر المصروفات المتنوعة ٥٠

       ت وصيانتهاتشغيل املعدا ٥١٠٠ 

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  صيانة املعدات وغريها (بالتقاسم مع اتفاقية فيينا) ٥١٠١  

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  المجموع الفرعي ٥١٩٩ 
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       (بالدوالر) ٢٠١٥ (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
      تكاليف اإلبالغ ٥٢٠٠ 

  إعداد التقارير  ٥٢٠١   
 ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٥  

  ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   قييم) إعداد التقارير (أفرقة الت  ٥٢٠٢   

  ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥  ٠٠٠ ٥   إعداد التقارير (التوعية بشأن الربوتوكول)  ٥٢٠٣   

  ٠٠٠ ٣٥ ٠٠٠ ٣٥  ٠٠٠ ٤٠  المجموع الفرعي ٥٢٩٩ 

       مصروفات نثرية ٥٣٠٠ 

  ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ٢٠   االتصاالت  ٥٣٠١   

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٥   رسوم الشحن  ٥٣٠٢   

  ٠٠٠ ١٢ ٠٠٠ ١٢  ٠٠٠ ١٢   التدريب  ٥٣٠٣   

  ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١٠  ٠٠٠ ١٠   مصروفات أخرى (اليوم الدويل لألوزون)  ٥٣٠٤   

  ٠٠٠ ٥٢ ٠٠٠ ٥٢  ٠٠٠ ٦٧  المجموع الفرعي ٥٣٩٩ 

      الضيافة ٥٤٠٠ 

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠   الضيافة  ٥٤٠١   

  ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠  ٠٠٠ ٢٠  المجموع الفرعي ٥٤٩٩ 

  ٠٠٠ ١٢٧ ٠٠٠ ١٢٧  ٠٠٠ ١٤٧  مجموع العنصر٥٩٩٩

 ٢٨٨ ٤٠٧ ٤ ٧٠٨ ٤٨٢ ٤  ٩٣٥ ١٩٨ ٤  مجموع التكاليف المباشرة للمشروع ٩٩

  ٩٤٧ ٥٧٢ ٧٥٢ ٥٨٢  ٨٦٢ ٥٤٥  في المائة) ١٣تكاليف دعم البرنامج ( 

 (بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج) الكليالمجموع  
 ٢٣٥ ٩٨٠ ٤ ٤٦٠ ٠٦٥ ٥  ٧٩٦ ٧٤٤ ٤  

  احتياطي النقد التشغيلي (باستثناء تكاليف دعم البرنامج) 
 صفر صفر  صفر 

  ٢٣٥ ٩٨٠ ٤ ٤٦٠ ٠٦٥ ٥  ٧٩٦ ٧٤٤ ٤   الميزانية اإلجمالية 
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       (بالدوالر) ٢٠١٥ (بالدوالر) ٢٠١٤شهر/عمل (بالدوالر) ٢٠١٣شهر/عمل    
)٢(السحب 

 ٣٠٢ ٧٠٣ ٥٢٧ ٧٨٨  ٨٦٣ ٤٦٧  

  ٩٣٣ ٢٧٦ ٤ ٩٣٣ ٢٧٦ ٤  ٩٣٣ ٢٧٦ ٤  المساهمات من األطراف 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يف املواعيد احملددة هلا األعمال اليت طلبتها األطراف إمتاممجيع خرباء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي للتمكني من مشاركة ة يغطي هذا البند من امليزاني  )١(

دف احملافظة على ثبات مستوى املسامهات حىت عام   )٢( صندوق االستئماين وتقرير إذا كان إجراء سحوبات إضافية أمر ، وهو الوقت الذي قد ترغب فيه األطراف يف استعراض وضع ال٢٠١٤مت ضبط مستويات السحب 
  .الزم أو ال
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  الثاني المرفق
  الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

  استناداً إلى جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة ٢٠١٤ لعامجدول مساهمات األطراف 
 ٢٢يتجاوز الحد األقصى للنصيب المقرر على أي طرف   مع مراعاة أال ،٦٧/٢٣٨ة (قرار الجمعية العام

  في المائة)
 (بدوالرات الواليات المتحدة األمريكية)

جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ أفغانستان  ١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ ألبانيا  ٢

 ٥ ٨٤٠ ٥ ٨٤٠ ٠,١٣٧ ٠,١٣٧ ٠,١٣٧ اجلزائر  ٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨  أندورا  ٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ أنغوال  ٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ أنتيغوا وبربودا  ٦

 ١٨ ٤١٦ ١٨ ٤١٦ ٠,٤٣١ ٠,٤٣٢ ٠,٤٣٢ األرجنتني  ٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ أرمينيا  ٨

 ٨٨ ٤١٢ ٨٨ ٤١٢ ٢,٠٦٧ ٢,٠٧٤ ٢,٠٧٤ أسرتاليا  ٩

 ٣٤ ٠١٨ ٣٤ ٠١٨ ٠,٧٩٥ ٠,٧٩٨ ٠,٧٩٨ النمسا  ١٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٠ ذربيجانأ  ١١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٧ جزر البهاما  ١٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٩ البحرين  ١٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ بنغالديش  ١٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ بربادوس  ١٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٥٦ بيالروس  ١٦

 ٤٢ ٥٤٣ ٤٢ ٥٤٣ ٠,٩٩٥ ٠,٩٩٨ ٠,٩٩٨ بلجيكا  ١٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بليز  ١٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ بنن  ١٩
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جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوتان  ٢٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ بوليفيا (دولة متعددة القوميات)  ٢١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٧ البوسنة واهلرسك  ٢٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٧ بوتسوانا  ٢٣

 ١٢٥ ٠٧٢ ١٢٥ ٠٧٢ ٢,٩٢٤ ٢,٩٣٤ ٢,٩٣٤ الربازيل  ٢٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٦ بروين دار السالم  ٢٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٧ بلغاريا  ٢٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ بوركينا فاسو  ٢٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بوروندي  ٢٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ كمبوديا  ٢٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٢ الكامريون  ٣٠

 ١٢٧ ٢٠٤ ١٢٧ ٢٠٤ ٢,٩٧٤ ٢,٩٨٤ ٢,٩٨٤ كندا  ٣١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الرأس األخضر  ٣٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ مجهورية أفريقيا الوسطى  ٣٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ تشاد  ٣٤

 ١٤ ٢٣٨ ١٤ ٢٣٨ ٠,٣٣٣ ٠,٣٣٤ ٠,٣٣٤ شيلي  ٣٥

 ٢١٩ ٤٥٢ ٢١٩ ٤٥٢ ٥,١٣١ ٥,١٤٨ ٥,١٤٨ الصني  ٣٦

 ١١ ٠٤١ ١١ ٠٤١ ٠,٢٥٨ ٠,٢٥٩ ٠,٢٥٩ كولومبيا  ٣٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر القمر  ٣٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥ الكونغو  ٣٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - جزر كوك  ٤٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٨ كوستاريكا  ٤١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١١ كوت ديفوار  ٤٢

 ٥ ٣٧١ ٥ ٣٧١ ٠,١٢٦ ٠,١٢٦ ٠,١٢٦ كرواتيا  ٤٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٩ كوبا  ٤٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٧ قربص  ٤٥
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جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 ١٦ ٤٥٥ ١٦ ٤٥٥ ٠,٣٨٥ ٠,٣٨٦ ٠,٣٨٦ اجلمهورية التشيكية  ٤٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٤٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٤٨

 ٢٨ ٧٧٤ ٢٨ ٧٧٤ ٠,٦٧٣ ٠,٦٧٥ ٠,٦٧٥ الدامنرك  ٤٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جيبويت  ٥٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ دومينيكا  ٥١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٥ اجلمهورية الدومينيكية  ٥٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٤ إكوادور  ٥٣

 ٥ ٧١٢ ٥ ٧١٢ ٠,١٣٤ ٠,١٣٤ ٠,١٣٤ مصر  ٥٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ السلفادور  ٥٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  ٠,٠١٠  ستوائيةغينيا اإل  ٥٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ إريرتيا  ٥٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٠ إستونيا  ٥٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ إثيوبيا  ٥٩

 ١٠٦ ٥٧٢ ١٠٦ ٥٧٢ ٢ ٤٩٢ ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠ األورويباالحتاد   ٦٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ فيجي  ٦١

