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االجتماع السادس والعشرون لألطراف في 
بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 

 لطبقة األوزون

ؤتمر األطراف في اتفاقية االجتماع العاشر لم
 فيينا لحماية طبقة األوزون

 1172 تشرين الثاين/نوفمرب 17-71باريس، 

تقرير االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون، واالجتماع 
 السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون

 مقدمة
ُعقد االجتماع املشرتك بني االجتماع العاشر لألطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين  - 7

إىل  71لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف مقر منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، باريس، يف الفرتة من 
 .1172تشرين الثاين/نوفمرب  17

التقرير املداوالت اليت جرت يف إطار البنود املدرجة يف جدول األعمال املوحد املستخدم وترد يف هذا  - 1
لالجتماع املشرتك؛ وأي إشارات إىل هذا االجتماع ينبغي أن تُفهم على أهنا تشري إىل االجتماع املشرتك 

 للهيئتني.
 (4172تشرين الثاني/نوفمبر  71–71الجزء األول: الجزء التحضيري )

 افتتاح الجزء التحضيري -أواًل 
ينريين )أسرتاليا( والسيد ريتشارد موينداندو ا، السيد باتريك ماكانه املشاركاافتتح اجلزء التحضريي رئيس - 3

 .11/71، يف الساعة 1172تشرين الثاين/نوفمرب  71)كينيا(، يف يوم االثنني 
ب األرض واحلاجة إىل االستدامة، عن التأثري البشري على كوك قصريفيديو  شريطاألطراف  توشاهد - 2

تلته مالحظات قدمتها السيدة سيغولني رويال، وزيرة البيئة والتنمية املستدامة والطاقة يف فرنسا، والسيد أكيم 
 .رمسيا   شتاينر، املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، الذي افتتح اجللسة
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 بيان ممثل )ممثلي( حكومة فرنسا -ألف 
رحبت السيدة رويال يف مالحظاهتا باألطراف يف فرنسا، وأعربت عن تقديرها ملنظمي االجتماع احلايل  - 5

واملنظمة املضيفة، وهي منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(، جلمع اخلرباء والوزراء من أجل 
رضرار باملنا.. اإلمحاية طبقة األوزون دون  عزيزتاالخنراط يف حوار بناء وعملي حول العمل اجلماعي الرامي إىل 

جيمع بني التنمية والبيئة وينطوي على مشاركة واسعة من  جديدا   متكامال   وقالت إن هذا احلوار يتطلب منوذجا  
جانب احلكومات واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، مبا يف ذلك الصناعة. واعرتفت بالطابع املرتابط 

ألن األطراف اختارت أن تعترب القيود  حتققيئة، قائلة إن التقدم احملرز يف إطار بروتوكول مونرتيال حلماية الب
لالبتكار والستحداث أنشطة جديدة وخللق فرص عمل جديدة وللتحول إىل منوذج الطاقة  املفرورضة فرصا  

 النظيفة.
املشرتك على أساس النقاش واألدلة  الربوتوكول ما ميكن أن حيققه اجملتمع الدويل بالعملأظهر  لقد - 6

 3العلمية، مثل اليت توفرها أفرقة التقييم التابعة للربوتوكول. كما أن التضامن الذي ظهر يف توفري أكثر من 
بغية مساعدة األطراف العاملة مونرتيال مليارات من الدوالرات عرب الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

الوفاء بالتزاماهتا بالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية عزز التقدم على  5مبوجب املادة 
مليون دوالر لبلوغ هذه الغاية، وهي ملتزمة بالتوصل  131صوب التنفيذ الكامل. وقد سامهت فرنسا مببلغ حنو 

لفرتة السنوات الثالث  يف هذا االجتماع إىل نتيجة ناجحة للمناقشات املتعلقة بتجديد موارد الصندوق
وبالنسبة للمسائل الرئيسية األخرى املدرجة على جدول األعمال، تعلق فرنسا أمهية على  ،1175-1171

مسألة تعديل الربوتوكول ليشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية، ألهنا مسألة ذات أمهية حامسة لتجنب احللول 
ديدة فيما يتصل بتغري املنا.، ولتتّبع مركبات الكربون املتعلقة باستنفاد األوزون اليت تسبب مشاكل ج

 اهليدروكلورية فلورية والتعجيل بالقضاء عليها من خالل التآزر مع سائر االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
ويف اخلتام، قالت إن فرنسا على استعداد لتقاسم خربهتا يف حشد جهود الصناعة جلعل جوانب التقدم  - 1

وجي والبدائل التكنولوجية الالزمة لتحقيق احلد من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية متاحة التكنول
وميكن جلميع البلدان احلصول عليها. وأشادت باالتفاق األخري اهلام الذي توصلت إليه الصني والواليات 

ة العشرين بأن حتذو حذومها وبتعزيز التنمية املتحدة األمريكية للتصدي لتغري املنا.، وكذلك التزام بلدان جمموع
اخلضراء، إىل جانب املشاريع اجلديرة باالقتداء هبا اليت اسُتهلت يف العديد من البلدان األخرى، باعتبار هذه 
دالئل على أن العامل يسري حنو اتفاق عاملي قوي بشأن املنا. حيد من أوجه عدم املساواة بني البلدان ويتيح 

ن النامية للعمل على حتقيق التنمية املستدامة دون تكرار أخطاء املارضي اليت وقعت فيها البلدان فرصة للبلدا
املتقدمة النمو واليت أدت إىل استنفاد املوارد وتدمري التنوع البيولوجي. ومتنت للمشاركني مناقشات مثمرة خالل 

أن ما هو رضروري ليس غري حمتمل، بل هو  األسبوع القادم، مستشهدة مبقولة للشاعر إدوارد غليسان لتشري إىل
 إمكانية ناشئة من مسؤولية مشرتكة.

 بيان ممثل )ممثلي( برنامج األمم المتحدة للبيئة -باء 
جرى فيه مفاورضات هامة حول تغري املنا. ، الذي ستُ 1175الحظ السيد شتاينر يف بيانه أن عام  - 8

اعتماد اتفاقية فيينا، اليت وصفها بأهنا إحدى قصص النجاح منذ  عاما   31والتنمية املستدامة، سيصادف مرور 
بالصعوبة بسبب الضرورة  الكبرية يف جمال التعاون البيئي الدويل. وقد اتسمت مسرية بروتوكول مونرتيال أيضا  



UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10 

3 

ألهنا ملواد املستنفدة لألوزون، كما اتسمت باألمل ااملعرتف هبا للحفاظ على التزام العامل بالتخلص التدرجيي من 
 ميكن أن تؤدي إىل املزيد من االخرتاقات يف محاية البيئة وصحة اإلنسان ورفاهه.

يف  98وقال إنه، على مدى مسرية الربوتوكول، جنحت األطراف يف التخلص التدرجيي من أكثر من  - 9
يراها بسهولة، مثل  املائة من مجيع املواد املستنفدة لألوزون، األمر الذي أسفر عن فوائد هامة ميكن للجمهور أن

االخنفاض اهلائل يف عدد حاالت سرطان اجللد. وقد وجد فريق التقييم العلمي التابع للربوتوكول عالمات 
مشجعة على أن طبقة األوزون سوف تتعاىف حبلول منتصف القرن احلايل. وأرضاف أنه يرى أن جناح االتفاقية 

ن هناك حاجة إىل شراكة قوية وعمل موحد على الصعيد يرسل إىل اجملتمع العاملي ثالث رسائل قوية، وهي أ
العاملي لتحقيق النتائج؛ وأن الصرب واملثابرة رضروريان ألن فوائد العمل ال تصبح وارضحة يف كثري من األحيان إال 
بعد مرور الكثري من الوقت؛ وأن احلاجة إىل هذا الصرب واملثابرة جيب أن تراعى يف املناقشات واملفاورضات 

 ية.الدول
وأشار إىل أن األطراف كانت حريصة على عدم التسبب يف آثار بيئية رضارة، وأن محاية طبقة األوزون  - 71

من أن تأثري مركبات الكربون اهليدروفلورية على املنا. ميكن،  سامهت مسامهة كبرية يف احلد من تغري املنا.، حمذرا  
ربوتوكول يف احلد من تغري املنا.. وتقدم العلوم احلالية أدلة إذا مل يعاجل، أن يقوض بعض اإلجنازات اليت حققها ال

على تغري املنا.، سواء من حيث االنبعاثات اليت  وارضحة على أن اإلجراءات املتعلقة باألوزون تؤثر حتما  
يصنعها اإلنسان واليت تتسبب يف تغري املنا. أو من حيث اإلجراءات املتصلة بالسياسات الالزمة للتعامل مع 

 ك االنبعاثات. ويف حني أن ذلك ال ييسر عمل األطراف فإنه جيعله أكثر جدوى.لت
وفيما خيص جدول أعمال االجتماع، شدد على أمهية جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ  - 77

املواد الكيميائية، بروتوكول مونرتيال. وقال إنه، مع استمرار تنمية البلدان، ستستخدم املزيد من الطاقة واملزيد من 
وستنتج االقتصادات النامية، على وجه اخلصوص، املزيد من أنظمة التربيد وتكييف اهلواء. بيد أن العديد من 

، وميكن أن يساعد تناول كفاءة استخدام رئيسيا   االقتصادات النامية اختذ بالفعل كفاءة استخدام الطاقة شاغال  
سيما يف قطاع التربيد  ي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، الالطاقة يف إطار عملية التخلص التدرجي

وتكييف اهلواء، على التوصل إىل خيارات تكنولوجية تعود بالنفع على طبقة األوزون وحتد من تأثري بدائل املواد 
 يف مرحلة املستنفدة لألوزون على املنا.. واعرتف بصعوبة املفاورضات حول جتديد موارد الصندوق، اليت تأيت

حرجة ختوض فيها البلدان النامية غمار ختطيط وتنفيذ أنشطة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون 
صعبة من الناحية املالية، غري أنه حيث  اهليدروكلورية فلورية ويواجه فيها العديد من البلدان املتقدمة النمو أوقاتا  

تليب متطلبات الربوتوكول وتتيح يف الوقت نفسه تطبيق األطراف على السعي إىل التوصل إىل نتيجة ناجحة 
 لمنا..لاخليارات املالئمة 

وقال إن املال ليس الشاغل الوحيد للعديد من البلدان. فمن الضروري معاجلة قضايا مثل توافر بدائل  - 71
ك البدائل، ونقل احرتار عاملي منخفضة، وتكاليف تلقدرات ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية تكون ذات 

التكنولوجيا احلقيقي. ويتمثل التحدي يف رضمان احلصول على التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيات مناسبة جلميع 
املناطق مع معاجلة قضايا مثل امللكية الفكرية يف الوقت نفسه. وعلى الرغم من هذه التحديات فإن الصناعات 

 بروتوكول مونرتيال وتعمل على تلبية احتياجات املستقبل. يف مجيع أحناء العامل تسمع الرسائل الصادرة من
ومبدأ  اينةبكانت متن  إإن هناك حاجة إىل البناء على مبدأ املسؤوليات املشرتكة و  واستطرد قائال   - 73

البلدان النامية عملها. وجيري النقاش حول و ية بني البلدان املتقدمة النمو اإلنصاف، لكي تؤدي الشراكة العامل
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االحرتار العاملي املنخفضة قدرات ئل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف وقت تكتسب فيه البدائل ذات بدا
حصة من السوق على نطاق العامل بسبب التدابري الوطنية واإلقليمية املتعلقة بالسياسات، وإذا مل يتم االعرتاف 

لالنبعاثات يف املستقبل. ودعا  هاما   النفايات مصدرا   هبذه العوامل يف املناقشات اجلارية فيمكن أن تصبح مكامن
اجلميع لرؤية الصورة األوسع، ألن السنة املقبلة ستشهد مفاورضات صعبة سيكون هلا تأثري على املنا. وكوكب 
األرض وأرواح الناس، وحث األطراف على أن يعرتف كل منها باالختالفات بينها، مع السعي إىل التوصل إىل 

 تفيد من الفرص املتاحة هلا.اتفاقات تس
ويف اخلتام، أعلن أن الربوفيسور ماريو مولينا، الذي مهدت حبوثه حول استنفاد طبقة األوزون السبيل  - 72

إىل اعتماد اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال، سيكرِّمه برنامج األمم املتحدة للبيئة يف وقت الحق من األسبوع 
انعكاس إلدارة األطراف  إن منح هذه اجلائزة هو أيضا   ى العمر. وأرضاف قائال  مبنحه جائزة اإلجناز على مد

 الربوتوكول إدارة ناجحة على مر السنني.
 المسائل التنظيمية -ثانياً 
 الحضور -ألف 

حضر االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا، واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف  - 75
 ،وإريرتيا ،وأرمينيا ،واألردن ،واألرجنتني ،وإثيوبيا ،االحتاد الروسينرتيال ممثلو األطراف التالية: بروتوكول مو 

 ،وأندورا ،وأنتيغوا وبربودا ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأملانيا ،وألبانيا ،وإكوادور ،وإستونيا ،وأسرتاليا ،وإسبانيا
 ،وأيرلندا ،اإلسالمية( -وإيران )مجهورية  ،وأوكرانيا ،وأوغندا ،وأوزبكستان ،وأوروغواي ،وأنغوال ،وإندونيسيا

 ،وبنما ،وبنغالديش ،وبليز ،وبلجيكا ،وبروين دار السالم ،والربتغال ،والربازيل ،والبحرين ،وباكستان ،وإيطاليا
 ،ة القوميات(املتعدد -وبوليفيا )دولة  ،وبولندا ،والبوسنة واهلرسك ،وبوركينا فاسو ،وبوتسوانا ،وبوتان ،وبنن

وجزر  ،واجلزائر ،واجلبل األسود ،ليشيت -وتيمور  ،وتونس ،وتوغو ،وترينيداد وتوباغو ،وتركيا ،وتايلند ،وبيالروس
واجلمهورية  ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،واجلمهورية التشيكية ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وجزر كوك ،القمر

ومجهورية الو  ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية ،كوريا الشعبية الدميقراطية  ومجهورية ،ومجهورية كوريا ،الدومينيكية
وجنوب  ،وجنوب أفريقيا ،ومجهورية مولدوفا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ،الدميقراطية الشعبية

وسانت   ،رينسييبوسان تومي وب ،وزمبابوي ،وزامبيا ،ورومانيا ،ورواندا ،والدامنرك ،وجيبويت ،وجورجيا ،السودان
 ،والسودان ،والسنغال ،وسنغافورة ،وسلوفاكيا ،والسلفادور ،وسري النكا ،وسانت لوسيا ،كيتس ونيفس

 ،والفلبني ،وفرنسا ،وفانواتو ،وغواتيماال ،وغرينادا ،وغانا ،وعمان ،والعراق ،والصني ،وشيلي ،وسويسرا ،والسويد
 ،وكازاخستان ،وكابو فريدي ،وقريغيزستان ،وفييت نام ،فيجيو  ،وفنلندا ،البوليفارية( –وفنزويال )مجهورية 

 ،وكولومبيا ،وكوستاريكا ،وكوت ديفوار ،وكوبا ،وكندا ،وكمبوديا ،وكرواتيا ،والكرسي الرسويل ،والكامريون
 ،وماليزيا ،ومايل ،وليسوتو ،وليختنشتاين ،وليتوانيا ،وليبيا ،ولبنان ،والتفيا ،وكينيا ،والكويت ،والكونغو

واململكة املتحدة  ،واململكة العربية السعودية ،وملديف ،ومالوي ،واملكسيك ،واملغرب ،ومصر ،ومدغشقر
 -وميكرونيزيا )واليات  ،وميامنار ،وموزامبيق ،وموريشيوس ،ومنغوليا ،لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

والواليات  ،وهولندا ،وهندوراس ،واهلند ،وهاييت ،ونيوزيلندا ،ونيكاراغوا ،ونيجرييا ،والنمسا ،والنرويج ،املوحدة(
 .واليمن ،واليابان ،املتحدة األمريكية

وكانت هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا التالية ممثلة يف االجتماع: مرفق البيئة العاملية، وأمانة الصندوق  - 76
ائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، وبرنامج األمم املتحدة اإلمن

 ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدويل، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية.
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وكانت املنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات األكادميية باإلرضافة إىل  - 71
 Ademe, A-Gas International, Air Liquide, Alliance forالجتماع: األفراد واهليئات التالية ممثلة يف ا

Responsible Atmospheric Policy, Asahi Glass Co., Ltd., ARKEMA, Avery Dennison, California 

Strawberry Commission, Cannon SpA, Carrefour, Centre for Science and Environment, Centro Mario 

Molina, Centro Studi Galileo Srl, Children's Investment Fund Foundation, Climate and Clean Air 

Coalition, Coldway, Cooltech, CYDSA Corporativo, S.A. de C.V., Daikin Industries, Ltd., Daikin U.S., 

Dupont Company, Dupont International, S.A., Earth Institute, Emergent Ventures India, Environmental 

Investigation Agency, Eurammon, European Partnership for Energy and the Environment, GIZ 

Proklima, Groupe-Conseil Baastel, Green Cooling Association, Green Energy and Environment 

Research Laboratories, Hindu Business Line, Honeywell, Honeywell Belgium, N.V., ICF International, 

Industrial Technology Research Institute, Ingersoll Rand, Institute for Governance and Sustainable 

Development, INTECH, International Institute of Refrigeration, International Pharmaceutical Aerosol 

Consortium, Japan Fluorocarbon Manufacturers Association, Kompozit, Lambiotte & Co., League of 

Arab States, Mr. Alfi Malek, Manitoba Ozone Protection Industry Association, M. De Hondt B.V.B.A, 

Mexichem UK Limited, Natural Resources Defense Council, Nolan-Sherry Associates Ltd., Navin 

Fluorine International Limited, Norris Group, Nybra Consulting, Pest Kare (I) Pvt Ltd, Pisces 

Foundation, Press Trust of India, Quimobásicos S.A. de C.V., Refrigerant Reclaim Australia, Shecco, 

Terre Policy Centre, University of Cambridge and World Avoided Project.. Universities Space Research 

Association, CNRS, Marcotte Consulting, Ozone Monitoring Centre, Education Nationale, National 

.Oceanic and Atmospheric Administration. 

 أعضاء المكتب -باء 
 و.دباالشرتاك مع السيد مويندانينريين اماكترأس اجلزء التحضريي من االجتماع السيد  - 78

 إقرار جدول أعمال الجزء التحضيري -جيم 
أقر االجتماع جدول األعمال التايل للجزء التحضريي، على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف  - 79

 :UNEP/OzL.Conv.10/1/Rev.1-UNEP/OzL.Pro.26/1/Rev.1الوثيقة 
 افتتاح اجلزء التحضريي: - 7

 ؛فرنسابيان ممثل )ممثلي( حكومة  )أ(

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

 املسائل التنظيمية: - 1

 إقرار جدول أعمال اجلزء التحضريي؛ )أ(

 تنظيم العمل. )ب(

 ية فيينا وبروتوكول مونرتيال:املسائل املشرتكة بني اتفاق - 3

، وميزانيتا لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتياللالتقريران املاليان  )أ(
 ؛الصندوقني

 متديد أجلي الصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال؛ )ب(

 .العلى بروتوكول مونرتيعلى تعديل بيجني حالة التصديق  )ج(
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 املسائل املتعلقة بربوتوكول مونرتيال: - 2

 جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال: )أ(

التقرير التكميلي الصادر عن فرقة العمل املعنية بتجديد املوارد، التابعة لفريق  ‘7’
 التكنولوجيا والتقييم االقتصادي؛

 ؛1171-1175للفرتة من  بتآلية سعر الصرف الثا متديد أجل ‘1’

 من بروتوكول مونرتيال: 1املسائل املتصلة باإلعفاءات من املادة  )ب(

 ؛1176و 1175تعيينات إعفاءات االستخدامات الضرورية لعامي  ‘7’

 ؛1176و 1175تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة لعامي  ‘1’
املختربية االستخدامات للمواد اخلارضعة للرقابة فيما خيص اإلعفاء الشامل  ‘3’

 والتحليلية؛
 ؛توفر اهلالونات املستعادة أو املعاد تدويرها أو املستخلصة )ج(

 ؛تدابري لتيسري رصد اإلجتار يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية واملواد البديلة )د(

 ؛اإلطالقات ونواتج التحلل وفرص خفض إطالقات املواد املستنفدة لألوزون (ه)
 املسائل املتعلقة ببدائل املواد املستنفدة لألوزون: )و(

التقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل املواد  ‘7’
 )ج((؛ -)أ(  7، الفقرات الفرعية 15/5املستنفدة لألوزون )املقرر 

تعزيز ل 79/6من املقرر  9املعلومات املقدمة من األطراف عن تنفيذها للفقرة  ‘1’
االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون مبا يقلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية 

 ؛(3، الفقرة 15/5)املقرر 

 ؛التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال )ز(
إعادة ترشيح وإعادة تعيني الرئيسني املشاركني وأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم  )ح(

 يارات التقنية التابعة له؛االقتصادي وجلان اخل

 :1175النظر يف عضوية هيئات بروتوكول مونرتيال لعام  )ط(

 أعضاء جلنة التنفيذ؛ ‘7’

 التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف؛أعضاء اللجنة  ‘1’

 الرئيسان املشاركان للفريق العامل املفتوح العضوية؛ ‘3’

 نة التنفيذ.مسائل االمتثال واإلبالغ اليت تنظر فيها جل )ي(
 :املسائل املتعلقة باتفاقية فيينا - 5

 ملديري حبوث األوزون لدى األطراف يف اتفاقية فيينا؛تاسع تقرير االجتماع ال )أ(

حالة الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة  )ب(
 باتفاقية فيينا.

 مسائل أخرى. - 6
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)ز( من جدول األعمال  2حول إقرار جدول األعمال، قال عدد من املمثلني إن البند وخالل املناقشة  - 11
، جيب أن حيذف، حمتجني بأن التعديالت املقرتحة ‘‘التعديالت املقرتحة على بروتوكول مونرتيال’’املؤقت، وهو 

ك جديد نوقشت على نطاق واسع يف عدد من االجتماعات السابقة على مدى عدة سنوات، وأنه ليس هنا
يوجد أي احتمال لالتفاق على تعديل الربوتوكول، وأن املزيد من املناقشة ليس من شأنه سوى أن  ليناقش وال

 ، لالجتماع احلايل. وقال أحد األعضاء إنه يف حني اليعرقل العمل املدرج على جدول األعمال املزدحم أصال  

إلجراءات تعديل  ملناقشتها يف االجتماع احلايل وفقا  يؤيد التعديالت املقرتحة فقد مت تقدميها بطريقة صحيحة 
إدراج هذا البند  قويا   الربوتوكول، ولذلك ينبغي أن تظل على جدول األعمال. وأيد عدة أعضاء آخرين تأييدا  

باسم جمموعة من البلدان، أن إجراء املزيد  على جدول األعمال على نفس األساس، وأرضاف أحدهم، متحدثا  
املعلومات التقنية اإلرضافية اليت أصبحت متاحة بعد  حول املسألة خالل االجتماع احلايل تربره أيضا  من املناقشة 

 أن نوقشت املسألة يف املرة األخرية.
لممارسة اليت اتبعت يف االجتماعات السابقة اليت ل وبعد املناقشة قرر الرئيسان املشاركان أنه، وفقا   - 17

ل املفتوح العضوية، ستبقى التعديالت املقرتحة على جدول األعمال، ألهنا ُقدمت عقدهتا األطراف والفريق العام
للنظام الداخلي. وسُتدرج آراء معاررضي وجودها على جدول  حسب األصول ملناقشتها يف االجتماع احلايل وفقا  

 األعمال يف هذا التقرير.
 تنظيم العمل -دال 

 اد وإنشاء أفرقة اتصال وفقا  ملا تستدعيه الضرورة.اتفقت األطراف على اتباع اإلجراء املعت - 11
 القضايا المشتركة بين اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال -ثالثاً 
 التقريران الماليان وميزانيتا الصندوقين االستئمانيين التفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال -ألف 

لبند، إىل امليزانية املعتمدة وامليزانية املقرتحة الواردتني اسرتعى الرئيس املشارك االنتباه، لدى تقدمي هذا ا - 13
وإىل التقريرين املاليني الواردين يف الوثيقتني  UNEP/OzL.Pro.26/4و UNEP/OzL.Conv.10/4يف الوثيقتني 

UNEP/OzL.Conv.10/4/Add.1 وUNEP/OzL.Pro.26/4/Add.1 وأشار إىل أنه جرت العادة يف االجتماعات .
ُتشكل األطراف جلنة للميزانية تتوىل استعراض الوثائق املتصلة بامليزانية وإعداد مشروع مقرَّر أو أكثر  السابقة أن

لتلك املمارسة، وافقت األطراف على تشكيل جلنة للميزانية، ينسق أعماهلا  بشأن املسائل املتصلة بامليزانية. ووفقا  
)اململكة املتحدة(، للموافقة على ميزانييت الصندوقني )نيجرييا( والسيدة فيونا وولرتز بايرو السيد كازمي 

االستئمانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال، وإعداد مشروعي مقررين بشأن املسائل املالية اخلاصة باالتفاقية 
 والربوتوكول.

عن عرض الرئيس املشارك للجنة امليزانية، عقب ذلك، ورقة غرفة اجتماع تتضمن مشروع مقرر  - 12
التقريرين املاليني للصندوقني االستئمانيني لربوتوكول مونرتيال وميزانييت الربوتوكول والذي وافقت األطراف على 

 النظر فيه واعتماده يف اجلزء الرفيع املستوى.
 تفاقية فيينا وبروتوكول مونتريالتمديد أجلي الصندوقين االستئمانيين ال -باء 

الثامن شرتك أن األطراف أثناء االجتماع املإىل الرئيس املشارك أشار فرعي، ولدى تقدميه هذا البند ال - 15
، كانت قد طلبت 1118بروتوكول مونرتيال، يف لألطراف يف ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين 

اقية لربوتوكول مونرتيال واتفجلي الصندوقني االستئمانيني متديد أإىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
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، يف أثناء دورهتا األوىل للبيئة ألمم املتحدةا. وتال ذلك، أن مجعية 1175ديسمرب كانون األول/  37فيينا حىت 
شريطة أن يتلقى  ،1171حىت هناية كذلك لصندوقني  ا، قد وافقت على متديد 1172املعقودة يف حزيران/يونيه 

 يف االتفاقية والربوتوكول.طراف عين من األاملدير التنفيذي طلبات هبذا امل
 يزانية مبواصلة حبث هذه املسألة.وافقت األطراف على أن تقوم جلنة امل - 16
وكما وردت اإلشارة يف الفرع ألف أعاله، عرض الرئيس املشارك للجنة امليزانية بعد ذلك أوراق غرفة  - 11

االستئماين لربوتوكول مونرتيال وميزانيته وبشأن التقرير  مقررين بشأن التقرير للصندوقمشروعي اجتماع تتضمن 
املايل للصندوق االستئماين التفاقية فيينا وميزانيته واللذين وافقت األطراف على النظر فيهما واعتمادمها يف اجلزء 

للبيئة متديد  الرفيع املستوى. وتضمن مشروعا املقررين أحكاما  تطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة
 .1115كانون األول/ديسمرب   37أجلي الصندوقني االستمئانيني التفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال حىت 

 لبروتوكول مونتريال حالة التصديق على تعديل بيجين - جيم

قدم الرئيس املشارك هذا البند، ُمشريا  إىل أن األطراف قامت أثناء كل اجتماع باستعراض حالة  - 18
على تعديل إذا صدق لتصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونرتيال، والتعديالت على الربوتوكول، ُمالحظا  أنه ا

ف تكون قد حققت فإن االتفاقية، والربوتوكول، ومجيع التعديالت للربوتوكول سو فقط بلد واحد آخر  بيجني
 تصديقا  عامليا .

لقيامها بذلك، وحث األطراف اليت مل  على تعديل بيجنيطراف اليت صدقت هنأ أحد املمثلني األ - 19
 أن ُتسارع إىل التصديق.بعد على تفعل ذلك 

-UNEP/OzL.Conv.10/3)اعتمدت األطراف مشروعات املقررات اليت أعدهتا األمانة حول هذه املسألة  - 31

UNEP/OzL.Pro.26/3  لنظر ل (/]ألف ألف ألف[16و /]ألف ألف ألف[71ألف، مشروعي املقررين  ، الفرع رابعا
 اجلزء الرفيع املستوى.يف واعتمادمها فيهما 

 قضايا بروتوكول مونتريال - رابعاً 
 ألطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالتجديد موارد الصندوق المتعدد ا –ألف 

 قييم االقتصاديفريق التكنولوجيا والتالتابعة لموارد البإعادة تجديد  ةالمعنية العمل التقرير التكميلي لفرق - 7
فريق التابعة لوارد املتجديد العمل املعنية ب ةانغ، الرئيسة املشاركة لفرقشيكوى زهلسيدة قدمت ا - 37

يربز، الرئيس املشارك لفريق التكنولوجيا والتقييم جيت كو ري التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، والسيد المب
احتياجات التمويل لتجديد موارد الصندوق املتعدد ا فيه ة العمل مبلتقرير التكميلي لفرقلاالقتصادي عررضا  

 .من إعداد مقدميهالعرض لذلك جز هلذا التقرير مو السادس . ويرد يف املرفق 1171-1175األطراف للفرتة 
يربز على العديد من طلبات التورضيح. وقال إن التقييم مل جيويف أعقاب هذا العرض، أجاب السيد كو  - 31

ادة يف احتياجات التمويل للوفاء باحتياجات املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم لسبب زي أييشتمل على 
حمدد هو أن البيانات التارخيية مل ُيستخلص منها عامل زيادة الفعالية التكاليفية؛ وأن التقرير، مع ذلك، مل 

لفة التكنولوجيات ذات يعرتف بأن تلك املشروعات قد تواجه تكاليف أعلى لعدة أسباب من بينها ارتفاع تك
وتكلفة تناول مسائل الصحة والسالمة. أما بالنسبة ملسألة  ،الحرتار العامليالقدرات املنخفضة على إحداث ا

الزيادة يف استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف جمال التصنيع واخلدمة داخل قطاع التربيد وتكييف 
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موازنة تأثري  تتار بني السماح بزيادة االستهالك يف ذلك القطاع إذا استطاعن البلدان ميكن أن ختإاهلواء، قال 
ذلك يف قطاعات أخرى، غري أن هذه مسألة تتناوهلا األطراف عن طريق خططها إلدارة التخلص التدرجيي من 

طراف. وردا  مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من خالل التنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األ
على طلب تقدمي األرقام اإلشارية املتعلقة بتكاليف التحول إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم مع املخاطر 
بعدم االمتثال والوقوع يف حاالت تأخري بسبب نقص التمويل، أجاب بأنه ميكن تقدمي مثل هذه األرقام على 

 اع إذا طُلب منه ذلك.وذلك ملساعدة األطراف أثناء هذا االجتمأساس األرقام املفرترضة للفعالية التكاليفية، 
 ةوتلت ذلك مناقشة عامة، أعرب أثناءها كثري من املمثلني عن ررضاهم العام عن فريق التقييم وفرق - 33

بإعادة جتديد املوارد ملا قدمه من تقارير شاملة وتصورات مقرتحة. وصرح العديد من املمثلني، من عمل املعنية ال
بينهم ممثل يتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان، بأن تقرير التقييم يقدم أساسا  مفيدا  ملفاورضات األسبوع بشأن 

 وما بعدها. 1171-1175ثالث سنوات إعادة جتديد موارد الصندوق املتعدد األطراف لفرتة ال
طراف عن االلتزام باحملافظة أعرب العديد من املمثلني من بينهم ممثل يتحدث نيابة عن جمموعة من األ - 32

)أطراف املادة  5من املادة  7على متويل مستقر وكاٍف باملستوى الذي يساعد األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
( على االمتثال اللتزاماهتم بشأن التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبوجب الربوتوكول 5

. وصرح أحد املمثلني بأن املشروعات ينبغي أن خُتتار بعناية لكفالة االمتثال، وقال 79/6مبا يتمشى مع املقرر 
 ن يأيت التمويل مستقرا  وكافيا .ينبغي استعرارضها بعناية لضمان أة العمل ممثل آخر بأن افرتارضات فرق

تقدمي لاد وصرحت ممثلة أخرى، تتحدث نيابة عن جمموعة من البلدان، بأن تلك البلدان على استعد - 35
مسامهة قوية لتجديد موارد الصندوق لضمان متويل مستقر وكاٍف ملواجهة التكاليف اإلرضافية املتفق عليها لدى 

مركبات الكربون اهليدروفلورية. وبصدد الستخدام  ا  تدرجيياللجوء ولتفادي  5األطراف العاملة مبوجب املادة 
على اإلطالق، حثت األطراف على زيادة مستوى مالحظتها بأن الصندوق قد وصل إىل أدىن مستوى له 

الصندوق االستئماين كإشارة على االلتزام القوي بالربوتوكول والصندوق بصفتهما األداتني املوثوق هبما لتحقيق 
 التدرجيي العاملي للمواد الضارة.التخفيض 

كافية التحديات واملصاعب اليت صرح كثري من املمثلني بأن التقييم الذي أجراه الفريق مل يُراِع بدرجة   - 36
، وخباصة فيما يتعلق باملشروعات الصغرية واملتوسطة احلجم، مبا يف 5تواجهها األطراف العاملة مبوجب املادة 

الحرتار العاملي، على إحداث ااملنخفضة القدرات ذلك األسعار الباهظة بصورة متزايدة للتحول إىل البدائل ذات 
ونقص اخلربات يف النهائيني فرة للطاقة، ونقص التدريب الكايف للفنيني واملستخدمني وارتفاع سعر املعدات املو 

جمال الصحة والسالمة. وصرح أحد املمثلني بقوله أن جتديد املوارد ينبغي أن يراعي التجارب اليت دللت على أن 
نه ينبغي للتمويل أن يُقَدم إ، التمويل يف بداية املشروع رضروري لتنفيذ املشروع. وقال ممثل آخر، يؤيده ممثل آخر

 للمشروعات الطليعية الختبار وزيادة الوعي بالتكنولوجيات اجلديدة، مبا يف ذلك يف سياق املصانع اليت ال
إىل االحتياجات اخلاصة لشركات قطاع اخلدمة من حيث ترشيد النتباه تتوقف عن اإلنتاج. ولفت ممثالن ا

احلالية للفعالية التكاليفية يف رضوء املبادئ التوجيهية دهم إىل استعراض االستهالك واستخدام البدائل، ودعا أح
ملساعدة اليت تُقَدم إىل املشروعات الصغرية واملتوسطة أن تتواصل اتلك االحتياجات. وذكر ممثل آخر بأنه ينبغي 

ه مؤسسات  احلجم ملدة ال تقل عن عام عقب التحول، وذلك ملساعدهتا على مواكبة السوق الذي هتيمن علي
كربي أقدر منها على استيعاب تكاليف التحول؛ وأقرتح ممثل آخر، بأنه ميكن للمشروعات الصغرية واملتوسطة 

والنهج األخرى املثيلة. وصرح ممثل، يؤيده الشركات الصناعية احلجم أن تستفيد أثناء فرتة االنتقال من استخدام 
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ضخم واستخدم أسعارا للتكنولوجيات واملواد أقل من األسعار ممثل آخر، بأن التقييم مل يراِع بدرجة كافية الت
 باملائة. 31و 71نسبة ترتاوح بني العادية ب

يز املؤسسي، اليت أبرز الكثري من املمثلني ما وصفوه بأنه احلاجة إىل املزيد من التمويل من أجل التعز  - 31
جُتاهد من أجل  5لعاملة مبوجب املادة د خالل عشر سنوات بينما األطراف ااهنا مل تزدقال أحدهم عنها إ

 تزايدة التعقيد.مواكبة الطلبات امل
وأخريا ، تساءل أحد املمثلني عن نطاق تقرير فريق التقييم بالنسبة لتجاوز فرتة الثالث سنوات القادمة،  - 38

عطاء األولوية القصوى إىل نه ليس هناك حاجة ملناقشة متويل املرحلة الثالثة يف الوقت احلايل، وأنه ينبغي إإقائال  
؛ وأشار ممثل آخر، يتحدث نيابة عن جمموعة 1171-1175تنفيذ مشروع التحول خالل فرتة الثالث سنوات 

اليت تدعو إىل إجياد بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية اليت تقلل  79/6من البلدان، إىل أحكام املقرر 
 .إىل أبعد حد من التأثريات املناخية

اتفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال، يشرتك يف رئاسته السيد أوغسطني سانشيز )املكسيك(  - 39
قشة اليت جرت يف االجتماع قرتح، مع مراعاة املناُـ والسيد جوزيف بايز )بلجيكا( ملواصلة مناقشة جتديد املوارد امل

 العام.
مشروع مقرر وافق عليه فريق االتصال املعين وعقب عمل فريق االتصال، اتفقت األطراف على إحالة  - 21

 ، إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه واعتماده.1171-1175بتجديد موارد الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 
 4171-4172ر الصرف الثابت للفترة تمديد أجل آلية سع - 4

ديدة األخرية كانت األطراف قد وافقت أشار الرئيس املشارك أنه بالنسبة لعمليات إعادة التجديد الع - 27
على استخدام آلية سعر صرف ثابت للمساعدة يف تيسري الدفع، مالحظني أن استخدام هذه اآللية قد أدى إىل 
زيادة صافية يف األموال املتوافرة لدى الصندوق املتعدد األطراف. وأن األمانة كانت قد أعدت مشروع مقرر 

/]جيم 16الفرع ثالثا  دال، مشروع املقرر  (UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3حول هذه املسألة 
 .(جيم[

 مشروع املقرر ملناقشة جتديد املوارد أيضا  يف الذي أُنِشئعلى أن ينظر فريق االتصال  األطراف وافقت - 21
 .بشأن آلية سعر الصرف الثابت

بشأن وع مقرر وافق عليه فريق االتصال وعقب عمل فريق االتصال، اتفقت األطراف على إحالة مشر  - 23
 إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه واعتماده. 1171-1175متديد أجل آلية سعر الصرف الثابت للفرتة من 

 بروتوكول مونتريالل 4مسائل متصلة باإلعفاءات من المادة  - باء
 4172و 4172 ضرورية لعاميتعيينات إلعفاءات االستخدامات ال - 7

أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية، أثناء اجتماعه الرابع والثالثني، كان قد  - 22
استمع إىل العرض الذي قدمه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن توصياته األولية املتعلقة بالتعيينات 

امل املفتوح العضوية ثالثة مشروعات مقررات لالستخدامات الضرورية. وتأسيسا  على ذلك، أحال الفريق الع
لكي يبحثها اجتماع األطراف السادس والعشرون  1176و 1175 لعاميإلعفاءات الضرورية لبشأن التعيينات 

 االحتاد الروسييف الستخدامات الفضاء اجلوي  773- الكربون الكلوري فلوريمركب بشأن استخدام 
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UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3) ألف[(، بشأن االستخدامات16، الفرع ثانيا ، مشروع املقرر[/ 
-UNEP/OzL.Conv.10/3للصني ) 1175عام املختربية والتحليلية لرابع كلوريد الكربون يف 

UNEP/OzL.Pro.26/3 وبشأن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية (/]باء[16، الفرع ثانيا ، مشروع املقرر ،
ثانيا ، ، الفرع (UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3ق باجلرعات املقننة يف الصني، ألجهزة االستنشا

 /]جيم[(.16مشروع املقرر 
عررضا  بشأن إعادة تقييم  من جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية،السيد كيشي أوهنيشي، قدم  - 25

 األغراض املختربية والتحليلية يف الصني. ومل إعفاء االستخدام الضروري الستخدام رابع كلوريد الكربون يف
طنا  بسبب اهلواجس بشأن عالقة التعيني خبطة  91تتمكن اللجنة من التوصية باعتماد التعيني املبدئي وقدره 

التخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون املوقعة بني الصني والصندوق املتعدد األطراف؛ وحاالت التأخري يف 
قدمي وتنفيذ املعايري املنقحة الوارد توصيفها يف التعيني؛ وتربير املقدار املطلوب من ماء التحليل. وقد الصياغة، وت

قدمت الصني منذ ذلك احلني معلومات إرضافية بشأن االحتياجات والشروط لالختبار وطريقة حساب احلجم 
ندوق املتعدد األطراف مل يشتمل الكلي من استخدام رابع كلوريد الكربون، وأشارت إىل أن االتفاق مع الص

على التخلص التدرجيي من رابع كلوريد الكربون الداخل يف االستخدامات املختربية والتحليلية. ووافق هذا 
االنتقال إىل  وذلك عن طريق تسريع 1175الطرف كذلك على تقليل الكمية املعينة بواقع عشرة أطنان لعام 

 تكنولوجيات جديدة.
املعلومات املطلوبة إىل اللجنة، واليت تعاجل اهلواجس اليت أُثريت،  تقدمالصني صني بأن أكد ممثل ال - 26

طنا . وصرحت بعض األطراف، من بينهم طرف يتحدث نيابة عن جمموعة  81وأنه وافق على تعيني ُمنقح قدره 
وافقته على مالحظة من البلدان بأن هناك حاجة إىل مواصلة مناقشة التعيني. وأعرب أحد املمثلني عن عدم م

وردت بالتقرير املقدم من جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية ُتشري إىل أن اللجنة مل تتمكن من التوصية 
ينبغي أن يقدم أكثر  ألهنا تعتقد بأن أي تعيني لالستخدامات الضرورية ال 1176بالتعيني اخلاص بالصني لعام 

يف سبة لعام واحد فقط؛ وكانت تعيينات ألكثر من سنة قد ُقدمت من مرة خالل عام واحد مقدما ، وبالن
 املارضي ومت حُبثها يف املارضي.

طنا  من  15وجه ممثل االحتاد الروسي الشكر إىل اللجنة ملوافقتها على التعيني الذي طلبته بالده وقدره  - 21
أعلن أن هذا التعيني سيكون ، و 1175الستخدامات الفضاء اجلوي لعام  773-مركب الكربون الكلوري فلوري

 يتقدم به االحتاد الروسي. هلذا القطاع آخر تعيني
-اعتمدت األطراف مشروعات املقررات بشأن التعيينات الستخدام مركب الكربون الكلوري فلوري - 28

االحتاد الروسي واستخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة يف يف صناعة الفضاء اجلوي  773
 دها أثناء اجلزء الرفيع املستوى.ستنشاق باجلرعات املقننة يف الصني، وذلك لبحثها واعتمااال

وافقت األطراف أيضا  على أنه ينبغي لألطراف املعنية أن جتتمع بصورة غري نظامية مع ممثل الصني  - 29
 والتحليلية. ستخدامات املختربيةملواصلة مناقشة التعيني باستخدام رابع كلوريد الكربون يف اال

عقب املشاورات غري الرمسية بني الصني واألطراف املعنية وافقت األطراف على مشروع املقرر املتعلق  - 51
فيما خيص االستخدامات املختربية والتحليلية لرابع كلوريد الكربون للصني إعفاءات االستخدامات الضرورية ب

 للنظر فيه واعتماده خالل اجلزء الرفيع املستوى.
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 4172و 4172 ت إلعفاءات االستخدامات الحرجة لعاميالتعيينا - 4
أشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية، أثناء اجتماعه الرابع والثالثني، قد استمع  - 57

حلرجة إىل عرض من جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل حول استعرارضها املبدئي لتعيينات االستخدامات ا
العشر اليت قدمتها ستة أطراف. ومنذ ذلك الوقت، قدم عدد من األطراف املقدمة لتعيينات معلومات إرضافية 

 راء تقييم هنائي هلذه التعيينات.إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وأن الفريق قد اجتمع إلج
ركان للجنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد قدم السيد حممد بصري والسيد إيان بورتر، الرئيسان املشا - 51

امليثيل، عررضا  بشأن التوصيات النهائية لتعيينات االستخدامات احلرجة بالنسبة لربوميد امليثيل. ويرد موجز هذا 
 هلذا التقرير.السادس  يف املرفق العرض الذي أعده مقدموه

دهاشها من أن التعيني الذي قدمه بلدها ويف أعقاب هذا العرض، أعربت ممثلة األرجنتني عن ان - 53
باستخدام بروميد امليثيل يف االستخدام احلرج يف قطاعات فاكهة الفراولة والفلفل األخضر والطماطم مل حتصل 
على توصية من جلنة اخليارات التقنية املعنية بربوميد امليثيل، وخباصة أن هذا التعيني كان أول تعيني يقدمه طرف 

. وقالت إن تقرير اللجنة حول هذه املسألة غري متماسك من الناحية التقنية وتنقصه 5ادة عامل مبوجب امل
املورضوعية وال يسمح حبقيقة أن املزارعني عليهم أن يُنتجوا حمصولني يف العام الواحد لكي يكون اإلنتاج سليما  

تماعية، واقتصادية، وثقافية مهمة من الناحية االقتصادية. باإلرضافة إىل ذلك، أن اللجنة مل تعرتف بعوامل اج
خارج نطاق التعيني، مبا يف ذلك دور املنتجني املهاجرين يف زراعة هذه احملاصيل. يضاف إىل ذلك، أن دعوة 
اللجنة إىل املنتجني ببحث تقنيات الزراعة فوق سطح املاء غري مناسبة نظرا  العتماد املنتجني االقتصادي على 

دراسات  هيس الرتبة. وأن الدراسات اليت استخدمتها اللجنة كأساس لرفض التعيني طرق زراعية قائمة على أسا
مبدئية ومل يتم االنتهاء منها لكي تقبلها الدوائر العلمية قبوال  عاما ، كما أنه مل يتوافر الوقت أمام األرجنتني للرد 

ف حيتاج إىل املزيد من الوقت ن موجز القول أن هذا الطر دراسات. وقالت إعلى املسائل الناشئة عن تلك ال
لكي حيل هذه املشكالت التقنية واالقتصادية واالجتماعية اليت تواجهه عند حتديد وتطبيق البدائل باستخدام 

 راف إعادة النظر يف هذا التعيني.بروميد امليثيل وطلبت إىل األط
، مبجرد حتديد بدائل مناسبة امليثيل وقالت ممثلة كندا إن بلدها ُملتزِم بالتخلُّص التدرجيي من بروميد - 52

لذلك، وسيعمل متعاونا  مع أطراف أخرى على ورضع صيغة هنائية ملشروع مقّرر بشأن املسألة. وقال ممثل أسرتاليا 
إن برنامج البحوث يف ذلك البلد لتحديد بدائل الستخدام بروميد امليثيل يف قطاع سيقان الفراولة اجلارية مستمر 

صاَدف من مشاكل فيما خيص منع العوامل املسبِّبة لألمراض واألثر السام للمركَّبات على حاليا ، رغم ما يُ 
النبات. وقال إن بلده يقوم بإعداد مشروع مقّرر بشأن هذه املسألة، وذلك بالتشاور مع األطراف املهتمة 

سيما من الفالحني  بُِذلت، وال باألمر. ولفت ممثل الواليات املتحدة األمريكية االنتباه إىل اجلهود الكبرية اليت
واملزارعني للحّد من تعيينات االستخدامات فيما يتعّلق ببلده؛ وال يبقى حاليا  سوى اثنان من تعيينات 

يف املائة  99االستخدام، يتعّلقان بقطاع حلم اخلنزير املقدَّد وقطاع مثار الفراولة، وهذا األخري الذي يشكِّل نسبة 
ات، سيكون االستخدام األخري يف ذلك القطاع. وأبرز ممثل الصني األمهية الكبرية من تعيينات االستخدام

وقال إن بذل اجلهود مستمر إلجياد بديل مناسب لربوميد امليثيل من  تهاملسندة إىل حمصول الزجنبيل يف منطق
 أجل ذلك االستعمال.

من األرجنتني، قائلني إنه ينبغي مواصلة  وأعرب عدد من املمثلني عن تأييدهم لتعيني االستخدام املقرَتح - 55
زالت تطلب  ما 5دراسة املسألة يف االجتماع احلايل. والحظ عدة ممثلني أن األطراف غري العاملة مبوجب املادة 
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ربوميد امليثيل؛ وأشار هؤالء إىل أن هذا يدل على صعوبة حتديد بدائل للمادة، لإعفاءات لالستخدامات احلرجة 
، لديه قليل 5من املادة  7عني العطف لتعيني االستخدامات من ِقَبل طرف عامل مبقتضى الفقرة وينبغي النظر ب

من القدرة التقنية ويواجه مسائل اجتماعية واقتصادية ُملّحة. وقال ممثل إنه من مصلحة األطراف بشكل أعّم 
لما  بالنيابة عن ول. وقال ممثل، متكتوفري املرونة الالزمة لألطراف لتظّل يف حالة امتثال لنصوص أحكام الربوتوك

فيما يتعّلق جبميع  امليثيل ن األطراف يف جتمُّعه اإلقليمي ختلَّصت تدرجييا  من استخدام بروميدجمموعة بلدان، إ
األغراض وأنه جيري بنجاح استخدام بدائل له. وبعد أن ذََكر أن هناك حاجة لتقاسم املعلومات ملساعدة 

دها املبذولة للتخلص التدرجيي من املادة، قال إن تعيني االستخدام املقرَتح من األطراف األخرى يف جهو 
األرجنتني ُقوِبل بالرفض أساسا  بسبب نقص البيانات الداعمة، وحّث على اختاذ إجراء سريع إلتاحة تلك 

 البيانات لألطراف للنظر يف االجتماع احلايل.
السيدة دونالني شارلس )سانت لوسيا(  رتك يف رئاستهت األطراف على إنشاء فريق اتصال تشواتفق - 56

سيما مسألة تعيني االستخدامات احلرجة  ملواصلة النظر يف املسألة، وال منرك(اوالسيد مايكل سورينسن )الد
 املقرَتح من األرجنتني، واملسائل األعّم اخلاصة بالعملية املطروحة من األرجنتني.

فريق االتصال عن أن الفريق قد أكمل مناقشاته وقدم مشروع لملشارك أبلغ الرئيس ا ،ويف وقت الحق - 51
مقرر بشأن تعيينات إعفاءات االستخدامات احلرجة. ووافقت األطراف على مشروع املقرر للنظر فيه واعتماده 

 خالل اجلزء الرفيع املستوى.
 يليةالستخدامات المختبرية والتحللاإلعفاء الشامل للمواد الخاضعة للرقابة  - 3

أشار الرئيس املشارِك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية اتفق، يف اجتماعه الرابع والثالثني، على أن  - 58
حييل إىل االجتماع احلايل مشروع مقّرر مقدَّم من الواليات املتحدة األمريكية من شأنه متديد أجل موعد انقضاء 

كانون األول/ديسمرب   37والتحليلي للمواد اخلارضعة للرقابة إىل تاريخ اإلعفاء فيما خيص االستخدام املختربي 
1117 (UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/316، مشروع املقّرر ا  ، الفرع ثاني.)]دال[/ 

دة ن مشروع املقّرر يعرتف حبقيقة أن كّميات صغرية من املواد املستنفوقال ممثل الواليات املتحدة إ - 59
راض التحليلية يف كثري من البلدان. وأشار ممثل، متكّلما  بالنيابة عن جمموعة من غُتستخَدم لأللألوزون ال تزال 

البلدان، إىل أن وجود فقرة إرضافية يف املنطوق تشجِّع األطراف على التقّصي عن بدائل لذلك االستخدام 
 ولتبادل املعلومات الناجتة.

عتماده فيه وااملعدَّل إلدراج االقرتاح املذكور أعاله، للنظر  وأقّرت األطراف مشروع املقّرر، على النحو - 61
 اجلزء الرفيع املستوى.يف 

 توفر الهالونات المسترَجعة أو المعاد تدويرها أو المستخَلصة -جيم 
أشار الرئيس املشارك، يف معرض تقدميه للبند الفرعي، إىل أن الواليات املتحدة األمريكية قّدمت أثناء  - 67

اع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، مشروع مقّرر عن توفُّر اهلالونات املسرَتَجعة أو املعاد االجتم
 تدويرها أو املستخَلصة، وشاركت أسرتاليا والنرويج يف تقدمي مشروع املقّرر.

-UNEP/OzL.Conv.10/3)وبناء  على طلب الرئيس املشارك، قدَّم ممثل النرويج مشروع املقّرر  - 61

UNEP/OzL.Pro.26/3 ، إىل أنه ُعدِّل لكي يأخذ يف االعتبار مشريا   ،/]هاء[(16، مشروع املقرر ثانيا  الفرع
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املناقشات اليت جرت يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية وأن الفريق قد اتفق على إحالته 
 .للنظر فيه االجتماع احلايلإىل 
ّحب مجيع املمثلني الذين أدلوا بكلمات باملقرتح ووّجهوا الشكر إىل من سامهوا يف تقدميه. والحظ ور  - 63

متتلك الوسائل الالزمة إلعادة تدويرها أو  الممثل أن بلده قد استعادت هالونات إلمكان استخدامها، بيد أهنا 
ية. وقال ممثل آخر إن طلبات مستخدمي تدمريها، وهلذا كانت قدرهتا على تصدير اهلالونات املسرتجعة ذات أمه

لمعلومات بشأن التخلُّص منها آخذة يف االزدياد. ونظرا  ألن صناعة الطريان ال تزال حتتاج إىل لاهلالونات 
 استخدام اهلالونات، يُعَترب مشروع القرار جاء يف حينه املناسب.

يتعنيَّ اإلبالغ عنها مبقتضى مشروع املقّرر. وطَلب ممّثل مزيدا  من اإليضاح بشأن نوع املعلومات اليت  - 62
وأعرب ممثلون آخرون عن القلق إزاء أثر املتطّلبات اإلرضافية لإلبالغ على البلدان اليت تتمّتع بقدرة حمدودة. 

 واقرَتح هؤالء تعديال  لتورضيح أن األنشطة املتوّخاة هي شيء طوعي.
 اجلزء الرفيع املستوى.فيه واعتماده يف لة شفويا ، للنظر وأقّرت األطراف مشروع املقّرر، بصيغته املعدّ  - 65

 كلورية فلورية والمواد البديلةجار في مرك بات الكربون الهيدرو تدابير لتيسير رصد االت   -دال 
أشار الرئيس املشارك، لدى تقدميه للبند الفرعي، إىل أن االحتاد األورويب قدَّم، أثناء انعقاد االجتماع  - 66

والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، مشروع مقّرر بشأن تدابري لتيسري رصد االجّتار يف مرّكبات الرابع 
الكربون اهليدروكلورية فلورية واملواد البديلة. وبناء  على طلب الرئيس املشارك، قدَّم ممثل االحتاد األورويب مشروع 

/]زاي[(، قائال  إنه سيبدأ 16، مشروع املقّرر فرع ثانيا  ال، UNEP/OzL.Conv.10/3-UNEP/OzL.Pro.26/3املقّرر )
لتيسري حتديد لمنظمة العاملية للجمارك التابع لالعملية البطيئة لتعديل النظام املنسَّق لتوصيف السلع وترميزها 

ية وبدائلها، حيث بدائل ملرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وتتبع االجّتار يف مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلور 
يتم تدرجييا  التخلُّص من هذه املرّكبات، بينما يتم تشجيع األطراف، على أساس طوعي، على القيام بنفس 
الشيء على املستوى الوطين. ويف اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية، املعقود يف متوز/يوليه، ناقشت 

مل تتوّصل إىل اتفاق تام، وهلذا تأمل يف أنه ميكن مواصلة األطراف مشروع املقّرر يف فريق اتصال، بيد أهنا 
 مناقشته يف فريق اتصال يف االجتماع احلايل.

ورّحب عدة ممثلني مبشروع املقّرر قائلني إنه سوف يساعد على مراقبة االجتار غري املشروع. ووَصفت  - 61
كربون اهليدروكلورية فلورية فحسب، ممثلة كيف أن بلدها طلب تراخيص للواردات، ليست من أجل مرّكبات ال

بل بالنسبة جلميع مواد التربيد ويساعد بلدها أيضا  يف الشروع يف شبكة إنفاذ القانون بشأن االجّتار غري املشروع 
لصلة؛ وقالت إن استعمال على املستوى اإلقليمي فيما يتعّلق باملواد املستنِفدة لألوزون والتكنولوجيات ذات ا

فيما يتعّلق باملواد البديلة ملرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية سيكون مساعدا  يف احلالتني.  نّسقم املاظرموز الن
ووصف ممثل آخر كيف أن السلطات يف بلده بدأت يف اكتشاف حاالت االجّتار غري املشروع مبرّكبات الكربون 

احملتمل يف القدرات يف البلدان النامية  اهليدروكلورية فلورية. ومع ذلك، أثار ممثل آخر القلق بشأن النقص
 لالمتثال ألية متطلبات إرضافية لإلبالغ.

يشارك يف رئاسته السيد ليزيل مسيث )غرينادا( والسيدة واتّفقت األطراف على إنشاء فريق اتصال،  - 68
 ملواصلة النظر يف مشروع املقّرر. نانسي سيمور )كندا(
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 واتفق علىشارك لفريق االتصال عن أن الفريق قد أكمل مناقشاته ويف وقت الحق، أبلغ الرئيس امل - 69
 اجلزء الرفيع املستوى.يف ووافقت األطراف على مشروع املقرر للنظر فيه واعتماده  .مشروع مقرر

 اإلطالقات ونواتج التحلُّل وفرص خفض إطالقات المواد المستنفدة لألوزون -هاء 
قدميه للبند، إىل أن االحتاد األورويب قدَّم، أثناء انعقاد االجتماع أشار الرئيس املشارك، يف معرض ت - 11

الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، مشروع مقّرر بشأن اإلطالقات ونواتج التحّلل وفرص خفض 
قّدمها الفريق إطالقات املواد املستنفدة لألوزون. ومنذ ذلك الوقت، ويف رضوء نشر النتائج العلمية اجلديدة اليت 

املنشور يف ، 1172تقييم لصانعي القرار: التقييم العلمي الستنفاد األوزون: املعين بالتقييم العلمي يف منشوره 
، قّرر االحتاد األورويب تقسيم مشروع املقّرر األصلي إىل مشروعي مقّررين منفصَلني، 1172أيلول/سبتمرب 

نواتج املشرتكة والنواتج الفرعية إلنتاجها واالستخدام أحدمها بشأن إطالقات املواد املهلَجنة، وال
(UNEP/OzL.Conv.10/3/Add.1-UNEP/OzL.Pro.26/3/Add.1،   16، مشروع املقّرر الفرع ثانيا ،)]حاء[/

-UNEP/OzL.Conv.10/3/Add.1ومشروع مقّرر آخر بشأن نواتج حتّلل املواد املستنفدة لألوزون وبدائلها )

UNEP/OzL.Pro.26/3/Add.1،   طاء[(.16، مشروع املقّرر الفرع ثانيا[/ 
والحظ ممثل االحتاد األورويب، يف معرض تقدميه ملشروعي املقّررين، أن تقييم الفريق املعين بالتقييم  - 17

العلمي، فيما يتعّلق بصانعي القرار قد أبرز حقيقة أن تركُّز رابع كلوريد الكربون املالَحظ يف الغالف اجلوي هو 
كثري مما كان يُذَكر بشأن اإلنتاج واالستخدام، وهي مسألة تثري بالغ القلق؛ وكان هذا إىل جانب مسائل أعلى ب

 ولفيناتاألمماثلة أخرى، مورضوع مشروع املقّرر األول. وقد ذََكر الفريق أيضا  أن نواتج التحّلل من مرّكبات 
رغم أن اآلثار القصرية األجل يبدو أهنا غري ذات  ميكن أن تكون هلا آثار سلبية يف األجل الطويل، اهليدروفلورية

 شأن؛ وهذا إىل جانب املسائل ذات الصلة، تُعَترب مورضوع املقّرر الثاين.
وأشار ممثل يف املناقشة التالية إىل أن مشروع املقّرر رغم أنه أثار مسائل هامة، يتسم بأنه فضفاض،  - 11

الستخدامات حىت مع وجود تفاوتات يف اإلطالقات وهي ذات حيث يغّطي مجيع املواد املستنفدة لألوزون وا
 ةأربعة مرّكبات كربون كلوريه مت حديثا  اكتشاف صلة أساسا  برابع كلوريد الكربون. إرضافة إىل ذلك، رغم أن

 ، ليس من الوارضح بعد ما إذا كان هذا يثري قلقا  بالغا  أم أنه نتيجةةفلوري ةكربون هيدروكلوريمركبات  و  ةفلوري
حتسُّن تقنيات القياس؛ على أي حال حدثت حالتان منها يف الغالف اجلوي. وباإلمكان أن يتصف مشروع 
املقّرر الثاين بأنه فضفاض دومنا رضرورة، وقال إنه يشعر بالقلق إزاء ما يعنيه عبء اإلبالغ الزائد على البلدان اليت 

مل يف إمكان أن يساعد فريق التقييم العلمي وفريق تقييم تُنتج أيّا  من املواد ذات الصلة. وأعرب أيضا  عن األ ال
 اآلثار البيئية يف أية مناقشة بشأن مشروعي املقّررين كليهما.

وأعرب ممثلون آخرون أيضا  عن االنشغال بأن مشروعي املقّررين، يف حني يتناوالن مسائل هامة، قد  - 13
مشروعي املقّررين حلني أن يقدِّم فريق التقييم العلمي  يتسمان بأهنما فضفارضان، واقرُتح أيضا  تأجيل مناقشة

. وأعرب ممثلون آخرون عن القلق 1175وفريق تقييم اآلثار البيئية تقريريهما اخلاصني بالتقييم الكامل يف سنة 
 إزاء األعباء اإلرضافية احملتملة على البلدان ذات القدرات احملدودة.

ينبغي مناقشتهما على اإلطالق، قائال  إهنما يقعان خارج نطاق  ن مشروعي املقّررين الوقال ممثل إ - 12
 بروتوكول مونرتيال، الذي ال ينظِّم سوى إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لألوزون، وليس إنتاجها املشرَتك، وال

ربون نوِقش كمادة وسيطة. وقال أيضا  إن التفاوت يف انبعاثات رابع كلوريد الك  هاإنتاجها الفرعي أو استخدام
وأن مشروعي املقّررين املقّدَمني من االحتاد  1177بشكل ُمَطوَّل يف االجتماع الثالث والعشرين لألطراف يف عام 
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األورويب يبدو أهنما ال يضيفان شيئا  جديدا . وميكن للبلدان املعنية بشأن هذه املسائل أن تعاجلها على املستويني 
عدل للصناعة يف البلدان النامية أن توجد األطراف حالة عدم يقني بشأن ولن يكون من الالوطين واإلقليمي. 

واقرَتح أيضا  عدم مناقشة مشاريع مقررات تُعَترب يف جوهرها هي نفس ما مستقبل العمليات اليت تستخدمها. 
 جاء يف مقررات سابقة.

كول مونرتيال، على النحو وأعرب ممثل آخر عن اختالفه يف الرأي، قائال  إن اهلدف النهائي لربوتو  - 15
 عَرب عنه يف ديباجته، هو مراقبة انبعاثات املواد الكيميائية اليت تستنفد طبقة األوزون وإذا كانت االنبعاثات الُـ امل

تزال حتدث بالرغم من التخلُّص التدرجيي من اإلنتاج واالستهالك، فمن الوارضح أهنا مسألة تستحق املناقشة من 
 يتفق على كل شيء يف مشروع املقّررين، فإنه يريد مواصلة مناقشتها مع األطراف املهتمة األطراف. ورغم أنه ال

باألمر. ووافق ممثل االحتاد األورويب على هذا الرأي، مشريا  إىل أن التفاوتات يف االنبعاثات نُوِقشت يف 
 اجتماعات عديدة لألطراف ومن الوارضح أهنا تقع يف نطاق بروتوكول مونرتيال.

وقال ممثل منظمة غري حكومية معنية بالبيئة إن تركُّز رابع كلوريد الكربون يف الغالف اجلوي لوِحظ أنه  - 16
يرتاوح ما بني أربعة وأربعني رِضعف ما ُيستَـَند إليه عند اإلبالغ عن استخدامات املواد الوسيطة. ويف رضوء تزايد 

سيطة، تتعرَّض للخطر كامل مسألة قدرة بروتوكول استخدام مرّكبات الكربون اهليدروكلورية فلورية كمادة و 
 مونرتيال على تنظيم استخدام املواد الوسيطة بشكل فّعال وينبغي معاجلتها كمسألة ملّحة.

ملواصلة مناقشة املشروع.  اقرتح الرئيس املشارك إنشاء فريق اتصالوعقب مناقشة مشروع املقرر األول  - 11
قرتاح فقد قال إن التفاصيل املتعلقة بالرئيسني املشاركني واملسائل األخرى سيتم ونظرا  لعدم وجود اعرتاض على اال

 اإلعالن عنها.
ممثلو االحتاد األورويب واملمثل الذي  يناقشأن وعقب مناقشة مشروع املقرر الثاين اقرتح الرئيس املشارك  – 18

 املمثل واعرتض حراز تقدم هبذا الشأن.مع الرئيسني املشاركني الكيفية األمثل إلمشروع املقرر  علىض رت يع
للقيام توافق يف اآلراء  وجدي ال هملناقشة أي من مشروعي املقررين، قائال  إنإنشاء فريق اتصال على  عندئذاألخري 

ملح الرئيس املشارك إىل أن توافق اآلراء يف هذا السياق ال يتطلب إمجاعا ، مشريا  إىل أن هناك أغلبية أ. و بذلك
مبزيد من التفصيل. وأقر بأنه مل املمثلني الذين أخذوا الكلمة يؤيدون مناقشة مشروع املقرر األول  وارضحة من

 تنقيحهالرغبة يف مناقشة مشروع املقرر الثاين، مقرتحا  أن ينظر االحتاد األورويب يف  منيكن هناك نفس املستوى 
 وإعادة تقدميه يف وقت ما يف املستقبل.

مانة األوزون إن قرار إنشاء فريق اتصال هو ألرضيح، قال كبري املسؤولني القانونيني وردا  على طلب تو  - 19
جوهرية وعموما  ميكن اختاذ القرار فيه باألغلبية. والنتيجة اليت يتوصل إليها أي  كوهنامسألة إجرائية أكثر من  

 ي قرار هنائي.فريق اتصال ميكن بالطبع أن يتم النظر فيها يف اجللسة العامة حيث يتم اختاذ أ
ررضون فيها إنشاء فريق اتصال، قائلني إن القيام اأورد العديد من املمثلني اآلخرين بعد ذلك حججا  يعو  - 81

سابقة  يل مونرتيال وقد يرستوكو للممارسة السابقة لربو أمر خمالف بذلك يف غياب وجود توافق يف اآلراء 
األطراف إلنشاء فريق ني إن فكرة رضرورة وجود اتفاق مجيع سفة. بيد أن ممثلني آخرين اعرترضوا على ذلك قائلمؤ 

تتفق مع املمارسات السابقة يف إطار الربوتوكول. فإنشاء فريق اتصال ال يشكل  ر إال مؤخرا  والاتصال مل تث
الوقت املتاح يف  ي طرف وإمنا هو فرصة ملناقشة اختالفات مبزيد من التفصيل أكثر مما هو ممكن يفأل ا  هتديد

 إذا كان باإلمكان التوصل إىل اتفاق يف اآلراء. ما الستكشافلسة العامة و اجل
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وقفا  صائبا ، سيكون من املرغوب فيه لو أمكن التوصل موقال أحد املمثلني إنه فيما يعد املوقف األخري  - 87
تسود املناقشات  تإىل توافق يف اآلراء بشأن إنشاء فريق اتصال من أجل احملافظة على الروح التعاونية اليت كان

 دائما  يف إطار بروتوكول مونرتيال يف املارضي.
تعليقه يف التقرير احلايل، وأعرب عن قلقه من أن القرار األصلي  أن يسجلطلب ممثل االحتاد األورويب،  - 81

 مثاريكن  الذي اختذه الرئيس املشارك يف هناية مناقشات القرار األول بإنشاء فريق اتصال ملناقشة ذلك املقرر مل
قض بعد ذلك استجابة لالعرتارضات اليت تقدم وصفها واليت جرى اإلعراب أي اعرتاض يف وقت اختاذه ولكنه نُ 

 عنها يف هناية مناقشة مشروع املقرر الثاين.
إجراء مشاورات غري رمسية ورويب وإىل أي أطراف راغبة أخرى طلب الرئيس املشارك إىل ممثل االحتاد األ - 83

 ا  إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء.بينها سعي
نشر تقارير التقييم االحتاد األورويب سوف ينتظر املشاورات أعلن ممثل االحتاد األورويب أن تلك عقب  - 82

قبل العودة لتناول املسائل  1175النهائية من جانب فريق التقييم العلمي وفريق تقييم اآلثار البيئية يف عام 
املمثل أيضا ، مدعوما  مبمثل آخر، الشواغل املشار إليها أعاله بشأن الرجوع عن القرار  . وكرراملذكورة أعاله

 بإنشاء فريق اتصال، وعرب عن أمله يف أال حيدث مثل هذا األمر مرة أخرى.
 المسائل المتعلقة ببدائل المواد المستنفدة لألوزون - واو
)المقرر  قتصادي بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزونالتقرير النهائي لفريق التكنولوجيا والتقييم اال - 7

 )ج(( - )أ( 7، الفقرات الفرعية 42/2
لدى عرض هذا البند الفرعي، ذكر الرئيس املشارك إىل أنه يف أعقاب عرض التقرير األويل لفريق  - 85

الرابع والثالثني للفريق العامل  التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون يف االجتماع
املفتوح العضوية، قدمت األطراف مزيدا  من التوجيهات إىل الفريق بشأن ورضع الصيغة النهائية للتقرير لعررضه 
على االجتماع السادس والعشرين لألطراف للنظر فيه. ويرد امللخص التنفيذي للتقرير النهائي يف املرفق الثاين 

 .UNEP/OzL.Conv.10/2/Add.1-UNEP/OzL.Pro.26/2/Add.1 للوثيقة
قام السيد بول اشفورد، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للرغاوى، والسيد كوجيبريز، والسيد  - 86

روبورتو دى اغويار بيسوتو، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية، 
فوردنيت، الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية للهالونات، بتقدمي عرض عن التقرير النهائي والسيد دانييل ب. 

السادس الذي قدمه الفريق بشأن املواد املستنفدة لألوزون. ويرد ملخص للعرض الذي أعده مقدموه يف املرفق 
 للتقرير احلايل.

ة املقدمة من املمثلني. وبدأ السيد اشفورد وعقب ذلك العرض قدم أعضاء الفريق ردودا  على األسئل - 81
بالرد على األسئلة عن البدائل املتوفرة يف قطاع الرغاوى. وأورضح أن عددا  من البدائل اخلالية من مركبات 

استخدام توسطة احلجم، مبا يف ذلك فلورية مت النظر فيها للمؤسسات الصغرية للغاية والصغرية واملو الكربون اهليدر 
ية املشبعة باألكسجني يف بونر هليدروكركبات ااملبعض التطبيقات و يف  واملاء ثاين أكسيد الكربون عاملبالنفخ 

فورمات امليثيل وامليثانول، غري أن العمليات الصغرية للغاية ال ينتظر أن حتصل على البدائل ذات القدرات 
باشرة وأن هناك أيضا  آثار تتعلق ات اهليدروفلورية مفينياملنخفضة على إحداث االحرتار العاملي مثل األول

كبريا  على اجلهات املصنعة ولذا فقد كان النقاش  بالتكاليف. وأشار إىل أن هذه الشركات الصغرية تعتمد اعتمادا  
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 دائرا  حول تلك اجلهات املصنعة وحول التدابري اليت ميكن اختاذها على ذلك املستوى. أما فيما يتعلق بتسعري
قال إن كيمياء تلك املادة تزيد من صعوبة تصنيعها وبالتايل جتعلها ، HFO1234ze رييدروفلو اهلفني ياألول مركب

أكثر تكلفة من تكلفة التصنيع ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ومركبات الكربون اهليدروفلورية. بيد أن دوائر 
 دروفلورية ولكن بتكاليف أقل.فينات اهلييالصناعة تعمل على مزائج حتقق الفوائد املرجوة من األول

وفيما يتعلق بافرتاض الفريق بشأن موعد تأخر التقليل التدرجيي للبدائل ذات القدرات العالية يف  - 88
ري يف هذا القطاع الفرعي جتإحداث االحرتار العاملي يف القطاع الفرعي لكريستال البولسرتين، قال إنه فيما 

قدرات املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي، املمولة من الصندوق عمليات االنتقال إىل احللول ذات ال
املتعدد األطراف، فإن الشركات املؤثرة املتعددة اجلنسيات مل حتدد بعد التكنولوجيات اليت تود اختيارها. فالفريق 

ق ميكنه، يف ال يزال يقوم بتجميع البيانات وحياول اإلملام بآخر التطورات يف هذه املسألة، وقال إن الفري
عن معدل التخفيض التدرجيي يف هذا التقييمات اليت سيجريها يف املستقبل، أن يضع افرتارضات أكثر تفاؤال  

 القطاع الفرعي.
ما إذا كان الفريق قد نظر يف تطبيق و املورضوعة بشأن أمناط االنتقال وردا  على سؤال حول االفرتارضات  - 89

أن الفريق طبق ختفيضا  تدرجييا  خطيا  يف مجيع القطاعات؛ وبالرغم من ، أورضح للخفضالتكلفة احلدية  منحىن
استخدامه أكثر األحيان لالنبعاثات أكثر من استخدامه لالستهالك، فإنه ميكن النظر يف استخدام منحىن 

رغاوى يف التكلفة احلدية للتخفيض يف التقييمات املستقبلية. وأشار إىل أنه بالرغم من أن أغلبية دوائر صناعة ال
تستخدم حاليا  بدائل ذات قدرات منخفضة على إحداث االحرتار العاملي،  5بلدان األطراف غري العاملة باملادة 

 ية، من قبيل رزاز رغوة البويل يوريثانر لو تزال تعتمد على مركبات الكربون اهليدروف فإن اجملاالت الرئيسية اليت ال
عوبات معينة يف العمليات واإلنتاج ال بد من أخذها بعني االعتبار. ، تواجه صوالبوليسرتين املشكل باالنبثاق

يشهد حدوث خطوات كربى يف املراحل املبكرة وبالتايل فقد افرتض ختفيضا  تدرجييا   نولذا فإن الفريق مل يتوقع أ
ي ميكن أن خطيا  ملدى مخسة سنوات. وصناعة املعدات يف أمريكا الشمالية قد تشهد انتقاال  أسرع، األمر الذ

نظرا  ىل هذا األمر من فرتة إىل أخرى، يربر تغيري افرتارضات التخفيض التدرجيي. وقال إنه ال بد من العودة إ
أصبحت جمدية أكثر  اليتفينات اهليدروفلورية يزدياد املضطرد يف قبول األولاللسرعة التغيريات التكنولوجية وا

 غبة على هامش االجتماع.فأكثر وعرض مناقشة هذا األمر مع األطراف الرا
على الرغم من أن  قال إنهفينات اهليدروفلورية، يوفيما يتعلق بعدم اليقني الذي يكتنف سعر األول - 91

فينات اهليدروفلورية يف االستئثار بسعر مميز، فإن األسعار ميكن أن هتبط يف العرض يالفريق توقع أن تستمر األول
ويوجد حاليا  الكثري من البدائل، وليس من الوارضح بعد الوترية اليت ستسري والطلب وتوافر البدائل املتنافسة. 

 فينات اهليدروفلورية.ينهائي لألولعليها هذه البدائل. ومن مث فإن من الصعب التنبؤ بالسعر ال
ويف النهاية، فإنه يف معرض الرد على سؤال يتعلق بالتوفيق بني تصورات التخفيف من احلدة اليت وردت  - 97

يف التقرير بشأن البدائل للمواد املستنفدة لألوزون، وتقرير فريق املهمة لتجديد املوارد، أكد السيد آشفورد بأن 
وك هنج أوسع إزاء دراسة اهليئتني تعمدتا اختيار عدم تنسيق عملهما، حيث أن الفريق كان يرغب يف سل

 البدائل.
ل بشأن البدائل ألجهزة االستنشاق باجلرعات توب الكلمة للرد على سؤاالسيدة وعندئذ تناولت  - 91

صنِّع الرئيسي ألجهزة االستنشاق باملساحيق اجلافة. وهي البديل ُـ امل ياملقننة يف القطاع الطيب. وقالت إن اهلند ه
الكربون مركبات الرئيسي الذي أمكنه حتاشي استخدام أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة اليت تستخدم 
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أيضا  الرائدة يف استخدام أجهزة  ي. وأن اهلند هر العاملياالحرتاالقدرات العالية على إحداث ذات روفلورية داهلي
االستنشاق اليت تستخدم جرعة واحدة من املسحوق اجلاف الرخيصة الثمن، والفعالة واليت يف متناول اليد، واليت 

ج الربو وأمراض االنسداد الرئوي املزمن تكون اآلن بالفعل حنو مخسني باملائة من سوق أجهزة االستنشاق لعال
بلدان مثل اهلند وبنغالديش، أصبحت أجهزة االستنشاق وحيدة اجلرعة باملسحوق اجلاف  ييف اهلند. فف

السالبوتامول هو العقار الذي يفضله األطباء ملررضاهم األكثر فقرا . والحظت، مع ذلك، أنه يتبقى هناك نسبة 
 كنهم استخدام أجهزة االستنشاق باملسحوق اجلاف.مي الذين ال ىصغرية من املررض

ويف أسئلتهم، أعرب العديد من املمثلني عن قلقهم إزاء فعالية البدائل يف ظروف درجة احلرارة احمليطة  - 93
اعرتف بأن ارتفاع درجات احلرارة احمليطة متثل حتديا ، ولكنه  هاملرتفعة. وأجاب السيد بيكسوتو على ذلك بأن

رجات نتيجة للوترية السريعة للتقدم التكنولوجي. وأورضح أن الفريق قد حبث دغري مستقر املوقف  أكد على أن
 درجة مئوية. 51احلرارة حىت 

ن اهليدروكربونات جُمدية من حيث االقتصاد يف الطاقة، وأهنا قدمت أداء  جيدا  يف درجات احلرارة إوقال  - 92
شتعال، كان البد من تناول مسألة السالمة والنظم على املستوى الوطين، احمليطة املرتفعة. وفيما يتعلق خباصية اال

على الرغم من أن هناك الكثري من معايري السالمة الدولية اليت ميكن استخدامها كمرجع. وأرضاف بأن التربيد 
ن مواجهتها. احمللي هو أحد التطبيقات الذي تناسبه اهليدروكربونات إىل حد بعيد وأنه مل يعد هناك حتديات ميك

وأرضاف أيضا  بأن الربوبني هو بديل جُمدي بالنسبة ألجهزة تكييف اهلواء الصغرية املستقلة مثل نُظم أجهزة 
وميكن استخدام املربدات  باستخدام ذلك املربدبكميات كبرية التربيد املكونة من جزأين، واليت تُنَتج اآلن 

، غري ربيدوميكن استخدام اهليدروكربونات أيضا  يف أجهزة الت .ألغراض السعات األكرب وتركيبها يف أماكن بعيدة
تركيب جهاز فيه أن مثل هذا االستخدام يرهتن بالنظم احمللية، كما ترهتن جوانب السالمة باملكان الذي يتم 

 .ربيدالت
ة وغريها. يف نُظم تكييف اهلواء النقال 1234yfوردا  على سؤال بشأن أداء مركب الكربون اهليدروفلوري  - 95

صرح السيد بيكسوتو بأن معلومات األداء بشأن العديد من البدائل متوافرة وأن األرقام اخلاصة باألداء دائمة 
اختبار جديد، مثل تلك االختبارات اليت جيريها برنامج تقييم بدائل التربيد ويف سياق قيام  التحسن استنادا  إىل

االحرتار العاملي القدرات املنخفضة على إحداث ج للمربدات ذات مشروع تروي’’برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 .‘‘لقطاعات تكييف اهلواء يف البلدان ذات درجات احلرارة احمليطة املرتفعة

ويف النهاية، أورضح أنه عندما يوصف بديل بأنه متوافر جتاريا  وجُمٍد تقنيا  فإن ذلك يعين أن موردي  - 96
 التجاري خيتلف من مربد إىل مربد.يقوموا بتسليمه. والحظ أيضا  أن التوافر النظام ومكوناته يستطيعون أن 

وتساءل العديد من املمثلني بشأن االفرتاض الوارد يف التقرير الذي يتعلق بالتقديرات واإلسقاطات حىت  - 91
 1131-1175يربز بأن الفريق قد اختار فرتة جييف قطاع التربيد وتكييف اهلواء. وأجاب السيد كو  1131

عاما  يف تصور أداء العمل كاملعتاد؛ فقد حيتاج التصور ألن  75 ــــللنظر يف التغريات اليت طرأت خالل فرتة ال
وما بعده، ولكنه يعترب نقطة جيدة للبداية. أما افرتاض أن قطاع تكييف اهلواء الثابت قد  1131يُعدل لعام 

دا  إىل االفرتاض بأن مربدات معينة ذات دالة احرتار عاملي فقد مت اختاذه استنا 1111يتحول إىل بدائل حبلول 
صنِعني سيكونون قد حتولوا بدرجة كبرية إىل تلك ُـ منخفضة سوف تكون متوافرة يف هذا القطاع الفرعي وأن امل

 البدائل حبلول ذلك الوقت.
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بأنه ال توجد بدائل وبصدد إجابته على أسئلة بشأن تطبيقات التربيد البحري، أجاب السيد بيكسوتو  - 98
يربز بأنه على الرغم من أن فرتة طويلة قد جيجُمدية متوافرة حاليا  معتمدة ملثل هذه التطبيقات. وأرضاف السيد كو 

احرتار عاملي يف ظروف ارتفاع درجات احلرارة قدرات منخفضة على إحداث متضي قبل وجود بدائل ذات 
، فإن البحوث ومشروعات البيان العملي تسري إىل األمام بصورة احمليطة، مبا يف ذلك عمليات التعديل التحديثي

 طيبة.
 مناقشة عامة حول التقرير برمته. وبعد األسئلة واألجوبة أعاله بدأت - 99

وقدم ممثل الواليات املتحدة مشروع مقرر قائال  إنه قد اتضح من التقرير واألسئلة اليت أُثريت حوله أن  -711
هبذه املسألة وحاجة إىل مزيد من املعلومات والعمل. وسيطلب مشروع املقرر من فريق هناك اهتماما  كبريا  

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إجراء تقييم لالعتبارات التقنية واالقتصادية املتعلقة بتنفيذ خفض تدرجيي عاملي 
، وحتديثا  13- كربون اهليدروفلوريركب الملركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف ذلك تدابري مراقبة املنتج الفرعي مل

بشأن توزيع بدائل للمواد املستنفدة لألوزون وتكون مالئمة للمنا.، مبا يف ذلك معلومات عن جدواها التقنية 
 سادسواالقتصادية، وتوزيع بدائل مالئمة للمنا. يف املناطق ذات احلرارة احمليطة العالية، لبحثها يف االجتماع ال

 لفريق العامل املفتوح العضوية.والثالثني ل
وشكر مجيع املمثلني الذين أخذوا الكلمة الفريق على العمل الذي قام به إلصدار التقرير الذي يُعد  -717

مصدرا  قيما  ومستقال  للمعلومات، ورضروريا  ملداوالت األطراف. غري أن عدة ممثلني رأوا أن التقرير واملناقشة قد  
اجلديدة،  خلالئطد من املعلومات، مبا يف ذلك، على وجه اخلصوص تكاليف املواد واكشفا عن احلاجة إىل مزي

وصالحيتها التقنية، وقابليتها لالشتعال، ومسيتها، وإجياد بدائل غري عينية ملركبات الكربون اهليدروفلورية، 
 ستمرة يف النضوج.واحتياجات قطاع اخلدمات، والتكاليف احملتملة يف املستقبل نظرا  ألن التكنولوجيات م

وقال أحد املمثلني إنه بينما تُعد التصورات اليت عررضها الفريق مفيدة للغاية، فإن هناك حاجة إىل صورة  -711
 أكثر اكتماال  عن اخلطوات الفردية وآثارها من حيث التكلفة، والتنظيم، والتحديات اليت سيلزم التغلب عليها.

ريق أورضح أن البدائل ال تزال غري متاحة جلميع االستخدامات، وقال بعض املمثلني إن تقرير الف -713
وخاصة بالنسبة للبلدان ذات درجات احلرارة احمليطة العالية واملرتفعة، وأن املعلومات املتعلقة مبسائل من قبيل 

عن  فعالية التكلفة واألمان ليست متوفرة إىل حد كبري. واعرتض أحد املمثلني على إجراء مزيد من الدراسات
هذا املورضوع قائال  إن مركبات الكربون اهليدروفلورية ليست مواد مستنفدة لألوزون، وال ينبغي تناوهلا يف إطار 

 بروتوكول مونرتيال.
غري أن ممثلني آخرين قالوا إن التقرير أورضح يف الواقع أن هناك طائفة واسعة من البدائل املتاحة ملعظم  -712

إنه يأمل يف أن  5يدروفلورية. وقال أحد ممثلي األطراف العاملة مبوجب املادة استخدامات مركبات الكربون اهل
يف صدارة مستخدمي بدائل مركبات الكربون اهليدروفلورية، وأن  5تكون األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

اث الصندوق املتعدد األطراف سيقدم مساعدة مالية كافية إلدخال بدائل ذات قدرة منخفضة على إحد
، وخاصة بالنسبة للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم 5األطراف العاملة مبوجب املادة  بلدان االحرتار العاملي يف

 وقطاع اخلدمة.
عة لالحتاد األورويب، واليت قال واسرتعي ممثل االحتاد األورويب االهتمام إىل الئحة الغازات املفلورة التاب -715

يف املائة  19وستؤدي إىل خفض يف االستخدام بنسبة  1175كانون الثاين/يناير   نه سيبدأ نفاذها بالكامل يفإ
. وقد قدم االحتاد األورويب املعلومات اليت استندت إليها الالئحة واليت تورضح كيفية التخلص 1131حبلول عام 
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الحتاد أيضا  يف إجراء . وقد شرع ا79/6التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية مبا يتفق مع متطلبات املقرر 
حبث عن توافر بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية الستخدامها يف حاالت درجات احلرارة احمليطة املرتفعة، 
وسيتاح موجز هلذا البحث على املوقع الشبكي ألمانة األوزون. وقال أيضا  إن تقرير الفريق أكد أن البدائل 

ة الستخدامات كثرية ومتكن األطراف من مواصلة منوها والتفكري يف التخلص متاح ةملركبات الكربون اهليدروفلوري
منها تدرجييا  يف استخداماهتا؛ وقد أوجز االحتاد األورويب هذا النهج الذي يعتقد أنه واقعي وفعال ونزيه يف وثيقة 

 .(UNEP/OzL.Pro.26/INF/7)املعلومات 
ته الواليات املتحدة، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع ورحب بعض املمثلني مبشروع املقرر الذي قدم -716

ممثلني آخرين لتحسينه. غري أن آخرين اعرترضوا، قائلني إنه ال ينبغي لألطراف أو فريق التكنولوجيا والتقييم 
لة ؛ فاألولوية بالنسبة لألطراف العامةالكربون اهليدروفلوريركبات االقتصادي أن يعملوا بشأن املسائل املتعلقة مب

فلورية، وأن احلديث عن التخلص  تتمثل يف التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية 5مبوجب املادة 
 التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية سابق ألوانه متاما .

بون وأعرب ممثلون آخرين عن معاررضتهم قائلني إنه من املهم جتنب التخلص التدرجيي من مركبات الكر  -711
فلورية والذي يؤدي إىل زيادة االعتماد على مركبات الكربون اهليدروفلورية، وما حيدث من آثار  اهليدروكلورية

مناخية سلبية. مع أنه كانت هناك أوجه عدم يقني عن تطوير البدائل، إال أن هذا األمر يعترب مهما  بصورة 
على إصدار تقارير عن العديد من املوارضيع املختلفة.  فورية. وعالوة على ذلك، فقد أكد الفريق أنه قادر متاما  

ويف حني أن مشروع املقرر سيستفيد من إجراء قدر من إعادة الصياغة، إال أنه مماثل ملقرر اعتمد بالفعل يف 
، وأنه من الضروري بالنسبة لألطراف إعطاء توجيهات للفريق بشأن عمله يف 1173اجتماع األطراف يف عام 

نسبة هلذه املسألة. وأكد أحد املمثلني على أمهية أداء البدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية يف املستقبل بال
 درجات احلرارة احمليطة املرتفعة كما أورضح مشروع املقرر.

وقال الرئيس املشارك، ملخصا  اآلراء اليت مت اإلعراب عنها، إنه من الوارضح أن هناك رغبة كبرية يف أن  -718
يق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي العمل بشأن البدائل للمواد املستنفدة لألوزون، خاصة بالنسبة يواصل فر 

برئاسة السيدة األطراف على إنشاء فريق اتصال  تللمسائل اليت ُحددت يف األسئلة املوجهة إىل الفريق. واتفق
 بشأن عمله يف املستقبل. ت للفريقإلعداد مشروع مقرر حبيث يقدم توجيهاأليس غوستاد )النرويج( 

اتفق على مشروع مقرر. اته و مناقشبأن الفريق أكمل رئيس فريق االتصال االجتماع أبلغ وعقب ذلك،  -719
 اجلزء الرفيع املستوى.ووافقت األطراف على عرض مشروع املقرر للنظر فيه واعتماده يف 

ول عن المواد المستنفدة لتعزيز التح 71/2من المقرر  1ها األطراف عن تنفيذها للفقرة تمعلومات قدم - 4
 (3الفقرة ، 42/2ما يقلل إلى الحد األدنى من اآلثار البيئية )المقرر لألوزون ب

وأشار الرئيس املشارك إىل أن الفريق العامل املفتوح العضوية قد نظر يف اجتماعه الرابع والثالثني يف  -771
، وُشجعت األطراف مبقتضاها على 79/6من املقرر  9لفقرة طرفا  عن تنفيذها ل 72املعلومات اليت قدمها 

فلورية تقلل إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية، وخاصة اآلثار  الرتويج الختيار بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية
ت األمانة على املنا.، وتليب االعتبارات الصحية واعتبارات السالمة واالعتبارات االقتصادية األخرى. وقد أعد

، وكذلك جتميعا  للمقرتحات املقدمة من ستة أطراف آخرين (UNEP/OzL.Pro.26/9)موجزا  هلذه املعلومات 
لكي ينظر فيها االجتماع  (UNEP/OzL.Pro.26/INF/4)وردت بعد االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل 

 السادس والعشرون لألطراف.
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كلم بالنيابة عن جمموعة من البلدان، إن الوثيقة اليت أعدهتا األمانة وقال أحد املتحدثني، الذي ت -777
قدمت معلومات مفيدة عن إجراءات األطراف لتجنب البدائل ذات القدرة املرتفعة على إحداث االحرتار 

ق وثيقة الصلة بتقرير فري االعاملي عند تنفيذ االنتقال من املواد املستنفدة لألوزون، واليت من الوارضح أهن
 ليت ينبغي أن تُثري هذا التقرير.التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وا

 طراف علما  باملعلومات املقدمة.وأحاطت األ -771
 التعديالت المقترحة على بروتوكول مونتريال -زاي 

تتضمن  أشار الفريق املشارك إىل أنه قد ُقدم إىل األمانة مقرتحان يهدفان إىل تعديل بروتوكول مونرتيال -773
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروفلورية، وذلك وفقا  ألحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول أحكام بشأن 

(، واآلخر مقدم من ‘‘كا الشماليةيمقرتح أمر ’’مونرتيال، أحدمها مقدم من كندا واملكسيك والواليات املتحدة )
يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، واليات ميكرونيزيا املوحدة. وقد نوقش املقرتحان 

 وقد نوقشت مقرتحات مماثلة يف عدة اجتماعات أخرى لألطراف.
وقدمت ممثلة كندا مقرتح أمريكا الشمالية، قائلة إنه على مدى السنوات الست اليت ُقدمت خالهلا  -772

املزيد من املعلومات عن بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مقرتحات مماثلة، متت مناقشة هذا املقرتح، وأُتيح 
مبا يف ذلك عن توافرها وتكلفتها، واتضح أن التأجيل يف تعديل الربوتوكول لكي يتناول مركبات الكربون 
اهليدروفلورية سيعمل فقط على زيادة التكاليف على املدى الطويل، وأن بروتوكول مونرتيال هو اآللية األكثر 

عالية لتناول مركبات الكربون اهليدروفلورية، وأن اعتماد أرقام مستهدفة عاملية وارضحة هو أفضل السبل لتحفيز ف
الصناعة من أجل تطوير بدائل ملركبات الكربون اهليدروفلورية واستخدامها جتاريا . وهناك تدابري أخرى قليلة ميكن 

 بطريقة فاعلة من حيث التكلفة. احلراري االحتباسأن حتقق خفضا  مماثال  يف انبعاثات غازات 
للتخلص التدرجيي من مركبات الكربون معا  القدرة التقنية والقانونية بالربوتوكول تتمتع هيئات و  -775

اهليدروفلورية، وأن األطراف تتحمل املسؤولية عن متابعة ذلك، نظرا  ألن التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة 
إىل سرعة استخدامها. وقد اعتمدت بلدان كثرية لوائح وطنية،  هو الذي أدىوتوكول لألوزون يف إطار الرب 

والتزمت مبراقبة مركبات الكربون اهليدروفلورية، وقد أصدر زعيما الصني واهلند بيانات رفيعة املستوى تعرتف 
اجملزأة ال تكفي لضمان توافر بأمهية هذه املسألة وإمكانية استخدام بروتوكول مونرتيال، غري أن التدابري الوطنية 

البدائل على املستوى العاملي. ولدى األطراف شواغل حقيقية بشأن املقرتح، واقرتحت، التزاما  بروح بروتوكول 
مونرتيال، وتقليده باختاذ مقررات بتوافق اآلراء بناء  على االحرتام والتفاهم املتبادلني، إنشاء فريق اتصال ملناقشة 

 املقرتح بالكامل.
ممثل اهلند إىل ما جاء يف البيان الذي أصدره زعيما الواليات املتحدة واهلند يف أيلول/سبتمرب شار وأ -776

أشار الزعيمان إىل بيانات سابقة ثنائية متعددة األطراف بشأن التخلص التدرجيي ’’على النحو التايل:  1172
خدام مؤسسات ودراية بروتوكول مونرتيال لتخفيض باحلاجة إىل است امن مركبات الكربون اهليدروفلورية. واعرتف

استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروفلورية، مع مواصلة اإلبالغ عن الكميات املخفضة مبوجب اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا. وحصرها. وتعهدا باختاذ ترتيبات عاجلة لعقد اجتماع لفريق املهام الثنائي 

هلما واملعين مبركبات الكربون اهليدروفلورية قبل االجتماع التايل لربوتوكول مونرتيال من أجل مناقشة مسائل التابع 
من قبيل السالمة، والتكلفة، واحلصول التجاري على تكنولوجيات جديدة أو بديلة إلحالل مركبات الكربون 
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ية ملواجهة التحدي الذي تشكله مركبات الكربون اهليدروفلورية. وسيتعاون اجلانبان بعد ذلك بشأن اخلطوات التال
 ‘‘اهليدروفلورية بالنسبة لالحرتار العاملي.

ن االقرتاح املقدم من أمريكا الشمالية من شأنه أن يُؤدي إىل تفادي ما إوقال ممثل الواليات املتحدة  -771
 1151راري حبلول عام الحتباس احلاغازات ن مكافئ ثاين أكسيد الكربون من جيجا طن م 91يقدر بنحو 

من األطراف. كما سلط الضوء على اإلجراءات اليت اختذهتا الواليات املتحدة  711وأيده يف ذلك أكثر من 
لتنظيم استخداماهتا من مرّكبات الكربون اهليدروفلورية بتطبيق قاعدتني جديدتني اعتمدهتما يف األشهر األخرية، 

موعات االتصال الشواغل اليت أثارهتا الدول النامية بشأن مدى توافر وأكد على رغبته يف أن تُناقش يف إحدى جم
وفعالية تكاليف وسالمة بدائل مرّكبات الكربون اهليدروفلورية، وبوجه خاص يف البلدان ذات درجات احلرارة 

ورية على احمليطة العالية، وكذلك مناقشة خطوط األساس، وتأثري التخفيض التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروفل
التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، والعالقة بني بروتوكول مونرتيال واالتفاقية اإلطارية 

وقال أيضا  أن على األطراف أن تنظر يف تنظيم اجتماع  .بشأن تغري املنا.، ومدى توافر الدعم املايل الكايف
، باالقرتان مع حلقة عمل بشأن بدائل مركبات 1175بيع عام إرضايف للفريق العامل املفتوح العضوية يف ر 

لك تعديل ذالكربون اهليدروفلورية للنظر يف مجيع املسائل املتعلقة بإدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا يف 
 بروتوكول مونرتيال.

ع يف استخدام مرّكبات الكربون قدم ممثل واليات ميكرونيزيا املوحدة اقرتاح بالده، قائال  إن النمو املتوق -778
ما قد  اهليدروفلورية ال يهدد فحسب مبحو املكاسب اليت حتققت مبوجب بروتوكول مونرتيال ولكنه ُيضعف أيضا  

املقبلة مبوجب اتفاقية تغري املنا.؛ فقد تُزيد مرّكبات الكربون  األربعني عاما   - يتحقق من تقدم خالل الثالثني
درجة مئوية حبلول هناية هذا القرن. وأنه سيكون  1.5ع درجات احلرارة بنسبة تصل إىل اهليدروفلورية من ارتفا 

من غري املعقول أن خيلق بروتوكول مونرتيال مشكلة أكرب بالنسبة للنظام املناخي عندما يكون يف حدود قدرته أن 
من شأنه أن  ،ير امللكيوحسب ما أكد الوز  اعتماد أي تعديل، يُنفذ احلل. وعالوة على ذلك، وأشار إىل أن

 .لتحقيق نتيجة ناجحة بالنسبة ملفاورضات املنا. كبريا    يوفر زمخا  
لصاحل اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، متثل  ا  متزايد ا  دولي ا  أن هناك إمجاع وكان وارضحا   -779

، 1171مم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام يف ورضع الضوابط الوطنية، وتقدمي احلوافز املالية ويف نتائج مؤمتر األ
. وكان من الوارضح أن بروتوكول مونرتيال هو 1172واملؤمتر الدويل الثالث للدول اجلزرية الصغرية النامية يف عام 

األكثر مالءمة  ألخذ زمام املبادرة يف تنفيذ خفض تدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، ومن مث كان يقرتح 
ويف وقت  5لألطراف غري العاملة مبوجب املادة  1171ل زمين للتخلص التدرجيي يبدأ من عام ورضع جدو 

. وإن أي طرف من األطراف العاملة مبوجب 5الحق، حُيدد عن طريق التفاوض، لألطراف العاملة مبوجب املادة 
املطلوب سيظل مؤهال  يقوم باخلفض التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروفلورية يف وقت سابق من  5املادة 

للحصول على املساعدة املالية. واعرتف بأن هناك الكثري من القضايا اهلامة األخرى قد أُثريت، ويرى أن من 
 .األفضل تناوهلا يف سياق احدى جمموعات االتصال الرمسية

وجه التآزر بني نه سيحفز االبتكار ويُعزز من أديف، املشارك يف تبين االقرتاح، إوقال ممثل جزر املل -711
املنا. ومحاية طبقة األوزون. وأشار إىل أن االقرتاح ليس بإجراء ختلص مرحلي مفاجئ من مرّكبات الكربون 
اهليدروفلورية ولكن بإجراء خفض تدرجيي هلا. وأرضاف أن البنية التحتية اليت يتمتع هبا بروتوكول مونرتيال اليت 

 اإلدارة الفعالة، إرضافة  إىل ما لديه من وفرة اخلربة يف اجلوانب العلميةتشمل أفرقة اخلرباء، والشبكات اإلقليمية و 
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واالقتصادية والفنية هلذه املشكلة، جعلت منه األكثر مالءمة  لتويل مهمة معاجلة مرّكبات الكربون اهليدروفلورية. 
 وأن األطراف ليس لديها ترف تأجيل القضية على أمل أهنا سوف تزول من الوجود.

علن ممثل االحتاد األورويب أن الطرف الذي مُيثله كان قد ناقش هنجا  خيتلف اختالفا  طفيفا  مع وأ -717
اليت تتضمن اقرتاحا  بورضع جدول زمين  (UNEP/OzL.Pro.26/INF/7)األطراف األخرى، وَقدَّم ورقة النقاش 

نهم يُنظمون بالفعل استخدام ، وكثري م5طموح للخفض التدرجيي بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة 
، فنظرا  للشواغل بشأن توافر البدائل، تقرتح 5. أما األطراف العاملة مبوجب املادة بات الكربون اهليدروفلوريةمركّ 

باإلرضافة إىل  بات الكربون اهليدروفلورية، وكذلك استهالك مركّ بات الكربون اهليدروفلوريةالورقة جتميد إنتاج مركّ 
، على أن تتبعه يف وقت الحق مناقشة بشأن اجلدول 1179اهليدروكلورية فلورية، بدءا  من عام  مركبات الكربون

 الزمين للخفض التدرجيي.
هنم حياولون إوهنأ العديد من املمثلني ُمقدمي التعديالت إلصرارهم على متابعة هذه القضية، قائلني  -711

مرّكبات الكربون اهليدروفلورية، كما هو مبني يف  االستجابة لكل الشواغل، وشددوا على أن 1119منذ عام 
الحتباس احلراري، اغازات صاحبة معدل الزيادة األسرع يف  تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، هي الفئة

 سيما يف جمال التربيد وتكييف اهلواء. حيث يتنامى الطلب عليها وال
امية على االستضعاف املفرط الذي تعاين منه بلداهنم إزاء تغري وشدد ممثلو الدول اجلزرية الصغرية الن -713

املنا. ومن مث احلاجة إىل اختاذ إجراءات على وجه االستعجال؛ فاملشكلة ال ميكن تفاديها. وأوجز بعضهم 
ون اخلطوات اليت يتخذوهنا بالفعل لتعزيز تطبيق التقنيات الصديقة للبيئة عند التخلص التدرجيي من مركبات الكرب

 اهليدروكلورية فلورية.
أعرب العديد من املمثلني عن معاررضتهم إلجراء أي مناقشات أخرى للمقرتحات املتعلقة باخلفض  -712

التدرجيي ملرّكبات الكربون اهليدروفلورية وإلنشاء فريق اتصال. وأن النقاش حول تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم 
ئل مرّكبات الكربون اهليدروفلورية متوفرة فقط بتكلفة عالية، وهي يف كثري االقتصادي أبرز حقيقة مفادها أن بدا

سيما  من األحيان قابلة لالشتعال أو سامة وال تتوفر على اإلطالق بالنسبة للعديد من االستخدامات، وال
اهليدروفلورية،  . ففي حالة َتقرَّر اخلفض التدرجيي ملرّكبات الكربوناحلجم بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

على منتجات باهظة الثمن يُنتجها عدد قليل من  5سوف تعتمد الصناعة يف البلدان العاملة مبوجب املادة 
 الشركات املصنعة للمواد الكيميائية اليت تنتج بدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية.