 ٢٢ ١٢٤ ٢٢ ١٢٤ ٠,٥١٧ ٠,٥١٩ ٠,٥١٩ فنلندا  ٦٢

 ٢٣٨ ٤٢٢ ٢٣٨ ٤٢٢ ٥,٥٧٥ ٥,٥٩٣ ٥,٥٩٣ فرنسا  ٦٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٠ الغابون  ٦٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غامبيا  ٦٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٧ جورجيا  ٦٦

 ٣٠٤ ٤١١ ٣٠٤ ٤١١ ٧,١١٨ ٧,١٤١ ٧,١٤١ أملانيا  ٦٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٤ غانا  ٦٨

 ٢٧ ١٩٧ ٢٧ ١٩٧ ٠,٦٣٦ ٠,٦٣٨ ٠,٦٣٨ اليونان  ٦٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غرينادا  ٧٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ غواتيماال  ٧١
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جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غينيا  ٧٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ بيساو - غينيا   ٧٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ غيانا  ٧٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ هاييت  ٧٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١  الكرسي الرسويل  ٧٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ هندوراس  ٧٧

 ١١ ٣٣٩ ١١ ٣٣٩ ٠,٢٦٥ ٠,٢٦٦ ٠,٢٦٦ هنغاريا  ٧٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٧ آيسلندا  ٧٩

 ٢٨ ٣٩١ ٢٨ ٣٩١ ٠,٦٦٤ ٠,٦٦٦ ٠,٦٦٦ اهلند  ٨٠

 ١٤ ٧٥٠ ١٤ ٧٥٠ ٠,٣٤٥ ٠,٣٤٦ ٠,٣٤٦ إندونيسيا  ٨١

 ١٥ ١٧٦ ١٥ ١٧٦ ٠,٣٥٥ ٠,٣٥٦ ٠,٣٥٦ اإلسالمية) - إيران (مجهورية  ٨٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٨  العراق  ٨٣

 ١٧ ٨١٩ ١٧ ٨١٩ ٠,٤١٧ ٠,٤١٨ ٠,٤١٨ آيرلندا  ٨٤

 ١٦ ٨٨١ ١٦ ٨٨١ ٠,٣٩٥ ٠,٣٩٦ ٠,٣٩٦ إسرائيل  ٨٥

 ١٨٩ ٦١٢ ١٨٩ ٦١٢ ٤,٤٣٣ ٤,٤٤٨ ٤,٤٤٨ إيطاليا  ٨٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١١ جامايكا  ٨٧

 ٤٦١ ٧٩٦ ٤٦١ ٧٩٦ ١٠,٧٩٧ ١٠,٨٣٣ ١٠,٨٣٣ اليابان  ٨٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٢ األردن  ٨٩

 ٥ ١٥٨ ٥ ١٥٨ ٠,١٢١ ٠,١٢١ ٠,١٢١ كازاخستان  ٩٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٣ كينيا  ٩١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ يتكرييبا  ٩٢

 ١١ ٦٣٨ ١١ ٦٣٨ ٠,٢٧٢ ٠,٢٧٣ ٠,٢٧٣ الكويت  ٩٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ قريغيزستان  ٩٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٩٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٧ التفيا  ٩٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ لبنان  ٩٧
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جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليسوتو  ٩٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ليبرييا  ٩٩

 ٦ ٠٥٣ ٦ ٠٥٣ ٠,١٤٢ ٠,١٤٢ ٠,١٤٢ ليبيا  ١٠٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ ليختنشتاين  ١٠١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٧٣ ليتوانيا  ١٠٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٨١ كسمربغل  ١٠٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ مدغشقر  ١٠٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ مالوي  ١٠٥

 ١١ ٩٧٩ ١١ ٩٧٩ ٠,٢٨٠ ٠,٢٨١ ٠,٢٨١ ماليزيا  ١٠٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ملديف  ١٠٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ مايل  ١٠٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٦ امالط  ١٠٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر مارشال  ١١٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ موريتانيا  ١١١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٣ موريشيوس  ١١٢

 ٧٨ ٥٢٢ ٧٨ ٥٢٢ ١,٨٣٦ ١,٨٤٢ ١,٨٤٢ املكسيك  ١١٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١املوحدة)-ميكرونيزيا (واليات  ١١٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٢ موناكو  ١١٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣  منغوليا  ١١٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٥  اجلبل األسود  ١١٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٦٢ املغرب  ١١٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ موزامبيق  ١١٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ ميامنار  ١٢٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ ناميبيا  ١٢١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ناورو  ١٢٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ نيبال  ١٢٣
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جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 ٧٠ ٥٠٨ ٧٠ ٥٠٨ ١,٦٤٩ ١,٦٥٤ ١,٦٥٤ هولندا  ١٢٤

 ١٠ ٧٨٥ ١٠ ٧٨٥ ٠,٢٥٢ ٠,٢٥٣ ٠,٢٥٣ نيوزيلندا  ١٢٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ نيكاراغوا  ١٢٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ النيجر  ١٢٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٠ نيجرييا  ١٢٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ - نيوي  ١٢٩

 ٣٦ ٢٧٧ ٣٦ ٢٧٧ ٠,٨٤٨ ٠,٨٥١ ٠,٨٥١ النرويج  ١٣٠

 ٤ ٣٤٨ ٤ ٣٤٨ ٠,١٠٢ ٠,١٠٢ ٠,١٠٢ ُعمان  ١٣١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٨٥ باكستان  ١٣٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ باالو  ١٣٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٦  بنما  ١٣٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ بابوا غينيا اجلديدة  ١٣٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ باراغواي  ١٣٦

 ٤ ٩٨٨ ٤ ٩٨٨ ٠,١١٧ ٠,١١٧ ٠,١١٧ بريو  ١٣٧

 ٦ ٥٦٥ ٦ ٥٦٥ ٠,١٥٣ ٠,١٥٤ ٠,١٥٤ الفلبني  ١٣٨

 ٣٩ ٢٦١ ٣٩ ٢٦١ ٠,٩١٨ ٠,٩٢١ ٠,٩٢١ بولندا  ١٣٩

 ٢٠ ٢٠٦ ٢٠ ٢٠٦ ٠,٤٧٢ ٠,٤٧٤ ٠,٤٧٤ الربتغال  ١٤٠

 ٨ ٩٠٩ ٨ ٩٠٩ ٠,٢٠٨ ٠,٢٠٩ ٠,٢٠٩ قطر  ١٤١

 ٨٥ ٠٠٢ ٨٥ ٠٠٢ ١,٩٨٧ ١,٩٩٤ ١,٩٩٤ مجهورية كوريا  ١٤٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ لدوفامجهورية مو   ١٤٣

 ٩ ٦٣٤ ٩ ٦٣٤ ٠,٢٢٥ ٠,٢٢٦ ٠,٢٢٦ رومانيا  ١٤٤

 ١٠٣ ٩٢٩ ١٠٣ ٩٢٩ ٢,٤٣٠ ٢,٤٣٨ ٢,٤٣٨ االحتاد الروسي  ١٤٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ رواندا  ١٤٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت كيتس ونيفيس  ١٤٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سانت لوسيا  ١٤٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ت وجزر غرينادينسانت فنيسن  ١٤٩
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جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساموا  ١٥٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣  سان مارينو  ١٥١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ ساو تومي وبرينسييب  ١٥٢

 ٣٦ ٨٣١ ٣٦ ٨٣١ ٠,٨٦١ ٠,٨٦٤ ٠,٨٦٤ اململكة العربية السعودية  ١٥٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ السنغال  ١٥٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٠ صربيا  ١٥٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سيشيل  ١٥٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ سرياليون  ١٥٧

 ١٦ ٣٦٩ ١٦ ٣٦٩ ٠,٣٨٣ ٠,٣٨٤ ٠,٣٨٤ سنغافورة  ١٥٨

 ٧ ٢٩٠ ٧ ٢٩٠ ٠,١٧٠ ٠,١٧١ ٠,١٧١ سلوفاكيا  ١٥٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,١٠٠ سلوفينيا  ١٦٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ جزر سليمان  ١٦١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ الصومال  ١٦٢