تتوفر بعد لالستخدام يف البلدان ذات درجة ن التكنولوجيات املناسبة مل وقال العديد من املمثلني إ -715
عتمدة مؤخرا  بشأن استخدامات مواد التربيد القابلة ُـ احلرارة احمليطة املرتفعة. وعالوة على ذلك، فاملعايري الدولية امل

لالشتعال َقصرت استخدام اهليدروكربونات على أنظمة تكييف اهلواء وهي من الصغر حبيث ال يكون هلا تطبيق 
 .يف هذه البلدانواسع 
، وهي 5والتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف البلدان العاملة مبوجب املادة  -716

يف بدايتها، مُيثل حتديا  كبريا ، بل التحدي األكثر إحلاحا  بكثري من معاجلة مركبات الكربون اهليدروفلورية. وعالوة 
ت الكربون اهليدروفلورية كان يسبب حالة من عدم اليقني للصناعة مما يعرقل على ذلك، فإن النقاش حول مركبا

اعتمادها كبدائل ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، على الرغم من احلاجة إليها يف تنفيذ خطط إدارة 
عاملة مبوجب ن بعض األطراف الإالتخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقال ممثل آخر 

، يتم دفعها بالفعل من خالل خططها إلدارة التخلص التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 5املادة 



UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10 

25 

إىل اعتماد بدائل منخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي، وكثري منها غالية الثمن وبعضها مل يتم حىت 
 .5دة اختباره يف البلدان غري العاملة مبوجب املا

وال مُيكن لألطراف، إن مل تكن على يقني من قدرهتا على تلبية االحتياجات املستقبلية، أن ُتوافق على  -711
قرتحة. وأشار البعض إىل أن اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية حُتركه اعتبارات سياسية ُـ التعديالت امل

لتخلص التدرجيي من مركبات الكربون الكلورية اما قررت األطراف عند ن البدائل كانت أكثر توافرا  إوقال آخر 
فلورية. ومع ذلك، أشار ممثل آخر إىل أن عددا  قليال  من البدائل كان متوفرا  عند التفاوض بشأن بروتوكول 

 تطوير املزيد منها. حيفزمونرتيال، وأن اعتماد تطبيق جداول الرقابة يف إطار الربوتوكول قد 
ممثلون آخرون أن عددا  متزايدا  من البلدان تعتمد لوائح وطنية للتحكم يف استخدامات وتنامي  وأورضح -718

مركبات الكربون اهليدروفلورية. بيد أن هذه التشكيلة من الُنهج ال ميكنها تنشيط االبتكار الصناعي يف تطوير 
من تكاليف التحول. وأورضح ممثلون عن  بدائل مبثل الفعالية اليت ميكن لنهج عاملي أن يطورها، كما أهنا ستزيد

الصناعة أن تلقيهم ألي إشارة عاملية قوية من شأنه أن مُيكنهم من زيادة االستثمار يف تطوير البدائل. وأظهرت 
 .جتربة االحتاد األورويب أن الصناعة سوف تستجيب لالئحة جديدة

ا يف ذلك بدائل لالستخدام يف درجات وعالوة على ذلك، جيري حاليا  عمل رضخم لتطوير البدائل، مب -719
أن الطرف الذي مُيثله قد كلف بإجراء البحوث حول هذا إىل احلرارة احمليطة املرتفعة. وأشار ممثل االحتاد األورويب 

 .توصل إليها من خالل املوقع الشبكي ألمانة األوزونمت الاملورضوع، ومت توفري النتائج اليت 
البنية التحتية الالزمة لدعم اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية، مبا  ميتلك بروتوكول مونرتيال -731

واليقني واحلوافز جلميع األطراف بغية الوفاء  5يف ذلك إيالء اعتبار خاص لألطراف العاملة مبوجب املادة 
من العمل يف ذات  ما  عا 15بالتزاماهتا. وللربوتوكول آلية متويل مؤكدة تعمل مبرونة وسرعة، ويتمتع خبربة 

 القطاعات اليت ُتستخدم فيها مركبات الكربون اهليدروفلورية.
وأشار العديد من املمثلني إىل أن توفري املساعدة املالية الكافية من خالل الصندوق املتعدد األطراف  -737

 .رونه رضروريا  سيكون أمر رضروريا  وأن على ُمقدمي التعديالت أن يُبينوا مستوى الدعم املايل الذي ي
هذا، وسلط العديد من املمثلني الضوء على مسائل قانونية حول العالقة بني بروتوكول مونرتيال  -731

 هيوليمتوز/واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا. اليت يشعرون بأهنا مل حتسم بعد، سواء يف حلقة العمل املعقودة يف 
ينبغي له أن  أو يف هذا االجتماع، ُمعربني عن أن بروتوكول مونرتيال البشأن إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية 

يتوىل مسائل تقع رضمن نطاق االتفاقات الدولية األخرى. حيث ميكن لألطراف اليت يشغلها أمر مركبات 
األطراف، الكربون اهليدروفلورية أن تُعاجلها من خالل االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا.، واليت ينضم هلا نفس 

وميكن أن تسهم يف صندوق املنا. األخضر اجلديد. وعالوة على ذلك، فإن معاجلة مركبات الكربون 
اهليدروفلورية يف إطار بروتوكول مونرتيال حيول دون تناوهلا يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا.. وجيب أن 

طبقة األوزون وليس السعي لتنويع أنشطته. وقال أحد  حيتفظ بروتوكول مونرتيال برتكيزه الناجح على استنفاد
املمثلني إن السؤال الرئيسي جيب أن يُطرح عن الطريقة املثلى لضمان الدعم املتبادل لالتفاقيتني. وإذا كانت 

عما إذا   مركبات الكربون اهليدروفلورية ستخضع للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال، ميكن لألطراف النظر أيضا  
رتوجني أو سادس فلوريد الكربيت، ختضع هي ي، مثل ثالثي فلوريد الناالحتباس احلراريغريها من غازات كان 

 األخرى للرقابة.
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كان من املقرر أن يشهد اتفاقا  بشأن إطار دويل جديد   1175ن عام إوقال أحد املمثلني، ُمشريا  إىل  -733
اقشة مركبات الكربون اهليدروفلورية إىل أن تُعلن نتيجة تلك ملعاجلة تغري املنا.، أنه سيكون من األفضل إرجاء من

املفاورضات. وأشار ممثل آخر، مع هذا، إىل أن معاررضي التعديل قدموا نفس احلجة عدة مرات من قبل فيما 
يتعلق باجتماعات سابقة أثناء مفاورضات املنا.. ويف هذه األثناء، ازداد معدل استخدام مركبات الكربون 

رية بشكل حاد. وكلما طال انتظار األطراف لبدء اخلفض التدرجيي ملركبات الكربون اهليدروفلورية،  اهليدروفلو 
 كلما ازداد األمر صعوبة وتكلفة.

وأكد أحد املمثلني من جديد اقرتاحه، الذي قدمه أوال  يف حلقة عمل إدارة مركبات الكربون  -732
أمانة األوزون وأمانة تغري املنا. مناقشة مشرتكة بشأن هذه املسألة.  ، بأن تعقدمتوز/يوليهاهليدروفلورية املنعقدة يف 

 واقرتح ممثل آخر إنشاء فريق اتصال مشرتك بني األطراف يف االتفاقيتني.
وقال أحد املمثلني إنه، حيث أن للبلدان النامية يف ظل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املنا.  -735

إىل بروتوكول  يةاهليدروفلور الكربون ط، فإن البلدان الصناعية، عن طريق حتويل مركبات التزامات طوعية فق
مونرتيال، ستكون قد قامت فعليا  بتحويل االلتزامات إىل البلدان النامية. وجادل ممثل آخر بأنه يف حني أن 

متباينة وفقا  لقدرات كل وإن كانت االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا. أُبلغت مببدأ مسؤوليات البلدان املشرتكة 
منها، فإنه ال ميكن أن يقال نفس الشيء على بروتوكول مونرتيال. ومل يوافق ممثل آخر على ذلك، مشريا  إىل أن 

متباينة يتجسد بشكل كامل يف وإن كانت يعرتفون بأن مبدأ املسؤوليات املشرتكة  5العديد من أطراف املادة 
 ونرتيال.تصميم وتنفيذ بروتوكول م

إيل بروتوكول مونرتيال لن تسبب أي  يةاهليدروفلور الكربون وقال ممثلون آخرون، إن إرضافة مركبات  -736
انتقال للمسؤوليات بعيدا  عن االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا.. وتكمن جتربة بروتوكول مونرتيال يف السيطرة 

فقط. ويف كل  االنبعاثاتطارية بشأن تغري املنا. تتحكم يف على اإلنتاج واالستهالك، يف حني أن االتفاقية اإل
ن مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا. للسيطرة على مركبات األحوال، فإنه مل يُتخذ أي إجراء حىت اآل

بسبب جهود بروتوكول مونرتيال للتخلص  يةفلور كربون اهليدرو المركبات . وقد أُدخلت يةفلور اهليدرو كربون ال
التدرجيي من املواد املستنفدة لطبقة األوزون، ويقع على الربوتوكول واجب أخالقي يتمثل يف السيطرة على تلك 
املواد. وأرضاف أحد املمثلني أن األطراف يف االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا. دعوا األطراف يف بروتوكول 

، مما يوحي بأن بروتوكول مونرتيال ميكن أن يقوم  يةلور فكربون اهليدرو المركبات مونرتيال للنظر يف السيطرة على 
بتطوير أوجه التآزر مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنا. فيما يتعلق مبسؤوليتهما املشرتكة عن 

 .يةفلور كربون اهليدرو المركبات 
خالل االجتماع  يةفلور اهليدرو  كربونالمركبات وقال بعض املمثلني إن حلقة العمل املعنية بتدبر أمر  -731

مركبات الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية قد أظهرت أنه ال يوجد أي عائق قانوين ملعاجلة مسألة 
من اتفاقية فيينا على التزام مجيع األطراف  1يف إطار بروتوكول مونرتيال. وقد نصت املادة  يةفلور كربون اهليدرو ال

يال بأن تتجنب عملية التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لطبقة األوزون أي آثار سلبية يف بروتوكول مونرت 
مركبات على البيئة، مبا يف ذلك األمور املتعلقة باملنا.، وقد وفر ذلك بشكل وارضح صالحية التصرف بشأن 

متكرر على مدى السنوات يف إطار بروتوكول مونرتيال. وقد أثريت هذه النقطة بشكل  يةفلور كربون اهليدرو ال
غري ملزم. وأرضاف  الست املارضية، ومل يورضح أي معارض للتعديالت يف أي وقت مضى ملاذا اعتقدوا بأن ذلك

مبوجب أي اتفاق دويل  يةفلور كربون اهليدرو المركبات أحد املمثلني بأن البلدان ميكن أن توافق على معاجلة 
 ت الدولية ميت ما أراد أطرافها ذلك.تارونه؛ فمن املمكن تعديل بنود االتفاقياخي
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جتماع األطراف، واملعين بتسريع التخلص التدرجيي من ال 79/6وجادل ممثل آخر قائال ، إن القرار  -738
يف الرتويج  يةفلور كربون اهليدرو المركبات ، قد أوجد بالفعل تفويضا  مبعاجلة يةفلور كلورية كربون اهليدرو المركبات 

اليت تقلل من اآلثار البيئية، وباألخص اآلثار على املنا..  يةفلور كلورية كربون اهليدرو الات ركبملالختيار بدائل 
بنفس الطريقة من قبل اللجنة التنفيذية للصندوق  تُفسَّر دائما   ولكن ممثال  آخر قال، إن قرارات األطراف ال

 .79/6صح هذا على القرار ياملتعدد األطراف، و 
إن أفضل طريقة للمضي قدما  يف املدى القصري تتمثل يف تعزيز قدرة األطراف على وقال أحد املمثلني  -739

بالبدائل ذات إمكانية االحرتار العاملي املنخفضة يف إطار خطط  يةفلور كلورية كربون اهليدرو المركبات استبدال 
ويال  إرضافيا  عن طريق . ولكن هذا سيتطلب متيةفلور كلورية كربون اهليدرو المركبات إدارة التخلص التدرجيي من 

الصندوق املتعدد األطراف، كما سيتطلب نتائج إجيابية يف املناقشات اجلارية بشأن جتديد موارد الصندوق. 
وميكن، بعد ذلك، النظر يف إجراء تعديل يف املدى الطويل، على الرغم من أن العديد من األسئلة ال تزال حتتاج 

حتت كال  يةفلور كربون اهليدرو المركبات املزدوج لفوائد خفض  الحتساباإىل إجابة، مبا يف ذلك كيفية جتنب 
طارين القانونيني. وأرضاف قائال ، إن أنصار التعديالت مل جييبوا بعد على مجيع الشواغل اليت أثارها األطراف اإل

أساس ملزيد من ومفضال  على التعديالت املقرتحة ك ، إال أن اقرتاح االحتاد األورويب كان مشجعا  5 يف املادة
 املناقشات.

، قال ممثل  يةفلور كربون اهليدرو المركبات ويف حماولة لتورضيح ما هو معرض للخطر يف املناقشات بشأن  -721
البيئية غري احلكومية، إن التقييمات العلمية احلديثة أكدت أنه بناء على املسارات احلالية  اتإحدى املنظم

درجات مئوية  2و 3توسطات درجات احلرارة العاملية بنسبة ترتاوح بني لالنبعاثات، فمن املرجح أن ترتفع م
درجة مئوية الالزمة لتجنب نقاط التحول اخلطرية للتغري  1 ــــحبلول هناية القرن، وهذا أعلى بكثري من عتبة ال

س املستوى املناخي الذي ال رجعة فيه. إن الكربونات اهلالوجينية اليت من صنع اإلنسان هي املسؤولة عن سد
، واليت هي من يةفلور كربون اهليدرو المركبات احلايل من التأثري اإلشعاعي، والتوصل إىل اتفاق عاملي للقضاء على 
من االحرتار حبلول هناية هذا القرن. وتقوم  بني أقوى عوامل االحرتار العاملي، قد يؤدي إىل جتنب نصف درجة

لى استخدامها واحتضان التكنولوجيات اجلديدة اخلالية من احلكومات والشركات الكربى بالفعل بالقضاء ع
 يةفلور كربون اهليدرو المركبات ، ولكن هناك حاجة إىل اتفاق عاملي بشأن يةفلور كربون اهليدرو المركبات 

ستخدامات الالستفادة من تلك التحركات وتوفري الثقة للصناعة. وهذه التقنية جاهزة ملعاجلة نسبة كبرية من 
 ؛ وكل ما هو مطلوب يتمثل يف اإلرادة السياسية وااللتزام املايل.يةفلور كربون اهليدرو المركبات 

وقال ممثل منظمة بيئية غري حكومية أخرى، إن الكثري من احللول ذات إمكانية االحرتار العاملي  -727
ها من قبل شركات قتصادية، جيري بالفعل تسويقكما ثبتت جدواها اال  املنخفضة، اليت مت التثبت منها تقنيا  

، وهي تتمتع بالكفاءة يف استخدام الطاقة وباملنافع املناخية. ودعا األطراف إىل العمل 5منضوية ألطراف املادة 
 .يةفلور كربون اهليدرو المركبات يف إطار بروتوكول مونرتيال للتخلص التدرجيي من  معا  

لديهم شكوك حول التعديالت املقرتحة،  إن العديد من املمثلني، مبن فيهم بعض الذين قالوا بأن -721
يؤيدون إنشاء جمموعة اتصال، ويقولون بأهنا ستوفر فضاء  مفتوحا  ملناقشة التعديالت والشواغل اليت أثارهتا بعض 
األطراف. ولكن عددا  من املمثلني قالوا إن الكثري من املسائل القانونية والتقنية بقيت دون إجابة مما ال يسمح 

ق اتصال. ولكنهم قالوا بأهنم سيكونون مستعدين ملواصلة املناقشات غري الرمسية بشأن املسائل املتعلقة بإنشاء فري
 .يةفلور كربون اهليدرو المركبات بإدارة 
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وجادل أحد املمثلني بأن جمموعات االتصال ينبغي أن تقتصر على املسائل ذات الطبيعة التقنية، بينما  -723
سية، مثل هذا املورضوع، ينبغي أن جترى يف جلسة عامة، مما يسمح جلميع الوفود األمور ذات املضامني السيا

باملسامهة. وقال آخر، إن جمموعات االتصال موجودة للموالفة بني املسائل اليت عليها اتفاق من حيث املبدأ، يف 
املزيد من تبادل . إن يةفلور كربون اهليدرو المركبات حني أنه مل يكن هناك أي اتفاق من هذا القبيل بشأن 

 املعلومات سيكون أمرا  ذا قيمة ولكن سيكون من األفضل أجراؤه من خالل ندوة أو حلقة عمل.
وبعد املزيد من املناقشات، وافقت األطراف على إجراء مناقشات غري رمسية بشأن آليات التخلص  -722

، وكذلك مناقشة مجيع 5طراف املادة من قبل أ يةفلور كلورية كربون اهليدرو المركبات التدرجيي املستدام من 
كربون المن قبل مجيع األطراف، وكيفية معاجلة إدارة مركبات  يةفلور كربون اهليدرو المركبات القضايا املتعلقة بإدارة 

. وسيتم تعيني اثنني من امليسرين، وسيقدم امليسران تقريرا  عن نتائج املناقشات إىل 1175يف عام  يةفلور اهليدرو 
 .السيد أوبيد بالوي )جنوب أفريقيا(عامة. وامليسران مها السيد ماكينريين و اجللسة ال

 أجروا املمثلني إن قائال   العامة، للجلسة عنها تقريرا   لوياب السيد قدم الرمسية، غري املناقشات بعد -725
 .املناقشة قيد الوالية جزأي بشأن واسع نطاق على مناقشة
 األطراف يف فلورية اهليدروكلورية الكربون مركبات الستخدام املستدام يالتدرجيلتخلص با يتعلق وفيما -726

كربون ال ملركبات بدائلإىل  فتقارالا بشأن رأيهم عن جمددا   أعربوا املمثلني بعض إن قال ،5 املادة مبوجب العاملة
 جتاريا ، وتوفرها البدائل ةوسالم الطاقة، استخدام يف الكفاءة ذلك يف مبا الضرورية، باملعايري تفيية فلور اهليدرو 

 درجة 21 دون فيما احلرارة درجات عن فضال   العالية، احمليطة احلرارة درجات ذات للبلدان بالنسبة اصوجه خوب
 ال فهو العالية، احمليطة احلرارة درجات يف الغرف يف اهلواء لتكييف كبديل R290 مركب إىل اإلشارة ورغم. مئوية

 بعض وأعرب. احلجم منخفض األسواق إىل نفاذه أن كما املنخفضة، لطاقةا ذات للتطبيقات سوى يصلح
 وإدارةفلورية  يةلور ككربون اهليدرو المركبات  الستخدام التدرجيي التخلص بني التفاعل إزاء قلقهم عن املمثلني

 الكربون تمركبا استخدام من التحول على ترتتب مالية آثار هناك إن قائلني ،يةفلور كربون اهليدرو المركبات 
 أن ميكن اليت اآلثار عن وتساءلوا الطاقة، كفاءة على احملتملة السلبية اآلثار عن فضال   فلورية، اهليدروكلورية

 النامية البلدان إن وقالوا. التدرجيي والتخفيض التدرجيي التخلص أنشطة على املستوردة املعدات إليها تفضي
 حال   وستكفل متوفرة العاملي االحرتار إحداث على القدرة نخفضةامل البدائل أن من واثقة تكون أن إىل حتتاج
 ويف. واملناطق القطاعات كل لتشمل األطراف متعددة احللول تكون أن ينبغي ذلك، على عالوة. األجل طويل
 يةفلور كربون اهليدرو الركبات مب اخلاصة اإلجراءات إرجاء ينبغي أنه املمثلني بعض ذكر الشواغل، هذه رضوء

 .واملناطق القطاعات كل يف كافية بدائل توفر حني إىل الربوتوكول مبوجب
 لكل يستجب مل البدائل عن االقتصادي والتقييم التكنولوجيافريق  تقرير إن املمثلني بعض وقال -721

 ق،الفري إليها توصل اليت النتائج على يوافقون ال إهنم البعض وقال الكافية، البدائل توفر ذلك يف مبا شواغلهم،
 الفريق يقدم أن إىل حاجة هناك ولذلك. بدائل جمموعة من بدال   واحد لبديل بعررضه يتعلق فيما خاصة وبصفة

 .واملركزة الشاملة املشورة من واملزيد والتقنية، العلمية املعلومات من املزيد املستقبل يف
 مبا منها للعديد متوفرة فهي ت،التطبيقا لكل اآلن حىت البدائل توفر عدم رغم إنه آخرون ممثلون وقال -728

 ويف. التربيد أجهزة ومعظم والرغاوي، احلرائق، وإمخاد املتنقلة، اهلواء تكييف وأجهزة واملذيبات، الرذاذ، ذلك يف
كربون المركبات  الستخدام التدرجيي التخلص بدأ عندما احلال عليه كان مما أكثر بدائل اآلن ُتوجد الواقع

كما أن  بدائل، لتطوير الوقت التدرجيي التخلص سيتيح ذلك، على عالوة. تسعيناتال يفالكلورية فلورية 
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 هذه لتطوير الصناعة قطاع حلفز إليه حنتاج ما بالفعل هي مونرتيال بروتوكول مبوجب تُتخذ اليت اإلجراءات
 فإن ولذلك. فاءاتاإلع طريق عن البدائل بتوفر يتعلق فيما الثغرات معاجلة ميكن ذلك، إىل وباإلرضافة. البدائل

 الفكرة يف تشككهم عن آخرون وأعرب. تأخري دون تبدأ أن ميكن مونرتيال بروتوكول مبوجب اإلجراءات
 نقل يزال ال ،فلورية يةلور ككربون اهليدرو المركبات  الستخدام التدرجيي لإللغاء بالنسبة حىت إنه قائلني األخرية،

 .القطاعات بعض يف بالتلكؤ يتسم التكنولوجيا
 اإلطارية املتحدة األمم واتفاقية مونرتيال بروتوكول بني العالقة إزاء قلقهم عن املمثلني بعض وأعرب -729

 من أن رأوا اإلطارية، باالتفاقية مشمولة يةفلور كربون اهليدرو ال مركبات أن إىل اإلشارة ومع. املنا. تغريبشأن 
 على ذلك يف مبا آثار، من ذلك على يرتتب عما تساءلواو  االتفاقية، مبسؤوليات ميس أن مونرتيال بروتوكول شأن
. االتفاقية مع بالتعاون العمل إىل حاجة هناك مث، ومن. باالتفاقية اخلاصة عاثاتنباإل حساب قواعد املثال سبيل
 صراحة تتضمن ألهنا يةفلور كربون اهليدرو المركبات  مسألة ملعاجلة األفضل الصك هي االتفاقية أن أيضا   وُرؤي

 بشأن إجراء أي يف املبدأ هذا إبراز كيفية عن سؤال طُرح كما متباينة، كانت وإن املشرتكة املسؤوليات بدأم
 املعاهدات بني التداخل أن رأوا آخرين ممثلني أن غري. مونرتيال بروتوكول مبوجب يةفلور كربون اهليدرو المركبات 

 املتعلق الربوتوكول وبني وروتردام، بازل واتفاقييت الزئبق، أنبش ميناماتا اتفاقية بني الروابط إىل وأشاروا عادي، أمر
 بروتوكول مبوجب اإلجراءات أن وذكروا. للحدود العابر املدى البعيد اجلوي التلوث واتفاقية الثقيلة باملعادن
 املناح. تغريبشأن  اإلطارية االتفاقية على تؤثر لن مونرتيال

 يقضي ثنائي هنج اُقرتح ،1175 عام يف يةفلور كربون اهليدرو المركبات  إدارة تناول بكيفية يتعلق وفيما -751
 آخرين ممثلني أن غري. يةفلور كربون اهليدرو المركبات  الستخدام تدرجيي إلغاء صناديق املاحنني فرادى يُنشئ بأن
 من خليط إىل وسيفضي املعنية، األطراف بني فيما الدبلوماسية العالقات على سيعتمد النهج هذا إن قالوا

 وفعالية مشولية أكثر سيكون فيه كأطراف البلدان كل يضم الذي مونرتيال بروتوكول طريق عن فالعمل. احللول
 .والرتشيد األولويات، وحتديد بالتنسيق، تتسم بطريقة البدائل وتوزيع املالية، املساعدة تقدمي يتيح مما

 يتضمن مفصل تقرير بتقدمي االقتصادي لتقييموا التكنولوجيا فريق تكليف أيضا   املمثلون واقرتح -757
 الوقود، وكفاءة تكلفتها ذلك يف مبا للبدائل، واالقتصادية التقنية اجلدوى بشأن املعلقة املسائل كل عن املعلومات

 زمنية فرتة مدى على يةفلور كربون اهليدرو المركبات  على االعتماد من احلد وجدوى احللول إجياد على الرتكيز مع
 .ةمعقول
 العضوية املفتوح العامل للفريق 1175 عام يف استثنائي اجتماع تنظيم األخرى االقرتاحات ومشلت -751
 املتعلقة املسائل ذلك يف مبا التقنية، املسائل عن عمل وحلقة ،يةفلور كربون اهليدرو المركبات  بإدارة املعين

 البلدان، خمتلف يف والتنوع الصناعة، لقطاع التكنولوجي االستعدادمدى و  العالية، احمليطة احلرارة بدرجات
 مبوجب العاملة األطراف يف فلورية يةاهليدروكلور مركبات الكربون  الستخدام التدرجيي التخلص أمام والتحديات

 الضوء تسلط عروض تقدمي مع الدورات بني الفاصلة الفرتات يف والعمل للقطاعات، أولويات وورضع ،5 املادة
مركبات  إدارة بشأن مناقشات وإجراء معينة، ومناطق ببلدان صلة ذات حلول واقرتاح يات،والتحد املسائل على

 العمل حلقة تطرحها اليت األسئلة على الرد وبوجه خاص إقليمية، شبكة اجتماعات يف يةفلور كربون اهليدرو ال
 مونرتيال بروتوكول والية حبث أيضا   واُقرتح. 1172متوز/يوليه  يف يةفلور كربون اهليدرو المركبات  بإدارة املعنية

 .املنا. تغريبشأن  اإلطارية باالتفاقية لعالقته القانونية واجلوانب
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 لالجتماع األخري اليوم مساء يف املتحدة الواليات ممثل قدم املشارك، امليسر قدمه الذي التقرير وبعد -753
 للمسائل الكاملة اجملموعة املقبلة ماعاتواالجت االجتماع هذا يف ليناقش اتصال فريق إنشاء يقرتح مقرر مشروع

 وفعالية الطاقة، وكفاءة وتكلفتها، البدائل، توفر ذلك يف مبا ،يةفلور كربون اهليدرو المركبات  بإدارة الصلة ذات
 اجلداول ذلك يف مبا مونرتيال، بروتوكول على تعديالت ويقرتح البدائل، هلذه البيئية والفوائد والسالمة، التكلفة،

 مبوجب العاملة األطراف ظروف مراعاة مع يةفلور كربون اهليدرو المركبات  الستخدام التدرجييلتخلص ل يةالزمن
 الصندوق املتعدد طريق عن 5 املادة مبوجب العاملة لألطراف الكايف والتقين املايل الدعم وتوفري ،5 املادة

 عقد إىل أيضا   املقرر مشروع ودعا. املنا. تغريأن بش اإلطارية واالتفاقية مونرتيال بروتوكول بني والعالقة األطراف،
 مباشرة املسائل هذه بشأن النقاش ملواصلة 1175 أبريل/نيسان يف العضوية املفتوح العامل للفريق إرضايف اجتماع

 احلرارة درجات يف التحديات على خاصة بصفة الرتكيز مع البدائل، بشأن يومني ملدة عمل حلقة انعقاد عقب
 أي على باملوافقة األطراف لزمتُ  ال االتصال أفرقة أن على يشدد تورضيح املقرر مشروع وصاحب. عاليةال احمليطة
 .االتصال أفرقة مناقشات من االنسحاب حرية دائما   هلا األطراف وأن نتائج،
 عنها أعربت اليت للشواغل لالستجابة لسعيه املتحدة الواليات ممثل املمثلني من العديد وشكر -752

 مشروع إن املمثلني من العديد وقال. اتصال فريق إلنشاء املعارض موقفهم على صمموا ولكنهم طراف،األ
 يسمح ال متأخر وقت يف االجتماع هذا يف برزت اليت والشواغل أثريت، اليت الشواغل لكل يستجب مل املقرر

 .ملالع حلقة لتنظيم دعمهم عن املمثلني بعض أعرب ذلك، ومع. بتمعن فيها بالنظر
 كثريا   ابتعدت املتحدة الواليات إن قائلني للغاية، ومنصف متوازن املقرر مشروع أن آخرون ممثلون ورأى -755

 اقرتح املقرر مشروع وإن الشواغل، هلذه باالستجابة يتعلق فيما عنه اإلعراب مت الذي األصلي موقفها عن
 مر وعلى. فيه يرغب مورضوع أي ثنائهاأ يف يثري نأ طرف ألي ميكن اليت املستقبل يف للمناقشات إطارا   ببساطة

 ملناقشتها، الفرصة تاحةإو  املعلومات، من املزيد تقدمي إىل وتكرارا   مرارا   األطراف دعت السابقة الست السنوات
 .أخرى مسألة أي على مسبق حكم أي على ينطوي أن دون بالتحديد ذلك على نص املقرر ومشروع

 من سلسلة املتحدة الواليات ممثل اقرتح املعنية، األطراف مع الرمسية غري اقشاتاملن من املزيد وبعد -756
 املقرتح، يف للنظر يكفي ال وقتهم أن إىل جمددا   أشاروا املمثلني من العديد أن غري. املقرر مشروع على التعديالت

 إدراج أن يروا وأهنم يرون، ما حسب العضوية مفتوح فريق بطابع يتسم املقرتح الفريق أن إزاء قلقهم عن وأعربوا
 التدرجييلتخلص ل الزمنية واجلداول ،ةاهليدروفلوري لكربونركبات امل األساس خط مثل ملناقشتها، البنود من عدد
 على أخرى وتنقيحات املناقشات، من املزيد ذلك بعد وجرى. النتائج على مسبق حكم على ينطوي أنه يبدو

 الوقت يف اتفاق إىل للتوصل الضعيف واالحتمال الوقت، لضيق ونظرا  . اقاتف إىل التوصل دون املقرر مشروع
  .االجتماع هذا يف املسألة هذه مناقشة مواصلة عدم املشارك الرئيس قرر املتاح،

إعادة ترشيح وإعادة تعيين الرئيسين المشاركين وأعضاء فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي ولجان الخيارات  -حاء 
 التابعة له التقنية
التكنولوجيا ذَكَّر الرئيس املشارك يف معرض تقدميه هلذا البند الفرعي بأن مسألة تعيني رؤساء فريق  -751

بل الفريق قكان قد مت النظر فيها من التابعة له  التقييم االقتصادي املشاركني وأعضائه وجلان اخليارات التقنية و 
ع والثالثني، والذي قام فيه الفريق بإبالغ األطراف بأنه سيقدم آخر العامل املفتوح العضوية يف اجتماعه الراب

وهي جلنة  - التطورات يف هذا األمر للنظر فيها يف االجتماع احلايل. وقد أكملت ثالثة من جلان اخليارات التقنية
  7ة خدمتهم يف عمليات التعيني لألعضاء اللذين سيبدأون مد -وجلنة التربيد  اهلالونات وجلنة بروميد امليثيل
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وهي جلنة املواد الكيميائية  -. أما اللجان الثالث املتبقية املعنية باخليارات التقنية 1175كانون الثاين/يناير 
. 1172فستختتم عمليات التعيني اليت تقوم هبا حبلول هناية عام  -واللجنة الطبية عنية بالرغاوي لجنة املالو 

جلميع جلان اخليارات التقنية. ومن  1175ألعضاء جدد خالل عام  أن حتدث تعيينات إرضافية وميكن أيضا  
كانون   7ن تتم املواءمة الوثيقة بني حجم العضوية والتوازن اجلغرايف واجلنساين يف الفرتة اليت تبدأ يف أاملتوقع 

رقة العمل الوارد يف تقرير ف 12/8وبني ما أُبْلغت به األطراف يف مقرر الفريق رقم  1175الثاين/يناير عام 
. وأختتم حديثه قائال ، إن املسألة اإلرضافية اليت على األطراف أن ينظروا فيها 1173الصادر يف أيار/مايو عام 

 .1172تتمثل يف انقضاء فرتة التعيني احلالية الثنني من رؤساء الفريق املشاركني يف هناية عام 
أمهية حتقيق التوازن بني اجلنسني يف فريق  وخالل املناقشة اليت تلت ذلك، شدد أحد املمثلني على -758

ينبغي النظر يف متثيل  ه. وقال ممثل آخر إنالتابعة له اخليارات التقنية االقتصادي ويف جلانالتقييم التكنولوجيا و 
البلدان ذات ظروف احلرارة احمليطة العالية يف الفريق ويف اللجان لضمان جتسيد القضايا ذات األمهية بالنسبة 

 البلدان يف عمل تلك اهليئات.لتلك 
 واتفقت األطراف على إجراء مشاورات غري رمسية بشأن هذه املسألة. -759
وعقب تلك املشاورات اتفقت األطراف على إحالة مشروع مقرر بشأن التغيريات يف عضوية فريق  -761

 .التكنولوجيا والتقييم االقتصادي إىل اجلزء الرفيع املستوى للنظر فيه واعتماده
 4172النظر في عضوية هيئات بروتوكول مونتريال لعام  - طاء

طلب الرئيس املشارك إىل اجملموعات اإلقليمية تقدمي ترشيحات إىل األمانة بالنسبة للرؤساء املشاركني  -767
إجراء  إطار للفريق العامل املفتوح العضوية وأعضاء اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف وجلنة التنفيذ يف

 .1175عدم االمتثال لربوتوكول مونرتيال لعام 
وافقت األطراف عقب ذلك على ثالثة مشاريع مقررات بشأن ملء الشواغر يف ثالث هيئات ملواصلة  -761

 النظر فيها واعتمادها يف اجلزء الرفيع املستوى.
 الغ التي تنظر فيها لجنة التنفيذمسائل االمتثال واإلب -ياء 

يسة جلنة التنفيذ تقريرا  بشأن نتائج االجتماعني الثاين واخلمسني والثالث واخلمسني للجنة. قدمت رئ -763
وأوجزت مشروعات املقررات اخلمسة اليت خرجت من هذين االجتماعني، واليت ُعررضت على األطراف يف ورقة 

 قاعة اجتماع.
من بروتوكول مونرتيال.  1وجب املادة تناول مشروع مقرر البيانات واملعلومات اليت تقدمها األطراف مب -762

وكان هناك بلدان وقت انعقاد االجتماع الثالث واخلمسني للجنة مل يقدما بعد بياناهتم: مجهورية أفريقيا الوسطي 
، وسوف ُيشطب امسهما من 1173وليختنشتاين. وعقب االجتماع قدمت ليختنشتاين تقريرا  ببياناهتا عن عام 

 791طرفا  من الـ  796اده. لذلك فإن معدل اإلبالغ كان مرتفعا  جدا ، بعد أن أبلغ مشروع املقرر قبل اعتم
 31حبلول  1173طرفا  بياناهتم عن عام  11. وأبلغ 1173طرفا  بيانات استهالكهم وإنتاجهم لعام 

برية لعمل . وكان تقدمي البيانات يف وقت مبكر ذا فائدة ك75/75، وذلك متشيا  مع املقرر 1172حزيران/يونيه 
 اللجنة، وُشجعت مجيع األطراف على احتذاء هذه املمارسة.

بة مبوجب الربوتوكول. يتعلق األول ارقاول التناولت ثالثة مشروعات مقررات حاالت عدم االمتثال جبد -765
ة فلورية بكازاخستان، اليت كانت يف حالة عدم امتثال اللتزاماهتا اخلاصة باستهالك مركبات الكربون اهليدروكلوري
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. وقد حضر ممثل كازاخستان االجتماع الثاين 1177وبروميد امليثيل اليت يرتبها الربوتوكول وذلك يف عام 
واخلمسني للجنة ملناقشة هذا الورضع، وقامت كازاخستان مبوجب مشروع املقرر هذا بااللتزام بالعودة إىل االمتثال 

، وتدابري الرقابة على بروميد امليثيل 1176دروكلورية فلورية يف لتدابري الرقابة على استهالك مركبات الكربون اهلي
وهو يُعىن باالستهالك واإلنتاج الزائدين  الدميقراطية . وتناول مشروع املقرر الثاين مجهورية كوريا الشعبية1175يف 

الشعبية . وحضر ممثل مجهورية كوريا 1173لدى هذا الطرف من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 
لتزم مبوجب مشروع املقرر، املناقشة عدم امتثال هذا الطرف و  االجتماع الثالث واخلمسني للجنةالدميقراطية 

بالعودة إىل االمتثال لتدابري الرقابة اليت يفررضها الربوتوكول على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 
. وتناول مشروع املقرر الثالث حالة غواتيماال، اليت ُوجدت يف 1176، وتدابري الرقابة على اإلنتاج يف 1175

. وقد التزم هذا 1173حالة عدم امتثال بسبب استهالكها الزائد من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 
هذا ؛ وقد أخذت اللجنة علما  مع الررضا بقرار 1172الطرف، مبوجب مشروع املقرر، بالعودة إىل االمتثال يف 

إىل ما دون حد االستهالك املسموح  1172الطرف بتخفيض استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف 
 .1173ر الزيادة يف استهالكها يف به مبقدار مساٍو ملقدا

أما مشروع املقرر املتبقي فقد تناول طلبات تنقيح بيانات خط األساس ملركبات الكربون اهليدروكلورية  -766
مبيق. وقد نظرت اللجنة واعتمدت هذين الطلبني أثناء اجتماعها الثاين واخلمسني ارية من جانب ليبيا وموز فلو 

عقب استعراض املعلومات الداعمة اليت ُقدمت. ونظرت اللجنة كذلك يف طلب آخر قدمه طرف عامل مبوجب 
مسني، ولكن اللجنة مل تتمكن من لتنقيح بيانات خط األساس اخلاصة به أثناء اجتماعها الثالث واخل 5املادة 

 .75/79منهجية املورضحة يف املقرر اعتماده ألنه مل ميتثل لل
وعلى الرغم من أن التحليل مل يكن مورضوعا  ملشروع مقرر، فإن اللجنة ناقشت أيضا  حتليل الردود  -761

كميات بدرجة الصفر، ، الذي طلب إىل األطراف التحديد األكيد لل12/72الواردة من األطراف على املقرر 
. وقد أشار التحليل إىل أن عددا  من 1بدال  من ترك اخلانات خالية، يف استمارات اإلبالغ مبوجب املادة 

األطراف كانت ال تزال ترتك اخلانات خالية، وواصلت اللجنة حث مجيع األطراف، عندما تقوم بإبالغ البيانات 
 خال رقم، يشمل صفرا  يف كل خانة.ري املواد املستنفدة لألوزون، إدبشأن اإلنتاج، والواردات والصادرات، أو تدم

وختاما ، صرحت رئيسة جلنة التنفيذ بأن عمل اللجنة قد ساعده حضور ممثلي أمانة الصندوق املتعدد  -768
أو األطراف ووكاالهتا املنفذة الجتماعاته، والذين كان عملهم الشاق مع األطراف لضمان بقائهم على االمتثال 

ية بالنسبة ألداء رجوعهم إىل االمتثال مورضع تقدير كبري. إن جهود أمانة األوزون وتفانيها كان هلما أمهية حيو 
 اللجنة لعملها.

دها أثناء اجلزء الرفيع حالة إليها من جلنة التنفيذ لبحثها واعتماُـ اعتمدت األطراف مشاريع املقررات امل -769
 املستوى.

 قة باتفاقية فييناالمسائل المتعل -خامساً 
 ون لدى األطراف في اتفاقية فييناتقرير االجتماع التاسع لمديري بحوث األوز  - ألف

  ولدى تقدمي هذا البند، أعاد الرئيس املشارك إىل األذهان أن االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون -711
زون جيتمعون مرة كل ثالث سنوات، . وقال إن مديري حبوث األو 1172مايو كان قد انعقد يف جنيف يف أيار/

قبل انعقاد مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا بستة أشهر، ملناقشة املسائل ذات الصلة ببحوث األوزون وللمراقبة 
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درجت تلك التوصيات يف الوثيقة أُ املنتظمة ولورضع توصيات لكي يبحثها مؤمتر األطراف. وقد 
UNEP/OzL.Conv.10/6. 

كوريلو، الرئيس املشارك لالجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون، عررضا  عن نتائج   قدم السيد مايك -717
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا. وقال إن تقارير مديري  3/6و 7/6للمقررين  ذلك االجتماع، الذي ُعقد وفقا  

، تستكمل وتستخدم حبوث األوزون مطلوبة مبوجب االتفاقية وتقدِّم توصيات بشأن احتياجات البحوث والرصد
مدخالت من التقييمات العلمية اليت جتريها املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، 
واملطلوبة مبوجب بروتوكول مونرتيال. وقد صيغت توصيات االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون يف إطار 

يف جهود محاية طبقة األوزون، وأنه ينبغي  غي أن يكون مشموال  مبادئ رئيسية أربعة، وهي أن تغري املنا. ينب
صون وتعزيز قدرات رصد وحتليل متغريات املنا. ومتغريات طبقة األوزون، وأنه ينبغي مواصلة وتعزيز الصندوق 

الالزمة  االستئماين للبحوث واملراقبة املنهجية التابع التفاقية فيينا، وأن التفاين املستمر رضروري لبناء القدرات
 للوفاء بتلك األهداف.

وبشأن التوصيات، قال إن هناك حاجة إىل قياسات متواصلة ومناذج حمسنة من أجل تقدمي صورة  -711
أفضل عن آثار تغري املنا. واخنفاض املواد املستنفدة لألوزون يف طبقة األوزون. وجيب تنفيذ تقدمي البيانات 

ة رضمان أن تكون األرشفة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. واإلشراف ، وكذلك املعاجلة املركزية، بغيقتةاملؤ 
على سجالت البيانات من أجل احلفاظ على استخدامها من جانب اجملتمع العلمي الدويل أمر حاسم األمهية 
لفهم تطور طبقة األوزون يف غالف جوي يستجيب لتغريات أخرى. ويتسم التدريب وبناء القدرات، وعلى 

املثال من خالل املنح الدراسية للطالب القادمني من البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة سبيل 
سيما ملشغلي األجهزة يف تلك البلدان. وينبغي احملافظة على نوعية نظام الرصد العاملي  انتقال، بأمهية خاصة، ال

ام املراقبة العاملية للغالف اجلوي، من خالل مواصلة وتوسيع لألوزون التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ونظ
عمليات املعايرة واملقارنات املنتظمة بني البيانات الصادرة من أجهزة القياس. وأخريا ، فيما خيص مسألة الصندوق 

إنشاء  االستئماين التفاقية فيينا، يلزم ورضع خطة اسرتاتيجية لتحسني فعالية االستفادة من الصندوق، وينبغي
جلنة لتساعد على حتديد األولويات وورضع امليزانيات هبدف رضمان تنفيذ اخلطة بطريقة فعالة من حيث التكلفة 

 ويف الوقت املناسب.
وعررضت ممثلة جورجيا ورقة غرفة اجتماعات حتتوي على مشروع مقرر بشأن توصيات االجتماع  -713

اع التاسع ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ومكتب التاسع ملديري حبوث األوزون، مقدم من مكتب االجتم
االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال. وقالت إن اهلدف من مشروع املقرر هو تشجيع 

 األطراف على اعتماد وتنفيذ توصيات مديري حبوث األوزون.
حبوث األوزون على جهودهم املستمرة  ويف املناقشة اليت تلت ذلك، هنأ العديد من املمثلني مديري -712

نيابة عن جمموعة  الرامية إىل االرضطالع بالبحوث والرصد يف جمال طبقة األوزون. وقال أحد املمثلني، متكلما  
من البلدان، إن الصلة اليت حددها املديرون بني البحوث املتعلقة بطبقة األوزون والبحوث املتعلقة بتغري املنا. 

لنسبة لإلجراءات اليت ستتخذ يف املستقبل مبوجب بروتوكول مونرتيال. وقال ممثل آخر إن تتسم باألمهية با
التوصيات الشاملة تسلط الضوء على أمهية اتباع هنج متكامل إزاء البحوث جيمع بني عناصر طبقة األوزون 

دراهتا يف جمال املراقبة. من أجل تعزيز ق 5وعناصر تغري املنا.، وعلى أمهية دعم البلدان العاملة مبوجب املادة 
وقال ممثل آخر إن إنشاء الصندوق االستئماين ساعد البلدان على إحراز تقدم يف تنسيق اجلهود املبذولة لرصد 

 طبقة األوزون.
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واتفقت األطراف على إحالة مشروع املقرر املتعلق بتوصيات االجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون،  -715
 ، للنظر فيه واحتمال اعتماده أثناء اجلزء الرفيع املستوى.بصيغته املعدلة شفويا  

حالة الصندوق االستئماني العام لتمويل األنشطة الخاصة بالبحوث وعمليات الرصد المنهجية ذات الصلة  - باء
 باتفاقية فيينا

ة اخلاصة قدمت ممثلة األمانة عررضا  يبني تاريخ وأهداف الصندوق االستئماين العام لتمويل األنشط -716
عن الرتتيبات  ، فضال  6/1للمقرر  بالبحوث وعمليات الرصد املنهجية ذات الصلة باتفاقية فيينا، املنشأ وفقا  

املؤسسية املتفق عليها بني األمانة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية فيما خيص تشغيل الصندوق. وبشأن حالة 
 دوالرا   112 252الصندوق االستئماين  ى، تلق1173رب كانون األول/ديسم  37املسامهات، قالت إنه، حىت 

من إسبانيا وإستونيا وأندورا واجلمهورية التشيكية وجنوب أفريقيا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وكازاخستان واململكة 
املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، إىل جانب تربعات عينية مقرتنة باألنشطة املضطلع هبا يف إطار 
الصندوق. وفيما خيص تلك األنشطة، لفتت االنتباه إىل نتائج حلقيت عمل عقدتا يف جنوب أفريقيا ومصر حول 
معايرة أدوات دوبسون واملقارنة بينها، وحلقة عمل عقدت يف اجلمهورية التشيكية حول أرشفة البيانات. وبشأن 

، قالت إن األطراف مدعوة إىل 1175رب كانون األول/ديسم  37مستقبل الصندوق، املقرر أن ينتهي أمده يف 
، احلفاظ عليه مع إجراء تغيريات ، احلفاظ على الصندوق وتشغيله كاملعتاد؛ وثانيا  النظر يف ثالثة خيارات: أوال  

يف االجتماعات الدولية ذات الصلة، حبيث ال توجه  5تتعلق بتمويل مشاركة خرباء البلدان العاملة مبوجب املادة 
دمي املسامهات إال بشأن مشاريع وأنشطة حمددة، مع دعوة املنظمات األخرى إىل القيام بدور الدعوة إىل تق

، إهناء الصندوق. واختتمت كالمها باإلشارة إىل أن مديري حبوث األوزون يف شركاء ألداء مهام حمددة؛ وثالثا  
ومكتب االجتماع السادس  اجتماعهم التاسع، ومكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا،

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال، قدموا توصيات حول مستقبل الصندوق االستئماين.
أورضح فيه كيفية إجراء متارين املقارنة واملعايرة لضمان  مث قدم ممثل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية عررضا   -711

رضمان نوعية البيانات املنتجة. مث لفت االنتباه إىل املشاريع اليت جتانس الشبكة العاملية ملقاييس طيف دوبسون و 
دوالر، وتشمل مشاريع بشأن  161 111قدره  إمجاليا   يف طور اإلعداد للعامني املقبلني، واليت ستتطلب متويال  

أربعة  إصالح مقاييس طيف دوبسون املستعملة ونقلها إىل مدن يف االحتاد الروسي وسري النكا، واملقارنة بني
مراكز إقليمية ملعايرة مقاييس طيف دوبسون قائمة يف األرجنتني وأسرتاليا وجنوب أفريقيا واليابان، وعقد اجتماع 

. وقال إن اخلطط الطويلة األجل، اليت تشمل 1175ودورة تدريبية ملستخدمي مقاييس الطيف يف تايلند يف عام 
تلفة، ستضع يف االعتبار توصيات مديري حبوث األوزون مقارنة ومعايرة أجهزة تنتجها ثالث جهات صانعة خم

 يف اجتماعهم التاسع واحلاجة إىل الرتكيز على الفعالية من حيث التكلفة.
ومن مث قدم ممثل جورجيا ورقة اجتماع مقدمة من مكتيب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  -718

بروتوكول مونرتيال. وتتضمن الورقة مشروع مقرر يطلب إىل  فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف
املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ميدد فرتة عمل الصندوق االستئماين ويقرتح حتديد تكوين ووالية 

 اللجنة التوجيهية.
ة عمل الصندوق ويف املناقشات اليت تلت ذلك مت التعبري عن التقدير والدعم القرتاح متديد فرت  -719

االستئماين نظرا  ألمهيته يف تنفيذ عمليات رصد علمية قابلة للمقارنة ودقيقة ملراقبة حالة طبقة األوزون، ومت اقرتاح 
ن من املهم أن تكون هناك اسرتاتيجية طويلة األجل إالعديد من التعديالت على مشروع املقرر. وقال ممثل 
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ح بشأن دور اللجنة التوجيهية املقرتحة واآلثار املالية اليت ترتتب عليها وطلب ممثل آخر تقدمي تورضي ،وخطة عمل
 شارة إليها كلجنة استشارية بدال  من اللجنة التوجيهية.إلواقرتح ا

وقال ممثل األمانة، ردا  على طلب التورضيح، إن من املتوقع أن جتتمع اللجنة بصورة دورية لدراسة  -781
ائق اليت ستشكل أساسا  لتأمني التمويل هلذه املشاريع. ومن غري املتوقع أن تكون مقرتحات املشاريع وإعداد الوث

للجنة أي تبعات مالية كبرية، نظرا  ألن من املتوقع أن تعمل إلكرتونيا  وعلى هامش االجتماعات األخرى، إال أن 
 التفاصيل اإلرضافية ميكن تقدميها عند الطلب.