 ١٥ ٨٥٨ ١٥ ٨٥٨ ٠,٣٧١ ٠,٣٧٢ ٠,٣٧٢ جنوب أفريقيا  ١٦٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤  جنوب السودان  ١٦٤

 ١٢٦ ٧٣٥ ١٢٦ ٧٣٥ ٢,٩٦٣ ٢,٩٧٣ ٢,٩٧٣ إسبانيا  ١٦٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٢٥ سري النكا  ١٦٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ السودان  ١٦٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٤ ورينامس  ١٦٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ سوازيلند  ١٦٩

 ٤٠ ٩٢٤ ٤٠ ٩٢٤ ٠,٩٥٧ ٠,٩٦٠ ٠,٩٦٠ السويد  ١٧٠

 ٤٤ ٦٣٢ ٤٤ ٦٣٢ ١,٠٤٤ ١,٠٤٧ ١,٠٤٧ سويسرا  ١٧١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٦ اجلمهورية العربية السورية  ١٧٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٣ طاجيكستان  ١٧٣

 ١٠ ١٨٨ ١٠ ١٨٨ ٠,٢٣٨ ٠,٢٣٩ ٠,٢٣٩ تايلند  ١٧٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٨ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ١٧٥
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جدول األمم  اسم الطرف  
المتحدة 

لألنصبة المقررة 
  للسنوات

٢٠١٥- ٢٠١٣ 

جدول األمم 
المتحدة 
المعدل 

بحيث يستبعد 
غير 

 المساهمين

األمم  جدول
لمعدل المتحدة ا

مع مراعاة أال 
يتجاوز الحد 

األقصى 
للنصيب المقرر 
على أي طرف 

٢٢٪ 

مساهمات عام 
٢٠١٤  
 لكل طرف

مساهمات عام 
اإلرشادية  ٢٠١٥

  طرفلكل 

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢  ليشيت -تيمور   ١٧٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توغو  ١٧٧

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ تونغا  ١٧٨

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٤ ترينيداد وتوباغو  ١٧٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٣٦ تونس  ١٨٠

 ٥٦ ٦١١ ٥٦ ٦١١ ١,٣٢٤ ١,٣٢٨ ١,٣٢٨ تركيا  ١٨١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٩ تركمانستان  ١٨٢

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ توفالو  ١٨٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ أوغندا  ١٨٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٩٩ أوكرانيا  ١٨٥

 ٢٥ ٣٦٤ ٢٥ ٣٦٤ ٠,٥٩٣ ٠,٥٩٥ ٠,٥٩٥ اإلمارات العربية املتحدة  ١٨٦

اململكة املتحدة لربيطانيا   ١٨٧
 العظمى وآيرلندا الشمالية

٢٢٠ ٧٧٤ ٢٢٠ ٧٧٤ ٥,١٦٢ ٥,١٧٩ ٥,١٧٩ 

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٩ مجهورية تنزانيا املتحدة  ١٨٨

 ٩٣٧ ٨٣٠ ٩٣٧ ٨٣٠ ٢١,٩٢٨ ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ الواليات املتحدة األمريكية  ١٨٩

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠  ٠,٠٥٢ أوروغواي  ١٩٠

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٥ أوزبكستان  ١٩١

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠١ فانواتو  ١٩٢

 ٢٦ ٧٢٨ ٢٦ ٧٢٨ ٠,٦٢٥ ٠,٦٢٧ ٠,٦٢٧بوليفارية) -  فنزويال (مجهورية  ١٩٣

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٤٢ فييت نام  ١٩٤

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠١٠ اليمن  ١٩٥

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٦ زامبيا  ١٩٦

 - - ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٢ زمبابوي  ١٩٧

 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ٤ ٢٧٦ ٩٣٣ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٣٣٠ ١٠٢,٥٠١ المجموع  
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  لثالمرفق الثا

تقرير الرؤساء المشاركين لفريق مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية 
  تخدام بروتوكول مونتريال وآلياتهباس

اركون أن الوالية اليت أوالها االجتماع لألطراف تتمثل يف وقبل بدء املناقشات، أوضح الرؤساء املش -١
استمرار املداوالت بشأن مواصلة املداوالت داخل فريق النقاش املعين بالقضايا ذات الصلة بإدارة مركبات 
 الكربون اهليدروفلورية باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته. وأثناء االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل

مقررات يف إطار االتفاقية  يفتوح العضوية، مت تكليف هذا الفريق مبناقشة املسائل التالية، دون اإلضرار بأامل
  اإلطارية بشأن تغري املناخ التابعة لألمم املتحدة:

القضايا املتعلقة بإدارة ُمركبَّات الكربون اهليدروفلورية باستخدام بروتوكول مونرتيال وآلياته،   (أ)
  القانونية، والتقنية، واملالية؛ لك اجلوانبويشمل ذ

  ب القانونية، والتقنية واملالية؛العمليات احملتملة لتناول اجلوان  (ب)
حتديد اخليارات إلقامة عالقة بني االتفاقية اإلطارية املتعلقة بالتغري املناخي التابعة لألمم   (ج)

  املتحدة وبني بروتوكول مونرتيال.
بإحراز تقدم يف تلك املناقشة، مبا يف ذلك حبث نتائج املنتديات الدولية األخرية،  وُكلف الفريق أيضاً   -٢

 ٢٠١٤وإعداد تقرير بنتائج املناقشات إىل االجتماع العام، ويشمل ذلك خيارات إحراز تقدم يف املناقشة يف 
  على أن يظهر ذلك يف تقرير االجتماع.

أوًال، حتديد ومناقشة اخليارات بشأن تقدم املناقشات يف  َنَظمة، اتفق الفريق،ُـ ولتيسري املناقشة امل  -٣
املتعلقة باجلوانب التقنية إلدارة ُمرَكبَّات الكربون اهليدروكلورية فلورية وذلك باستخدام بروتوكول مونرتيال  ٢٠١٤

  وآلياته وعملياته لتناول مثل هذه اجلوانب التقنية، تأسيساً على نتائج املناقشات السابقة.
ا يتعلق بالتحديات التقنية املتعلقة بالبدائل يف املناطق احلضرية ذات الكثافة السكانية املرتفعة فيم  -٤

وارتفاع درجات احلرارة احمليطة، وكذلك توافر البدائل يف القطاعات والقطاعات الفرعية املختلفة، اُقُرتحت 
  اخليارات التالية:

صادي مواصلة الدراسة وتقدمي املعلومات إىل الطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقت  (أ)
  األطراف، مع مراعاة ظروفها اخلاصة بشأن اآليت، إىل جانب أمور أخرى:

  التنويعات يف توافر البدائل داخل القطاعات والقطاعات الفرعية؛  ‘١’
تصميم املعدات والتداعيات التكاليفية لذلك من أجل تناول التحديات التقنية   ‘٢’

  طراف على اختيار البدائل؛ملساعدة األ
ستكمال املعلومات بشأن توافر البدائل، ويشمل ذلك داخل األقاليم اليت تسودها ا  ‘٣’

  ؛درجات حرارة مرتفعة
حتديد البدائل اآلمنة، والصاحلة اقتصادياً، والصديقة للبيئة واجملربة تقنيًا للمواد   ‘٤’

  ؛املستنفدة لألوزون وملركبات الكربون اهليدروفلورية
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كفاءة الطاقة املتوافرة يف بدائل املواد املستنفدة لألوزون ومركبات الكربون   ‘٥’
  اهليدروفلورية؛

قيام فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بإجراء دراسة متعمقة بشأن البدائل املتوافرة   ‘٦‘
ية يف قطاع تربيد اهلواء اليت تفي باالحتياجات من حيث القابلية لالشتعال، والُسم

  وتكاليف تلك البدائل؛
االعرتاف باالسرتاتيجيات املختلفة إلدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك التدابري   (ب)

  الرامية إىل احتواء وحتويل البدائل، ويشمل ذلك تصميم التكنولوجيات واملعدات غري العينية؛
يتعلق بتوافر بدائل صديقة للمناخ، تبعاً  االعرتاف بالتحديات اليت تواجه خمتلف األطراف فيما  (ج)

  لظروفها الوطنية وأمهية أن تكون قادرة على االنتقاء من بني طائفة متنوعة من التكنولوجيات؛
التقاسم مع األطراف معلومات عن توافر البدائل، والتجارب احمللية مع إدارة مركبات الكربون   (د)

صلة من قبيل التعاون الثنائي، والتعاون اإلقليمي وائتالف املناخ واهلواء اهليدروفلورية واملبادرات الدولية ذات ال
  ؛النظيف ألجل تقليص ملوثات املناخ قصرية األجل

واإلقرار باحلاجة إىل تنقيح املعايري الدولية بشأن إدخال العمل بتكنولوجيات إمكانية االحرتار   (ه)
سالمة، وعلى وجه اخلصوص بالنسبة للتكنولوجيات العاملي املنخفض فيما يتم يف الوقت نفسه كفالة ال

اهليدروكربونية، ومواصلة مناقشة أو دراسة تلك احلاجة، ومناقشة كيفية معاجلة القضايا املتصلة بتقييم تلك املعايري 
  وشفافيتها؛

والنظر يف احلاجة إىل التدريب يف جمال ممارسات التخدمي والسالمة بشأن بدائل إمكانية   (و)
ر العاملي املنخفض يف قطاع التخدمي يف املرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص التدرجيي من مركبات االحرتا

  الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
واستحثاث اللجنة التنفيذية على املوافقة على املزيد من مشاريع الصندوق املتعدد األطراف   (ز)

ر العاملي املنخفض احملتملة، وعلى وجه اخلصوص بالنسبة إىل االستعراضية الختبار تكنولوجيات إمكانية االحرتا
  األقاليم ذات احلرارة احمليطة املرتفعة؛

والنظر يف إجراءات لتيسري نقل التكنولوجيا من أجل النهوض بتكنولوجيات إمكانية االحرتار   (ح)
  ؛٥من املادة  ١العاملي املنخفض يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

يع على تقليل إنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية ذات إمكانية االحرتار العاملي والتشج  (ط)
  املرتفعة؛

والنظر يف خيارات النهوض بالبدائل اليت هلا إمكانية احرتار عاملي منخفضة وكفاءة استخدام   (ي)
  للطاقة على حد سواء؛

ألنشطة اجلارية الستحداث وتزويد األطراف بتجميع للمعلومات بشأن البدائل املوجودة وا  (ك)
  البدائل؛

بشأن املعلومات املتعلقة بالبدائل املقدمة من فريق  والبدء يف مناقشة مركزة وأكثر تعمقاً   (ل)
، ومعاجلة ٢٠١٤التكنولوجيا والتقييم االقتصادي يف سياق اجتماع إضايف للفريق العامل املفتوح العضوية يف عام 
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نية من إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية باالستفادة من بروتوكول مونرتيال وآلياته، األوجه التقنية واملالية والقانو 
  ؛٢٠١٤وحلقة عمل تعقد على هامش اجتماعات الفريق العامل يف عام 

وكفالة األخذ يف االعتبار باخلربة العلمية والتقنية املتحصلة من األطراف العاملة مبوجب الفقرة   (م)
  وفها املخصوصة يف املعلومات واملناقشات املتعلقة بتوافر البدائل؛وبظر  ٥من املادة  ١

  وتنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن توافر البدائل؛  (ن)
  اهليدروفلورية؛ والتشجيع على اختاذ تدابري حملية إلدارة مركبات الكربون  (س)

ج اخلفض التدرجيي ملركب  - ٥ ات الكربون اهليدروفلورية كما عاجل الفريق أوجه تقنية أوسع تتصل جبدوى 
إىل حتليل للحالة  من أجل إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية باالستفادة من بروتوكول مونرتيال وآلياته، استناداً 

الداخلية ألحد األطراف. وقد مت اإلقرار بأنه يبدو أن التحديات التقنية الرئيسية أمام التحول إىل البدائل تتمثل 
ا حتديات توافر البدائل يف جدول للخفض يف قطاع تكييف ا هلواء. وبني الطرف الكيفية اليت ميكن أن تعاجل 

التدرجيي يأخذ يف حسبانه البدائل املتاحة من أجل خمتلف القطاعات والقطاعات الفرعية، وأوضح أن من شأن 
ا يف  األجل القصري. وعالوة ذلك أن يوفر إشارة للسوق باستحداث بدائل للقطاعات اليت ال تتاح بدائل بشأ

ج اخلفض التدرجيي مبوجب بروتوكول مونرتيال وآلياته أن يوفر خمططاً   على ذلك، مت توضيح أن من شأن اتباع 
، عالوة على دعم مايل من الصندوق املتعدد األطراف ٥من املادة  ١آجًال لألطراف العامة مبوجب الفقرة 

  جيا.التحول إىل التكنولو  ملساعدة األطراف يف
جه املالية من إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية باالستفادة من الربوتوكول و ، ناقش الفريق األوثانياً   - ٦

  إىل نتائج املناقشات السابقة. ، استناداً ٢٠١٤وآلياته، وخيارات مواصلة املناقشات يف 
  جه املالية، األمور التالية:و وناقش الفريق، فيما يتعلق باأل  - ٧

يف ميكن لنهج اخلفض التدرجيي مبوجب بروتوكول مونرتيال من أجل إدارة مركبات الكربون ك  (أ)
، بالبناء على ٥من املادة  ١فلورية أن يوفر مساعدة تقنية ومالية لألطراف العاملة مبوجب الفقرة اهليدرو 

ساعدة املالية والتقنية مؤسسات وخربات الصندوق املتعدد األطراف، مبا يف ذلك وحدات األوزون، يف تقدمي امل
  يف جمال التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون وحتقيق فوائد جانبية يف نفس الوقت؛

وكيف ميكن لنهج اخلفض التدرجيي مبوجب بروتوكول مونرتيال من أجل إدارة مركبات الكربون   (ب)
هليدروفلورية كبدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية أن يعاجل كال من إنتاج واستهالك مركبات الكربون ا

اهليدروكلورية فلورية، عالوة على إنتاج واستهالك مركبات الكربون اهليدروفلورية غري املتصلة بالتخلص التدرجيي 
  من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول؛

عدد األطراف يف اخلفض التدرجيي وكيف ميكن لالستفادة من بروتوكول مونرتيال والصندوق املت  (ج)
ملركبات الكربون اهليدروفلورية أن تدعم بيانات فريق العشرين وأهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 

ذا الشأن؛   املناخ وبروتوكول كيوتو 
ومدى ما ساهم به الصندوق املتعدد األطراف يف االرتقاء بالتكنولوجيات وبناء القدرات   (د)

  حتسني أداء وكفاءة املعدات وعمليات اإلنتاج؛و 
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كربون من خالل خمصصات  فلورو وإمكانية تقدمي مساعدة مالية من أجل انبعاثات اهليدرو  (ه)
  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

كبات الكربون ، مثل مر ومالءمة بروتوكول مونرتيال وآليته املالية ملعاجلة املواد املنتجة عمداً   (و)
اهليدروفلورية، من خالل ضوابط اإلنتاج واالستهالك، باملقارنة مع اآلليات املالية املتصلة باملناخ اليت تعاجل 

  االنبعاثات، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملي وآلية التنمية النظيفة؛
  واستخدام املوارد املالية املتاحة بفعالية؛  (ز)
ج اخلفض التدرجيي إلدارة والقضايا اليت يتعني مع  (ح) اجلتها املتصلة باآللية املالية من أجل 

مركبات الكربون اهليدرفلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتنسيق بني اجتماعات األطراف 
ة والتكاليف فيذية، ونقل التكنولوجيا وتراخيصها، وتكاليف التبعة والفروق بني التكاليف الفعلينواللجنة الت

بني خفض تدرجيي ملركبات اإلضافية للتحول إىل بدائل إمكانية االحرتار العاملي املنخفض يف ضوء الفرق 
  الكربون اهليدروفلورية والتخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون؛

وكفاية األموال املقدمة من أجل التدعيم املؤسسي والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون   (ط)
  اهليدروكلورية فلورية؛

على تقدمي متويل إضايف إىل  ٥من املادة  ١وقدرة األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   (ي)
ج خفض تدرجيي ملركبات الكربون اهل يدروفلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال الصندوق املتعدد األطراف من أجل 