 اجلزء الرفيع املستوى.يف ر، املعدل شفهيا ، للنظر فيه واعتماده وافقت األطراف على مشروع املقر  -787

 مسائل أخرى -سادساً 
 مل تتناول األطراف أي مسائل أخرى يف اجلزء التحضريي. -781

  (4172تشرين الثاني/نوفمبر  47و 41الجزء الرفيع المستوى )الجزء الثاني: 

 افتتاح الجزء الرفيع المستوى -أواًل 
جلزء الرفيع املستوى لالجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس أُفتتح ا -783
، 1172تشرين الثاين/نوفمرب  11من يوم اخلميس  71/71الساعة يف  ن لألطراف يف بروتوكول مونرتياليوالعشر 

 طراف يف اتفاقية فيينا.من جانب السيدة نينو ختيالفا )جورجيا(، رئيسة مكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األ
عن السيد ماريو مولينا، عامل األوزون الشهري واحلائز على جائزة  ا  وبصري ا  مسعي عررضا   ةالرئيس تمدَّ وقَ  -782

لقضاء  تقديرا   1172لعام  األرض لربنامج األمم املتحدة للبيئة بطلجائزة نوبل، الذي كان قد حصل على 
 .يف خدمة كوكب األرض عمره
ب العرض، أدىل ببيانات افتتاحية كل من السيدة نينو ختيالفا؛ والسيد أولكسندر ناستاسينكو وعق -785

 ة، األمينبريميبيلي تينا االجتماع اخلامس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ والسيدة رئيس)أوكرانيا(، 
 األمم املتحدة للبيئة. نفيذي لربنامجأكيم شتاينر، املدير الت ألمانة األوزون، بالنيابة عن السيد ةالتنفيذي

 في اتفاقية فيينا بيان رئيس االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف - ألف
يف لعبه كل طرف  للدور الذيطراف امتناهنا لألعن  يف كلمتها االفتتاحية،ختيالفا،  أعربت السيدة -786

ارضية. ويف معرض سنوات املالثالث ل خالل يف إطار اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيا احملرزالتقدم امللحوظ 
ينظر األطراف الضوء على أمهية زيادة الرصد والبحوث يف جمال علوم األوزون، أعربت عن أملها يف أن  هاتسليط

توصيات مديري حبوث األوزون يف اجتماعهم التاسع، الناشئة عن استعرارضهم حلالة طبقة األوزون، باستحسان ل
ة األوزون وتغري املنا.، وبرامج الرصد الدولية والتقارير الوطنية واإلقليمية يف جمال والتفاعل بني نضوب طبق

األوزون يعيق  يف طبقةث و لبحجراء اعدم وجود التمويل الكايف إل. وأشارت إىل أن البحوث ورصد األوزون
. اءات عاملية سليمةجغرافية واسعة الالزمة لتوليد إحصمنطقة جلمع البيانات من  األساسية املبذولةهود اجل

ملواد ا وتقنيات استبدالاالجتماع لضمان توفري التمويل الكايف واملنتظم لبحوث األوزون هذا حثت األطراف يف و 
، أمهية البدء يف التخطيط لالحتفال بالذكرى الثالثني التفاقية فيينا بياهنا يف ختام. وأبرزت، املستنفدة لألوزون

عن العديد من التحديات املتبقية اليت يتعني  الصك، فضال  هذا  إجنازات من خالل التأمل يف 1175يف عام 
 .معاجلتها
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 في بروتوكول مونتريال لمؤتمر األطرافالخامس والعشرين بيان رئيس االجتماع  - باء
األمم املتحدة للبيئة لربنامج عن امتنانه حلكومة فرنسا الستضافة االجتماع و  ناستاسينكو أعرب السيد -781

كويف عنان، األمني  وإذ يشري إىل وصف بروتوكول مونرتيال من جانب السيد. لتنظيمهليونسكو وأمانة األوزون وا
جنح حىت اآلن، دعا مجيع األطراف إىل الوحيد األدويل التفاق بأنه رمبا يكون االالعام السابق لألمم املتحدة، 

من اآلثار الضارة لألشعة فوق قبلة الية واملاحلالبشرية االستمرار يف بذل كل جهد ممكن حلماية األجيال 
ولفت االنتباه إىل اجلهود اليت تبذهلا حكومته لتعزيز رصد ومراقبة املواد املستنفدة لطبقة األوزون، . البنفسجية

عرب وأ. وإىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع اإلطار القانوين لالحتاد األورويب لزيادة فعالية تنفيذ بروتوكول مونرتيال
بادئ األمم املتحدة والقانون البيئي الدويل املتعلقة بطبقة األوزون وذلك هبدف رضمان مبعن التزام بالده املستمر 

 .مستقبل مستدام لكوكب األرض
 ممثل/ممثلي برنامج األمم المتحدة للبيئةبيان  - جيم

واليونسكو على كرم رضيافتهم يف  حلكومة فرنسا اعن امتناهن تملشاركني وأعرببريميبيلي با السيدة ترحب -788
فرانك شريوود  مولينا والسيد ي قام به السيدذال بحثوأشارت إىل أن فررضيات ال. استضافة االجتماع احلايل

بعد عشر سنوات من أي ، 7995ثقب يف طبقة األوزون يف عام الاكتشاف  صحتها إال بعدروالند مل تثبت 
موافقتهم على من مثاين سنوات بعد و  ،يينا على أساس مبدأ احليطةاحلكومات إىل اتفاق بشأن اتفاقية فتوصل 

التصديق العاملي على  إىل أنالرئيسية،  ماإجنازاهت. وأشارت، يف معرض تقدميها حملة عن بروتوكول مونرتيال
 جنازإل ا  أساسي أمرا   كان - مشاركة عاملية حقيقية يف محاية املشاعات العامليةمبا مُيَكِّن من حتقيق  -ني الصك

على ملواد املستنفدة لألوزون مادة من ا 96 يف املائة من إنتاج واستهالك 98التخلص التدرجيي من حوايل 
ال أهنا ميكن فوائد مناخية كبرية، إ بروتوكول مونرتيال أيضا   حققيف حني الصعيد العاملي. وأورضحت أنه 

 زايد بسرعة كل عام.اليت تت اهليدروفلورية انبعاثات مركبات الكربونمعاورضتها ب
قالت إن اإلجنازات اليت حققها بروتوكول مونرتيال قد مت تأسيسها على فإىل االجتماع احلايل،  توتطرق -789

 حامسا   لعب دورا   ذي، والصندوق املتعدد األطراف، ال: استخدام العلم كأساس لصنع القرار، مهاأداتني رئيسيتني
وأشارت  ألوزون.طبقة التخلص التدرجيي من املواد املستنفدة لمن ا 5دة املااألطراف العاملة مبوجب  يف متكني
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةللتخلص التدرجيي من يف رضوء احتياجات تلك األطراف إىل أنه 

املفاورضات من املرجح أن ف، 5املادة وجب الصعوبات املالية اليت تواجه العديد من األطراف غري العاملة مبو 
. وأن ربوتوكولال جيدا  يف إطارمن التعاون والتوافق املعروفة  ا  تتطلب روحاملتعلقة بتجديد موارد الصندوق 

مركبات الكربون اهليدروكلورية  منالتدرجيي التحدي املتمثل يف رضمان استمرارية التخلص األطراف تواجه أيضا  
التحضري لالحتفاالت مبناسبة الذكرى  وبشأناملنا..  ا  يكون هلا تأثري سليب على البيئة، وخصوص الفلورية بطريقة 

من املهم الرتكيز على الوجه اإلنساين إلجنازاهتا، ودعت أورضحت أن ، 1175الثالثني التفاقية فيينا يف عام 
التعاون الدويل  أن يُظهروامثلني امليف اخلتام، حثت و األطراف إىل تقدمي قصص ألمانة األوزون يف هذا الصدد. 

إن  إىل جنب مع مبدأ املسؤولية املشرتكة و  مبدأ احليطة جنبا   تطبيق، وذلك باالجتماعهذا يف فضل صوره أيف 
 يف واسع من التحديات.طَ تقليد بروتوكول مونرتيال، للوصول إىل أفضل احللول استجابة لِ  رضمنمتباينة، كانت 
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 المسائل التنظيمية -ثانياً 
 لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا عاشرلانتخاب أعضاء مكتب االجتماع ا -ألف 

من النظام الداخلي،  17من املادة  7يف اجللسة االفتتاحية الجتماع اجلزء الرفيع املستوى، ووفقا  للفقرة  -791
 انُتخب بالتزكية األعضاء التالية أمساؤهم ملكتب االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا:

 )دول أمريكا الالتينية والبحرغواتيماال  ار فينيسيو مونتريو سواريزسيز السيد   الرئيس: 
 الكارييب(

 )دول أوروبا الغربية ودول أخرى( أسرتاليا آين غابريل ةلسيدا نواب الرئيس: 
 ()الدول األفريقية أنغوال سياجنا أبيليوالسيد     
 ادئ()دول آسيا واحمليط اهلبنغالديش  يعقوبعبد اهلل إسالم السيد     
 (أوروبا الشرقية)دول كازاخستان  غوملريا سريغازيناالسيدة   :ةاملقرر  

 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالالسادس انتخاب أعضاء مكتب االجتماع  -باء 
من النظام الداخلي،  17من املادة  7يف اجللسة االفتتاحية الجتماع اجلزء الرفيع املستوى، ووفقا  للفقرة  -797

 نُتخب بالتزكية األعضاء التالية أمساؤهم ملكتب االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال:ا
 )دول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب(بوليفيا  رودريغو سيلز لوراالسيد   الرئيس:  
 )دول أوروبا الغربية ودول أخرى( الدامنرك مايكل سورينسنيلسيد ا نواب الرئيس: 
 ()الدول األفريقية موزامبيق انا بولو سامو غودو شيوشافا ةالسيد    
 )دول آسيا واحمليط اهلادئ(بنغالديش  يعقوبعبد اهلل إسالم السيد     

 (أوروبا الشرقية)دول أرمينيا  ليانا غاهرامانيانالسيدة   املقررة: 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا  اشرعإقرار جدول أعمال الجزء الرفيع المستوى من االجتماع ال -جيم 

 والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريالسادس واالجتماع ال
، على أساس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة الرفيع املستوىر جدول األعمال التايل للجزء قِ أُ  -791

UNEP/OzL.Conv.9/1-UNEP/OzL.Pro.23/1: 
 توى:افتتاح اجلزء الرفيع املس - 7

 ؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا؛االجتماع التاسع ملبيان رئيس  )أ(
 ؛والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيالامس بيان رئيس االجتماع اخل (ب)

 برنامج األمم املتحدة للبيئة؛ (ممثلي) ممثل بيان )ج(

 املسائل التنظيمية: - 1
 األطراف يف اتفاقية فيينا؛ملؤمتر  عاشرانتخاب أعضاء مكتب االجتماع ال )أ(

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛السادس انتخاب أعضاء مكتب االجتماع  )ب(
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ملؤمتر األطراف يف اتفاقية  عاشرإقرار جدول أعمال اجلزء الرفيع املستوى من االجتماع ال )ج(
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛سادس فيينا واالجتماع ال

 تنظيم العمل؛ )د(
  وثائق تفويض املمثلني. )ه(

من التقييمات اليت جتريها كل  1172عام بشأن حالة التقييم الذي أجرته عروض أفرقة التقييم  - 3
 .، واملسائل الناشئةأربع سنوات

 رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف عن أعمال اللجنة التنفيذية. مقدم منعرض  - 2
 .واملناقشات بشأن املوارضيع الرئيسية ات رؤساء الوفودبيان - 5
تقرير الرئيسني املشاركني للجزء التحضريي والنظر يف املقررات املوصى باعتمادها يف االجتماع  - 6

والعشرين لألطراف يف بروتوكول سادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العاشر ال
 مونرتيال.

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع احلادي عشر عقاد كل من االجتماع تاريخ ومكان ان - 1
 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.سابع ال

 مسائل أخرى. - 8
 .عاشراعتماد املقررات اليت يتخذها مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف اجتماعه ال - 9

 ن لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.و والعشر سادس اع الاالجتم اليت يتخذها قرراتاملاعتماد  - 71
والعشرين سادس ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع ال عاشراعتماد تقرير االجتماع ال - 77

 لألطراف يف بروتوكول مونرتيال.
 اختتام االجتماع. - 71

 تنظيم العمل -دال 
دة. وعالوة على ذلك، اتفقت األطراف على عقد مناقشة اتفقت األطراف على اتباع اإلجراءات املعتا -793

يف مائدة مستديرة وزارية بشأن التحديات الرئيسية اليت تواجه بروتوكول مونرتيال يف العقد القادم. وكان اهلدف 
 هو إجراء مناقشة مفتوحة وتفاعلية لتحسني الرتكيز على جوانب رئيسية يف البيانات اليت ألقاها رؤساء الوفود.

 وثائق تفويض الممثلين -اء ه
 والعشرين السادس االجتماع ومكتب فيينا، اتفاقية يف األطراف ملؤمتر العاشر االجتماع مكتب وافق -792

 هذا يف ممثلني طرفا   721 بني من طرف 711 ممثلي تفويض وثائق على مونرتيال بروتوكول يف لألطراف
 تفويضها وثائق ستقدم أهنا مفهوما   يكون أن على املتبقية طرافاأل مشاركة على مؤقتا   املكتبان ووافق. االجتماع

 جهودها أقصى بذل على املقبلة االجتماعات يف املشاركة األطراف املكتبان وحث. ممكن وقت أقرب يف لألمانة
 يضا  أ املكتبان وأشار. الداخلي النظام من 78 ةادامل مبوجب املطلوب النحو على لألمانة التفويض وثائق لتقدمي

 وزير من وإما احلكومة، أو الدولة رئيس من إما التفويض وثائق تصدر يقضي بأن الداخلي النظام أن إىل
 املختصة السلطة من التفويض وثائق فتصدر االقتصادي، للتكامل اإلقليمية املنظمات حالة يف أما اخلارجية،
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 وثائق دون االجتماع هذا يف املشاركة األطراف معهذه املسألة  تتابع بأن ةلألمان املكتبان وأذن. املنظمات هلذه
 ممثلي أن إىل املكتبان أشار ذلك، على عالوة. ممكن وقت أقرب يف الوثائق هذه تقدمي منها تطلب وأن تفويض،
 اجتماعات يف الكاملة املشاركة من منعهم ميكن الصحيح بالشكل تفويض وثائق يقدموا مل الذين األطراف

 التصويت. حق من حرماهنم كذل يف مبا األطراف،
الذي يُقدم كل أربع سنوات  4172عروض مقدمة من أفرقة التقييم بشأن حالة التقييم لعام  -ثالثاً 

 والمسائل الناشئة
واليت  1172قدم أعضاء أفرقة التقييم الثالثة التابعة لربوتوكول مونرتيال عرورضا  بشأن حالة التقييم لعام  -795

 تقدم كل أربع سنوات.
بوصف التغيريات اليت لوحظت يف  1172نيومان عرض فريق التقييم العلمي لعام بول وبدأ السيد  -796

كارا، الذي ا رافيشن ر. املواد املستنفدة لألوزون وطبقة األوزون على مدى العقود الثالثة األخرية. وأعقبه السيد أ.
بها، مبا يف ذلك طرق جتنب التأثريات املناخية هلذه ناقش التوسع يف استخدام مركبات الكربون اهليدروفلورية وعواق

 يف املستقبل وأثرها على املنا.. املركبات ودور املصارف يف طبقة األوزون
وبعد ذلك قدم السيد ناجيل بول حملة عامة عن العناصر الرئيسية لتقييم فريق تقييم اآلثار البيئية. وبدأ  -791

اعالت تغري املنا. على صحة اإلنسان واهلواء وكيمياء املاء وعلى النظم بتلخيص أثر األشعة فوق البنفسجية وتف
اإليكولوجية األررضية واملائية، ومواد البناء من حيث اآلثار املتوقعة يف هناية القرن احلادي والعشرين، مث أشار إىل 

 عدد من اآلثار اليت ميكن مالحظتها حاليا ، وخاصة يف نصف الكرة األررضية اجلنويب.
وأخريا ، قدمت السيدة بيال مارانيون حملة عامة عن تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، الذي  -798

وجلنة يسلط الضوء على النتائج الرئيسية يف تقارير التقييم اليت قدمتها جلنة اخليارات التقنية للمواد الكيميائية 
يارات التقنية للهالونات وجلنة اخليارات التقنية الطبية وجلنة اجلاسئة وجلنة اخلاملرنة و اخليارات التقنية للرغاوي 

 وجلنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء واملضخات احلرارية.اخليارات التقنية لربوميد امليثيل 
 هلذا التقرير ملخصات للعروض اليت أعدها مقدموها.السادس وترد يف املرفق  -799
 باملعلومات املقدمة. وأحاطت األطراف علما   -111

 عرض يقدمه رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف عن أعمال اللجنة التنفيذية -رابعاً 
قدم السيد بريمهانز جوغرو )موريشيوس(، بوصفه رئيسا  للجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  -117

تمدهتا اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف يف اجتماعاهتا تقريرا  عن التقدم احملرز عمال  باملقررات اليت اع
احلادية والسبعني والثانية والسبعني والثالثة والسبعني يف جماالت تنفيذ ورصد املشاريع السياسية، وختطيط وإدارة 

ف أسلوب العمل والتمويل، على النحو املفصل يف التقرير الكامل للجنة املقدم إىل اجتماع األطرا
(UNEP/OzL.Pro.26/8) بلدا  اعتمدت خطط إدارة التخلص التدرجيي من  721. وأفاد، رضمن أمور أخرى، بأن

، وأن الصني، وهي أكرب منتج يف العامل ملركبات الكربون ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوريمركبات  استهالك
مركبات إلدارة التخلص التدرجيي من  اهليدروكلورية فلورية، قد تلقت موافقة على الشرحية الثانية من خطتها

؛ وأن مخسة بلدان فقط مل تقدم بعد خططها املقرتحة إلدارة التخلص التدرجيي من ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوري
يف املائة من  16؛ وأن املشاريع املعتمدة لقطاع االستهالك تشمل حاليا  ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوريمركبات 

نشاطا   331. وعموما ، وافقت اللجنة على 5ك األطراف املستفيدة العاملة مبوجب املادة خط األساس الستهال
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ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وستتيح مبلغا  يصل إىل عشرة ماليني دوالر من  115بتمويل قدره 
قدرة منخفضة على إحداث دوالرات الواليات املتحدة ملشاريع البيانات العملية من أجل اعتماد بدائل ذات 

االحرتار العاملي. وقدمت أيضا  معلومات هامة عن اإلقالل إىل أدىن حد من اآلثار املناخية املعاكسة للتخلص 
يف قطاع التربيد واخلدمة املتاح للوكاالت املنفذة وغريها واليت  ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوريمركبات التدرجيي من 

يف األنشطة ذات الصلة رضمن إطار خططها إلدارة التخلص التدرجيي  5وجب املادة تساعد األطراف العاملة مب
من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. وقد اعتمدت أيضا  مبادئ توجيهية للمرحلة الثانية من متويل إعداد 

بشأن معايري املرحلة الثانية بلدا  لديها مثل هذا التمويل. ومل يتم التوصل بعد إىل توافق يف اآلراء  31اخلطة، وأن 
من متويل تنفيذ اخلطة، وخاصة فيما يتعلق بالتحويالت يف املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، غري أن املرحلة 
األوىل من اخلطة الثانية قد اعتمدت يف األسبوع السابق. وأخريا ، أشار إىل أنه قد طُلب من أمانة الصندوق 

ن مؤشر األثر املناخي للصندوق املتعدد األطراف، وارضعة يف االعتبار تقرير التقييم املتعدد األطراف االنتهاء م
: األساس الفيزيائي 1173حالة تغري املنا. يف عام ’’اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنا. 

، مع 1175ءا  من عام ، وأن اللجنة قد وافقت على خفض تواتر اجتماعاهتا إىل اجتماعني سنويا  بد‘‘العلمي
 خيار عقد اجتماعات إحاطة إرضافية للنظر يف مقرتحات املشاريع.

بلدا   22وقدم بعد ذلك تقريرا  بالنيابة عن الوكاالت املنفذة. فقد ساعد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -111
 78، وهناك ةفلوري ةيدروكلوريالكربون اهلمركبات يف تنفيذ املرحلة األوىل من خطة إدارة التخلص التدرجيي من 

بلدا  آخر تطلب املساعدة يف التحضري للمرحلة الثانية للخطة، وقد ُأحرز تقدم كبري يف مشاريع البيانات العملية 
ثقة من العتماد بدائل تصنيع مربدات ومضخات حرارية جتارية صغرية تعمل مبصادر هوائية، ورغويات منب

 البوليسرتين وأجهزة طبية.
وعددها  5مجيع األطراف العاملة مبوجب املادة للبيئة يف الوقت نفسه، ساعد برنامج األمم املتحدة و  -113
بلد للمساعدة عن طريق  711طرفا  على االمتثال اللتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونرتيال، مع تلقي  728

تعاون وكاالت منفذة ، بفضل ةيفلور  ةالكربون اهليدروكلوريمركبات خططها اخلاصة بإدارة التخلص التدرجيي من 
على دعم لغرض التعزيز املؤسسي. وقد سهل برنامج األمم املتحدة للبيئة أيضا   بلدان 712أخرى، وحصول 

مركز تبادل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون اإلقليمي وبناء القدرات، وقدم معلومات خاصة خبدمات 
وفرة للطاقة وذات قدرة منخفضة على إحداث االحرتار العاملي يف قطاع لتشجيع التحول إىل بدائل ماملعلومات 

خدمات التربيد واالستخدام املأمون ملواد التربيد القابلة لالشتعال. وعالوة على ذلك، عمل برنامج األمم 
واد املتحدة للبيئة مع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية بشأن مشروع بيان عملي يشجع على استخدام م

التربيد ذات القدرة املنخفضة على إحداث االحرتار العاملي لقطاع تكييف اهلواء يف بلدان غرب أفريقيا ذات 
 درجات احلرارة احمليطة املرتفعة.

خطة من خطط إدارة  68وتساعد منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، من جانبها، يف تنفيذ  -112
، واليت أحرزت تقدما  كبريا  حنو بلوغ هدف التخفيض ةفلوري ةون اهليدروكلوريالكربمركبات التخلص التدرجيي من 

. وقد 1175يف املائة يف خط أساس استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية حبلول عام  71بنسبة 
بلدا  لشرائح متويل  11متت املوافقة على املرحلة األوىل خلطتني، وعلى املرحلة الثانية خلطة واحدة، وعلى تلقي 

مبوجب اتفاقات متعددة السنوات. كما ساعدت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تلك البلدان اليت تسعى 
 يف املائة. 711، للتخلص التدرجيي من بروميد امليثيل بنسبة 1175لاللتزام باملوعد النهائي، وهو عام 
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د ُأحرز تقدم طيب يف تنفيذ املرحلة األوىل من خطط إدارة وفيما يتعلق بالبنك الدويل قال إنه ق -115
، وإنه قد ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوريمركبات التخلص التدرجيي، وأن معظم البلدان يف سبيلها للتحول إىل بدائل 

واصلة مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من الصندوق املتعدد األطراف مل 11مت االلتزام مبنح جتاوزت 
خطوط لإلنتاج احمللي  5جتميد االستهالك. واسرتعى االهتمام أيضا  إىل إعالن الصني األخري عن قرب إغالق 

 مليون طن من ثاين أكسيد الكربون. 93ستؤدي إىل خفض إمجايل يعادل 
ذلك ساعد وختاما ، قال إن الصندوق املتعدد األطراف قدم إجنازا  على مستوى رفيع للوفاء بواليته، وب -116

 على تعزيز املنافع املناخية اهلامة املتبادلة.
 المواضيع الرئيسية ةبيانات رؤساء الوفود ومناقش -خامساً 

 األطراف هذه أمساء ويرد ببيانات، التالية األطراف وفود رؤساء أدىل املستوى، الرفيع اجلزء أثناء يف -111
 إريرتيا، كوك، جزر املتحدة، العربية اإلمارات صني،ال زمبابوي، اهلند،: البيانات هذه إدالء ترتيب حسب
 أرمينيا، أوغندا، زامبيا، أنغوال، كوبا، الكونغو، السعودية،اململكة العربية  جيبويت، ميامنار، العراق، ماليزيا،

 نـزويالف املتحدة، تنزانيا مجهورية ملديف، موزامبيق، رواندا، السابقة، اليوغوسالفية مقدونيا مجهورية بنغالديش،
 اجلمهورية اليابان، األورويب، االحتاد واهلرسك، البوسنة األرجنتني، ندونيسيا،إ ،(البوليفارية - مجهورية)

 سنغافورة، قريغيزستان، منغوليا، مـالوي، مصر، موريشيوس، وتوباغو، ترينيداد كمبوديا، الربازيل، الدومينيكية،
. وشيلي اجلزائر نيكاراغوا، السالم، دار بروين ليشيت، - تيمور ،إكوادور كينيا، الفلبني، النكا، سري باكستان،

 .أيضا   ببيان للتربيد الدويل واملعهد الصيدالين، ذاذر لل الدويل االحتاد ممثل من كل وأدىل
يف  الضيافة حلسن وشعبها فرنسا حلكومة شكرهم عن حتدثوا الذين األطراف ممثلي من العديد وأعرب -118

 األوزون، ألمانة شكرهم عن املمثلني من العديد وأعرب. للتسهيالت لتوفريها ولليونسكو اع،االجتم أثناء هذا
 الدولية، واملنظمات التقييم، وأفرقة املاحنني، والشركاء املنفذة، والوكاالت األطراف، املتعدد الصندوق وأمانة

 .مونرتيال بروتوكول وتنفيذ ابية،اإلجي والتطورات االجتماع، جناح رضمان يف لدورهم اآلخرين املصلحة وأصحاب
 عن جمددا   وأعربوا وتعديالته، الربوتوكول على بالتصديق اعتزازهم عن املمثلني من العديد وأعرب -119

 املبكرة الصياغة يف بلداهنم أدته الذي الرائد الدور إىل نتباهالا املمثلني من العديد ووجه. الصك بأهداف التزامهم
 تنفيذ يف الطرف دولته جناح إن املمثلني أحد وقال. بةارقال تدابري تنفذ اليت البلدان أوائل بني من وأهنا للربوتوكول
 بني والشراكة مالئمني، قانوين وإطار مؤسسي، وجهاز قويتني، وقيادة سياسية إرادة إىل استند الربوتوكول
 محاية لضمان األخرى األطراف مع السعي سيواصلون إهنم املمثلني من عدد وقال. واخلاص العام القطاعني

 .األوزون طبقة
 مبوجب بالتزاماهتم للوفاء كافية بأهنا الوطين الصعيد على املبذولة اجلهود أن املمثلني من العديد ووصف -171

 اجلهود، هذه لدعم بلداهنم ورضعتها اليت والربناجمية واملؤسسية والتشريعية، السياسية، التدابري حمددين الربوتوكول
 التزامهم عن املمثلني من عدد وحتدث. الدعم أنشطة تنسيق يف األوزون جمال يف للتنسيق وحداهتم ودور

 اليت التدرجيي التخلص إدارة خطط واصفني فلورية، اهليدروكلورية الكربون مركبات الستخدام التدرجييلتخلص با
 التخلص يف بلداهنم حققته لذيا اإلجناز عن املمثلني من العديد وحتدث. الغرض هبذا ستفي بأهنا ُورضعت
 واهلالونات، ،مركبات الكربون الكلورية فلورية ذلك يف مبا األوزون، لطبقة املستنفدة املواد الستخدام التدرجيي
 .احملدد املوعد قبل امليثيل وبروميد الكربون كلوريد ورباعي
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 املهنيني من كوكبة توفري لضمان يف البلدان القدرات بناء دور على الضوء املمثلني من العديد وسلط -177
 تكييف جمايل يف الفنيون فيهم مبن التخصصات، من كبرية اليت تشمل جمموعة املهارات ذوي من املعتمدين

 استعادة وممارسو املدربني، تدريب جمال يف العاملون واملعلمون البيئة، ومفتشو اجلمارك، ورضباط والتربيد، اهلواء
 يف سيما ال والتوعية، الوعي زيادة إىل الرامية احلمالت دور على املمثلني من العديد ددوش. تدويرها وإعادة املواد

 على احملتوية واملنتجات األوزون، لطبقة املستنفدة املواد بشأن للمعرفة اجلمهور عامة اكتساب لضمان املدارس
 رضمان املهم من إنه املمثلني بعض وقال. املواد هذه من اجملتمعات خلو لضمان املطلوبة واإلجراءات املواد، هذه

 باملواد املتصلة املسائل بشأن املثال، سبيل على احلكومات يف العاملني مثل املتخصصني، غري األفراد توعية
 .الصلة ذات واملعدات البدائل ذلك يف مبا األوزون، لطبقة املستنفدة

 األوزون، املستنفدة لطبقة للمواد التدرجيي التخلص يف جنحت بلداهنم إن املمثلني من عدد وقال -171
 الطرق بشىت الربوتوكول، ألحكام االمتثال لتعزيز خاصة أولوية املشروعة غري التجارة من حدودها محاية ومنحت

 املتعلقة واملسائل الرتخيص، ونظم احلصص، ختصيص ونظم الواردات، على الضوابط فرض طريق عن ذلك يف مبا
 .بالتصاريح

 دةفاملستن املواد على الرقابة لفرض بلداهنم تبذهلا اليت اجلهود إن قالوا الذين املمثلني من دالعدي وأشار -173
 وصحة البيئة، ومحاية املستدامة التنمية بتحقيق األوسع االلتزام من جزءا   تعترب الربوتوكول مبوجب األوزون لطبقة

 وحتدث. األوزون طبقة محاية إىل باإلرضافة كوناتامل من كبرية جمموعة تتضمن اليت القطاعية الربامج اإلنسان إىل
 واخلطط السياسات من كعناصر املنا. تغري حدة من والتخفيف األوزون طبقة محاية تعميم عن املمثلني بعض

 أوال   القيمة يعطي ومتكامل متسق منوذج إطار يف األوزون طبقة محاية املمثلني بعض وورضع. الوطنية اإلمنائية
 إن املمثلني أحد وقال. العاملي اإليكولوجي النظام محاية إزاء شامال   هنجا   واعتمدوا ،‘‘األرض األُمن’’ وأخريا  
 يف التنمية ومسارات اإليكولوجية، والنظم الشعوب، خبري له انفصام ال ارتباطا   طبيرت األوزون طبقة تعايف

 .املستقبل
 العديد وأشار. ذلك يف والسبب السنني مر على الربوتوكول جناحنظرة على  املمثلني من عددألقى و  -172
 املتميزة اجلهود على وأثنوا السابقة، بالفعل يف استعادة حالتها آخذة األوزون طبقة بأن األدلة أحدث إىل منهم
 حتقيق إىل العامل فيها يتطلع أن يستطيع اليت املرحلة إىل الوصول إىل سعيا   الشركاء من كبرية جمموعة هبا تقوم اليت
 محاية إىل الرامية األنشطة زخم على واحملافظة احلذر توخي رضرورة على التشديد مع للربوتوكول، النهائي دفاهل

 للمشاكل اجلماعي العمل معاجلة كيفية جيسد مونرتيال بروتوكول جناح إن املمثلني أحد وقال. األوزون طبقة
 األوزون طبقة حلماية الدعوة أن رضمان يف العلمي التقييم أفرقة دور على الضوء املمثلني من عدد وسلط. العاملية
 يف األطراف املتعدد الصندوق دور على الضوء آخرون ممثلون وسلط. العلمية واألدلة بالصوت مدعومة كانت
 املاحنون، قدمه الذي التكميلي الدعم عن فضال   الربوتوكول، مبوجب اللتزاماهتا لتثامالا من النامية البلدان متكني

 عقبات تواجهها اليت للجهات يوفر وفعاال   عادال   نظاما   ميثل الربوتوكول إن املمثلني أحد وقال. املنفذة توالوكاال
 مثل اإلقليمية، املبادرات تؤديه الذي الدور أمهية على املمثلني بعض وشدد. بالتزاماهتا للوفاء الالزمة الوسائل
 .الوطنية اجلهود دعم يف األوزون، طبقة محاية شبكات

 اجلهود تضافر من بد ال وأنه متشابكة، العاملية البيئية املشاكل أن على املمثلني من العديد وشدد -175
 اهليئات من وغريها األطراف املتعددة البيئية االتفاقات بني التعاون إىل وباإلرضافة. اجملال هذا يف لالستجابة

 من كبرية جمموعة نطاق على بتكاريالوا املرن التعاون إىل املمثلني بعض دعا املتحدة، األمم وخارج داخل
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 أن لضمان واخلاص العام القطاعني بني والشراكات اجلنوب، بلدان بني فيما التعاون ذلك يف مبا املستويات،
 .والدعم التقنية املساعدة من املالئمة املستويات تتلقى النامية البلدان
 قصوى، بأمهية تتسم مونرتيال بروتوكول مبوجب األنشطة من املقبلة املرحلة أن املمثلني من العديد ورأى -176

من  التدرجييالتخلص  إلدارة خططها من الثانية املرحلة ستدخل 5 املادة مبوجب العاملة األطراف أن إىل نظرا  
. البدائل بشأن األمهية بالغة قرارات اختاذ عليها وسيكون ،يةفلور  يةاهليدروكلور مركبات الكربون  استخدام

 عليها يف التخفيضات املنصوص لتحقيق ميثلوهنا اليت األطراف اختذهتا اليت التدابري املمثلني من عدد ستعرضوا
 فعالية مدى إزاء قلقهم عن منهم الكثريون أعرب كما ،يةفلور  يةاهليدروكلور مركبات الكربون  وإنتاج استهالك

 إن املمثلني أحد وقال. تدرجييا   استخدامها إلغاء سيتم اليت والتكنولوجيات املواد لبدائل التكنولوجي الدعم وتوفر
 سالسل مراعاة مع جتاريا ، ومتوفرة االستخدام وآمنة اقتصاديا ، وجمدية تقنيا ، جمربة تكون أن ينبغي البدائل

 ديهاؤ ت أن املطلوب الوظائف تؤدي اليت البدائل عن البحث يضع خاصة وبصفة. األسواق واستعداد اإلمداد،
 من الكثري موارد سواء حد على واملنا. األوزون بطبقة رضارة وغري التكلفة حيث من فعالة وبطريقة الئمم بشكل

 .احملك على وإبداعها األطراف
 موارد جتديد يكون أن املهم فمن آنفا ، ةر املذكو  التحديات رضوء يف إنه املمثلني من العديد وقال -171

 التنبؤ ميكن الذي الكايف التمويل لضمان الكايف بالقدر قويا   1171-1175 للفرتة األطراف املتعدد الصندوق
 والتقين والعلمي املايل الدعم إىل حاجة وهناك. انتقال مبرحلة اقتصاداهتا متر اليت والدول النامية للدول واملستقر به

 ،يةفلور  يةوكلور اهليدر مركبات الكربون  استخدام على قائمة غري تكنولوجيا إىل التحول على البلدان ملساعدة
 إىل النمو املتقدمة البلدان املمثلني من عدد ودعا. الوعي وزيادة املؤسسي، والدعم القدرات بناء يف ومساعدهتا

 إن املمثلني بعض وقال. التكنولوجيا نقل تشمل شىت بطرق النامية، للبلدان الدعم تقدمي بشأن لياهتاؤو مس حتمل
 هناك إن املمثلني أحد وقال. العملية هذه أساس يكونأن  ينبغيمتباينة كانت  وإن املشرتكة املسؤوليات مبدأ
مركبات  إنتاجمن  التدرجييالتخلص  لتمويل التوجيهية املبادئ على املوافقة عدم عن نشأت يقني عدم حالة

 يف تأخذ نطاقا   وأوسع أفضل آليات تتطلب اجلديدة التحديات إن آخر ممثل وقال. يةفلور  يةاهليدروكلور الكربون 
 واحملافظة معقدة، تكنولوجيات استخدام إىل سعيها يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجه اليت املشاكل االعتبار

 ومتويل القدرات، إىل بناء ماسة حاجة هناك إن املمثلني أحد وقال. التنافسية قدرهتا على الوقت نفس يف
. املستقاة للبيانات الكاملة اجلغرافية التغطية لضمان النامية نالبلدا يف ورصدها األوزون طبقة حالة ملعرفة البحوث

 .اجملال هذا يف الدراسية املنح وتوفري التدريب، دعم يف األوزون حبوث مديري جبهود آخر ممثل وأشاد
 وقدم ،اهليدروفلوريةربون الك مسألة مركبات هو البدائل بشأن املناقشات يف األساسي العنصر وكان -178
 تعديل ينبغي كان إذا وما مونرتيال، بروتوكول مبوجب املركبات هذه تناول مدى بشأن اآلراء من جمموعة ناملمثلو 

الكربون  مركبات بشأن مسؤوليتها حتمل على األطراف املمثلني بعض وحث. ذلك على بناء الربوتوكول
 تكميل بغية األخرى الصكوك مع بالتعاون الربوتوكول مبوجب الصلة ذات التدابري تتخذ وأن ،اهليدروفلورية

 لتغري املتنامية اآلثار إىل املمثلني من العديد أملح كما العاملي، االحرتار لتهديد التصدي إىل الرامية الدولية اجلهود
 فريق إنشاء إىل إجراءات، ختاذال املاسة احلاجة إىل اإلشارة مع املمثلني، من العديد ودعا. بلداهنم على املنا.

 من املزيد إىل حاجة هناك إن آخرون قال بينما ،اهليدروفلوريةالكربون  مركبات ملناقشة االجتماع اهذ يف اتصال
 حىت ومالءمتها وسالمتها، تكلفتها، وتقييم األوزون، لطبقة املستنفدة املواد بشأن العلمية املعرفة لتكوين الوقت

 إحداث على القدرة العالية املواد تناول ينبغي ال إنه آخرون وقال. املارضي يف رتكبتاُ  اليت األخطاء تكرر ال
 .كيوتو وبروتوكول املنا. تغريبشأن  اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية اختصاصات إطار يف إال العاملي االحرتار
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 أن إىل ودعوا مناطقهم، أو بلداهنم تواجه اليت املعينة التحديات إىل نتباهالا املمثلني من عدد ووجه -179
 وشدد. القرارات اختاذ عمليات يف التحديات هذه له التابعة واهليئات مونرتيال بروتوكول خاصة ةيراعي بصف

 الدول هذه يضع مما البحار، مستويات الرتفاع املتنامي التهديد على النامية الصغرية اجلزرية الدول من املمثلون
 مثل رضعيفة قطاعات على اقتصاداهتا ماداعت بسبب املشاكل هذه وتفاقم املنا.، تغري آلثار التعرض واجهة يف

 واآلثار املشروعة، غري التجارة على الرقابة فرض ومشكلة اخلطرة، النفايات من التخلص وصعوبة األمساك، صيد
 احمليطة احلرارة درجات ذات البلدان ممثلو وسلط. التكنولوجيا باختيار يتعلق فيما أسواقها عزلة عن النامجة الضارة
 يف خاصة وبصفة البيئية، العوامل بسبب بلداهنم تواجهها اليت باالمتثال اخلاصة املشاكل على ءالضو  العالية

 اليت العالية اجلبلية املناطق يف تعيش اليت الشعوب على الضوء املمثلني أحد وسلط. اهلواء وتكييف التربيد قطاعي
 املرتفع، اإليكولوجي النظام حدود وتنقل االحرتار، ذلك يف مبا املنا.، تغري بسبب التحديات من عددا   تواجه

 .البشرية واهلجرة اجلليد، وذوبان
 أحكامه، وتنفيذ مونرتيال بروتوكول تواجه زالت ما اليت التحديات إىل نتباهالا املمثلني من العديد ووجه -111

 لطبقة حملفوظة املستنفدةاملواد ا وتدمري األوزون، لطبقة املستنفدة املواد يف املشروعة غري التجارة ذلك يف مبا
 نم التدرجييلتخلص ا إدارة خلطط التكلفة حيث من الفعالة البدائل واختيار فيها، املرغوب غري األوزون

 مركبات الستخدام التدرجيي التخلص إن املمثلني أحد وقال. يةفلور  يةاهليدروكلور مركبات الكربون  استخدام
لتخلص ل الصعبة املهمة من تعقيدا   أقل الرئيسية الصناعية قطاعاتلل بالنسبة فلورية اهليدروكلورية الكربون
 وقال. اخلدمات وقطاع األصغر للمؤسسات بالنسبة فلورية اهليدروكلورية الكربون مركبات استخداممن  التدرجيي

 ساعدةامل من املزيد إىل اجةاحل على تشدد التحديات هبذه املتعلقة والتعقيدات اليقني عدم حاالت إن آخر ممثل
 أحد وقال. التكنولوجيا ونقل وتطوير القدرات، بناء حيث من 5 املادة مبوجب العاملة لألطراف املستمرة
 إىل السعي بشأن للتحديات األوسع اإلطار يف األوزون طبقة محاية بشأن التحديات يف النظر ينبغي إنه املمثلني

 البيئة. محاية على احملافظة مع االقتصادي النمو حتقيق
 املستقبل يف مونرتيال بروتوكول دور عليه سيكون قد ما املمثلني من العديد ناقش أوسع، نطاق وعلى -117

 على احملافظة ينبغي إنه املمثلني أحد وقال. واالجتماعية االقتصادية التنمية سياق ويف التغري، سريعة بيئة يف
 اهلياكل تعزيز طريق عن األوزون طبقة حلماية يالمونرت  بروتوكول إليه أفضي الذي والزخم اإلجيابية جتاهاتالا

 االستهالك قليلة نظيفة طاقة اعتماد إن آخر ممثل وقال. القائمة والقانونية واالقتصادية االجتماعية واألطر
 دور على آخر ممثل وشدد العاملي، االقتصاد واستدامة للتنمية األساسيان العنصران مها البيئة ومحاية ، للكربون

فيينا  اتفاقية أن رغم إنه آخر ممثل وقال .املستدامة للتنمية أساسي كشرط العاملي الصعيد على والتعارضد ونالتعا
 ملواجهة واإلبداع املرونة من املزيد إىل حاجة هناك جناحا ، البيئية االتفاقات أكثر بني من مها مونرتيال وبروتوكول
 البلدان، من جمموعة عن بالنيابة متحدثا   املمثلني، أحد قال الربوتوكول، نطاق بتوسيع يتعلق وفيما. التحديات

 إىل باإلرضافة األوزون، طبقة محاية يف الربوتوكول حققها اليت النجاحات من لالستفادة وارضحة فرصة هناك إن
 أن إىل املمثلني من العديد جمددا   أشار وأخريا ،. الوقت نفس يف األخضر النمو وتشجيع والبيئة، املنا. محاية

 .القادمة األجيال لعيش األرض لصالحية قصوى بأمهية تتسم احلايل الوقت يف اختذت اليت واملقررات اإلجراءات
 لألطراف والعشرين السابع االجتماع باستضافة حكومته من عررضا   املتحدة العربية اإلمارات ممثل ونقل -111

 .1175 عام يف ديب يف مونرتيال بروتوكول يف
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 قطاع يف الكفاءة عالية تكنولوجيا واعتماد تطوير إىل حاجة هناك إن للتربيد الدويل املعهد لممث وقال -113
 تنظيم طريق عن ذلك يف مبا السبل بشىت املساعي هلذه دعمه يواصل املعهد أن وأرضاف. البلدان كل يف التربيد

 .لحةاملص أصحاب تنوير يف للمساعدة اإلعالمية واملذكرات األدلة ونشر املؤمترات
 مرحلة إجناز حنو الكبري التقدم هلذا حتقيقها على األطراف الصيدالين للرذاذ الدويل االحتاد ممثل وهنأ -112

 أن وأرضاف. ةفلوريالكلورية  الكربونعاملة مبركبات  مقننة جبرعات االستنشاق استخدام أجهزة من التحول
 صحة بني توازن اليت املنا. وتغري األوزون طبقة مايةحل االستجابة بتدابري ويلتزم يدعم طويلة لفرتة ظل االحتاد
 .البيئية واملصاحل املريض

 مناقشة المائدة المستديرة -سادساً 

، نظم اجلزء الرفيع املستوى مناقشة مائدة مستديرة 1172تشرين الثاين/نوفمرب  17يف صباح يوم  -115
سية يف وزارة اخلارجية، واملمثل الدائم ألوروغواي يف أدارها السيد فريناندو لوغريس، املدير العام للشؤون السيا

 ، وهمبرنامج األمم املتحدة للبيئة. ورضم الفريق سبعة مناقشني كل واحد من منطقة من مناطق األمم املتحدة
 السيد شري براكاش، وزير البيئة والغابات وتغري املنا.، اهلند، والسيدة بياتريس دومنغورينا، نائبة الوزير، أمانة

البيئة والتنمية املستدامة، األرجنتني، والسيد دانييل أالن ريفسنايدر، نائب مساعد وزير البيئة، الواليات املتحدة 
األمريكية، والسيد ثوريغ إبراهيم، وزير البيئة، ملديف، والسيدة هان إنغر بوجورستورم، املبعوثة اخلاصة للمنا.، 

ض االحتاد األورويب للعمل من أجل املنا. والطاقة، والسيد حممد النرويج، والسيد ميغيل أرياس كانيييت، مفو 
 للمجلس األعلى للبيئة، البحرين.، الرئيس التنفيذي ينامبارك بن دا

املناقشة مرحبا  باملمثلني املشاركني فيما وصفه بالعملية اجلديدة الرامية إىل املناقشة  لوغريسوافتتح السيد  -116
 ل مونرتيال. وأدىل بعد ذلك كل مناقش ببيان قصري.اجلماعية ملستقبل بروتوكو 

وقال السيد كانييت إن التحديات الرئيسية يف العقد املقبل هي إزالة املواد املستنفدة لطبقة األوزون  -111
ربون مما يعين معاجلة مشكلة االستخدام املتنامي ملركبات الك ،املتبقية دون التسبب يف أي رضرر للنظام املناخي

. والزيادة يف إنبعاثات املواد العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي نتيجة إىل حد كبري لتنفيذ وفلوريةاهليدر 
التدرجيي الستخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون مبوجب بروتوكول مونرتيال هلا إمكانية القضاء على لتخلص ا

ربون الكالتدرجيي الستخدام مركبات  التخلصى األطراف املنافع املناخية الكبرية اليت حتققت. ولذلك جيب عل
ختاذ اإلجراءات. وينبغي أن تدخل الاآلليات  فضلمبوجب الربوتوكول الذي يوفر، حسب قوله، أ اهليدروفلورية

وزيادة  بشأهنا قبل رضياع فرصة اختاذ إجراءات ربون اهليدروفلوريةالكاألطراف يف مناقشات رمسية بشأن مركبات 
يقضي بتعديل  1175. وكان االحتاد األورويب ينظر يف تقدمي مقرتح يف عام هذه اإلجراءات ختاذتكلفة ا

ويتطلع إىل اختاذ إجراءات طموحة من جانب البلدان  ،ربون اهليدروفلوريةالكالربوتوكول فيما يتعلق مبركبات 
ربون الكفيض استهالك مركبات الصناعية، واتباع هنج حذر إزاء االستهالك يف البلدان النامية، مع تأجيل خت

تاحة ومدى إ ةالكربون اهليدروفلوريمركبات يف هذه البلدان رهنا  جبمع البيانات عن استهالك  اهليدروفلورية
 البدائل القابلة لالستمرار.

اع بتكار غري الضار بالبيئة بالنسبة للقطالوشددت السيدة دومينغورينا على أمهية املبادرات الرامية إىل ا -118
اخلاص، مبا يف ذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وهناك حاجة إىل أن تواكب األعمال التجارية التطورات 
البيئية مع احملافظة على قدرهتا على املنافسة يف السوق العاملية. ويف رضوء العمل املنسق الذي يضطلع به اجملتمع 

إنه ال ميكن إنكار احلاجة الشديدة للنمو االقتصادي يف الدويل ملواجهة التحديات البيئية القائمة والناشئة، ف
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البلدان النامية. وسلطت أيضا  الضوء على أمهية مكافحة التجارة غري املشروعة يف املواد املستنفدة لطبقة 
األوزون، بشىت السبل مبا يف ذلك بناء القدرات، والتعزيز املؤسسي ونقل التكنولوجيا إلدارات اجلمارك. ومن 

م به على نطاق واسع أن التمويل اإلرضايف ونقل التكنولوجيا يتسمان بأمهية كبرية لتمكني البلدان النامية من املسل
مواصلة الوفاء بالتزاماهتا مبوجب خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وتتسم أيضا  األدوات واملوارد الالزمة 

بأمهية كبرية، فضال  عن االحتباس احلراري األوزون وغازات  لتخفيض إنتاج واستهالك املواد املستنفدة لطبقة
تقدمي املعلومات التقنية، والقانونية واملالية الوارضحة. وينبغي أن تكون الصكوك املتعددة األطراف متسمة بالقدرة 

اتباع هنج على اإلبداع واملرونة مع اعتماد أوجه التآزر بني خمتلف القطاعات مبا يف ذلك القطاع اخلاص من أجل 
 مشويل إزاء محاية البيئة.

وحذر السيد رايفسيندر من مغبة التغارضي، وتصور أن مشكلة استنفاد طبقة األوزون قد مت حلها  -119
بشكل هنائي. فقد بني بورضوح فريق التقييم العلمي يف أحدث تقرير له أن األدلة على انتعاش طبقة األوزون ال 

ال رجعة فيه. وإحدى املسائل ذات األمهية الكبرية هي تعيني جيل جديد من توحي حىت اآلن بأن هذا االنتعاش 
نصراء محاية طبقة األوزون ليتحملوا عبء القضية وإبقاء املسألة يف األجندة العاملية، مبا يف ذلك مراعاة 

ربون التحديات الكبرية اليت تواجه البلدان النامية يف سياق ختلصها التدرجيي من استخدام مركبات الك
اهليدروكلورية فلورية. ودعا األطراف إىل مواصلة العمل التعاوين، مبا يف ذلك استكشاف أوجه الرتابط والتآزر مع  

الدولية حلماية النباتات من أجل تغري املنا.، واالتفاقية بشأن كل القطاعات واالتفاقيات، مثل االتفاقية اإلطارية 
 العقد املقبل. ؤولية عن الكون يفنبثاق حس مشرتك باملسا

وقال السيد جافاديكار إن جناح بروتوكول مونرتيال أورضح أمهية توافق اآلراء، فعندما تعمل كل البلدان  -131
معا  ميكن أن تُنفذ االتفاقات بكل جناح. وطعن يف صحة التأكيد على أن بروتوكول مونرتيال له آثار أكرب بكثري 

، قائال  إن بروتوكول كيوتو تناول التلوث احلقيقي واإلنبعاثات من على تغري املنا. مقارنة بربوتوكول كيوتو
األنشطة امللوثة، بينما إنبعاثات املواد املستنفدة لطبقة األوزون حتدث نتيجة لتسربات غري مقصودة من نظم غري 

الطاقات،  سليمة. وشدد على التزام اهلند مبعاجلة مشاكل تلوث اهلواء يف البلد جزئيا  عن طريق تغيري مزيج
. مث تناول بعد 1111ميغاواط من الطاقة الشمسية حبلول عام  711 111واستشهد مبثال خطط البلد إلنتاج 

. ومع اإلشارة إىل أن املسامهات الوطنية احملددة واملقررة تعترب وسيلة ربون اهليدروفلوريةالكذلك مسألة مركبات 
 التخلصة، اقرتح أن هذه املسامهات ميكن أن تطبق على ملعاجلة املسائل البيئية على أساس الظروف الوطني

ربون الك. ورغم أن املشاكل بسبب استخدام مركبات ةالكربون اهليدروفلوريمركبات التدرجيي الستخدام 
تاحة الوقت الكايف للتوصل إىل توافق آراء، إقد متت معاجلتها، فإن أفضل الطرق للمضي قدما  هي  اهليدروفلورية
 طمئنان والثقة املتبادلة.الم وامن االحرتا وهتيئة منا.