  من أجل مساعدة األطراف العاملة مبوجب تلك الفقرة من خالل نفس اآللية املالية؛
ووجهات نظر األطراف املختلفة بشأن كفاية املوارد املالية لتزويد األطراف العاملة مبوجب   (ك)

  باملساعدات؛ ٥من املادة  ١الفقرة 
ج للخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية فيما يتعلق بتوافر والتحدي الذي ميثلة   (ل)

  البدائل وما لذلك من تأثري اقتصادي ومايل، مبا يف ذلك التأثري على الصناعة؛
بتوفري  ٥من املادة  ١واحلاجة إىل التزام واضح من قبل األطراف غري العاملة مبوجب الفقرة   (م)

ج اخلفض التدرجيي ملركبات الكربموارد مالية إضافية ملساعدة ال ن اهليدروفلورية مبوجب و بلدان النامية يف حالة 
  بروتوكول مونرتيال؛

الذي ينبغي أن تنقح به سياسات الصندوق املتعدد األطراف يف ضوء توفري متويل   ىواملد  (ن)
بشأن خط األساس،  كاف للخفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك السياسات املتبعة

اء، والتحوالت الثانوية، واألهلية، وتكاليف التشغيل اإلضافية، والتصدير إىل األطراف العاملة  وتواريخ اإل
  من الربوتوكول؛ ٢ املادةمبوجب 

  مدى النمو يف مركبات الكربون اهليدروفلورية.  (س)
بالنسبة لألوجه املالية من إدارة  ٢٠١٤واقرتحت اخليارات التالية من أجل مواصلة املناقشات يف عام   - ٨

  مركبات الكربون اهليدروفلورية باالستفادة من بروتوكول مونرتيال وآلياته:
مناقشة آلية مالية شاملة، مع األخذ يف االعتبار خبربة الصندوق املتعدد األطراف، مبا يف ذلك   (أ)

  ما يتعلق بنقل التكنولوجيا؛



UNEP/OzL.Pro.25/9  

79 

لتكنولوجيا والتقييم االقتصادي بأن يقدم (يف دراسة جتديد املوارد، واالتفاق على مطالبة فريق ا  (ب)
ج اخلفض التدرجيي ملركبات  على سبيل املثال) تقديرات عن التكاليف اإلضافية واملنافع البيئية لسيناريو بشأن 

خصوصة الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال، مع األخذ يف االعتبار بالظروف والتحديات امل
  ، كأساس معلومايت ملواصلة املناقشة بدون اإلخالل بأي مقرر؛٥من املادة  ١باألطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وتنظيم اجتماع استثنائي بني االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية   (ج)
  .بل شىت األطرافواالجتماع السادس والعشرين لألطراف ملعاجلة القضايا املثارة من ق

، عاجل الفريق األوجه القانونية من إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية باالستفادة من بروتوكول وثالثاً   - ٩
مونرتيال وآلياته والصلة بني اتفاق األمم املتحدة اإلطاري بشأن املناخ وبروتوكول مونرتيال، عالوة على خيارات 

  بشأن مواصلة املناقشات املقبلة.
  وناقش الفريق ما يلي فيما يتعلق باألوجه القانونية:  -  ١٠

من اتفاقية فيينا بالنسبة لبعض األطراف واليت تنص على أن تتعاون األطراف يف  ٢أمهية املادة   (أ)
جمانسة السياسات املالئمة املصاحبة للتحكم يف املواد املستنفدة لألوزون واليت ميكن أن تشمل إدارة بدائل 

فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلور فلورية مثل مركبات الكربون اهليدروفلورية، وآراء ربون الكلورو مركبات الك
  (ب)؛ ٢األطراف األخرى اليت ترى أنه ال ميكن معاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب املادة 

شأن التعديل واليت تفيد من اقرتاح أمريكا الشمالية ب ٣وأشارت بعض األطراف إىل تأثري املادة   (ب)
بأال يستثين التعديل مركبات الكربون اهليدروفلورية من تغطية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

ذا الشأن؛   وبروتوكول كيوتو 
من بروتوكول كيوتو اليت تستثين املواد اخلاضعة  ٧و ٥و ٢وأشارت أطراف أخرى إىل املادة   (ج)
  روتوكول مونرتيال؛للرقابة مبوجب ب

وأمهية اإلرادة السياسية يف معاجلة القضايا املتصلة باخلفض التدرجيي إلنتاج واستهالك مركبات   (د)
  الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال؛

  وإعالنات القادة السياسيني يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة وفريق العشرين؛  (ه)
وحاجة بعض األطراف إىل إشارة واضحة من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن املناخ قبل   (و)

  مناقشة اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية مبوجب بروتوكول مونرتيال وآلياته؛
ج اخلفض التدرجيي باالستفادة من بروتوكول مونرتيال إلدارة مركبا  (ز) ت واملدى الذي يكون به 

  ألهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن املناخ؛ الكربون اهليدروفلورية مكمالً 
 وآراء بعض األطراف بأنه ينبغي بذل جهود جملانسة النصوص القانونية.  (ح)

 وقد ُأشري إىل اخليارات اآلتية للتقدم باملناقشات املتعلقة باجلوانب القانونية والرابط بني اتفاقية األمم  -  ١١
  :٢٠١٤املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول مونرتيال، مبا يف ذلك خيارات النهوض باملناقشات يف عام 

تشجيع التعاون بني بروتوكول مونرتيال واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ   (أ)
ا؛   وبروتوكول كيوتو املُلحق 
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قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول تنظيم حلقة عمل مشرتكة بني اتفا  (ب)
سبيل املثال، قبل االجتماع الرابع والثالثني للفريق  ىمونرتيال ملعاجلة القضايا الشاملة، واليت ُميكن عقدها، عل

  العامل املفتوح العضوية؛
طارية بشأن تغري املناخ التعاون من أجل إرسال إشارة سياسية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإل  (ج)

  إىل بروتوكول مونرتيال؛
جتماعات اخلاصة بربوتوكول مونرتيال إلجراء مناقشات ُمركزة إتاحة املزيد من الوقت يف اال  (د)

تبع يف إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية باستخدام ُـ للقضايا املتعلقة باجلوانب التقنية واملالية لَنهج التخفيض امل
مونرتيال وآلياته؛ مبا يف ذلك مناقشتها يف حلقات العمل ويف اجتماع إضايف للفريق العامل املفتوح بروتوكول 
  العضوية.
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  الرابعالُمرفق 

  ُموجزات العروض الُمقدمة من أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية
  لجنة الخيارات التقنية الطبية  - أوالً 

ة املشاركة للجنة اخليارات التقنية الطبية، تقييم اللجنة للمعلومات عرضت السيدة هيلني توب، الرئيس  -١
حتاد الروسي لالستخدامات الضرورية من مركبات الكربون الكلورية فلورية قدمة فيما يتعلق بتعيني االُـ اإلضافية امل

ن قد عنيَّ كمية حتاد الروسي كايف تصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة. وأشارت إىل أن اال ٢٠١٤لعام 
أطنان مرتية من مركبات الكربون الكلورية فلورية لتصنيع أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة، وهي اليت قد  ٢١٢

أطنان مرتية يف التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا  ١٠٦أوصت جلنة اخليارات التقنية الطبية بأن تكون الكمية 
. وخالل االجتماع الثالث والثالثني للفريق العامل املفتوح ٢٠١٣مايو والتقييم االقتصادي الصادر يف أيار/

حتاد الروسي ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية.  العضوية، وردت معلومات إضافية تتعلق بالتعيني من اال
مركبات حتاد الروسي فيما بعد عن أن هناك جهود تُبذل لبحث املخزونات العاملية املتاحة من كما أبلغ اال

. َويرد ٢٠١٤الكربون الكلورية فلورية لتوريد احتياجات البالد من مركبات الكربون الكلورية الفلورية يف عام 
تقييم اللجنة لتلك املعلومات يف تقرير اإلضافة، الذي ُنشر يف آب/أغسطس. كما َعرضت الرئيسة املشاركة 

من مركبات الكربون الكلورية فلورية من املرتبة معلومات جديدة ُتشري إىل أن أصحاب املخزونات املتاحة 
الصيدالنية يف الواليات املتحدة أعلنوا يف اآلونة األخرية عن عزمهم إتالف تلك املخزونات يف تشرين 
الثاين/نوفمرب من دون التزام قوي منهم بشراء خمزونات جديدة منه. وخلصت اللجنة إىل أن املرضى الروس ميكن 

ا لعام أن يكونوا ُعرضة مل  ٢٠١٤زيد من اإلخطار إذا ما مت قصر كمية مركبات الكربون الكلورية فلورية املصرح 
يف إمدادات ستة أشهر، وذلك بالنظر إىل أن أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون 

 يعتمد عليها الكثري من املرضى ذوي ُتضاف إىل قائمة األدوية اجملانية اليت الاهليدروفلورية اإلضافية املستوردة 
طنًا مرتيًا من مركبات الكربون الكلورية  ٢١٢الدخل احملدود. وبناًء على هذه املعلومات، أوصت اللجنة بكمية 

، باستخدام املخزونات العاملية املتاحة من مركبات الكربون الكلورية فلورية وتفضيلها على ٢٠١٤فلورية لعام 
شاركة أعربت عن قلقها من أن يُؤدي اجلدول الزمين ُـ كلورية فلورية جديدة. غري أن الرئيسة امل  إنتاج مركبات كربون

  الطموح ملشروع التحول، وأي مشاكل غري متوقعة، إىل تأخري إضايف ملوعد إجناز املشروع.
  لجنة الخيارات التقنية المعنية ببروميد الميثيل  - اً ثاني

ة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، حممد بصري وجان بورتا، الرئيس للجن الرئيسان املشاركانقدم   - ٢
املشارك للجنة الفرعية املعنية باهلياكل والسلع، ميشيل ماركوت، والرئيس املشارك للجنة الفرعية املعنية باحلجر 

م النهاية  ،واستعماالت ما قبل الشحن مارتا بيزانو القضايا و ات احلرجة تعيينات االستخدامبشأن توصيا
  األخرى.

الستهالك بروميد امليثيل لدى األطراف العاملة  اتملخصالسيد بصري العرض وذلك شكل  قدم  - ٣
من الربوتوكول واألطراف غري العاملة بتلك املادة. وأورد أن االستهالك العاملي  ٥من املادة  ١مبوجب الفقرة 

 ٥,١٨٧ إىل ١٩٩١طن مرتي يف عام  ٦٤,٤٢٠من  د اخنفضامليثيل اخلاضع للرقابة قالستخدامات بروميد 
  . ٢٠١١طن مرتي يف عام 



UNEP/OzL.Pro.25/9  

82 

أسرتاليا وكندا  إن)، قال ١، الفقرة ٩/٦وفيما يتعلق باملخزونات املتاحة من بروميد امليثيل (املقرر   - ٤
 ٦٢٧طن مرتي و ٢,٧طن مرتي، و ٠,٩واليابان والواليات املتحدة األمريكية أبلغت عن صفر طن مرتي، و

من التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي  ٣-٩طن مرتي على التوايل. وأشار إىل أن اجلدول 
ا لألطراف يف عام  ٢٠١٣الصادر يف أيار/مايو    .٢٠١٢أوضح حجم املخزونات املستعملة واملأذون 

(الواليات املتحدة وكندا واسرتاليا)  ٥من املادة  ١هناك ثالثة أطراف فقط غري عاملة مبوجب الفقرة   - ٥
بشكل كبري عدد تعيينات االستخدامات احلرجة الصادرة من األطراف  تناقصاستمرت يف تقدمي التعيينات. وقد 

. ومل ترد أي ٢٠١٣يف عام  ٥إىل  ٢٠٠٥يف عام  ١١٦وذلك من  ٥من املادة  ١غري العاملة مبوجب الفقرة 
  .٥من املادة  ١من األطراف العاملة مبوجب الفقرة  ٢٠١٣تعيينات استخدامات حرجة يف عام 

 يف معاجلة الرتبة قبل الزراعةقدم السيد بورتر عرضًا عامًا للتعيينات الواردة الستخدامات بروميد امليثيل   - ٦
طن مرتي وقد قدمت اللجنة  ٤٠٨,٦٨١ جمموعها بلغ . وقد طلبت ثالثة أطراف كميات٢٠١٥يف عام 

ائية بك   . وقد مت التواصل لتوافق يف اآلراء حول مجيع التعيينات.اً مرتي اً طن ٣١٠,٥٢٦ مية قدرهاتوصية 
. اً مرتي اً طن ٢٨,٧٦٥ لسوق الفراولة اجلارية وأوصت اللجنة بـــ اً مرتي اً طن ٢٩,٧٦سرتاليا أقد عينت و   - ٧

ون تربة وخطة حبوث جديدة ملدة  اقتصاديًا إلنتاج سوق الفراولة اجلارية يف الزراعة بدالً وقد قدم الطرف حتلي
  ثالث سنوات من أجل حتديد أنسب البدائل لربوميد امليثيل.

القطاع منذ تعيينات االستخدامات احلرجة  هذا اللجنة أنه مل يكن هناك ختفيض رئيسي يف والحظت  - ٨
قلت بالفعل إىل األساسية يف سلسلة إنتاج سوق الفراولة اجلارية قد انت النباتاتوأن مرحلة  ٢٠٠٩يف عام 

يعترب ، وهو ةاألساسي للنباتاتطن مرتي سنويًا  ٠,٤٧ الطرف كان خيفض اإلنتاج بدون تربة. وأشارت إىل أن
 النبات األممن اجملدي نقل مرحلة أنه ، وهو عموم غري موصى به. وقد رأت اللجنة أيضًا اً طارئ اً استخدام

  .نتاج بدون تربةاإل مرحلة ) إىلاً مرتي اً طن ٠,٥٢٥(
مشرية إىل  اً مرتي اً طن ٥,٠٥٠ ــــــبـ لسوق الفراولة اجلارية وأوصت اللجنة اً مرتي اً طن ٥,٢٦١عينت كندا   - ٩

  .  ٢٠١١أنه مل حيدث ختفيض يف هذا القطاع منذ تعيني عام 
قة املسبقة عن استخدام املوافيف وذكر الطرف أنه سيتم إجراء دراسة للمياه اجلوفية لتقليل عدم اليقني   -  ١٠
الدقيق قد قلل من جدوى التوسع يف نظم الزراعة بدون تربة. وستجرى دراسة  اإلكثارنباتات م وأن استخدام عل

سيكون العام  ٢٠١٦حول اجلدوى التقنية واالقتصادية لإلنتاج الزراعي بدون تربة. وأكد الطرف أيضًا أن عام 
  النهائي الستخدام بروميد امليثيل يف ذلك القطاع.

 التحتية متاحة على نطاق واسع باعتبارها بديالً  الزراعة نظمجنة أن نظم الزراعة بدون تربة و لورأت ال  -  ١١
  يف املائة. ٤ل الفراولة وأوصت بتقليل الكمية املعينة بنسبة و توميد امليثيل يف إنتاج نباتات مشلرب 
ائية ولة وقدمت اللجنة توصياطن مرتي لثمار الفر  ٣٧٣,٦٦٠عينت الواليات املتحدة   -  ١٢ ة 
طن مرتي. وطلب الطرف أن تتم التوصية بالكمية الكلية املعينة إىل حني قبول الوالية  ٢٧٦,٧١١ ــــب

. ٢٠١٣والسلطات احمللية مبعدالت االستخدام األعلى للكلوروبكرين املسجلة على املستوى الفيدرايل يف عام 
  ستخدامات احلرجة يف هذا القطاع.سيكون هو آخر عام لتعيينات اال ٢٠١٦وأشار الطرف إىل أن عام 

دي/الكلوروبكرين والكلوروبكرين وحدها مبعدالت استخدام  -١،٣واعتربت اللجنة أن البدائل (  -  ١٣
ا حديثاً تصل إىل  كيلوغرام/هكتار)، مع أو بدون أغلفة حاجزة ميكن أن حتل حمل استخدامات   ٣٩٢مسموح 
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إن التخلص التدرجيي الكامل من بروميد امليثيل ممكن. ونظرًا ملستوى تعيينات احلرجة احملددة لربوميد امليثيل. 
عدم اليقني احلايل بشأن اللوائح املتعلقة باستخدام الكلوروبكرين جبرعات أعلى فقد مسحت التوصية النهائية 