وحدد السيد إبراهيم التحديات اليت تواجه ملديف وغريها من الدول اجلزرية الصغرية النامية. ومركبات  -137
 ةلكربون اهليدروكلورياركبات هي البدائل األساسية مل ،R407cو R410a، وبصفة خاصة ربون اهليدروفلوريةالك

يزداد  ةالكربون اهليدروفلوريمركبات يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء، ولذلك فإن استهالك املستخدمة  ةفلوري
بسرعة يف هذا القطاع. وسيصبح ذلك التحدي املقبل بالنسبة لبلده. وهناك أيضا  حتديات يف قطاع صيد 

. ومن الصعب ةفلوري ةالكربون اهليدروكلوريمركبات األمساك، نظرا  إىل أن معظم سفن الصيد تستخدم مربدات 
البدائل السهلة ’’إجياد بدائل وخاصة بالنسبة للسفن األقدم، ولذلك فإن البلدان تضطر إىل استخدام 

لتفادي تغيري األجهزة بتكلفة عالية. ودعا الصندوق املتعدد األطراف  ةلكربون اهليدروفلوريملركبات ا ‘‘اإلحالل
ربون اهليدروكلورية فلورية لسفن الصيد، واختتم حديثه قائال  إن روح إىل تقدمي التمويل لتطوير بدائل ملركبات الك
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ساسي ملعاجلة التحديات الشراكة والتعاون كانت دائما  هي السمة املميزة لعمل االتفاقية والربوتوكول والعنصر األ
 املقبلة.

ون الدويل واإلرادة وشددت السيدة جبورستورم، قائلة إن جناح بروتوكول مونرتيال يُعزى إىل التعا -131
جتاه الصحيح. وسلمت بتحديات البتكار يف االالسياسة، على احلاجة إىل إعطاء حوافز لقطاع الصناعة ل

التدرجيي للمواد املتبقية املستنفدة لطبقة األوزن، وشددت على التزام النرويج مبواصلة تقدمي الدعم،  التخلص
لكربون مركبات امن التدرجيي لتخلص املسببة للمتاعب بسبب اولكنها قالت إنه جيب أيضا  التسليم بالعواقب 

اليت شكلت خطرا  كبريا  على  ةالكربون اهليدروفلوريمركبات . وأدى الربوتوكول إىل استخدام ةفلوري ةاهليدروكلوري
غري املنا.، ولذلك فإن األطراف ملزمة بضمان أن جهودها لن تتسبب يف آثار رضارة. وميكن تفادي اآلثار على ت

بروتوكول مونرتيال هو الصك الصحيح لتحقيق ذلك. لذلك فإن املنا. واستنفاد طبقة األوزون على حد سواء، و 
مبوجب بروتوكول مونرتيال ال تتعارض بالضرورة  ةالكربون اهليدروفلوريمركبات وأشارت إىل أن تنظيم استخدام 

اة إدارة يتني ميكن أن تكمال بعضهما بعضا  مع مراعقتغري املنا.، نظرا  إىل أن االتفابشأن مع االتفاقية اإلطارية 
هنا مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنا.. وأعلنت أيضا  أن النرويج مستعدة أاإلنبعاثات واإلبالغ بش

مركبات التدرجيي الستخدام  التخلصجراء تعديل يشمل إلتعجيل تقدمي مسامهاهتا املالية مبجرد املوافقة على 
مبوجب الربوتوكول، وأرضافت أن األطراف ينبغي أن هتدف إىل إجراء تعديل حبلول العام  ةالكربون اهليدروفلوري

املقبل. وأشارت إىل أنه عندما مت التوقيع على اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال مل تكن احللول التقنية متوفرة لكل 
ت األطراف موقفا  على أساس املبدأ التحوطي، كما حذا قطاع الصناعة نفس احلذو، املشاكل، ومع ذلك اختذ

 ربوتوكول.اليف ظل هذه اإلجراءات الشجاعة حتقيق منجزات  من املمكن وأصبح

ا أن نسبة السبعني يف املائة من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستهلكة يف بلده يناوقال السيد د -133
مركبات من التدرجيي  التخلصيف نظم تكييف اهلواء. وكانت احلكومة تعمل جاهدة من أجل مستخدمة 

الكربون اهليدروكلورية فلورية، مبا يف ذلك إعادة التدوير والعمل مع قطاع الصناعة لتطوير بدائل ذات قدرة 
رة احمليطة العالية جدا  منخفضة على إحداث االحرتار العاملي. والبحرين هي من بني البلدان ذات درجات احلرا

درجة مئوية، وهي من بني البلدان اليت تسعى جاهدة إىل ختفيض  51اليت تصل درجات احلرارة فيها إىل 
تاحة تكنولوجيات ميكن االعتماد عليها إلورية فلورية. وقال إنه إىل حني اعتمادها على مركبات الكربون اهليدروك

الكربون مركبات استخدام من التدرجيي  التخلصيف مناقشات بشأن  فمن املستحيل أن تدخل البلدان ،وفعالة
 اليت تعترب البدائل الرئيسية ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف الوقت احلايل. ةاهليدروفلوري

 وبعد بيانات املناقشني، فُتح باب التعليقات وطرح األسئلة فيما يتعلق بالتحديات املاثلة حىت اآلن. -132

وسأل السيد كانييت عن رضرورة جتاوز والييت اتفاقية فيينا وبروتوكول مونرتيال من أجل حتقيق أوجه  -135
ما تُعدل لتتكيف مع  الت غالبا  و التآزر مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى، وقال إن الربوتوك

جناحها يف محاية طبقة  أثبتت ديد اآلليات اليتاألوقات املتغرية، وإن املسألة تتعلق بتقرير ما إذا كان ينبغي مت
إىل احلوار املستمر، وبناء توافق ، أي اآلليات املستندة األوزون لتشمل جماالت أخرى من قبيل االحرتار العاملي

اآلراء، والتعاون فيما بني البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. وأرضاف السيد رايفسنايدر أنه عالوة على 
ة مسألة تغري املنا.، فإن من شأن التحول إىل استخدام تكنولوجيات تربيد بديلة مع الرصد املالئم، معاجل

واإلبالغ والتورضيح بشأن األدوار واملسؤوليات أن يساعد يف معاجلة املسألة البالغة األمهية اخلاصة بالقمامة يف 
، قال إن املتشككني يف األسس القانونية . ويف هذه األثناء1175إطار خطة التنمية يف مرحلة ما بعد عام 

يف إطار الربوتوكول حياولون احليلولة دون مناقشة املورضوع يف هذا  ةالكربون اهليدروفلوريمركبات ملعاجلة إدارة 
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مبوجب بروتوكول مونرتيال  ةالكربون اهليدروفلوريمركبات جبورستورم إن معاجلة مسألة  ةالسيد تاملنتدى. وقال
ة قانونية ولكنها مسألة سياسية، وإنه يف وجود احلوافز الصحيحة ميكن لقطاع الصناعة أن ليست هي مسأل

وجيات الستخدام البلدان ذات درجات احلرارة ولتطوير تكنولوجيات بديلة تشمل تكنيثبت جمددا  قدرته على 
كنولوجيات تعتمد على األسواق احمليطة العالية. وأشار السيد بن داينا إىل أن البلدان النامية بوصفها متلقية للت

العاملية، وحذر من أن البحوث بشأن إجياد البدائل املناسبة ستستغرق وقتا  قبل أن جُتىن مثارها. وقال السيد 
الع بالبحوث بفضل اجلهود اجلماعية طرضالجافاديكار إنه مبا أن هذا التحدي يطال البشرية بأمجعها، فيمكن ا

يدعم صندوق املنا. األخضر هذه اجلهود، واقرتح عقد اجتماع استثنائي ملعاجلة غري اهلادفة للربح، وميكن أن 
اليت من شأهنا حتديد طريق املضي قدما   5مسألة تقدمي املساعدة التقنية واملالية لألطراف العاملة مبوجب املادة 

نفيذ بروتوكول مونرتيال يف بالنسبة للربوتوكول. وشدد العديد من املمثلني على دور الصندوق املتعدد األطراف لت
 وع يف تنفيذ املشاريع اإلرشادية.تقدمي املساعدة بشىت السبل مبا فيها الشر 

أعضاء الفريق ملسامهاهتم يف املناقشة املفتوحة، وأعرب عن أمله  لوغريسويف ختام اجللسة، شكر السيد  -136
 الرفيعة املستوى من اجتماعات األطراف. يف أن تكون املناقشات املماثلة يف املستقبل مسة منتظمة لألجزاء

باعتمادها في االجتماع صى تقرير الرئيسين المشاركين للجزء التحضيري والنظر في المقررات المو  -اً بعسا
العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول 

 مونتريال
خمتلف النقاط يف أثناء االجتماع. وأشارا إىل أن إفادات يف للجزء التحضريي ن ان املشاركائيسالر قدم  -131

املفاورضات يف اجلزء التحضريي كانت صعبة، ولكن حتقق تقدما  كبريا  بشأن عدد من املسائل اهلامة. وبعد أن 
از ومهنيتها، شكروا األطراف على جهودها الكبرية، ورؤساء أفرقة االتصال لقيادهتم، واألمانة لعملها املمت

واملرتمجني الفوريني، وكل املوظفني الذين عملوا من وراء الستار لتيسري أعمال األطراف، أشادوا مبشاريع املقررات 
 .اليت متت املوافقة عليها يف اجتماع اجلزء التحضريي بغية تقدميها لالعتماد يف اجتماع األطراف

ادي عشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع تاريخ ومكان انعقاد كل من االجتماع الح -اً مناث
 السابع والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال

نقل ممثل اإلمارات العربية املتحدة عررضا  من حكومته باستضافة االجتماع السابع والعشرين لألطراف  -138
ترغب أيضا  يف استضافة االجتماع  يف بروتوكول مونرتيال يف ديب. وأعلن بعد ذلك ممثل رواندا أن حكومته

العرض املقدم من اإلمارات العربية املتحدة، فسيكون سعيدا  باستضافة  بعدالسابع والعشرين لألطراف، ولكن 
االجتماع الثامن والعشرين لألطراف. واعتمدت األطراف بعد ذلك املقرر القارضي بعقد االجتماع السابع 

االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف  عقد ، و 1175الثاين/نوفمرب  والعشرين لألطراف يف ديب يف تشرين
. واعتمدت األطراف أيضا  مقررا  يقضي بانعقاد االجتماع احلادي عشر 1176كيغايل يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 .ونرتيالملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا مباشرة عقب االجتماع التاسع والعشرين ملؤمتر األطراف يف بروتوكول م

 مسائل أخرى - تاسعاً 
 مل تتطرق األطراف إىل أي مسألة أخرى يف أثناء اجتماع اجلزء الرفيع املستوى. -139
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 اعتماد المقررات التي يتخذها مؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا في اجتماعه العاشر -عاشراً 
 :إن مؤمتر األطراف يقرر -121

ية فيينا، وبروتوكول مونتريال وتعديالت لندن وكوبنهاجن حالة التصديق على اتفاق :71/7المقرر 
 مونتريال ومونتريال وبيجين لبروتوكول

على اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول مونرتيال  التصديق العامليمع الررضى  يالحظان - 7
 ؛مونرتيال وتوكولوتعديالت لندن وكوبنهاجن ومونرتيال لرب  بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

طرفا  قد صّدق على تعديل  796، كان 1172تشرين الثاين/نوفمرب  7أنه، حىت  يالحظان - 1
 بيجني لربوتوكول مونرتيال؛

على أن تصدق ، تعديل بيجني لربوتوكول مونرتيالمل تصدق بعد على  يتال موريتانيا، انحيث - 3
 .ولية املشاركة لضمان محاية طبقة األوزون، وأن تراعي رضرورة مشإليه أو تقبله أو تنضمعليه 

 توصيات االجتماع التاسع لمديري بحوث األوزون :71/4المقرر 
ملؤمتر األطراف يف  7/6يف املقرر  ةاحملدد باألهدافاألوزون، عمال   حبوثإىل أن مديري  ذ يشريإ

ة على الصعيدين الوطين والدويل اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، يستعررضون برامج البحوث والرصد اجلاري
 الثغرات اليت تتطلب املعاجلة، وحتديدلتلك الربامج  اجليدالتنسيق  لضمان

وتعزيز رصد التغريات يف طبقة األوزون، مبا يف ذلك تعافيها املتوقع يف غالف أمهية مواصلة وإذ يدرك 
 تركيبته، بسبب التغريات يف 7981جوي ختتلف ظروفه عن الظروف السائدة قبل عام 

أن التقييم األخري الذي أجراه فريق التقييم العلمي يشري إىل وجود تأثري حمتمل لتغري  وإذ يدرك أيضا  
 املدارية، املناطقاملنا. على طبقة األوزون، خصوصا  يف 

احلاجة إىل زيادة املعارف وفهم الغالف اجلوي وعملياته، اليت التزال هناك الكثري من  وإذ يدرك كذلك
ه عدم اليقني املتعلقة هبا، مبا يف ذلك الروابط املعقدة بني طبقة األوزون وتغري املنا.، وبالتايل احلاجة لرصد أوج

 وحتليل متغريات طبقة األوزون واملنا. معا  مىت كان ذلك ممكنا ،
من  5من املادة  7أمهية أنشطة بناء القدرات لدى األطراف العاملة مبوجب الفقرة  وإذ يالحظ

وكول مونرتيال اليت تعزز اخلربات العلمية مع فائدة إرضافية هلا تتمثل يف توسيع نطاق املنطقة اجلغرافية اليت بروت
 ميكن إجراء القياسات فيها وحفظ البيانات فيما يتعلق باملتغريات األساسية املتعلقة بطبقة األوزون واملنا. املتغري،

لتاسع ملديري حبوث األوزون، الذي نشر يف عام حييط علما  مع التقدير بتقرير االجتماع ا - 7
 (؛52رقم  املشروع العاملي لبحوث األوزون ورصده التابع للمنظمة العاملية لألرصاد اجلويةتقرير ) 1172

يشجع األطراف على أن تعتمد وتنفذ، حسب االقتضاء، توصيات مديري حبوث األوزون يف  - 1
 تظمة وحفظ البيانات وبناء القدرات؛جمال موارضيع البحوث وعمليات الرصد املن

يعطي األولوية ألنشطة بناء القدرات، خصوصا  املشاريع احملددة اليت تقرر إعطاؤها األولوية يف  - 3
التمويل يف إطار الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظم ذات الصلة باتفاقية فيينا، 
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جهزة، وتدريب مشغلي األجهزة، وزيادة عدد عمليات رصد األوزون، خصوصا  من فيما يتعلق باملعايرة بني األ
 خالل إعادة توزيع أجهزة دوبسون املتوفرة؛

، 1171يشجع مديري حبوث األوزون على أن يستعررضوا، يف اجتماعهم العاشر، يف عام  - 2
من التوصيات احملددة يف تقريرهم إىل مؤمتر أنشطة بناء القدرات اليت نـُفِّذت، هبدف تقييم فعاليتها، وإدراج املزيد 

 األطراف؛
يشجع مراكز تنسيق األوزون الوطنية، أو املسئولني اآلخرين ذوي الصلة، على نشر املعلومات  - 5

 عن أنشطة الرصد والبحوث واألنشطة العلمية، وتنسيقها يف بلداهنم حيثما كان مالئما .

ذات  ملعام لتمويل أنشطة البحوث والرصد المنتظحالة الصندوق االستئماني ا: 71/3المقرر 
 الصلة باتفاقية فيينا

الذي أنشاء مؤمتر األطراف مبوجبه الصندوق االستئماين العام لتمويل أنشطة  6/1إىل املقرر  إذ يشري
 فيينا حلماية طبقة األوزون، وإذ يالحظ أن أجل الصندوق احلايل باتفاقيةالبحوث والرصد املنتظم ذات الصلة 

 ،1175سينتهي يف هناية عام 
إىل املسامهات اليت قدمتها أطراف عديدة للصندوق االستئماين واجلهود املشرتكة  وإذ يشري مع التقدير

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة األوزون لتنفيذ األنشطة اليت ميوهلا الصندوق االستئماين منذ  تبذهلااليت 
 ،1113بداية تشغيله يف عام 
أن أنشطة هامة، مشلت املعايرة، واملقارنات والتدريب املناسب، قد نفذت حىت اآلن  وإذ يالحظ

 بنجاح يف إطار الصندوق االستئماين،
، مع ذلك، أن املوارد املتوفرة للصندوق االستئماين ليست كافية للتمكني من وإذ يالحظ مع القلق

 عاملي لألوزون،يف نظام الرصد ال إجراء حتسينات ملموسة ومستدامة
أن العقد القادم سيكون فرتة حامسة تصبح أثناءها حالة استعادة عافية طبقة األوزون وإذ يالحظ 

 أورضح، غري أن ذلك الورضوح سيتوقف على مدى استمرار عمليات الرصد عالية اجلودة،
ة بني األوزون أن حتسينات رصد األوزون ينبغي أن تضع يف اعتبارها الروابط القوية واملقعد وإذ يدرك

 واملنا. وأن تتضمن إجراء عمليات رصد وحتليل لألوزون واملنا. معا ، ما كان ممكنا ،
، استعررضوا حالة 1172أن مديري حبوث األوزون، يف اجتماعهم التاسع املعقود يف عام وإذ يالحظ 

ق وقدموا توصيات حمددة وأنشطة الصندوق االستئماين ونظروا يف اخليارات اخلاصة باملضي إىل األمام للصندو 
 هبذا الشأن؛
يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ميدد أجل الصندوق االستئماين العام  - 7

 ؛1111كانون األول/ديسمرب   37ذات الصلة باتفاقية فيينا حىت  ملتمويل أنشطة البحوث والرصد املنتظ
مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية إلنشاء جلنة استشارية يطلب إىل أمانة األوزون أن تنسق  - 1

أو على هامش االجتماعات األخرى ذات الصلة،  صغرية للصندوق االستئماين، تعقد اجتماعاهتا إلكرتونيا  
أعضاء، مبا يف ذلك الرئيسان املشاركان لفريق التقييم العلمي، ورئيسان مشاركان  71وتتألف مما ال يزيد عن 

حبوث األوزون، وممثل واحد ألمانة األوزون، وما يصل إىل مخسة علماء وخرباء يف رصد األوزون، وممثل  ملديري
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واحد للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بوصفه مراقبا ، سعيا  إلجياد متثيل جغرايف وجنساين عادل، وتوكل للجنة 
 الوالية التالية:
لويات للتنفيذ على رضوء األهداف اجلامعة األربعة ورضع اسرتاتيجية طويلة األجل وأهداف وأو  )أ(

 اليت حددها مديرو حبوث األوزون يف اجتماعهم التاسع؛
ورضع خطة عمل قصرية األجل تضع يف االعتبار أكثر االحتياجات امللحة للنظام العاملي لرصد  )ب(

 األوزون وتستغل بأفضل وجه ممكن املوارد املتاحة للصندوق االستئماين؛
لة مراقبة جودة مقرتحات املشاريع الفردية املورضوعة يف إطار الصندوق االستئماين، والسعي كفا )ج(

لتحقيق التوازن اإلقليمي يف املشاريع اليت يدعمها الصندوق، وحتديد الفرص املتاحة للتمويل التكميلي من أجل 
 مضاعفة املوارد؛

ملنظمات الدولية املعنية حسب يطلب إىل أمانة األوزون أن تواصل يف دعوة األطراف وا - 3
االقتضاء، لتقدمي املسامهات املالية و/أو العينية ملقرتحات مشاريع مورضوعة يف إطار الصندوق االستئماين تكون 

 مستكملة وحمددة التكاليف؛
يطلب إىل أمانة األوزون تقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف يف اجتماعه احلادي عشر بشأن تشغيل  - 2

ستئماين واملسامهات فيه ونفقاته وعن األنشطة املمولة من الصندوق االستئماين منذ إنشائه، وعن الصندوق اال
 أنشطة اللجنة االستشارية كذلك.

 التقارير المالية وميزانيات اتفاقية فيينا :71/2المقرر 
 بشأن املسائل املالية، 9/3 إىل املقرر إذ يشري

طبقة األوزون لفرتة السنتني ندوق االستئماين التفاقية فيينا حلماية بالتقرير املايل عن الص وإذ حييط علما  
 ،1173كانون األول/ديسمرب   37املنتهية يف  1171-1173

 على حنو فعال، اتفاقية فيينالتنفيذ  جزءا  مكمال  رضروريا  بأن املسامهات الطوعية تشكل  وإذ يقرّ 
التفاقية فيينا حلماية طبقة لصندوق االستئماين ملالية ا الناجعةمبواصلة األمانة إدارهتا  وإذ يرحب

 ،األوزون
 1173-1171حييط علما  مع التقدير بالبيان املايل للصندوق االستئماين لفرتة السنتني  - 7
مقارنة   1173وعام  1171والتقرير عن النفقات الفعلية لعام  1173كانون األول/ديسمرب   37املنتهية يف 

 هلاتني السنتني؛بالنفقات املوافق عليها 
يف املائة من امليزانية املقرتحة لعام  75يوافق على إنشاء احتياطي رأس مال متداول يعادل  - 1

الستخدامه لتغطية النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين، مع اإلشارة إىل أن احتياطي رأس  1175
 ؛املال املتداول سيورضع خارج الرصيد احلايل

 ،دوالر 7 181 319للصندوق االستئماين مببلغ قدره  1172امليزانية املنقحة لعام  يوافق على - 3
دوالر وميزانية  113 518مببلغ قدره  1176دوالر وميزانية عام  811 931مببلغ قدره  1175وميزانية عام 
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لعاشر ملؤمتر لتقرير االجتماع ا األولوفق ما هو مبني يف املرفق  ،دوالر 7 363 368مببلغ قدره  1171عام 
 (7)األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛

 711 518ومبلغ قدره  1175دوالر يف عام  791 931يأذن لألمانة بسحب مبلغ قدره  - 2
تبقي ، على التوايل، من الرصيد امل1171دوالر يف عام  161 368ومبلغ قدره  1176دوالر يف عام 

 دوق؛للصن
املسامهات اليت تدفعها ، على أعاله 2، يف رضوء عمليات السحب املشار إليها يف الفقرة يوافق - 5

وفق ما هو مبني يف املرفق  ،1171و 1176و 1175دوالر لكل عام من األعوام  613 111البالغة األطراف 
واالجتماع السادس والعشرين لألطراف يف بروتوكول  لتقرير االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فييناالثاين 

 مونرتيال؛
يطلب إىل األمانة أن حتدد يف التقارير املالية املقبلة للصندوق االستئماين التفاقية فيينا املبالغ  - 6

 يتم باإلرضافة إىل املسامهات اليت مل ‘‘االحتياطيات الكلية وأرصدة الصندوق’’النقدية املتاحة يف اجلزء املعنون 
 تسُلمها بعد؛

حيث مجيع األطراف على أن تسدد مسامهاهتا املتبقية وكذلك مسامهاهتا املستقبلية كاملة  ويف  - 1
 احلال؛

يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ميدد فرتة عمل الصندوق االستئماين  - 8
 .1115كانون األول/ديسمرب   37حىت 

 اتفاقية فييناألطراف في مؤتمر ل الحادي عشرالجتماع : ا71/2المقرر 
 التاسعاالجتماع بالتعاقب مع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا ادي أن يعقد االجتماع احل 

 .والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال

 وكول مونتريالن لألطراف في بروتو السادس والعشر االجتماع تخذها ااعتماد المقررات التي  -حادي عشر
 :يقرر ما يلي ألطرافل السادس والعشرين جتماعاالإن  -127

حالة التصديق على اتفاقية فيينا، وبروتوكول مونتريال وتعديالت لندن وكوبنهاجن  :42/7المقرر 
 مونتريال ومونتريال وبيجين لبروتوكول

قة األوزون وبروتوكول مونرتيال على اتفاقية فيينا حلماية طب التصديق العامليمع الررضى  يالحظان - 7
 ؛مونرتيال وتعديالت لندن وكوبنهاجن ومونرتيال لربوتوكول بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون

طرفا  قد صّدق على تعديل  796، كان 1172تشرين الثاين/نوفمرب  7أنه، حىت  يالحظان - 1
 بيجني لربوتوكول مونرتيال؛

على أن تصدق ، تعديل بيجني لربوتوكول مونرتيالتصدق بعد على مل  يتال موريتانيا، انحيث - 3
 .، وأن تراعي رضرورة مشولية املشاركة لضمان محاية طبقة األوزونإليه أو تقبله أو تنضمعليه 

                                                           
(7  )UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10. 
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 4172تعيينات االستخدامات الضرورية للمواد الخاضعة للرقابة لعام : 42/4المقرر 

جلنة اخليارات و زه فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أجن الذي، أن العمل إذ يالحظ مع التقدير
 التقنية الطبية التابعة له،

، فإن استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة 2/15أنه وفقا  للمقرر  وإذ يضع يف االعتبار
واالقتصادية بدائل، أو  االستنشاق باجلرعات املقننة غري مؤهل كاستخدام رضروري إذا توفرت من الناحية التقنية

 مواد استعارضة جمدية تكون مقبولة من الناحية البيئية والصحية،

الكربون الكلورية فلورية يف  استنتاج الفريق بأن البدائل املقبولة تقنيا  الستخدام مركبات وإذ يالحظ
نسداد الرئوي الربو ومرض اأجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة موجودة بالنسبة لبعض الطرق العالجية ملعاجلة ال

 املزمن،

حتليل وتوصيات الفريق بشأن إعفاءات االستخدامات الضرورية للمواد اخلارضعة  وإذ يأخذ يف االعتبار
نسداد الرئوي الللرقابة يف صناعة أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة املستخدمة يف حاالت الربو، ومرض ا

 املزمن،

من أجل  5من املادة  7اليت بذلتها أطراف عديدة عاملة مبوجب الفقرة باجلهود املتواصلة  وإذ يرحب
ختفيض االعتماد على مركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة كلما استحدثت 

 البدائل هلا، وحظيت بالقبول التنظيمي، ودخلت إىل األسواق للبيع،

ستهالك الضرورية ملركبات الكربون الكلورية فلورية يف أجهزة يأذن مبستويات االستخدام واال - 7
نسداد الرئوي املزمن على النحو املنصوص عليه المرض او  ملعاجلة الربو 1175االستنشاق باجلرعات املقننة لعام 

 يف مرفق هذا التقرير؛

ة املعلومات يطلب إىل األطراف املقدمة للتعيينات أن تقدم للجنة اخليارات التقنية الطبي - 1
واملقررات الالحقة  2/15 كينها من تقييم تعيينات االستخدامات الضرورية وفقا  للمعايري الواردة يف املقررمتل

 ذات الصلة على النحو احملدد يف الكتيب عن تعيينات االستخدامات الضرورية؛

ال  يف النظر أو  1175يشجع األطراف املقدمة إلعفاءات استخدامات رضرورية يف عام  - 3
االستعانة مبصادر خارجية للحصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنية الالزمة 
لالستخدام يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة من املخزونات حيثما توفرت وتيسر احلصول عليها بشرط 

 ؛1/18من املقرر  1األطراف يف الفقرة خدام هذه املخزونات مع مراعاة الشروط اليت ورضعها اجتماع است

يشجع األطراف اليت لديها خمزونات من مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية  - 2
 1175الصيدالنية مع إمكانية توفرها للتصدير إىل األطراف املقدمة إلعفاءات لالستخدامات الضرورية يف عام 

املتوفرة، وأن توفر لألمانة التفاصيل عن نقطة اتصال هبذا الشأن على أن تبلغ أمانة األوزون بشأن الكميات 
 ؛1172كانون األول/ديسمرب   37حبلول 

يطلب إىل األمانة أن تنشر على موقعها على شبكة اإلنرتنت تفاصيل إمكانية توفر املخزونات  - 5
 من هذا املقرر؛ 2املشار إليها يف الفقرة 
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ذا املقرر باملرونة الكاملة فيما يتعلق باالستعانة مبصادر يتحلى الطرف املذكور يف مرفق ه - 6
 خارجية للحصول على مركبات الكربون الكلورية فلورية ذات النوعية الصيدالنية الالزمة لالستخدام يف أجهزة

 عن طريق االسترياد من املنتجني من هذا املقرر 7االستنشاق باجلرعات املقننة على النحو الذي أذنت به الفقرة 
 احملليني، أو من املخزونات املوجودة؛ 

يطلب إىل األطراف مراعاة اللوائح الداخلية املتعلقة حبظر عرض، أو بيع املنتجات اجلديدة  - 1
مت اعتماد هذه  لوو ملركبات الكربون الكلورية فلورية املستخدمة يف أجهزة االستنشاق باجلرعات املقننة حىت 

 املنتجات؛

ى تعجيل تنفيذ عمليات تسجيل املنتجات املستخدمة يف أجهزة يشجع األطراف عل - 8
نتقال إىل مرحلة استخدام البدائل اخلالية من مركبات الكربون الاالستنشاق باجلرعات املقننة لإلسراع يف ا

 .الكلورية فلورية

 مرفقال

 ة في أجهزةفلورية المستخدمية ات الكربون الكلور لمركب 4172لعام االستخدامات الضرورية  اتأذون
 االستنشاق بالجرعات المقننة

 )طن مرتي(

 1175 الطرف
 781.67 الصني

في  773 -ي فلور ي الكلور ركب الكربون لم ةالضروري اتاالستخدام اتإعفاء: 42/3المقرر 
 التطبيقات الفضائية في االتحاد الروسي

اخليارات التقنية للمواد تقييم وتوصية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، وجلنة  إذا يالحظ
يف التطبيقات  773-فلوري ي الكلور  الكربونملركب  ةضروريال اتستخداماالبشأن تعيني الكيميائية التابعة له 

 الفضائية يف االحتاد الروسي،

جهوده الرامية إىل استحداث مذيبات بديلة يف  بنجاحأن االحتاد الروسي يواصل  وإذ يالحظ أيضا  
 ائية،جمال صناعته الفض

متشيا  مع اجلدول  واالنبعاثاتأن االحتاد الروسي قد جنح يف ختفيض االستخدام  كذلك وإذ يالحظ
 اخليارات التقنية للمواد الكيميائية، جلنةالزمين للتكيف التقين الذي مت ورضعه بالتعاون مع 

الستخدامات يف االحتاد الروسي ل 773-فلوريي مركب الكربون الكلور ذن بإنتاج واستهالك يأ - 7
 ؛1175طنا  مرتيا  يف عام  15الضرورية يف صناعته الفضائية مبقدار 

ي مركب الكربون الكلور أن يستكشف بقدر أكرب إمكانية استرياد  الروسييطلب من االحتاد  - 1
 لصناعته الفضائية من املخزونات املتاحة على الصعيد العاملي؛ 773- فلوري

واصلة جهوده الرامية إىل استحداث مذيبات بديلة، واعتماد يشجع االحتاد الروسي على م - 3
 773-فلوري ي من مركب الكربون الكلور التدرجيي لتخلص ا مرحلةمعدات ذات تصميم حديث، وإكمال 

 .1176حبلول عام 
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 4172لالستخدامات المختبرية والتحليلية لعام  ةالضروري اتاالستخدام اتإعفاء: 42/2مقرر ال
 في الصين

التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية فريق ه لعمل الذي أجنز ا التقديرحظ مع إذ يال
 للمواد الكيميائية التابعة له،

الذي ألغت األطراف مبوجبه، يف مجلة أمور، استخدام املواد املستنفدة  77/75إىل املقرر  وإذ يشري
اهليدروكربونات النفطية يف املياه من اإلعفاء على الصعيد وجود النفط، والشحم، وكل  لطبقة األوزون يف فحص

 ستخدامات املختربية والتحليلية،لالالعاملي 

 1172كانون األول/ديسمرب   37الذي أُعفيت مبوجبه حىت تاريخ  13/6إىل املقرر  وإذ يشري أيضا  
  رابعالقائم بشأن استخدام  من بروتوكول مونرتيال من احلظر 5من املادة  7األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه بالنسبة حلاالت فردية و كلوريد الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 
حيث اعتربت هذه األطراف أن هذا االستخدام له ما يربره، وهو املقرر الذي مت فيه تورضيح أنه ال ينبغي أن 

لتاريخ املذكور إال وفقا  إلعفاء االستخدام الضروري فيما يتعلق باستخدام يكون هناك أي احنراف عن ذلك بعد ا
 ،1172النفطية يف املياه بعد عام كل اهليدروكربونات و كلوريد الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم،   رابع

لوريد ك  رابعأن أحد األطراف قد أورد أنه جيد صعوبة يف تنفيذ البدائل املوجودة الستخدام  وإذ يالحظ
كل اهليدروكربونات النفطية يف املياه، ويدعي أنه حيتاج إىل املزيد من و الكربون يف فحص وجود النفط، والشحم، 

 الوقت لتنقيح املعايري الوطنية وتعزيزها،

يشجع ذلك الطرف، الذي تقدم بطلب إعفاء، أن يكمل تنقيح معياره الوطين ذي الصلة وأن  - 7
لوطين املنقح يف أقرب وقت ممكن لضمان سالسة االنتقال إىل طريقة ال تستخدم فيها يكفل تطبيق ذلك املعيار ا

 املواد املستنفدة لألوزون؛
  لرابعلتلبية احلاجة إىل االستخدامات الضرورية  1175مبستوى االستهالك الضروري لعام  يأذن - 1

املنصوص عليه ة يف املياه على النحو كل اهليدروكربونات النفطيو كلوريد الكربون لفحص وجود النفط، والشحم، 
 .يف مرفق هذا املقرر

 مرفق

م، و ، والشحالزيتلفحص وجود  4172لعام  لرابع كلوريد الكربوناالستخدامات الضرورية  اتأذون
 في المياه الكلية هيدروكربونات النفطو 

 )طن مرتي(

 1175 الطرف
 81 الصني



UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10 

56 

 ات المختبرية والتحليليةالستخداماإلعفاءات العالمية ل: 42/2المقرر 

اللذين طلب فيهما إىل كل األطراف أن حتث منظماهتا املسؤولة  17/6و 1/77إىل مقرريه  إذ يشري
عن ورضع املعايري الوطنية على حتديد واستعراض معايريها لإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ختول استخدام املواد 

ال من أجل اعتماد، كلما أمكن، املنتجات والعمليات املختربية اخلارضعة للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتي
 والتحليلية اليت ال تستخدم هذه املواد اخلارضعة للرقابة،

اليت ألغى مبوجبها اجتماع  79/78و 78/75و، 77/75و، 1/77إىل مقرراته  وإذ يشري أيضا  
 ية والتحليلية،األطراف استخدامات معينة من اإلعفاءات العاملية لالستخدامات املخترب 

وفقا   1117كانون األول/ديسمرب   37يقرر متديد إعفاء االستخدامات املختربية والتحليلية إىل  - 7
، 76/76و، 75/8االجتماع السادس لألطراف، واملقررات  للشروط املنصوص عليها يف املرفق الثاين من تقرير

 باستثناءمونرتيال يف كل املرفقات واجملموعات بالنسبة للمواد اخلارضعة للرقابة مبوجب بروتوكول  78/75و
 اجملموعة األوىل من املرفق جيم؛

يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي أن يقدم تقريرا  يف موعد ال يتجاوز عام  - 1
ارضعة عن استحداث وتوفري اإلجراءات املختربية والتحليلية اليت ميكن إجراؤها دون استخدام املواد اخل 1178

 للرقابة مبوجب بروتوكول مونرتيال؛
يشجع األطراف على مواصلة البحث حمليا  يف إمكانية استبدال املواد املستنفدة لألوزون يف  - 3
 ة وأن تتقاسم املعلومات الناجتة.املختربية والتحليلي تاالستخداما

 4172و 4172إعفاءات االستخدامات الحرجة لبروميد الميثيل لعامي  :42/2المقرر 

مع التقدير األعمال اليت قام هبا فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجلنة اخليارات التقنية  إذ يالحظ
 ربوميد امليثيل التابعة له،ل

 ض الكبري يف تعيينات االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل لدى الكثري من األطراف،باخلف وإذ يقرّ 
 ،71/9رر من املق 71إىل الفقرة  وإذ يشري

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

ألطراف أن تقدم ، اللتني طلب فيهما اجتماع ا15/2من املقرر  1و 7إىل الفقرتني وإذ يشري كذلك 
للفريق العامل املفتوح العضوية، النتائج املتوفرة لربنامج البحوث فيها  (1)أسرتاليا، قبل االجتماع السادس والثالثني

وأن تقدم كندا النتائج املتوفرة لتقييمها آلثار الكلوروبكرين على املياه اجلوفية إىل فريق التكنولوجيا والتقييم 
 االقتصادي للنظر فيها،

                                                           
ينبغي أن تُفهم هذه اإلشارة إىل االجتماع السادس والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية على أهنا تعين أن التقارير   (1)

 ، وهو16/9ثني بغية مراعاة االجتماع اإلرضايف الذي متت املوافقة عليه مبوجب املقرر مطلوبة قبل انعقاد االجتماع السابع والثال
 االجتماع اخلامس والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية.
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فر ستخدامات احلرجة إال إذا مل يتو بضرورة أال يسمح بإنتاج واستهالك بروميد امليثيل لال وإذ يقرّ 
بروميد امليثيل بالكمية الكافية والنوعية املناسبة من املخزونات احلالية لربوميد امليثيل املوجود يف املصارف أو املعاد 

 تدويره،
وجب إعفاءات االستخدامات احلرجة أن تأخذ يف االعتبار بأن على األطراف العاملة مب وإذ يقّر أيضا  

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

 بذلك،
املعلومات اإلرضافية اليت قدمتها األرجنتني يف االجتماع السادس والعشرين  بأن كذلك وإذ يقر

لألطراف مسحت للرئيسني املشاركني للجنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل ببيان كيفية بيان أسباب إعفاء كمية 
 ،9/6ا  مع املقرر األرجنتني متشيمن بروميد امليثيل لالستخدامات احلرجة يف 

املبّينة يف اجلدول باء من مرفق  1176و 1175يسمح مبستويات اإلنتاج واالستهالك لعامي  - 7
هذا املقرر الالزمة لتلبية احتياجات االستخدامات احلرجة، رهنا  بالشروط املنصوص عليها يف هذا املقرر ومقرر 

لشروط منطبقة، مع إدراك أن اجتماع األطراف قد ، وبقدر ما تكون تلك ا7/2 - ا االجتماع االستثنائي ا
، وذلك فيما خيص 9/6يوافق على مستويات إرضافية لإلنتاج واالستهالك وعلى فئات استخدام، وفقا  للمقرر 

املبّينة يف اجلدول ألف من مرفق هذا املقرر لكل  1176و 1175فئات االستخدامات احلرجة املتفق عليها لعام 
 طرف؛

ألطراف أن تسعى إلصدار تراخيص لكميات بروميد امليثيل الالزمة لالستخدامات جيب على ا - 1
احلرجة أو إصدار أذونات أو تصاريح هلذه الكميات أو ختصيصها على النحو املنصوص عليه يف اجلدول ألف 

 من مرفق هذا املقرر؛

التزامه بكفالة على كل طرف لديه إعفاء لالستخدامات احلرجة متت املوافقة عليه أن جيدد  - 3
من ‘ 1’)ب(  7سيما املعيار املنصوص عليه يف الفقرة  ، وال9/6من املقرر  7تطبيق املعايري الواردة يف الفقرة 

، عند إصدار تراخيص االستخدامات احلرجة لربوميد امليثيل أو األذونات أو التصاريح هلا، ويُطلب 9/6املقرر 
شباط/فرباير للسنوات اليت  7ير عن تنفيذ هذا البند يف موعد أقصاه إىل كل طرف أن يوايف أمانة األوزون بتقر 

 ينطبق عليها هذا املقرر.
 المرفق

 اجلدول ألف
 المتفق عليها فئات االستخدامات الحرجة

 (طن مرتي)
4172 
 19.161سوق الفراولة اجلارية  أسرتاليا

 5.167سوق الفراولة اجلارية )جزيرة برنس إدوارد(  كندا
 3.12، حلم اخلنزير املقدد 137.52سوق الفراولة اجلارية  ت املتحدة األمريكيةالواليا
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4172 
 11، الفلفل األخضر/الطماطم 62.3مثار الفراولة  األرجنتني

 91.1، الزجنبيل يف احلقول املفتوحة 12.1الزجنبيل احملمي  الصني
 27.278، مشاتل توت العليق 23.539مشاتل الفراولة  املكسيك

 دول باءاجل
 )أ(مستويات اإلنتاج واالستهالك المسموح بها

 )طن مرتي(
4172 

 19.161 أسرتاليا
 5.167 كندا

 132.18 الواليات املتحدة األمريكية
4172 

 732.3 األرجنتني
 772.1 الصني

 82.951 املكسيك
 ناقصا  املخزونات املتاحة.  )أ(

 لمعاد تدويرها أو المستخلصةتوفر الهالونات المستعادة أو ا: 42/1مقرر ال

يف عام التخلص منه ونات لالستخدامات اخلارضعة للرقابة قد مت لأن اإلنتاج العاملي للها إذ يدرك
ومع ذلك هناك بعض االستخدامات املتبقية، وبصفة خاصة يف جمال الطريان املدين، اليت ال تزال  ،1119

 د تدويرها، أو املستخلصة ألغراض السالمة من احلرائق،املستعادة، أو املعا تعتمد على خمزونات للهالونات

أنه رغم اجلهود الرامية إىل تقييم مدى توفر خمزونات اهلالونات املستعادة، أو املعاد  وإذ يالحظ
تدويرها، أو املستخلصة اليت ميكن احلصول عليها، ال يزال هناك عدم يقني بشأن كمية اهلالونات املستعادة، أو 

ها، أو املستخلصة اليت ميكن احلصول عليها ملواصلة استخدامها، كما هو احلال يف جمال الطريان املعاد تدوير 
 املدين،

الستخدام اهلالونات يف السفن اجلديدة،  7991إىل حظر املنظمة البحرية الدولية يف عام  وإذ يشري
 وقت احلايل،إذ يالحظ أن السفن اليت تستخدم اهلالونات ما برحت ُتسحب من اخلدمة يف الو 

 9-ألف 38و 9-ألف 31إىل قراري اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل  وإذ يشري أيضا  
اللذين أعربت فيهما عن احلاجة املاسة ملواصلة استحداث وتنفيذ استخدام بدائل للهالونات يف قطاع الطريان 

إطفاء احلرائق يف دورات املياه يف الطائرات احلديثة املدين، ودعت الدوائر الصناعية إىل استخدام بدائل يف نظم 
، ويف 1176، ويف مطافئ احلرائق اليدوية يف هذه الطائرات بعد عام 1177التصميم واإلنتاج بعد عام 

نظم اإلطفاء يف الوحدات اإلرضافية لتوليد الطاقة املستخدمة يف الطائرات املصممة حديثا  بعد عام و احملركات، 
 ،1176ه اجلمعية العمومية يف عام زن البضائع يف الطائرات احلديثة يف موعد حتدد، ويف خما1172
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أن واردات وصادرات اهلالونات املستعادة، أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة مسموح هبا  وإذ يالحظ
تمل أن يتوافق مبوجب بروتوكول مونرتيال، وأن فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي وجد أنه قد ال يكون من احمل

توزيع خمزونات اهلالونات املستعادة، أو املعاد تدويرها، أو املستخلصة يف الوقت احلايل مع االحتياجات املتوقعة 
 من هذه املخزونات،

و املعاد بشأن واردات وصادرات اهلالونات املستعادة، أ 17/1من املقرر  3إىل الفقرة  وإذ يشري
 تدويرها، أو املستخلصة،

التقرير املرحلي لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي ُقدم لألطراف قبل  خذ يف االعتباروإذ يأ
 ا يف ذلك املعلومات عن البدائل،االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، مب

لديها،  عن طريق مسؤويل األوزون الوطنيني على أساس طوعي، يشجع األطراف على التواصل، - 7
مع سلطاهتا الوطنية للطريان املدين للتوصل إىل فهم للكيفية اليت يتم هبا استعادة اهلالونات، أو إعادة تدويرها، أو 
استخالصها لتلبية معايري النقاء الستخدام الطريان لتزويد شركات النقل اجلوي لتلبية احتياجات الطريان املدين 

ري اختاذها للتعجيل بعملية االستعارضة عن اهلالونات يف استخدامات اجلارية، وبشأن أي إجراءات وطنية جي
-ألف  31الطريان املدين على النحو الذي دعت إليه اجلمعية العمومية ملنظمة الطريان املدين الدويل يف قراريها 

 ؛9-ألف 38و 9

ن هذا م 7املعلومات وفقا  للفقرة  أن تقدم، على أساس طوعي،األطراف على أيضا  يشجع  - 1
 ؛1175أيلول/سبتمرب  7املقرر إىل أمانة األوزون حبلول 

تقييم أي قيود وطنية مفرورضة على االسترياد  أن تعيد، على أساس طوعي،يدعو األطراف إىل  - 3
والتصدير خبالف متطلبات الرتخيص بغية تيسري استرياد وتصدير اهلالونات املستعادة واملعاد تدويرها 

خمزونات هذه اهلالونات هبدف متكني مجيع األطراف من تلبية االحتياجات املتبقية وفقا  واملستخلصة، وإدارة 
 إىل استخدام بدائل اهلالونات؛لالنتقال األطراف سعي للنظم احمللية، حىت مع 

 يارات التقنية للهالوناتيطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي عن طريق جلنة اخل - 2
 التابعة له:

أن يستمر يف التواصل مع منظمة الطريان املدين الدويل لتسهيل االنتقال إىل مرحلة استخدام  ()أ
 7317- واهلالون 7177- بدائل اهلالونات، وأن يتصل باملنظمة البحرية الدولية لتقدير كمية ونقاء اهلالون

عاملية من اهلالونات املستعادة يف املتاحة من تفكيك السفن، وأن يبلغ األطراف بشأن املعلومات عن املخزونات ال
 ؛1175تقريره املرحلي لعام 

أن يقدم تقريرا  عن البدائل املوجودة والناشئة للهالونات، مبا يف ذلك املعلومات عن خصائصها  )ب(
 الستخدامات الطريان؛ ومعدل اعتمادها، وخصوصا  

والثالثني للفريق  بعل االجتماع الساأن يطلب إىل أمانة األوزون أن تقدم تقريرا  إىل األطراف، قب - 5
 .من هذا املقرر 7العامل املفتوح العضوية، بأي معلومات تقدمها األطراف وفقا  للفقرة 
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مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية  يتجار فالالتدابير الرامية إلى تيسير رصد ا: 42/8مقرر ال
 البديلةمواد الو 

الجتماع األطراف بشأن الرموز اجلمركية املتعلقة  77/16و 71/78و 9/11إىل املقررات  إذ يشري
 باملواد املستنفدة لطبقة األوزون، والتعاون بني أمانة األوزون ومنظمة اجلمارك العاملية يف هذا الصدد،

جتار غري املشروع يف املواد املستنفدة الإىل مقررات اجتماع األطراف اليت ترمي إىل منع ا وإْذ يُشري أيضا  
 ،79/71و 78/78و 71/76و 76/33و 72/1قة األوزون، وخاصة املقررات لطب

أنه على الرغم من القيود املفرورضة على استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  وإْذ يالحظ
مليون طن من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية  7مبوجب أحكام بروتوكول مونرتيال، ال يزال هناك أكثر من 

إىل  يجتار غري املشروع يف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية قد يؤدالمتداولة يف التجارة العاملية، وأن ا
 هذه املواد، التخلص التدرجيي من استخداماإلخالل بعملية 

 أنه يف إطار التجارة الدولية، يستعاض عن مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مبواد بديلة وإْذ يالحظ
لورية املتداولة فت الكربون اهليدرو تشمل مركبات الكربون اهليدروفلورية، وأنه من املتوقع أن تزداد كميات مركبا

 عامليا ،

الكربون  اتركبمل وترميزها، )النظام املنسق(الرمز احلايل للنظام املنسق لتوصيف السلع أن  وإذ يدرك
بون اهليدروفلوري وإمنا يشمل بعض املواد الكيميائية األخرى مركب الكر على بصفة حمددة ة ال يقتصر اهليدروفلوري

املستنفدة لطبقة األوزون، مما جيعل من الصعب على السلطات اجلمركية أن تتعرف على الطبيعة غري غري 
 إذا أُعلن عن أهنا مركبات كربون هيدروفلورية،فلورية ة لوريكالكربون اهليدرو  اتاملشروعة لصادرات أو واردات مركب

جتار غري املشروع ولتحقيق التأثري اإلجيايب الأمهية التصنيف املخصص للسلع ملنع ا وإذ يضع يف االعتبار
اجلديد لتصنيف مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية الذي اعتمدته منظمة اجلمارك املنسق فيما يتعلق بالنظام 

اجلديد لتصنيف املزائج اليت املنسق ، والنظام 1171العاملية، والذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاين/يناير 
ات حتتوي على مواد من بينها مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكربون اهليدروفلورية، أو مركب

 حيز النفاذ يف وقت سابق، لدخبريوفلورية، الذي الكربون ال

املية تشرتط على أي تطبيق لتعديل نظام أن قواعد منظمة اجلمارك الع يف االعتبار أيضا   وإْذ يضع
 تنسيق التصنيف هذا أن يتم قبل بضع سنوات،

إمكانية تصميم رموز للنظر يف يطلب إىل أمانة األوزون إجراء االتصال مبنظمة اجلمارك العاملية  - 7
هليدروكلورية فلورية، ركبات الكربون البديلة املفلورة ملواد ااملفردية للنظام املنسق لوصف السلع بالنسبة ملعظم 

املصنفة يف إطار النظام املنسق حتت الرمز  مركبات الكربون الكلورية فلورية األكثر تداوال  يف التجارة،و 
جتار المنع ايف  اهلدف منه ينحصرهلذه املواد  أمهية وجود تصنيف مجركي خمصص تورضيحل وذلك ،1913.39

إبالغ مجيع األطراف و مركبات الكربون الكلورية فلورية، و فلورية غري املشروع يف مركبات الكربون اهليدروكلورية 
والثالثني لسادس بشأن نتائج هذه املشاورات يف أسرع وقت ممكن على أال يتجاوز تاريخ انعقاد االجتماع ا

 ؛1175للفريق العامل املفتوح العضوية املقرر عقده يف 

ية الدولية املتعلقة بالنظام املنسق لوصف يشجع األطراف اليت هي أطراف متعاقدة يف االتفاق - 1
منظمة اجلمارك اختاذ اخلطوات الضرورية، تبعا  إلجراءات يف أول فرصة تسنح هلا، يف  السلع وترميزها بأن تنظر،

 ؛من هذا املقرر 7للتوصية بالنظر يف اختاذ التصنيف اجلمركي املشار إليه يف الفقرة العاملية 



UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10 

61 

حملية للبدائل املشار إليها يف مجركية  رموزنها أورضاعها من إنشاء متكيشجع األطراف اليت  - 3
 ومل تفعل ذلك بعد أن تنظر يف إنشاء تلك الرموز على أساس طوعي. 7الفقرة 

بدائل  االستجابة لتقرير فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن المعلومات عن: 42/1مقرر ال
 المواد المستنفدة لألوزون