يات للجنة بفرتة انتقالية قدرها ثالث سنوات. ونظرًا ألن تكنولوجيات استخدام الكلوروبكرين هي تكنولوج
يف املائة من جانب الطرف ميكن حتقيقه يف عام  ١٠معلومة فقد اعتربت اللجنة أن مستوى خفض أعلى من 

  ولذلك أوصت بكمية أقل من بروميد امليثيل. ٢٠١٥
وقدمت السيدة ماركوت التقييم النهائي لتعيينني من تعيينات االستخدامات احلرجة ملا بعد احلصاد   -  ١٤

  الطارئ من جانب كندا لربوميد امليثيل يف مستودعني من مستودعات املعكرونة.واستعرضت االستخدام 
طن مرتي للتمور الطازجة اليت حتتاج إىل الشحن السريع إال أن  ٠,٣١٠وعينت الواليات املتحدة   -  ١٥

ذا التعيني يف ضوء حقيقة أن البدائل الفعالة من الناحية التقنية واليت ميكن احل صول عليها اللجنة مل توصي 
يف املائة من الكمية  ٢٥ ـــــجتاريًا متوفرة. ولذلك فإن الطرف مل يؤكد احلاجة لفرتة ثالثة أيام لطرح ما يقدر بـ

  اإلمجالية املعينة للحصاد، يف السوق.
وأوصت اللجنة  ٢٠١٥طن مرتي للحم اخلنزير اجملفف يف عام  ٣,٢٤٠وعينت الواليات املتحدة   -  ١٦

البحوث املكثفة أن هناك فشل مستمر مع استخدام البدائل املتاحة خصوصاً فيما يتعلق  بتلك الكمية. وأظهرت
  بالقضاء على احلََلْم. وقدمت اللجنة أيضاً اقرتاحات تتعلق ببحوث جديدة وإدارة اآلفات. 

ا الطارئة،   -  ١٧ طن من بروميد  ٤,٧٤واستخدمت كندا عقب إصدارها لالئحتها اخلاصة باستخداما
ل لتبخري مستودعني من مستودعات املعكرونة بعد أن اكتشفت وجود آفات مقاومة للفوسفني يف املعكرونة امليثي

املعبأة. وكانت هذه هي املرة األوىل اليت تكتشف فيها تلك اآلفات يف كندا ولذلك فإن من املهم وقف 
  املستقبل. لتفادي هذه األحداث يفانتشارها. وقدمت اللجنة توصيات بشأن السبل املمكنة 

وأشارت اللجنة إىل االقرتاحات التالية لتفادي مقاومة اآلفات: برنامج صارم لإلدارة املتكاملة لآلفات؛   -  ١٨
يديره مشغلون ذوو خربة يف جمال مكافحة اآلفات، وميثل هذا شرطًا ضرورياً. وقبل التبخري جيب تقييم اآلفات 

رشادات املوجودة على البطاقة التعريفية للمادة املبخرة. وجيب وبعد ذلك يتم التبخري بطريقة مالءمة وفقًا لإل
للغازات وجيب عدم استخدام املواد املبخرة يف ‘‘ جيدة’’فقط تبخري املرافق أو اهلياكل اليت تتميز بعدم نفاذية 

ه جيب املرافق اليت تكون نفاذة نوعًا ما للغازات. وإذا كان هناك شك يف وجود مقاومة من جانب اآلفات فإن
ا منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة للسما  ح بتبخري استخدام اختبارات أسرع من الطريقة اليت أوصت 

  أكثر فعالية.
وأوجزت السيدة بيزانو عددًا من املسائل األخرى املتعلقة باستخدامات بروميد امليثيل. وأوضحت   -  ١٩

هو  ٢٠١٥كانون الثاين/يناير   ١. وقالت إن تاريخ ٢٠١٤م املدى الزمين لتعيينات االستخدامات احلرجة يف عا
. ٥من املادة  ١تاريخ التخلص التدرجيي من استخدام بروميد امليثيل من جانب األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

وميكن تقدمي تعيينات  ٢٠١٤يف كانون الثاين/يناير  ٢٠١٥وجيب تقدمي تعيينات االستخدامات احلرجة لعام 
  .٢٠١٥أو كانون الثاين/يناير  ٢٠١٤إما يف كانون الثاين/يناير  ٢٠١٦عام 
وعند تقاسم أبرز النقاط يف التقرير املرحلي للجنة الفرعية املعنية باحلجر ومعاجلات ما قبل الشحن   -  ٢٠

من الربوتوكول، عن استهالك ألغراض  ٧طرفًا أبلغت، عمًال باملادة  ٤٣أشارت السيدة بيزانو إىل أن هناك 
طن مرتي، وأن تقرير احلجر ومعاجلات ما قبل  ٨ ٦٦٥تبلغ  ٢٠١٢جر ومعاجلات ما قبل الشحن لعام احل
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طرفاً، مبا يف ذلك الدول األعضاء يف االحتاد  ٣٤) يقدم معلومات من ٢٣/٥الشحن (املعد عمًال باملقرر 
  األورويب، عن فئات استخدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن.

مت تقدمي معلومات  ٢٠١٣التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لعام ومنذ تقدمي   -  ٢١
إضافية من ثالثة أطراف أخرى (الواليات املتحدة، وكندا واليابان). وقدمت معظم األطراف معلومات تفصيلية 

ليل الحق من عن استخدامات احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن حسب الفئة، مما يوفر أساس جيد إلجراء حت
، ويف ضوء تلك املعلومات، فإن األطراف رمبا ترغب يف أن ٢٣/٥جانب اللجنة. وكما هو متوقع يف املقرر 

  تطلب إىل اللجنة أن جتري حتليًال الجتاهات استهالك بروميد امليثيل يف قطاع احلجر ومعاجلات ما قبل الشحن.
  فريق التقييم العلمي  -  ثالثاً 

شارك لفريق التقييم العلمي، خطط الفريق بشأن وضع ُـ لو أجافون، الرئيس امل - ه وعرض السيد أيت  -  ٢٢
جاً جديداً من شأنه أن ُخيرج لنا وثيقة ٢٠١٤التقييم العلمي لعام   موجزة حول استنفاد طبقة األوزون. وشرح 

ث التقييم يف ، سوف يبح٢٣/١٣ذات الصلة باملقررات. وأوضح أنه، وطبقًا للمقرر  املعلومات تُركز على
ا األطراف. وسوف يستعرض، يف مجلة أمور، مستويات  القضايا الرئيسية ومن مث يستجيب للطلبات اليت تقدم 
ا من مواد كيميائية، والعلوم املرتبطة باألوزون يف  واجتاهات األوزون، واملواد املستنفدة لطبقة األوزون وما يرتبط 

قرتاحات، تسري عملية التقييم بشكل جيد، فقد مت تشكيل أفرقة ُمعدي االهذا، و  .واملناخ الغالف اجلوي العلوي
وُوضعت اخلطوط العريضة، وأوشكت املسودة األوىل للمشروع على االنتهاء. وسوف خيضع املشروع، خالل 

 ٣٠حبلول  برنامج األمم املتحدة للبيئة الطباعة إىل ما قبل كنسخة ، للمراجعة والتنقيح قبل تسليمه٢٠١٤عام 

  .  ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/
  فريق تقييم اآلثار البيئية  -  رابعاً 

شارك لفريق تقييم اآلثار البيئية، خطط الفريق بشأن وضع تقييمه ُـ عرض السيد ناجيل بول، الرئيس امل  -  ٢٣
حول تأثريات استنفاد طبقة األوزون على صحة اإلنسان والبيئة. وأوضح أنه، طبقًا للمقرر  ٢٠١٤لعام 
ا األطراف. ٢٣/١٣ ، سوف يبحث التقييم يف القضايا الرئيسية ومن مث يستجيب للطلبات اخلاصة اليت تقدم 

وسوف يستعرض التقييم، على وجه اخلصوص، العالقة بني التغريات اليت حتدث يف مستويات األوزون وما ينتج 
ولوجية، مبا يف ذلك التأثريات املتباينة عنه من تغري يف األشعة فوق البنفسجية مما يُؤثر على البشر والنظم اإليك