بشأن  1171لعام فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لتقرير  1باجمللد  علما  مع التقديرإْذ يأخذ 
 1173للتقرير املرحلي لعام  1، واجمللد 13/9، والذي استجاب للمقرر ة العمله فرقتالذي أعدالتقرير املرحلي 

 1172للتقرير املرحلي لعام  2لد واجمل ،12/1لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي الذي جاء استجابة للمقرر 
 ،15/5الذي جاء استجابة للمقرر 

إذا استدعت  ،يطلب إىل فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، بالتشاور مع خرباء خارجيني - 7
حيدد فيه النطاق الكامل للبدائل، مبا يف ذلك التكنولوجيات غري النمطية، وحتديد التطبيقات اليت الضرورة ذلك، 

لفريق العامل )أ( من هذا املقرر، وإتاحة ذلك التقرير ل 7 تتوفر هلا البدائل اليت تستويف املعايري احملددة يف الفقرة ال
بع سا، وتقرير ُمستكمل ليُـْعَرض على االجتماع السادس والثالثنيالاجتماعه يف للنظر فيه  املفتوح العضوية

 والعشرين لألطراف ميكنه أن:

خمتلف القطاعات يف  للمعلومات بشأن بدائل املواد املستنفدة لألوزون يقدم استكماال   )أ(
، واألطراف غري العاملة هبا، 5من املادة  7والقطاعات الفرعية، والتمييز بني األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

ت احلرارة وعلى وجه اخلصوص طروف درجااالختالفات اإلقليمية، و كفاءة استخدام الطاقة االعتبار  يف  واألخذ
 وتقييم ما إذا كانت هذه البدائل:احمليطة العالية 

 ؛متوافرة جتاريا   ‘7’
 بة تقنيا ؛جُمَرَ  ‘1’
 سليمة بيئيا ؛ ‘3’
 ة تكاليفيا ؛صاحلة اقتصاديا  وفعال ‘2’
وخباصة قابليتها املناطق احلضرية املكتظة بالسكان يف صاحلة لالستخدامات اآلمنة  ‘5’

 ؛مبا يف ذلك، ما كان ممكنا ، خصائصها اخلطرة لالشتعال أو مُسيتها،
 وصيانتها؛ سهولة استخدامها ‘6’

وبيان القيود احملتملة على استخدامها واآلثار املرتتبة منها على القطاعات املختلفة من حيث متطلبات 
 واألمان؛اخلدمة والصيانة على سبيل املثال ال احلصر، واملعايري الدولية اخلاصة بالتصاميم 

توفري معلومات عن مستويات كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء مع  ب()
 اإلشارة إىل املناطق ذات درجات احلرارة احمليطة العالية باملعايري الدولية؛

ب يف احلارضر لمع مراعاة األخذ مبختلف التكنولوجيات املوجودة، تنقيح السيناريوهات للط )ج(
بشأن املعلومات اإلرضافية عن  1172ة بالتفصيل يف التقرير النهائي لشهر تشرين األول/أكتوبر واملستقبل الوارد

التابعة لفريق التكنولوجيا  15/5بدائل املواد املستنفدة لطبقة األوزون، الصادر عن فرقة العمل املعنية باملقرر 
)أ( من  7بالنسبة للمعايري املبينة يف الفقرة  والتقييم االقتصادي، وحتسني املعلومات املتعلقة بالتكاليف واملنافع

هذا املقرر، مبا يف ذلك اإلشارة إىل التقدم املشار إليه يف املرحلة األوىل واملرحلة الثانية من خطط إدارة التخلص 
 التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
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أيام  3ملدى العامل املفتوح العضوية  لفريقملدة يومني بالتعاقب مع اجتماع اعقد حلقة عمل  - 1
مبا يف ذلك  ةإدارة ُمرَكبات الكربون اهليدروفلوريمجيع املسائل املتعلقة بملواصلة املناقشات بشأن  1175يف عام 

، مع مراعاة املعلومات الرتكيز على درجات احلرارة احمليطة العالية ومتطلبات األمان وكفاءة استخدام الطاقة
 ؛واملعلومات ذات الصلة األخرى ذا املقررهيف  املطلوبة

علومات بشأن تنفيذها مباألمانة، على أساس طوعي، مواصلة تزويد تشجيع األطراف على  - 3
، الذي يشمل معلومات بشأن البيانات املتوافرة، والسياسات واملبادرات ذات الصلة 79/6من املقرر  9للفقرة 

ألوزون اليت تقلل إىل أبعد حد من التأثريات البيئية حيثما توافرت بتعزيز االنتقال من املواد املستنفدة ل
 ؛األمانة مجع أي تقارير مت تلقيهاالتكنولوجيات املطلوبة، والطلب إىل 

النظر يف توفري متويل إرضايف إلجراء جرد الطلب إىل اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف  - 2
يف بلدان األطراف الراغبة العاملة مبوجب الفقرة اد املستنفدة لطبقة األوزون عن بدائل املو أو دراسات استقصائية 

 ، بناء على طلبها.5من املادة  7

 4171-4172: تجديد موارد الصندوق المتعدد األطراف للفترة 42/71المقرر 
 1171-1175رتة ــول مونرتيال للفــذ بروتوكــة للصندوق املتعدد األطراف لتنفيـــيعتمد ميزاني - 7

من تلك امليزانية سوف ُتَدبَر من دوالر  62 111 111على أساس الفهم بأن  دوالر 511 511 111قدرها 
-1171مسامهات متوقعة مستحقة للصندوق املتعدد األطراف ومن مصادر أخرى لفرتة الثالث سنوات 

دوق أثناء فرتة الثالث سوف يتم تدبريها من الفوائد املستحقة للصن دوالر 6 111 111، وأن مبلغ 1172
. وتشري األطراف إىل أن املسامهات املستحقة من بعض األطراف اليت متر اقتصاداهتا 1171-1175سنوات 

 دوالر؛ 8 131 616تَبُلغ  1172-1171مبرحلة انتقال خالل الفرتة 
 درهـــرد قواـــديد مـــاس جتــــى أســــيعتمد جدول االشرتاكات للصندوق املتعدد األطراف عل - 1

دوالر  725 833 333و، 1176لعام  دوالر 725 833 333و 1175لعام  دوالر 725 833 333
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع  العاشرلتقرير االجتماع الثالث كما يظهر يف املرفق   1171لعام 

 والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال؛ السادس

ذية من التدابري ما يضمن، بقدر اإلمكان، ربط امليزانية ككل للفرتة تتخذ اللجنة التنفي -3
 5من املادة  7، وأنه ينبغي لألطراف غري العاملة مبوجب الفقرة 1171يف موعد غايته هناية  1175-1171

 .77/6من املقرر  1أن تسدد اشرتاكاهتا يف مواعيدها احملددة طبقا  للفقرة 

سعر الصرف الثابت ليشمل تجديد موارد الصندوق المتعدد  : تمديد أجل آلية42/77المقرر 
 4171-4172لفترة لاألطراف 

-1175أن يوعز إىل أمني اخلزانة بتمديد أجل آلية سعر الصرف الثابت ليشمل الفرتة  - 7
 ؛1171

مسامهاهتا يف الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول أن تقوم األطراف اليت ختتار تسديد  - 1
بعمالهتا احمللية حبساب مسامهاهتا على أساس متوسط سعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفرتة رتيال مون

 ؛1172كانون الثاين/يناير  7األشهر الستة اليت تبدأ يف 
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أن تواصل األطراف اليت ال ختتار التسديد بعمالهتا احمللية، عمال  بآلية سعر الصرف الثابت،  - 3
 أدناه؛ 2الواليات املتحدة رهنا  مبراعاة الفقرة  الدفع بدوالرات

جيوز ألي طرف تغيري العملة اليت خيتارها لتسديد مسامهاته يف غضون فرتة السنوات  أنه ال - 2
 ؛1171-1175الثالث 

أن تقتصر أهلية استخدام اآللية على األطراف اليت ال تتجاوز تقلبات معدل التضخم فيها  - 5
وفق األرقام املنشورة الصادرة عن صندوق النقد الدويل بالنسبة لفرتة السنوات الثالث  ،يف املائة 71نسبة 

 السابقة؛
أن حيث األطراف على أن تسدد مسامهاهتا للصندوق املتعدد األطراف بالكامل ويف أقرب  - 6

 ؛77/6من املقرر  1وقت ممكن، وفقا  للفقرة 
سعر الصرف الثابت عند جتديد املوارد للفرتة  أن يوافق على أنه إذا تقّرر استخدام آلية - 1

بعمالهتا احمللية حبساب مسامهاهتا على أساس متوسط سعر تسديد األطراف اليت ختتار ال تقوم ،1178-1111
 .1171كانون الثاين/يناير   7اليت تبدأ يف  الستة الصرف املعمول به يف األمم املتحدة لفرتة األشهر

 من بروتوكول مونتريال 1لمعلومات المقدمة من األطراف وفقاً للمادة البيانات وا :42/74المقرر 
 1173يتعني عليها اإلبالغ عن بيانات عن عام  791طرفا  من بني  796أن  مع التقدير يالحظإذ 

وفقا  للمقرر  1172حزيران/يونيه  31من هذه األطراف أبلغت عن بياناهتا حبلول  11قد فعلت ذلك وأن 
75/75، 

وفق ما  1172أيلول/سبتمرب  31من هذه األطراف أبلغت عن بياناهتا حبلول  758أن  حظوإذ يال
 من بروتوكول مونرتيال، 1من املادة  3هو مطلوب مبقتضى الفقرة 

 ،1173أن مجهورية أفريقيا الوسطى مل تبلغ عن بيانات عام  وإذ يالحظ مع القلق
يضعه يف حالة عدم  1وفقا  للمادة  1173م أن عدم إبالغ هذا الطرف عن بياناته لعا وإذ يالحظ

امتثال اللتزاماته املتعلقة باإلبالغ عن البيانات يف إطار بروتوكول مونرتيال إىل حني أن تتلقى األمانة بياناته اليت 
 مل تُقدَّم بعد،

أن عدم إبالغ البيانات يف وقتها من جانب األطراف يعيق فعالية الرصد وتقييم  وإذ يالحظ أيضا  
 متثال األطراف اللتزاماهتا يف إطار بروتوكول مونرتيال،ا

حزيران/يونيه من كل عام يسهل إىل حد كبري عمل اللجنة  31أن اإلبالغ حبلول  وإذ يالحظ كذلك
من  7التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف مساعدة األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

 ربوتوكول على االمتثال لتدابري الرقابة يف إطار الربوتوكول،من ال 5املادة 
مجهورية أفريقيا الوسطى، حسب االقتضاء، على العمل عن كثب مع الوكاالت املنفذة  حيث - 7

 إبالغ األمانة بالبيانات املطلوبة على وجه السرعة؛
 تماعها الرابع واخلمسني؛إىل جلنة التنفيذ استعراض ورضع مجهورية أفريقيا الوسطى يف اج يطلب - 1
يشجع األطراف على االستمرار يف اإلبالغ عن بيانات االستهالك واإلنتاج مبجرد توفر األرقام،  - 3

 .75/75حزيران/يونيه من كل عام، وفق ما مت االتفاق عليه يف املقرر  31ويفضل أن يتم ذلك حبلول 
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 من جانب كازاخستان : حالة عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال42/73المقرر 
أن كازاخستان قد صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف  إذ يالحظ

وتعديلي كوبنهاجن  1117متوز/يوليه  16وتعديل لندن على الربوتوكول يف  7998آب/أغسطس  16
وأهنا مصنفة على أهنا  1172رب أيلول/سبتم 79وتعديل بيجني يف  1177حزيران/يونيه  18ومونرتيال يف 

 من الربوتوكول، 5من املادة  7طرف غري عامل مبوجب الفقرة 
دوالر  6 112 696أن مرفق البيئة العاملية قد سبق أن وافق على متويل مببلغ  وإذ يالحظ أيضا  

ى مركبات الكربون لتمكني كازاخستان من حتقيق االمتثال لتدابري الرقابة يف الربوتوكول خبالف تلك السارية عل
 امليثيل، داهليدروكلورية فلورية وبرومي

أن مشروعا  لربوميد امليثيل قدم ملرفق البيئة العاملية قد رفض، وأن املرفق ينظر يف  وإذ يالحظ مع القلق
 مقرتح مشروع ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية ولكن ذلك ما يزال يف مراحله املبكرة،

األوىل  ةزاخستان السنوي من املواد اخلارضعة للرقابة يف املرفق جيم، اجملموعأن استهالك كا - 7
طن  17.36، و1177طن بدالة استنفاد األوزون لعام  91.15)مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية( البالغ 

األقصى  يتجاوز احلد 1173طن بدالة استنفاد األوزون يف عام  83.31و 1171بدالة استنفاد األوزون لعام 
طن بدالة استنفاد األوزون من تلك املواد املستنفدة لألوزون يف  9.9املسموح به للطرف من االستهالك وقدره 

تلك السنوات، ولذا فإن الطرف يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك مبوجب الربوتوكول بالنسبة 
 ملركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛

ستهالك كازاخستان السنوي من املواد اخلارضعة للرقابة يف املرفق هاء )بروميد امليثيل( البالغ أن ا - 1
يتجاوز احلد  1173طنا  بدالة استنفاد األوزون يف  79.1ومبقدار  1177أطنان بدالة استنفاد األوزون يف  6.1

وزون هلذه املادة اخلارضعة للرقابة هلذين األقصى لالستهالك املسموح به للطرف البالغ صفرا  طنا  بدالة استنفاد األ
السنتني ولذا فإن الطرف يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك من بروميد امليثيل مبوجب 

 الربوتوكول؛
يالحظ مع التقدير تقدمي كازاخستان خطة عمل لضمان عودهتا إىل االمتثال للتدابري اخلاصة  - 3

روكلورية فلورية وبروميد امليثيل مبوجب الربوتوكول واليت مبقتضاها التزمت كازاخستان على مبركبات الكربون اهليد
 حنو حمدد مبا يلي، دون إخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكول:

طن بدالة استنفاد  83.31خفض استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من  )أ(
 جاوز:إىل ما ال يت 1173األوزون يف 

 ؛1172طنا  بدالة استنفاد األوزون يف  21 ‘7’
 ؛1175طن بدالة استنفاد األوزون يف  9.9 ‘1’
 ؛1179و 1178و 1171و 1176طن بدالة استنفاد األوزون يف األعوام  3.95 ‘3’
باستثناء  1111كانون الثاين/يناير   7صفرا  باألطنان بدالة استنفاد األوزون حبلول  ‘2’

 1131و 1111يد خلدمة معدات التربيد وتكييف اهلواء فيما بني الفرتة االستهالك املق
 على النحو املبني يف الربوتوكول؛
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إىل ما  1173طنا  بدالة استنفاد األوزون يف  79.1خفض استهالكها من بروميد امليثيل من  )ب(
 ال يتجاوز:

 ؛1172أطنان بدالة استنفاد األوزون يف  6.1 ‘7’
باستثناء  1175كانون الثاين/يناير   7ان بدالة استنفاد األوزون حبلول صفرا  من األطن ‘1’

 ذلك اخلاص باالستخدامات الضرورية اليت قد تأذن هبا األطراف؛
 رصد نظامها اخلاص برتاخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون؛ )ج(

ن لضمان إعادة النظر يف مشروع الطرف يدعو الوكاالت املنفذة املعنية إىل العمل مع كازاخستا - 2
 املقرتح لربوميد امليثيل، والنظر يف مشروع مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املقرتح بواسطة مرفق البيئة العاملية؛

حيث كازاخستان على العمل مع الوكاالت املنفذة املعنية لتنفيذ خطة عملها اخلاصة بالتخلص  - 5
 مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل؛ التدرجيي من استهالك

يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه كازاخستان فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص  - 6
التدرجيي من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل. وسيواصل معاملة الطرف بنفس الطريقة 

يد مادام يعمل صوب حتقيق تدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول ويستوفيها. ويف هذا باعتباره طرفا  يف ورضع ج
الصدد، ينبغي أن تستمر كازاخستان يف تلقي املساعدات الدولية لتمكينها من حتقيق تلك االلتزامات وفقا  للبند 

 بعدم االمتثال؛ ألف من القائمة اإلشارية للتدابري اليت قد يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق
حيذر كازاخستان، وفقا  للبند باء من القائمة اإلشارية للتدابري اليت يتخذها اجتماع األطراف  - 1

فيما يتعلق بعدم االمتثال، بأنه يف حالة إخفاق كازاخستان يف العودة إىل االمتثال، ستنظر األطراف يف تدابري 
قد تتضمن هذه التدابري احتمال اإلجراءات الواردة مبوجب املادة تتسق والبند جيم من قائمة التدابري اإلشارية. و 

مثل رضمان وقف اإلمدادات من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية وبروميد امليثيل اخلارضعني لعدم االمتثال  2
 حىت ال تسهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال.

 األساسية المقدمة من ليبيا وموزامبيق: طلبات تعديل البيانات 42/72المقرر 
الذي قرر مبقتضاه االجتماع الثالث عشر لألطراف أن تقدم  73/75أنه وفقا  للمقرر  إذ يالحظ

األطراف اليت تطلب تعديل البيانات األساسية املبلغة هذه الطلبات للجنة التنفيذ مبوجب إجراء عدم االمتثال 
ها بدورها أن تعمل مع األمانة واللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لربوتوكول مونرتيال، اليت يتعني علي

 لتنفيذ بروتوكول مونرتيال لتأكيد مربرات التغيري وأن تقدمها الجتماع األطراف للموافقة عليها،
 حيدد املنهجية اخلاصة بتقدمي هذه الطلبات، 75/79أن املقرر  وإذ يالحظ كذلك

لتربير طلبهما لتعديل بيانات  75/79قدمتا معلومات كافية وفقا  للمقرر أن ليبيا وموزامبيق  - 7
على التوايل اليت هي جزء من  1119وعام  1171استهالكهما من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية لعام 

 ؛5من املادة  7الكميات األساسية لألطراف العاملة مبقتضى الفقرة 
اردين يف الفقرة السابقة وتعديل بياناهتما األساسية املتعلقة يوافق على طليب الطرفني الو  - 1
 ا من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية للسنتني املعنيتني على النحو املشار إليه يف اجلدول التايل:مباستهالكه
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 الطرف

بيانات مركبات الكربون اهليدروكلورية 
 فلورية السابقة

 استنفاد األوزون( دالةب طن)

ات مركبات الكربون اهليدروكلورية بيان
 فلورية اجلديدة

 استنفاد األوزون( دالةب طن)
1119 1171 1119 1171 

 739.16 - 737.97 - ليبيا - 7

 - 8.68 - 2.3 موزامبيق - 1

هورية كوريا الشعبية : حالة عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال من جانب جم42/72المقرر 
 الديمقراطية

قد صدقت على بروتوكول مونرتيال بشأن املواد مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ن أ إذ يالحظ
 71على الربوتوكول يف وكوبنهاغن لندن  يوتعديل 7995 يناير/كانون الثاين 12ألوزون يف طبقة ااملستنفدة ل

صنفة على أهنا وأهنا م 1117ديسمرب /كانون األول 73يف  وبيجني وتعديلي مونرتيال، 7999يه ن/يو حزيران
 من الربوتوكول، 5من املادة  7طرف عامل مبوجب الفقرة 
دوالرا  من الصندوق  11 915.519أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تقدمي  وإذ يالحظ أيضا  

من الربوتوكول لتمكني مجهورية كوريا الشعبية  71املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال وفقا  للمادة 
 راطية من حتقيق االمتثال للربوتوكول،الدميق

أن االستهالك السنوي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من املواد اخلارضعة للرقابة الواردة يف  - 7
طنا  بدالة استنفاد األوزون  91.6املرفق جيم، اجملموعة األوىل )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(، البالغ 

طنا  بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلارضعة  18ألقصى املسموح به للطرف وقدره يتجاوز االستهالك ا
للرقابة لتلك السنة، ولذلك فإن هذا الطرف هو يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك يف إطار 

 الربوتوكول فيما خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
نوي جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية أن اإلنتاج الس - 1

يتجاوز اإلنتاج األقصى املسموح به هلذا الطرف وقدره  1173طنا  بدالة استنفاد األوزون يف عام  37.8البالغ 
لك فإن الطرف هو يف حالة طنا  بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلارضعة للرقابة لتلك السنة، ولذ 11.6

 عدم امتثال لتدابري الرقابة على اإلنتاج يف إطار الربوتوكول فيما خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
يالحظ مع التقدير تقدمي مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية خلطة عمل لضمان عودهتا إىل  - 3

 1175ات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار الربوتوكول يف عام االمتثال لتدابري الرقابة على استهالك مركب
 ؛1176وتدابري الرقابة على اإلنتاج يف عام 

يالحظ أن مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية قد التزمت يف إطار خطة العمل املذكورة، دون  - 2
 اإلخالل بعمل اآللية املالية للربوتوكول، مبا يلي:

طنا  بدالة استنفاد  91.6كها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من خفض استهال  )أ(
 ملا ال يزيد عن: 1173األوزون يف عام 

 ؛1172طنا  بدالة استنفاد األوزون يف  81.1 ‘7’
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 ؛1171، و1176، و1175يف األعوام استنفاد األوزون طنا  بدالة  11.76 ‘1’
 واألعوام التالية؛ 1178توكول مونرتيال يف عام املستويات املسموح هبا يف إطار برو  ‘3’

طنا  بدالة استنفاد األوزون  37.8خفض إنتاجها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من  )ب(
 ملا ال يزيد عن: 1173يف عام 

 ؛1172طنا  بدالة استنفاد األوزون يف  19.1 ‘7’
 ؛1175يف عام استنفاد األوزون طنا  بدالة  11.6 ‘1’
 ؛1171و 1176طنا  بدالة استنفاد األوزون يف عامي  12.82 ‘3’
 واألعوام التالية؛ 1178املستويات املسموح هبا يف إطار بروتوكول مونرتيال يف عام  ‘2’

 مراقبة نظامها إلصدار تراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون؛ )ج(
على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ  ةراطيحيث مجهورية كوريا الشعبية الدميق - 5

 خطة عملها للتخلص التدرجيي من استهالك وإنتاج مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
يرصد عن كثب التقدم الذي حترزه مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية فيما يتعلق بتنفيذ خطة  - 6

الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومبقدار عمل الطرف باجتاه الوفاء بتدابري  عملها والتخلص التدرجيي من مركبات
الرقابة احملددة يف الربوتوكول يتعني االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة بصفته طرفا  يف موقف جيد. ويف هذا 

لتمكينها من الوفاء هبذه الصدد، يتعني أن تستمر مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية يف تلقي املساعدات الدولية 
االلتزامات وفقا  للبند ألف من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق 

 بعدم االمتثال؛
حيذر مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، وفقا  للبند باء من القائمة اإلرشادية للتدابري اليت ميكن  - 1

اع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، من أنه، يف حالة عدم عودة مجهورية كوريا الشعبية أن يتخذها اجتم
الدميقراطية لالمتثال، فإن األطراف ستنظر يف اختاذ تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري. 

، مثل رضمان وقف 2املادة  وميكن أن تشتمل هذه التدابري على إمكانية تطبيق إجراءات متاحة يف إطار
إمدادات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية مورضوع عدم االمتثال لكي ال تساهم األطراف املصدرة يف 

 استمرار حالة عدم االمتثال.

 : حالة عدم االمتثال لبروتوكول مونتريال من جانب غواتيماال42/72المقرر 
 1ألوزون يف طبقة ال مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لقد صدقت على بروتوكو غواتيماال أن  إذ يالحظ
كانون   17على الربوتوكول يف وكوبنهاغن ومونرتيال وبيجني لندن  توتعديال 7989 تشرين الثاين/نوفمرب

 من الربوتوكول، 5من املادة  7وأهنا مصنفة على أهنا طرف عامل مبوجب الفقرة  1111الثاين/يناير 
دوالرا  من الصندوق  9 618.692لجنة التنفيذية قد وافقت على تقدمي أن ال وإذ يالحظ أيضا  

من الربوتوكول لتمكني غواتيماال من حتقيق االمتثال  71املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال وفقا  للمادة 
 للربوتوكول،
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رفق جيم، اجملموعة أن االستهالك السنوي لغواتيماال من املواد اخلارضعة للرقابة الواردة يف امل - 7
يتجاوز  1173طنا  بدالة استنفاد األوزون لعام  77.3األوىل )مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية(، البالغ 

طنا  بدالة استنفاد األوزون من هذه املواد اخلارضعة للرقابة  8.3االستهالك األقصى املسموح به للطرف وقدره 
يف حالة عدم امتثال لتدابري الرقابة على االستهالك يف إطار الربوتوكول  لتلك السنة، ولذلك فإن هذا الطرف هو

 فيما خيص مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
يالحظ مع التقدير تقدمي غواتيماال خلطة عمل لضمان عودهتا إىل االمتثال لتدابري الرقابة على  - 1

توكول وقرارها خفض استهالكها من هذه املركبات يف عام مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف إطار الربو 
 ؛1173إىل مستوى يقل عن االستهالك املسموح به هلا مبا يوازي الكمية الزائدة املستهلكة يف عام  1172

يالحظ أن غواتيماال قد التزمت يف إطار خطة العمل املذكورة، دون اإلخالل بعمل اآللية املالية  - 3
 لي على وجه التحديد:للربوتوكول، مبا ي

طنا  بدالة استنفاد  77.3خفض استهالكها من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية من  )أ(
 ملا ال يزيد عن: 1173األوزون يف عام 

 ؛1172طنا  بدالة استنفاد األوزون يف  2.35 ‘7’
 م التالية؛واألعوا 1175املستويات املسموح هبا يف إطار بروتوكول مونرتيال يف عام  ‘1’

 رصد نظامها إلصدار تراخيص الواردات والصادرات من املواد املستنفدة لألوزون؛ )ب(
حيث غواتيماال على العمل مع الوكاالت املنفذة ذات الصلة لتنفيذ خطة عملها للتخلص  - 2

 التدرجيي من استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية؛
رزه غواتيماال فيما يتعلق بتنفيذ خطة عملها والتخلص التدرجيي يرصد عن كثب التقدم الذي حت - 5

من مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية. ومبقدار عمل الطرف باجتاه الوفاء بتدابري الرقابة احملددة يف الربوتوكول 
أن تستمر يتعني االستمرار يف معاملته بنفس الطريقة بصفته طرفا  يف موقف جيد. ويف هذا الصدد، يتعني 

غواتيماال يف تلقي املساعدات الدولية لتمكينها من الوفاء هبذه االلتزامات وفقا  للبند ألف من القائمة اإلرشادية 
 للتدابري اليت ميكن أن يتخذها اجتماع األطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال؛

 ميكن أن يتخذها اجتماع لتدابري اليتل، وفقا  للبند باء من القائمة اإلرشادية غواتيماالحيذر  - 6
لالمتثال، فإن األطراف ستنظر يف  غواتيماالاألطراف فيما يتعلق بعدم االمتثال، من أنه، يف حالة عدم عودة 

اختاذ تدابري تتسق مع البند جيم من القائمة اإلرشادية للتدابري. وميكن أن تشتمل هذه التدابري على إمكانية 
، مثل رضمان وقف إمدادات مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية 2ادة تطبيق إجراءات متاحة يف إطار امل

 مورضوع عدم االمتثال لكي ال تساهم األطراف املصدرة يف استمرار حالة عدم االمتثال.
 : التغييرات في عضوية فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي42/71مقرر لا

ندا( على خدمته الطويلة واملتميزة كرئيس مشارك أن يشكر السيد المبريت ج. م. كوجيربز )هول - 7
 ؛التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لفريق

إعادة تعيني السيد كوجيربز رئيسا  مشاركا  للجنة اخليارات التقنية للتربيد وتكييف اهلواء يؤيد  - 1
قدم يف فريق التكنولوجيا والتقييم تعيني السيد كوجيربز خبريا  أومضخات احلرارة لفرتة انتقالية ملدة عام واحد ويؤيد 

 من اختصاصات الفريق؛ 3-1قا  للفقرة عام واحد بعدها وفاالقتصادي لفرتة 
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( رئيسا  الشمالية وإيرلنداربيطانيا العظمى اململكة املتحدة لالسيد آشلي وودكوك )يؤيد تعيني  - 3
 من اختصاصات الفريق؛ 3-1وفقا  للفقرة مشاركا  لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي لفرتة أربع سنوات 

يؤيد إعادة تعيني السيدة مارتا بيزانو )كولومبيا( رئيسة  مشاركة  لفريق التكنولوجيا والتقييم  - 2
 من اختصاصات الفريق؛ 3-1االقتصادي لفرتة أربع سنوات وفقا  للفقرة 

وجيا والتقييم االقتصادي ورئيسا  يؤيد تعيني السيد فابيو بولونارا )إيطاليا( يف فريق التكنول - 5
من  3-1مشاركا  جديدا  للجنة اخليارات التقنية لتكييف اهلواء واملضخات احلرارية لفرتة أربع سنوات وفقا  للفقرة 

 اختصاصات الفريق.
 : عضوية لجنة التنفيذ42/78المقرر 

عدم االمتثال لربوتوكول  يالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت هبا جلنة التنفيذ مبوجب إجراء - 7
 ؛1172مونرتيال يف عام 

كأعضاء يف اللجنة ملدة عام   ولبنان ،وكندا ،وغانا ،واجلمهورية الدومينيكية ،بولنداورضع يؤكد  - 1
 7أعضاء يف اللجنة ملدة عامني اعتبارا  من وكوبا ومايل وإيطاليا وباكستان ك البوسنة واهلرسك آخر، واختيار

 ؛1175ر كانون الثاين/يناي
السيد مازن حسني و  ة  للعمل رئيس السيدة إليزابيتا شياالنكا )إيطاليا(حييط علما  باختيار  - 3

 .1175كانون الثاين/يناير   7نائبا  للرئيس ومقررا  للجنة التنفيذ ملدة عام واحد اعتبارا  من  )لبنان(
 متعدد األطرافال: عضوية اللجنة التنفيذية للصندوق 42/71المقرر 

تعدد األطراف لتنفيذ امليالحظ مع التقدير األعمال اليت قامت هبا اللجنة التنفيذية للصندوق  - 7
 ؛1172بروتوكول مونرتيال مبساعدة أمانة الصندوق يف عام 

 واهلند ،ومصر ،وغرينادا ،ومجهورية تنزانيا املتحدة ،وجزر القمر ،والربازيل ،البحرينيقّر اختيار  - 1
أسرتاليا من الربوتوكول، واختيار  5من املادة  7التنفيذية ميثلون األطراف العاملة مبوجب الفقرة أعضاء يف اللجنة 

أعضاء ميثلون األطراف غري والواليات املتحدة األمريكية واليابان كواالحتاد الروسي وإيطاليا وبلجيكا والسويد 
 ؛1175/يناير كانون الثاين  7العاملة مبوجب تلك الفقرة ملدة عام، اعتبارا  من 

السيد ليزيل مسيث رئيسا  و جون طومسون )الواليات املتحدة األمريكية(  السيد يالحظ اختيار - 3
 .1175كانون الثاين/يناير   7من  نائبا  لرئيس اللجنة التنفيذية ملدة عام، اعتبارا   )غرينادا(
طراف في بروتوكول ألل: الرئيسان المشاركان للفريق العامل المفتوح العضوية 42/41المقرر 
 مونتريال

رئيسني مشاركني للفريق السيدة إميا رامشاوايت )إندونيسيا( و  بول كرينجيك )النمسا(يقّر اختيار السيد 
 .1175ألطراف يف بروتوكول مونرتيال لعام لالعامل املفتوح العضوية 

 : التقارير المالية وميزانيات بروتوكول مونتريال42/47المقرر 
 ة للصناديق االستئمانية وميزانيات بروتوكول مونرتيال،املالي التقاريربشأن  15/11املقرر  إىل إذ يشري

بالتقرير املايل للصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة لطبقة  وإذ حييط علما  
 ،1173كانون األول/ديسمرب   37املنتهية يف  1173-1171فرتة السنتني لاألوزون 
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 بأن املسامهات الطوعية تشكل مكونا  رئيسيا  لتنفيذ بروتوكول مونرتيال على حنو فعال، إذ يقرّ و 
 ملالية الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال، الناجعةمبواصلة األمانة إدارهتا  وإذ يرحب

 1173-1171حييط علما  مع التقدير بالبيان املايل للصندوق االستئماين لفرتة السنتني  - 7
مقارنة  1173وعام  1171والتقرير املتعلق بالنفقات الفعلية لعام  1173كانون األول/ديسمرب   37املنتهية يف 

 ؛مبا مت اعتماده للسنتني املذكورتني
امليزانية البالغة على دوالر و  5 165 261مببلغ قدره  1172يوافق على تنقيح ميزانية عام  - 1

دوالر على النحو املبني  5 133 131البالغة  1176يط علما  مبيزانية حي، و 1175دوالر لعام  5 911 851
االجتماع السادس والعشرين لألطراف يف يف املرفق الرابع لتقرير االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا و 

 (3)بروتوكول مونرتيال؛
 قدرهومبلغ  1172يف عام  دوالر 188 511 قدره يأذن لألمانة أن تقوم بسحب مبلغ - 3

 ؛دوالر 156 191وقدره  1176، ويسجل السحب املقرتح لعام 1175يف عام  دوالر 7 625 912
، املسامهات اإلمجالية اليت من هذا املقرر 3يقّر، كنتيجة للسحوبات املشار إليها يف الفقرة  - 2

سامهات عام ، ويسجل قيمة م1175و 1172دوالر لعامي  2 116 933ستسددها األطراف وقدرها 
لتقرير االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف  اخلامسدوالر، على النحو الوارد يف املرفق  2 116 933البالغة  1176

 ؛يف بروتوكول مونرتيال س والعشرين لألطرافساداالجتماع اليف اتفاقية فيينا و 
غري العاملة  أال تصرف أي أموال لتغطية تكاليف سفر أعضاء أفرقة التقييم من األطراف - 5

 حلضور االجتماعات؛ 5من املادة  7مبوجب الفقرة 
يف املائة من امليزانية السنوية، لتغطية  75 قدرهمبستوى  رأس املال العامليعيد تأكيد احتياطي  - 6

علما  بأن احتياطي رأس املال العامل جينب من الرصيد احلايل  النفقات النهائية يف إطار الصندوق االستئماين
 ؛ندوقللص

ربوتوكول ليطلب إىل األمانة أن تسجل يف التقارير املالية القادمة للصندوق االستئماين  - 1
وكذلك املسامهات ‘‘ جمموع االحتياطيات وأرصدة الصناديق’’املعنون باب المونرتيال، املبالغ النقدية احلارضرة يف 

 اليت مل يتم استالمها بعد؛
ئر أصحاب املصلحة على املسامهة ماليا  وبوسائل أخرى يشجع األطراف وغري األطراف وسا - 8

مواصلة املشاركة يف أنشطة التقييم مبوجب لكفالة ملساعدة أعضاء أفرقة التقييم الثالثة وهيئاهتا الفرعية 
 الربوتوكول؛
والسنوات السابقة،  1172لعام ا سدد مسامهاهتتيشري مع القلق إىل أن عددا  من األطراف مل  - 9

 ك األطراف على تسديد مسامهاهتا املتأخرة ومسامهاهتا القادمة كاملة وعلى الفور؛وحيث تل
يطلب إىل املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن ميدد فرتة عمل الصندوق االستئماين  -71

 .1115كانون األول/ديسمرب   37حىت 

                                                           
(3)  UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10. 
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 لألطراف في بروتوكول مونتريالرون السابع والعشرون والثامن والعش ناالجتماعا: 42/44المقرر 
أن يعقد االجتماع السابع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف ديب، األمارات العربية  - 7

 ؛1175املتحدة، يف تشرين الثاين/نوفمرب 
أن يعقد االجتماع الثامن والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال يف كيغايل، رواندا، يف  - 1

 ؛1176الثاين/نوفمرب تشرين 
 تعليقات أُبديت وقت اعتماد المقررات

وعقب اعتماد املقررات من جانب االجتماع السادس والعشرين لألطراف، قال أحد املمثلني، متكلما   -121
 نيابة  عن بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، إن تلك البلدان على استعداد للعمل والتعاون البناء من

ب برتوكول مونرتيال. أجل إرساء اطار شامل للتعاون املتعدد األطراف لتمكينها من االمتثال اللتزاماهتا مبوج
االقتصادية واالجتماعية للبلدان النامية البد أن تورضع بعني االعتبار الواقعية ن احلقائق وقال، فضال  عن ذلك إ

عفاءات، مضيفا  أن بلدان املنطقة ترحب باملرونة اليت يف مجيع احلاالت، مبا يف ذلك فيما يتعلق بطلبات اإل
كول األمر و أبدهتا مجيع األطراف يف ذلك الصدد. ولقد خطت بلدان املنطقة خطوات هامة يف طريق تنفيذ الربوت

ليس هذا فحسب بل والعمل كمصادر لتقدمي الدعم واخلربة  ،الذي أتاح هلا فرصة االنتفاع من التعاون الدويل
ررت، كالنامية األخرى اليت تسعى جاهدة  لتحقيق جناح مماثل يف جهودها حلماية طبقة األوزون. بيد أهنا  دان لللب

ي، والذي ظل على مستوى واحد أن زيادة امليزانية املخصصة للتعزيز املؤسسآراءها السابقة بيف مناسبات عديدة 
اهتا املتزايدة يف اطار الربوتكول. وأخريا  حث عنه لتمكينها من االمتثال اللتزامغين عشر سنة، أمُر ال  ألثين

اجتماع األطراف ومؤمتر األطراف على مواصلة تيسري مشاركة بلدان منطقة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
شفوية، ألن تلك القيود تعوق مشاركتها يف املفاورضات تحريرية والالكارييب لذلك بعدم فرض قيود على الرتمجة ال

 قرارات.ويف اعتماد ال
ين لألطراف اعتماد تقرير االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في اتفاقية فيينا واالجتماع السادس والعشر  -عشر ثاني

 في بروتوكول مونتريال
، على أساس مشروع 1172تشرين الثاين/نوفمرب  17اعتمدت األطراف التقرير احلايل يوم اجلمعة،  -123

 .Add.1 and 2و .UNEP/OzL.Conv.10/L.1/Add.1-UNEP/OzL.Pro.26/L.1التقرير الوارد يف الوثائق 
 اختتام االجتماع -عشر لثثا

تشرين الثاين/نوفمرب  17، معةوعقب تبادل عبارات اجملاملة املعتادة، أُعلن، يف منتصف ليلة اجل -122
لعشرين لألطراف يف نا واالجتماع السادس واياختتام االجتماع العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية في 1172

 كول مونرتيال.و بروت
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 المرفق األول

 الصندوق االستئماني التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون
 4171و 4172و 4172و 4172للسنوات الميزانية المعتمدة 

 بدوالرات الواليات املتحدة()

    
 1171 1176 1175 1172 شهر عمل

      اتالمؤتمر خدمة عنصر الموظفين و  71

       الفئة الفنيةموظفو  7711 
 723 811 723 811 723 811 723 811 6 ( )بالتقاسم مع بروتوكول مونرتيال(1-األمني التنفيذي )مد 7717  

( )بالتقاسم مع بروتوكول 5-موظف أقدم للشؤون العلمية )ف 7712  
 مونرتيال(

6 111 711 111 711 111 711 111 711 

 759 359 755 116 751 112 772 715 71 (3-تصاالت واملعلومات( )فموظف برنامج )اال 7711  

 271 721 212 212 213 112 322 142   المجموع الفرعي 7711 

       الدعم اإلداري 7311 

 16 111 16 111 16 111 16 111 6 (بروتوكول مونرتيال)بالتقاسم مع  (1-ع.مساعد إداري ). 7317  
 21 237 39 153 38 771 31 111 71 (6-.عمساعد برنامج ). 7313  
بروتوكول ( )بالتقاسم مع 6-مساعد برنامج )بيانات( )..ع 7312  

 (مونرتيال
6 111 11 111 11 111 11 111 11 

 17 111 17 111 17 111 17 111 6 (بروتوكول مونرتيال( )بالتقاسم مع 6-مساعد حبوث )..ع 7315  

 21 237 39 153 38 771 75 591 71 (6-..ع) مساعد خدمات االجتماعات 7371  

 721 824 721 211 722 441 747 214   الفرعي المجموع  
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 1171 1176 1175 1172 شهر عمل

تكاليف خدمات املؤمتر لالجتماعات التحضريية واجتماعات  7311  
 األطراف )بالتقاسم مع بروتوكول مونرتيال كل ثالث سنوات(

 111 151   111 151 

 11 111   11 111  جتماع املكتب تكاليف خدمة املؤمترات ال 7312  
 12 111   12 111  تكاليف خدمة املؤمترات الجتماع مديري حبوث األوزون  7311  

 71 111 71 111 71 111 71 111  أنشطة الرتويج حلماية طبقة األوزون  7318  

 312 111 71 111 71 111 312 111   الفرعي المجموع 7311 
      يةالسفر ىف مهام رمس 7611 

 31 111 31 111 31 111 31 111  سفر املوظفني ىف مهام رمسية  7617  

 31 111 31 111 31 111 31 111    الفرعي المجموع 7211 

 812 141  212 184 288 412 844 271  مجموع العنصر 7111

      عنصر المشاركة فى االجتماعات  31

      دعم املشاركة 3311 

إىل  5ف السفر ألعضاء البلدان العاملة مبوجب املادة تكالي 3312  
 اجتماع املكتب 

 111 11   111 11 

إىل  5تكاليف السفر ألعضاء البلدان العاملة مبوجب املادة  3311  
 اجتماع مديري حبوث األوزون 

 111 715   111 715 

 712 111 صفر صفر  712 111   الفرعي المجموع 3311 

 712 111 صفر صفر  712 111  صرمجموع العن 3111

      عنصر المعدات والمقار  21

      دوالر( 7511معدات مستهلكة )بنود تقل قيمتها عن  2711 

 8 111 8 111 8 111 8 111  (مونرتيال بروتوكولبنود مستهلكة متنوعة )بالتقاسم مع  2717  

 8 111 8 111 8 111 8 111   الفرعي المجموع 2711 
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 1171 1176 1175 1172 شهر عمل

      معدات معمرة 2111 

حواسيب اخلدمة واجهزة املسح معدات مكتبية أخرى ) 2113  
 أثاث، أخل(والفاكس و 

 111 5 111 5 111 5 111 5 

 5 111 5 111 5 111 5 111  الورقيةالؤمترات املن أجل التوابع الالزمة للحاسوب معدات و امل 2115  

 71 111 71 111 71 111 71 111    الفرعي المجموع 2411 

       املكاتبمباين  2311 

 71 511 71 511 71 511 71 511  (بروتوكول مونرتيالإجيار مقار املكاتب )بالتقاسم مع  2317  

 71 211 71 211 71 211 71 211   الفرعي المجموع 2311 

 32 211 32 211 32 211 32 211  مجموع العنصر 2111

      عنصر المصروفات المتنوعة  21

      تشغيل وصيانة املعدات 5711 

 1 511 1 511 1 511 1 511  (بروتوكول مونرتيال)بالتقاسم مع صيانة املعدات وأشياء أخرى  5717  

 1 211 1 211 1 211 1 211   الفرعي المجموع 2711 

      تكاليف إعداد التقارير 5111 
 1 511 1 511 1 511 1 511  إعداد التقارير  5117  

 71 111   75 111  إعداد التقارير )مديرو حبوث األوزون( 5111  

 71 211 1 211 1 211 44 211   الفرعي المجموع 2411 

         مصروفات نثرية 5311 

 11 111 11 111 11 111 11 111  اتصاالت 5317  

 75 111 75 111 75 111 75 111  رسوم شحن 5311  

 5 111 5 111 5 111 5 111  الوعي العام حبماية طبقة األوزون( أغراض أخرى )محلة  5312  

   31 111   احتفاالت الذكرى الثالثني 5315  
 21 111 21 111 11 111 21 111   الفرعي المجموع 2311 
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 1171 1176 1175 1172 شهر عمل

       الضيافة 5211 

 75 111   71 111  الضيافة 5217  

 72 111 صفر صفر 71 111   الفرعي المجموع 2211 

 81 111 22 111 82 111 81 111  مجموع العنصر 2111

 7 412 241 282 284 118 112 7 733 171  مجموع التكاليف المباشرة  11

 7 412 241 282 284 118 112 7 733 171  مجموع الميزانية 

 756 828 88 996 91 723 721 191  يف املائة( 73تكاليف دعم الربنامج ) 

 7 323 328 113 218 811 131 7 481 311  ل تكاليف دعم البرنامج(المجموع الكلي )شام 

 161 368 711 518 791 931 611 319  السحب 

 213 111 213 111 213 111 213 111  مساهمات من األطراف 

 716 379 716 379 716 379   رأس املال املتداولاحتياطي  
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 4172 ألعواموللميزانيات المقترحة لـ 4172عام عتمدة لمذكرات تفسيرية للتنقيح المقترح للميزانية الم
 للصندوق االستئماني التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون 4171و 4172و

 التعليق بند امليزانية

 عنصر املوظفني
7717-7711 

اسُتخدمت تكاليف الرواتب اإلشارية للمستوى الفين اليت تنطبق على مقر العمل ىف نريويب يف 
امليزانية. فتكاليف رواتب املوظفني يف املستوى الفين تتألف من: )أ( الرواتب األساسية؛  مقرتحات

)ب( تسوية املقر كما تتحدد وُتستعرض طوال السنة من جانب جلنة اخلدمة املدنية الدولية على 
أساس جدول تكاليف املعيشة ملقر العمل الذي ُيكلَّف فيه املوظفون بالعمل، و)ج( 

مثل السفر يف اإلجازة إىل الوطن ومنحة التعليم. ومع ذلك، ففي حالة توافر  االستحقاقات
املعلومات بشأن التكاليف الفعلية للموظفني، تُعدل األرقام بناء  على ذلك. أما معدل التضخم 

يف املائة وذلك مع األخذ ىف االعتبار الزيادات  1.3فهو  1171-1175املستخدم للفرتة 
الرواتب، وكذلك التنقيحات اليت تقررها جلنة اخلدمة املدنية الدولية. أما السنوية الداخلة ىف 

 7717بالنسبة للوظائف اليت يتم تقاسم تكاليفها مع الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال )
(، فإن الزيادة ىف التكاليف تنعكس يف ميزانية الصندوق االستئماين، حيث أن امليزانية 7712و

 .يعلى أساس سنو يتم اعتمادها 

أشهر، ومكافآت  8حبيث تعكس تكاليف منحة االستقرار، ومرتب  1172خُتفض ميزانية  7711
 .1172مايو موظف االتصال واملعلومات الذي انضم إىل األمانة ىف هناية أيار/

 .الرواتب واملكافآت فقط 1176و 1175وتعكس ميزانيتا 

الدعم اإلداري/ودعم 
 املوظفني
7317-7371 

االجتاهات يف التكاليف، كما تعكس معدل تضخم  1171-1175كس مقرتحات ميزانيات تع
يف املائة. ومع ذلك، فبالنسبة للوظائف اليت يتم التقاسم فيها مع الصندوق االستئماين  3قدره 

(، تنعكس الزيادة يف ميزانية الصندوق االستئماين 7315و 7312، 7317لربوتوكول مونرتيال، )
 يزانية تُعتمد على أساس سنوي.نظرا  ألن امل

قد أُدرج عن غري قصد يف امليزانية  7313يف البند كان بند امليزانية املخصص ملساعد الربنامج  7313
 يف املائة. 711يف املائة. وقد زيد هذا البند لكي يعكس املرتب السنوي وذلك بنسبة  11بنسبة 

 1172. وتعكس ميزانية 1172آب/أغسطس مت شغل وظيفة مساعد خدمات االجتماعات يف  7371
يف  11تكلفة رواتب مخسة أشهر. وكانت امليزانية قد أُدرجت عن غري قصد قبل ذلك عند نسبة 

 يف املائة. 711لكي يعكس الراتب السنوي بنسبة  1171-1175ائة، وقد زيد هذا البند ىف امل
 خدمات املؤمترات

7311-7318 

بنود امليزانية اخلاصة خبدمة املؤمترات إذا طلب إيل أفرقة استشارية جيوز نقل األموال الضرورية من 
 تقدمي هذه اخلدمات.أو عقود تربمها املنظمة 

 حُتسب تكاليف خدمة املؤمترات احلالية على اخللفية واالفرتارضات التالية: -7

ة فيينا مع تكاليف يتم تقاسم تكاليف عقد املؤمترين العاشر واحلادي عشر ملؤمتر األطراف ىف اتفاقي 7311
االجتماع السادس والعشرين والتاسع والعشرين لألطراف يف بروتوكول مونرتيال حيث أهنما 

 .1171و 1172ن بصورة مشرتكة يف سُيعقدا
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لكي تعكس الزيادة التكاليفية لعقد االجتماع العاشر ملؤمتر  1172وقد زيدت امليزانية ىف 
عند مستوى  1171اإلبقاء على تكاليف اجتماع عام األطراف ىف اتفاقية فيينا يف باريس مع 

 .1172تكاليف 
. ويُعقد االجتماع األول ىف السنة عقب 1171و 1172من املقرر عقد اجتماعنْي للمكتب ىف  7312

مديري حبوث األوزون مباشرة، ويُعقد الثاين مباشرة بعد اجتماع مكتب اجتماع األطراف اجتماع 
زودت االجتماعات مبخصصات للرتمجة الفورية وترمجة الوثائق إىل  ىف بروتوكول مونرتيال. وقد

 ب.اللغات املناسبة على أساس عضوية املكت
، مت 1172استنادا  إىل التكاليف الفعلية لالجتماع التاسع ملديري حبوث األوزون يف أيار/مايو  7311

 .1171و 1172خفض امليزانية للعامني 
ة وذلك لتغطية األنشطة املتصلة باالحتفال باليوم الدويل حلماية طبقة مت رصد مبلغ أدىن لكل سن 7318

 األوزون.

 السفر ىف مهام رمسية 
7617 

تشمل امليزانيات أسفار موظفي األمانة بغرض تنظيم اجتماعات مديري حبوث األوزون 
 واجتماعات مؤمتر األطراف، باإلرضافة إىل السفريات ذات الصلة بتقدمي الدعم الجتماعات

 الشبكة وبناء القدرات.

 الجتماعاتااملشاركة ىف 
 3311و 3312

يف خمتلف اجتماعات  5من املادة  7يفرتض أن مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرة 
دوالر بدوالرات الواليات املتحدة عن كل ممثل لكل اجتماع مع مراعاة عدم  5111االتفاقية هو 

كل بلد، وذلك باستخدام أكثر تذاكر الدرجة   دفع تكاليف سفر أكثر من شخص عن
 االقتصادية تناسبا  وَمزِية، وكذلك احلال بالنسبة لبدالت املعيشة اليومية اليت تدفعها األمم املتحدة.

ونظرا  ألن اجتماع مؤمتر األطراف ىف اتفاقية فيينا يُعقد عادة بصورة مشرتكة مع اجتماع األطراف 
 تكاليف املشاركة يتحملها الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال.يف بروتوكول مونرتيال، فإن 

 1171و 1172وحُتسب تكاليف املشاركة على أساس كل اجتماع من اجتماعنْي للمكتب يف  3312
بالنسبة ألربعة مشاركني من البلدان النامية أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال، واليت تُعقد 

  صورة مباشرة مع اجتماع مديري حبوث األوزون واجتماع مؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا.تعاقبيا  وب

. وسوف يُعقد االجتماع القادم يف 1172ُعقد اجتماع مديري حبوث األوزون يف أيار/مايو  3311
 خبريا  من البلدان النامية املؤهلة للحضور واليت تُقدم تقاريرها الوطنية. 35مبشاركة  1171

 عنصر املوظفني واملقار
2717-2317 

 ــــل ( عند املستويات املعتمدة2115-2113متت احملافظة على ميزانيات املعدات املعمرة )
1172. 

الربوتوكول واالتفاقية متوافرة  وحتافظ األمانة على نُظم معاجلة البيانات اإللكرتونية لكي جتعل وثائق
راء  مومسيا  لبنود هامشية رضرورية، وتصاريح للربجميات، لكرتونيا  أمام األطراف. وهذا يستلزم شإ

 وادمي احلالية ألجهزة الكمبيوتر.وكذلك لتحديث اخل
 وقد ُخصص مبلغ أدىن لتمكني األمانة من استبدال بعض املعدات سنويا .
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يف يتم تقاسم التكلفة اإلجيارية مع الصندوق االستئماين لربوتوكول مونرتيال. ويظهر التخفيض  2317

يف  1172القيمة اإلجيارية بسبب ِصَغْر احليز الذي تشغلة مكاتب األمانة اعتبارا  من حزيران/يونيه 
ميزانية الصندوق االستئماين، حيث أن هذه امليزانية يتم اعتمادها على أساس سنوي. أما 

 املعدالت اإلجيارية لنريويب فيحددها املراقب املايل لألمم املتحدة.

ت عنصر املصروفا
 املتنوعة
5717-5217 

إن املخصصات اليت تورضع مبوجب بنود امليزانية هذه تكون عادة ثابتة عند املستويات املعتمدة 
 .1172 عامل

ُخِفَضت التكلفة لالجتماعنْي التاسع والعاشر على أساس التكاليف األولية لتقرير االجتماع  5111
 التاسع الجتماع مديري حبوث األوزون.

 حتفاظ مببلغ أدىن لتغطية األنشطة املرتبطة باالحتفال بالذكرى الثالثني التفاقية فيينا.مت اال 5315
األطراف املشرتك، واجتماع  الجتماعات مؤمتريغطى هذا البند من امليزانية تكلفة الضيافة  5217

واليت زيدت زيادة طفيفة لكي تعكس اجتاهات تزايد  1171و 1172األطراف الذي يُعقد يف 
 اليف.التك
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 المرفق الثاني
 الصندوق االستئماني التفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون

 استناداً إلى جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة 4171و 4172و 4172فترة جدول مساهمات األطراف لل
 يتجاوز مع مراعاة أال 4174كانون األول/ديسمبر   42المؤرخ  21/438 )قرار الجمعية العامة

 في المائة( 44األقصى للنصيب المقرر على أي طرف  الحد
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 اسم الطرف 
جدول األمم املتحدة 

لألنصبة املقررة 
 للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 

حبيث يستبعد غري 
 املسامهني

األمم املتحدة  جدول
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 

املقرر على أي  للنصيب
 ٪11طرف 

مسامهات عام 
1175 

 لكل طرف

مسامهات 
 1176عام 

 لكل طرف

مسامهات 
 1171عام 

 لكل طرف

 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.115 أفغانستان  7
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 ألبانيا  1
 813 813 813 1.731 1.731 1.731 اجلزائر  3
 فرص صفر صفر 1.111 1.111 1.118 أندورا  2
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 أنغوال  5
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 أنتيغوا وبربودا  6
 1 596 1 596 1 596 1.237 1.231 1.231 األرجنتني  1
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 أرمينيا  8
 71 265 71 265 71 265 1.161 1.112 1.112 أسرتاليا  9

 2 196 2 196 2 196 1.195 1.198 1.198 النمسا  71
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 أذربيجان  77
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 جزر البهاما  71
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.139 البحرين  73
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 بنغالديش  72
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.118 بربادوس  75
 صفر فرص صفر 1.111 1.111 1.156 بيالروس  76
 5 998 5 998 5 998 1.995 1.998 1.998 بلجيكا  71
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بليز  78
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 بنن  79
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بوتان  11
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.119 بوليفيا )دولة متعددة القوميات(  17
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 البوسنة واهلرسك  11
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 بوتسوانا  13
 71 632 71 632 71 632 1.912 1.932 1.932 الربازيل  12
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.116 بروين دار السالم  15
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 بلغاريا  16
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 اسم الطرف 
جدول األمم املتحدة 

لألنصبة املقررة 
 للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 

حبيث يستبعد غري 
 املسامهني

األمم املتحدة  جدول
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 

املقرر على أي  للنصيب
 ٪11طرف 

مسامهات عام 
1175 

 لكل طرف

مسامهات 
 1176عام 

 لكل طرف

مسامهات 
 1171عام 

 لكل طرف

 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 بوركينا فاسو  11
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بوروندي  18
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 الرأس األخضر  19
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.112 كمبوديا  31
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 الكامريون  37
 71 932 71 932 71 932 1.912 1.982 1.982 كندا  31
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 مجهورية أفريقيا الوسطى  33
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 تشاد  32
 1 111 1 111 1 111 1.333 1.332 1.332 شيلي  35
 31 921 31 921 31 921 5.737 5.728 5.728 الصني  36
 7 551 7 551 7 551 1.158 1.159 1.159 كولومبيا  31
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جزر القمر  38
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.115 الكونغو  39
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 - جزر كوك  21
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.138 كوستاريكا  27
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.177 كوت ديفوار  21
 151 151 151 1.716 1.716 1.716 كرواتيا  23
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.169 كوبا  22
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 قربص  25
 1 311 1 311 1 311 1.385 1.386 1.386 اجلمهورية التشيكية  26
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.116 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  21
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 مجهورية الكونغو الدميقراطية  28
 2 151 2 151 2 151 1.613 1.615 1.615 الدامنرك  29
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جيبويت  51
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ادومينيك  57
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.125 اجلمهورية الدومينيكية  51
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.122 إكوادور  53
 815 815 815 1.732 1.732 1.732 مصر  52

 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.176 السلفادور  55
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 االستوائيةغينيا   56
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ريرتياإ  51
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 إستونيا  58
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 اسم الطرف 
جدول األمم املتحدة 

لألنصبة املقررة 
 للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 

حبيث يستبعد غري 
 املسامهني

األمم املتحدة  جدول
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 

املقرر على أي  للنصيب
 ٪11طرف 

مسامهات عام 
1175 

 لكل طرف

مسامهات 
 1176عام 

 لكل طرف

مسامهات 
 1171عام 

 لكل طرف

 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 إثيوبيا  59
 75 115 75 115 75 115 1.291 1.511 1.511 االحتاد األورويب  61
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 فيجي  67
 3 779 3 779 3 779 1.571 1.579 1.579 فنلندا  61
 33 675 33 675 33 675 5.515 5.593 5.593 فرنسا  63
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 الغابون  62
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غامبيا  65
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 جورجيا  66
 21 979 21 979 21 979 1.778 1.727 1.727 أملانيا  61
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.172 غانا  68
 3 832 3 832 3 832 1.636 1.638 1.638 يونانال  69
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غرينادا  11
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 غواتيماال  17
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غينيا  11
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بيساو -غينيا   13
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غيانا  12
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 هاييت  15
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 الكرسي الرسويل  16
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.118 هندوراس  11
 7 599 7 599 7 599 1.165 1.166 1.166 هنغاريا  18
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 آيسلندا  19
 2 113 2 113 2 113 1.662 1.666 1.666 اهلند  81
 1 181 1 181 1 181 1.325 1.326 1.326 إندونيسيا  87
 1 721 1 721 1 721 1.355 1.356 1.356 اإلسالمية( - إيران )مجهورية  81
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.168 العراق  83
 1 571 1 571 1 571 1.271 1.278 1.278 آيرلندا  82
 1 381 1 381 1 381 1.395 1.396 1.396 إسرائيل  85
 16 133 16 133 16 133 2.233 2.228 2.228 إيطاليا  86
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.177 جامايكا  81
 65 718 65 718 65 718 71.191 71.833 71.833 اليابان  88
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 األردن  89
 111 111 111 1.717 1.717 1.717 كازاخستان  91
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.173 كينيا  97
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 اسم الطرف 
جدول األمم املتحدة 

لألنصبة املقررة 
 للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 

حبيث يستبعد غري 
 املسامهني

األمم املتحدة  جدول
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 

املقرر على أي  للنصيب
 ٪11طرف 

مسامهات عام 
1175 

 لكل طرف

مسامهات 
 1176عام 

 لكل طرف

مسامهات 
 1171عام 

 لكل طرف

 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 كرييبايت  91
 7 627 7 627 7 627 1.111 1.113 1.113 الكويت  93
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 قريغيزستان  92
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  95
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 التفيا  96
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 لبنان  91
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سوتولي  98
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ليبرييا  99

 853 853 853 1.721 1.721 1.721 ليبيا  711
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.119 ليختنشتاين  717
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 ليتوانيا  711
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.87 لكسمربغ  713
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 مدغشقر  712
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 مالوي  715
 7 689 7 689 7 689 1.181 1.187 1.187 ماليزيا  716
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ملديف  711
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.112 مايل  718
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.176 مالطا  719
 فرص صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جزر مارشال  771
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 موريتانيا  777
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.173 موريشيوس  771
 77 117 77 117 77 117 7.836 7.821 7.821 املكسيك  773
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 املوحدة(- ميكرونيزيا )واليات  772
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 موناكو  775
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 منغوليا  776
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.115 اجلبل األسود  771
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.161 املغرب  778
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 موزامبيق  779
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 ميامنار  711
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 ناميبيا  717
 صفر رصف صفر 1.111 1.111 1.117 ناورو  711
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.116 نيبال  713
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 اسم الطرف 
جدول األمم املتحدة 

لألنصبة املقررة 
 للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 

حبيث يستبعد غري 
 املسامهني

األمم املتحدة  جدول
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 

املقرر على أي  للنصيب
 ٪11طرف 

مسامهات عام 
1175 

 لكل طرف

مسامهات 
 1176عام 

 لكل طرف

مسامهات 
 1171عام 

 لكل طرف

 9 927 9 927 9 927 7.629 7.652 7.652 هولندا  712
 7 517 7 517 7 517 1.151 1.153 1.153 نيوزيلندا  715
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 نيكاراغوا  716
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 النيجر  711
 رصف صفر صفر 1.111 1.111 1.191 نيجرييا  718
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 - نيوي  719
 5 775 5 775 5 775 1.828 1.857 1.857 النرويج  731
 673 673 673 1.711 1.711 1.711 ُعمان  737

 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.185 باكستان  731
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 باالو  733
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.116 بنما  732
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.112 بابوا غينيا اجلديدة  735
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 باراغواي  736
 113 113 113 1.771 1.771 1.771 بريو  731

 916 916 916 1.753 1.752 1.752 الفلبني  738

 5 535 5 535 5 535 1.978 1.917 1.917 بولندا  739
 1 829 1 829 1 829 1.211 1.212 1.212 الربتغال  721
 7 156 7 156 7 156 1.118 1.119 1.119 قطر  727
 77 982 77 982 77 982 7.981 7.992 7.992 مجهورية كوريا  721
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 مجهورية مولدوفا  723
 7 358 7 358 7 358 1.115 1.116 1.116 رومانيا  722
 72 653 72 653 72 653 1.231 1.238 1.238 االحتاد الروسي  725
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 رواندا  726
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سسانت كيتس ونيف  721
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سانت لوسيا  728
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سنت وجزر غرينادينسانت فن  729
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ساموا  751
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 سان مارينو  757
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 رينسييبساو تومي وب  751
 5 793 5 793 5 793 1.867 1.862 1.862 اململكة العربية السعودية  753
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.116 السنغال  752
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 صربيا  755
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 اسم الطرف 
جدول األمم املتحدة 

لألنصبة املقررة 
 للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 

حبيث يستبعد غري 
 املسامهني

األمم املتحدة  جدول
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 

املقرر على أي  للنصيب
 ٪11طرف 

مسامهات عام 
1175 

 لكل طرف

مسامهات 
 1176عام 

 لكل طرف

مسامهات 
 1171عام 

 لكل طرف

 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سيشيل  756
 رصف صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سرياليون  751
 1 318 1 318 1 318 1.383 1.382 1.382 سنغافورة  758
 7 118 7 118 7 118 1.711 1.717 1.717 سلوفاكيا  759
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.711 سلوفينيا  761
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جزر سليمان  767
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 الصومال  761
 1 136 1 136 1 136 1.317 1.311 1.311 جنوب أفريقيا  763
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.112 جنوب السودان  762
 71 868 71 868 71 868 1.963 1.913 1.913 إسبانيا  765
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.115 سري النكا  766
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 السودان  761
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.112 سورينام  768
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 سوازيلند  769
 5 111 5 111 5 111 1.951 1.961 1.961 السويد  711
 6 193 6 193 6 193 7.122 7.121 7.121 سويسرا  717
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.136 اجلمهورية العربية السورية  711
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.113 طاجيكستان  713
 7 236 7 236 7 236 1.138 1.139 1.139 تايلند  712
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.118 ورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجه  715
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 ليشيت -تيمور   716
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 توغو  711
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 تونغا  718
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.122 ترينيداد وتوباغو  719
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.136 تونس  781
 1 981 1 981 1 981 7.312 7.318 7.318 تركيا  787
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.179 تركمانستان  781
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 توفالو  783
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.116 أوغندا  782
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.199 أوكرانيا  785
 3 516 3 516 3 516 1.593 1.595 1.595 اإلمارات العربية املتحدة  786
 37 711 37 711 37 711 5.761 5.719 5.719اململكة املتحدة لربيطانيا   781
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 اسم الطرف 
جدول األمم املتحدة 

لألنصبة املقررة 
 للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 

حبيث يستبعد غري 
 املسامهني

األمم املتحدة  جدول
املعدل مع مراعاة أال 
يتجاوز احلد األقصى 

املقرر على أي  للنصيب
 ٪11طرف 

مسامهات عام 
1175 

 لكل طرف

مسامهات 
 1176عام 

 لكل طرف

مسامهات 
 1171عام 

 لكل طرف

 العظمى وآيرلندا الشمالية
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.119 مجهورية تنزانيا املتحدة  788
 731 112 731 112 731 112 17.918 11.111 11.111 الواليات املتحدة األمريكية  789
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.151 غوايأورو   791
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.175 أوزبكستان  797
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.117 فانواتو  791
 3 168 3 168 3 168 1.615 1.611 1.611 بوليفارية(ال-فنزويال )مجهورية  793
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.121 فييت نام  792
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.171 اليمن  795
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.116 زامبيا  796
 صفر صفر صفر 1.111 1.111 1.111 زمبابوي  791

 213 111 213 111 213 111 711.111 711.331 714.217 المجموع 
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 المرفق الثالث
 (4171و 4172و 4172موارد الصندوق المتعدد األطراف )ل تاسعاشتراكات األطراف في التجديد ال

 مليون دوالر من االشتراكات الجديدة( 231.2، بما في ذلك مبلغ مليون دوالر 211.2وارد بمقدار للم )تجديد

 بلدال 
جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة للفرتة 

1173-1175 

جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة املعدل 

حبيث ال يسهم أي طرف 
 يف املائة 11بأكثر من 

رات االشرتاكات السنوية )بدوال
الواليات املتحدة( لألعوام 

 1171و 1176و 1175
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

متوسط معدل التضخم 
 1172-1171للفرتة 

 )بالنسبة املئوية(

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

 الثابت
 ال=صفر ،7نعم=

سعر صرف 
عمالت 

 )أ(مستخدمي اآللية
العمالت الوطنية 
 ملستخدمي اآللية

خدمي مدفوعات مست
اآللية بالعمالت 

)بدوالرات  الوطنية
 الواليات املتحدة(

76 768 1.177186 1,118 ندوراأ 7   يورو 1.11961   

2 797 287 1.812758 1.112 أسرتاليا 1 2 611 515 دوالر أسرتايل 7.71183 7 1.37   

7 671 131 7.715811 1.198 النمسا 3 7 716 155 يورو 1.11961 7 1.72   

81 839 1.155231 1.121 نأذربيجا 2 63 369 أذربيجاينمنات  1.18391 7 1.19   

773 712 1.111615 1.156 بيالروس 5 9 116.66661 صفر 31.13    روبيل بيالروسي 

1 176 913 7.383133 1.998 بلجيكا 6 7 217 687 يورو 1.11961 7 7.51   

92 985 1.165733 1.121 بلغاريا 1 735 522 بلغاري ليف 7.21111 7 1.52   

6 131 559 2.735121 1.982 كندا 8 6 678 538 دوالر كندي 7.19151 7 7.21   

152 621 1.712677 1.716 كرواتيا 9  7 278 396 كونا كروايت 5.51171 7 7.16 
92 985 1.165733 1.121 قربص 71 69 318 يورو 1.11961 7 7.76   

181 191 1.532911 1.386 اجلمهورية التشيكية 77 75 613 951 كورونة تشيكية 11.11833 7 7.11   

7 362 757 1.935278 1.615 كالدامنر  71 1 218 285 كرونة دامنركية 5.22551 7 7.16   

81 839 1.155231 1,121 إستونيا 73 58 985 يورو 1.11961 7 1.15   

7 128 887 1.179131 1.579 فلندا 72 165 333 يورو 1.11961 7 1.11   

77 313 156 1.151812 5.593 فرنسا 75 8 121 619 يورو 1.11961 7 7.31   

72 237 119 9.896119 1.727 أملانيا 76 71 531 331 يورو 1.11961 7 7.52   
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 بلدال 
جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة للفرتة 

1173-1175 

جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة املعدل 

حبيث ال يسهم أي طرف 
 يف املائة 11بأكثر من 

رات االشرتاكات السنوية )بدوال
الواليات املتحدة( لألعوام 

 1171و 1176و 1175
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

متوسط معدل التضخم 
 1172-1171للفرتة 

 )بالنسبة املئوية(

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

 الثابت
 ال=صفر ،7نعم=

سعر صرف 
عمالت 

 )أ(مستخدمي اآللية
العمالت الوطنية 
 ملستخدمي اآللية

خدمي مدفوعات مست
اآللية بالعمالت 

)بدوالرات  الوطنية
 الواليات املتحدة(

7 189 316 1.882723 1.638 اليونان 71 921 872 يورو 1.11961 7 1.11-   

1 117 1.117386 1,117 الكرسي الرسويل 78   يورو 1.11961   

531 511 1.368612 1.166 هنغاريا 79 711 185 651 هنغاري فلورنت 113.38333 7 1.58   

52 566 1.131271 1.111 آيسلندا 11 6 119 515 كرونة آيسلندية 773.19833 7 3.86   

822 163 1.519166 1.278 يرلنداآ 17 676 396 يورو 1.11961 7 7.17   

811 311 1.528119 1.396 إسرائيل 11 1 197 581 اسرائيلي لشيكي 3.28871 7 7.35   

8 989 157 6.762158 2.228 اإيطالي 13 6 559 751 يورو 1.11961 7 7.56   

17 893 777 75.171279 71.833 اليابان 12 1 129 955 173 ياباين ين 711.11111 7 1.99   

 21 228 376 تنغ كازاخستاين 713.58661 7 5.96 122 531 1.761681 1.717 كازاخستان 15
92 985 1.165733 1.121 فياالت 16 69 377 يورو 1.11911 7 7.17   

78 789 1.171211 1,119 خلتينشتاين 11   فرنك سويسري 1.89711   

721 531 1.717762 1.113 وانياتلي 18 317 113 ليتواين ليتاس 1.57951 7 7.53   

763 698 1.771151 1.187 لكسمربغ 19 779 225 يورو 1.11961 7 7.89   

31 335 1.111713 1.176 ةطمال 31 13 592 يورو 1.11961 7 7.12   

12 151 1.176631 1.171 موناكو 37   يورو 1.11961   

3 321 616 1.191711 7.652 هولندا 31 1 239 139 يورو 1.11961 7 7.91   

577 312 1.351619 1.153 نيوزيلندا 33 619 732 دوالر نيوزيلندي 7.79733 7 7.15   

7 179 827 7.719311 1.857 النرويج 32 71 211 871 كرونة نروجيية 6.16133 7 7.67   

7 867 319 7.116316 1.917 بولندا 35 5 612 519 بولندي زلويت 3.12861 7 7.51   

951 931 1.656817 1.212 الربتغال 36 698 915 يورو 1.11961 7 7.18   
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 بلدال 
جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة للفرتة 

1173-1175 

جدول األمم املتحدة 
لألنصبة املقررة املعدل 

حبيث ال يسهم أي طرف 
 يف املائة 11بأكثر من 

رات االشرتاكات السنوية )بدوال
الواليات املتحدة( لألعوام 

 1171و 1176و 1175
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

متوسط معدل التضخم 
 1172-1171للفرتة 

 )بالنسبة املئوية(

التأهيل الستخدام 
آلية سعر الصرف 

 الثابت
 ال=صفر ،7نعم=

سعر صرف 
عمالت 

 )أ(مستخدمي اآللية
العمالت الوطنية 
 ملستخدمي اآللية

خدمي مدفوعات مست
اآللية بالعمالت 

)بدوالرات  الوطنية
 الواليات املتحدة(

256 138 1.373791 1.116 رومانيا 31 7 281 511 وماينر  يل 3.15683 7 1.93   

2 911 771 3.318597 1.238 االحتاد الروسي 38 711 725 181 روسي روبل 32.93833 7 6.21   

6 163 1.112751 1,113 سان مارينو 39 2 212 يورو 1.11961 7 7.17   
325 585 1.136913 1.717 سلوفاكيا 21 151 761 يورو 1.11961 7 7.11   

111 196 1.738581 1.711 سلوفينيا 27 721 263 يورو 1.11961 7 7.61   

6 118 318 2.779996 1.913 إسبانيا 21 2 382 111 يورو 1.11961 7 7.37   

7 921 716 7.331311 1.961 السويد 23 71 681 615 كرونة سويدية 6.53111 7 1.31   

1 775 951 7.251931 7.121 سويسرا 22 7 885 371 فرنك سويسري 1.89711 7 1.19-   

6 163 1.112751 1.113 كستانطاجي 25  5.87 7 2.86833 
سومون 

19 576 طاجيكستاين  

111 116 1.731795 1.199 أوكرانيا 26 1 161 173 هرفينيا أوكراين 71.33771 7 3.97   

21 

لربيطانيا  اململكة املتحدة
71 266 516 1.711187 5.719 العظمى وآيرلندا الشمالية 6 188 668 جنيه إسرتليين 1.61183 7 1.32   

31 183 333 11,111111 11,111 الواليات املتحدة األمريكية 28 31 183 333 دوالر أمريكي 7.11111 7 7.82   

31 372 1.111181 1.175 أوزبكستان 29 1 127.18333 صفر 77.71    سوم أوزبكستاين 

722 833 333 711.11 18.482 المجموع        

 ملية لالقتصاد، املوقع الشبكي لصندوق النقد العاملي.طبقا  لقاعدة بيانات التوقعات العا  ( أ)
 .1172متوسط سعر الصرف اجلاري لألمم املتحدة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيه  ( ب)
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 المرفق الرابع

 الصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزون
 4172عام الميزانية المقترحة لو  4172و 4172الميزانيتان المعتمدتان للعامين 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 1176 1175 1172 شهر/عمل    
        

     ن وخدمة المؤتمراتموظفيالعنصر  71

     الفئة الفنيةموظفو  7711 

 713 397 713 175 763 111 6 ( )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(1 -األمني التنفيذي )مد  7717  
 379 716 371 111 771 111 71 (7 -نائب األمني التنفيذي )مد  7711  
 112 121 172 817 175 111 71 (5 -موظف قانوين أقدم )ف  7713  
 718 585 713 138 711 111 6 ( )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(5-موظف أقدم للشؤون العلمية )ف 7712  
ن برنامج األمم املتحدة ( )تدفع م5-)فأقدم موظف إداري  7715  

    - للبيئة(
 786 181 781 192 718 111 71 (نظام املعلومات والتكنولوجيا) (2-)فموظف برنامج  7716  
)االتصاالت واملعلومات( )تدفع من ( 3-)فموظف برنامج  7711  

    - اتفاقية فيينا(
 128 617 156 218 136 111 71 )الرصد واالمتثال(( 2-)فموظف برنامج  7718  
 7 424 821 7 424 412 7 111 111  المجموع الفرعي 7711 
     اخلرباء االستشاريون 7111 

مساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها ويف الرتويج لتنفيذ  7117  
 15 111 15 111 61 111  الربوتوكول

 12 111 12 111 21 111  المجموع الفرعي 7411 
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 1176 1175 1172 شهر/عمل    
     الدعم اإلداري 7311 

 18 716 16 531 15 838 6 ( )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا(1 -مساعد إداري )..ع  7317  
 39 153 38 771 31 111 71 (6 -مساعد إداري )..ع  7311  
    صفر ( )تدفع من اتفاقية فيينا(6 -مساعد برنامج )..ع  7313  
 11 291 11 131 11 111 6 تفاقية فيينا(( )بالتقاسم مع ا6 -مساعد برنامج )للبيانات( )..ع  7312  
( )بالتقاسم مع 6 -مساعد معلومات )للبحوث( )..ع  7315  

 13 558 11 161 11 111 6 اتفاقية فيينا(
 37 811 31 911 31 111 71 (6-مساعد إدارة معلومات )..ع 7316  
 56 118 52 591 53 111 71 )مساعد نظم معلومات احلاسوب(( 1-)..عمساعد بيانات  7311  
( )تدفع من برنامج 1-الصندوق )..ع -مساعد إداري  7318  

    صفر ((1-معتمدة للرتقية إىل موظف إداري مساعد )ف - البيئة
  مساعد الفريق/مساعد لشؤون النقل واإلمداد 7319  

    صفر ( )تدفع من برنامج البيئة(2-)..ع
تدفع من اتفاقية ) (6-الجتماعات ). عمساعد خلدمات ا 7371  

    صفر فيينا(
 11 111 11 111 11 111 صفر املساعدة املؤقتة 7311  
 447 221 472 241 411 838   المجموع الفرعي  
تكاليف خدمة املؤمترات الجتماعات الفريق العامل املفتوح  7317  

 519 111 512 111 588 111  العضوية
عات التحضريية واجتماعات تكاليف خدمة املؤمترات لالجتما 7311  

األطراف )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا كل ثالث سنوات، 
 269 111 262 111 211 111 وينطبق على االجتماعني السادس والعشرين والتاسع والعشرين 
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 1176 1175 1172 شهر/عمل    
لألطراف يف بروتوكول مونرتيال واالجتماعني العاشر واحلادي 

 1172عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا يف عامي 
 (1171و

يف فريق التقييم وتكاليف  5اتصاالت أعضاء بلدان املادة  7313  
 11 111 11 111 19 111  تنظيم اجتماعات فريق التقييم

 11 111 11 111 11 111  تكاليف خدمة املؤمترات الجتماع أعضاء املكتب 7312  
 775 611 775 611 775 611  تكاليف خدمة املؤمترات الجتماعات جلنة التنفيذ 7315  
 71 111 71 111 71 111  اجتماعات املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونرتيال 7316  
تكاليف خدمات املؤمترات )حلقة عمل متتابعة مع اجتماع  7319  

   781 211  الفريق العامل املفتوح العضوية(
 تكاليف خدمة مؤمترات حللقة عمل ملدة يومني بشأن إدارة 7331  

مركبات الكربون اهليدروفلورية تعقد بالتعاقب مع اجتماع 
  512 111   للفريق العامل املفتوح العضوية ملدة ثالثة أيام

 7 472 111 7 141 111 7 272 111  المجموع الفرعي 7311 
     السفر يف مهام رمسية 7611 

 171 111 171 111 171 111  سفر املوظفني يف مهام رمسية 7617  
 75 111 75 111 75 111  سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية 7611  
 442 111 442 111 442 111  المجموع الفرعي 7211 

 4 111 372 3 282 212 4 178 838  مجموع العنصر 7111
      

     عنصر المشاركة في االجتماعات 31

     دعم املشاركة 3311 

 111 251 111 251 111 251  حلضور اجتماعات فريق التقييم 5 سفر بلدان املادة 3317  



UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10 

92 

 1176 1175 1172 شهر/عمل    
حلضور االجتماعات التحضريية  5سفر بلدان املادة  3311  

 واجتماعات األطراف
 351 111 351 111 351 111 

حلضور اجتماعات الفريق العامل املفتوح  5سفر بلدان املادة  3313  
 العضوية

 311 111 311 111 311 111 

 111 11 111 11 111 11  حلضور اجتماع أعضاء املكتب 5سفر بلدان املادة  3312  

 111 715 111 715 111 715  حلضور اجتماعات جلنة التنفيذ 5سفر بلدان املادة  3315  

 111 71 111 71 111 71  مشاورات يف اجتماع غري رمسي 3316  

مع اجتماع حلضور حلقة عمل متتابعة  5سفر بلدان املادة  3318  
 الفريق العامل املفتوح العضوية

 111 85    

حلضور حلقة عمل  5تكاليف سفر أعضاء من بلدان املادة  3319  
ملدة يومني بشأن إدارة مركبات الكربون اهليدروفلورية تعقد 
بالتعاقب مع اجتماع للفريق العامل املفتوح العضوية ملدى 

 ثالثة أيام

  111 311   

 111 422 7 111 222 7 111 321 7  لفرعيالمجموع ا 3311 

 111 422 7 111 222 7 111 321 7  مجموع العنصر 3111
      

     عنصر المعدات والمباني 21

     دوالر( 7 511املعدات املهتلكة )مواد تقل قيمتها عن  2711 

11 111  مواد مهتلكة متنوعة )بالتقاسم مع اتفاقية فيينا( 2717    111 78  111 78  
41 111  المجموع الفرعي 2711   111 78  111 78  
     املعدات املعمرة 2111 

 5 111 5 111 5 111  حواسيب شخصية وملحقاهتا 2117  
 5 111 5 111 5 111  حواسيب حممولة 2111  
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 1176 1175 1172 شهر/عمل    
معدات مكتبية أخرى )حواسيب اخلدمة وأجهزة املسح والفاكس  2113  

 5 111 5 111 5 111  واألثاث املكتيب اخل(
 5 111 5 111 5 111  ناسخات )لالستخدام اخلارجي( 2112  
 5 111 5 111 5 111  الالورقيةؤمترات امللحاسوب من أجل التوابع الالزمة لعدات و امل 2115  
 42 111 42 111 42 111  المجموع الفرعي 2411 
     مباين املكاتب 2311 

 27 811 27 811 57 811  التقاسم مع اتفاقية فيينا(إجيارات مباين املكاتب )ب 2317  
 27 811 27 811 27 811  المجموع الفرعي 2311 

 82 811 82 811 12 811  مجموع العنصر 2111
      

     عنصر المصروفات المتنوعة 21

     تشغيل املعدات وصيانتها 5711 
 11 111 11 111 11 111  فيينا(صيانة املعدات وغريها )بالتقاسم مع اتفاقية  5717  
 41 111 41 111 4 111  المجموع الفرعي 2711 
     تكاليف اإلبالغ 5111 
 11 111 11 111 11 111  إعداد التقارير 5117  
 5 111 5 111 71 111  إعداد التقارير )أفرقة التقييم(  5111  
 5 111 5 111 5 111  إعداد التقارير )التوعية بشأن الربوتوكول( 5113  
 31 111 31 111 31 111  المجموع الفرعي 2411 
     مصروفات نثرية 5311 

 71 111 71 111 71 111  االتصاالت 5317  
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 1176 1175 1172 شهر/عمل    
78 111  رسوم الشحن 5311    111 71  111 71  
71 111  التدريب 5313    111 71  111 71  
71 111  مصروفات أخرى )اليوم الدويل لألوزون( 5312    111 71  111 71  
21 111  المجموع الفرعي 2311   111 21  111 21  
     الضيافة 5211 

11 111  الضيافة 5217    111 15  111 15  
41 111  المجموع الفرعي 2211   111 42  111 42  

 111 772 111 772 111 741  مجموع العنصر 2111

 782 222 2 222 427 2 118 284 2  مجموع التكاليف المباشرة 11

      
 782 222 2 222 427 2 118 284 2  الميزانية اإلجمالية 

 122 519 397 687 151 581  ٪(73تكاليف دعم الربنامج ) 

 المجموع الكلي )بما في ذلك تكاليف دعم البرنامج( 
 2 122 221 2 144 821 2 133 431 

      
 السحب 

 188 511 912 625 7  191 156  

 933 116 2 933 116 2 933 116 2  ألطرافاملسامهات من ا 

611 912  احتياطي النقد التشغيلي   912 611  912 611  
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الميزانية و  4172لعامي ة المعتمدة والميزاني 4172لميزانية المعتمدة لعام امالحظات تفسيرية لتنقيح 
 ستنفدة لطبقة األوزونللصندوق االستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد الم 4172المقترحة لعام 

 التعليق بند امليزانية

 عنصر شؤون املوظفني

7717–7718 

استخدمت التكاليف اإلرشادية ملرتبات الفئة الفنية السارية على مقر العمل بنريويب يف مقرتحات 
امليزانية. وتتألف تكاليف املرتبات للفئة الفنية مما يلي: )أ( املرتبات األساسية؛ )ب( تسوية مقر 

لعمل كما تقررها وتستعررضها جلنة اخلدمة املدنية الدولية طوال السنة استنادا  إىل الرقم القياسي ا
لتكلفة املعيشة يف مقر العمل حيث يكلَّف املوظفون بالعمل؛ )ج( املستحقات مثل السفر لزيارة 

فر من معلومات الوطن وِمنحة التعليم. ومع ذلك، جرى تعديل أرقام تكاليف املوظفني وفقا  ملا يتوا
 1.3، 1176-1175بشأن التكاليف الفعلية للموظفني. وتبلغ نسبة التضخم املستخدمة للفرتة 

يف املائة ملراعاة زيادة املرتبات السنوية يف سلِّم الدرجات وكذلك التنقيحات اليت تقررها جلنة اخلدمة 
 املدنية الدولية.

تعكس فحسب مرتب ومكافآت األمني التنفيذي واستندت ل 1172ُخفِّضت امليزانية املنقَّحة لعام  7717
اليت تضمنت تكاليف إعادة األمني التنفيذي للوطن  1173امليزانية املعتمدة إىل تكاليف عام 

 وتكاليف استقرار األمني التنفيذي اجلديد.

ي . وسيغط1172من املتوقع شغل منصب نائب األمني التنفيذي حبلول تشرين الثاين/نوفمرب  7711
مرتب ومكافآت املوظف ملدة شهرين وكذلك تكاليف االستقرار.  1172اإلنفاق املتوقع يف عام 

 مرتب ومكافآت السنتني كاملتني. 1176و 1175ومتثِّل امليزانيتان املقرتحتان لعامي 

لبيئة يسدِّد تكلفة وظيفة موظف إداري أقدم من تكاليف دعم األمم املتحدة لسيظل برنامج  7715
 .امج استنادا  إىل النفقات الفعليةالربن

يستمر سداد تكاليف وظيفة موظف الربنامج )لالتصاالت واملعلومات( من الصندوق االستئماين  7711
 التفاقية فيينا.

. ورغم أن الرتقيات 2-أرضيفت زيادة على امليزانيتني لتعكس التكاليف املرتبطة برتقيات إىل الرتبة ف  7718و 7716
 .3-، ظلت امليزانيات دون قصد كما هي على الرتبة ف 1171متت يف عام 

 اخلرباء االستشاريون

7117 

سيظل من املطلوب تقدمي مساعدة يف إبالغ البيانات وحتديث املطبوعات وترمجة املعامل األساسية 
م للموقع الشبكي ألمانة األوزون وموالة نظام رقمي مرتابط متاما  يف األمانة. وُخفِّضت مبالغ عا

 1175بدرجة طفيفة متاشيا  مع االحتياجات الفعلية. ومع ذلك، أبقيت مستويات عامي  1172
. وميكن حتويل األموال املرصودة حتت هذا البند 1172عند املستوى املعتمد أصال  يف عام  1176و

 إلنشاء أو دعم وظائف قصرية األجل من الفئة الفنية، إذا دعت الضرورة لذلك. 7711إىل البند 

الدعم اإلداري/شؤون 
 املوظفني
7317–7371 

االجتاهات يف التكاليف الفعلية وتضخم بنسبة  1176و 1175تعكس مقرتحات امليزانيتني لعامي 
 يف املائة. 3

 متوَّل وظيفتا مساعد برنامج ومساعد خدمات االجتماعات من الصندوق االستئماين التفاقية فيينا. 7371و 7313
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 التعليق بند امليزانية

ات الدعم اإلداري/خدم
 املؤمترات
7317–7316 

( إذا أصبح 7316-7317ميكن حتويل األموال الالزمة من بنود امليزانية املتعلقة خبدمة املؤمترات )
من الضروري تقدمي هذه اخلدمات من خالل اخلدمات االستشارية الفردية أم إبرام عقود مع 

 شركات.
 ارضات التالية:ُورضعت التكاليف احلالية خلدمة املؤمترات على أساس االفرت 

اعتمادات لعقد اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية املعقود  1172تتضمن امليزانية املنقَّحة لعام  7317
 يف باريس.

اعتمادات لعقد اجتماع كل سنة يف نريويب أو  1176و 1175تتضمن امليزانيتان املقرتحتان لعامي 
ملتحدة الرمسية الست؛ وسوف تنعكس أية تكاليف يف مكان آخر تابع لألمم املتحدة بلغات األمم ا

إرضافية نامجة عن عقد االجتماعات يف أية أماكن أخرى يف امليزانيتني املنقحتني اللتني ستعررضان 
 على األطراف للموافقة عليهما.

اع مع ميزانية اتفاقية فيينا من أجل االجتم 1172تتقاسم ميزانية بروتوكول مونرتيال املنقحة لعام  7311
 العاشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا.
على أساس تكلفة عقد اجتماع األطراف يف باريس يف  1172وورضع املبلغ يف امليزانية املنقحة لعام 

 باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة. 1172عام 
اجتماع على أساس التكاليف املقدَّرة لعقد  1176و 1175وورضعت امليزانيتان املقرتحتان لعامي 

األطراف يف نريويب أو يف مكان آخر تابع لألمم املتحدة. وسوف تتحمَّل احلكومات املضيفة 
لالجتماعات أية تكاليف إرضافية نامجة عن عقد االجتماعات يف أية أماكن أخرى. ويف حال عدم 

اللتني استضافة احلكومات االجتماعات، سوف تنعكس التكاليف اإلرضافية يف امليزانيتني املنقحتني 
 ستعررضان على األطراف للموافقة.

حبيث تعكس التكاليف املتوقعة الجتماعات أفرقة التقييم  1172ُخفِّضت امليزانية املنقحة لعام  7313
التقييم االقتصادي وتكاليف االتصاالت وتكاليف التكنولوجيا و وجلان اخليارات التقنية التابعة لفريق 

ة بأعمال أعضاء الفريق. ومتثل امليزانية املقرتحة لكل سنة من السنتني النثريات املتفرقة األخرى املتصل
كانت سنة تقييم، وكان من   1172 سنة نظرا  ألن 1172ختفيضا  من ميزانية عام  1176و 1175

 .1172املتوقع عقد مزيد من االجتماعات يف عام 

ع رصد أموال للرتمجة م 1176و 1175من املقرر عقد اجتماع للمكتب عن كل من السنتني  7312
 الشفوية وترمجة الوثائق للغات املناسبة تبعا  لعضوية املكتب.

زيادة تكاليف االجتماعات ذات الصلة بعقد اجتماعني  1172تعكس امليزانية املنقحة املقرتحة لعام  7315
ستوى املنقح ثابتة عند امل 1176ولعام  1175للجنة التنفيذ يف باريس. وتظل امليزانية املقرتحة لعام 

 ، الستيعاب التكاليف الزائدة عموما  للرتمجة الشفوية وترمجة الوثائق.1172لعام 

 1175من املتوقع أن يُعقد كل عام اجتماع استشاري غري رمسي واحد على األقل يف نريويب لعامي  7316
رتيال لتيسري العمل على مساعدة األطراف وكذلك تشجيع التصديق على بروتوكول مون 1176و

 وتعديالته واالمتثال له.
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زيادة يف تكاليف عقد حلقة عمل بشأن مركبات الكربون  1172تعكس امليزانية املنقَّحة لعام  7319
 .1176و 1175اهليدروفلورية يف باريس. ومل ترصد اعتمادات لعقد حلقة عمل يف عامي 

ملدة يومني بشأن إدارة مركبات تكاليف خدمة املؤمترات لعقد حلقة عمل  1175تعكس ميزانية  7331
الكربون اهليدروفلورية بالتعاقب مع اجتماع للفريق العامل املفتوح العضوية ملدى ثالثة أيام يف نريويب 

 أو أي مكان آخر لألمم املتحدة
 السفر يف مهام رمسية

7617–7611 

 .1172عند مستوى عام  1176و 1175حُيتفظ بالسفر يف مهام رمسية لعامي 

 االجتماعات/ عنصر
 3318–3317 املشاركة

 .مشاركة ممثلي البلدان النامية
يف خمتلف  5من املادة  7أُدرجت يف امليزانية مشاركة ممثلي األطراف العاملة مبوجب الفقرة 

دوالر لكل ممثل يف كل اجتماع، وذلك مع مراعاة عدم حتمل  5 111اجتماعات الربوتوكول مببلغ 
ص واحد لكل بلد، وباستخدام تذاكر السفر األنسب واألكثر فائدة تكاليف السفر ألكثر من شخ

 يف الدرجة االقتصادية وبدل املعيشة اليومي املعمول به لدى األمم املتحدة.

لسفر األعضاء واخلرباء يف أفرقة التقييم  1176و 1175احُتفظ مبخصصات امليزانية املطلوبة لعامي  3317
 1172ضرون اجتماعات أفرقة التقييم عند املستوى املعتمد لعام وجلان اخليارات التقنية الذين حي

، اجلزء الثالث UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2)أنظر الوثيقة على حنو يكفل إمتام أعمال األفرقة 
 .باء(

مشاركا  حيضرون اجتماع األطراف يف بروتوكول  11ورضعت خمصصات امليزانية على أساس متوسط  3311
 .1176و 1175ي مونرتيال يف عام

مشاركا  اجتماعات الفريق العامل املفتوح  61ُورضعت تكاليف املشاركة على أساس حضور حنو  3313
 .1176و 1175العضوية يف عامي 

ُورضعت تكاليف املشاركة على أساس اجتماع واحد للمكتب يف السنة حلضور أربع مشاركني من  3312
 لبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف كل اجتماع.أعضاء املكتب من البلدان النامية أو من ا

ُحسبت تكاليف املشاركة يف اجتماعني للجنة التنفيذ يف السنة على أساس مثانية أعضاء من البلدان  3315
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال يف كل اجتماع وممثل من ثالثة أو أربعة بلدان مدعوة 

نب جلنة التنفيذ لكل اجتماع. وُرصدت خمصصات كذلك لسفر رئيس أو نائب رئيس جلنة من جا
حلضور اجتماعني من اجتماعات اللجنة  5من املادة  7التنفيذ من بلد عامل مبوجب الفقرة 

 التنفيذية سنويا .

متر اقتصاداهتا مبرحلة ُخصِّصت أموال لتمويل مشاركة مشارَكني اثنني من البلدان النامية والبلدان اليت  3316
بشأن القضايا اهلامة املتعلقة بربوتوكول  1176و 1175انتقال يف املشاورات غري الرمسية يف عامي 

 مونرتيال. ومن املتوقع أن تعقد هذه املشاورات يف نريويب.
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البلدان اليت متر تعكس امليزانية التكاليف اإلرضافية لبدل اإلقامة اليومي ملشاركني من البلدان النامية و  3318
اقتصاداهتا مبرحلة انتقال احلارضرين يف حلقة عمل مركبات الكربون اهليدروفلورية املعقودة عقب 

 .1172اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية يف باريس يف 

يف حلقات العمل اليت تستمر  5تكاليف السفر للمشاركة من البلدان األطراف العاملة مبوجب املادة  3319
ليومني واليت ستعقد بالتسلسل مع اجتماع الفريق العامل املفتوح العضوية الذي يستمر ملدة ثالثة 

 أيام.
 عنصر املعدات واملباين

2717–2317 

 

 تعكس امليزانية املخفَّضة بدرجة طفيفة التكلفة املرتبطة باملعدات املستهَلكة لتشغيل األمانة. 2717

ة تكلفة زيادة قدرة مركز احلاسوب، حسب االقتضاء، وتلبية مت ختصيص مبلغ صغري لتغطي 2115
 احتياجات االجتماعات الالورقية ومتكني األمانة من استبدال املعدات عندما يلزم ذلك.

اخنفارضا  يف تكلفة اإلجيار نظرا  ألن  1176و 1175تعكس خمصصات إجيار املباين يف عامي  2317
، سوف ينعكس 1172تب. واعتبارا  من حزيران/يونيه األمانة انتقلت إىل أماكن أصغر للمكا

. ويقرِّر معدالت اإلجيار يف نريويب املراقب املايل لألمم 1175خفض إجيار املباين من تكاليف عام 
 املتحدة.

 عنصر املصروفات املتنوعة

5717– 5217 

 

والرتمجة والنسخ والنشر والطباعة  ترد خمصصات التكاليف العامة إلعداد التقارير مبا يف ذلك التحرير 5113–5117
 .5113إىل  5117حتت البنود 

زيادة طفيفة لتغطية زيادة تكاليف إعداد التقارير املرتبطة  1172تضمَّنت امليزانية املنقَّحة لعام  5117
إىل املبلغ األصلي  1176و 1175. ومع ذلك، يعود البند يف عامي 1172باالجتماعات يف عام 

 بسبب توقع اخنفاض تكاليف الطباعة بدرجة طفيفة. 1172الوارد يف عام 
خفضا  ألن  1176و 1175هذه امليزانية ُخصِّصت إلعداد تقارير أفرقة التقييم. وتضمنت ميزانيتا  5111

 هاتني السنتني ليستا سنيت تقييم، ويتطلب األمر قدرا  أقل يف إعداد التقارير.

الرتمجة واالستنسا. والنشر والطباعة ذات الصلة حبمالت التوعية أُدرج مبلغ صغري لعمليات التحرير و  5113
 بالربوتوكول.

من شأن الرصد الدقيق ملوارد االتصاالت الالسلكية واستخدام الربيد اإللكرتوين بدال  من االتصال  5317
. ومن بالفاكس أن ساعد األمانة على االحتفاظ مبستوى منخفض نسبيا  من أموال امليزانية هلذا البند

شأن استخدام تكنولوجيا االتصاالت اجملانية أن ميكِّن األمانة أيضا  من ختفيض النفقات يف هذا البند 
 يف امليزانية.



UNEP/OzL.Conv.10/7-UNEP/OzL.Pro.26/10 

99 

 التعليق بند امليزانية

بلدا  فحسب  77طرفا  يف بروتوكول مونرتيال حىت اآلن، هناك  791من بني األطراف البالغ عددها  5311
ا يعين أن تكاليف إرسال املراسالت ووثائق ما زالت تطلب إرسال الوثائق الورقية بالربيد، وهذ

 اخنفضت بدرجة أكثر. واخنفضت امليزانية بدرجة أكرب لتعكس وفورات مرتبطة هبا.االجتماعات 

سيجري اإلبقاء على االعتمادات املخصصة للتدريب للوفاء باحتياجات التدريب املستجدة وخدمة  5313
نتيجة لربناجمها املستمر إلصالح املوارد البشرية واملبادئ مشاريع التدريب اليت تنفذها األمم املتحدة 

 التوجيهية املتعلقة بالتدريب املستمر لتشجيع األداء العايل لدى املوظفني.