اليت حتدث بني الكائنات (ومنها على سبيل املثال، اآلثار اإلجيابية والسلبية لألشعة فوق البنفسجية على صحة 
عرض أيضاً النظم اإليكولوجية، ويُقيِّم مدى حتسن إدراكنا لآلليات األساسية لإلستجابات تاإلنسان). كما سيس
و تتفاعل آثار التغري يف األوزون مع غريها من عناصر التغري البيئي. وجيري إعداد املشروع ويدرس على أي حن

. وسوف خيضع مشروع التقرير، خالل عام ٢٠١٣ومن املقرر اإلنتهاء منه بنهاية عام  ٢٠١٤األول لتقرير عام 
  .  ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/ ٣٠قبل  برنامج األمم املتحدة للبيئة إىل ، للمراجعة والتنقيح قبل تسليمه٢٠١٤

  ٢٠١٤فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي: تقرير حول تقييم عام   -  خامساً 
قتصادي، عرضاً شاركة لفريق التكنولوجيا والتقييم االُـ وقدَّمت السيدة بيلال مارانيان، الرئيسة امل  -  ٢٤

. وقدمًّت زميليها الرئيسان ٢٠١٤عام أوضحت فيه أنشطة الفريق املتعلقة بتقييم االستعراض الشامل يف 
. ٢٠١٣شاركان، السيد المبريت كوجيربز والسيدة مارتا بيزانو، وعرضت قائمة بأمساء أعضاء الفريق لعام ُـ امل

سوف يرتكز على تقارير جلان اخليارات التقنية الست  ٢٠١٤وأشارت إىل أن تقرير الفريق حول تقييم عام 
خبري عملوا يف تلك اللجان. ولقد باشرت اللجان يف  ١٥٠ذلك أعمال حنو ، مبا يف ٢٠١٤حول تقييم عام 
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ا لعام ختاذ االا  جدولة مواعيد االجتماعات ، مبا يف ذلك٢٠١٤ستعدادات التنظيمية الالزمة إلجراء تقييما

عام  يف تعيينات األعضاء استعراض إعادة اخلربات داخل اللجان، حيث جيري التوازن املطلوب بني والنظر يف
. وأبرزت املستجدات اليت طرأت داخل كل جلنة من اللجان، ٢٣/١٠على النحو الذي يقتضيه املقرر  ،٢٠١٤

نه سيتم تدارك تأثري تلك التغيريات على إمبا فيها التغيريات اليت حدثت بسبب تقاعد الرؤساء املشاركني، وقالت 
سوف تنتهي من تقارير  أن جلان اخليارات التقنية عملية التقييم والتقليل منه إىل احلد األدىن. هذا، وذكرت

ا التقييم   . ٢٠١٥عام  يف مطلع وأن الفريق سوف يُنجز تقريره ٢٠١٤عام  بنهاية اخلاصة 
ُمث أبرزت البنود األساسية اليت جيب أن تنظر فيها كل جلنة من جلان اخليارات التقنية الست. فبالنسبة   -  ٢٥

للمواد  عوامل التصنيع اد الكيميائية، مشلت تلك البنود اخنفاض حاالت استخدامللجنة اخليارات التقنية للمو 
املستنفدة لألوزون؛ وزيادة حاالت استخدام املواد الوسيطة؛ وطرح ُمذيبات جديدة منخفضة القدرة على 

  .الكربون ثارة حول انبعاثات رابع كلوريدُـ إحداث االحرتار العاملي يف األسواق؛ والشكوك امل
حرز يف املراحل ُـ تقوم جلنة اخليارات التقنية للرغاوى املرنة والصلبة بتقدمي استعراض عن التقدم امل  -  ٢٦

واألطراف اليت ال تعمل مبوجبها، واليت حتدد  ٥من املادة  ١االنتقالية يف األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
العاملي من عوامل النفخ؛ ومراجعة البدائل التحديات القائمة؛ وحتديث املعلومات املتعلقة بكمية االستهالك 

الناشئة ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي؛ وكذلك حتديث املعلومات املتعلقة بالبنوك 
  واسرتاتيجيات اإلدارة يف هذا القطاع.

كيميائية جديدة،  عن حالة تطوير بدائل أن ُتدرج جلنة اخليارات التقنية للهالونات يف تقييمها تقييماً   -  ٢٧
 من قبل عن التقدم احملرز وحتديثاً  والصناعية؛ القطاعات العسكرية يف اهلالونات االعتماد على استمرار والنظر يف

يف  اهلالونات بالتخلص التدرجيي من فيما يتعلق مع اللجنة، املدين، وذلك بالتعاون املنظمة الدولية للطريان
 من قبل مؤخراً  (وبصفة خاصة، يف ضوء القرار الذي أُعتمد ٢٢/١١ر وذلك مبقتضى املقر  الطريان املدين،

يف الطريان  بدائل للهالونات حنو تطوير ضي ُقدماً ُـ املدين، مبواصلة امل اجلمعية العمومية للمنظمة الدولية للطريان
بضائع يف مقصورات ال وضع جدول زمين الستبدال هالونات عن أن يقدم تقريراً  جملسها واليت وجهت املدين،

 اخلاصة بتدمري حالة التكنولوجيات واستعراض ؛)٢٠١٦العمومية الذي سُيعقد يف عام  للجمعية االجتماع املقبل
  .اهلالونات

حرز يف التخلص التدرجيي من ُـ عن التقدم امل أن يتضمن تقييم جلنة اخليارات التقنية للمواد الطبية تقريراً   -  ٢٨
تزال قائمة؛  ننة العاملة مبركبات الكربون الكلورية فلورية وعن أية حتديات القُـ أجهزة االستنشاق باجلرعات امل

ومدى التقدم الذي حتقق يف التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لألوزون املستخدمة يف التعقيم واهلباء اجلوي 
ات البديلة، مثل أجهزة الطبية وذلك خبالف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة؛ والتقدم يف جمال التكنولوجي

االستنشاق باجلرعات املقننة العاملة مبركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، وأجهزة استنشاق املسحوق اجلاف، 
  والبخاخات املائية وغريها من التكنولوجيات الناشئة.

الستخدامات اخلاضعة أن تنظر جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، ضمن التقييم الذي ُجتريه، يف ا  -  ٢٩
للرقابة من بروميد امليثيل (مثل االستخدامات املتعلقة مبعاجلة الرتبة قبل الزراعة والسلع األساسية واهلياكل)، مع 

تزال تقتضيها احلاجة أو يتم ترشيحها يف املستقبل  الرتكيز بشكل خاص على تلك التطبيقات اليت ال
أو األطراف اليت  ٥من املادة  ١األطراف العاملة مبوجب الفقرة لالستخدامات احلرجة، وذلك من قبل كل من 
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تعمل مبوجبها. كما على اللجنة حتليل إعفاءات االستخدامات لربوميد امليثيل (اعفاءات احلجر الصحي  ال
  .ستخدام العاملي لربوميد امليثيلمن إمجايل االيف املائة  ٨٠ومعاجلة ما قبل الشحن)، واليت ُتشكل حالياً حنو 

الستخدام  أن يتضمن التقييم الذي ُجتريه جلنة اخليارات التقنية لتربيد اهلواء واملضّخات احلرارية حتليالً   -  ٣٠
-R]، وثاين أكسيد الكربون [R-717املربدات يف كل فصل خاص بتطبيقات التربيد وتكييف اهلواء (األمونيا [

فلورية؛ ومركبات اهلريوفلوروليفني  كبات الكربون اهليدرووغريها]؛ ومر  HC-290] واهليدروكربونات [غاز التربيد 744
فلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية])؛ وتوافر   شبعة من مركبات الكربون اهليدروت[املركبات غري امل

  األسواق ووجود عوائق وقيود (مبا يف ذلك السالمة والكفاءة)، واالجتاهات احلالية وتكاليف تلك التطبيقات يف
 جديداً  كل قطاع (وقطاع فرعي)؛ والتقديرات بشأن بنوك التربيد وانبعاثات غازات التربيد؛ وأن يتضمن فصالً 

، وأيضًا قسم خاص بقطاع أجهزة تكييف اهلواء ‘‘التربيد املستدام، وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية’’بعنوان 
 إحداث االحرتار العاملي. املتنقلة من حيث تطبيق البدائل ذات القدرة املنخفضة على

      
  