ملساعدهتا يف  1176و 1175ستواصل أمانة األوزون تقدمي املساعدات لبلدان معيَّنة يف عامي  5312
 ل باليوم الدويل للمحافظة على طبقة األوزون.األعمال التحضريية اليت تقوم هبا لالحتفا

يتضمن هذا البند يف امليزانية خمصصات تكلفة رضيافة الفريق العامل املفتوح العضوية واجتماع  5217
 األطراف، وخفِّضت امليزانية بدرجة طفيفة لتعكس االجتاهات يف اإلنفاق الفعلي.
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 المرفق الخامس
 نتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة األوزونالصندوق االستئماني لبروتوكول مو 
 استنادًا إلى جدول األمم المتحدة لألنصبة المقررة 4172جدول مساهمات األطراف للسنتين 

يتجاوز الحد األقصى  ، مع مراعاة أال4174كانون األول/ديسمبر   42المؤرخ  21/438)قرار الجمعية العامة 
 ئة(في الما 44للنصيب المقرر على أي طرف 

 )بدوالرات الواليات املتحدة(

جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 صفر صفر 1.111 1.111 1.115 أفغانستان 7
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 ألبانيا 1
 5 821 5 821 1.731 1.731 1.731 اجلزائر 3
 صفر صفر 1.111 1.111 1.118 أندورا 2
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 أنغوال 5
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 أنتيغوا وبربودا 6
 78 276 78 276 1.237 1.231 1.231 األرجنتني 1
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 أرمينيا 8
 88 271 88 271 1.161 1.112 1.112 أسرتاليا 9

 32 178 32 178 1.195 1.198 1.198 النمسا 71
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 أذربيجان 77
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 جزر البهاما 71
 صفر صفر 1.111 1.111 1.139 البحرين 73
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 بنغالديش 72
 صفر صفر 1.111 1.111 1.118 بربادوس 75
 صفر صفر 1.111 1.111 1.156 بيالروس 76
 21 523 21 523 1.995 1.998 1.998 بلجيكا 71
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بليز 78
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 بنن 79
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بوتان 11
 صفر صفر 1.111 1.111 1.119 بوليفيا )دولة متعددة القوميات( 17
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جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 البوسنة واهلرسك 11
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 بوتسوانا 13
 715 111 715 111 1.912 1.932 1.932 الربازيل 12
 صفر صفر 1.111 1.111 1.116 وين دار السالمبر  15
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 بلغاريا 16
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 بوركينا فاسو 11
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بوروندي 18
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 الرأس األخضر 19
 صفر صفر 1.111 1.111 1.112 كمبوديا 31
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 الكامريون 37
 711 112 711 112 1.912 1.982 1.982 كندا 31
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 مجهورية أفريقيا الوسطى 33
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 تشاد 32
 72 138 72 138 1.333 1.332 1.332 شيلي 35
 179 251 179 251 5.737 5.728 5.728 الصني 36
 77 127 77 127 1.158 1.159 1.159 كولومبيا 31
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جزر القمر 38
 صفر صفر 1.111 1.111 1.115 الكونغو 39
 صفر صفر 1.111 1.111 - جزر كوك 21
 صفر صفر 1.111 1.111 1.138 كوستاريكا 27
 صفر صفر 1.111 1.111 1.177 كوت ديفوار 21
 5 317 5 317 1.716 1.716 1.716 كرواتيا 23
 صفر صفر 1.111 1.111 1.169 كوبا 22
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 قربص 25
 76 255 76 255 1.385 1.386 1.386 اجلمهورية التشيكية 26
 صفر صفر 1.111 1.111 1.116 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 21
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 مجهورية الكونغو الدميقراطية 28
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جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 18 112 18 112 1.613 1.615 1.615 الدامنرك 29
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جيبويت 51
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 دومينيكا 57
 صفر صفر 1.111 1.111 1.125 اجلمهورية الدومينيكية 51
 صفر صفر 1.111 1.111 1.122 إكوادور 53
 5 171 5 171 1.732 1.732 1.732 مصر 52
 صفر صفر 1.111 1.111 1.176 لفادورالس 55
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 االستوائيةغينيا  56
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 إريرتيا 51
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 إستونيا 58
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 إثيوبيا 59
 716 511 716 511 1 291 1.511 1.511 االحتاد األورويب 61
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 يفيج 67
 11 712 11 712 1.571 1.579 1.579 فنلندا 61
 138 211 138 211 5.515 5.593 5.593 فرنسا 63
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 الغابون 62
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غامبيا 65
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 جورجيا 66
 312 277 312 277 1.778 1.727 1.727 أملانيا 61
 صفر صفر 1.111 1.111 1.172 غانا 68
 11 791 11 791 1.636 1.638 1.638 اليونان 69
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غرينادا 11
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 غواتيماال 17
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غينيا 11
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 بيساو -غينيا  13
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 غيانا 12
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 هاييت 15
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جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 الكرسي الرسويل 16
 صفر صفر 1.111 1.111 1.118 هندوراس 11
 77 339 77 339 1.165 1.166 1.166 هنغاريا 18
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 آيسلندا 19
 18 397 18 397 1.662 1.666 1.666 اهلند 81
 72 151 72 151 1.325 1.326 1.326 إندونيسيا 87
 75 716 75 716 1.355 1.356 1.356 اإلسالمية( - إيران )مجهورية 81
 صفر صفر 1.111 1.111 1.168 العراق 83
 71 879 71 879 1.271 1.278 1.278 آيرلندا 82
 76 887 76 887 1.395 1.396 1.396 إسرائيل 85
 789 671 789 671 2.233 2.228 2.228 إيطاليا 86
 صفر صفر 1.111 1.111 1.177 جامايكا 81
 267 196 267 196 71.191 71.833 71.833 اليابان 88
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 األردن 89
 5 758 5 758 1.717 1.717 1.717 كازاخستان 91
 صفر صفر 1.111 1.111 1.173 كينيا 97
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 يبايتكري  91
 77 638 77 638 1.111 1.113 1.113 الكويت 93
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 قريغيزستان 92
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 95
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 التفيا 96
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 لبنان 91
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ليسوتو 98
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ليبرييا 99

 6 153 6 153 1.721 1.721 1.721 ليبيا 711
 صفر صفر 1.111 1.111 1.119 ليختنشتاين 717
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 ليتوانيا 711
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جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 صفر صفر 1.111 1.111 1.87 لكسمربغ 713
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 مدغشقر 712
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 مالوي 715
 77 919 77 919 1.181 1.187 1.187 ماليزيا 716
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ملديف 711
 صفر صفر 1.111 1.111 1.112 مايل 718
 صفر صفر 1.111 1.111 1.176 مالطا 719
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جزر مارشال 771
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 يتانيامور  777
 صفر صفر 1.111 1.111 1.173 موريشيوس 771
 18 511 18 511 7.836 7.821 7.821 املكسيك 773
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 املوحدة(-ميكرونيزيا )واليات 772
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 موناكو 775
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 منغوليا 776
 صفر صفر 1.111 1.111 1.115 اجلبل األسود 771
 صفر صفر 1.111 1.111 1.161 املغرب 778
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 موزامبيق 779
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 ميامنار 711
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 ناميبيا 717
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ناورو 711
 صفر صفر 1.111 1.111 1.116 نيبال 713
 11 518 11 518 7.629 7.652 7.652 هولندا 712
 71 185 71 185 1.151 1.153 1.153 نيوزيلندا 715
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 نيكاراغوا 716
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 النيجر 711
 صفر صفر 1.111 1.111 1.191 نيجرييا 718
 صفر صفر 1.111 1.111 - نيوي 719
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جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 36 111 36 111 1.828 1.857 1.857 النرويج 731
 2 328 2 328 1.711 1.711 1.711 ُعمان 737
 صفر صفر 1.111 1.111 1.185 باكستان 731
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 باالو 733
 صفر صفر 1.111 1.111 1.116 بنما 732
 صفر صفر 1.111 1.111 1.112 بابوا غينيا اجلديدة 735
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 اراغوايب 736
 2 988 2 988 1.771 1.771 1.771 بريو 731
 6 565 6 565 1.753 1.752 1.752 الفلبني 738
 39 167 39 167 1.978 1.917 1.917 بولندا 739
 11 116 11 116 1.211 1.212 1.212 الربتغال 721
 8 919 8 919 1.118 1.119 1.119 قطر 727
 85 111 85 111 7.981 7.992 7.992 ية كوريامجهور  721
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 مجهورية مولدوفا 723
 9 632 9 632 1.115 1.116 1.116 رومانيا 722
 713 919 713 919 1.231 1.238 1.238 االحتاد الروسي 725
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 رواندا 726
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سانت كيتس ونيفيس 721
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سانت لوسيا 728
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سانت فنيسنت وجزر غرينادين 729
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ساموا 751
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 سان مارينو 757
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 ساو تومي وبرينسييب 751
 36 837 36 837 1.867 1.862 1.862 العربية السعوديةاململكة  753
 صفر صفر 1.111 1.111 1.116 السنغال 752
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 صربيا 755
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سيشيل 756
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جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 سرياليون 751
 76 369 76 369 1.383 1.382 1.382 سنغافورة 758
 1 191 1 191 1.711 1.717 1.717 فاكياسلو  759
 صفر صفر 1.111 1.111 1.711 سلوفينيا 761
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 جزر سليمان 767
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 الصومال 761
 75 858 75 858 1.317 1.311 1.311 جنوب أفريقيا 763
 صفر صفر 1.111 1.111 1.112 جنوب السودان 762
 716 135 716 135 1.963 1.913 1.913 إسبانيا 765
 صفر صفر 1.111 1.111 1.115 سري النكا 766
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 السودان 761
 صفر صفر 1.111 1.111 1.112 سورينام 768
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 سوازيلند 769
 21 912 21 912 1.951 1.961 1.961 السويد 711
 22 631 22 631 7.122 7.121 7.121 سويسرا 717
 صفر صفر 1.111 1.111 1.136 اجلمهورية العربية السورية 711
 صفر صفر 1.111 1.111 1.113 طاجيكستان 713
 71 788 71 788 1.138 1.139 1.139 تايلند 712
 صفر صفر 1.111 1.111 1.118 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 715
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 ليشيت -تيمور  716
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 توغو 711
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 تونغا 718
 صفر صفر 1.111 1.111 1.122 ترينيداد وتوباغو 719
 صفر صفر 1.111 1.111 1.136 تونس 781
 56 677 56 677 7.312 7.318 7.318 تركيا 787
 صفر صفر 1.111 1.111 1.179 تركمانستان 781
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 توفالو 783
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جدول األمم  اسم الطرف 
املتحدة لألنصبة 
 املقررة للسنوات

1173-1175 

جدول األمم 
املتحدة املعدل 
حبيث يستبعد 
 غري املسامهني

األمم  جدول
املتحدة املعدل مع 
مراعاة أال يتجاوز 

احلد األقصى 
للنصيب املقرر على 

 ٪11أي طرف 

مسامهات عام 
1175 

 طرف لكل

مسامهات عام 
1176 

اإلرشادية لكل 
 طرف

 صفر صفر 1.111 1.111 1.116 أوغندا 782
 صفر صفر 1.111 1.111 1.199 أوكرانيا 785
 15 362 15 362 1.593 1.595 1.595 اإلمارات العربية املتحدة 786
اململكة املتحدة لربيطانيا  781

 العظمى وآيرلندا الشمالية
5.719 5.719 5.761 112 111 112 111 

 صفر صفر 1.111 1.111 1.119 مجهورية تنزانيا املتحدة 788
 931 831 931 831 17.918 11.111 11.111 الواليات املتحدة األمريكية 789
 صفر صفر 1.111 1.111 1.151 أوروغواي 791
 صفر صفر 1.111 1.111 1.175 أوزبكستان 797
 صفر صفر 1.111 1.111 1.117 فانواتو 791
 16 118 16 118 1.615 1.611 1.611 بوليفارية(ال-فنزويال )مجهورية 793
 صفر صفر 1.111 1.111 1.121 فييت نام 792
 صفر صفر 1.111 1.111 1.171 اليمن 795
 صفر صفر 1.111 1.111 1.116 زامبيا 796
 صفر صفر 1.111 1.111 1.111 زمبابوي 791

 2 412 133 2 412 133 711.111 711.331 714.217 المجموع 
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 المرفق السادس
 موجزات عروض أعضاء أفرقة التقييم ولجان الخيارات التقنية

ألطراف لتنفيذ عرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد ا -أواًل 
 بروتوكول مونتريال

دأت السيدة شيكيو زانغ، نائبة رئيس فرقة العمل التابعة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي املعنية ب -7
( العرض بشأن التقرير 15/8)املقرر  1171-1175باحتياجات جتديد متويل الصندوق املتعدد األطراف للفرتة 

ويل لتجديد موارد الصندوق. وتناولت التكميلي لتقرير التقييم الذي أعدته فرقة العمل عن احتياجات التم
بصورة وافية الوالية، واجلدول الزمين املطبق قبل تقدمي التقرير التكميلي لربنامج األمم املتحدة للبيئة، وأشارت إىل 

عن التوزيع املتساوي للتمويل. وشددت على  1172أن إرضافة صغرية للتقرير قد ُنشرت يف تشرين األول/أكتوبر 
)ولفرتات الثالث سنوات  1171-1175ات الفريق فإن االحتياجات الكلية للتمويل للفرتة أنه حسب تقدير 

، أي 7. وواصلت شرحها للحالة 1172الالحقة( مل تتغري مقارنة مبا ورد يف تقرير فرقة العمل يف أيار/مايو 
نية من خطط التخلص الذي ُخصصت يف إطاره أرصدة متويل املرحلة الثا ‘‘لتزامالمبوجب ا’’التدرجيي  التخلص

لتزام به يف اتفاقات املرحلة األوىل )بالنسبة املئوية( الالتدرجيي لتمويل الفرق بني التخفيض الكلي الذي مت ا
التدرجيي  التخلص، أي 1. وُخصصت أرصدة متول احلالة 1111يف املائة لعام  35ومستوى التخفيض بنسبة 

ض الكلي املتوقع )يف كل قطاع فرعي( الذي استند إليه متويل ، لتمويل الفرق بني التخفي‘‘مبوجب التمويل’’
. وسُيعرب عن 1111يف املائة لعام  35املرحلة األوىل من خطط التخلص التدرجيي ومستوى التخفيض بنسبة 

القيم باألطنان املرجحة. وذكرت أنه بالنسبة للعديد من البلدان ذات حجم االستهالك غري املنخفض، كان 
منخفضا  بقدر كبري  1 املرحلة الثانية من خطط التخلص التدرجيي الذي كان ينبغي حبثه يف احلالة االستهالك يف

التدرجيي اإلرضايف الذي حتقق يف املرحلة  التخلصبسبب  7مقارنة باالستهالك الذي كان ينبغي حبثه يف احلالة 
تهالك غري املنخفض ليست هناك حاجة األوىل. وقالت أيضا  إنه بالنسبة لعدد قليل من البلدان ذات حجم االس

، نظرا  إىل أنه يتوقع أن تتجاوز هذه البلدان 1111إىل متويل إرضايف لتحقيق هدف التخفيض املنشود حبلول عام 
 1واحلالة  7. وعررضت اجلداول للحالة 1111يف املرحلة األوىل أهدافها املنشودة لتحقيق التخفيض حبلول عام 

خاصة ببعض البلدان، والكميات ذات الصلة من مركبات الكربون اهليدروكلورية  مع بيان نسب مئوية معينة
يف  11، بلغت نسبة متوسط التخفيض املرجح الذي ينبغي متويله 7فلورية باألطنان املرجحة. وبالنسبة للحالة 

 للغاية.ملائة، أي أن الفرق كبري يف ا 71بلغت هذه النسبة  1املائة من خط األساس، وبالنسبة للحالة 
وأشار السيد المربت كوجيبريز، نائب رئيس فرقة العمل، إىل أنه باإلرضافة إىل جداول املدفوعات الثالثة  -1

يف املائة على مدى أربع  15-15-15-15، مت النظر يف جدول رابع )1172الواردة يف تقرير أيار/مايو 
مليون دوالر يف فرتة الثالث  51فاض التمويل سنوات(. وقال إنه نتيجة لرتكيز املصروفات يف البداية بلغ اخن

سنوات األوىل، وسيضاف هذا املبلغ إىل فرتة الثالث سنوات املقبلة. وقال أيضا  إن البطء الذي تتسم به جداول 
املدفوعات ال يتسق مع املمارسات يف جمال تنفيذ املشاريع اليت تتطلب أن تكون املشرتيات يف أول سنة أو أول 

( مركبات الكربون اهليدروكلورية فلوريةاية املشروع. وواصل حديثه بشرح واف بشأن نسبة الرغاوي )سنتني من بد
يف الكميات الكلية اليت مت حبثها. وسيفضي تغيري نسبة الرغاوي )مقارنة حبسابات فرقة العمل( اليت ينبغي حبثها 

تمويل يف فرتيت الثالث سنوات املقبلتني. يف املرحلة الثانية من خطط التخلص التدرجيي إىل فروق كبرية يف ال
يف املائة( إىل ختفيض  61يف املائة )لتبلغ النسبة  71، ستؤدي زيادة نسبة الرغاوي بنسبة 7وبالنسبة للحالة 
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يف املائة( إىل زيادة تبلغ  21يف املائة )لتبلغ النسبة  71مليون دوالر، بينما سيؤدي التخفيض بنسبة  53حبوايل 
يف املائة( إىل  61يف املائة )لتبلغ النسبة  71، ستؤدي الزيادة بنسبة 1يون دوالر. وبالنسبة للحالة مل 29حوايل 

يف املائة( إىل  21يف املائة )لتبلغ النسبة  71مليون دوالر، بينما سيؤدي التخفيض بنسبة  33ختفيض حبوايل 
ستؤدي إىل آثار خمتلفة على املنا.. ومن  مليون دوالر. وقال إن نسب الرغاوي املختلفة 38زيادة تبلغ حوايل 

أكسيد  أن يزيد حجم تفادي مكافئ ثاين 7يف املائة يف احلالة  21إىل  61شأن ختفيض نسبة الرغاوي من 
طنا  مرتيا  من  86إىل  69سيزيد حجم التفادي من  1طنا  مرتيا ، ويف احلالة  731إىل  715الكربون من 

حد من دوالر للطن الوا 2.8تحقق ذلك بفعالية تكلفة مناخية تبلغ حوايل مكافئ ثاين أكسيد الكربون. وسي
 مكافئ ثاين أكسيد الكربون.

ردة يف التقرير التكميلي اوواصل حديثه بشرح واف ملخطط التمويل. ومشلت خيارات معادلة التمويل الو  -3
اردة يف إرضافة تشرين األول/أكتوبر اليت لتزامات احلالية التمويل، يف حني أن خيارات املعادلة الو الإعادة توزيع ا

د عدد لتزامات احلالية بالتمويل. وأشار أيضا  إىل وجو الأدرجت يف تقرير أيار/مايو افرترضت عدم إعادة توزيع ا
نطالقا  من حالة أساس تنطوي على خمتلف مبالغ التمويل لكل فرتة ثالث سنوات امن السيناريوهات الرئيسية 

لتزامات الالتدرجيي وجزء من التمويل من ا التخلصفيه متويل املرحلة الثانية من خطط  وتشمل سيناريو جُيمع
وحُيسب متوسط هذه املبالغ على مدى فرتيت الثالث سنوات املقبلتني. وعرض عددا  من اجلداول  1115لعام 

يوهات، بالنسبة للحالة اليت حتتوي على خمتلف املبالغ احملددة لكل فرتة ثالث سنوات. وأفضى الكثري من السينار 
على حد سواء، إىل توزيعات متفاوتة للغاية. وأفضى سيناريو توزيع متويل املرحلة الثانية من خطط  1واحلالة  7

بالتساوي على فرتة الثالث سنوات األوىل وفرتة  1113-1171التخلص التدرجيي زائدا  جزء من التمويل للفرتة 
بتة على مدى فرتيت الثالث سنوات. ومع ذلك، قال إن فرقة العمل أكدت الثالث سنوات الثانية إىل نتيجة ثا

 .1172التمويل يف تقرير أيار/مايو على توصيتها بشأن 
وقال إنه قد مت إعداد دراسة متعمقة عن أثر التمويل لالتفاقات القائمة بشأن املرحلة األوىل من خطط  -2

وات قادمة منتقاة )التمويل للبلدان ذات حجم االستهالك التخلص التدرجيي اخلاصة بتخفيض االستهالك يف سن
غري املنخفض والبلدان ذات حجم االستهالك املنخفض(، غري أن فرقة العمل مل تتمكن من إعطاء أي نتائج  
كمية. والسبب يف ذلك أن التمويل سيعتمد بقدر كبري على مستويات االستهالك املبلغ بشأهنا بالنسبة هلذه 

مستويات يصعب تقديرها. وفيما يتعلق باخلدمات، قال إن تطوير تكنولوجيات منخفضة القدرة السنوات، وهي 
على إحداث االحرتار العاملي قد تؤدي إىل زيادة االحتياجات من التمويل ملعاجلة املسائل املتعلقة بالسالمة 

للجنة التنفيذية  61/22 والصحة، غري أن فرقة العمل مل تقدم توصيات خبالف التوصيات الواردة يف املقرر
للصندوق املتعددة األطراف. وأرضاف أن املؤسسات املتعددة اجلنسيات واملؤسسات غري املؤهلة قد خضعت 
لبحث شامل. فالعديد من عمليات املؤسسات املتعددة اجلنسيات جتري يف بلدان التزمت بالفعل بتخفيضات 

ورضع املؤسسات غري املؤهلة، غري أن ذلك يعتمد بشكل  هائلة، ولذلك هناك حاجة إىل النظر يف املستقبل يف 
 كبري على اهلياكل األساسية يف البلد عند النظر يف ورضع هذه املؤسسات.

وقال أيضا  إن تقديرات تكلفة إجراء دراسات استقصائية للبدائل العالية القدرة على إحداث االحرتار  -5
املشاريع قد مت تقدميها على أساس مستويات التمويل املقدم  العاملي للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، وإعداد

بشأن إعداد املرحلة الثانية من خطط التخلص التدرجيي. وستبلغ التكلفة  17/21مبوجب قرار اللجنة التنفيذية 
مليون دوالر. وأرضاف أن هذه الدراسة االستقصائية ميكن أن تتناول االستهالك احلايل للمواد  71.25حوايل 

. وفيما يتعلق بالتحول من 5نخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي يف األطراف العاملة مبوجب املادة امل
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استخدام املواد العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي، قال إنه من الصعب التنبؤ مبا حيدث من تطور 
أصبحت هامة  ‘‘التارخيية’’تكلفة العوامل  للعوامل الفعالة من حيث التكلفة على املدى الطويل، وإن فعالية

يف املائة من البدائل  51لتحديد التمويل للمرحلة الثانية من خطط التخلص التدرجيي. وكمثال، قال إن تفادي 
طنا   95العالية القدرة على إحداث االحرتار العاملي املستخدمة يف أجهزة تكييف هواء الغرف سيساوي حوايل 

. 1طنا  مرتيا  من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف احلالة  63وحوايل  7يد الكربون يف احلالة من مكافئ ثاين أكس
دوالر لكل طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، أي أن فعالية  5.9ويعين ذلك أن فعالية التكلفة ستبلغ حوايل 

 دوالر/كيلوغرام. 71.7تكلفة ستبلغ ال
كربون مبقدار النصف يف العقد املقبل، ال  اإلنتاجية ملركبات الكلوروفلوروذكر أنه من املتوقع زيادة الطاقة  -6

نتيجة إىل حد كبري لزيادة الطلب على املعدات اجلديدة بدال  من  5سيما يف األطراف العاملة مبوجب املادة 
بدائل حتويل خطوط اإلنتاج احلالية اليت تستخدم اهليدروكلوروفلورو كربون. ولذلك فإن دعم استخدام ال

املنخفضة القدرة على إحداث االحرتار العاملي إىل أقصى درجة ممكنة قد يكون أفضل السبل العملية للمضي 
قدما  للحد من الزيادات يف استهالك الكربون اهليدروفلوري. وأشار أيضا  إىل أنه من غري املرجح أن تفضي 

قريب، غري أن خمتلف طرق التدفئة والتربيد مثل التكنولوجيات غري التقليدية إىل وفورات هائلة على املدى ال
 التربيد يف املدن قد تفضي إىل وفورات إرضافية.

ستثناء الصني، اوفلورو كربون يف هذه املصانع، بوفيما يتعلق باملصانع الدائمة، قال إن إنتاج اهليدروكلور  -1
البالغ  1119اإلنتاج يف عام  )اخنفض مستوى اإلنتاج مقارنة مبستوى 1171طن يف عام  21 111بلغ حوايل 

طن  51 111طن(. وقال إنه إذا كان متويل املصانع الدائمة يكون على أساس طاقة إنتاجية تبلغ  66 111
دوالر للكيلوغرام الواحد، فإن ذلك سيضيف احتياجات جديدة الحتياجات التمويل تبلغ  7.5إىل  7بتكلفة 
لغاء التدرجيي إلالث سنوات. ومن مث، فإن التمويل الكلي لمليون دوالر يف كل فرتة ث 72.5و 9.5ما بني 

مليون دوالر يف فرتة الثالث سنوات األوىل  81-81لإلنتاج حسبما ورد يف تقرير أيار/مايو سريتفع إىل 
 (.1111-1171مليون دوالر لفرتة الثالث سنوات الثانية ) 81-15( وإىل 1175-1171)
يف فرتيت  1واحلالة  7على جتديد املوارد هو النظر يف متويل احلالة  ويف ختام عررضه، قال إن أكرب أثر -8

الثالث سنوات املقبلتني، وإن أي تغيري كبري يف نسبة الرغاوي مقارنة بتكييف هواء الغرف سيحدث أثرا  على 
شامل. مستويات التمويل النسبية لفرتيت الثالث سنوات املقبلتني، ولكن ليس على االحتياجات من التمويل ال

وأرضاف أن هناك حاجة إىل النظر يف أداء الصندوق املتعدد األطراف على املدى األطول، فضال  عن كيفية 
تشغيل الصندوق من حيث القيم احلقيقية، مبا يف ذلك فيما خيص احتياجات الوكاالت املنفذة فيما يتعلق 

 جبداول املدفوعات وغريها من البارامرتات.
 ارات التقنية لبروميد الميثيل بشأن التعيينان لالستخدامات الحرجة لبروميد الميثيلعرض لجنة الخي -ثانياً 

عرض نواب رؤساء جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل، السيد حممد بصري، والسيد إيان بورتر،  -9
 .دامات احلرجة وغريها من املسائلوالسيدة مارتا بيزانو التوصيات النهائية لتعيينات االستخ

واألطراف  5وقدم السيد بورتر العرض موجزا  استهالك بروميد امليثيل يف األطراف العاملة مبوجب املادة  -71
. وأورد أن االستهالك العاملي لربوميد امليثيل يف االستخدامات اخلارضعة للرقابة قد 5غري العاملة مبوجب املادة 

)ب(  7. وأشار إىل أنه وفقا  للفقرة 1173 عام طنا  يف 1 388إىل  7997طنا  يف عام  62 211اخنفض من 
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)فضال  عن األطراف غري العاملة مبوجب املادة  5يتعني على األطراف العاملة مبوجب املادة  9/6من املقرر  ‘1’
 ( اإلبالغ بشأن املخزونات يف حالة تقدميها لطلبات إعفاءات لالستخدامات احلرجة يف املستقبل.5

نة التقنية خليارات بروميد امليثيل أجرت تقييما  للتعيينات باستخدام املعايري الصارمة وشدد على أن اللج -77
إال يف حالة عدم توفر  ‘‘استخداما  حرجا  ’’اليت ال يُعترب مبوجبها استخدام بروميد امليثيل  9/6الواردة يف املقرر 

تكون متوفرة للمستخدم، أو مناسبة للمحاصيل البدائل ذات اجلدوى التقنية واالقتصادية )أو املواد البديلة( اليت 
والظروف اخلاصة بالتعيني. وهي املعايري اليت تطلب من األطراف تقدمي بيانات تقنية لتربير عدم فعالية البدائل 
الرئيسية يف قطاع بعينه يتسم بأمهية خاصة لتعيينات استخدامات حرجة جديدة رضمن قطاعات األطراف 

أمراض مستهدفة مماثلة بصورة عامة ملسببات  اليت أبلغت بشكل عام عن مسببات 5العاملة مبوجب املادة 
 .5األمراض يف قطاعات األطراف غري العاملة مبوجب املادة 

مث قدم بعد ذلك استعرارضا  عاما  للتوصيات بشأن إعفاءات االستخدامات احلرجة بالنسبة لثالثة أطراف  -71
قدمت  5، وكندا، والواليات املتحدة(، وثالثة أطراف عاملة مبوجب املادة سرتالياأ) 5غري عاملة مبوجب املادة 
 على التوايل. ومت التوصل إىل توافق آراء بشأن كل التعيينات. 1175و  1176طلبات إعفاءات لعامي 

وبالنسبة لالستخدامات يف السلع، مت استالم طلب إعفاء واحد من الواليات املتحدة بشأن حلم اخلنزير  -73
ملقدد اجملفف، وأُوصي بالكمية. وقد حددت البحوث العديد من املواد الكيميائية الواعدة، والبدائل غري ا

الكيميائية )الفوسفني ملبيدات احلشرات، وفلوريد السلفوريل للحرارة(، غري أن الطرف أثبت أهنا ال تزال غري 
 فعالة على نطاق جتاري.

  5ة قبل الشتل، طلبت الثالثة أطراف غري عاملة مبوجب املادة وفيما يتعلق باالستخدامات يف الرتب -72
طنا ، وقد أُوصي بالكميات الكاملة. وألول مرة، طلبت األطراف العاملة مبوجب  166.567كميات مبقدار 

 .798.951وصي بكمية خمفضة بلغت أطنان، ولكن أُ  515كميات تبلغ   5املادة 
طنا  لسوق الفراولة اجلارية، فقد  19.16سرتاليا الستخدام أه النسبة لطلب التعيني الذي قدمتأما ب -75

طنا . ورأت اللجنة أن البدائل ذات اجلدوى التقنية أو االقتصادية غري متوفرة ملراحل  18.165أُوصي بكمية 
التكاثر يف الرتبة. وقد أثبت الطرف أن الطبقات التحتية ليست ذات جدوى اقتصادية، وقدم  التعبئة عند

ات مستكملة عن برناجمه اجلاري للبحوث يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، معلوم
 ويتعني على الطرف تقدمي معلومات مستكملة للفريق العامل يف اجتماعه السادس والثالثني.

جنة أن نباتات اإلكثار طنا  لسوق الفراولة اجلارية. ورأت الل 5.167وأُوصي بطلب كندا للتعيني مبقدار  -76
الدقيق قد اُعتمدت لتحل حمل بروميد امليثيل ملراحل اإلكثار املبكرة، وأثبت الطرف أن تكنولوجيا الطبقة التحتية 
ليست جمدية اقتصاديا  ملراحل اإلكثار األخرية. ومل يكن من الوارضح للجنة ما إذا كانت الدراسات اهلامة عن 

رة األمري إدوارد، وأشارت على الطرف بأنه من املطلوب معلومات مستكملة املياه اجلوفية ستستمر يف جزي
 .15/2لُتعرض على االجتماع السادس والثالثني للفريق العامل املفتوح باب العضوية وفقا  للمقرر 

طنا  لثمار الفراولة. والحظت اللجنة أن  137.521وأُوصي بطلب الواليات املتحدة للتعيني مبقدار  -71
إن التعيني سيكون األخري أشار إىل أنه رغم أن القيود قد أثرت على استيعاب البدائل الرئيسية، ف الطرف

 للقطاع.
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إلعفاءات  5وقدم بعد ذلك السيد البصري استعرارضا  عاما  لتعيينات األطراف العاملة مبوجب املادة  -78
 .1175التدرجيي لعام  التخلصريخ االستخدامات احلرجة بعد تا

طن لقطاع مثار  711طنا  لقطاع الطماطم والفلفل، و 725وصي بطلبني قدمتهما األرجنتني مبقدار وأُ  -79
الفراولة. وُأشري إىل أنه رغم تقدمي معلومات جديدة بعد االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، 

جلة واملتاحة يف األرجنتني. ولذلك فإن احلاجة إىل مل يقدم العرض بيانات معينة مناسبة تدعم فعالية البدائل املس
. ويتسم ذلك بأمهية خاصة، نظرا  إىل أن البدائل الفعالة متوفرة يف العديد 9/6بروميد امليثيل مل ُتؤيد وفقا  للمقرر 

ت ستخدامامن البلدان األخرى بالنسبة للقطاعات اليت مت تعيينها، ومل يقدم أي طرف آخر طلبا  بتعيينات لال
 احلرجة هلذه القطاعات.

طنا  إلنتاج اجلنزبيل يف املزارع املفتوحة،  91وأُوصي بطلب التعيني املقدم من الصني بالكامل مبقدار  -11
طنا  وردت يف الطلب لزراعة اجلنزبيل يف البيوت  31طنا  بدال  من مقدار  12بينما أُوصي بطلب التعيني مبقدار 

 21جرعة بروميد امليثيل املستخدمة يف زراعة اجلنزبيل يف اهلواء الطلق والبالغة احملمية. ورأت اللجنة أن معدل 
غراما /للمرت املربع تُعترب مناسبة ملكافحة مسببات األمراض واألعشاب الضارة. ورأت اللجنة أيضا  أن الصني 

)مثل  5وجب املادة تواجه مسببات أمراض وأعشاب رضارة فريدة مقارنة بالقطاعات يف األطراف غري العاملة مب
 درجييا  استخدام بروميد امليثيل.اليابان( اليت ألغت ت

طنا   11طنا  لقطاع مشاتل توت العليق، و  11وأُوصي بطليب التعيينات املقدمني من املكسيك مبقدار  -17
طنا  على التوايل. وبعد  27.278طنا ، و 23.539لقطاع مشاتل الفراولة، ولكن مبقادير خمفضة بلغت 

االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية، قدم الطرف معلومات إرضافية تورضح نتائج مشجعة 
 بشأن بدائل رئيسية، ولكنه مل يقدم طلبا  للتقييم، وقبل الطرف بالتوصيات املؤقتة.

 بقة األوزونعرض فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي بشأن بدائل المواد المستنفدة لط -ثالثاً 
، عررضا  للتقرير النهائي، 15/5قدم السيد بول آشفورد، الرئيس املشارك لفرقة العمل املعنية باملقرر  -11

مشريا  إىل أن العرض هو استكمال للتقرير املؤقت الذي ُقدم للفريق العامل املفتوح العضوية يف االجتماع الرابع 
فقد ركز على التغيريات وعمليات استكمال املعلومات اليت طرأت والثالثني. ورغم أن العرض مشل كل التقرير، 

بني االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية واالجتماع احلايل، نتيجة إىل حد ما للمناقشات غري 
 الرمسية اليت جرت مع األطراف يف االجتماع الرابع والثالثني للفريق العامل املفتوح العضوية.

والتغيريات الرئيسية اليت حددها السيد آشفورد هي تنقيح سيناريوهات بقاء األمور على حاهلا الستبعاد  -13
، والتغيريات يف عرض البيانات للمساعدة على املقارنة بطريقة 1171أثر اختاذ أي إجراء تنظيمي بعد عام 

تملة. وباإلرضافة إىل ذلك، أشار إىل أسهل بني القطاعات اليت تتسم بأمهية خاصة السرتاتيجيات التخفيف احمل
أن فرقة العمل قررت مجع كل املعلومات ذات الصلة بالبدائل اليت ميكن أن تصلح يف ظروف درجة احلرارة احمليطة 

متاحة يف أثناء  العالية يف مرفق واحد تيسريا  لإلحالة. وكان هناك تشديد على أن املعلومات اجلديدة أصبحت
 الفرتة الفاصلة.

وُقدمت معلومات عن استهالك مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية، ومركبات الكلوروفلوركربون يف  -12
التربيد وتكييف اهلواء على حد سواء، والرغاوي العازلة يف إطار سيناريو بقاء األمور على حاهلا. وشرح السيد 

ربدات، مع التشديد بوجه خاص على روبرتو بايكسوتو، الرئيس املشارك لفرقة العمل، أمناط استخدام امل
التحديات الناشئة عن درجة احلرارة احمليطة العالية يف بعض املناطق. ووصف السيد المربت كوجيبريس، الرئيس 
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املشارك لفرقة العمل، منحنيات االستهالك املقارن ألجهزة التربيد وتكييف اهلواء والرغاوي، وقد ساعدت هذه 
قطاع التربيد وتكييف اهلواء يف النمو املتوقع لالستهالك الكلي للكربون اهليدروفلوري  املنحنيات يف حتديد أمهية

طنا   7651يف إطار سيناريو بقاء األمور على حاهلا. ومن املتوقع أن يبلغ استهالك قطاع التربيد وتكييف اهلواء 
طار سيناريو بقاء األمور على على الصعيد العاملي يف إ 1111مرتيا  من مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف عام 

حاهلا وسيناريو التخفيف على حد سواء. ويف إطار سيناريو بقاء األمور على حاهلا، من املتوقع أن يتضاعف 
. وميكن مقارنة هذه 5، نتيجة إىل حد كبري للنمو يف البلدان العاملة مبوجب املادة 1131االستهالك حبلول عام 

طنا  مرتيا  من  781الذي يتوقع أن يبلغ حوايل  1111يف الرغاوي حبلول عام األرقام باستهالك عوامل النفخ 
 سيناريو بقاء األمور على حاهلا.مكافئ ثاين أكسيد الكربون على الصعيد العاملي يف إطار 

ووصف السيد كوجيبريس بعد ذلك إمكانية تفادي االستهالك يف قطاع التربيد وتكييف اهلواء عن طريق  -15
 من سيناريوهات التخفيف أحدمها أكثر تدرجا  من اآلخر. ففي قطاع التربيد وتكييف اهلواء، ميكن سيناريوهني

الصارم للغاية إىل ختفيض استهالك هذا القطاع يف البلدان العاملة مبوجب  1 -أن يؤدي سيناريو التخفيف 
ف إرشادية لتفادي وُقدمت تكالي ي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون.طن مرت  7711حبوايل  5املادة 

على  5واألطراف العاملة مبوجب املادة  5االستخدام يف احلالتني بالنسبة لألطراف غري العاملة مبوجب املادة 
بليون دوالر. وقدم السيد  3.3إىل  7.7حد سواء، وبالنسبة للنوعني من البلدان كانت التكاليف يف حدود 

بالنسبة لقطاع الرغاوي قبل إجياز الوفورات املرتاكمة احملتملة  آشفورد معلومات مماثلة عن سيناريوهات التخفيف
طن  3811( البالغة 1-وسيناريو التخفيف  7-نتيجة لكل واحد من سيناريوهي التخفيف )سيناريو التخفيف 

بون على التوايل طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكر  71.111مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، و
 .1131حبلول عام 

واستعرض السيد دان فريدونيك االستخدامات األخرى ملركبات الكلوروفلوركربون مع الرتكيز بوجه خاص  -16
على بعض التحديات اليت واجهت االستعارضة عن اهلالونات يف قطاع الطريان. وُقدمت أيضا  معلومات كمية 

 –لقطاع الكربون اهليدروفلوري ذات صلة بشأن قطاع منتجات االستنشاق جبرعات مقننة. وسيستخدم هذا ا
طنا  مرتيا  من مكافئ ثاين  713حبيث أن اإلنبعاثات الرتاكمية ستبلغ  111ea ، و الكربون اهليدروفلوريأ732

 يف إطار سيناريو بقاء األمور على حاهلا. 1115و 1172أكسيد الكربون على الصعيد العاملي يف الفرتة بني 
نتجات قطاع االستنشاق جبرعات مقننة اليت تستخدم الكربون اهليدروفلوري ليس وُأشري إىل أن التفادي الكامل مل

 ممكنا  حىت اآلن. ويف املقابل، فإن االعتماد على مركبات الكلوروفلوركربون يف قطاع مواد التعقيم معدوم تقريبا .
ات بقاء األمور على حاهلا ويف سياق إجياز نتائج التقرير، قال السيد فريدونيك إنه قد مت حتديد سيناريوه -11

بالنسبة الستهالك قطاعي التربيد وتكييف اهلواء، و عوامل النفخ يف الرغاوي حيث يُعترب قطاع التربيد وتكييف 
اهلواء هو القطاع املهيمن من حيث االستهالك يف إطار سيناريو بقاء األمور على حاهلا. وُحددت أيضا  

طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد  3.811اليت ميكن أن توفر  سيناريوهات التخفيف بالنسبة للقطاعني
وأشار أيضا   .1131طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون على التوايل حبلول عام  71.111الكربون، و

إىل أنه بينما استمرت بلورة التقييم يف الفرتات الفاصلة بني االجتماعات، ما برحت التكنولوجيات قيد النظر 
 استمرار تقدمي بيانات عن التكلفة يف العديد من احلاالت.تتطور مع 
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 4172عروض أفرقة التقييم عن تقييمات األربع سنوات لعام  -رابعاً 
 فريق تقييم اآلثار البيئية -ألف 

كانت التغيريات املقاسة لإلشعاع فوق البنفسجي منذ التسعينات رضئيلة يف معظم األحيان، وتعزى  -18
ومت قياس  استنفاد طبقة األوزون مقارنة بعوامل من قبيل السحب، والثلوج، والغطاء اجلليدي.بدرجة أقل آلثار 

الزيادات الكبرية على املدى القريب لإلشعاع فوق البنفسجي يف بعض املواقع العالية االرتفاع استجابة حلاالت 
. ووفقا  للنماذج 1177ربيع عام  االخنفاض العررضية، مبا يف ذلك استنفاد طبقة األوزون يف القطب الشمايل يف

اليت ُورضعت، فإنه لوال بروتوكول مونرتيال، فإن مستويات اإلشعاع فوق البنفسجي يف أحناء العامل كانت 
وحسب  ستتجاوز بقدر كبري ويف كثري من األحيان املستويات املعروفة سابقا  حىت يف البيئات األشد قسوة.

مليون حالة من حاالت  1عاع فوق البنفسجي أن تؤدي إىل زيادة تبلغ التقديرات، فمن شأن الزيادة يف اإلش
مقارنة باحلاالت اليت حتدث يف حالة التنفيذ الفعال لربوتوكول  1131سرطان اجللد يف العام حبلول عام 

وي مونرتيال. ووفقا  لربوتوكول مونرتيال، رمبا يكون أثر تغيري السلوك فيما يتعلق بتعرض العديد من السكان ذ
البشرة البيضاء ألشعة الشمس أكرب بكثري على صحة البشر مقارنة بأي زيادة يف اإلشعاع فوق البنفسجي 
بسبب استنفاد طبقة األوزون. ومع استعادة طبقة األوزون حلالتها السابقة، تظل اسرتاتيجيات تفادى التعرض 

أن هتدف هذه االسرتاتيجيات إىل  املفرط لإلشعاع الشمسي فوق البنفسجي مهمة لصحة البشر، ولكن ينبغي
إبراز التوازن بني اآلثار الضارة واآلثار النافعة للتعرض ألشعة الشمس. وعلى أساس هذا الفهم، فإن املواد البديلة 
للمواد املستنفدة لطبقة األوزون، أو املنتجات من جزيئات هذه املواد ال تشكل خطرا  كبريا  على البيئة. ويسلط 

الضوء على تعرض عمليات الكائنات والبيئة )مبا يف ذلك إنتاج الغذاء( لزيادات كبرية للغاية يف الفهم اجلديد 
اإلشعاع فوق البنفسجي بسبب استنفاد األوزون السرتاتوسفريي، غري أن حجم هذه اخلسارة مل حُيدد من حيث 

بسبب عوامل من قبيل السحب، الكم. ويف معظم أحناء العامل، كان أثر التغيريات يف اإلشعاع فوق البنفسجي 
والتلوج، والغطاء اجلليدي، ونفاذ اإلشعاع فوق البنفسجي يف الكتل املائية أكرب بكثري من أثر التغيريات يف 
اإلشعاع فوق البنفسجي على النظم اإليكولوجية بسبب استنفاد طبقة األوزون على مدى الثالثة عقود املارضية. 

يف نصف الكرة اجلنويب الستنفاد شديد لطبقة األوزون يف هذه املناطق بسبب وقد استجابت النظم اإليكولوجية 
 نامجة عن املنا. من ناحية أخرى.نفسجي من ناحية، ونتيجة لآلثار البزيادة اإلشعاع غري ال

 فريق التقييم العلمي - باء
. والتقييم هو 1172لعام  قدم الرؤساء املشاركون لفريق التقييم العلمي عررضا  لتقرير الفريق عن التقييم -19

ويشتمل التقييم  بلدا  مبساعدة العديد من األفراد واملنظمات. 36عاملا  من  181مثرة اجلهود املتضافرة اليت بذهلا 
على موجز تنفيذي من ثالث صفحات، وتقييم لصانعي القرارات، باإلرضافة إىل تقييم علمي الستنفاد طبقة 

 71ل كاملة. وُنشر املوجز التنفيذي والتقييم لصانعي القرارات يف فصو  5مكون من  1172األوزون لعام 
. وقدم الرؤساء 1175فصول يف مستهل يناير  5، وسينشر التقرير العلمي املكون من 1172أيلول/سبتمرب 

ول املشاركون وصفا  للنهج الذي اُتبع يف إعداد التقييم لصانعي القرارات واملوجز التنفيذي. وُأشري إىل أن الفص
اخلمسة اخلاصة بالتقييم العلمي، وهي ليست متاحة حاليا  إال على شبكة اإلنرتنت، قد استخدمت إلعداد 
التقييم لصانعي القرارات، وجتميع نتائج الفصول اخلمسة اخلاصة بالتقييم العلمي إلعداد وثيقة ذات صلة 

 ا األطراف يف بروتوكول مونرتيال.بالسياسات لتستخدمه
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ارات النتائج بتفصيل أكثر. جز التنفيذي النتائج الرئيسية للتقييم، وناقش التقييم لصانعي القر وخلص املو  -31
. ومت تسليط 1172د التقييم لصانعي القرارات وموجزه التنفيذي إىل اخلمسة فصول العلمية لتقييم عام واستن

فدة لطبقة األوزون، واملسألة الناشئة الضوء على ثالث مسائل رئيسية يف العرض، وهي: التغيريات يف املواد املستن
 ن تنظر فيها األطراف.أملركبات الكلوروفلوركربون وارتباطها بتغري املنا.، وعدد اخليارات اليت ينبغي 

وفيما يتعلق باملسألة األوىل، ُأشري إىل أن مستوى األوزون السرتاتوسفريي العلوي ما برح يرتفع على  -37
ة على ذلك، استطاعت النماذج تكرار استنفاد طبقة األوزون يف عام . عالو 1173-1111مدى الفرتة 

. 1173-1111بسبب استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون، والزيادة اليت حدثت يف الفرتة  7991
تعزى إىل  1173-1111ي يف الفرتة وأورضحت النماذج أن الزيادة يف مستوى األوزون السرتاتوسفريي العلو 

د املستنفدة لطبقة األوزون والزيادة يف غازات الدفيئة على حد سواء. عالوة على ذلك، ُأشري إىل أن خنفاض املواا
الكميات الكلية للمواد املستنفدة لطبقة األوزون ما برحت تنخفض على الصعيد العاملي. ومل يعد عمود األوزون 

 هذه الزيادة ليست مؤكدة إحصائيا .الكلي ينخفض، بل هناك إشارات إىل أنه قد يكون يف ارتفاع، غري أن 
، وتوقعت نفس النماذج انتعاشا  7996-7961واستطاعت النماذج حماكاة االخنفاض الكلي لألوزون يف الفرتة 

. وأورضحت إسقاطات النموذج املستقبلية كميات 1121-1115يف الفرتة  7981يصل إىل مستويات عام 
لف سيناريوهات غازات الدفيئة. ومن مث، فإن استعادة طبقة األوزون متباينة للتغيريات يف األوزون بالنسبة ملخت

 لسابقة ختضع لتأثري تغري املنا..حلالتها ا
وفيما يتعلق باملسألة الثانية، أُشري إىل أن املواد املستنفدة لطبقة األوزون هي أيضا  غازات دفيئة، كما أن  -31

إىل أن مركبات الكلوروفلوركربون كانت ُتستخدم كبدائل احلد منها يساعد على تغري املنا.. وُأشري أيضا  
للكربونات اهليدروفلورية ومركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية يف العديد من التطبيقات، وأن مركبات 
الكلوروفلوركربون ال تتلف طبقة األوزون، وأن هذه املركبات تتزايد بسرعة كبرية يف الغالف اجلوي. وُلوحظ أن 

يف املائة( يف الوقت الراهن. وُأشري  7مركبات الكلوروفلوركربون يف تغري املنا. رضئيلة للغاية )أقل من  مسامهات
أيضا  إىل أن اإلسقاطات بشأن استخدام الكربون اهليدروفلوري ستفضي إىل مسامهة كبرية للغاية يف عملية 

. وُأشري أيضا  إىل 1151مربع حبلول عام  واط لكل مرت 1.2تعجيل تغري املنا. يف العقود املقبلة قد تصل إىل 
. ولُوحظ أن اإلنتاج احملتمل لثالثي أ732 -كبديل للكربون اهليدروفلوري  7132yfدور اهليدروكلورو فلوروفني 

سيكون رضئيال  يف العقود املقبلة، ولكن دوره  7132yfفلورو احلمض األسييت من حتلل اهليدروكلورو فلوروفني 
 طلب إعادة التقييم يف املستقبل.تبعد هذه الفرتة ي

وفيما يتعلق باملسألة الثالثة، ُأشري إىل أن اخليارات املتاحة لتعجيل استعادة طبقة األوزون لسابق  -33
ليست واسعة كما كان يف السابق، أي أن بروتوكول مونرتيال قد أجنز  7981مستوياهتا اليت كانت عليها يف 
ة. وأورضحت هذه اخليارات أن اآلثار الرتاكمية للقضاء على اإلنبعاثات من كل الكثري واخليارات املتبقية حمدود

 سنة. 77يف غضون حوايل  7981ويات املخزونات واإلنتاج ستعجل بالعودة إىل مست
 4172فريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي: تقرير عن التقييم لعام  - جيم

اركة لفريق التكنولوجيا والتقييم االقتصادي، تقريرا  عن التقدم قدمت السيدة بيال مارانيسون، الرئيس املش -32
مشرية إىل أن التقرير يستند إىل  1172 احملرز، وقدمت استعرارضا  عاما  لتقرير التقييم الذي أعده الفريق لعام

بذهلا الرؤساء اليت أعدهتا جلان اخليارات التقنية الست. وسلمت باجلهود الكبرية اليت  1172تقارير التقييم لعام 
املشاركون للجنة وأعضاء الفريق بشأن اإلشراف على العملية خالل العام، وأكدت أن الفريق سيقدم معلومات 
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إرضافية يف تقريره للعام التايل عن اجلهود السابقة واجلهود املتوقعة الرامية إىل حتقيق التوازن اجلغرايف والتوازن بني 
خبريا   711يارات التقنية التابعة له. وسلمت أيضا  جبهود ومشاركة أكثر من اجلنسني يف عضوية الفريق وجلان اخل

بلدا  يف إعداد هذه التقارير. وسُتقدم تقارير التقييم اليت أعدهتا جلنة اخليارات التقنية، وتقرير  21من أكثر من 
ركون للفريق مع الرؤساء . وسيعمل بعد ذلك الرؤساء املشا1175التقييم الذي أعده الفريق لألطراف يف أوائل 

املشاركني ألفرقة التقييم األخرى إلعداد تقرير جتميعي. ومبا أن تقارير الفريق واللجنة لن تكتمل قبل أوائل 
، أورضحت السيدة بيال مارانيسون أنه يف الوقت الراهن ال تستطيع أن تقدم سوى استعراض عام لبعض 1175

 م من تقارير جلان اخليارات التقنية.املوارضيع اليت سُتناقش يف كل تقرير تقيي
وواصلت بعد ذلك عررضها للموارضيع التالية اليت تناولتها اللجان الست. وسيبحث تقرير جلنة اخليارات  -35

التقنية للمواد الكيميائية االستمرار يف استخدام املواد املستنفدة لطبقة األوزون كعوامل تصنيع، واإلنبعاثات من 
غذية، ومعلومات مستكملة عن استخدام املذيبات. وسيستعرض تقرير جلنة اخليارات التقنية استخدامات مواد الت

للرغاوي املرنة والصلبة التقدم احملرز والتحديات املتبقية بشأن عملية التحول، وسيقدم معلومات كمية مستكملة 
ضة القدرة على إحداث االحرتار عن االستهالك العاملي لعوامل النفخ يف الرغاوي، وسيبحث حالة البدائل املنخف

العاملي، والتقديرات احلديثة للمخزونات، واسرتاتيجيات اإلدارة. وسريكز تقرير جلنة اخليارات التقنية للهالونات 
بوجه خاص على قطاع الطريان املدين. وهذا القطاع هو أقل القطاعات استعدادا  للتعامل مع اإلمدادات العاملية 

، ومن املرجح جدا  أن يقدم هذا القطاع طلب إعفاء لالستخدامات الضرورية يف املستقبل. املتناقضة للهالونات
كتمال الستخدام الكربونات ال التدرجيي الذي أصبح وشيك ا التخلصوسيشري تقرير جلنة اخليارات الطبية إىل 

يف ذلك مركبات  منتجات االستنشاق جبرعات مقننة، وسيقيم بدائل هذه املنتجات، مبا اهليدروفلورية يف
الكلوروفلوركربون، فضال  عن حالة بدائل مركبات الكربون اهليدروكلورية فلورية املستخدمة يف مواد التعقيم. 
وسيشري تقرير جلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل إىل االخنفاض الكبري يف استهالك هذه املادة يف احلجر وقبل 

علق بإجياد بدائل ملواد غرسات املشاتل، وحلم اخلنزير املقدد، وحقيقة أن الشحن، والتحديات املتبقية فيما يت
التدرجيي لالستخدامات اخلارضعة  التخلصاالستخدامات املستمرة يف احلجر وقبل الشحن تعوض عن فوائد 

رارية حالة للرقابة لربوميد امليثيل. وسيبحث تقرير جلنة اخليارات التقنية للتربيد، وتكييف اهلواء، واملضخات احل
التحول يف االستخدام والبدائل يف خمتلف تطبيقات التربيد وتكييف اهلواء. واختتمت السيدة بيال مارانيسون 
حديثها باإلعراب جمددا  عن شكرها للعديد من اخلرباء الذين شاركوا يف العملية، واإلشارة إىل أن فريق 

 قارير املكتملة لألطراف يف العام املقبل.قييم االقتصادي يتطلع إىل تقدمي التتالتكنولوجيا وال
_____________ 


